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"إياك واملسلمات ،وال سيما يف غري العبادات من أبواب الفقه ،فان كثريا من املشهورات عند الناس
والطالب ،وكثريا من املرتكزات يف األذهان إذا راجعها الفاضل يف مظاهنا وتأمل فيها وجدها ال واقع هلا
يعتمد عليه ،وال أصل تستند اليه ...ال يصل اإلنسان اىل النتائج حىت يشكك فيها ،وإمنا العثرات
واألخطاء اىل حسن الظن مبا يقوله العظماء من املدرسني واملؤلفني".
اإلمام السيد حمسن احلكيم (رمحه اهلل)
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
المقدمة
في سبيل الشورى والوحدة والتجديد

عانت أمتنا اإلسالمية عرب تارخيها الطويل ،وتعاين اليوم ،من مشكلتني رئيسيتني مها التفرقة
واالستبداد ،ومها مشكلتان مرتابطتان ولدتا فينا بعد ابتعادنا عن القرآن الكرمي الذي أنزله اهلل تعاىل على
نبينا الكرمي حممد (صلى اهلل عليه وآله) ليوحدنا وحيررنا  ،حيث يقول ":وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا
ربكم فاعبدون" .األنبياء  92ويف آية أخرى مشاهبة ":وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون".
املؤمنون  52ويقول تعاىل" :الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة
واإلجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم
إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم ."...األعراف 157
ومن الواضح أن ابتعاد املسلمني عن القرآن الكرمي ،مل يكن كفرا صرحيا به ،والعياذ باهلل ،وإمنا بسبب
التأويل التعسفي لبعض آياته ،والتمسك بكثري من "األحاديث" الضعيفة واملوضوعة واملؤولة ،واإلميان
ببعض األساطري اليت اصطنعها املغرضون وألبسوها لباسا "إسالميا" زاهيا ،ودسوها يف الدين.
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وأكرب مثل على ذلك هو أننا إذا تصفحنا القرآن الكرمي من أوله اىل آخره ،ملا وجدنا فيه حديثا صرحيا
عن الدولة وشكلها ونظامها والساللة اليت جيب أن حتكمها ،مما يؤكد القول بأن اهلل عز وجل قد ترك
أمر السياسة واحلكومة وتطبيق الشريعة للناس ،ومل يعني "حكومة دينية إهلية" تتوىل تطبيق اإلسالم .ومع
ذلك جاء يف التاريخ من يقول بأن الرسول األعظم (ص) قد عني اإلمام علي بن أيب طالب (عليه
السالم) خليفة من بعده ،وانه قد حصر اخلالفة واإلمامة يف أهل البيت من نسل علي واحلسني اىل يوم
القيامة .وقد استعان هؤالء على نظريتهم بتأويل عدد من آيات القرآن الكرمي ،وبعدد من األحاديث اليت
نسبوها اىل الرسول وأهل البيت ،أو أولوها بشكل معني ،أو أضافوا عليها بعض اإلضافات اجلديدة.
وألن هذه النظرية كانت مثالية وال تستند اىل دليل علمي أو قرآين صريح ،فاهنا كانت مرفوضة من
أهل البيت ومن عامة الشيعة يف الصدر األول ،وكان يقدر هلا أن تنتهي بعد وفاة اإلمام احلسن
العسكري سنة  260هجرية دون أن خيلف ،بعد حوايل مائة عام من نشوئها يف الكوفة يف بداية القرن
الثاين ،إال اهنا ولدت نظرية أسطورية أخرى هي "وجود ولد مستور غائب" لإلمام العسكري ،هو
"املهدي املنتظر" .وهو ما أدى اىل بقاء نظرية اإلمامة يف أذهان كثري من املسلمني (الشيعة) اىل يومنا
هذا .ورغم أن هذه النظرية وبنتها فرضية وجود اإلمام الغائب ،قد فقدت مدلوهلا السياسي وأصبحت
نظرية "ذهنية" ال تعيش إال يف اخليال ،إال اهنا ولدت نظرية أسطورية جديدة هي نظرية "النيابة العامة
للفقهاء عن اإلمام الغائب (املهدي املنتظر) أو والية الفقيه" .وهي النظرية اليت حتكم اليوم يف اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،وهتيمن على كثري من الشيعة عرب املرجعية الدينية والتقليد.
وإذا كانت نظرية اإلمامة تعطي لإلمام "املعصوم" املنزلة اإلهلية فوق األمة ،فان "املراجع" غري
املعصومني قد أخذوا يلعبون هذا الدور ،وحيتلون منصب "اإلمام" الروحي الكبري ،وهو ما أحدث خالال
كبريا يف العالقة بني األمة واإلمام ،ومسح بإقامة أنظمة سياسية استبدادية تتربقع باسم الدين.
وإضافة اىل هذا األثر السيء الذي خلفه هذا االبتعاد عن القرآن الكرمي ،بالتأويل التعسفي
واألحاديث املوضوعة والنظريات األسطورية الومهية ،فإنه خلف أيضا أثرا سيئا آخر ،هو تعزيز انشقاق

األمة اىل "سنة" و"شيعة" .وقد قلت "تعزيز" ألين اعتقد بوجود عوامل "سنية" يف حدوث االنشقاق،
وال أريد إلقاء اللوم كله على الشيعة ،ولكين أعطي لنظرية اإلمامة اإلهلية ،دورا مهما يف تعزيز االنشقاق
بني املسلمني.
ومن أجل العودة اىل اإلسالم الصحيح ،اىل القرآن الكرمي ،واىل فكر أهل البيت السليم ،وحترير األمة
من االستبداد ،وخاصة االستبداد الديين ،وتوحيد املسلمني ،كان تناويل لبحث موضوع اإلمامة اإلهلية،
ووجود "اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري املهدي املنتظر الغائب" ونظرية والية الفقيه،
وذلك يف كتايب ":تطور الفكر السياسي الشيعي ..من الشورى اىل والية الفقيه" الذي قمت بكتابته سنة
 ،1990ونشرته سنة  1997وقمت خالل السنوات السبع الفاصلة بني الكتابة والنشر ،حبوارات
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ومراساالت مع عدد كبري من العلماء واملثقفني واملراجع الشيعة "اإلمامية" ،أمال يف التأكد مما وصلت
اليه من نتائج جوهرية وثورية ،أعتقد أهنا أوقعتين على جوهر فكر أهل البيت (عليهم السالم) فكر
الشورى ووالية األمة على نفسها ،ذلك الفكر املستوحى من القرآن الكرمي واملنسجم مع العقل والواقع.
وقد تضمن كتايب حبثا مركزيا  ،رمبا كان جديدا ألول مرة ،هو حبث موضوع "والدة ووجود اإلمام
الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري " من املصادر الشيعية اإلمامية اإلثين عشرية ،ومبختلف "األدلة"
الفلسفية (العقلية) والنقلية والتارخيية ،ومناقشتها بدقة رواية رواية ودليال دليال ،وذلك ألن هذا املوضوع
يشكل أساس نظرية اإلمامة اإلهلية املستمرة اىل يوم القيامة ،وأساس نظرية والية الفقيه والنيابة العامة
للفقهاء عن اإلمام املهدي ،فإذا مل تصح والدته شرعا ،ومل يثبت وجوده تارخييا ،فانه يؤدي اىل اهنيار
نظرية اإلمامة (اإلثين عشرية) وانقشاع الغطاء األيديولوجي لنظرية والية الفقيه.
ورغم إجرائي حبثا مستفيضا يف نظرية اإلمامة ،إال أين ارتأيت عند النشر أن اختصر اجلزء األول،
واستعرض فقط خطوات نشوء النظرية تارخييا ،متهيدا ملناقشة موضوع "اإلمام الثاين عشر" يف اجلزء الثاين
من الكتاب ،الذي مشل أيضا جزءا ثالثا حول تطور الفكر السياسي الشيعي يف عصر الغيبة.
وكنت آمل أن ينصب النقاش بصورة رئيسية حول املوضوع املركزي الرئيسي اجلديد ،وهو "وجود
اإلمام الثاين عشر" .وأعلنت للعلماء عن استعدادي للرتاجع عن الكتاب فيما إذا أقنعوين بأدلة ال علم
يل هبا تثبت وجهة نظرهم وخطئي ،ونشر ردودهم مع الكتاب إذا مل اقتنع هبا ،ولكين واجهت خالل
سبعة أعوام إحجاما غريبا يف الرد على املوضوع ،أو مناقشيت بصورة جدية ،اتباعا لسياسة ":أميتوا الباطل
بإماتة ذكره" كما كانوا يقولون ،رغم أن هذا املوضوع كان يشكل هتديدا ألساس الفكر اإلمامي .وبدال
من ذلك تلقيت هتديدا من أجهزة استخبارات إيرانية نشرت خربا يف صحيفة إيرانية عن (ظهور سلمان
رشدي جديد يف العراق ،هو أمحد الكاتب) وذلك سنة  1993وبالطبع مل يكن ذلك ليخيفين أو مينعين
من احلوار أو نشر الكتاب فيما بعد.
وعندما نشر الكتاب أثار بالطبع عاصفة من احلوارات والنقاشات والتعليقات ،وصدرت ضده
عشرات الكتب واملقاالت ،بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،وقد حصلت على بعضها ومسعت عن البعض
اآلخر ،ولكن أيا منها مل يتطرق بالتفصيل اىل الرد على جوهر الكتاب وإثبات "وجود اإلمام الثاين عشر
حممد بن احلسن العسكري" إثباتا تارخييا ،وإمنا راح كل كاتب يدور ميينا ومشاال ويبحث يف اهلوامش
واجلزئيات ،أو يؤكد النتيجة اليت توصلت اليها وهي أن القول بوجود ابن لإلمام العسكري مل يكن سوى
افرتاض يف افرتاض.
ورغم أن املوضوع – كما يقولون -موضوع عقائدي ،وال جيوز فيه التقليد ،وإمنا جيب االجتهاد
والتحقيق الشخصي ،وان ما قمت به ليس أكثر من حماولة لالجتهاد وإعادة النظر يف قضية تارخيية
(والدة إنسان) فان كثريا من أدعياء العلم واالجتهاد واملرجعية الدينية ،رفضوا جمرد التفكري أو التساؤل
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حول املوضوع ،وحرموا االجتهاد يف هذا املوضوع ،وحاولوا وحياولون فرض جو إرهايب من التكفري
والتبديع والتفسيق واإلخراج عن الدين ،وكيل االهتامات الشخصية والسخرية واالستهزاء ضدي ،مع أن
األمر مل يكن يستدعي كل ذلك ،فهم إما علماء جمتهدون ميتلكون أدلة وبراهني حول املوضوع فعليهم
تقدمي أدلتهم وإقناع من يشكك بآرائهم ،وإما مقلدين للسلف ومل يبحثوا هذا املوضوع أو جيتهدوا فيه،
أو يدرسوه بعمق ،كما اعرتف يل املرحوم السيد حممد الشريازي ،وعليهم نبذ التعصب ،والبحث عن
األدلة املفرتضة ،أو التخلي عن عقائدهم الباطلة اليت ال يوجد حوهلا دليل .ولكن سلوك كثري من رجال
الدين مل يكن باملستوى املطلوب ،فهم يتظاهرون بالعلم واالجتهاد من ناحية ،ويرفضون العلم واالجتهاد
يف هذا املوضوع من ناحية أخرى.
وجيدر بنا هنا أن نلقي بعض الضوء على طبيعة بعض املراجع وطريقة املرجعية ،اليت حتول دون إجراء
حوارات حرة ومفتوحة حول املوضوع.
المراجع المقلدون للعوام
إن من املعروف وجود كثري من األساتذة والفقهاء يف احلوزات العلمية ،ولكن ليس كل واحد منهم
يصبح مرجعا دينيا  ،حيث ميوت الكثري منهم دون أن يسمع هبم أحد ..وذلك ألن املرجعية تشبه
الزعامة السياسية ال يصل اليها من ال يسلك طريقها وميتلك أدواهتا – عادة – وفيها نوع من التنافس
والصراع الذي حيتدم أحيانا وخيف أحيانا أخرى  ،وكل أستاذ أو فقيه يفكر بأن يصبح مرجعا أو مرجعا
أعلى ال بد أن يؤسس مدارس وجيمع طلبة خاصني ويؤلف حاشية من املريدين ويوزع رواتب شهرية ،
وهذا يقتضي منه أن حيصل أموال من الناس  ،والناس ال يعطون املال إال بصعوبة وملن ينسجم معهم
ومع أفكارهم  ،وهذا يتطلب من املرجع الديين أو الساعي من اجل املرجعية أن ينسجم مع الناس
ويتخلى عن أفكاره اإلصالحية ويتجنب توجيه النقد احلاد ألفكارهم وممارساهتم و "عقائدهم" وعاداهتم
واخلرافات الشائعة بينهم  ،إال بالقدر الذي جيلب له املصلحة والشعبية واملال.
وكلما تقدم األستاذ يف طريق املرجعية وأصبحت له حاشية ووكالء وطلبة  ،وخدم وحشم ومنافسون
ألداء  ،كلما ختلى (األستاذ – املرجع) عن أفكاره اإلصالحية وآرائه اخلاصة وجتنب لغة احلق والباطل
والصواب واخلطأ  ،ليتحدث بلغة املصلحة العامة واملمكن و " ماال يدرك كله ال يرتك جله" اىل أن
يصبح تابعا ومقلدا لعوام الناس يف أساطريهم وحكاياهتم الشعبية وخرافاهتم املغلفة باسم الدين ،وال جيرؤ
على حماربة بدعة أو نقد أي احنراف يف األمة  ،مع انه املسؤول األول عن هداية الناس وتعليمهم أحكام
اهلل..
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وقد عاىن السيد هبة الدين الشهرستاين أحد أبرز علماء العراق املصلحني يف بداية القرن العشرين ،
من انقالب دور رجال الدين وتقاعسهم عن أداء أدوارهم اإلرشادية والتوعوية وقيامهم مبحاربة احلركة
اإلصالحية  ،وحتدث يف جملة (العلم) عن ختلي بعض العلماء عن علمهم وتقليدهم للعوام واجلهال
طمعا مباهلم.
ومن املعروف أن املؤسسة الدينية السنية – عادة ما  -تكون تابعة ماليا ألجهزة احلكومات  ،وهو ما
يفقدها يف الغالب استقالليتها أمام احلكام  ،مع وجود علماء أحرار جياهرون بكلمة احلق من دون هيبة
أو طمع  ،كما ان من املعروف ان املؤسسات الدينية الشيعية منت بعيدا عن احلكم ويف أوساط الشعب
وقدمت علماء أحرارا كثريين خيلصون لدينهم وال يراعون أية مصلحة خاصة  ،ولكن االرتباط العام
باجلماهري واالعتماد عليهم يف الرزق أدى اىل نشوء نوع من التبعية والتقليد هلم.
وعندما كان العلماء أو "رجال الدين" يتحلون بالزهد يف الدنيا ويرضون بالكفاف ويعيشون على
اخلبز وامللح وال يفكرون بالزعامة أو كانوا يعملون بأيديهم ويكسبون قوهتم بعرق جبينهم كانوا أكثر
حرية يف قول احلق وحماربة الباطل  ،ولكنهم عندما اهنمكوا أو ينهمكون يف ملذات الدنيا وشراء الدور
والقصور والسيارات الفخمة وحيلمون ويعملون من اجل الزعامة السياسية والدينية فاهنم يضطرون اىل
استخراج أموال طائلة من الشعب لكي تدير عجلة مرجعيتهم  ،ويضطرون مرة أخرى اىل مداهنة الناس
وجماراهتم وجتنب ما يزعجهم  ،وقد يلعب الشيطان يف عبهم –كما يقولون – فيصور هلم تنازالهتم
ومداهناهتم تلك يف خدمة اإلسالم واملسلمني  ،ألهنم يريدون ان يرتقوا وميتلكوا القوة ويصبحوا مراجع
أعلني حىت يقوموا باإلصالح املطلوب بعد ذلك  ،أو يربر هلم الشيطان إحجامهم عن قول احلق بأنه
يضر باملصلحة العامة وقد يقطع بعض األموال الشعبية عنهم  ،وهذا ما يؤدي اىل جوع بعض العوائل
الفقرية اليت ينفقون عليها  ،أو تعطيل بعض املؤسسات اإلسالمية العاملة  ،أو صعود منافسيهم
"األشرار" أو "غري األكفاء" على سدة املرجعية واهليمنة على اجملتمع ..وما اىل ذلك من التربيرات اليت
حيلو هلم قبوهلا أو اخرتاعها وإقناع الشيطان هبا.
ان الصحفيني وأصحاب الصحف وحمطات اإلذاعة والتلفزيون – عادة  -يسعون اىل كسب القراء
واملشاهدين من أجل احلصول على أكرب قدر من اإلعالنات لتغطية نفقاهتم ورمبا يقومون بالدعاية
ملصلحة زعيم أو حزب سياسي أو دولة أجنبية وال يلتزمون باحلق والباطل بقدر ما يلتزمون بتحقيق رضا
املشاهدين والقراء وعدم إزعاجهم  ،ولكن الصحفيني واإلعالميني ال يقولون اهنم ميارسون عمال دينيا بل
يعلنون اهنم يقومون بعمل جتاري إعالمي  ،ومع اهنم مسؤولون أمام اهلل لو قاموا خبيانة مبادئهم أو
سامهوا يف تضليل الناس  ،إال اهنم ليسوا كرجال الدين الذين يدعون حراسة الدين واحملافظة عليه
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والدعوة اىل اهلل مث خيونون الناس واهلل يف عملهم فيبيعوهنم خرافات وأساطري باسم الدين ،وهذا من أشد
أنواع الغش والتدليس.
وقد حتدثت مرة مع أحد "رجال الدين" بإسهاب عن موضوع وجود املهدي وشرحت له بالتفصيل
كل األدلة املتوافرة وناقشتها بدقة ..فسكت طويال وبدأ يتأملين  ،فتوقعت منه ان يعلن موقفه املؤيد أو
يرد علي بشيء  ،ولكنه قال بشيء من العتاب واحلسرة ":حنن جنلس على سفرة صاحب الزمان (اإلمام
املهدي) ونأكل من (مخسه) فهل تريد ان تطوي هذه السفرة؟".
وبعيدا عن هذه الدوافع واملنطلقات لرفض احلوار ،تبني يل من خالل الردود اليت شاهدهتا ،أن كثريا
من الكتاب الشيعة (حىت بعض املراجع) ال يفهمون نظرية اإلمامة اإلهلية ،كما نشأت ،وال معىن
"اإلمام" الذي يشرتطون له العصمة والنص ،ولو فهموا ذلك ألدركوا استحالة "غيبة اإلمام".
وسوف أقوم باستعراض ونقد أهم الكتب واملقاالت اليت صدرت يف الرد على كتايب (تطور الفكر
السياسي الشيعي) لنطلع على طبيعة "الردود" اليت تباهى هبا بعضهم وتظاهروا بعرض عضالهتم أمام
أتباعهم ومقلديهم.
أمحد الكاتب
لندن 1 ،متوز 2006

 -1مع السيد سامي البدري في كتبه األربعة( :شبهات وردود):
البدري يعترف :ال يمكن اثبات وجود االمام المهدي بصورة مستقلة
كان السيد سامي البدري  ،وهو رجل دين عراقي ،أول من بادر اىل الرد علي ،بعد أن نشرت جزءا
من الكتاب يف نشرة (الشورى) اليت كنت أصدرها سنة  ،1995حيث نشر يف قم نشرة مشاهبة هلا
باسم (ردود وشبهات) وأصدر منها أربع حلقات ،مث طبعها يف كتب مستقلة  ،مث يف كتاب واحد بنفس
االسم ،وكانت احللقة األوىل حتمل عنوانا فرعيا هو (الرد على الشبهات اليت أثارها أمحد الكاتب حول
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العقيدة اإلثين عشرية)  ،وقال يف مقدمة الكتاب ":هذه أوراق متواضعة تكفلت الرد على بعض
الشبهات اليت وجهت ضد االسالم والتشيع .وقصة إثارة الشبهات أمام التشيع مبفهومه اخلاص قدمية،
وهي ال تنقطع اال بظهور املهدي حممد بن احلسن العسكري (عجل اهلل فرجه)  ...وهي يف ذلك نظري
قصة إثارة الشبهات أمام رسالة حممد (ص) من قبل أهل الكتاب اليت ال تنهي اال بظهور عيسى بن مرمي
(ع)" مث يقول":اخرتت للحلقات األوىل من أوراق الرد هذه شبهات وشكوكا أثارها أمحد الكاتب حول
الشيعة والتشيع يف نشرته (الشورى) وكتبه الثالثة املتداولة بالدسك الكمبيوتري .فقد أنكر والدة املهدي
حممد بن احلسن العسكري (ع) وغيبته وجعل القول بذلك من ابتكار النواب األربعة ،ونفى أيضا صحة
األحاديث النبوية يف األئمة اإلثين عشر الواردة عند الشيعة والسنة ،وادعى بأن العقيدة باثين عشر اماما
مل يكن هلا أثر يف القرن الثالث اهلجري ،واهنا كانت وليدة القرن الرابع اهلجري ،هذا مضافا اىل نفيه
القول بأصل الوصية والنص على األئمة املعصومني بعد النيب وربط ذلك بعبد اهلل بن سبأ".
ورغم أن السيد سامي البدري خلص مضمون الكتاب يف جزئيه األول والثاين ،اال انه مل يشر اىل أية
شبهة ضد االسالم ،ون سي ما قاله قبل قليل من أنه يتكفل الرد على الشبهات اليت وجهتها ضد
االسالم .كأنه يعترب االسالم والتشيع أو الفكر االمامي شيئا واحدا ،وان من ينقد فكرة معينة داخل
التشيع أو الفكر االمامي فكأنه قد انتقد االسالم ،وأثار ضده الشبهات.
وعلى أي حال فقد وجدت يف مبادرة السيد البدري للرد ،ولو من بعيد ،خطوة إجيابية فبعثت له هذه
الرسالة:
السيد سامي البدري حفظه اهلل ،قم ايران
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أود أوال ان اقدم لك شكري اجلزيل على قيامك بالتجاوب مع دعوين ملناقشة الدراسة اليت قمت هبا
حول نظرية االمامة اإلهل ية ووجود االمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العسكري) حيث كنت من
السباقني الذين بادروا اىل طلب الدراسة ملناقشتها قبل مخسة أعوام  ،وقد أرسلتها اليك فأوليتها
اهتمامك البالغ حىت أصدرت كتابا ونشرة خاصة للرد عليها  ،يف الوقت الذي اكتفى آخرون بالصمت
واإلمهال او التظاهر بعدم املباالة.
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كنت وجهت دعوات مفتوحة وشخصية اىل علماء احلوزة العلمية يف قم لعقد ندوة
وكما تعرف فقد ُ
حول وجود (االمام املهدي) ولكين مل أتلق أية إجابة حىت اآلن مع األسف الشديد .ولو كانت الدعوة
موجهة اىل جامعات أخرى هلبت لدراسة أي موضوع يهمها ويهم اجملتمع.
وقد كان منطلقي لتلك الدعوة هو دراسة الفكر السياسي الشيعي وتصفيته مما دخل فيه من أفكار
وفرضيات ونظريات منحرفة وومهية ،والعودة به اىل فكر أهل البيت (ع) الصايف السليم .وذلك كجزء
من مشروع أكرب لدراسة الفكر السياسي اإلسالمي العام وتصفيته مما حلق به من حتريفات أموية وعباسية
وغريها ،الذي ابتعد عن منهج الشورى ومال اىل نظرية القوة والغلبة العسكرية وقام على مبدأ الوراثة
العائلية ،ألغى حق األمة يف الرتشيح واالنتخاب والنقد واحملاسبة واملشاركة السياسية.
لقد وجدت يف دراسيت عن تطور الفكر السياسي الشيعي  :أن فكر أهل البيت األصيل كان يقوم
على الشورى وحق األمة يف انتخاب أئمتها  ،ورفض املنهج األموي والعباسي يف االستيالء على السلطة
بالقوة واحتكارها وتوريثها لألبناء وأبناء األبناء ،وان بعض املتكلمني قد قاموا مبؤامرة كربى لطمس فكر
أهل البيت العظيم وتشويهه وحتريفه وتقدميه بصورة (ملكية وراثية) مشاهبة للفكر األموي والعباسي.
واعتقد انك توافقين على ذلك فقد قلت يف حماضراتك يف لندن عام  ":1415ان احلاكم يف النظرية
اإلسالمية وكيل عن األمة يتعاقد معها  ،وان سلطان األمة أعلى من سلطان احلاكم  ،وهذا مبدأ
أساسي يف الدين  ،وان اإلسالم مل يقل ان احلاكم خليفة اهلل يف األرض  ،ولكن اخللفاء الذين ادعوا
ذلك وزعموا ان سلطاهنم أعلى من سلطان األمة وانه مقدس قد افرتوا على اإلسالم من أجل ان حيكموا
سيطرهتم على الناس" وقلت ":ان نظرية احلكم يف اإلسالم تقوم على أساس البيعة  ،وهي حق من حق
األمة  ،واألمة تستطيع ان تسحب احلق من احلاكم… وميكننا ان نستنبط هذه النظرية اإلسالمية
القائمة على الشورى واالنتخاب من خالل الكتاب والسنة ومن سرية الرسول األعظم (ص) واإلمام
علي بن ايب طالب واإلمام احلسن واإلمام احلسني حيث جند ظاهرة البيعة والعقد واضحة يف حياهتم
وأقواهلم" "وقدم االمام علي (ع) جتربة قامت على أساس ان احلاكم يستمد سلطانه من األمة وال يفرض
آراءه بالقوة" وقلت ":ان الوالية لعلي يف الغدير ال تعين احلكم واخلالفة السياسية .صحيح ان االمام
علي بعد يوم الغدير أصبح له حق يف احلكم وانه صار أوىل من كل أحد ،ولكن بشرط ان تبايعه األمة
ليصبح حاكما  ،وال يصبح حاكما اال بعد البيعة".
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وقد كان ذلك منك تطورا جديدا يف الفكر السياسي خيالف الفكر (اإلمامي) املوروث  -كما قلت يف
حماضراتك – ومل تتوصل اليه اال ألنك رفضت التقليد األعمى لآلباء واجتهدت يف الفكر  ،خالفا
للكثري من العلماء الذين جيتهدون يف الفروع ويقلدون يف األصول.
وقد وجدت يف دراسيت ان الفكر اإلسالمي السياسي وفكر الطوائف اإلسالمية املختلفة قد تطور
مع الزمن وتبدل من اليمني اىل الشمال ومن الشمال اىل اليمني  ،وان أيا من النظريات املختلفة
والعديدة يف اجملال الفكري السياسي اإلسالمي هي نظريات اجتهادية ظنية وال متس أسس الدين
كالتوحيد والنبوة واملعاد او تعارض شيئا واضحا وصرحيا يف القرآن الكرمي او السنة النبوية املطهرة ،
وبكلمة أخرى قد تكون النظريات املختلفة صائبة او خاطئة ولكنها ال خترج عن إطار الدين .ولذا ال بد
من احرتام مجيع وجهات النظر االجتهادية داخل اإلطار اإلسالمي واحرتام أصحاهبا وعدم تكفريهم او
تفسيقهم وإخراجهم من الدين ،وذلك من أجل احملافظة على الوحدة اإلسالمية واحلريات واحلقوق
األساسية العامة .وال جيوز ألي أحد ادعاء امتالك احلقيقة املطلقة واهتام املخالفني له بالباطل املطلق.
وان السبيل للوصول اىل احلق هو احلوار اهلادئ املوضوعي واالستماع اجليد لوجهات نظر اآلخرين.
ومن هنا فاين أود توجيه عتاب اخوي اىل السيد سامي البدري لقيامه بطرحه لردوده على كتايب يف
إطار (الرد على الشبهات اليت أثارها أمحد الكاتب ضد العقيدة االثين عشرية واإلسالم والتشيع) كما
يقول يف مقدمة كتابه (شبهات و ردود) .وأقول له :إذا كنت ختتلف معي فيما ذهبت اليه من التزام أهل
البيت بنظرية الشورى يف احلكم  ،فان من الطبيعي – إذا أردت احلوار – ان تقدم أدلتك العلمية
القاطعة على وجهة نظرك  ،اال انه ال جيوز لك ان تبادر اىل ادعاء احلق املطلق وكأن جربائيل قد هبط
عليك بالوحي  ،مث تتهم اآلخرين مبهامجة اإلسالم والتشيع  ،وأنت تعلم علم اليقني ان حبثنا يدور يف
إطار الفكر السياسي وقيام نظرية االمامة على الشورى او النص والتعيني  ،وهو ليس اال خدمة لإلسالم
والتشيع.
واذا كنت تسمح لنفسك مبمارسة هذا األسلوب الدعائي املتعايل  ،فأرجو ان تتذكر انك كنت ضحية
اإلرهاب الفكري عندما اهتمك البعض (كالسيد حسني الصدر) بالتسنن واالحنراف عن مذهب أهل
البيت  ،وذلك يف أعقاب حماضرتك يف دار اإلسالم يف لندن قبل عامني  ،بسبب من بعض آرائك
اجلديدة حول الشورى وقيام اخلالفة اإلسالمية على أساس البيعة واالنتخاب  ،واليت نشرناها يف العدد
األول من (الشورى).
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كما أرجو ان تتذكر االهتامات القدمية اليت كان يوجهها االخباريون املتحجرون للمجتهدين األصوليني
باالحنراف عن مذهب أهل البيت والتسنن وذلك ألخذهم مببدأ االجتهاد ووالية الفقيه  ،ومها منصبان..
يعتقد االخباريون حىت اليوم اهنما من اختصاصات االمام املعصوم (املهدي املنتظر) وال جيوز ألي أحد
ان يقوم هبما يف (عصر الغيبة) ال باألصالة وال بالنيابة العامة  .فهل كانت اهتامات اإلخباريني
لألصوليني يف حملها؟ وهل توافقهم عليها؟
وأرجو ان تتذكر أيضا ان السيد حمسن األمني والشيخ اخلالصي والدكتور علي شريعيت واإلمام اخلميين
والسيد حممد حسني فضل اهلل وغريهم وغريهم تعرضوا من قبل املتحجرين واملنغلقني لالهتام بالوهابية
والتسنن والشيوعية والعداء ألهل البيت  ،وال تزال املعركة قائمة ضدهم  ،فهل تقبل هبذه السياسة
التهرجيية الغوغائية القائمة على اهتام اخلصوم واستثارة العواطف العامة؟ وهل تعتقد اننا هبذه احلدة
والعنف واإلرهاب الفكري نستطيع بناء جمتمع إسالمي حر وموحد؟ او نستطيع حل اية مشكلة من
مشاكلنا املزمنة؟
لقد كانت نظرياتك اجلديدة حول التزام أهل البيت بالشورى  ،واهنا أساس احلكم واخلالفة  ،خطوة
على الطريق الصحيح ملعرفة مذهب أهل البيت املطمور حتت ركام األحاديث املختلقة والنظريات
الفلسفية الضعيفة والفرضيات الومهية والروايات األسطورية  ،وهي يف نظر اإلخباريني و(احلجتية) شبهات
ضد مذهب أهل البيت  ،ولكنها يف نظري حماولة اجتهادية الستكشاف مذهبهم الصحيح  ،فكيف
تتجرأ بوصف ما قمنا به بالشبهة ؟ وهو ليس اال حماولة اجتهادية للتعرف على مذهب أهل البيت  .ولو
بذلت مزيدا من اجلهد والبحث العلمي واملوضوعية واهلدوء لتوصلت اىل ما توصلت اليه.
ان منهجنا يف البحث والتفكري هو التمسك بالقرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة وأحاديث وسرية
أهل البيت (ع) الظاهرية ،ورفض التأويالت الباطنية والروايات السرية واألحاديث الضعيفة واملختلقة،
وقد توصلنا من خالل هذا املنهج اىل ما نعتقده فكر أهل البيت األصيل والسليم القائم على الشورى
واحلرية والعدالة وحق األمة يف انتخاب الرؤساء وحماسبتهم وعزهلم  ،وهو ما حنتاج اليه يف واقعتا السياسي
املر الذي يسيطر فيه على السلطة حكام طغاة بالقوة واجلربوت ويتوارثون السلطة والثروة الوطنية العامة
يف عوائلهم وأبنائهم.
ان الشبهات تأيت من منهج التأويل السري الباطين ألقوال أهل البيت وسريهتم ،وهو منهج وقعت فيه
الفرق الضالة الغالية واملنحرفة عن أهل البيت اليت كانت تؤلّه األئمة او تقول بنزول الوحي عليهم او

تقول بتحريف القرآن الكرمي او تنكر وفاة األئمة او ختتلق أوالدا ومهيني مل خيلقوا هلم .وامسح يل ان أقول
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لك :بأن ك وقعت يف الشبهة عندما التزمت هبذا املنهج الباطين عندما رفضت يف كتابك (شبهات
وردود) الروايات الصحيحة اليت تتحدث عن البداء واليت مل يشك فيها أحد حىت الذين نقلوها كالشيخ
الكليين واملفيد والطوسي  ،واقرتحت طرحها ألهنا ال تنسجم مع النظريات الومهية اليت كونتها حول وجود
القائمة املسبقة بأمساء األئمة االثين عشر من قبل  ،وكان من األجدر بك ان تذعن للحقيقة وتنطلق
منها ومن موضوع البداء لتؤسس أفكارك على ما يقول وما يفعل اهل البيت.
أخي العزيز السيد سامي البدري… انك ال تدافع عن مذهب أهل البيت وامنا عن نظريات املتكلمني
الومهية اليت أكل الدهر عليها وشرب  ،واليت تسببت يف إخراج الشيعة من مسرح التاريخ قرونا طويلة من
الزمن  ،واليت ختلَّوا عنها يف القرون األخرية عندما قالوا مببدأ االجتهاد ووالية الفقيه او الشورى  ،فهل
تريد ان تعيدنا اىل ما ذهب اليه املتكلمون السابقون االخباريون من حرمة الثورة على الظامل وحرمة
اجلهاد يف سبيل اهلل واقامة الدولة يف (عصر الغيبة) وتعطيل اخلمس والزكاة وإباحة األنفال وحترمي صالة
اجلمعة اال بشرط حضور (االمام املعصوم املعني من قبل اهلل تعاىل) وضرورة التقية واالنتظار اىل ظهور
املهدي؟
واذا كنت ال تريد ذلك ألنك تؤمن حبرية االجتهاد ونظرية والية الفقيه والنيابة العامة فلماذا متتعض
بشدة من مناقشة وحتليل النظريات املنقرضة أمال بالوصول اىل فكر سياسي أفضل وأسلم؟ وهل هناك
حدود لالجتهاد تقتصر على ممارسته يف األمور اجلزئية الفرعية فقط؟
واذا كنت تتفق معي يف مواكبة الثورة الشيعية الراهنة املتحررة من أغالل املتكلمني واإلخباريني الذين
يشرتطون العصمة والنص يف االمام (أي احلاكم والرئيس) ونظرياهتم الومهية املثبطة والالواقعية والالمعقولة
 ،فأرجو منك ان متتلك الشجاعة لتعرب عن رأيك بصراحة  ،ويف كل مكان  ،ال ان تقول كالما يف لندن
مث ترتاجع عنه يف قم.
واذا كنت تصر على التمسك بنظريات املتكلمني واإلخباريني البائدة او تأويلها وتطويرها وتأييدها
بالروايات اإلسرائيلية ..وكنت حتب التصدي ملناقشة الدراسة اليت قمت هبا حول نظرية االمامة اإلهلية
ووجود االمام الثاين عشر  ،فأرجو منك ان تفعل ذلك بصورة منهجية واضحة موضوعية ومتكاملة  ،وان
تستعرض يف البداية موجزا لألفكار اليت طرحتها وقدمتها  ،بأمانة ودقة  ،مث تقوم بالرد عليها مبا تشاء ،
ال ان هتمل األمور الرئيسية وتلتقط بعض القضايا اجلانبية البسيطة واجلزئية وتقتطع من الفقرات مقاطع
خاصة ومبتورة كما تشتهي لرتد عليها مبا تشاء وكأنك فتحت باب خيرب!
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لقد كانت دراسيت تتألف من ألف صفحة (كما هو موجود يف الديسكات الكمبيوترية املنتشرة يف
قم ،قبل االختصار ،وقبل الطبع) ومن ثالثة أجزاء  ،وقد استعرضت يف اجلزء األول بشكل مفصل نظرية
االمامة اإلهلية وذكرت مجيع أدلتها  ،مث بينت موقف أهل البيت منها ومن موضوع العصمة والنص
والوراثة والعلم وخلصت اىل إمياهنم بنظرية الشورى كمنهج سياسي  ،كما حبثت يف اجلزء الثاين نظرية
وجود ووالدة االمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العسكري) وذكرت مجيع األدلة الفلسفية والتارخيية
والروائية واإلعجازية اليت يذكرها املؤمنون هبا وناقشتها بعد ذلك دليال دليال  ،وكان من بينها موضوع
أحاديث (االثين عشرية) ضمن الدليل الروائي  ،فلماذا أمهلت البحث يف نظرية االمامة اإلهلية وموضوع
وجود (االمام الثاين عشر) لتناقش مسألة االثين عشرية فقط؟ او قويل :ان هذه النظرية مستوردة من
السنة وحادثة يف القرن الرابع اهلجري؟ هل ألنك توافقين يف موضوع االمامة واملهدي وختالفين فقط يف
موضوع (االثين عشرية)؟ أم ماذا؟
ان إثبات موضوع (االثين عشرية) ال يتم عرب إثبات صحة كتاب سليم بن قيس اهلاليل او هذه الرواية
او تلك  ،وامنا يتم عرب إثبات وجود ولد لالمام احلسن العسكري (ع) الذي كان ينفي حدوث ذلك يف
حياته  ،فلماذا ال تناقش الفكرة من أساسها وتعمد اىل انتهاج وسائل ملتوية وأحاديث جانبية؟
واذا كنت حراً فيما تريد ان ترتك او ختتار من مواضيع للرد  ،فلماذا متارس ما اهتمتين به من سياسة
استغفال القراء وعدم احرتامهم وجتنب أصول البحث العلمي  ،وذلك يف معرض مناقشتك لصحة
ذهبت أنا اىل
(كتاب سليم بن قيس اهلاليل) الذي يعترب معتمد وأساس النظرية االثين عشرية  ،حيث
ُ
وذهبت أنت اىل صحته  ،ولكنك مل تشر يف حديثك أبدا اىل ما استشهدت به انا
وضعه واختالقه ،
َ
من قول للشيخ املفيد بضعف هذا الكتاب وحدوث الوضع والتدليس فيه .وكان من املفرتض بك –
على األقل – ان تشري اىل موقف الشيخ املفيد وهو شيخ الطائفة فرتفضه او تأوله بعد ذلك  ،ولكنك
فضلت الصمت واهلروب من مواجهة احلقيقة كأنك تريد ان ختتم معركتك بليل على صفحات كتابك
بسرعة.
لقد كان منهجي يف دراسيت ويف نشرة (الشورى) اليت أصدرهتا  ،أن أفسح اجملال لعرض الرأي اآلخر
أوال ن بدقة وأمانة وتفصيل  ،مث أقوم بعد ذلك بالرد واملناقشة ..ولو كنت تستجيب للحوار على
أيت رأيك منشورا بصورة كاملة  ،وهذا ما يثبت بُعدي عن سياسة االستغفال
صفحات (الشورى) لر َ
والتعتيم  ،والتزامي بعرض احلقائق الكاملة على القراء  ،وأرجو منك ان تثبت التزامك هبذه السياسة
وابتعادك عن سياسة االستغفال والتعتيم بنشر رساليت هذه يف النشرة اخلاصة اليت تصدرها للرد على
(الشورى) وهي (شبهات و ردود).
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ال أريد ان أخوض معك يف جد ال مفصل حول ما نشرت ضدي من ردود قبل ان انشر كتايب الذي
سوف يطلع القراء الكرام عليه يف املستقبل القريب ان شاء اهلل  ،وانا غري مسئول عن األشرطة
الكمبيوترية املسربة واملعرضة للزيادة والنقصان  ،واليت كانت تشكل املسودة االوىل البدائية للكتاب ،
ولكين أريد ان أتوقف عند بعض الردود العجيبة اليت حاولت ان ترد هبا علي  ،حيث وصفت بعض
الروايات كدعاء القائم الذي يرويه الكفعمي بالضعف  ،جزافا  ،وطرحت روايات البداء تعسفا  ،و َّأولت
روايات الثالثة عشر اماما خبطأ النساخ  ،رغم مرور أكثر من الف سنة عليها  ،ومسحت لنفسك
باالقتباس من اإلسرائيليات املتعارضة مع تراث أهل البيت ورواياهتم  ،ورفضت األحاديث الصحيحة
بالتأويالت الباطنية السرية  ،وادعيت فهم سر بعض الروايات يف حني ملتين على األخذ بظاهرها ..
وإضافة اىل ذلك فقد ادعيت امتالكك للحقيقة ومعرفتك الواقعية مبذهب أهل البيت واهتمتين بإثارة
الشبهات  ،فمن الذي وقع يف الشبهة ؟ ومن خرج منها؟
وحىت جتيب على هذا السؤال أدعوك بإخالص اىل دراسة تاريخ أهل البيت (عليهم السالم) بشمولية
ودقة وموضوعية  ،والفرز بني تراثهم وتراث الفرق الغالية واملنحرفة اليت كانت تلصق هبم ما تشاء وترفض
ما تشاء حتت دعوى (التقية) الباطلة  ،وذلك من أجل الوصول اىل حقيقة فكر أهل البيت السياسي
السليم  ،الذي يعيننا ويعني األمة اإلسالمية على اخلروج من املأزق السياسي الراهن وحتقيق احلرية
والعدالة والشورى والوحدة.
لقد شهد تاريخ الشيعة الطويل تطورات ومنحنيات ومفارق عديدة أدت اىل حدوث الفرق الشيعية
اليت جتاوز عددها السبعني  ،وكان بعض التحوالت سلميا وعلميا وهادئا  ،بينما كان بعضها اآلخر
يتسم بالعنف والدم والتهريج والعداوة والبغضاء كاملعركة بني اإلخباريني واألصوليني واملشروطة واملستبدة
يف القرن املاضي ..وحنن اليوم على أعتاب مرحلة هنضوية جديدة وأمام حتديات حضارية كبرية مسئولون
فيها أمام اهلل ومطالبون بتقدمي صورة أفضل عن العالقة بني احلاكم واحملكوم وأسلوب التعامل السلمي
واحلوار الداخلي الدميوقراطي  ،واالجتناب عن سياسة القمع واإلرهاب والتكفري واالنغالق والتحجر.
واعتقد ان بعض الدوائر املتخلفة املضادة للثورة اإلسالمية يف داخل احلوزة  ،واليت كانت تتهم االمام
اخلميين بالشيوعية والدكتور علي شريعيت بالوهابية والتسنن والكفر  ،هي اليت حتاول اليوم ان متارس
اإلرهاب والقمع واإلرهاب الفكري ومصادرة حرية األمة وحقها يف مناقشة القضايا الثقافية والسياسية ،
وقد تعجبت من قيام صحيفة (الشهادة) اليت يصدرها اجمللس األعلى للثورة اإلسالمية يف العراق بكيل
االهتامات الباطلة يل ووصف كتايب بأنه حماولة لشق صفوف املسلمني ،وانه إرجاف وغواية وضاللة ،
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وذلك ضمن عرضها لكتابك اجلديد (شبهات وردود) دون ان تعطيين بالطبع حق الرد عليها عمال
بقواعد النشر وحرية التفكري .وهذا ما يذكرين مبحاكم التفتيش سيئة الصيت يف القرون الوسطى.
ويف اخلتام اكرر توجيه الدعوة لك وللسادة العلماء األفاضل املهتمني مبناقشة القضايا اإلسالمية ،
إلقامة ندوة او ندوات لدراسة الفكر السياسي اإلسالمي عموما والفكر السياسي الشيعي خصوصا..
يتم فيها االستماع اىل وجهات النظر األخرى واملخالفة ،بروح علمية وأدب واحرتام  ،وأمتىن ان تتاح لك
الفرصة واحلرية الكاملة للتعبري عن آرائك بصراحة ودون خوف من اهتامك بالردة اىل مذهبك القدمي او
إثارة الشبهات.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أخوك املخلص أمحد الكاتب
لندن  23رمضان املبارك 1417هـ
مث واصل السيد سامي البدري ،الرد على بعض املقاالت املنشورة يف نشرة (الشورى) فيما يتعلق مبوضوع
النص على االمام علي بن أيب طالب ،واصدر حلقتني جديدتني من كتابه (شبهات وردود) .ونشر يف
احللقة الثالثة جوابا على رساليت السابقة ،وكان كما يلي:
"...أما بالنسبة لسؤالك ملاذا ابتدأت بالرد على موضوع األثين عشرية وأمهلت موضوع اإلمامة واملهدي
.
فأقول اين مل اكتب الرد حني كتبته ردا على كتبك غري املنشورة وامنا كتبته ردا على مقالك الذي تناقش
فيه دليل اإلثين عشرية يف العدد العاشر من نشرة الشورى وقد استوعب الرد احللقة األوىل والفصل األول
من احللقة الثانية من (شبهات و وردود) مث أكملت احللقة الثانية بالرد على مقال البغدادي الذي يرد فيه
على الشهيد الصدر رمحه اهلل حول النص على علي (ع) وأنا حر ايضا يف اختيار موضوع الرد  .اما يف
العدد الثالث فقد ابتدأت يف الرد على بعض كلماتك يف اجلزء األول من كتابك املنشور أخريا وهي
ختص نظرية اإلمامة اإلهلية.
أ ما قولك( :ان اثبات موضوع االثين عشرية اليتم عرب اثبات صحة كتاب سليم بن قيس أو هذه
الرواية أو تلك  )...فأقول  :اذاً ملاذا اثرت الشبهات على كتاب سليم او على هذه الرواية او تلك؟
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اما قولك (ان اثبات موضوع االثين عشرية يتم عرب اثبات وجود ولد لالمام احلسن العسكري) .
أقول  :ال ادري ماذا تريد به؟ هل تريد ان احاديث االثين عشر ال تصح اال باثبات وجود ولد
للعسكري؟ ام تريد ان انطباق احلديث على دعوى الشيعة ال يتم اال باثبات ولد لالمام احلسن
العسكري (ع) .
واالحتمال االول  :ال وجه له الن صحة احلديث تتم من خالل رواته وقد رواه الثقات واثبتوهُ فيه
مصنفاهتم كما حبثنا ذلك يف احللقة االوىل.
اما االحتمال الثاين  :فال وجه له ايضاً الن التشيع االثين عشري برمته يقوم على االميان بان احلسن
العسكري قد ولد له ولد هو املهدي وتلقوه ذلك جيالً بعد جيل ومل يبنوا اعتقادهم بذلك على هذه
الرواية أو تلك يف قصة والدته (ع) وال يضرهم انكارك وال انكار غريك من اهل السنة كما مل يضر من
قبل انكار اغلب بين اسرائيل والدة عيسى (ع) حيث انكرهتا فرق اليهود السامرية و العربانية اال فرقة
صغرية من اليهود العربانيني وهي فرقة زكريا وحيىي (ع) وقد كان بنو اسرائيل (ينتظرون عذراء تلد ولدا)
وال زالوا اىل اليوم ينتظرون ذلك.
اما ماعتبت به من عرض افكارك ضمن عنوان (شبهات ضد االسالم والتشيع)
اقول  :فقد نبهنا يف مقدمة الكتاب ان النشرة معنية بالشبهات اليت وجهت ضد االسالم والتشيع ،
وقلنا اننا اخرتنا للحلقات االوىل الشبهات اليت اثارها امحد الكاتب ضد الشيعة والتشيع) ارجو منك
مراجعة املقدمة مرة اخرى .
اما قولك ختاطبين (أتريد ان تعيدنا اىل القول حبرمة الثورة على الظامل  ...اىل آخره) .
فأقول  :هدانا اهلل يا اخي واياك لليت هي ازكى  ...اال تعلم انه ال يوجد اي تالزم بني القول بـ(نظرية
االمامة االهلية وعصمة االئمة (ع) وحتديدهم باثين عشر ووالدة املهدي (ع) وغيبتة الطويلة والبداء
والرجعة) وبني القول بـ(حرمة الثورة على الظامل او تعطيل اجلهاد واباحة االنفال وحترمي صالة اجلمعة) ،
فقد قال بكل تلك العقيدة االمام اخلميين ومع ذلك فجر الثورة االسالمية يف ايران وقادها  ،وكذلك قال
بكل تلك العقيدة الشهيد الصدر ومع ذلك قاد الثورة االسالمية يف العراق واستشهد يف سبيل ذلك.
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اما قولك (ان روايات اهل البيت (ع) تتحدث عن استمرار االمامة اىل يوم القيامة وعدم حتديد
االئمة يف رقم معني وذلك المتداد نظرية االمامة االهلية يف موازاة نظرية الشورى كنظام سياسي ال يقبل
التحديد يف اشخاص معينني أو فرتة حمددة) .
فجوابه  :ان روايات النيب (ص) واالئمة قد حددت عدد االئمة باثين عشر وقد حبثناه مفصال يف احللقة
االوىل الفصل الثامن  ،ارجو مراجعته .
اما قولك ان االمامة االهلية يف موازاة نظرية الشورى  .فقد حبثناه مفصال يف احللقة الثانية الفصل االول ،
ارجو مراجعته .
اما قولك ( :انين مل اذكر تضعيف الشيخ املفيد لكتاب سليم وانين استغفلت قرائي  ...اىل آخره) .
فاقول  :لو رجع االستاذ الكاتب اىل كتايب شبهات وردود احللقة االوىل ص  94لوجدين اقول بقول
العالمة التسرتي (ومن هنا اوجب الشيخ املفيد عدم االعتماد على كل ما ورد يف الكتاب (أي كتاب
سليم) دون حتقيق) ويف صفحة  95اقول بقول العالمة التسرتي ايضاً (واحلق يف كتاب سليم بن قيس
ان اصله كان صحيحا قد نقل عنه االجلة املشايخ الثالثة والنعماين والصفار وغريهم اال انه حدث فيه
ختليط وتدليس من املعاندين فالعدو ال يألو خباال كما عرفت من املفيد… وحيئذ فال بد ان يراعى
القرائن يف اخباره كما عرفت من املفيد).
بعد هذا اسأله .
من الذي يريد ان خيتم املعركة بليل انا ام هو ؟!
اما قولك ( :ال اريد ان اخوض معك يف جدال مفصل  ...اىل آخره) .
فجوايب  :ان هذه الطريقة من الرد ليست من البحث العلمي يف شيء حبذا لو هنجت يف الرد علي
علقت عليها وناقشتُها  .اقتطع انت أي
اوردت قطعة من كالمك مث
املنهج الذي هنجته معك  ،فقد
ُ
ُ

حفلت به نشرايت الثالث،
فقرة تامة شئت ومن أي موضوع من املواضيع اليت ذكرهتا آنفا او غريها مما
ْ
وبني الضعف واخللل الذي تراه  ،وهذا هو املوقف املقبول واملرتقب للرد علي من قبلك .

اما دعوتك اىل م واصلة البحث العلمي يف االصول قبل الفروع وان يكون املنهج هو التمسك بالكتاب
والسنة وهدي اهل البيت (ع)  .أقول  :فحيهل ...
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فما رأيك ان نبدأ ببحث مسألة  :هل يوجد شهداء بعد الرسول (ص) شهادهتم على الناس كشهادة
الرسول واهنم ائمة هدى يؤخذ بقوهلم وفعلهم وتقريرهم كما يؤخذ بقول الرسول وفعله وتقريره وان الناس
ملزمون باألخذ عنهم واالقتداء هبم والطاعة هلم واهنم موكلون اهليا حبفظ الرسالة بعد الرسول .
نبدأ أوال بذكر االيات القرآنية الكرمية مث احاديث النيب (ص) مث احاديث اهل البيت (ع) .
ارجو اعالمي ان كنت توافقين على ذلك .
ومن املفيد قبل ذلك ان تبني مصادر السنة النبوية وحديث أهل البيت (ع) املعتمدة لديك .
اما ما قلت من (وجوب احرتام مجيع وجهات النظر االجتهادية واحرتام اصحاهبا) .
أقول  :فهو مقولة شائعة و لكنها غري صحيحة  ،والصحيح هو عكسها  ،وهو ان االصل احرتام
االشخاص وليس احرتام وجهات نظرهم اخلاطئة ومن هنا نالحظ ان االسالم احرتم اهل الكتاب ومسح
هلم بالعيش ضمن اجملمع االسالمي بشروط معينة مع انه مل حيرتم كثرياً من عقائدهم ووجهات نظرهم
وعرض هبا وكشف زيفها .
وانتقدها َّ
حتول من صف القائلني بالنص إىل صف املنكرين له بل
اما خبصوص األستاذ امحد الكاتب حني َّ
صف خصوم اهل البيت (ع) الن شعارهم النص فيما بني ايدينا من تراثهم الصحيح املنسوب اليهم
ومع ذلك فنحن ال نراه قد خرج من الدين  ،نعم ال شك خبروجه من التشيع االثين عشري وانتحاله رأي
ابن ايب احلديد املعتزيل يف االمامة وموقفه السليب من شيعة اهل البيت .
أكتفي هبذا القدر من التعليق واكرر دعائي ان يهدينا اهلل واياك لليت هي ازكى انه مسيع جميب .
سامي البدري
وبعد صدور احللقة الثالثة من كتابه أرسلت له هذه الرسالة:
السيد سامي البدري احملرتم
السالم عليكم ورمحة اهلل
قلت يف احللقة الثالثة انك سوف جتيب على القضايا الرئيسية اليت مل جتب عليها يف احللقات املاضية ،
َ
وظللت تدور يف القضايا اهلامشية من املوضوع  ،ولكنك مل تفعل بعد  ،حيث مل تناقش موضوع والدة
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االمام الثاين عشر ووجوده وهتربت من املوضوع كما مل تناقش موضوع االمامة  .ارجو منك االجابة على
سؤال :ملاذا ختلى الشيعة اليوم عن شروط االمامة من العصمة والنص والساللة العلوية احلسينية وقبلوا
بشروط الزيدية كالفقه والعدالة وقيام االمامة على االنتخاب والشورى  ،كما هوحاصل اليوم يف ايران
( اجلمهورية االسالمية ) .وكما اعرف انك تفرق بني االمامة واخلالفة وحتاول ان تفسر االمامة مبعىن
خيتلف عن احلكم واخلالفة  ،فهل ستقوم يف املستقبل مبناقشة الكتاب ( تطور الفكر السياسي الشيعي
من الشورى اىل والية الفقيه ) .
وارجو منك ان ال تغرت باملديح الذي كاله لك بعض املشايخ الذين ال يقرأون .
واعتقد انك قرأت رسالة وزير الثقافة واالرشاد االيراين اىل الشيخ ناصر مكارم الشريازي واحلوزة بصورة
عامة واليت نشرت يف الصحافة االيرانية قبل اسبوع حول ضرورة الرد على الكتاب  ،فهل قرأ الوزير
نشراتك الثالث ام مل جيد فيها شيئا جديا وغنيا .
والسالم عليكم
امحد الكاتب
1999-10-9
فأجاب السيد سامي البدري مبا يلي:
اىل االستاذ أمحد الكاتب هدانا اهلل وإياه ملا حيبه ويرضاه :
السالم عليكم ورمحة اهلل .
أشكرك على رسالتك وسؤالك  ،كما اشكرك أيضا على إرسالك يل مقابلتك املنشورة يف جريدة القدس
العريب  -لندن /العدد  3205اجلمعة  27آب  15 -مجادى االوىل  . 1420أعتذر عن تأخري
االجابة بسبب سفري .
اعرتضت يف رسالتك االسبق ( وهي اليت جعلتها مادة العدد الثاين عشر من نشرتك الشورى )
.1
َ
على منهجي معك يف الرد وانصرايف إىل مناقشتك يف اجلزئيات مث دعوتين يف مقدمة الرسالة اىل مواصلة
وقلت ان منهجنا هو التمسك بالكتاب والسنة والسري
البحث العلمي يف االصول قبل الفروع اجلزئية َ .
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كتبت اليك جوابا نشرته يف احللقة الثالثة 14رجب
على هدي أهل البيت  .وقد
رحبت بعرضك و ُ
ُ
1418هج .
وقلت لك يف جوايب لك ( فما رأيك ان نبدأ ببحث مسألة هل يوجد شهداء بعد الرسول (صلى اهلل
ُ
عليه وآله) شهادهتم على الناس كشهادة الرسول واهنم ائمة هدى يؤخذ بقوهلم وفعلهم وتقريرهم كما
يؤخذ بقول الرسول وفعله وتقريره وان الناس ملزمون باالخذ عنهم واالقتداء هبم والطاعة هلم واهنم
موكلون اهليا حبفظ الرسالة بعد الرسول  .؟ نبدأ اوال بذكر االيات القرآنية الكرمية مث احاديث النيب (صلى
اهلل عليه وآله) مث احاديث اهل البيت (عليهم السالم) .
ارجو اعالمي ان كنت توافقين على ذلك  .ومن املفيد قبل ذلك ان تبني املصادر احلديثية املعتمدة
لديك ) .
ومل يصلين منك جواب خاص أو عام وقد مضى على ذلك سنتان .
 . 2سألتين يف رسالتك بعد صدور احللقة الثالثة من ردي عليك مبدة بواسطة االنرتنيت ملاذا ختلى
الشيعة اليوم عن شروط االمامة من العصمة والنص والساللة العلوية احلسينية وقبلوا بشروط الزيدية
كالفقه والعدالة وقيام االمامة على االنتخاب والشورى ؟
أقول :مصطلح االمامة استخدم بمعنيين :
المعنى االول  :معىن خاص ويراد به ان صاحبه حجة يف قوله وفعله وتقريره حيا وميتا  ،وليس من شك

أن أول أئمة هبذا املعىن هو النيب  ،ويرى الشيعة ان هذا املعىن لالمامة استمر بعد النيب يف إثين عشر من
أهل بيته بوصية من النيب وبأمر من اهلل تعاىل  ،ويشرتطون يف هذا املعىن من االمامة العصمة والنص
وحصرها يف علي واحلسن واحلسني مث يف ذرية احلسني كما حصرت االمامة بعد إبراهيم يف ذريته امساعيل
ِ ِ
ِ
ال
يم َربُّهُ بِ َكلِ َمات فَأََمتَُّه َّن قَ َ
مث اسحاق مث يعقوب مث حصرت يف ذريته  .قال اهلل تعاىل َ ( :وإ ْذ ابْـتَـلَى إبْـَراه َ
ال َال يـن ُ ِ
إِ يين ج ِ
ِِ
ك لِلن ِ
ني) البقرة . 124/وقاىل اهلل تعاىل :
َّاس إَِم ًاما قَ َ
ال َوِم ْن ذُيريَِّيت قَ َ ََ
اعلُ َ
ال َع ْهدي الظَّالم َ
َ
ِ
ِ
ِِ
اه ْم أَئ َّم ًة يـَ ْه ُدو َن بِأ َْم ِرنَا َوأ َْو َحْيـنَا إِلَْي ِه ْم
( َوَوَهْبـنَا لَهُ إِ ْس َح َ
صاحل َ
ني * َو َج َع ْلنَ ُ
وب نَافلَةً َوُك اال َج َع ْلنَا َ
اق َويـَ ْع ُق َ
ِِ
الص َالةِ وإِيتاء َّ ِ
فِعل ْ ِ ِ ِ
ين) االنبياء . 73-72/وقال اهلل تعاىل ( :أ َْم
الزَكاة َوَكانُوا لَنَا َعابد َ
اخلَْيـَرات َوإقَ َامة َّ َ َ َ
َْ
تَـ ُقولُو َن إِ َّن إِبـر ِاه ِ ِ
ص َارى قُ ْل أَأَنْـتُ ْم أ َْعلَ ُم أ َْم اهلل
يل َوإِ ْس َح َ
َسبَا َط َكانُوا ُه ً
وب َو ْاأل ْ
ودا أ َْو نَ َ
اق َويـَ ْع ُق َ
َْ َ
يم َوإ ْمسَاع َ
ِ
ِ
ِ
َوَم ْن أَظْلَ ُم ِمم َّْن َكتَ َم َش َه َاد ًة عْن َدهُ م ْن اهلل َوَما اهلل بِغَافل َع َّما تَـ ْع َملُو َن) البقرة . 140/واالسباط يف االية
هم يوسف وذريته املعصومون .
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َّ
إن إمساعيل وإسحاق ويعقوب واالسباط يهدون الناس اىل سنة إبراهيم بأمر اهلل تعاىل .
والدليل على حصر االمامة اخلاصة بعد النيب يف أهل البيت وبقاء الثاين عشر منهم إىل آخر الدنيا
حديث املنزلة وحديث الثقلني وآية التطهري وحديث الكساء وحديث االئمة إثنا عشر ونص السابق من
االئمة على الحقه .
والشيعة املعاصرون شأهنم شأن املاضني من أسالفهم مل يرتاجعوا عن اشرتاط العصمة والنص والساللة
العلوية احلسينية واحلصر يف اثين عشر يف هذا املعىن من االمامة .
المعنى الثاني  :لالمامة معىن عام ويراد به منصب احلكومة وإقامة احلدود وهذا املعىن يعتقد الشيعة فيه
انه للنيب (صلى اهلل عليه وآله) ومن بعده لالئمة االثين عشر (عليهم السالم) ومل يرتاجع عن هذا القول
أحد إال أن يرتاجع عن أصل التشيع  ،أما يف عصر الغيبة الكربى فإن علماء الشيعة كانوا بني اجتاهني
اجتاه يقول بتعطيل احلدود بعذر إن إقامتها خاصة باملعصومني فقط  ،واجتاه يقول جبواز قيامها من قبل
الفقهاء مع القدرة ومل يشرتط أح د ممن يتبىن هذا االجتاه يف مقيمها أن يكون علويا حسينيا معصوما
منصوصا عليه ودونك القائلني هبذا االجتاه بدءا بأقدمهم الشيخ املفيد ( ت ) 413وانتهاء باالمام
اخلميين والشهيد الصدر وخلفائهما .
ويف ضوء ذلك يتضح أن السؤال خاطيء أساسا ومبين على اخللط بني قضيتني استخدم لفظ االمام
للتعبري عنهما ومها:
االوىل  :قضية وجود حجج اهليني على اخللق بعد النيب شهداء على الناس كشهادة النيب (صلى اهلل عليه
ِ
ِ ِِ
اجتَبَا ُك ْم َوَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم
وآله) والنيب شهيد عليهم كما يف قوله تعاىل ( َو َجاه ُدوا ِيف اهلل َح َّق ج َهاده ُه َو ْ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يدا
الر ُس ُ
مني ِم ْن قَـْب ُل َوِيف َه َذا لِيَ ُكو َن َّ
ول َش ِه ً
يم ُه َو َمسَّا ُك ْم الْ ُم ْسل َ
يف الديي ِن م ْن َحَرج مل َة أَبي ُك ْم إبْـَراه َ
َعلَْي ُك ْم َوتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
َّاس  ) ...احلج. 78/
َنزلْنَا التـ َّْوَرا َة فِ َيها
الثانية  :وهي قضية من له حق احلكم يف االسالم وهذه القضية قد شخصتها االية (إِنَّا أ َ
ه ًدى ونُور َحي ُكم ِهبا النَّبِيُّو َن الَّ ِذين أَسلَموا لِلَّ ِذين هادوا و َّ ِ
َحبار ِمبَا ا ْستُ ْح ِفظُوا ِمن كِتَ ِ
اب اهلل
ُ َ ٌ ْ ُ َ
ْ
الربَّانيُّو َن َو ْاأل ْ َ ُ
َ َُ َ
َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َنزَل اهلل
َّاس َو ْ
اخ َش ْوِين َوَال تَ ْشتَـ ُروا ب آيَ ِايت ََثَنًا قَل ًيال َوَم ْن َملْ َْحي ُك ْم مبَا أ َ
َوَكانُوا َعلَْيه ُش َه َداءَ فَ َال َختْ َش ْوا الن َ
ك ُه ْم الْ َكافُِرو َن) املائدة. 44/
فَأ ُْولَئِ َ
وباعتبار التقاء املعنيني يف عصر االئمة االثين عشر يف شخصهم (عليهم السالم)  ،فهم حجج اهلل بعد
النيب  ،وحق احلكم منحصر هبم يف زمان حضورهم بنص االية  ،اندمج املعنيان يف مصطلح االمام
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وصار لدى الشيعة يدل على معىن ثالث يراد به كال املعنيني وحصر مصداقه بعد النيب باملعصومني االثين
عشر .
استهدف املتكلمون االوائل للشيعة إثبات كال املعنيني لالمامة هلؤالء االثين عشر ال غري  ،ومل يكونوا
معنيني مبسألة احلكم كمسألة مستقلة .
ولست أدري ملاذا هذا االصرار من االستاذ الكاتب على خلط املعنيني .
إن املوضوعية تقتضي حبث املعنيني كل على حدة الهنما يشريان اىل قضيتني خمتلفيتني مها :
القضية االولى  :هل يوجد مبينون معصومون للدين بعد النيب يكون بياهنم للسنة النبوية وتفسري القرآن

كبيان النيب مع كوهنم ليسوا بانبياء  ،ومن هم هؤالء ؟وكم عددهم ؟ .

القضية الثانية  :من له أهلية وحق إقامة احلدود وتنفيذ االحكام يف اجملتمع االسالمي بدءا من زمن النيب
؟ هل كل مسلم كيفما اتفق ؟ أم هم صنف معني من الناس له مواصفات خاصة وشروط خاصة ؟وهل
يتصدى املؤهل كيفما اتفق أم البد من طريقة خاصة ؟ .
ومما ال شك فيه أن البحث االول مقدم على البحث الثاين وأكثر خطورة منه .
لقد حبثنا القضيتني يف احللقة الثانية من ردودنا عليك الفصل االول ص . 44-16ويف احللقة الثالثة يف
مواضع متعددة يرجى مراجعة ذلك .
 . 3وزير االرشاد االيراين حفظه اهلل مل يكن مطلعا على ردودي عليك وقد وصله أخريا  .أما املديح
أشرت إليه فهو ليس مدحيا وامنا تأييد علمي من علماء معروفني بعلميتهم مسؤولني عن كلمتهم ،
الذي َ
وهو يبعث على السرور ال الغرور  ،وكذلك احلال مع كلمات القراء الكرام الذين عربوا عن مشاعرهم
وانطباعاهتم اليت تؤكد على فائدة ما كتبناه واعتزازهم به وحنن بدورنا نشكرهم على مبادرهتم يف إظهار
عواطفهم واعتزازهم .
 . 4قولك يف القدس العريب -لندن العدد  ( 3205ان اجلو السائد يف احلوزة فيما يبدو مييل إىل عدم
عرب
البحث واالجتهاد يف قضية والدة املهدي ورفض مناقشتها بدعوى اهنا من العقائد االساسية وقد َّ
السيد سامي البدري من حوزة قم خالل برنامج ( بال حدود ) الذي أذيع من قناة اجلزيرة الفضائية
يتاريخ 1999 /8/4عن هذا املوقف بصراحة وقد أثار استغرايب النه يتناقض مع إمجاع الشيعة عرب
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التاريخ على ضرورة االميان وااللتزام بالعقائد االساسية عن معرفة وإجتهاد ويقني وعدم جواز التقليد
فكيف ملن يدعي العلم التقليد ومنع االخرين عن االحتهاد ) .
أقول :
لو راجع االستاذ الكاتب شريط املقابلة ودقق يف صوت املتحدث لعرف ان املتحدث باسم السيد سامي
البدري مل يكن شخصه وإمنا هو شخص آخر  ،وقد فوجئت شخصيا بذلك كما فوجيء الكثري من
االصدقاء ممن مييز صويت وأ ِ
ت فيما بعد بأن املتحدث هو فضيلة السيد حسني الكشمريي (من أهل
ُخرب ُ
قم يف مدينة قم) وقد أتصلت به للتأكد من ذلك /وبامكانك االتصال به شخصيا للتأكد أيضا/
وعاتبته على عدم تصحيح االشتباه يف أول املداخلة أو آخرها فاعتذر بالغفلة وعدم قصد ذلك وله عذره
أخربت مقديم برنامج ( بال حدود ) هبذه املالبسة يف اليوم الثاين وأرسلت له رسالة
على كل حال  ،وقد
ُ
بالفاكس بذلك وكنت قد أرسلت له احللقات الثالث من ردودي عليك وكانت احليادية منه تقتضي ان
يشري اليها عندما ذكر امسي كصاحب مداخلة وقد اعتذر عن ذلك بأهنا وصلته بعد انتهاء املقابلة .
ذكرت عن إمجاعهم عرب التاريخ على
أما موقف علماء الشيعة من املسألة االصولية العقائدية فهو كما
َ
ضرورة االميان وااللتزام بالعقائد االساسية على أساس مواجهة الدليل مباشرة وعدم جواز التقليد فيها
وهو من مفاخر متقدميهم ومعاصريهم وتالميذهم .
أكرر شكري على مبادرتك ورسالتك والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته .
سامي البدري
 5شعبان 1420 /
وأرسلت اليه اجلواب التايل:
السيد سامي البدري احملرتم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
طلبت مين يف رسالتك االخرية عرب االنرتنت املؤرخة  6شعبان  1420حبث موضوع وجود الشهداء بعد
النيب (صلى اهلل عليه وآله) الذين تعترب شهادهتم كشهادة الرسول ويعترب قوهلم وفعلهم وتقريرهم كقول
وفعل وتقرير الرسول  ،وان نبدأ ببحث االيات واالحاديث الواردة حول املوضوع  ،وطلبت مين كذلك
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التفريق بني معنيي االمامة اخلاص الذي يعين  -يف نظرك  -احلجية يف القول والفعل  ،واشرتاط العصمة
والنص والساللة العلوية احلسينية املنحصر يف االئمة االثين عشر  ،واملعىن العام الذي تقول انه يشمل
احلكومة واقامة احلدود  ،وعدم اخللط بينهما .
وقلت ان الدليل على حصر االمامة اخلاصة بعد النيب يف أهل البيت وبقاء الثاين عشر منهم اىل آخر
الدنيا  ،هو حديث املنزلة وحديث الثقلني وآية التطهري وحديث الكساء وحديث االئمة اثنا عشر ،
ونص السابق من االئمة على الالحق .
ورغم ذلك فقد أكدت ان املعنيني يف مصطلح ( االمام ) اندجما لدى الشيعة يف معىن واحد ثالث ،
وصار يراد به كال املعنيني  ،وحصر مصداقه بعد النيب باملعصومني االثين عشر  ،وهذا ما يدل على انك
حتاول التفريق بني معىن االمامة بصورة تعسفية خالفا ملا تعارف عليه الشيعة االمامية  ،واين مل اخلط
بينهما  ،وامنا أنت الذي تفرق بينهما بدون ضرورة .
وعلى أي حال فان نظرية االمامة االهلية ذات الشعبتني التشريعية والتنفيذية املنحصرة يف االئمة االثين
عشر  ،حسب رأي الفرقة االثين عشرية  -واال فان الشيعة االمساعيلية االمامية او الواقفية ال يؤمنون
حبصر االئمة باثين عشر وقد يضيقون العدد او يفتحونه بال حدود  -وسواء قلنا حبصر االمامة يف اثين
عشر او مل نقل فان نظرية االمامة هذه تعتمد يف قيامها واستمرارها على ثبوت والدة ووجود ابن لالمام
احلسن العسكري  ،بغض النظر عن املناقشة يف االحاديث اليت ذكرهتا ( حديث املنزلة والثقلني والكساء
واالثين عشرية وآية التطهري ) ومدى داللتها وصحة سندها  .فاذا استطعت ان تثبت والدة ووجود
االمام الثاين عشر بصورة علمية تارخيية  ،فان نظرية االمامة او االثين عشرية قد تصح  ،اما اذا مل
تستطع ان تثبت ذلك فان من العبث احلديث عن شىء ال وجود له يف اخلارج . .
ولذا طلبت منك يف رساليت السابقة اليت كتبتها قبل سنوات بعد صدور اجلزأين االولني من حلقاتك ان
تبحث القضايا الرئيسية واجلوهرية بدال من ان تغوص يف التفاصيل اجلزئية والثانوية واهلامشية  ،وال زلت
اعتقد ان البحث يف معىن االمامة هو موضوع ثانوي يأيت بعد موضوع إثبات وجود االمام الثاين عشر
املفرتض  ،وكما قيل العرش مث النقش  .وكأين بك حتاول ان تقفز عن هذا املوضوع الرئيسي املهم برتكيب
بعض النظريات الكلية لكي متهد الطريق حنو القول بفرضية وجود االمام الثاين عشر ( حممد بن احلسن
العسكري ) وهو ما فعله املتكلمون السابقون يف القرن الثالث اهلجري الذين اصطدموا بالواقع وهو عدم
وجود ولد لالمام العسكري  ،وبدال من ان يستسلموا اىل احلق ويعيدوا النظر يف نظرياهتم اخليالية
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وتأويالهتم التعسفية وأحاديثهم املزورة أصروا على الباطل وافرتضوا وجود ولد لالمام العسكري بالرغم
من نفي االمام ووصيته بأمواله اىل أمه املسماة بـ ( حديث ) وعدم وصيته اىل أحد من بعده باالمامة .
وهذا ما عنيت به من الدليل الفلسفي الومهي االفرتاضي الذي نسج اسطورة ( االمام املهدي حممد بن
احلسن العسكري ) .
ان إصرارك على حبث موضوع نظرية االمامة تبعا لالحاديث ( الضعيفة يف املنت والسند ) اليت ذكرهتا ،
بعد اهنيار النظرية االثين عشرية  ،قد جيرك اىل االنتقال اىل االمساعيلية او البهرة  ،واذا أردت ان تعيد
النظر يف نظرية االمامة ككل فيمكنك ان تصل اىل نظرية الشورى اليت اعتقد اهنا النظرية السياسية الهل
البيت الذين مل يكونوا يدعون العصمة وال النص وال حصر اخلالفة واالمامة يف ساللتهم .
واعتقد ان مشكلتك هي يف ممارسة القياس املذموم واملرفوض من أهل البيت  ،وتطبيق ما حدث يف
بين اسرائيل على احلالة االسالمية  ،وتفسري كلمة ( االسباط ) اليت تعين القبائل اليهودية االثنيت عشرة ،
بأوصياء النيب موسى  ،الذين تقول اهنم اثنا عشر ( بدون دليل ) والتوصل تبعا لذلك اىل ضرورة وجود
اثنا عشر وصيا للرسول االعظم من أهل البيت .
ولست يف حاجة اىل اهتامك باتباع عبد اهلل بن سبأ الذي يقال انه نقل هذه الفكرة من اليهودية اىل
االسالم  ،وقال بكون االمام علي وصي النيب حممد كما كان يوشع وصيا للنيب موسى  ،فأنت تقوم
بنفسك بالبحث يف االسرائيليات وقد تعلمت اللغة العربية وجئت اىل لندن لكي تفتش يف الكتب
اليهودية التارخيية عما يدعم نظريتك  ،علما بأن اليهود االوائل الذين مارسوا القياس بني اليهودية
واالسالم مل يقولوا بأكثر من وصي واحد  ،حيث مل تكن النظرية االثين عشرية قد ولدت بعد  ،ومل
يكن الشيعة االمامية قد حددوا االئمة بعدد حمدود قبل القرن الرابع اهلجري  .وقد طلبت منك مرارا ان
تقوم بالتأكد من أحاديث االثين عشرية وصحة نسبتها اىل أهل البيت قبل ان تقوم بتأييدها من
االسرائيليات .
ويف احلقيقة اين عاتب عليك جدا وأشكوك اىل اهلل  ،إذ أراك تستخدم احلوار معي بصورة ملتوية
والغراض سياسية وإعالمية علمها عند اهلل ،وذلك الين كنت املبادر اىل دعوتك للحوار حول موضوع
املهدي  ،قبل ان انشره  ،يف سنة  1992وانتظرت جميئك اىل لندن عام  1995وأحلحت عليك باللقاء
فكنت تتهرب مين وتشرتط التسليم يف البداية بالفصل بني معنيي االمامة اخلاص والعام  ،قلت لك
لنجلس ونبحث  ،فرفضت اللقاء  ،وتوسلت اليك ان تدلين على مواضع اخلطأ يف كتايب  ،فقلت انا ال
أرد على كتاب غري مطبوع  ،مث نشرت ردودك قبل ان اطبع الكتاب  ،ومع ذلك مل تناقش املوضوع
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الرئيسي فيه والذي يشكل حجر الزاوية يف الفكر االمامي االثين عشري وهو وجود ووالدة االمام الثاين
عشر  ،ونبهتك اىل ذلك يف رساليت السابقة فوعدت يف احللقة الثالثة ان تفعل يف املستقبل  ،ومل تقم
بذلك حىت االن  . .وال زلت تدور يف احلواشي واجلزئيات وتتهرب من مواجهة املوضوع الرئيسي .
أخي العزيز ملاذا تضيع وقتك الثمني ووقت القراء ؟ أرجوك االجابة عن االسئلة التالية:
 -1كيف تؤمن بوجود االمام الثاين عشر ( حممد بن احلسن العسكري ) ؟ عن طريق االدلة
الفلسفية الكالمية والنظريات الكلية العامة؟ أم عن طريق االدلة التارخيية العلمية؟
 -2ما هي تلك االدلة التارخيية؟ وهل حبثت الروايات املختلفة الواردة حول املوضوع ودرستها
وقارنت بينها؟
 -3هل هي روايات معتربة لديك؟ وهل تثق برجاهلا؟ وهل هي مسندة؟ أم ليست اال إشاعات
أسطورية مضحكة ال ترقى اىل درجة أخبار االحاد الضعيفة؟
وكما تعرف فقد حبثت كل هذه املواضيع يف كتايب ( تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل
والية الفقيه ) بشكل مفصل  ،فاذا كان لديك أي رد او نقاش يف هذا املوضوع فتفضل به  ،واذا كنت
تسلم مبا أقول وتعرتف كبعض العلماء السابقني بالعجز عن إثبات وجود االمام الثاين عشر املفرتض
باالدلة التارخيية العلمية  ،فال تضيع وقتك ببحث ومناقشة االمور الثانوية اليت ال تسمن وال تغين من
جوع .
أما اذا كنت تتعرض اىل ضغوط سياسية واجتماعية من احمليط املتحجر الذي تعيش يف وسطه فحاول
ان هتاجر اىل أجواء أكثر حرية لكي تعرب عن آرائك بصراحة كما فعلت يف زيارتك اىل لندن عام
1995
واين أعذرك عن عدم مواصلة احلوار جبدية لعدم توفر الشروط الضرورية حتت سياط احملكمة اخلاصة
برجال الدين اليت ال تسمح باخلروج عن ثوابت النظام اإليراين واليت أدانت الشيخ أسد اهلل بيات والشيخ
حمسن كديوار لكلمة حول والية الفقيه  ،وحاكمت الشيخ عبد اهلل نوري ألنه انتقد بعض أفكار االمام
اخلميين او دعا اىل أفكار الشيخ املنتظري.
حقا ان الفكر ليتعطل يف أجواء القمع واإلرهاب وحماكم التفتيش  ،وأسال اهلل تعاىل ان يفرج عنك
وعن علماء احلوزة العلمية يف قم ويوفر هلم جوا من احلرية واألمن والسالم  ،والسالم عليكم ورمحة اهلل
وبركاته.
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والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .
أمحد الكاتب
لندن  7شعبان  15/1420تشرين الثاين 1999
وأجاب السيد سامي البدري مبا يلي ،ولكنه مل يرسله يل ،وامنا نشره فيما بعد ،يف موقعه ،معتذرا
خبروجي عن أدب احلوار ،إثر اختالف بيين وبينه حول هوية املتحدث املتداخل معي بربنامج بال حدود
يف قناة اجلزيرة باسم (السيد سامي البدري):
قوله  :طلبت مين يف رسالتك االخرية عرب االنرتنت املؤرخة  6شعبان  1420حبث موضوع وجود
الشهداء بعد النيب (صلى اهلل عليه وآله) الذين تعترب شهادهتم كشهادة الرسول ويعترب قوهلم وفعلهم
وتقريرهم كقول وفعل وتقرير الرسول  ،وان نبدأ ببحث االيات واالحاديث الواردة حول املوضوع .
أقول  :عرضت عليك البحث يف هذا املوضوع سنة  1418يف نشرة وكتاب شبهات وردود احللقة الثالثة
ومل جتبين لسنتني مضت عليه مث َّ
اىل
ذكرتك به سنة  1420ملا اجبتك على أول رسالة لك َّ
وجهتها َّ

وحولت البحث اىل مسألة والدة املهدي وقلت
باالنرتنيت  .ومع ذلك مل جتبين اىل حبث هذا املوضوع َّ
انه املوضوع االهم .

قوله  :سواء قلنا حبصر االمامة يف اثين عشر او مل نقل فان نظرية االمامة هذه تعتمد يف قيامها
واستمرارها على ثبوت والدة ووجود ابن لالمام احلسن العسكري  ،بغض النظر عن املناقشة يف
االحاديث اليت ذكرهتا ( حديث املنزلة والثقلني والكساء واالثين عشرية وآية التطهري ) ومدى داللتها

وصحة سندها  .فاذا استطعت ان تثبت والدة ووجود االمام الثاين عشر بصورة علمية تارخيية  ،فان
نظرية االمامة او االثين عشرية قد تصح  ،اما اذا مل تستطع ان تثبت ذلك فان من العبث احلديث عن
شىء ال وجود له يف اخلارج . .
أقول  :االمامة االهلية لعلي يفرضها حديث املنزلة املتواتر  ،وحديث الغدير املتواتر وأحاديث أخرى
كثرية  .واالمامة االهلية الهل البيت بشكل عام يفرضها حديث الثقلني وآية التطهري وغريها من
االحاديث  .وحتديدهم بإثين عشر يفرضه حديث االثين عشر الثابت صدروه عن النيب وقد ذكرنا طرفا
من طرقه ومصادره يف احللقة االوىل من كتابنا شبهات وردود  .وإمامة االمام الثاين عشر فرع المامة
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آبائه فإن صحت إمامة آبائه (عليهم السالم) فعندئذ تثبت إمامته (عليه السالم)  .أما والدة املهدي
فهي ثابتة بالنقل املتواتر عن أصحاب احلسن العسكري وقد مر البحث فيها .
قوله  :اعتقد ان البحث يف معىن االمامة هو موضوع ثانوي يأيت بعد موضوع إثبات وجود االمام الثاين

عشر املفرتض  ،وكما قيل العرش مث النقش .

أقول  :امنا نبهتك اىل ان مصطلح االمامة استعمل مبعنيني أو ثالث بسبب اصرارك على استعمال معىن
واحد وهو معىن ( احلكم ) هذا املعىن الذي أدى بك ان تقول ( ان الشيعة يشرتطون يف احلاكم العصمة
والنص واالساللة العلوية احلسينية واهنم ملا أقاموا دولتهم يف ايران ختلو عن هذه الشروط يف احلاكم ) !
واحلال أن الشيعة ( اشرتطوا العصمة والنص واحلصر يف على واحلسن واحلسني وتسعة من ذرية احلسني

(عليه السالم) ) يف إمامة خاصة هبم وهي عني إمامة الرسول من حيث حجية قوله وفعله وتقريره سواء
كان حاكما او مل يكن  ،وهذه االمامة هلؤالء االثين عشر نظري إمامة امساعيل واسحاق ويعقوب
ويوسف واملعصومني من ذريته قبل موسى ونظري إمامة آل هارون بعد موسى املذكورين يف القرآن  .أما
احلكومة فهي حق هؤالء االئمة يف زماهنم وتستمر بعدهم يف الصاحلني من الفقهاء سواء كانوا من ذرية
هارون أو من ذرية غريهم وكذلك االمر يف احلكومة يف عصر الغيبة هي للعدول من الفقهاء الكفوئني
ممن تثق به االمة سواء كانوا من اهلامشيني أو مل يكونوا .
وهكذا مل يتخل أحد ممن رفع شعار والية الفقيه وإقامة الدولة حتت رايته عن عقيدته االثين عشرية
وذلك لوضوح ان إمامة أولئك االئمة إمامة خاصة  ،يكون احلكم شأنا ضئيال جدا من شؤوهنا  .وإن
احلاكم ال يشرتط فيه العصمة وال النص وال الساللة العلوية احلسينية .
قوله  :ان إصرارك على حبث موضوع نظرية االمامة تبعا لالحاديث ( الضعيفة يف املنت والسند ) اليت

ذكرهتا  ،بعد اهنيار النظرية االثين عشرية  ،قد جيرك اىل االنتقال اىل االمساعيلية او البهرة  ،واذا أردت ان
تعيد النظر يف نظرية االمامة ككل فيمكنك ان تصل اىل نظرية الشورى اليت اعتقد اهنا النظرية السياسية
الهل البيت الذين مل يكونوا يدعون العصمة وال النص وال حصر اخلالفة واالمامة يف ساللتهم .
أقول  :مل تب ني نقاط الضعف يف الروايات اليت ذكرناها وقد ناقشنا كل إشكاالتك حول االثين عشرية
يف نشرتنا شبهات وردود احللقة االوىل وبقي حديث االثين عشر على قوته وإعتباره السندي والداليل .
وقد نبهناك يف احللقة الثانية والثالثة من ( شبهات وردود ) وكذلك يف رساليت اجلوابية االوىل بواسطة
االنرتنيت انه ال تعارض القول بوجود اثين عشر اماما نص النيب عليهم أئمة هدى وحجج على الناس
من بعده وكوهنم أحق من غريهم باحلكم أحقية أختصاص وبني القول بالشورى يف احلكم باملعىن الذي
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فصلناه يف احللقة الثانية ص  . 38-37أما قولك ( أن االئمة مل يكونوا يدعون العصمة وال
النص  ) ...فهي دعوى ادعاها قبلك علماء السنة قدميا وحديثا  ،وحبث هذه املسألة يقوم على قضيتني
االوىل داللة النصوص القرآنية والنبوية على وجود معصومني  ،الثانية صدق نقل الشيعة عن أئمتهم .
وحبث املسألة االوىل والفراغ منها مقدم على حبث املسألة الثانية .
قوله  :واعتقد ان مشكلتك هي يف ممارسة القياس املذموم واملرفوض من أهل البيت  ،وتطبيق ما حدث
يف بين اسرائيل على احلالة االسالميةوتفسري كلمة ( االسباط ) اليت تعين القبائل اليهودية االثنيت عشرة ،
بأوصياء النيب موسى  ،الذين تقول اهنم اثنا عشر ( بدون دليل ) والتوصل تبعا لذلك اىل ضرورة وجود
اثنا عشر وصيا للرسول االعظم من أهل البيت .

أقول  :منهج املقارنة بني ما جرى يف بين إسرائيل وما جرى يف أمة حممد (صلى اهلل عليه وآله) أكد
عليه القرآن والسنة الصحيحة وليس هو من القياس يف شيء وما رفضه اهل البيت من القياس هو
القياس يف االحكام  .وقد وضحنا املسالة يف احللقة االوىل م شبهات وردود ص  133-123ردا على

مقالك يف الشورى العدد الثالث ص  . 6أما االسباط الواردة يف االيات اليت أوردناها يف جوابنا فهي
ليست ذات صلة بأوصياء موسى بل هي ذات صلة بأوصياء ابراهيم أرجو ان تدقق النظر فيها مرة
ثانية  .مث ان أوصياء موسى اثنا عشر قد نص عليهم القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ( اثنا عشر نقيبا ) . .
وهو خيالف ما اوردته التوراة من العدد (  ) 15وتسميهم بالقضاة .
قوله  :ولست يف حاجة اىل اهتامك باتباع عبد اهلل بن سبأ الذي يقال انه نقل هذه الفكرة من اليهودية
اىل االسالم  ،وقال بكون االمام علي وصي النيب حممد كما كان يوشع وصيا للنيب موسى  ،فأنت تقوم
بنفسك بالبحث يف االسرائيليات وقد تعلمت اللغة العربية وجئت اىل لندن لكي تفتش يف الكتب
اليهودية التارخيية عما يدعم نظريتك .
َّ ِ
ين يـَتَّبِعُو َن
أقول  :القرآن يصرح بأن خرب بعثة النيب مذكور يف التوراة واالجنيل كما يف قوله تعاىل (الذ َ
َِّب ْاألُيم َّى الَّ ِذي َِجي ُدونَهُ َمكْتُوبًا ِعْن َد ُه ْم ِيف التـ َّْوَراةِ َو ِْ
اإل ِجن ِيل) االعراف ، 157/ويصرح ايضا ان
الر ُس َ
َّ
ول النِ َّ

خرب املسلمني مع النيب الذين جعلهم اهلل شهداء على الناس بعد النيب مذكور يف الكتب السابقة كما يف
ِ
ِ ِِ
اجتَبَا ُك ْم َوَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِيف الديي ِن ِم ْن َحَرج ِملَّ َة أَبِي ُك ْم
قوله تعاىل ( َو َجاه ُدوا ِيف اهلل َح َّق ج َهاده ُه َو ْ
ِ
ِ ِ
يدا َعلَْي ُك ْم َوتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
َّاس)
الر ُس ُ
مني ِم ْن قَـْب ُل َوِيف َه َذا لِيَ ُكو َن َّ
ول َش ِه ً
يم ُه َو َمسَّا ُك ْم الْ ُم ْسل َ
إبْـَراه َ
احلج . 78/فاالية صرحية يف قضية ان املسلمني الشهداء على الناس يف هذه االية قد وصفهم وعينهم
اهلل تعاىل من قبل أي يف الكتب السابقة يبقى الكالم من هم هؤالء هل هم كل املسلمني ومل يكونوا
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كلهم من ذرية ابراهيم أم هم آل النيب كما ذكرالصادق (عليه السالم) ؟ وسواء كانوا هؤالء أم أولئك
هل يعترب البحث يف الكتب املقدسة للعثور على النصوص اليت أشار اليها القرآن يف حق النيب والشهداء
على الناس من بعده هتمة ؟
واحلمد هلل فاين لست أول باحث يف هذه االيات ومتابع لواقعها يف الكتب املقدسة فقد سبقين علماء
املسلمني من السنة والشيعة فهذا ابن كثري وابن تيمية وقبلهما البيهقي واملاوردي وقبلهما ابن هشام وابن
اسحاق وغريمها ويف العصر احلديث كثري منهم الشيخ رمحة اهلل الكريانوي يف كتابه اظهار احلق طبع قبل
مأئة سنة مث جدد طبعه الدكتور عمر الدسوقي سنة 1980ومنهم الدكتور امحد حجازي السقا وقد
كتب أكثر من كتاب يف املوضوع وكان أحدها رسالة للدكتوراه ومنهم قيس الكليب وعنوان كتابه ( حممد
آخرالرسل يف التوراة واالجنيل ) ( 1996م ) طبع يف امريكا باالنكليزية والعربية  .وهلم نظراء من الشيعة
قدميا كالنعماين يف كتابه ( الغيبة ) والطربسي يف إعالم الورى وغريمها وحديثا كالعالمة البالغي الذي
تعلم العربية وناقش اليهود يف أكثر من كتاب والعالمة العسكري يف كتابه معامل املدرستني واالستاذ تامر
مري مصطفى يف كتابه بشائر االسفار ( 1994م ) وغريهم و يف منهجك فإن كل هؤالء متهمون بتهمة
السبائية ويبدو انك تريد خصوص الباحثني الشيعة الذين عرضوا يف حبوثهم العلمية ان التبشري بالنيب
حممد (صلى اهلل عليه وآله) يف الكتب االهلية السابقة مقرتن بالتبشري باالثين عشر  ،وهو أمر يغيظك
جدا وإذا كان االمر كذلك فلماذا تدعو للحوار إذن ؟
قوله  :ومل يكن الشيعة االمامية قد حددوا االئمة بعدد حمدود قبل القرن الرابع اهلجري  .وقد طلبت
منك مرارا ان تقوم بالتأكد من أحاديث االثين عشرية وصحة نسبتها اىل أهل البيت قبل ان تقوم
بتأييدها من االسرائيليات .

أقول  :حبثنا دعواك ان الشيعة مل يكونوا يعرفون االثين عشرية قبل القرن الرابع اهلجري يف احللقة االوىل
اليت صدرت سنة  1417هجرية وقد كرسناها للرد على كل شبهاتك حول االثين عشرية مث أثبتنا لك
صحة نسبة االحاديث االثين عشرية اىل أهل البيت وإىل النيب قبل ذلك ومل ترد بشيء وقد مضى على
تلك الردود املنشورة ما يقرب من اربع سنوات !
قوله  ( :ويف احلقيقة اين عاتب عليك جدا وأشكوك اىل اهلل  ،إذ أراك تستخدم احلوار معي بصورة
ملتوية والغراض سياسية وإعالمية علمها عند اهلل  ،وذلك الين كنت املبادر اىل دعوتك للحوار حول

موضوع املهدي  ،قبل ان انشره  ،يف سنة  1992وانتظرت جميئك اىل لندن عام  1995وأحلحت
عليك باللقاء فكنت تتهرب مين وتشرتط التسليم يف البداية بالفصل بني معنيي االمامة اخلاص والعام ،
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قلت لك لنجلس ونبحث  ،فرفضت اللقاءوتوسلت اليك ان تدلين على مواضع اخلطأ يف كتايب  ،فقلت
انا ال أرد على كتاب غري مطبوع  ،مث نشرت ردودك قبل ان اطبع الكتاب  ،ومع ذلك مل تناقش
املوضوع الرئيسي فيه والذي يشكل حجر الزاوية يف الفكر االمامي االثين عشري وهو وجود ووالدة
االمام الثاين عشر  ،ونبهتك اىل ذلك يف رساليت السابقة فوعدت يف احللقة الثالثة ان تفعل يف
املستقبل  ،ومل تقم بذلك حىت االن  . .وال زلت تدور يف احلواشي واجلزئيات وتتهرب من مواجهة
املوضوع الرئيسي ) .
أقول :
 . 1ردودي عليك يف حلقايت الثالث ويف هذه وهي الرابعة مستقيمة وواضحة حيث اين هنجت فيها
مجيعا منهجا واحدا وهو أين كنت اورد قوال لك منشورا يف نشرتك الشورى أو يف كتابك يعرب عن فكرة
تامة وأ شري اىل موضعه يف نشرتك أو كتابك مث أعلق عليه مبا تيسر يل من البحث والكالم العملي ،
قلت يف ص  ( 15إين أحاول يف هذه
وأغراضها واضحة وقد وضحتها يف مقدمة احللقة االوىل حيث ُ

االوراق ان أختصر الرد وأيسره لطالب احلقيقة وخباصة وأن كثريا منهم ال يتسع وقته ملراجعة مطوالت
الكتب وال خمتصراهتا ) وكان بإمكانك لو وجدت فيما رددت به عليك ثلمة ان ترد وقد مضى من الزمن
ما يكفي .
 . 2قولك ( كنت تتهرب مين ) مما يضحك الثكلى  ،أما تذكر يوم دعاك االستاذ الدكتور سعد جواد
يف اىل بيته العامر يف لندن سنة 1995حلضور اول حماضرة يل بعد قدومي مع مناقشة مفتوحة بعدها ومل
ووصلت وحنن يف حال اخلروج وملا
حتضر اال بعد انتهاء احملاضرة واملناقشة وخروج أغلب املدعويني
َ
فأبيت ذلك
دخلت مل جنلس وبقينا واقفني وحتدثنا قريبا من ثلث ساعة وفيها طلبت مين لقاء منفردا
ُ
َ
أصررت على اللقاء املفتوح وحبضور عدد واسع من االخوة فكان جوابك ان الناس ال يتحملون صراحة
و ُ
االفكار وأتوقع منهم االهانة فقلت لك انك أعلنت عن أفكارك وديسكات كتبك تتحرك يف اجملتمع
واملفروض انك تتحمل ردود الفعل على أفكارك وبقيت الفكرة معروضة شهرين مدة وجودي يف لندن
وكنت تصر فيما بعد على عدد قليل وكنت أص ر على العدد الكثري حيث كنت أحدس ان النقاش معك
اردت من حضور الكثرة آنذاك هو فائدهتم وشهادهتم ال غري وقد تبني يل ولالخرين
ال جيدي نفعا وامنا ُ
صدق حدسي بعد انسحابك من احلوار على شبكة هجر الثقافية املوقرة شهر رمضان املبارك سنة
 1420بعذر انك غري متفرغ ملواصلة احلوار على الرغم من انك طالب احلوار معهم .
ولست أدري كيف اهترب منك وأنا أول من نشر ردوده عليك بصورة معلنة وصرحية وال فخر ! .
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 . 3أما اشرتاطي عليك الفصل بني معنيي االمامة فقد أخربتك يف وقته انك وقعت يف خلل منهجي
مركزي حترك معك يف كتبك الثالثة وهو انك تنظر اىل إمامة أهل البيت على اهنا مسألة سياسية
حسب  .بينما مها مسألتان االوىل كوهنم حجاً إهلييني معصومني بعد النيب شهادهتم على الناس كشهادة
النيب ومن تركهم ظل ومن أخذ بقوهلم ومتسك هبم جنى  .الثانية مسالة كوهنم االوىل باحلكم بعد النيب
اولوية اختصاص ال أولوية تفضيل  .وقد مر تفصيل ذلك  .وأذكر انين سألتك يف احدى املكاملات
اهلاتفية بيين وبينك ملا ال تقبل باملنهج املذكور قلت إذا قبلت به فإن كتيب الثالثة تنهار !!! واالمر واضح
وهو انك بنيتها على منهج خاطيء .
بقيت ملتزماً بكلميت معك وهي انين قلت لك  :ىف وقته إنين ال أرد على كتاب غري منشور ،
 . 4لقد ُ
ولو راجعت احللقة االوىل والثانية من كتايب شبهات وردود لوجدهتما ردا على نشرتك الشورى وليس
على كتابك الذي مل تطبعه آنذاك  ،أما احللقة الثالثة فقد رددت فيها على كتابك بعد ان نشرته والذي
مل تشر فيه اىل ردودي عليك ! .
 . 5الغريب انك حكمت على الشيعة االوائل القائلني بالوصية باهنم أخذوا فكرة الوصية من عبد اهلل
بن سبأ مث حني ناقشتك يف ابن سبأ ومصداقيته اصبحت املسألة عندك مسألة هامشية وجزئية !!! .
وحني ادعيت أن الشيعة يف القرن الثالث مل يعرفوا االثين عشرية وأثبت لك خطأ دعواك هذه أصبحت
املسالة عندك مسألة هامشية وجزئية !!! .
وحني قلت ان روايات كثرية يف املصادر الشيعية تفيد ان االئمة مل يكونوا يعرفون إمامة االمام الالحق
بعدهم اال عند قرب وفاهتم وأثبت لك انك أخطأت يف فهم الرواية أصبحت املسألة عندك مسالة
هامشية وجزئية !!! .
وحني ادعيت أ ن الشيخ حممد بن علي بن بابويه الصدوق كان يشك بتحديد االئمة بإثين عشر وأثبت
لك خطأ دعواك بنسبة الشك اليه بالعقيدة االثين عشرية أصبحت املسالة عندك مسألة هامشية
وجزئية .
وهكذا كل ما ناقشتك فيه من دعاواك يف احللقة االوىل والثانية والثالثة واثبت لك خطأك فيها اصبحت
عندك مسألة هامشية وجزئية وحاشية !!! .
وليس من حقك هتميش هذه القضايا وقد سقتها واحدة بعد االخرى لتبين تصورك السليب عن التشيع
االثين عشري وقضاياه االساسية .
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واالن بني يديك احللقة الرابعة وقد اثبت لك خطأ دعواك  :ان شيعة احلسن العسكري تفرقوا اىل اربع
عش رة فرقة وأن القائلني منهم بوجود املهدي بن احلسن العسكري هم شرذمة من اصحاب احلسن
العسكري وليس مجهور اصحابه  ،وال بد اهنا ستصبح عندك بعد ذلك مسألة فرعية وجزئية بإعتبارها
متفرعة عن مسألة االمامة االهلية بعد النيب ككل واليت جيب حبثها أوال والفراغ منها قبل حبث مسألة
وجود املهدي (عليه السالم) ويف هذه املرة يكون احلق معك وال بد ان نبدأ ببحث االمامة اوال وقبل
البدء ال بد ان نتفق على مرادنا من مصطلح االمامة وهو ما قلناه لك يف شهر رمضان لسنة 1416هـ
املوافق سنة  1995م  .وقد حبثنا مسألة االمامة االهلية يف احللقة الثانية والثالثة من كتابنا شبهات
وردود .
أخي أحمد الكاتب  :أحب أن أصارحك ان اجلهد الذي بذلته شخصيا للرد على شبهاتك وبذله أخوة
آخرون يف كتابات ستظهر قريبا جزاهم اهلل تعاىل عليها خري اجلزاء ليس من أجل ان تغري تصوراتك

اخلاطئة عن إمامة أهل البيت (عليهم السالم)  ،وذلك النك لو أردت ان تصل اىل احلقيقة فيها فقد
كانت ميسرة لك حني كنت تعيش يف عمق مصادر الشيعة وتراثهم الفكري ومن مث لست حباجة اىل
هذه االحباث  ،وهي ( أي احلقيقة ) ميسرة ايضا لغريك ممن يعيش يف عمق مصادر أهل السنة وتراثهم
الفكري  ،والسر يف ذلك هو ان كتاب اهلل يدعو هلا قبل ان يدعو هلا تراث الشيعة كما ان حديث
النيب (صلى اهلل عليه وآله) برواية أهل السنة يدعو هلا قبل ان يدعو هلا تراث الشيعة  ،ويف حقبتنا
املعاصرة قد انفتح على هذه احلقيقة اناس ممن ليسوا من أهلها أكثر ممن انغلق عليها من أهلها وقد
انفتح كثري من هؤالء ال جبهد خاص من شخص معني بل جبهدهم اخلاص ومعاناهتم اخلاصة و تفكريهم
احلر  .وانت شخصيا  /إن أردت احلقيقة  /لست جباجة اىل أكثر من عودة اىل ذاتك فأنت أعرف هبا
منا مجيعا إقرأها من جديد بعد انسحابك من احلوار من شبكة هجر  ،اقرأ معي قوله تعاىل ( :بَ ْل
ِِ ِ
ِ
ال
*ولَ ْو أَلْ َقى َم َع ِاذ َيرهُ ) القيامة 15-14/وقوله تعاىل حاكيا عن نبيه نوح (قَ َ
نسا ُن َعلَى نَـ ْفسه بَص َريةٌ َ
ْاإل َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
وها َوأَنْـتُ ْم َهلَا
نت َعلَى بَـيـنَة م ْن َرييب َوآتَ ِاين َر ْمحَةً م ْن عْنده فَـ ُع يميَ ْ
يَا قَـ ْوم أ ََرأَيْـتُ ْم إِ ْن ُك ُ
ت َعلَْي ُك ْم أَنـُْل ِزُم ُك ُم َ
وها َوأَنْـتُ ْم َهلَا َكا ِرُهو َن) أي فخفيت
َكا ِرُهو َن) هود 28/والشاهد قوله تعاىل (فَـ ُع يميَ ْ
ت َعلَْي ُك ْم أَنـُْل ِزُم ُك ُم َ
عليكم بسبب املوقف املسبق  .ولنقرأ سوية املأثور من قول أمري املؤمنني علي (عليه السالم)  :عباد
اهلل  ،زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا  ،وحاسبوها من قبل أن حتاسبوا  ،وتنفسوا قبل ضيق اخلناق ،
وانقادوا قبل عنف السياق  ،واعلموا أنه من مل يعن على نفسه حىت يكون له منها واعظ وزاجر  ،مل
يكن له من غريها ال زاجر وال واعظ  . .جعلك اهلل من أهل احلق وهداك له  .والسالم عليك ورمحة
اهلل وبركاته .
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مالحظة  :مل أبعث له هذه الرسالة بسبب خروجه عن أدب احلوار ...
أحمد الكاتب يرد على الحلقة الرابعة:

البدري يعترف :ال يمكن اثبات وجود االمام المهدي بصورة مستقلة

طلب مين عدد من االخوة الكرام املهتمني باحلوار حول وجود االمام الثاين عشر (حممد بن احلسن
العسكري) الرد على احللقة الرابعة اليت أصدرها االستاذ سامي البدري مؤخرا (يف شوال  .)1420ومبا
اين كنت انتظر رده منذ حوايل َثاين سنوات  ،بعد أن أرسلت اليه نسخة خمطوطة من كتايب عن االمامة
واملهدي يف سنة  ، 1992فقد أسرعت اىل مطالعة كتابه اجلديد (احللقة الرابعة من شبهات وردود) بدقة
 ،علين أجد فيه أي دليل علمي تارخيي على والدة ووجود االمام الثاين عشر  ،وان كنت أحدس ان ال
شيء جديد فيه واال لكان البدري بادر اىل عرضه خالل األعوام املاضية.
ويشهد اهلل اين كنت مستعدا وال أزال ان أتقبل أي دليل يثبت املوضوع  ،ومستعدا لتغيري رأيي بيين
وبني اهلل  ،وإعالن ذلك على املأل بال استحياء او خجل مادام احلساب عسريا يف اآلخرة .ولكين
فوجئت باألستاذ البدري يؤكد أقوايل ويزيدين إميانا مبا توصلت اليه من قبل من ان االميان بوجود االمام
الثاين عشر ليس اال فرضية فلسفية اجتهادية ومهية  .وهذا ما دفعين اىل تقدمي الشكر اجلزيل له على
اعرتافه ببعض احلقائق اليت ذكرهتا من قبل .
لقد قلت يف كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه)  :ان وفاة االمام احلسن
العسكري يف سامراء سنة  260للهجرة دون إعالنه عن وجود خلف له  ،أدت اىل تفجر أزمة عنيفة يف
صفوف الشيعة االمامية املوسوية وحدوث نوع من الشك واحلرية حول مصري اإلمامة بعد العسكري ،
وتفرقهم اىل أربعة عشر فرقة .وان القول بوجود ولد له يف السر امسه حممد وانه االمام املهدي  ،كان قوال
فرضيا فلسفيا سريا باطنيا قال به بعض أصحاب العسكري بعد وفاته  ،ومل يكن األمر واضحا وبديهيا
وجممعا عليه بني الشيعة يف ذلك العصر .وان دعاوى اإلمجاع والتواتر واالستفاضة اليت يدعيها البعض
على وجوده ووالدته مل يكن هلا وجود يف ذلك الزمان.
وقلت  :ان الدافع الرئيسي الفرتاض وجود الولد لالمام العسكري هي األزمة الفكرية اليت وقع هبا قسم
من االمامية نتيجة العتقادهم حبتمية وجود إمام معصوم معني من قبل اهلل يف كل زمان اىل يوم القيامة.
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وان األدلة النقلية (الروايات واألخبار) اليت يوردوهنا حول املوضوع اما غامضة او ضعيفة وخمتلقة بعد
حني.
واننا ال بد ان نبحث يف األدلة التارخيية اليت حتدثت عن والدته ومشاهدته يف حياة أبيه وبعد وفاته
 ،ونتأكد منها كطريق وحيد الثبات وجوده .وانه ال يعقل إثبات وجود انسان يف اخلارج عن طريق
االستدالل الفلسفي النظري.
وقد اعرتف األستاذ سامي البدري يف كتابه اجلديد بصحة النقطة االوىل وهي وقوع احلرية والفرقة يف
صفوف شيعة االمام احلسن العسكري واالنقسام اىل أربعة عشر فرقة  ،ونقل أقوال النوخبيت واالشعري
القمي واملفيد يف ذلك .وان كان البدري قد ناقش يف زمن وقوع احلرية وحجم تلك الفرق.
وأمهل البدري متاما اإلشارة اىل الدليل التارخيي الذي كان ينطوي على أساطري مضحكة وغريبة ال
يقول هبا اال الغالة كوالدة ابن احلسن من فخذ أمه ومحله يف اجلنب وأخذ الطيور له ومنوه السريع وعلمه
بالغيب وتكلمه يف املهد .ويبدو ان البدري يقر ويعرتف بضعف هذا الدليل األسطوري الذي مل يذكره
األولون اال من باب التأييد واإلسناد واال فاهنم كانوا يعرتفون بضعف رواته وانقطاع سلسلة السند.
واعرتف األستاذ البدري ايضا بأن القول بوجود ابن لالمام العسكري هو بالدرجة االوىل افرتاض
فلسفي وانه يرتكز على قانون الوراثة العمودية يف االمامة.وان الطريق الثبات وجود ذلك الولد بصورة
مستقلة مسدود متاما.
وذكر البدري أقوال املؤرخني الشيعة السابقني حول سرية وباطنية القول بوجود الولد.
وقبل ان انقل أقواله بالتفصيل وأناقشها قوال قوال أود التأكيد على :ان منهج البدري يف البحث والتفكري
والنقاش يقوم على التفسري الباطين والتأويل التعسفي واالنتقاء املزاجي واالفرتاض الومهي والتقليد الساذج
واالهتمام باهلوامش اجلزئية والتهريج االنفعايل واالهتام الشخصي والغرور املتعايل .وهذا ما أدى به اىل
الوقوع يف الشبهات واالميان باألساطري والتخبط يف احلرية والتناقض واالحنراف عن فكر أهل البيت
السليم واالبتعاد عن العقل واملنطق.
نقل األستاذ البدري قول النوخبيت واألشعري القمي يف كتابيهما املتشاهبني( :فرق الشيعة) و (املقاالت
والفرق) :ان االمام احلسن العسكري تويف ومل يـَُر له خلف ومل يعرف له ولد ظاهر  ،وأنه ليس للعباد ان
يبحثوا عن أمور اهلل ويقفوا أثر ما ال علم هلم به ويطلبوا إظهار ما سرته اهلل عليهم وغيبه عنهم ،وال
البحث عن امسه وموضعه وال السؤال عن أمره وطلب مكانه إذ هو خائف مغمور مستور بسرت اهلل  ،بل
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البحث عن أمره والسؤال عنه حمرم ال حيل  ،ألن يف إظهار ما سرت عنا وكشفه إباحة دمه ودمائنا .كما
نقل البدري قول النوخبيت ايب سهل املتكلم الشيعي املعاصر يف (التنبيه يف االمامة) :بأن الناس أمروا ان ال
يسألوا عن امسه وان يسرتوا ذلك من أعدائه.
وعقب البدري على ذلك ":أقول ان النصني (للنوخبيت واالشعري القمي) يتفقان على مسألة تفرق
أصحاب العسكري اىل أربع عشر فرقة  ،وعدم ذكر حجم كل فرقة منها ،األمر الذي جيعل القارئ حمقا
ان يفرتض ان هذه الفرق متكافئة عدديا  ،وبالتايل حيكم ببساطة ان نسبة الفرقة االمامية (وكلهم
اماميون) هي نسبة واحد من أربعة عشر  ،وتزداد أمهية وخطورة النتيجة حني نعلم ان النوخبيت واالشعري
القمي مها من علماء الشيعة املعاصرين لفرتة الغيبة الصغرى".
ويضيف البدري ":مما ال شك فيه ان قسما كبريا من الشيعة عاشوا حرية شاملة حني بلغهم خرب انقطاع
النيابة اخلاصة بعد وفاة النائب الرابع حيث ال يوجد مرجع معني من االمام املهدي ينهض بأمورهم .
وتصدى علماء الشيعة يف تلك الفرتة لرفع احلرية اليت نشأت بسبب ذلك وكتبوا كتبا خالدة  ،مثل كتاب
(االمامة والتبصرة من احلرية) لعلي بن بابويه الذي يقول فيه" :رأيت كثريا ممن صح عقده… قد أحاد ته
الغيبة وطال عليه األمد حىت دخلته الوحشة فجمعت أخبارا تكشف احلرية".وكتاب (الغيبة) للنعماين
الذي يقول فيه ":اما بعد فانا رأينا طوائف من العصابة املنسوبة اىل التشيع من يقول باإلمامة… قد
تفرقت كلمتها وشكوا مجيعا اال القليل يف إمام زماهنم وويل أمرهم وحجة رهبم للمحنة الواقعة هبذه الغيبة
وان اجلمهور منهم يقول يف اخللف  :أين هو ؟ وأىن يكون؟ واىل مىت يغيب؟ وكم يعيش؟" وكتاب
(إكمال الدين وإمتام النعمة واثبات الغيبة وكشف احلرية) للشيخ الصدوق الذي يقول فيه ":ان الذي
دعاين اىل تأليف هذا الكتاب… وجدت اكثر املختلفني ايل من الشيعة قد حريهتم الغيبة".
ويعلق البدري على ذلك بالقول :ان السر يف هذه احلرية هو انقضاء اجليل الذي شاهد االمام وتعامل
معه جسديا ونشر أخباره  ،وكون الغيبة ظاهرة جديدة مل يسبق هلا مثيل يف اجملتمع االسالمي .ويهامجين
قائال :ان الكاتب مل يكن قد حترى األمانة والدقة العلمية وال استوعب املصادر األساسية يف مثل هذه
القضية اخلطرية.
وذلك بالرغم من عبارات املؤلفني الثالثة الصرحية بوقوع احلرية بسبب الغموض حول وجود االمام
الثاين عشر  ،وان الشيخ علي بن بابويه كتب كتابه (االمامة والتبصرة من احلرية) يف ظل ما يسمى
بالغيبة الصغرى  ،حيث تويف مع الصيمري يف وقت واحد وهو سنة  ، 329كما يذكر البدري نفسه ،
اال ان البدري يتغافل عن كل ذلك وحياول ان يوهم القراء بصورة تعسفية بأن سبب احلرية اليت عمت
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الشيعة يف ذلك العصر هو انقطاع النيابة اخلاصة وليس االختالف حول وجود الولد لالمام العسكري ،
وكأن تلك الفرق األربعة عشر ولدت يف وقت متأخر .ومع ذلك ال جيد حرجا يف ادعاء األمانة والدقة
العلمية واستيعاب املصادر األساسية واهتامي بعدم ذلك!
يأول النصوص الصرحية ويفسرها كما يشتهي.
هكذا ّ
ويف حماولة منه لتأويل احلرية وحتجيمها بتقليل حجم الفرق األربع عشرة اليت تفرقت بعد وفاة االمام
العسكري يدعي البدري :ان اجلمهور من الشيعة أمجعوا على إمامة القائم املنتظر وأثبتوا والدته.
ويستشهد لذلك بقول للمفيد يف (الفصول املختارة) يسنده اىل النوخبيت ويقول فيه ":ملا تويف أبو حممد
احلسن بن علي افرتق أصحابه بعده – على ما حكاه أبو حممد احلسن بن موسى النوخبيت – بأربع
عشرة فرقة  ،فقال اجلمهور منهم بإمامة القائم املنتظر واثبتوا والدته وصححوا النص عليه وقالوا هو مسي
رسول اهلل ومهدي األنام".
ويفرتض البدري قائال :يتضح من هذا النص ان نسخة النوخبيت املطبوعة قد أصاهبا التحريف حني مل
يذكر فيها عبارة (اجلمهور منهم) .وبناء على ذلك يلومين على عدم التحقيق يف النسخ املوجودة من
كتاب النوخبيت (فرق الشيعة) وكتاب االشعري القمي (املقاالت والفرق).
ويستشهد بقول آخر أليب سهل النوخبيت يف (التنبيه يف االمامة) :ان احلسن خلف مجاعة من ثقاته ممن
يروي عنه احلالل واحلرام ويؤدي كتب شيعته وأمواهلم وخيرجون اجلوابات  ،فلما مضى أمجعوا مجيعا على
انه خلف ولدا هو االمام وأمروا الناس ان ال يسألوا عن امسه وان يسرتوا ذلك من أعدائه.
ويعلق البدري مفرتضا  :من البعيد جدا ان يكون ابن األخت (أبو سهل) وهو معين باألمر غري مطلع
على كتاب خاله (احلسن بن موسى) يف املوضوع نفسه  ،وهو شيخ متكلمي الشيعة يف بغداد يف وقته،
واذا اطلع عليه وكان خمتلفا فمن البعيد ان ال يذكر رأيه.
وميضي األستاذ سامي البدري يف االستدالل على قوله بأن مجهور الشيعة كان يقول بوجود الولد
باالستشهاد بأقوال عدد من علماء السنة كأيب احلسن االشعري (تويف سنة  )297والذهيب (تويف سنة
 )748وابن حزم األندلسي (تويف سنة  )548وسبط ابن اجلوزي (تويف سنة ) 645وحممد بن طلحة
الشافعي (تويف سنة  )652وابن طولون (تويف سنة  )953وابن الصباح املالكي  ،الذين قالوا بأن مجهور
الرافضة ثبتوا على ان للحسن ابنا أخفاه  ،فيستنتج البدري ويقول :يتضح من ذلك كله يف ضوء املصادر
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السنية والشيعية القدمية ان مجهور أصحاب احلسن العسكري وثقاته وهم مجهور الشيعة آنذاك كانوا
يقولون بالولد وكون أبيه احلسن قد نص على إمامته وانه املهدي املوعود.
ومل يكتف البدري بذلك بل اهتمين بلي عنق هذه الكلمات زورا وهبتانا وتضليال للقارئ وزيادة يف
التعميم.
وبالرغم من أن البدري اعرتف بأن النوخبيت واالشعري القمي مل يذكرا حجم كل فرقة من الفرق األربع
عشرة  ،مما جيعل القارئ حمقا ان يفرتض التكافؤ العددي لكل منها  ،وبالتايل احلكم ببساطة بأن نسبة
الفرقة االمامية هي نسبة واحد من أربعة عشر .اال ان البدري يسارع اىل احلكم علي بلي عنق الكلمات
 ،هكذا وبكل سهولة ويف حماولة انفعالية مكشوفة لتشويه مسعيت العلمية  ،يف حني يقوم هو مبمارسة ما
اهتمين به بالضبط وبال استحياء.
لقد أمهل قول النعماين الصريح  ،يف أواسط القرن الرابع اهلجري ،الذي يقول فيه ":ان اجلمهور منهم
يقول يف اخللف :أين هو؟ وأىن يكون؟ واىل مىت يغيب؟وكم يعيش؟ أي حرية أعظم من هذه احلرية اليت
أخرجت من هذا األمر اخللق الكثري واجلم الغفري ومل يبق ممن كان فيه اال النزر اليسري وذلك لشك
الناس".
واعتمد البدري على قول املفيد وهو متأخر مائة عام على األقل عن النوخبيت واالشعري  ،وخلط يف قراءة
نص املفيد الذي ينسب اىل النوخبيت القول بتفرق شيعة العسكري اىل أربعة عشر فرقة  ،فقط  ،ويضيف
من عنده بقية الكالم  .ويتضح هذا من ذكر املفيد السم القائم وانه مهدي األنام  ،وهذا ما مل يرد يف
نص النوخبيت او االشعري اللذين كانا حيرمان اإلشارة اىل ذلك .ورمبا كان قول املفيد (فقال اجلمهور
منهم) حكاية عن زمانه يف أواخر القرن الرابع او اخلامس اهلجري  ،والنوخبيت يتحدث عن احلرية يف
أواسط القرن الثالث اهلجري يف أعقاب وفاة االمام العسكري  ،ومل يشر اىل االجتاه العام (اجلمهور).
وقد أكد هذه احلقيقة (عدم قول اجلمهور) أبو سهل النوخبيت املتكلم الشيعي املعاصر للغيبة الصغرى
عندما قال :خلف احلسن مجاعة من ثقاته فلما مضى أمجعوا مجيعا على انه خلف ولدا هو االمام وأمروا
الناس ان ال يسألوا عن امسه وان يسرتوا ذلك من أعدائه .ومل يقل ان الشيعة كلهم امجعوا على ذلك وامنا
تلك اجلماعة  .وبالتايل ال حاجة للبدري ان يفرتض قراءة ايب سهل لكتاب خاله (فرق الشيعة)  ،ويقع
يف حيص بيص.
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ولست أدري ملاذا مل يفرتض البدري وقوع التحريف يف كتاب املفيد او ايب سهل بدال من افرتاض
وقوعه يف كتايب النوخبيت واالشعري القمي؟
وكيف يستشهد البدري بأقوال علماء السنة املتأخرين كالذهيب يف القرن الثامن اهلجري وابن حزم
األندلسي يف القرن السادس وسبط ابن اجلوزي يف القرن السابع وحممد بن طلحة الشافعي يف القرن
السابع وابن طولون يف القرن العاشر  ،ويسميهم باملتقدمني.
وسواء قلنا بأن اجلمهور كان مييل اىل هذا الرأي او ذاك فانه لن يغري من حقيقة حدوث احلرية وتفرق
شيعة االمام العسكري اىل أربع عشرة فرقة  ،وعدم معرفة كبار أصحاب االمام بوجود ولد له عند وفاته
 ،حىت عثمان بن سعيد العمري الذي ادعى النيابة اخلاصة بعد ذلك  ،وحىت علماء قم الذين أرسلوا
وفدا اىل سامراء ليتأكدوا من املوضوع ويناقشوا جعفر بن علي ومل يكن ليحول دون قوهلم بإمامته اال
قانون الوراثة العمودية وعدم جواز انتقال االمامة اىل أخوين بعد احلسن واحلسني.
ولكن األستاذ البدري كعادته حياول ان يغوص يف التفاصيل اهلامشية واجلزئية ليطمس احلقيقة الناصعة
ويلوي عنق الكلمات ويضلل القراء البسطاء زورا وهبتانا  ،ويدعي بال دليل (ان مجهور أصحاب احلسن
العسكري وثقاته وهم مجهور الشيعة آنذاك كانوا يقولون بوجود ولد للحسن العسكري).
اذن فما دام الشيعة قد تفرقوا بعد وفاة االمام احلسن العسكري اىل أربعة عشر فرقة فال ميكن ان نعترب
القول بوجود ولد له  ،وهو قول بعضهم  ،مما أمجع الشيعة عليه  ،أو انه من املتواتر  ،اذ ان احلديث
املتواتر هو الذي ال حيتمل الشك وال خيتلف عليه اثنان.
ويف حني كان يتطلب اإلنصاف من السيد البدري ان يعرتف باحلقيقة ويذكر ضعف األدلة التارخيية اليت
يوردها أصحاب فرضية وجود الولد  ،اال انه هترب من اإلشارة اىل املوضوع وفضل السكوت واإلمهال ،
وراح بدال من ذلك يستعرض الدليل الفلسفي  ،وهو مبدأ االمامة والعصمة والنص ويقول :ان االميان
بوجود ابن العسكري إمنا هو فرع لنظرية االمامة وليس قضية مستقلة عنها او يف عرضها .وان املنهج
العلمي يقتضي البحث يف هذا املوضوع واالستدالل على مفرداته األساسية (كالنص والعصمة والوصية
واالثين عشرية )فاذا مت الدليل عليها من الكتاب والسنة يرتفع اإلشكال.
ومبا ان نظرية االمامة (العصمة والنص والوصية) عجزت تارخييا عن ان تؤدي بصورة حتمية اىل القول
بفرضية وجود الولد  ،وذلك الختالف شيعة االمام العسكري (االمامية) اىل أربع عشرة فرقة  ،وقول
فريق منهم (وهم الفطحية) بإمامة جعفر بن علي  ،وقول فريق آخر بانقطاع االمامة او الرتاجع عن
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إمامة العسكري كما تراجع املوسوية عن إمامة عبد اهلل األفطح بعد وفاته دون عقب  ،واالميان بإمامة
جعفر مباشرة بعد أبيه اهلادي  ،وما اىل ذلك من النظريات االمامية العديدة ..فان افرتاض وجود ولد
للحسن العسكري مت بناء على االميان بقانون الوراثة العمودية وعدم جواز انتقال اإلمامة اىل االخوة
وابنائهم وضرورة تداوهلا يف األعقاب واعقاب األعقاب هكذا أبدا اىل يوم القيامة.
وقد أشرت يف كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه) اىل اعتماد فرضية
وجود الولد على هذا القانون الضعيف الذي مل جيمع عليه الشيعة االمامية بدليل عمل الفطحية عدة
مرات .وقد ذكر النوخبيت واالشعري القمي وغريمها الفرق الشيعية االمامية اليت مل تلتزم بذلك القانون .
وانتقدت دعوى الطوسي يف القرن اخلامس اإلمجاع على ذلك القانون .وبدال من ان يقوم األستاذ
البدري بإثبات وجود اإلمجاع على العمل بالقانون املذكور  ،ذهب ليناقش نقطة جانبية مل اذكرها أبدا
وهي (ان الطوسي كان مؤكدا ملا نقله النوخبيت واالشعري القمي وليس مؤسسا) بينما كنت اقصد ان
دعوى امجاع الشيعة على االلتزام بقانون الوراثة العمودية  ،دعوى باطلة وغري صحيحة سواء صدرت من
الطوسي او من غريه.
ويف احلقيقة ان االستدالل بنظرية االمامة على فرضية وجود الولد  ،معلق بشعرة واهية أوهى من خيط
العنكبوت وهو قانون الوراثة العمودية .وكان يفرتض باالستاذ البدري وهو حياول ان يستعني بنظرية
االمامة ان يدعم ذلك القانون بآية قرآنية او حديث صحيح من الرسول األعظم وال يكتفي بالشعارات
السياسية اليت ولدت أثناء الصراعات العديدة بني أبناء األئمة بعد وفاة كل واحد منهم.
أضاف البدري اىل هذه النقطة اليت استوحاها من املتكلم أبو سهل النوخبيت يف كتاب (التنبيه يف
االمامة) وقلده من دون تفكري ..نقطة اخرى أطلق عليها (وثاقة الشيعة فيما يروون عن أئمتهم) وقال:
يف ضوء هاتني القضيتني يصبح البحث حول وجود ولد للحسن العسكري وكونه االمام الثاين عشر وهو
الغائب  ،موضوعيا ومنتجا ،اما اذا ألغينا التصديق بالقضيتني اآلنفيت الذكر فان الطريق الثبات الغائب
املنتظر حممد بن احلسن العسكري سيكون مسدودا متاما.
ويريد البدري منا بالطبع ان نؤمن بسرعة بكل ما نقله الرواة دون دراسة او متحيص او تفكري او مقارنة
او تأكد من السند  ،او اجتهاد يف املسألة  ،جملرد ان مجاعة من أصحاب االمام العسكري الذين يعتقد
البدري بسذاجة بصدقهم ووثاقتهم  ،قد نقلوا بعض الروايات الباطنية السرية اليت تتحدث خالفا للظاهر
عن وجود ولد لالمام العسكري بعد وفاته .بالرغم من اهنم مجيعا يعرتفون بأن االمام العسكري مل
يتحدث عن ذلك يف حياته  ،واهنم كانوا يلفون دعاواهم بالسرية والكتمان وحيرمون التفتيش عن ذلك
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الولد او ذكر امسه او موضعه او مكانه او صفته .أي باختصار  :ان القول بوجود الولد كان قوال باطنيا
سريا خمالفا للظاهر واملعروف من حياة االمام العسكري.
ومل يوضح البدري ملاذا آمن بصدق النواب األربعة الذين ادعوا النيابة اخلاصة عن االمام الغائب  ،مع
ان النائب األول عثمان بن سعيد العمري عزى جعفر بن علي وهنأه باإلمامة؟ وكيف قبل دعاواهم بعلم
الغيب واجرتاح املعاجز؟ وملاذا مل يؤمن بأدعياء النيابة اآلخرين العشرين؟ وكيف عرف الصادق من
الكاذب منهم؟ وقد قال أهل البيت عليهم السالم  ":خدامنا وقوامنا شرار خلق اهلل" وذلك حسبما
غري وبدل وخان.
يقول الطوسي :ألن فيهم من ّ
ولو كان أولئك النواب يشريون اىل ولد ظاهر غري مستور ويدعون بنوته لالمام العسكري ملا كان أحد
يصدقهم يف مقابل االمام الذي ينفي وجود أي ولد له  ،فكيف وان دعواهم بوجود ولد له يف السر مل
يظهر هلا أي مصداق خارجي رغم مرور مئات السنني .ومن هنا فان املتكلمني السابقني كانوا يعتمدون
فقط على االستدالل الفلسفي طريقا الثبات فرضيتهم ومل يكونوا يعريون أقوال الرواة أمهية كبرية  ،حيث
يقول السيد املرتضى علم اهلدى :ان الغيبة فرع ألصول ان صحت فالكالم يف الغيبة أسهل شيء
وأوضحه  ،إذ هي متوقفة عليها  ،وان كانت غري صحيحة فالكالم يف الغيبة صعب غري ممكن.
والالفت ان األستاذ البدري يرفض القبول بنسبة ولد اليه يف السر أو العلن دون معرفته او إقراره  ،يف
حني يقبل نسبة ولد اىل االمام العسكري بعد وفاته و بالرغم من إرادته ..اعتمادا على املنطق الباطين
الذي يقلب األمور رأسا على عقب.
ومن املعروف ان الباطنية الغالة كانوا ينسبون كثريا من األقوال واألفعال واألوالد اىل أهل البيت يف
حياهتم وبعد وفاهتم دون علمهم ويؤولون نفي أهل البيت ملزاعمهم الباطلة السخيفة ،بالتقية واخلوف.
واذا جاز لألستاذ البدري استخدام املنطق الباطين ضد أهل البيت فليسمح لنا بتصديق اخلرب الذي
يقول ان البدري نفسه ميارس التقية يف قم خوفا من احملكمة اخلاصة برجال الدين وضغط احلوزة  ،وانه يف
الواقع ال يؤمن بوجود االمام الثاين عشر وال بنظرية االمامة وهو ال يزال سنيا كما كان يف السابق وامنا
يقوم مبهمة خاصة ويهدف اىل شق حزب الدعوة وإبقاء الشيعة يف ختلفهم وتطرفهم .وكان السيد حسني
الصدر قد طالبه يف دار االسالم يف لندن عام  1995باإلعالن عن حقيقة مذهبه .ولكي يغطي على
حقيقته فانه يتظاهر بالرد الضعيف على أمحد الكاتب .
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فماذا يقول األستاذ البدري؟ هل يقبل هذه الدعوى الباطنية؟ أم يتربأ منها ويتمسك بالظاهر؟ واذا
كان يرفض هكذا أقوال باطنية فلماذا يقبل ويعتمد املنطق الباطين يف مسألة وجود الولد املستور املخفي
الذي مل يره أحد؟
وهبذه املناسبة أسأل السيد سامي البدري عن اجلو العام يف احلوزة العلمية يف قم  ،هل يسمح مبناقشة
موضوع وجود (االمام الثاين عشر)؟ وهل يطيق وجود من ال يؤمن بذلك يف احلوزة او يف قم؟
بعد سقوط دعاوى اإلمجاع والتواتر واالستفاضة على أحاديث وجود الولد لالمام العسكري وإمهال
البدري لألدلة التارخيية األسطورية  ،واعتماده على األدلة الفلسفية واعرتافه بصعوبة إثبات ذلك ووصل
االستدالل اىل طريق مسدود وقوله :ان االميان بوجود ابن العسكري إمنا هو فرع لنظرية االمامة وليس
قضية مستقلة عنها  ،كما قال السيد املرتضى من قبل  ،فاين أسأل األستاذ البدري :ملاذا تعترب
الفرضيات والدعاوى الباطنية حقائق أساسية واهنا من صلب الدين  ،وان التشكيك هبا إثارة للشبهات
ضد االسالم والتشيع؟
ومع احرتامنا لوجهة نظرك القائمة على الشبهات الباطنية والتقليد  ،ملاذا حترم على اآلخرين من
الشيعة واملسلمني إعادة النظر واالجتهاد يف هذا املوضوع؟خاصة وان االمة االسالمية تواجه حتديات
عصرية كبرية وتتطلب منها جتاوز اخلرافات واألساطري.
ان الشيعة واملسلمني عموما ملزمون بالتمسك باملبادئ األساسية للدين املوجودة بني دفيت القرآن
الكرمي  ،واذا كانوا خيتلفون فيما بينهم يف الفروع او يف تأويل بعض األمور فيجب ان يتحمل بعضهم
بعضا  ،وال جيوز ان جنعل من اجتهادات بعض العلماء يف حقبة معينة او افرتاضاهتم ونظرياهتم الكالمية
مبادئ مقدسة فوق النقد واالجتهاد.
وان الشيعة هم أتباع أهل البيت عليهم السالم يأخذون الدين عنهم وال يضيفون اىل أحاديثهم
حديثا وال ينسبون اليهم ما ال يدعون.
أمحد الكاتب
لندن يف 12ذي القعدة  1420املصادف 2000/ 2/18
ونشر السيد سامي البدري تعقيبا على رساليت هذه  ،نشره يف موقعه على االنرتنت ،ينفي فيه أن
يكون قد اتفق معي حول أن القول بوجود ولد للحسن العسكري فرضية فلسفية ،وامنا هذا من عنديات
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الكاتب سبكا ومعىن ،وانه ليس سوى حمض افرتاء وهبتان .وأكد البدري :أن وجود الولد مسألة تارخيية
موثقة وصلنا خربها جيال بعد جيل من الثقاة أصحاب احلسن العسكري ،وقال:إنه أثبت يف كتابه الرابع
حصول االمجاع بني الشيعة على ذلك .وان الشرذمة اليت أشار اليها بعض املؤرخني هم مجهور الشيعة،
وفيه م الثقل العلمي الذي نقل تراث األئمة .وان احلرية اليت وقعت امنا كانت بسبب الغيبة  ،ال بسبب
1
عدم الوالدة.

 - 2مع السيد محمد الحسيني الشيرازي في كتابه( :اإلمام المهدي):2
االجتهاد في العقيدة مقدمة ضرورية لالجتهاد في الفقه

1

 http://www.albadri.info/rodod/shob/shob4/shob47.htm- http://www.albadri.info/rodod/shob/shob4/shob47.htm
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2

السيد الشريازي مرجع ديين كبري  ،عاش يف كربالء ،مث هاجر اىل الكويت يف السبعينات ،مث انتقل
3
اىل إيران بعد انتصار الثورة اإلسالمية فيها ،اىل ان تويف سنة . 20001
ونظرا للصداقة الطويلة اليت كانت تربطين معه ،فقد كان من أوائل الناس الذين فاحتتهم حول نتائج
دراسيت حول اإلمامة واملهدي ،سنة  ،1990وقد فاجأين عندما سألته فيما إذا كان قد درس املوضوع،
باإلجابة بالنفي ،مؤكدا مطالعته بعض الكتب حول املوضوع .وهذا ما دفعين إلرسال حبثي اليه بعد
إكماله وكتابته ،ومن أجل أن يقرأه بتمعن ويرد عليه بدقة ،قبل أن انشره ،فلعلي أعثر على بعض األدلة
اخلافية عين ،فأتوقف عن نشر الكتاب .مث أرسلت له هذه الرسالة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
مساحة املرجع الديين الكبري اإلمام السيد حممد الشريازي دام ظله
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وأبقاكم لنصرة دينه احلنيف
سيدي الكرمي
ال شك أنكم تدركون أمهية موضوع التاريخ  ،والتاريخ اإلسالمي الشيعي بالذات ،وتشكيله جزءا من
عقيدتنا حول أهل البيت (ع) وان هذه العقيدة التارخيية وما حتمله من نظرة اىل أئمة أهل البيت تشكل
مقدمة أو قاعدة أساسية للفقه  ،وان االجتهاد يف الفقه ال ميكن ان يتم بصورة صحيحة إال بعد
االجتهاد يف العقيدة التاريخ وخاصة فيما يتعلق بنظرية اإلمامة اإلهلية ألهل البيت ووجود أو عدم وجود
اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العسكري).
 - 3توثقت عالقيت مع السيد حممد الشريازي منذ صغري فقد نشأت يف أحضان حركته و تعلمت يف مدارس
حفاظ القرآن احلكيم االبتدائية الدينية اليت كان يرعاها يف كربالء يف الستينات ،وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمري
طلب مين ان التحق باحلوزة العلمية .و كنت من أوائل الشباب الذين انتموا اىل تنظيم (احلركة املرجعية ،أو منظمة
العمل اإلسالمي الحقا) الذي شكله الشريازي بعد انقالب  17متوز  1968وسيطرة حزب البعث على السلطة يف
العراق .وهكذا أخذت أدعو اىل الفكر الشيعي اإلمامي ومرجعية السيد حممد الشريازي  ،الذي أصبحت وكيال له يف
الثمانينات  .وهذا نص وكالة السيد الشريازي يل ":بسم اهلل الرمحن الرحيم .احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم
على حممد وآله الطاهرين .وبعد ،فان فضيلة العالمة احلاج الشيخ أمحد الكاتب دام عزه ،وكيل عين يف تصدي األمور
احلسبية وقبض احلقوق الشرعية ،خاصة سم اإلمام عليه السالم وصرف اىل مقدار الثلث يف املصارف املقررة ،وإيصال
البقية الينا .واملرجو منه أن يهتم لنشر اإلسالم وهداية األنام ،ويتصدى لألمور الشرعية بكمال االحتياط الذي هو
سبيل النجاة .واهلل املوفق املستعان .حممد الشريازي (اخلتم).
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وكما تعرفون فقد تربينا على أيديكم منذ الصغر وآمنا باملذهب الشيعي اإلمامي االثين عشري ،وقد قمنا
منذ عدة سنوات بقراءة التاريخ الشيعي وأحاديث أهل البيت (ع) بدقة ووجدنا نوعا من اخللط بني
تراثهم العظيم وبني أفكار الفالسفة واملتكلمني والغالة الذين كانوا يدعون تأييد األئمة هلم أو ينسبون
أقواهلم الباطلة إليهم (عليهم السالم) من خالل اصطناع األحاديث الكاذبة ووضعها على لساهنم.
وبالرغم من سهولة التمييز بني أحاديث أهل البيت (ع) وبني األحاديث املوضوعة املنسوبة إليهم كذبا ،
وذلك من خالل عرضها على القرآن الكرمي وعلى األحاديث الصحيحة الثابتة  ،والتأكد منها من خالل
دراسة سندها ومعرفة رجاهلا وإمكانية التعرف على الكذابني والوضاعني والغالة وإسقاط رواياهتم..
وكذلك من خالل املقارنة التارخيية .بالرغم من ذلك فانه مع األسف الشديد غلب التقليد على بعض
علمائنا الذين تأثروا باملتكلمني وآمنوا بأفكارهم الباطلة  ،فاستساغوا الروايات الضعيفة الكاذبة ومل يأهبوا
لضعف سندها واحنراف رواهتا  ،ومل يتعبوا أنفسهم كثريا يف دراسة تلك الروايات من جوانبها املختلفة
حتت حجة اهنا ضرورية وبديهية ومسلمة ،كما أغمضوا أعينهم عن قراءة التاريخ ،وراحوا يشيحون
بوجوههم عن احلقائق البارزة وحياولون إنكارها أو تأويلها أو إمهاهلا ..وراحوا يصرون على التشبث
بنظرياهتم الفلسفية البعيدة عن أهل البيت.
ودأب بعض العلماء اجملتهدين يف الفقه واألصول واملقلدين يف موضوع العقيدة والتاريخ على ادعاء"
االجتهاد املطلق" ومعرفة أسرار الدين  ،فضلوا وأضلوا .
وكانت ثقيت بكم – وال تزال  -كبرية يف ان تولوا التاريخ الشيعي العقائدي أمهية كربى يف مسريتكم
االجتهادية وتقوموا بدراسة الروايات وتصفيتها من الدخيلة والضعيفة واملوضوعة  ،مث تقارنوا بني
األحداث التارخيية وتفسروها تفسريا علميا صحيحا  ،بال تأويل تعسفي وال إنكار أويل..
واعتقد ان املشكلة الكربى اليت حتول دون التوصل اىل اجتهاد سليم واستنتاجات دقيقة هو التشبث
تكون الفرقة االثين عشرية يف القرن الرابع اهلجري  ،والتصديق باألحاديث
بالنظرية التقليدية املوروثة منذ ّ
اليت وضعت ذلك احلني على لسان الرسول األعظم واألئمة من أهل البيت يف أن األئمة اثنا عشر وهم
فالن وفالن  ،كما ورد مثال يف ( :كتاب سليم بن قيس اهلاليل) املوضوع  ،الذي ظهر يف ذلك العصر..
ولو قمنا أوال بدراسة أحاديث " االثين عشرية" وحتققنا منها واحدا واحدا  ،وهي تبلغ حوايل مائيت
رواية ،ذكرها اخلزاز يف (كفاية األثر يف النص على األئمة االثين عشر ) لوجدنا اهنا مجيعا روايات ضعيفة
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ومكذوبة ومل يكن هلا أثر قبل ذلك احلني  ،وألدركنا عدم صحة ذكر النيب لألئمة القادمني من بعده
4
بأمسائهم وصفاهتم واحدا بعد اآلخر ..
ولو راجعنا كتب الكالم الشيعية املؤلفة يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني لوجدنا اهنا مل تكن تعرف
نظرية حتديد اإلمامة يف اثين عشر إماما فقط  ،بل كانت تعتقد باستمرار اإلمامة اىل يوم القيامة ،وكذلك
لو راجعنا الروايات الكثرية السابقة املروية عن الشيعة االمامية يف القرون الثالثة األوىل لوجدنا اهنا أيضا
تؤكد استمرار اإلمامة يف األعقاب وأعقاب األعقاب اىل يوم القيامة  ،و هذا ما يتناىف مع حتديدهم من
قبل يف اثين عشر واحدا فقط..
وان ما يؤكد هذه احلقيقة ( :حقيقة عدم حتديد أمساء األئمة من قبل ) وتكوين النظرية االثين عشرية
يف القرن الرابع  ،هو عدم معرفة األئمة بالضبط ألمساء خلفائهم  ،كما حدث مع اإلمام الصادق (ع)
الذي أوصى يف البداية اىل ابنه إمساعيل  ،مث أحجم عن الوصية باإلمامة اىل أي أحد من أوالده وترك
األمر غامضا وحلني الوفاة  ،مما أدى اىل تفرق الشيعة االمامية وقول معظمهم – ما عدا اإلمساعيلية
والناووسية – بإمامة ابنه األكرب عبد اهلل األفطح  ،ورمبا لو كان يكتب لعبد اهلل احلياة الطويلة من بعد
الصادق أو كان له أوالد  ،لسارت النظرية االمامية يف أعقابه وأعقاب أعقابه اىل يوم القيامة بعيدا عن
اإلمام موسى بن جعفر  ،كما سارت يف إمساعيل وأبنائه .
وقد أدى عدم معرفة األئمة خللفائهم من قبل  ،اىل ظهور نظرية (البداء) – حىت على حسب التفسري
القائل  :بالظهور من اهلل – وذلك لتفسري ظاهرة الوصية لرجل مث العدول عنه بعد موته  ،وقد تكررت
الظاهرة مع اإلمام اهلادي (ع) الذي أوصى اىل ابنه السيد حممد  ،مث عدل عنه اىل ابنه احلسن
العسكري  ،بعد وفاة أخيه مبكر  ،ولو كان َثة قائمة مسبقة بأمساء األئمة معروفة من قبل ومنذ أيام
الرسول األعظم (ص) لصعب جدا على أبناء األئمة وإخواهنم ادعاء اإلمامة دون املعينني املعروفني ،
ولَبَـعُ َد جدا اختالف الشيعة ميينا ومشاال  ،ووقوعهم يف حرية وغموض ..وملا كان هناك أي داع للسؤال

من أي إمام عن اخلليفة من بعده واإلحلاح عليه بشدة يف طلب اجلواب  ،ورفض األئمة اجلواب عادة
إال بالعالمات واإل شارات واملواصفات كقوهلم :اهنا يف األكرب  ،مثال  ،وملا مات تالمذة عظام لألئمة
كزرارة بن أعني  ،وهم ال يعلمون من هو إمام الزمان.

 - 4اقرأ نقد األحاديث السنية والشيعية الواردة حول اإلثين عشرية يف املوقع التايل:
http://alkatib.co.uk/RWAYAT.HTM
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وال ميكن ان نفسر ادعاء حممد بن احلنفية وزيد وحممد بن عبد اهلل بن احلسن  ،وأمحد بن موسى بن
جعفر  ،ومجيع أبناء األئمة وإخواهنم وأبناء عمومتهم لإلمامة يف القرون الثالثة األوىل  ،بالعناد واتباع
اهلوى والشهوات وخمالفة أوامر اهلل والرسول وإمهال القائمة احملددة من قبل بأمساء األئمة االثين عشر ..
وهم كانوا على درجة كبرية من التقوى والورع والصالح واجلهاد يف سبيل اهلل.
وأخريا فان عدم ظهور اإلمام الثاين عشر وعدم وجود أدلة كافية وقوية وصحيحة عليه ينسف حكاية
"االثين عشرية" ويعيدنا اىل الوراء للتساؤل يف ما إذا كانت نظرية اإلمامة اإلهلية هي حقا نظرية األئمة
من أهل البيت عليهم السالم؟ أم هي من صنع الفالسفة والغالة واملتكلمني؟
ومن املعروف ان نظرية اإلمامة اإلهلية ترتكز على فلسفة (العصمة) وضرورة اشرتاطها يف اإلمام  ،أي
احلاكم والرئيس واملنفذ للشريعة اإلسالمية  ،وذلك بناء على القول يف اإلطالق لوالة األمر يف اخلري
والشر واحلق والباطل  ،حسبما يقول املتكلمون  ،وخاصة هشام بن احلكم الذي ابتدأ القول بالعصمة .
وهذا ما يسميه املتكلمون  :بالدليل العقلي  ،وهو يف احلقيقة ليس دليال عقليا حبتا وليس دليال فطريا
 ،وامنا يقوم على تأويل نص معني  ،والقول باإلطالق ورفض النسبية يف الطاعة الواردة يف اآلية الكرمية (
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل أطيعوا الرسول وأويل األمر منكم) وعلى أية حال فقد قال املتكلمون
الذين آمنوا باشرتاط العصمة يف اإلمام بضرورة تعيينه من قبل اهلل بعد ان قالوا بعجز األمة عن اكتشاف
اإلمام املعصوم وعدم إمكانية الشورى ألن تكون طريقا شرعيا النتخاب اإلمام  ،وضرورة حصر اإلمامة
يف أهل البيت وانتقاهلا بالوراثة يف ذرية علي واحلسني اىل يوم القيامة.
وقد َّأول املتكلمون واختلقوا روايات تفيد النصب من الرسول لإلمام علي بن أيب طالب (ع) مث حصروا
اإلمامة يف أوالد احلسني دون أوالد احلسن  ،بال أي دليل مقنع..
مث وقعوا يف مشكلة التعرف على اإلمام بعد اإلمام  ،خاصة إذا مل يكن يوجد عليه نص واضح  ،كما
مل يكن يوجد أي نص من احلسني على ابنه علي زين العابدين  ،فاخرتعوا نظرية (املعجزة) كطريق
إلثبات إمامة هذا أو ذاك  ،وادعى الغالة نزول الوحي واملالئكة على األئمة والتحدث معهم  ،وقالوا
بنظرية (اجلفر والنكت والنقر وعمود النور واإلهلام ) وما اىل ذلك  ،وبالرغم من تناقض ذلك مع القرآن
الكرمي يف أكثر من موضع  ،من حيث ادعاء علم الغيب الذي ال يعلمه اهلل ومل يعلمه إال بعض رسله ،
ويف بعض األمور فقط ( ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري).
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وإذا ابتعدنا عن نظريات الفالسفة واملتكلمني والغالة  ،واستطعنا ان نكشف كذب رواياهتم وزيفها ،
وعدنا اىل أهل البيت (ع) واىل أحاديثهم املتواترة الثابتة يف أمهات كتبنا  ،واليت تنفي العصمة عنهم
وترفض الغلو وحتذر املتكلمني من (الكالم) ومل نؤوهلا تعسفا وعنادا  ،لوجدنا اهنم أقرب اىل نظرية
الشورى القرآ نية العقالئية واهنم كانوا يؤكدون على ضرورة انتخاب اإلمام من قبل األمة ويلعنون من يقوم
باغتصاب األمة أمرها ويتولوهنا من غري مشورة ..
ويكفي لرتجيح نظرية الشورى واإلميان بومهية نظرية النص مرور أكثر من ألف عام من تاريخ األمة
اإلسالمية مع عدم وجود إمام ظاهر معني من قبل اهلل وعدم وجود حل آخر سوى نظرية الشورى،
عمليا  ،ورمبا ستمضي مئات أو آالف أو ماليني السنني اىل يوم القيامة مع عدم ظهور مصداق واحد
من مصاديق نظرية النص  ..وهذا ما يدعونا اىل التفكري جبدية وإعادة النظر مرة أخرى يف عقائدنا
املوروثة التقليدية ويدفعنا لالجتهاد يف قراءة التاريخ والعقائد على أساس القرآن الكرمي والعقل
واألحاديث الصحيحة الثابتة.
ومن هنا فاين اعتقد أنكم تتفقون معي يف الرأي على ضرورة إطالق لقب ( اجملتهد) على من جيتهد يف
العقائد والتاريخ  ،قبل ان جيتهد يف اللغة واألصول والفقه  ،دون من يقتصر على االجتهاد يف املراحل
السطحية األخرية اليت تتأثر سلبا أو إجيابيا باملراحل األوىل األساسية  ،وان إعادة بناء احلضارة اإلسالمية
من جديد يتطلب القيام بعملية اجتهاد كربى أساسية وجذرية يف العقائد واألصول األساسية.
كما أرى ان مساحتكم الكرمية مبا عرف عنكم من جد واجتهاد وذكاء  ،أقدر الناس على القيام بذلك.
وفقكم اهلل ورعاكم وأسألكم الدعاء .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
ولدكم  :أمحد الكاتب
لندن يف  3رجب 1414

ومضت أكثر من مخس سنوات على إرسايل الكتاب والرسالة ،دون جواب ،حىت قدمت مطابع
بريوت كتابا بقلم مساحة املرجع الديين األعلى اإلمام السيد حممد احلسيين الشريازي ،حتت عنوان (اإلمام
املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف) صادرا عن مؤسسة اجملتِب للتحقيق والنشر ،بريوت ،سنة 1999
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وجاء يف مقدمة الكتاب":اإلمام املهدي (عج) نور له حقيقته الكونية ،واملقام التكويين العظيم ،فبيمنه
ترزق املخلوقات بأسرها ،هذا باإلضافة اىل مقامه التشريعي وانه حجة اهلل على األرض ،فكما أن
للشمس مكانتها الكونية ،ولذا إذا مل تكن لساخت األرض ،كذلك اإلمام املهدي املنتظر (ع) ..ولواله
لساخت الشمس أيضا ،حيث ورد أن بوجوده (ع) ثبتت األرض والسماء ،مع أن الشمس مادية
فحسب واإلمام املهدي مادي معنوي معا ،فوجوده يف غيبته لطف ال يستغىن عنه.
والبشرية تنتظر ظهوره لكي ميأل األرض قسطا وعدال بعدما ملئت ظلما وجورا ،وال بد من يوم
يظهر ..وحينئذ تتبدل األرض غري األرض ،فال هي كاألرض احلالية وال هي كاجلنة."..
وبع د أن أعطى هذا الدور اخليايل األسطوري لإلمام املهدي ،دون أن يقدم أي دليل على مزاعمه أو
يستشهد بأي آية من القرآن الكرمي أو أي حديث ولو ضعيف ،قام بتسجيل عنوان جديد يف كتابه هو
(والدة اإلمام (ع) وامسه املبارك) وذكر جمموعة من القصص اليت رواها األولون مثل الصدوق والطوسي
واملفيد حول والدة "اإلمام املهدي" دون أن حيقق فيها أو يذكر رواهتا أو يعلق على االنتقادات اليت
وجهتُها للكتب واملؤلفني والرواة ،أبداً ،ولو بنصف كلمة ،وامنا قال هكذا ":كانت والدة اإلمام املهدي
يف سامراء يف اليوم اخلامس عشر من شهر شعبان سنة 255هـ  .وامسه الشريف وكنيته املباركة نفس اسم
رسول اهلل وكنيته كما ورد يف احلديث .وقالوا" ال جيوز ذكر امسه يف زمن الغيبة ،لكن هذا الكالم غري
متيقن ."..ويف عنوان آخر مشابه (قصة الوالدة املباركة) قال" :قال بشر :أتاين كافور اخلادم فقال :موالنا
أبو احلسن علي بن حممد الع سكري يدعوك اليه" مث نقل عن كتاب إكمال الدين للصدوق ،قصة شراء
اجلارية الرومية (مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم) اليت رأت يف املنام النيب عيسى عليه السالم
ومشعون وعدة من احلواريني ،والنيب حممد صلى اهلل عليه وآله ،واإلمام علي وعدد من أبنائه ،وخطبة النيب
حم مد هلا من النيب عيسى للزواج من ابنه احلسن العسكري ،مث رؤيتها للسيدة فاطمة الزهراء مع مرمي ابنة
عمران ودعوهتا اىل اإلسالم" .فلما كان يف الليلة القابلة رأيت أبا حممد وكأين أقول له :جفوتين يا حبييب
بعد ان أتلفت نفسي يف معاجلة حبك" ورؤيتها لإلمام العسكري كل ليلة يف املنام ،اىل أن ذهبت مع
اجليش الرومي لقتال املسلمني ووقوعها يف األسر ،وبيعها يف سوق النخاسة ببغداد ،وشرائها من قبل
اإلمام اهلادي.
والغريب ان السيد الشريازي الذي مل يبذل أقل جهد يف التحقيق والتفكري يف هذه األسطورة
املضحكة ،مل يتجشم عناء ذكر مصادر هذه القصة ورواهتا ،إال ما نبه عليه من نقلها عن كتاب (غيبة
الطوسي) .وكأن ما ورد يف هذا الكتاب أو الكتب األخرى هو وحي منزل ال يأتيه الباطل من بني يديه
وال من خلفه.
وهكذا وبنفس األسلوب نقل رواية أخرى عن (إكمال الدين للصدوق) عن شهادة حكيمة ملولد
(اإلمام املهدي ) فقال ":عن حكيمة (عليها السالم) أهنا قالت :كانت يل جارية يقال هلا نرجس."...
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وذكر قصة رؤية اإلمام احلسن العسكري هلا وطلبها منها مث محلها دون علمها ،وعدم ظهور أي أثر
عليها ..اىل أن ينقل عن لسان حكيمة:قالت :غيبت عين نرجس ،فلم أرها كأنه ضرب بيين وبينها
حجاب. ..فرجعت فلم ألبث أن كشف احلجاب الذي كان بيين وبينها ،وإذا أنا هبا وعليها من أثر النور
ما غشي بصري ،وإذا أنا بالصيب ساجدا على وجهه ،جاثيا على ركبتيه ،رافعا سبابتيه حنو السماء وهو
يقول( :أشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأن جدي حممدا رسول اهلل ،وان أيب أمري املؤمنني،
مث عدد إماما إماما اىل ان بلغ اىل نفسه ،فقال :اللهم أجنز يل وعدي ،وأمتم يل أمري ،وثبت وطأيت،
وامأل األرض يب عدال وقسطا)".
مث يسرد الشريازي يف الصفحات التايل جمموعة من القصص األسطورية اليت خيجل الكتاب املعاصرون
من ذكرها ،ملا فيها من أساطري عجيبة وغريبة ،مثل والدته من فخذ أمه األمين وليس من رمحها ،وسطوع
نور هائل عند والدته وبلوغه أفق السماء ،وحتليق طيور بيضاء ومسح أجنحتها على رأسه ،وتسليمه
على أبيه ،وأخذه من قبل أحد الطيور اىل جو السماء ،وعودته بعد أربعني يوما وهو صيب ميشي ابن
سنتني ،ومنوه خالل أيام قصرية هبيئة رجل كبري.
ورمبا كان كتاب الشريازي ملخصا سيئا ومشوها لكتب الصدوق واملفيد والطوسي عن اإلمام املهدي،
وأضعف منها بكثري ،ألنه حذف ما يوجد فيها من أسانيد ضعيفة ،ومل يعلق عليها بشيء .ومل يذكر
الدليل الفلسفي (االعتباري) الذي أوردوه يف جمال االستدالل على املوضوع ،والذي قالوا أنه أقوى األدلة
املتوفرة.
وعندما وقع بصري على كتاب الشريازي ،الذي جاء فيما يبدو ردا على كتايب ،قلت انه ال يتناسب
أبدا مع الذكاء الذي يتمتع به املرجع الكبري ،فهو إما اعرتاف بالعجز ،وانه رمبا كتبه يف حماولة للتربؤ
مين  ،حتت الضغوط اإليرانية اليت اهتمته بعالقة معينة معي ،أو انه حياول التأكيد على ما توصلت اليه،
من خالل الرد الضعيف ،والضعيف جدا .وإال فان كل من اطلع على الكتاب استغرب من أسلوب
الشريازي يف البحث ،والذي ال يتناسب مع طالب مبتدئ ،فكيف مبجتهد أو مرجع تقليد .خصوصا
وان بني يديه كتاب شامل يرد كل تلك الروايات ،وال بد أن اطلع عليه قبل ان يتعب أنامله يف الرد.
الشيرازي والتنظير للمنهج الحشوي

53

ومن املفيد هنا التعرف على نظرية الشريازي األصولية وموقفه من املنهج األخباري احلشوي ،الذي
أدى به اىل التعامل مع قضية عقدية أصولية كقضية وجود اإلمام الثاين عشر  ،هبذه الصورة احلشوية
5

الفريدة.
ان السيد حممد الشريازي ،وخالفا للفقهاء األصوليني  ،يؤمن حبجية الظن  ،ويلتزم حبجية اخلرب الواحد
 ،ويقبل حىت اخلرب الضعيف إذا كان مشهورا 6.ويعتمد على الشهرة يف الروايات والفتاوى  ،ويرى اهنا
جترب الروايات الضعيفة وتكسر الروايات الصحيحة  ،ويعتقد  :أن "املشهور" وان كان ضعيف الطريق ،
أوىل بالعمل لدى العقالء من غري املشهور القوي الطريق الضعيف العمل به  ،مما يصطلح عليه
بانكسار الرواية بسبب الشهرة  7.ويقول ":ان الشهرة مبعىن كثرة نقل الرواية يف قبال أخرى شاذة أو
نادرة  ،جابرة كاسرة  ،للدليل فيهما  ،على املشهور املنصور  ،املؤيد من قبلنا" 8.وبناء على ذلك يفتح
الشريازي بابا واسعا على الرتاث الروائي احلشوي  ،ويأخذ بالروايات الضعيفة "اليت تلقاها األصحاب
بالقبول" بناء على رواية املشايخ الثالثة (الكليين والصدوق والطوسي) هلا مما جيعلها يف نظره يف أعلى
9
الروايات " ألن الكليين والصدوق قد ضمنا حجية ما يف كتابيهما " .
وعلى رغم وجود مناقشة حادة بني فقهاء الشيعة حول وجود اإلمجاع  ،وحجيته وكذلك اإلمجاع
املنقول خبرب واحد  ،فان الشريازي يعترب اإلمجاع احملصل واملنقول حجة  ،حىت إذا كان منقوالً خبرب
الواحد  ،ألنه إخبار عن قول املعصوم  ،سواء كانت الدعوى مبنية على علم أو حدس برؤية الناقل
10
لإلمجاع .

 - 5كانت مدينة كربالء  ،اليت نشأ فيها الشريازي  ،مسرحا ملعركة طويلة بني "األصوليني" و "األخباريني" يف القرن
الثاين عشر اهلجري  ،قادها (األصويل) الوحيد البهبهاين (1205 – 1116هـ1793/م) ضد زعيم األخباريني
الشيخ يوسف بن أمحد البحراين الدرازي (صاحب  :احلدائق الناضرة) وتابعها تلميذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء
(الذي انتقل اىل النجف) ضد السيد حممد األخباري.
وكان "األخباريون" يعتقدون بصحة مجيع ما يف كتب األخبار األربعة املعروفة عند الشيعة وهي (الكايف ،ومن ال
حيضره الفقيه ،والتهذيب ،واالستبصار) وان الروايات الواردة فيها إما قطعية السند أو موثوق بصدورها  ،فال حاجة إىل
البحث عن سندها  ،وال جيوزون الرجوع إىل األصول املأخوذة عن العامة كالعقل واإلمجاع  ،ويكتفون باألخبار ،
ولذلك أطلق عليهم اسم "األخبارية".
 - 6الشريازي  ،حممد :األصول ص 85
 - 7الشريازي  ،حممد :الدولة اإلسالمية  ،الفقه ص 99-96ج102
 - 8الشريازي  ،حممد :األصول ص75
 - 9الشريازي  ،حممد :األصول ص 75
 - 10الشريازي  ،حممد :األصول ص 71
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وهكذا يقبل دعوى التواتر  ،من دون حاجة للتأكد من األمر.
و يعتقد الشريازي بالتسامح يف أدلة السنن  ،حسب املشهور  ،اعتمادا على بعض الروايات اليت
تقول ( :من بلغه عن النيب (ص) شيء من الثواب فعمله كان له أجر ذلك  ،وان كان رسول اهلل مل
يقله)  12.ومن هنا فانه يؤمن حبجية كتب األدعية والزيارات واآلداب  ،ككتاب (حلية املتقني) و (مرآة
الكمال) و ( مفاتيح اجلنان) وحنوها مما أث بتت فيها األخبار الواردة عن األئمة  ،بغض النظر عن ذكر
السند  ،اعتمادا على جريان السرية على العمل هبا 13.ويؤمن أيضا بصحة رواية الطفل املميز وجواز
14

االعتماد عليه  ،خاصة إذا روى بعد البلوغ  ،وذلك اعتمادا على بناء العقالء والسرية .
و عموما فان الشريازي يعت قد بأن احلجية يف الرواية قد تكون من جهة متامية السند  ،وقد تكون من
جهة قوة املنت مما تكون دليال على الورود عن األئمة  ،وان مل يكن قوي السند  ،وقد تكون من جهة
قوة املؤلف  ،وان كانت خالية من السند  ،وقد تكون من جهة القرائن اخلارجية  ،وقد تكون من جهة
الشهرة املضمونية  .وقد يتعامل مع احلديث املرسل كالتعامل مع احلجة من جهة التسامح يف أدلة
السنن.

15

وال مانع لديه من قبول الرواية حتى عن الجن .

16

ومن هنا فقد قبل الشريازي عشرات املصادر الضعيفة املشكوك يف صحة نسبتها إىل مؤلفيها أو غري
املسندة إليهم أو املليئة بالروايات املوضوعة أو غري املعتمدة من قبل الفقهاء األصوليني احملققني.
ويف الوقت الذي اعتاد الفقهاء األصوليون على التحقيق يف روايات الكتب األربعة (الكايف ومن ال
حيضره الفقيه والتهذيب واالستبصار) اليت تعترب يف قمة الرتاث الشيعي من حيث السند  ،وإمهال
وإسقا ط أو تضعيف اآلالف منها ،فان الشريازي تعامل مع الروايات الواردة يف الكتب األخرى
األضعف  ،بروح عالية من الثقة واالعتماد  ،وقلما شكك يف رواية توجد فيها إال ما ندر ،وسلك

 - 11الشريازي  ،حممد :األصول ص74
 - 12الشريازي  ،حممد :حول السنة املطهرة ص72
 - 13الشريازي  ،حممد :االجتهاد والتقليد مسألة  6ص 78
 - 14الشريازي  ،حممد :من فقه الزهراء ص  61-60ج2
 - 15الشريازي  ،حممد :من فقه الزهراء ص  9-7ج 1
 - 16يذكر عن والده املريزا مهدي عن الشيخ حسني النوري صاحب (مستدرك وسائل الشيعة) أنه كان منعزال يف
غرفة وهو يكتب خطبة النيب يف غدير خم  ،فدخل عليه اثنان من اجلن وصححا بعض فقرات اخلطبة  ،حسبما مسعاها
من رسول اهلل (ص) حيث كانا حاضرين يف غدير خم .
العلماء أسوة وقدوة ص 31
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منهجا قريبا جدا من املنهج اإلخباري القدمي الذي هجره حىت األخباريني الذين راحوا يتأكدون من
17
األخبار قبل العمل هبا ،ويصنفون الروايات اىل صحيح وضعيف وحسن.
وبغض النظر عن املناقشة يف املباديء األصولية واملنهج األخباري احلشوي الذي يؤمن به السيد
حممد الشريازي  ،فانه جييز االلتزام بذلك املنهج وتلك املباديء اليت تشكل مقدمة ضرورية لعملية
18
االجتهاد  ،عن طريق التقليد  ،وال يوجب االجتهاد فيها .
ومع انه يستظهر حرمة التقليد يف أصول الدين  ،إال ان منهجه األخباري حيول بينه وبني االجتهاد
19

الدقيق يف املسائل األصولية والعقائدية وحيوله اىل "مقلد" للسابقني .
وقد كان لتلك النوافذ الواسعة  -أو يف احلقيقة  :األبواب الواسعة  -اليت فتحها الشريازي على
األخبار أثر مهم على موقفه من قضية وجود (اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري) حيث تقبل
كل الروايات والقصص الواردة حول املوضوع  ،دون أي نقد أو متحيص أو دراسة أو مراجعة أو تفكري.
واعتربها من الضروريات اليت ال حتتاج اىل دليل 20.ولذلك مل يستطيع التمييز بني احلقائق واألساطري
الدخيلة يف الرتاث الشيعي .

 - 3مع السيد محمد تقي المدرسي في كتابيه:

(اإلمام املهدي واإلميان بالغيب) و (اإلمام املهدي قدوة الصديقني)

21

هل يستمر نزول الوحي بعد رسول اهلل (ص)؟
عشت مع السيد املدرسي ،الصديق واملفكر اإلسالمي الكبري ،عقودا من الزمن يف خندق واحد
وعملنا معا من أجل إقامة حكم إسالمي يف العراق وبناء احلضارة اإلسالمية من جديد  ،وكان شعارنا :
هلل واحلق واحلرية!

 - 17يضعف اجمللسي (األخباري) يف كتابه (مرآة العقول)  9500رواية من روايات الكايف البالغة حوايل  16ألف
رواية.
 - 18الشريازي  ،حممد :االجتهاد والتقليد مسألة  67ص 463
 - 19الشريازي  ،حممد :االجتهاد والتقليد مسألة 1
 - 20الشريازي  ،حممد :حول السنة املطهرة ص 83
21
- http://www.almodarresi.com/books/233/
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كنا نؤمن منذ الستينات بوالية الفقيه ونيابته العامة عن اإلمام املهدي  ،وانتقلنا معا اىل اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية بعد انتصار الثورة يف أواخر السبعينات ،حيث بدأ يعد نفسه لتويل منصب الويل
الفقيه يف املستقبل والتحضري لتبؤ سدة املرجعية الدينية.
يف أواخر الثمانينات أهنيت حبثي حول وجود (اإلمام حممد بن احلسن العسكري) حيث توصلت اىل
كونه نظرية افرتاضية فلسفية  ،حسب املصادر الشيعية االمامية  ،أكثر منه حقيقة تارخيية أو دينية .وقبل
أن أبوح هبذه النتيجة اىل أي أحد طلبت من السيد املدرسي ،املنغمس يف العمل السياسي والبحث
العلمي ،أن يعطيين من وقته الثمني ساعة واحدة ألشرح له ما توصلت إليه من نتائج واطلب منه أن
يقدم يل ما لديه من أدلة – إذا كانت هنالك أية أدلة أخرى  -مل اطلع عليها وان يناقشين يف ما
توصلت إليه .أشار بسرعة واختصار اىل كون موضوع اإلميان باإلمام املهدي جزءا من الغيب  ،وطلب
مين أن اكتب البحث بدقة ليناقشين فيه بالتفصيل على الورق بعد ذلك  .وافقته على هذا الطلب
ووعدته بإجراء مزيد من البحث والتحقيق  ،وقلت له :أنا أؤمن بالغيب وبكل ما يقوله القرآن الكرمي من
اجلن واملالئكة واجلنة والنار  ،ولكن موضوع اإلمام الثاين عشر ال يوجد يف القرآن الكرمي ،وبالتايل فإين
ال أستطيع أن أؤمن بوالدة اإلما م بصورة غيبية  ،أي بال دليل علمي ،وإال جلاز يل ولآلخرين اإلميان بأية
أسطورة واالدعاء أهنا من الغيب.
انتهيت من تأليف كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه) بعد ذلك
بسنتني ،وأرسلت إليه فورا نسخة منه  ،اطلب منه بإحلاح أن يناقش الكتاب وبقدم يل ما لديه من ردود
حىت ال انشر الكتاب إذا ما اقتنعت خبطأ ما ورد فيه من نتائج وأفكار  ،ومل أتلق منه أي رد .التقيت به
بعد سنوات يف بيت اهلل احلرام وأقسمت عليه باهلل أمام الكعبة املشرفة أن يصحح أي موضوع يف
الكتاب أو يدلين على أي خطأ فيه ولكنه الذ بالصمت وقال يل  :أنت حر بنشر ما تعتقد به.
مل اكن احتاج اىل إجازة منه  ،ولكين كنت أحاول أن القي احلجة عليه أمام اهلل  ،وهكذا فعلت مع
كثري غريه من العلماء واجملتهدين.
ومع كل هذه املقدمات والتفاصيل فوجئت به بعد فرتة وجيزة وهو ينشر كتابا يف الرد علي  ،أو
علي واهتامي بالكفر والفسق والضالل واالحنراف واتباع اهلوى والطغيان
باألحرى  :باهلجوم الشخصي ّ
والشرك والفتنة ..ومل يدع مفردة سيئة يف قاموس السباب والشتائم إال واستخدمها حبقي  ،ولكنه مل
يناقش األفكار اليت طرحتها يف الكتاب ومل يقدم أي دليل علمي أو تارخيي على والدة اإلمام املهدي
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(حممد بن احلسن العسكري) ألنه لو كان ميلك هكذا دليل لقدمه إيل من قبل  ،ما عدا الرتديد :إن
اإلميان باملهدي يشكل جزءا من اإلميان بالغيب وانه أصل الدين وفلسفته وحكمته.
ويشكل موقفه هذا يف حد ذاته ظاهرة ثقافية متميزة تستدعي الدراسة واالنتباه والتفكري.
تتألف هذه الظاهرة -كما رأينا -من عدة عناصر هي:
 -1احتكار اإلميان باهلل تعاىل والتقوى والورع واإلخالص وجتريد الطرف اآلخر من كل ذلك.
 - 2احتكار العلم والفهم واملعرفة واهتام اخلصم باجلهل وعدم اإلدراك وعدم التخصص.
 - 3ادعاء احلرص على الد ين والوحدة اإلسالمية  ،واهتام الطرف اآلخر بتمزيق الصفوف وإثارة
الفتنة والتهجم على املقدسات.
 - 4ممارسة كامل احلرية يف النقد واهلجوم وعرض األفكار الذاتية  ،وحرمان الطرف اآلخر من التعبري
عن نفسه وكبته وخنقه.
 - 5احلوار العشوائي غري املباشر وغري املمنهج وعدم وضع النقاط على احلروف أو تسمية األمور
بأمسائها  ،وحتوير نقاط اخلالف بالتحدث عن قضايا أخرى متفق عليها.
 - 6انتهاج األسلوب اخلطايب العاطفي وجتنب احلوار العلمي اهلادئ.
 - 7تضخيم بعض األمور اجلزئية والتطرف والغلو.
وعندما يقوم مفكر إسالمي يعد نفسه لقيادة األمة وتويل املرجعية العليا ورئاسة دولة إسالمية عظمى أو
توجيه حركة إسالمية عاملية ..عندما يقوم مبمارسة ذلك األسلوب من احلوار الال علمي والتهجم
الشخصي على أقرب املقربني إليه جملرد انه جاء بنظرية جديدة تتعلق بالتاريخ الشيعي وال متس أسس
الدين من التوحيد أو النبوة أو املعاد أو احلالل واحلرام  ،وجملرد انه قال فقط( :بأن املهدي مل يولد بعد
وسوف يولد يف املستقبل) فان أسلوب ذلك العامل يتحول اىل ظاهرة سلبية وخطرية يف اجملتمع اإلسالمي
تنسف الشعارات اليت يرفعها يف العمل من أجل اهلل واحلق واحلرية  ،وتلقي بظالل من الشك حول
جديته يف اإلصالح والتجديد والتغيري وكيفية إدارته للصراع مع التيارات والطوائف واألحزاب املختلفة ،
خاصة إذا ما استلم مقاليد السلطة يف أي بلد يف املستقبل.
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وتأيت خطورة هذه الظاهرة الغوغائية اليت تعتمد التهريج اخلطايب والتهجم الشخصي وجتنب احلوار
العلمي املباشر والدقيق  ،يف أهنا قد ترتد على أصحاهبا وتشيع جوا إرهابيا حيول دون البحث العلمي
ويصادر حرية االجتهاد ويدعو اىل التعايش مع البدع واخلرافات واألساطري.
وكانت هذه الرسالة األوىل اليت أرسلتها إليه:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إيران – طهران
مساحة العالمة اجملاهد السيد حممد تقي املدرسي حفظه اهلل.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ودمتم يف خدمة اإلسالم واملسلمني.
وبعد ..فان معرفيت الشخصية بكم تطول أكثر من ربع قرن  ،حبكم الصداقة املتينة والرفقة يف العمل
والتلمذة عليكم  ،ومن هنا فقد اكتشفت فيكم :العامل اجملاهد العامل من أجل هنضة إسالمية شاملة
وجتديد الفكر اإلسالمي وإزالة ما علق به من أفكار دخيلة  ،وتطويره حنو األفضل ليكون قادرا على
قيادة احلياة وحل مشاكلها املعاصرة بصورة أجنح .فلقد كنتم من أوائل الدعاة اىل نظرية والية الفقيه
وكتبتم حول ذلك كتاب (القيادة اإلسالمية) يف الستينات  ،وبنيتم على ضوئها فكر منظمة العمل
اإلسالمي واحلركة الرسالية الكربى وكنتم بذلك أحد املسامهني يف بناء الدولة اإلسالمية يف إيران ،
واعتقد أنكم الزلتم تتبنون تلك النظرية .
وغين عن القول إن نظرية والية الفقيه تشكل ثورة يف الفكر الشيعي اإلمامي االثين عشري الذي كان
يف القرون املاضية حيرم الثورة والدولة يف عصر الغيبة اىل أن قامت بالفعل عدة دول شيعية مما دفع بعض
العلماء إلبداع نظرية النيابة العامة عن اإلمام املهدي الغائب وتطويرها اىل نظرية والية الفقيه  ،بصورة
مستقلة أو باالرتكاز على نظرية النيابة العامة  ،وبقدر ما كانت نظرية والية الفقيه تشكل ثورة يف الفكر
الشيعي اإلمامي  ،فإهنا كانت حتتاج اىل ثورة أعمق لكي حتدد األسس والقواعد اليت تستند إليها ،
وذلك ألن التعامل السطحي السريع مع نظرية سياسية مهمة شكلت حمورا للخالف بني املسلمني عرب
التاريخ ليس باألمر املقبول وال املنطقي  ،وخصوصا عندما نعرف أن كثريا من النظريات البشرية القائمة
على التأويل والتزوير قد تسللت اىل تراثنا اإلسالمي والشيعي ..وهذا ما يدعونا ملزيد من البحث
والتحقيق من اجل التأكد من حقيقة النظريات املوروثة والتمييز بني احلقائق واألساطري.
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وان ما يدعونا بإحلاح لدراسة األسس العقائدية والتارخيية لنظرية والية الفقيه والنيابة العامة هو حماولة
وضع النقاط على احلروف وبلورة النظرية بشكل دقيق وحتصينها من السقوط يف خطر الديكتاتورية
واحلكم الشمويل املطلق وكذلك إعادة النظر يف مجيع األبواب الفقهية اليت كانت معطلة يف عصر الغيبة
حسب نظرية (التقية واالنتظار) البائدة  ،واختاذ قرار شجاع بإعادة احليوية والفاعلية لتلك األبواب.
وكما تعرفون فقد دفعين البحث يف نظرية والية الفقيه  ،أصوليا وفقهيا قبل بضع سنوات اىل اكتشاف
حداثة عمرها وقيامها على أنقاض نظرية التقية واالنتظار اليت كان يلتزم هبا سلفنا قرونا من الزمن طويلة
 ،مث دفعين ذلك االكتشاف اىل حبث نظرية (النيابة اخلاصة) يف (الغيبة الصغرى) واكتشاف ضعف هذه
النظرية وعدم وجود أدلة علمية صحيحة وكافية إلثباهتا  ،وان هذا االكتشاف األخري جرين اىل حبث
موضوع (اإلمام املهدي) واكتشاف ضعف مجيع األدلة اليت تساق إلثبات وجوده  ،وانه مل يكن سوى
فرضية ومهية افرتضها بعض املتكلمني االمامية  ،وانه مل يكن حقيقة يقول هبا أهل البيت و ال يدعون
إليها  ،وقد اختلق القول بوجود ولد لإلمام احلسن العسكري قسم صغري من شيعته (فرقة من أربعة عشر
فرقة) مث ختموا نظرية اإلمامة اإلهلية اليت كانوا يزعمون يف السابق اهنا ممتدة اىل يوم القيامة  ،باثين عشر
إماما فقط ،وقالوا بأن الثاين عشر املفرتض هو املهدي الذي سوف خيرج وميال األرض قسطا وعدال كما
ملئت ظلما وجورا  ،وكانوا يتوقعون خروجه يف تلك األيام ..ومل يكونوا حيسبون انه سيبقى غائبا مئات
السنني.
ومن هنا وقع الذين آمنوا بوجود اإلمام املعصوم املعني من قبل اهلل يف شرك نظرية التقية واالنتظار ،
حيث كانوا يعتقدون حبرمة القيام والثورة وتأسيس الدولة وتنفيذ أحكام الدين لغري اإلمام املعصوم  ،وإال
فلماذا كانوا يشرتطون العصمة ويفرتضون وجود اإلمام املعصوم بعد وفاة اإلمام العسكري ،بالرغم من
عدم مشاهدهتم أي ولد له وعدم إشارته اىل ذلك وعدم وجود أية أدلة على صحة الفرضية ،وإذا كانت
النتيجة اليت أسفرت عنها النظرية املهدوية االثنا عشرية( :التقية واالنتظار) خاطئة وغري معقولة  ،فان رد
الفعل الذي أعقبها وقام على أساس النظرية املهدوية كان خاطئا أيضا ..إذ أن نظرية النيابة العامة ووالية
الفقيه ال تقل سوءا عن نظرية (التقية) فبينما تعطل األخرية النشاط السياسي يف عصر الغيبة  ،تعطي
األوىل كل احلق السياسي لرجل واحد باسم النيابة عن اإلمام املهدي ،وهذا ما يؤدي اىل قيام األنظمة
الشمولية الدكتاتورية باسم الدين.
وعلى أي حال فقد حبثت معكم حول وجود (اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري) قبل عدة
سنوات وطلبت منكم أن تدلوين على مزيد من األدلة والرباهني  ،حيث مل اقتنع باألدلة املقدمة من
علماء الكالم وال بالروايات الضعيفة املوضوعة فيما بعد  ،وطلبت منكم مناقشة الدراسة اليت قمت هبا
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يف إيران وأثبت من خالهلا  :أن نظرية املهدي املعروفة عند الشيعة االثين عشرية  ،نظرية حادثة بعد
وفاة اإلمام احلسن العسكري  ،وأهنا فرضية ومهية مل يعرفها أهل البيت (ع) ومل يبشروا هبا  ،وقد طلبتم
مين الرتيث يف احلكم واالستنتاج أو كتابة نتيجة البحث إال بعد مرور سنة على األقل  ،مث عرض
الكتاب على جمموعة من العلماء ملناقشته والرد عليه  .وقد فعلت ذلك حيث أمضيت عاما كامال بعد
مغادريت إليران عام  1991يف املطالعة والتفكري والتدقيق  ،وأنا أمتىن أن أكون على خطأ يف منهج
الدراسة أو يف املعلومات اليت توصلت إليها أو اعتمدت عليها  ،وقمت بعد ذلك بكتابة البحث
ووجهت رسالة مفتوحة اىل مئات العلماء واملفكرين من أبناء الطائفة الثين عشرية لكي يناقشوا البحث
ويردوا عليه  ،ومتنيت من أعماق قليب لو يثبتوا خطأ ما توصلت إليه وصحة األدلة على وجود اإلمام
املهدي  ،فلم جيبين أحد على رساليت ما عدا قلة قليلة من العلماء حيث أرسلت إليهم الكتاب إللقاء
نظرة عليه ..وكنتم أحد الذين أرسلت إليهم الكتاب وانتظرت جواهبم  ،خاصة وأنكم وعدمتوين بذلك
قبل كتابته  ،ولكنين وبالرغم من مضي اكثر من عام مل استلم منكم أي رد أو جواب.
ومع أىن اقدر ظروفكم اخلاصة واألجواء اليت تعيشون فيها واليت ال تسمح ألحد بالتفكري فضال عن
املناقشة أو املعارضة  ،فاين اعتقد أن مسعاكم لتبؤ مقعد املرجعية العليا وقيادة املسلمني يوجب عليكم
االهتمام ببحث موضوع وجود املهدي أو عدمه  ،إذ أن مستقبلكم ومستقبل األمة مرهون بإثبات هذه
القضية أو نفيها  ،ومن هنا فإنكم مطالبون بقول كلمة " :صح" أو "خطأ" واثبات ذلك بالدليل ،
ولستم واحلمد هلل ممن هو حباجة اىل تذكريه بان البحث يف األسس أوىل من البحث يف الفروع
واجلزئيات.
وإذا مل يكن لديكم الوقت أو االستعداد لبحث املوضوع  ،فأرجو أن تتفضلوا بالطلب ممن تعرفون من
العلماء واملفكرين بالرد على البحث  ،وذلك ألين ال أزال مستعدا لتقبل احلق وتغيري رأيي إذا اكتشفت
أين على ضالل  ،كما إين على استعداد إلقامة حفلة وإحراق الكتاب يف املستقبل مىت ما قام أحد
بتفنيد آرائه واثبات صحة نظرية وجود املهدي.
واعتقد أن يف إعالين هذا حجة عليكم أمام اهلل يوم القيامة وعذرا يف نشر الكتاب يف املستقبل  ،وذلك
ألين اعتقد أن قول احلق واجب على كل عامل وان كتمان العلم من أكرب احملرمات  ،خاصة وانا قد
نذرنا أنفسنا للدعوة اىل اإلسالم واىل خط أهل البيت عليهم السالم وإقامة حضارة إسالمية جديدة ،
فإذا اكتشفنا أمرا دخيال على اإلسالم وعلى خط أهل البيت  ،وسرا من أسرار اهنيار احلضارة اإلسالمية
 ،كموضوع (املهدي حممد بن احلسن العسكري) املوهوم  ،فنحن مطالبون باإلفصاح عن ذلك خدمة
لإلسالم واملسلمني وخطوة على طريق بناء احلضارة اإلسالمية من جديد.
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والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أخوكم املخلص أمحد الكاتب
لندن 20/10/1414هـ
وقد أصدر املدرسي يف الرد علي كتابني مها( :اإلمام املهدي واإلميان بالغيب) يف سنة  1417و
(اإلمام املهدي قدوة الصديقني) سنة 2005
وقد ابتدأ كتابه األول جبموعة شعارات خطابية مثل ان "حقيقة اإلمام الغائب من احلقائق الكربى...
وان املنظومة الفكرية يف عقائد التوحيد إمنا تنتظم بالوالية ،وهي احلبل املتصل بني مساء القيم وصعيد
الواقع ،فلو انقطع احلبل فان مفردات العقائد تبقى من دون نظام ،وفائدهتا تكون حمدودة ...وان انتظار
اإلمام الغائب انتظار يوم الدين ،واإلميان بالوحي النازل من الغيب".
مث اعترب اإلميان باإلمام املهدي مسألة نفسية إميانية على كل إنسان أن يؤمن هبا إذا كان يؤمن باهلل،
فـ" إن اإلميان ال يتجزأ  ،ومن أراد أن يكفر حبق ويؤمن بآخر ،فانه مبثابة من يكفر باحلق كله( .أفتؤمنون
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلياة الدنيا ومي القيامة
يردون اىل أشد العذاب) البقرة  85إن قدرة اإلنسان على جتاوز ذاته هي واحدة يف كل مكان ،ومن هنا
فانه يؤمن بكل حق ال تفريق بني حق وآخر .أما الذي يدعي اإلميان باحلق مث يكفر ببعض الكفر فانه
كاذب يف إميانه  ،ألنه مل يعرف كيف يتجاوز ذاته ،وخيالف هواه .انه يتبع هواه يف تقييم احلقائق ،فما
وافقت عليه نفسه آمن به ،وما خالفته نفسه كفر ،وكان كمن قال ربنا سبحانه عنه" :أكلما جاءكم
رسول مبا ال هتوى أنفسكم استكربمت ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون" البقرة  87وهكذا يلجئون اىل ميزان
العصبية واألهواء يف تقييم احلقائق ،وبأيها يؤمنون وبأيها يكفرون .فإذا انزل الوحي فيهم وكان الرسول
من قومهم آمنوا به ،وإذا كان من غريهم كفروا به .هؤالء هم يف الواقع من أتباع اهلوى".
ورغم أين يف حواري ومراساليت معه ،طلبت منه تقدمي الدليل الشرعي على "حقيقة" وجود املهدي ،أو
اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري ،فان السيد املدرسي اعترب هذا األمر من األمور املسلمة
املفروغ منها ،وراح حيلل نفسييت ،ويهامجين دون أن يقدم أي دليل ،فقال":اليوم جند البعض يرتاب يف
حقائق كان باألمس يؤمن هبا ويدافع عنها أشد الدفاع .ملاذا؟ ألنه تعرض لفتنة ،وأصبحت هذه احلقيقة
ختالف مصاحله وأهواءه ،وغدا يكفر باحلقيقة اليت ال يزال يؤمن هبا اليوم ،وهكذا يكفر ويؤمن حسب
رياح اهلوى ،هو التحدي ضد جبت الذات .فإذا اهنارت مقاومة اإلنسان الداخلية ،فأية قيمة إلميانه .بل
كيف نسمي اإلميان بشرط موافقة اهلوى ،كيف نسميه إميانا؟
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مثل هؤالء الذين يرتاجعون اليوم عما آمنوا به أمس مل يكونوا مؤمنني حقا .بل كانوا يزعمون أهنم
مؤمنني ،أو يتظاهرون به ،وقد قال اهلل تعاىل عن الفريق األول ":قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن
قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم" احلجرات  14ويقول سبحانه عن الفريق الثاين":إذا جاءك
املنافقون قالوا نشهد انك لرسول اهلل واهلل يعلم انك لرسوله ،واهلل يشهد أن املنافقني لكاذبون ،اختذوا
22
إمياهنم جنة فصدوا عن سبيل اهلل اهنم ساء ما كانوا يعملون) املنافقون . 2-1
وهكذا وبكل جرأة راح يتهمين بالنفاق ،ال بل ويتنبأ بالغيب فيقول":غداً يكفر باحلقيقة اليت ال يزال
يؤمن هبا اليوم".
وبدال من أن يقدم أدلته على تلك احلقيقة اإلميانية اليت يدعيها ،وجد السيد املدرسي أن أسهل الطرق
للدفاع هي اهلجوم الشخصي ،وارتدى هذه املرة نظارات احمللل السياسي والنفسي ،فقال" :عندما طبقت
بصرية الوالية يف بعض البالد وواجهت مضاعفات عند التطبيق  ،واصطدم البعض هبا ،تراه مل ينسب
اخلطأ اىل البشر الذين هم بالتايل غري معصومني ،ومل يدر أن كل فكرة واجهت مضاعفات عند التطبيق.
فالدميوقراطية التعددية والدميوقراطية الشعبية وامللكية الدستورية وامللكية املطلقة ..وكل النظم واجهت
مشاكل عند التطبيق .والعقالء مل حيملوا كل املسؤولية على املبدأ ،بل عرفوا مواقع الضعف يف املبدأ،
وميزوها عن مواقع الضع ف يف املنفذين هلا .وعند هذا املنعطف اهنار وبدأ يرتاب يف حقيقة الوالية
اإلهلية ،ويدعو اىل العلمانية (وفصل الدين عن السياسة) أو اىل التطوير يف فهم الدين ...وترى بعضهم
ابتلي بالشك اجلارف فإذا بفريوس االرتياب ينخر يف أصول عقائده ،فأخذ يشك يف اإلمام املنتظر عليه
السالم ،زاعما أن الدليل الوحيد الذي دل على والية الفقيه هو احلديث املسند إليه .فإمعانا يف فتنة
نفسه وخداع ذاته أخذ ينفي وجود اإلمام احلجة حىت ينهار أساس والية الفقيه ..تلك الوالية اليت
اصطدم هبا ونصب نفسه لتسفيهها وضرب قواعدها وأسسها ...مث أخذ يرتاب يف سائر أصول املذهب
23
احلق ،بل وبعض أصول الدين ذاته".
وهل التشكيك بنظرية والية الفقيه ،اليت ال يؤمن هبا كثري من العلماء ،كالشيخ األنصاري والسيد
اخلوئي والسيد السيستاين ،تشكل مقدمة للكفر باإلسالم؟ إضافة اىل أن تشكيكي بوجود اإلمام الثاين
عشر ،مل يكن منطلقا م ن الرغبة يف تسفيه نظرية والية الفقيه ،وذلك ألن كثريا من منظري هذه الفكرة
كانوا يرتكزون يف اجتهادهم حوهلا على األدلة العقلية والقرآنية ،وإمنا كان منطلقا من حقائق موضوعية
تكشفت يل أثناء البحث وتصريح مشايخ الطائفة اإلثين عشرية األوائل بأن عمدة أدلتهم على وجود
22
23
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ابن لإلمام العسكري ،هو االفرتاض الفلسفي ،يف غياب األدلة التارخيية اليت تثبت والدته ووجوده
واستمراره .وقد قدمت أسئلة بريئة ومشروعة عن وجود ذلك اإلمام املفرتض ،يف حماولة للبحث عن
احلقيقة ،ومل تكن املسألة مسألة خداع نفسي أو رغبة شيطانية يف السقوط يف الفتنة ،والعياذ باهلل ،أو
حماولة لضرب قواعد والية الفقيه ،حيث أن املسألة أكرب منها بكثري وغدت تتعلق بأساس الفكر
اإلمامي.
وإذا سلمنا بكل قراءات املدرسي النفسية اليت ال يعلمها إال اهلل ،فلست أدري كيف جترأ على اهتامي
بالتشكيك بأصول الدين ذاته؟ وما هي تلك األصول اليت شككت فيها؟ هل كفرت باهلل تعاىل أو بالنيب
حممد أو باليوم اآلخر؟ وما هو دليله ؟ سوى االهتام العشوائي والظن بالسوء؟
ولست أدري ماذا أذنبت حبق السيد املدرسي؟ وإذا كان ميتلك هذا العمق الغييب يف قراءة قلوب
الناس ،ومعرفة املؤمن من املنافق ،فلماذا مل يكتشف صديقا له عاش معه وعمل معه حوايل عشرين
عاما؟
يقول املدرسي ":إن اكثر التشكيك يف أمر املهدي جاء بدوافع سياسية ،ومل يكن قائما على أسس
علمية سليمة".
ونقول له :إن أكثر املدعني لوجود املهدي يقومون بذلك بدوافع مادية وسياسية أيضا ،وال ميلكون
أسسا علمية سليمة ع لى دعواهم ،يف حني أن الدليل على املدعي وليس على املنكر أو املشكك .مث
حسنا ،ومهما كانت الدوافع ،أال جيب على املدعني تقدمي األدلة العلمية السليمة على دعواهم؟ وكيف
نفرق بني احلقائق واألساطري؟ مبجرد الدعاوى؟ أم باألدلة والرباهني؟
وال جيد املدرسي اجلرأة لب حث أو تقدمي أي دليل تارخيي على والدة ابن احلسن العسكري ،كما فعل
خاله السيد حممد الشريازي ،فهو يعرف جيدا أهنا جمموعة أساطري مضحكة ،وإشاعات بال سند وال
دليل .ولذلك ينتقل اىل االستدالل باألحاديث العامة (السنية) الواردة حول خروج مهدي يف آخر
الزمان ،مث يقول ":مل يتشكك يف عقيدة املهدي إال بعض املتأثرين بالثقافة العلمانية كابن خلدون الذي
حاول أن يؤسس نظرية نقدية للنصوص الدينية يعيدا عن اإلميان بالغيب والتسليم حلقائق الوحي ،وقد
أورد  28حديثا يف عقيدة املهدي وحاول تضعيف أسانيد بعضها ،وكان واضحا أن تشكيكه كان قائما
على نظرية يف االجتماع من قيام امللك بالعصبية ،وحماولة نسبة هذه العقيدة بتلك العصبية ..ولكن إذا
جعلنا معيار تقييم العقائد السياسية واحلركات االجتماعية فال تسلم حىت العقيدة بأصل الدين من هذا
املعيار ذي البعد الواحد...ومل يعرف ابن خلدون أن سالمة سند حديث واحد تكفي لقبول عقيدة
غيبية ،وال يضر ضعف سند غريه ،ألن جمرد الضعف ال يدل على كذب احلديث بل هو مؤيد له".
ويستعني بقول للشيخ احملدث ناصر الدين األلباين ":إن عقيدة خروج املهدي عقيدة ثابتة متواترة عنه
(صلى اهلل عليه وآله) جيب اإلميان هبا ألهنا من أمور الغيب ،واإلميان هبا من صفات املتقني كما قال
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تعاىل":أمل ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني الذين يؤمنون بالغيب" وان إنكارها ال يصدر إال عن
24
جاهل أو مكابر ،أسال اهلل أن يتوفانا على اإلميان هبا وبكل ما صح يف الكتاب والسنة".
ونقول للمدرسي :حىت لو صحت تلك األحاديث اليت رفضها ابن خلدون ،فاهنا أحاديث عامة ،ال
تشري اىل والدة أو وجود شخص باسم (حممد بن احلسن العسكري) .وحنن إمنا نتحدث عن اإلمام
الثاين عشر ،وليس عن (اإلمام املهدي) املطلق .فلماذا تتهرب من صلب املوضوع لتستجري مبوضوع
آخر؟
ويا ليته حتدث أيضا بلغة علمية! انظروا كيف حياول "إثبات" دعاواه ،يقول":كان أول من كتب من
علماء السنة يف هذه العقيدة احلافظ نعيم بن حداد املروزي ،حيث عنون كتابه باسم "الفنت واملالحم"
وتوجد نسخة من الكتاب يف املكتبة الربيطانية حيث سجلت فيها بتاريخ 1924م كما توجد نسخ منها
يف مكتبات اهلند وسوريا .واملؤلف من مشائخ علماء السنة ،وقد تويف سنة ."227
و ليس هذا يف احلقيقة إال هتريج إعالمي ،فما ذا قال املروزي؟ ومن هم رواته؟ وما هو سند الكتاب؟
وما هو رقم الكتاب يف املكتبة الربيطانية؟ ويف أي مكتبة يف بريطانية؟ وأين توجد النسخ األخرى يف
مكتبات اهلند وسوريا؟ ما هي عناوينها؟ وأرقامها؟ وهل اطلعت عليها مباشرة ورأيتها بعينك؟ أم تنقل
عن أناس ال تعرفهم؟ وحىت إذا صحت الدعوى ،من يقول إن نسخة املكتبة الربيطانية هي نسخة
25
مسندة وأصلية وصحيحة وساملة من التحريف والتصحيف؟
مع األسف الشديد إن السيد املدرسي ال يقول لنا شيئا عن ذلك  ،ألنه ببساطة ال يعرف شيئا ،ومل
يقرأ الكتاب ،ومل يطلع عليه ،ولكنه حياول أن يوحي لنا بأن احلافظ املروزي الذي تويف سنة  227قد
قال شيئا عن اإلمام املهدي ،وملا كان هذا التاريخ قبل والدة اإلمام الثاين عشر املفرتض ،فانه ال بد أن
يكون إعجازا وتنبأ بالغيب وله عالقة بذلك.
24
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 - 25وجدت يف موقع رافد اإللكرتوين إشارة اىل هذا الكتاب كما يلي :هو كتاب « الفنت واملالحم» للحافظ نعيم
بن محاد (وليس حداد كما ذكر املدرسي) املروزي املتوىف سنة  227ه  .وهو من شيوخ البخاري وغريه من مصنفي
الصحاح  .وتوجد منه نسخة يف مكتبة دائرة املعارف العثمانية يف حيدر آباد اهلند رقم ، 3187 - 83ونسخة يف
املكتبة الظاهرية بدمشق رقم  - 62أدب  ،ونسخة يف مكتبة املتحف الربيطاين تقع يف حنو مائيت صفحة مزدوجة ،
وقدمت نسخها سنة  706ه  .ويوجد على بعض صفحاهتا عبارة ( وقف حسني أفندي ) مما يشري إىل أهنا أخذت من
موقوفات تركيا  .وقد سجلت يف املكتبة الربيطانية سنة  1924م .
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وهكذا حياول املدرسي أن يدعونا لإلميان بـ"احلقيقة الكربى حقيقة اإلمام الغائب  ،والوحي النازل من
الغيب".
دليل االثني عشرية

وعندما ينتبه بسرعة اىل هشاشة "أدلته" الروائية ،وعدم إنتاجها ألي مولود ،يلجأ اىل دليل آخر ليس
أكثر من قشة ال ت نقذ غريقا ،وهو دليل "االثين عشرية" وقد استعرضت هذا الدليل يف كتايب (تطور
الفكر السياسي الشيعي) ومع عدد من االخوة احملاورين ،وقلت انه ال ميكن االستدالل هبذا احلديث إال
بعد إثبات وجود ووالدة ابن اإلمام العسكري ،دليال على صحة النظرية االثين عشرية ،أما قبل ذلك فال
جيوز وال ميكن أن نستدل به على والدة إنسان مل تثبت والدته باألدلة الشرعية القانونية التارخيية ،ولكن
املدرسي مل يتوقف عند االحتماالت العديدة اليت حتتملها ،ويقول ":كما هو واضح من مراجعة املصادر،
أن هذه النصوص تبلغ حد االستفاضة ورمبا التواتر ،مما جيعل املسلم على ثقة هبا ،وبأهنا صدرت عن
النيب (ص) وهناك أكثر من شاهد على انه عىن هبذا العدد أئمة أهل البيت عليهم السالم وهي التالية:
أوال :ليس هناك من ينطبق عليه هذا الوصف ،وهبذا العدد مسى أئمة أهل البيت فاهنم وحدهم الذين
بلغوا الذروة يف صفات األنبياء وعددهم أيضا بلغ اثين عشر ،ومل يشك أحد ممن أويت حظا من العلم
والتقوى يف مسوهم ورفعة درجاهتم" ...ومل يكد يتم كالمه حىت استدرك قائال":لعل منهج القرآن يف
احملكم واملتشابه هو القدوة يف هذا املنهج .والرسول (ص) اتبع ذات املنهج أحيانا ،إلبالغ املسلمني ان
األئمة من بعده هم اثين عشر واهنم من قريش .وقد صرح خلاصة أصحابه من هم أولئك كما حدثهم
بأمسائهم .من هنا فان املنهج السليم يف معرفة أقوال الرسول كما يف فقه كلمات أهل البيت هو التقاط
إشاراته والتنبه اىل معاريضه وتوريته وأحلانه .وانطالقا من هذا املنهج نعرف أن األئمة االثين عشر الذين
عناهم من بعده هم يف الواقع األئمة من أهل بيته" .

26

ويضيف":إن قائمة أمساء األئمة كانت من

أسرار آل محمد التي لم يطلعوا عليها إال من ملك القدرة على حفظها ،واإلميان هبا غيبا .وان
النصوص اليت كانت عند الشيعة كانت من أسرار آل محمد لظروف التقية الضاغطة ،ومل يكن من
27

كبار الشيعة العارفني هبا يسمحون ألنفسهم بالبوح هبا إال خلاصة خواصهم".
أي انه مل تكن هناك نصوص واضحة وصرحية وثابتة ومتواترة على األئمة اإلثين عشر ،وإمنا جيب أن
نعرفهم بالتقاط إشارات الرسول األعظم والتنبه اىل معاريضه وتوريته وأحلانه.

26
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فكيف حنصل من تلك النصوص الغامضة والسرية دليال شرعيا على حقيقة إميانية كربى؟ وعلى والدة
ووجود "حممد بن احلسن العسكري"؟
الغلو في اإلمام

إن السيد حممد تقي املدرسي يعاين من مشكلة كربى يف حتديد مصادر املعرفة اإلسالمية  ،فهو
يعتمد كثريا على تأويل القرآن التعسفي ،وعلى األحاديث الضعيفة ،فيقع يف مزالق الغلو الفاحش ويبتعد

عن عقيدة التوحيد ،حيث يعطي اإلمام املفرتض (املهدي املنتظر) أدوارا إهلية غري بشرية ،ويرتفع به عن
مقام اإلمامة اليت هي الرئاسة واخلالفة ،لينسب إليه إدارة الكون وإمساك األرض ،حيث يقول يف كتابه
(اإلمام املهدي قدوة الصديقني) ":من حيفظ سكان األرض من الدمار واالهنيار والضياع؟ إنه اإلمام
الغائب؛ اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل فرجه ،فهو اإلمام ألهل األرض ،ولواله لساخت األرض
بأهلها ،ولتحول كل شيء إىل كثيب مهيل .ولتعلم  -أخي املسلم  -قبل كل شيء أن اإلمام احلجة
28
املنتظر أقرب إليك مما تظن ،وهو عندك وأنت عنده".
أما من هو اإلمام املهدي؟ وهل ولد فعال ويعيش يف حالة من الغيبة؟ فان السيد املدرسي يقفز على
هذه األسئلة احملرجة ،ويغطي على عجزه بتضخيم دور اإلمام املهدي ،واخللط بني فكرة وعد اهلل
بانتصار اخلري ووراثة عباد اهلل الصاحلني لألرض ،وبني شخص حممد بن احلسن العسكري ،فيقول:
" اإلميان بوجود هذا اإلمام العظيم واالهتمام اجلدي بعقيدة انتظار ظهوره ،يعتربان من أهم وصايا األنبياء
وبني لـه أن خامتة هذه الدنيا ستكون اىل خري
مر التأريخ ،حيث مل يبعث اهلل نبياً إالّ ّ
ألممهم على ّ
وسعادة وأن العاقبة للمتقني ،وأن األرض سيورثها اهلل عباده الصاحلني ،حيث سيم ّكن اهلل املستضعفني
يف هناية املطاف .ولقد آمن مجيع األنبياء واملرسلني واألئمة والصاحلني حبقيقة ظهور اإلمام احلجة املنتظر
29
عليه السالم يف آخر الزمان".
ومن هنا فان املدرسي يعترب التشكيك بوجود (اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري) نوعا من
اخلراصون .لقد ابتلي املؤمنون خاصة ،واملسلمون عموماً بأنصاف
الشرك والنفاق ،فيقول بغضب":قتل ّ
املثقفني الذين يصبون كل جهودهم للتدخل فيما ال علم هلم به ،وللتجاوز على ق ّدسية العلم

خيرصون أم مل
واالختصاص ،وذلك لزعزعة موقع اإلميان واإلسالم يف القلوب ،سواء علموا بتأثري ما ّ
يعلموا .فكم من صحيفة وكتاب وإذاعة وبوق إعالمي حيرض الناس على الشك بالعقيدة واليأس من
28
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التغري ،جاهلني بأن الشك واليأس والتشكيك والتيئيس ليس إالّ شكالً رهيباً من أشكال الشرك
التغيري و ّ
والنفاق" .مث يلمح اىل أحاديث تلفزيونية عرضت فيها أسئليت املشروعة عن وجود ابن احلسن العسكري،
وأدليت على اختالق هذه الفرضية األسطورية ،فيقول ":مسعنا وتسمعون أكاذيب وافـتـراءات من يستهــزئ
 وبأعصاب باردة هلا ما يربرها من مصاحل ودوافع ،كاجلهل والطمع والكفر -من احلركات اإلسالميةوالثقافة الدينية واملقدسات ،فال يكون موقفنا منهم إالّ التوجيه هلم أو االبتعاد عنهم واالستعاذة باهلل
القدير منهم فيما لو مل يثمر التوجيه أو ينفع النصح ،ألهنم ليسوا إالّ موجودات جهنّمية حيرقون كل من
يقرتب أو يركن إليهم .فاحلذر كل احلذر منهم ،ذلك أهنم آمنوا مث كفروا وأهنم لن يضروا املؤمنني
30
الصادقني شيئاً".
ولست أدري كيف جيرؤ على وصف حديثي باالستهزاء ،وهو أبعد ما يكون عنه ،وأقرب اىل احلديث
اجلاد الذي حياول أن يشذب الرتاث اإلسالمي من اخلرافات واألساطري؟ مث كيف يتهم من يناقش يف
قضية خيتلف فيها الشيعة الزيدية واإلمساعيلية والفطحية مع اإلثين عشرية ،فضال عن بقية املسلمني،
كيف يتهمه باالنطالق من الطمع والكفر؟ وكيف يصفه باجلهنمي والكفر وهو يشهد أال إله إال اهلل
وان حممدا رسول اهلل ويلتزم بأركان الدين؟ وعلى أي أساس؟
إن املدرسي حياول أن يؤول القرآن الكرمي ويربط بني موضوعني ،ال عالقة بينهما ،مثل البحث عن
وجود اإلمام املهدي ،والكفر بالعقيدة اإلسالمية ،فيقول":إن كان البحث فيما خيص وجود وظهور
اإلمام احلجة عليه السالم ،فليعلم اإلنسان املؤمن أن اهلل قد عاب يف كتابه على من يكفر بالعقيدة
ات اللَّ ِه َوفِي ُك ْم َر ُسولُه) ..؟ مبعىن أن
اإلسالمية سريته هذه فقالَ ( :وَكْي َ
ف تَ ْك ُف ُرو َن َوأَنْـتُ ْم تـُْتـلَى َعلَْي ُك ْم ءَايَ ُ
حي يرزق بني أظهر املسلمني ،وذلك عرب خليفته ووصيه الذي هو
الرسول وإن مات جسداً ،ولكنه ٌّ
القرآن الناطق ،وهو األمان ألهل األرض ،وهو األمل التارخيي للبشرية مجعاء ،وهو اإلمام احلجة بن
31
احلسن املهدي عليه السالم".
ومل يشرح لنا املدرسي كيف استخلص هذا املعىن من تلك اآلية الشريفة؟ وما هي العالقة بني تالوة
آيات اهلل ووالدة شخص بعد مائتني ومخسني سنة؟
استمرار الوحي بعد الرسول

30
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ويذهب املدرسي بعيدا  ،وهو حياول االستدالل على وجود (اإلمام املهدي) بصورة تعسفية ،فيطرح
فكرة خطرية مناقضة خلامتية النيب حممد (ص) وهي ضرورة استمرارية الوحي اىل يوم القيامة ،فيقول":إن
اإلنسان الذي يعتقد بـ(الوحي) الذي هو ٍ
جتل من جتليات قدرة اهلل تعاىل ورمحته باإلنسان ،البد له أن
يعتقد باإلمام احلجة عليه السالم ،ألن الذي ربط األرض بالسماء بفضل الوحي تأىب رمحته  ،ويأىب
فضله العميم على اإلنسان  ،ويأىب لطفه أن يرتك البشرية دون رابط يربطها بالسماء بعد وفاة خامت
األنبياء واملرسلني حممد صلى اهلل عليه وآله .فاألرض ومنذ أن ُوجد فيها اإلنسان وحىت مبعث النيب
حجة إهلية ،فكيف يرتك اهلل جلّت أمساؤه ،هذه األرض من غري
ختل من ّ
األعظم صلى اهلل عليه وآله مل ُ
حجة ،وهل كانت البشرية يف السابق أقرب إليه تعاىل لكي يبعث هلا مائة وأربعـة وعشرين ألف نيب عدا
األوصيـاء ومث يرتكنا بعد وفاة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله دون أن تكون له حجة عليها؟ ..إ ّن

اإلنسان الذي يعتقد بالوحي البد أن يؤمن أيضاً بامتداد هذا الوحي املتمثل يف األئمة عليهم السالم ،
وا ّن هذا االمتداد يتجسد ،بل يرتفع ،وينمو حىت يصل إىل قمته ،وإىل ذروة امتداد الرسالة اإلسالمية
32
يتنزل
املتمثلة يف اإلمام احلجة املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه" .ويضيف":إن هناك ليلة القدر ،حيث ّ
الروح من السماء مع املالئكة اآلخرين ليعرضوا على إمام عصرنا صحيفة أعمال كل واحد منا .وإىل هذا
املعىن يشري قولـه تعاىلَ ( :وقُ ِل ْاع َملُوا فَ َسيَـَرى اللّهُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ َوالْ ُم ْؤِمنُون) "  33.ويقول ":إن الشيعة
يعتقدون اعتقاداً راسخاً ،ويؤمنون متام اإلميان بوجود هذا اإلنسان الغييب اإلهلي الذي ينزل عليه الروح
األعظم يف ليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر .والروح األعظم هذا هو كيان اعظم من املالئكة،
ومن جربيل وميكال ،ينزل على احلجة عليه السالم " 34.ويؤكد ":وليس هناك فوق هذا الكوكب الذي
حنيا عليه ورغم ما تزدحم وتتصارع فيه آالف األديان واملذاهب ،باإلضافة إىل األفكار واملبادئ
والنظريات والفلسفات العديدة املنتشرة هنا وهناك؛ أقول ليس هناك دين أو مذهب أو مبدأ واحد يقول
أن العالقة بني األرض والسماء ،أو بعبارة أخرى؛ بني اإلنسان وخالقه هي عالقة مستمرة كما هي
عقيدة الشيعة ،فنحن نؤمن باستمرار ودوام هذه العالقة بني اإلنسان وبارئه ،وال نرى انقطاعها كما هو
احلال لدى اتباع املذاهب اإلسالمية األخرى  ،حيث يقولون إهنا انقطعت بوفاة النيب صلى اهلل عليه وآله
وانقطاع الوحي  ،وال يعرتفون بوجود إنسان حيىي على هذه األرض ذي صلة باهلل سبحانه ،إال أنه ليس
بنيب".
ّ
32
33
34
35
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اعتقد بقوة أن السيد املدرسي خيطي كثريا يف نسبة هذه الفكرة للشيعة والتشيع ،وإمنا هي فكرة من
بنات أفكار الغالة املنحرفني عن أهل البيت ،واهنا تشبه قول الفرقة الضالة واملكفرة "األمحدية" اليت
تعتقد باستمرار الوحي على أئمتها وشيوخها .ولست أدري كيف يقول املدرسي هبذه الفكرة الشيطانية
اجلهنمية املناقضة لصريح القرآن ":ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهلل وخامت النبيني."..
األحزاب  40وهو الذي يدعي االجتهاد والعناية بالقرآن؟
ويف احلقيقة انه مل يكن حباجة اىل الوقوع يف هذا املنزلق اخلطري ،ولكنه كان كالغريق يتشبث بكل
قشة ،ومع ذلك فانه ال يستطيع أن يستدل هبذه الفكرة على والدة ووجود (حممد بن احلسن العسكري)
ألنه حباجة اىل أن يثبت والدته أوال حىت يطبق عليه تلك الفكرة ،وليس بالعكس ،متاما كما كان
اإلماميون اإلثنا عشريون حباجة اىل إثبات وجوده ووالدته ،حىت جيوز هلم بناء نظريتهم على أساسه.
وكلما يشعر املدرسي بتهافت منطقه واستدالله ،يرفع من درجة هتويله ،ليغطي على عجزه ،فيقول ":إن
اإلميان باملهدي عجل اهلل فرجه كامل مكمل للمنظومة اإلمامية ،فكما أن الطائرة ال ميكنها التحليق يف
اجلو إذا أصاهبا عطب أو خلل يف أحد جناحيها أو أجهزهتا العديدة اليت تكون مبجموعها وحدة واحدة
ال ميكن االستغناء عن إحداها أو إلغائها ،وكما أن الذي يؤمن بالزكاة واحلج واخلمس ولكنه ال يؤمن
بالصالة وينكرها يعترب كافراً وليس مسلماً ألنه يفتقد جزءاً رئيسياً من منظومة اإلميان  ..كذلك الذي ال
يؤمن باإلمام الحجة عجل اهلل فرجه فهو لديه مشكلة رئيسية وخلل عميق في ركن أساس من

اإليمان ".
ويقوم مبهامجة الباحثني عن أدلة وجود اإلمام الثاين عشر ،فيقول":إن أولئك الذين خيتصمون يف
مصداقية إمامة احلجة املنتظر ووجوده وغيبته سالم اهلل عليه ،بعيدون عن معرفة حكمة الوجود وملاذا
خلق اهلل سبحانه الكون" .دون أن يشرح لنا بالطبع ما هي العالقة بني االثنني.
إن املدرسي هنا يعرب عن أزمته الفكرية بوضوح ،فهو قد اصطنع له نظرية باطلة وهي ضرورة استمرار
الوحي اىل يوم القيامة ،مث ذهب يبحث عن ذلك املصداق اخلارجي ملتلقي الوحي ،ومل يكن ميلك أي
دليل على وجوده ،ولكنه ال يريد أن يعرتف خبطأ نظرياته ،فيحاول افرتاض وجود ذلك الشخص بصورة
تعسفية ،وملا كان منطقه ضعيفا ،فانه حياول أن يغلفه بستار من النريان املوجهة ضد كل باحث
موضوعي أو متسائل بريء.
ولنشاهده مرة أخرى وهو يتخبط يف أزمته اىل درجة إنكار ضروري من ضروريات الدين ،يقول ":هل
من املعقول أن خيلق اهلل اخللق من أجل جمموعة من األشخاص  -وهو النيب وأوصياؤه من بعده -مث
يعمد اهلل أن خيلي األرض منهم ،حيث تبقى الدنيا دون أن تبقى احلكمة من خلقها؛ احلكمة اليت تعين
كل هذا".
وجود النيب أو من ينوب عنه بالنص املباشر؟ بالتأكيد ليس من املعقول أبداً أن حيدث ّ
70

وهكذا يصبح اجلواب جاهزا لديه هنا حتما ،وليس حباجة بعد ذلك اىل دليل":أقول :إننا وباالستناد
اىل الروايات املؤكدة الصادرة عن النيب واألئمة من بعده ،فإ ّن اإلمام الثاين عشر قد ولد فعالً".
وليس مهما بعد ذلك ما هي قيمة تلك الروايات العلمية؟ ومدى داللتها؟ وفيما إذا كانت َثة أدلة
تارخيية معتربة وشرعية على والدته؟.

دليل الغيب
ومبا أن املدرسي ال يزال يشعر بضعف منطقه ،فانه حياول أن يسنده بنظرية أخرى فريدة ،هي دليل
(الغيب) فيقول":إن أبرز وأهم غيب يف حياتنا ،هو اإلميان بوجود وظهور وانتصار اإلمام احلجة املنتظر
عجل اهلل فرجه الشريف"  ..وبناء على ذلك يرفض املدرسي االعتماد يف اإلميان باملهدي املنتظر على
أساس الرؤية .ويضيف" :يقول البعض :أؤمن باإلمام احلجة ،ويسأل :من رأى احلجة ؟ وجييبه رفيقه :
لقد رآه بعضهم وقصته كذا وكذا .فهو يؤمن باإلمام املنتظر ألن أحدهم قد رآه يف اليقظة أو يف املنام،
ولو كان مل يـَُر عليه السالم يف اليقظة أو يف املنام ألصبح ال وجود له !!..إن االعتماد على النقل املوثّق
أمر صحيح ،ولكنه يعرب عن ٍ
إميان جاهل وناقص ؛ جاهل من حيث أنه مل يصدر عن ذات عاملة بذاهتا
ّ
 ،وناقص باملقارنة مع ما هو كامل .إن اإلميان الكامل والواعي والقوي هو اإلميان املتنامي من خالل
دراسة القرآن وجوهره وروحه ،ومن خالل دراسة األحاديث النبوية الشريفة اليت خرجت عن مصدر احلق
والصدق الذي هو رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،من خالل ذلك يؤمن اإلنسان إيماناً أساسياً
بحقائق الغيب ،ال من خالل رؤية أحد الناس.
إن اإلميان باحلقائق الغيبية ينبغي أن يكون تسليماً لألوامر الدينية؛ مبعىن أن هذين األمرين ينبغي أن

يكون اإلميان هبما من البديهيات يف عقيدة اإلنسان املسلم  ،وذلك قبل البحث عن االستدالل أو
الكشف عن أسباهبما ونتائجهما املادية.
مث إن من دون االعتماد على اهلل والنصوص اليت أوردها يف قرآنه احلكيم وعلى لسان رسوله الكرمي
صلى اهلل عليه وآله يكون دين اإلنسان املسلم أمراً معلّقاً على معرفة األسباب قبل التأدية.

صبّـٌر ،وشيعتنا أصرب منّا" قلت (الراوي):
إن اإلمام الصادق عليه السالم يقول " :حنن  -األئمة ُ -
جعلت فداك كيف صار شيعتكم أصرب منكم؟ قال" :ألنا نصرب على ما نعلم ،وشيعتنا يصربون على
ماال يعلمون" .إذن؛ فالقضية تكمن يف ضرورة االرتفاع اىل مستوى اإلميان بالغيب وما يتطلبه  ،وليس
االجتاه حنو جتيري احلقائق اإلميانية لصاحل املذاقات النفسية واملادية  ،وإنما يتم ذلك عبر تعويد الذات
وتحسه الحواس .بل البد من اإلميان مبا يشهد عليه القلب
على عدم االكتفاء بما تشاهده العينان
ّ
وينص عليه الكتاب والرسول.
والعقل ،وما يطمئن إليه الضمريّ ،
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وببالغ األسف أقول :إن بعض الناس من املسلمني أصبح ال يؤمن حبكم شرعي حىت يعرف سببه أو
يفسر له العلماء ذلك ،وهذا يعترب جتاوزاً صارخاً على حقيقة القرآن واألحكام الشرعية القائلة بضرورة

اإلميان بالغيب والتسليم بإخالص اىل أوامر اهلل ونواهيه  ،السيما وأ ّن اآليات القرآنية الكرمية اليت تلوهتا
على مسامعكم يف مقدمة احلديث تشري بكل وضوح إىل أن اإلميان بالغيب أمر متقدم على إقامة
الصالة  -وهي عمود الدين  -وعلى اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل ذكره.
وهكذا من كان يشك يف وجود أو ظهور أو انتصار اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه الشريف فاملشكلة
فيه هو ال غري .فاألدلة كثرية للغاية  ،ولكنه هو بذاته أصبح  -لضعف إيمانه  -ال يؤمن بالشيء
دون أن تراه عيناه" .

36

العودة الى نقطة الصفر ..الى الشورى
والطريف ان السيد حممد تقي املدرسي ،بعد كل هذا اجلهد املضين يف حماولة "االستدالل" على ضرورة
وجود (اإلمام املهدي) واستمرار اخليط الرابط بني األرض والسماء ،يعود فيلتفت حواليه فال جيد أثرا مما
يقول ،فيعود أدراجه خائبا ،لينظير لوالية الفقيه ،والنظام الدميوقراطي كبديل عن (اإلمام املهدي الغائب)
مرتني ،وإنّه قد أناب عنه يف غيبته األوىل أربعةً من الوكالء ،إال
اضطر اىل الغيبة القسرية ّ
فيقول":إنّه قد ّ
العامني يف إفتاء
أنه أطلق األمر يف غيبته الكربى اىل العلماء بالدين ...لقيادة الناس باعتبارهم وكالءه ّ
مدعوين
الناس وقيادهتم حنــو ما يريد اهلل هلم من خري وينهاهم عنه من شر ...وهكذا كان مجيع الناس ّ
كل إنسان بالغ غري
اىل البحث عن قائد يتبعونه ،وهذا ما ميكن تسميته بالنظـام املرجعي ،حيث يسعى ّ
جمتهد يف األحكـام اىل تقليد مرجع من املراجع".

ومع انه استنكر فيما سبق التمسك بآية الشورى ،إال انه عاد فقال":يعترب مبدأ الشورى يف اإلسالم
أصالً أصيالً يف النظام الديين ،فإذا كنا فيما مضى من الزمان خنتار أئمتنا املراجع عن طريق االنتخاب
العفوي ،فإ ّن عصرنا الراهن يؤكد احلاجة املاسة إىل استبدال تلكم الطريقة بطريقة أخرى ،وعرب صناديق
االقرتاع مثالً" .وأضاف":إن طاعة ويل األمر تعين طاعة اإلمام املعصوم ،وهو يف عصرنا اإلمام احلجة بن
احلسن عجل اهلل فرجه ،وطاعة اإلمام احلجة تعين طاعة الرسول اليت تعين بدورها طاعة اهلل سبحانه".
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ومل يتوقف املدرسي هنا ليسأل نفسه عن الفائدة العملية الفرتاض وجود (اإلمام املهدي حممد بن
احلسن العسكري) وعن مع ىن االرتباط به عرب املراجع مع السماء؟ وما ذا حيدث لو قلنا مباشرة أن
العلماء هم أوصياء النيب وأن طاعتهم تعين طاعة الرسول ،وأننا جيب أن ننتخبهم بواسطة الشورى عرب
صناديق االقرتاع؟ وما هو الفرق بعد كل ذلك مع من ال يؤمن بنظرية اإلمامة من األساس؟
ويف احلقيقة ان السيد املدرسي يتهرب من التوقف عند كثري من األسئلة واإلجابة عليها ،ومما ال يتوقف
عنده ،هو املوقف اإلمامي القدمي املالزم واملتفرع عن القول بوجود اإلمام الثاين عشر ،وهو موقف التقية
واالنتظار السليب ،وحرمة إقامة احلكومة اإلسالمية يف عصر الغيبة ،وذلك الشرتاط العصمة والنص يف
اإلمام ،حسب نظرية اإلمامة اإلهلية .وان هذا املوقف قد أدى اىل خروج الشيعة من مسرح التاريخ قرونا
طويلة من الزمن ،وان القول بتويل املراجع لقيادة األمة ،حسب نظرية النيابة العامة أو نظرية والية الفقيه،
هو قول جديد مناقض لنظرية اإلمامةٍ ،
وختل عن اشرتاط العصمة والنص يف اإلمام ،مما يعين أن االمامية
داروا دورة تارخيية طويلة وعادوا اىل نقطة الصفر ،وهي القول بعدم وجود إمام ظاهر معصوم منصوص
عليه من قبل اهلل يف هذا العصر .وان عليهم أن يبحثوا عن إمام عامل عادل حيل حمل املعصوم ويقوم
مبسؤولياته جتاههم .وهذا ما قال به كثري من أهل السنة ،وكثري من الشيعة األولني .وهو الذي ينسجم
مع روح القرآن الكرمي والعقل السليم.
 - 4مع "الكاتب السيستاني" في كتابه( :المهدي المنتظر في الفكر اإلسالمي):
منهج القياس والتأويل واالستدالل االفتراضي
من بني الرسائل الكثرية اليت أرسلتها اىل العلماء واملراجع واملفكرين الشيعة ،ملناقشة كتايب (تطور
الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه) وإعادة النظر يف موضوع "وجود" اإلمام الثاين
عشر (حممد بن احلسن العسكري) وجهت إحدى الرسائل اىل املرجع الديين الكبري السيد علي
السيستاين ،ومل أستلم منه ردا مباشرا ،ولكن مؤسساته العلمية نشرت عددا من الكتب حول املوضوع،
ومن بينها كتاب بقلم جمهول ،وهذا ما يقلل من قيمة الكتاب العلمية ،ولكنه حيمل توقيع (مؤسسة
الرسالة) التابعة ملرجعية السيستاين ،ولست أدري فيما إذا كان الكتاب بقلم السيستاين ،أو أن السيستاين
نفسه قد اطلع عليه أو وافق على نشره .ولكين سأصطلح على مؤلفه بـ" :الكاتب السيستاين" نسبة اىل
املرجع السيستاين.
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وعنوان الكتاب هو( :املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي) .صدر يف حمرم احلرام  1417هـ
ومع ان الكتاب صدر عن مؤسسة علمية تعىن بشؤون الفكر والرتاث والعقائد الدينية اإلسالمية ،وهتتم
بنشر فكر أهل البيت عليهم السالم ،وتتبع إحدى أكرب املرجعيات الشيعية ،وهي مؤسسة الرسالة التابعة
ملؤسسة رافد ،إال ان الكتاب مل يقدم جديدا يف حبث موضوع (اإلمام املهدي) وامنا كرر أو خلص ما
كتب قبل ألف عام ،لدى تأسيس املذهب االثين عشري يف القرن الرابع اهلجري ،من قبل "مشايخ
الطائفة" :الصدوق واملفيد واملرتضى والطوسي ،من دون أي نقد أو مراجعة أو إعادة اجتهاد فيه ،وقد
اعتمد الكتاب املناهج املعروفة يف عملية "إثبات" وجود اإلمام الثاين عشر ،وهي:
 – 1االستدالل الغييب
وهو اعتبار موض وع (اإلمام املهدي) من الغيب ،الذي ال جيوز السؤال عن حقيقته وال حكمته،
وتسليم األمر حوله اىل اهلل .فقال (الكاتب السيستاين)":اإلميان بالغيب جزءٌ من عقيدة املسلم إذ
تصح عقيدة املسلم بإنكاره سواء تعقَّله وأدرك
تكررت الدعوة قرآناً وسنّةً...وهذا اإلميان بالغيب ال ُّ
وباجلن
أسراره وتفصيالته أم مل يستطع اىل ذلك سبيالً ،كما هو األمر مثالً بالنسبة اىل اإلميان باملالئكة
ّ
وبعذاب القرب ،وسؤال امللكني يف القرب ،اىل غري ذلك من املغيبات اليت ذكرها القرآن أو أخرب هبا نبينا
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ونقلها إلينا الثقاة العدول املؤمتنون ،ومن مجلة ذلك بل من أمهها قضية
اإلمام املهدي الذي سيظهر يف آخر الزمان ليمأل األَرض قسطاً وعدالً بعد أن ُملئت ظلماً وجوراً ،
يسع مسلماً إنكاره ،لكثرة الطرق ووثاقة الرواة
فاملهدي قد نطقت به الصحاح واملسانيد والسنن فال ُ
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ودالئل التاريخ واملشاهدة الثابتة لشخصه كما حقق يف حملّه من هذا البحث".
ويردف الكاتب ذلك بالقول":إ ّن نظرة واحدة يف أحاديث املهدي الواردة يف كتب املسلمني تكفي
تردد...وال خيفى أ ّن القدر املشرتك يف
للجزم بتواترها عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم من دون أدىن ّ
مجيع هذه الطرق إىل حدي ث أيب سعيد اخلدري فقط دون سواه هو ظهور اإلمام املهدي عليه السالم يف
آخر الزمان" .ويعرتف الكاتب "بوجود االختالف يف تلك الروايات اليت تبدو متضاربة بعضها ببعض،
حول نسب املهدي ،اىل درجة التناقض والتضاد ،مما يشكل معوقا لتحديد هوية املهدي ،حبيث يصعب
 - 38كتاب املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي .املؤلف والناشر :مركز الرسالة للدراسات والبحوث.
http://www.rafed.net/books/aqaed/mahde/mahde1.html#1
العنوان :إيران ـ قم  ،بداية شارع مسية  ،ص .ب 73185 / 737
اهلاتف ، 0098 251 7732013 :الفاكس 0098 7730020 251
الربيد اإللكرتوين resala@rafed.net
39
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على كثري من الناس ـ السيما أُولئك الذين ليسوا على اتصال مباشر بعلوم احلديث الشريف ـ معاجلتها،
املتسمني
سهل ـ إىل حد بعيد ـ وقوع ضعيف اإلميان منهم يف شراك الالمهدويني سواء كانوا من
مما يُ ّ
ّ
باإلسالم أو من املعلنني العداء هلذا الدين".
 -2منهج القياس
ولكي يثبت (الكا تب السيستاين) صحة نظرية خروج املهدي يف املستقبل ،استعان مبنهج القياس على
عقائد سائر األمم والشعوب اإلسالمية وغري اإلسالمية ،فقال ":إ ّن فكرة ظهور املنقذ العظيم الذي
سينشر العدل والرخاء بظهوره يف آخر الزمان ،ويقضي على الظلم واالضطهاد يف أرجاء العامل ،وحيقق
العدل واملساواة يف دولته الكرمية ،فكرة آمن هبا أهل األَديان الثالثة ،واعتنقتها معظم الشعوب .فقد آمن
اليهود هبا ،كما آمن النصارى بعودة عيسى عليه السالم ،وص ّدق هبا الزرادشتيون بانتظارهم عودة هبرام
شاه ،واعتنقها مسيحيو األحباش برتقّبهم عودة ملكهم تيودور كمهدي يف آخر الزمان ،وكذلك اهلنود
اعتقدوا بعودة فيشنو ،ومثلهم اجملوس إزاء ما يعتقدونه من حياة أُوشيدر .وهكذا جند البوذيني ينتظرون
ظهور بوذا ،كما ينتظر األسبان ملكهم روذريق ،واملغول قائدهم جنگيزخان .وقد وجد هذا املعتقد عند
قدامى املصريني ،كما وجد يف القدمي من كتب الصينيني.وإىل جانب هذا جند التصريح من عباقرة الغرب
وفالسفته َّ
ويوحد اجلميع حتت راية واحدة
بأن العامل يف انتظار املصلح العظيم الذي سيأخذ بزمام األمور ّ

وشعار واحد ،منهم :الفيلسوف االجنليزي الشهري برتراند راسل ،والعالّمة آينشتاين صاحب (النظرية
بشر مبجيء املصلح يف كتابه (اإلنسان
النسبية) ،والفيلسوف االجنليزي الشهري برناردشو حيث ّ
والسوبرمان)".
وينتقل (الكاتب السيستاين) اىل دليل آخر ،هو:
 -3منهج التأويل

فيقول :ان " استجالء هذه العقيدة من اآليات املباركة منوط مبن يفهم القرآن حق فهمه ،والشك بأ ّن
بنص حديث الثقلني املتواتر عند مجيع املسلمني ،وعليه فإ ّن
أهل البيت عليهم السالم هم عدل القرآن ّ
ما ثبت تفسريه عنهم عليهم السالم من اآليات باملهدي البد من اإلذعان إليه والتصديق به.
ويف هذا الصدد قد وقفنا على الكثري من أحاديث أهل البيت عليهم السالم املفسرة لعدد من اآليات
ِ
يدو َن أَ ْن يُطْ ِفئُوا نُ ِ ِ ِ ِ
ورهُ ولَ ْو َك ِرَه
املباركة باإلمام املهدي .فمنها":يُِر ُ
ور اهلل بأَفْـ َواهه ْم َويَأْىب اهللُ إالَّ أَن يُت َّم نُ َ
َ
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الكافُِرون" .و " ُه َو الَّ ِذي ْأر َس َل َر ُسولَهُ باهلُدى َوِدي ِن احلَ يق لِيُظْ ِهَرهُ َعلَى الديي ِن ُكلي ِه َولَ ْو َك ِرَه امل ْش ِرُكو َن".
ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ين".
و" َوَمن يـَْبتَغ َغْيـَر اإلسالم ديناً فَـلَن يـُ ْقبَ َل مْنهُ َوْه ُو يف اآلخَرة م َن اخلَاس ِر َ
 -4منهج االستدالل االفرتاضي
وهو ما يعرب عنه باالستدالل الفلسفي (أو االعتباري أو العقلي) الذي يعتمد على جمموعة أحاديث
تشكل ف لسفة اإلمامة اإلهلية ،وحتتم وجود "اإلمام املعصوم" دائما يف األرض ،مثل حديث":إين تارك
علي احلوض" الذي يستفيد منه االماميون" :ضرورة استمرار
فيكم الثقلني ،واهنما لن يفرتقا حىت يردا َّ
وجود إمام من العرتة يف كل عصر كاستمرار وجود القرآن الكرمي" كما يقول (الكاتب السيستاين) الذي
يرى فيه ":إشارة واضحة إىل عدم انقطاع متأهل من أهل البيت للتمسك به إىل يوم القيامة ،كما أ ّن
كل َخلَ ٍ
ف من أُميت عدول
الكتاب العزيز كذلك ،وهلذا كانوا أمانا ألَهل األَرض ،ويشهد لذلك اخلرب:يف ي
من أهل بييت" .إضافة اىل حديث ":من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية" .مما يدل يف نظر
السيستاين ":على وجود إمام حق يف كل عصر وجيل ،وهذا ال يتم إالّ مع القول بوجود اإلمام املهدي
الذي هو حق ومن ولد فاطمة عليها السالم كما تقدم"" .ومما يؤيده:حديثَّ :
"إن األرض ال ختلو من
قائم هلل حبجة" وعدم خلو األرض من قائم هلل حبجة ال يتم مع فرض عدم والدة اإلمام املهدي عليه
السالم" .وكذلك أحاديث ":اخللفاء اثنا عشر".
ورغم ان هذا الدليل يعتمد على أحاديث نقلية ،وتأويالت معينة ،إال اهنم يسمونه دليال عقليا ،ألنه
ينطلق من نظرية اإلمامة ،اليت تبىن على تلك األحاديث .ومع ان تلك األحاديث ال تدل بالضرورة على
والدة ولد لإلمام العسكري ،إال اهنم يتوصلون اىل ذلك عرب جمموعة أخرى من املقاالت مثل ضرورة
استمرار اإلمامة يف أهل البيت بصورة عمودية ،أي يف األعقاب وأعقاب األعقاب ،وعدم جواز انتقاهلا
اىل أخ أو عم ،أو ابن أخ أو ابن عم ،واالعرتاف بوفاة اإلمام العسكري وعدم رجعته اىل احلياة مرة
أخرى ،وما اىل ذلك من املقاالت اليت تفرد هبا االمامية االثنا عشري ،وهو ما يؤدي هبم اىل ضرورة
افرتاض وجود ولد لإلمام العسكري ،حىت مع عدم وجود أي دليل حسي أو تارخيي عليه ،وهذا ما يؤكد
عليه (الكاتب السيستاين) حيث يقول:
 "لسنا حباجة إىل ما يبني والدة اإلمام املهدي ويثبتها تارخيياً بعد أن عرفنا اتفاق كلمة املسلمني علىأنّه من أهل البيت ،وأ ّن ظهوره يكون يف آخر الزمان ،وعرفنا أيضاً النتيجة اليت انتهى إليها البحث يف

طوائف نسب اإلمام املهدي ،وهي أنّه ال جمال للشك يف كون املهدي اإلمام الثاين عشر من أئمة أهل
البيت عليهم السالم ،وهو حممد بن احلسن بن علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن
علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم ،وانه حسيين األب حسين االَ ُُم من جهة فاطمة
بنت احلسن السبط أُم اإلمام الباقر حممد بن علي بن احلسني عليهم السالم.
76

وهذا يعين إ ّن البحث عن والدة اإلمام المهدي وبيان ثبوتها شرعاً بحث غير طبيعي لوال وجود
بعض املالبسات التارخيية حول والدته عليه السالم ،كادعاء عمه جعفر الك ّذاب بعدم وجود ٍ
خلف
ّ
ألَخيه العسكري عليه السالم ،وقيام السلطة احلاكمة بتسليم تركة اإلمام العسكري بعد وفاته ألَخيه
جعفر الكذاب أخذاً بادعائه الباطل فيما رواه علماء الشيعة اإلمامية االثين عشرية أنفسهم ومل يروه
غريهم قط إالّ من طرقهم ،ويف هذا وحده كفاية للمنصف املتدبر ،إذ كيف يروي الشيعة أمراً ويعتقدون
40
خبالفه لو مل يثبت هلم زيف هذا األمر وبطالنه ؟!".
 -5منهج االستدالل التارخيي
وبعد نفي احلاجة لالستدالل التارخيي على والدة ابن احلسن العسكري ،يعود (الكاتب السيستاين)
اىل استخدام ما توفر من "معلومات" تارخيية ،فيقولَّ ":
إن والدة أي إنسان يف هذا الوجود تثبت بإقرار
أبيه ،وشهادة القابلة ،وان مل يره أحد قط غريمها ،فكيف لو شهد المئات برؤيته ،واعترف المؤرخون
بوالدته وصرح علماء األنساب بنسبه ،وظهر على يديه ما عرفه املقربون اليه ،وصدرت منه وصايا
وتعليمات ،ونصائح وإرشادات ،ورسائل وتوجيهات ،وأدعية وصلوات ،وأقوال مشهورة ،وكلمات مأثورة
وكان وكالؤه معروفني ،وسفراؤه معلومني ،وأنصاره في كل عصر وجيل بالماليين.

41

مث ينقل (الكاتب السيستاين) جمموعة روايات عن "إخبار اإلمام العسكري بوالدة ابنه املهدي عليهما

السالم" مثل " الخبر الصحيح عن حممد بن حيىي العطار ،عن أمحد بن إسحاق ،عن أيب هاشم
قلت أليب حممد عليه السالم :جاللتك متنعين من مسألتك فتأذن يل أن أسألك ؟ فقال:
اجلعفري قالُ « :
فقلت :فإ ْن حدث بك حدث فأين اسأل عنه ؟ قال:
قلت :يا سيدي هل لك ولد ؟ فقال :نعمُ ،
سلُ ،
ْ

إيل من أيب حممد
باملدينة .واخلرب الصحيح عن علي بن حممد ،عن حممد بن علي بن بالل قال :خرج َّ

إيل من قبل مضيه بثالثة أيام خيربين باخللف من
قبل مضيه بسنتني خيربين باخللف من بعده ،مث خرج َّ
بعده" .ويقول":املراد بعلي بن حممد هو الثقة األديب الفاضل ابن بندار ،وأما عن حممد بن علي بن
بالل فانه من الوثاقة والجاللة أشهر من نا ٍر على علم حبيث كان يراجعه من مثل أيب القاسم احلسني

بن روح رضي اهلل عنه ،كما هو معلوم عند أهل الرجال".
ويضيف اىل ذلك "شهادة القابلة بوالدة اإلمام املهدي عليه السالم .وهي السيدة العلوية الطاهرة
حكيمة بنت اإلمام اجلواد وأُخت اإلمام اهلادي وعمة اإلمام العسكري عليهم السالم .وهي اليت تولّت
40
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أمر نرجس أُم اإلمام املهدي عليه السالم يف ساعة الوالدة ،وصرحت مبشاهدة اإلمام احلجة بعد مولده،
وقد ساعدهتا بعض النسوة يف عملية الوالدة ،منهن جارية أيب علي اخليزراين اليت أهداها إىل اإلمام
العسكري عليه السالم فيما صرح بذلك الثقة حممد بن حيىي ،ومارية ،ونسيم خادمة اإلمام العسكري
عليه السالم " .ويعقب على ذلك قائال ":ال يخفى ان والدات المسلمين ال يطلع عليها غير النساء
القوابل ،ومن ينكر هذا فعليه ان يثبت لنا مشاهدة غيرهن الُّمه في مولده !".

الشريفة بعد والدة املهدي عليه السالم
السنّة ّ
ثم يقول":هذا وقد أجرى اإلمام العسكري عليه السالم ُ

بالسنّة حينما يرزقهم اهلل من فضله مولوداً".
َّ
فعق عنه بعقيقة كما يفعل امللتزمون ُ
ويؤكد":شهد برؤية اإلمام املهدي يف حياة أبيه العسكري عليهما السالم وبإذن منه عدد من أصحاب
العسكري وأبيه اهلادي عليهما السالم ،كما شهد آخرون منهم ومن غريهم برؤية اإلمام املهدي بعد وفاة
أبيه العسكري عليهما السالم وذلك يف غيبته الصغرى اليت ابتدأت من سنة ( 260هـ) إىل سنة (329
هـ) ،ولكثرة من شهد على نفسه بذلك سوف نقتصر على ما ذكره املشايخ املتقدمون وهم :الكليين
والصدوق والشيخ املفيد والشيخ الطوسي .فمن تلك الروايات:ما رواه الكليين يف أصول الكايف بسند
صحيح :عن العمري...

42

السمري مقام أيب القاسم احلسني بن روح يف الوكالة عن اإلمام تتطلب
مث يقول ":وال خيفى إن مقام ّ

رؤيته يف كل أمر حيتاج اليه فيه ،ومن هنا تواتر ما خرج على يد السفراء األربعة الذين ذكرناهم يف هذه
الروايات من وصايا وإرشادات وأوامر وكلمات اإلمام املهدي عليه السالم  .وهناك روايات أُخرى كثرية
صرحية برؤية السفراء األربعة كلٌّ يف زمان وكالته لإلمام املهدي  ...ولقد ذكر الصدوق من وقف على
معجزات اإلمام املهدي ورآه من الوكالء وغريهم مع تسمية بلداهنم وقد أشرنا إىل بعضهم ،وقد بلغوا

من الكثرة ح ّداً يمتنع معه اتفاقهم على الكذب السيما وهم من بلدان شىت".

43

ويواصل حديثه فيقول ":كما شاهد اإلمام املهدي عليه السالم من كان خيدم أباه العسكري عليه
السالم يف داره مع بعض اجلواري واإلماء ،كطريف اخلادم أيب نصر ،وخادمة إبراهيم بن عبدة النيسابوري

اليت شاهدت مع سيدها اإلمام املهدي عليه السالم  ،وأيب األديان اخلادم ،وأيب غامن اخلادم وشهد
بذلك أيضاً :عقيد اخلادم ،والعجوز اخلادمة ،وجارية أيب علي اخليزراين اليت أهداها إىل اإلمام العسكري
عليه السالم  ،ومن اجلواري اللّوايت شهدن برؤية اإلمام املهدي عليه السالم :نسيم ،ومارية".
مث يقول":كان اإلمام احلسن العسكري عليه السالم حريصاً على أن ال ينتشر خبر والدة المهدي

إالّ بني اخللّص من شيعته ومواليه عليه السالم ،مع أخذ التدابري الالزمة واالحتياطات الكافية لصيانة
42
43
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قادة التشيع من االختالف بعد وفاته عليه السالم ،إذ أوقفهم بنفسه على املهدي املوعود مرات عديدة
وأمرهم بكتمان أمره".

44

 – 6االعتماد على علماء األنساب
وكجزء من االستدالل التارخيي على والدة (اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري) ،يقوم (الكاتب
السيستاين) باالستشهاد بعلماء األنساب يف القرون الالحقة  ،مثل النسابة أيب نصر سهل بن عبد اهلل
بن داود بن سليمان البخاري من أعالم القرن الرابع اهلجري ،الذي كان حياً سنة ( 341هـ) ،والسيد
العمري (من أعالم القرن اخلامس اهلجري) والفخر الرازي الشافعي (ت  606هـ) ،واملروزي االزورقاين
(تويف بعد سنة  614هـ) ومجال الدين أمحد بن علي احلسيين املعروف بابن ِعنَبَه (ت  828هـ) وأبو

احلسن حممد احلسيين اليماين الصنعاين (من أعيان القرن احلادي عشر) ،وحممد أمني السويدي (ت
 1246هـ) والنسابة املعاصر حممد ويس احليدري السوري.
 – 7منهج االستشهاد باخلصوم
وأخريا يتبع (الكاتب السيستاين) منهج االستدالل بأقوال اخلصوم واعرتافاهتم ،فيقول ":هناك اعرتافات
ضافية سجلها الكثري من أهل السنة بأقالمهم بوالدة اإلمام املهدي عليه السالم ،وهناك اعرتافات أخرى
من علماء أهل السنة خبصوص كون املهدي املوعود بظهوره يف آخر الزمان امنا هو حممد بن احلسن
العسكري عليهما السالم اإلمام الثاين عشر من أئمة أهل البيت عليهم السالم".

45

مر
وال ينسى (الكاتب السيستاين) يف اخلتام ،انتقاد أعداء اهلل وأعداء اإلسالم الذين "حاولوا على ّ
سخروا األقالم املأجورة للتشكيك هبا ،كما كان الشأن دائماً
التاريخ أن يُضعفوا العقيدة باملهدي ،وأن يُ ّ

التمسك بعقائدهم
يف خلق وإجياد الفرق والتيارات الضالّة واهل ّدامة الحتواء املسلمني ،وصرفهم عن
ّ
46
الصحيحة ،والرتويج لالعتقادات الفاسدة مثلما حصل يف حنلة البابية والبهائية والقاديانية والوهابية".
مث يقول":إ ّن مما تسعى إليه بـُ َؤر النفاق وبشكل دؤوب هو حبثها احلثيث بني صفوف املسلمني ،لعلها

جتد فيهم من تتلقفه وحتوطه برعايتها ،ومتنحه األلقاب العلمية الكاذبة اليت يَ ْشَره إليها؛ لكي تتخذه مطيّة
ألغراضها وبوقاً لدعاياهتا عرب اجملالت واملؤمترات اليت تندد باإلسالم وأُصوله الشاخمة ،ولن جتد بغيتها إالّ
44
45
46

79

 ص 119 ص 120 -ص178

تسخره لكل لعبة قذرة،
فيمن احنرف عن احملجة البيضاء ،ورمى بنفسه كالطفل يف أحضان مربية محقاء ّ
كما نلحظه اليوم يف تقريب سلمان رشدي و من على شاكلته ،على أمل أن جتد مسومهم طريقها إىل
47

كل جسد مسلم ضعيف".
وهذا مما يقتضي بالطبع أن يكون ما يبثه (الكاتب السيستاين) ومن هم على شاكلته ،ليس سوى
الرحيق املختوم ،أو املن والسلوى اليت أنزهلا اهلل على قوم موسى (عليه السالم) .وكأن من حياول إعادة
النظر واالجتهاد يف موضوع دعوى والدة اإلمام الثاين عشر ،قبل أكثر من أحد عشر قرنا ،واستمرار
حياته اىل اليوم ،ليس مسلما ،وال ينطلق من احلرص على اإلسالم فضال عن حب أهل البيت ،وامنا
حياول أن يشكل له فرقة جديدة ضالة ضد اإلسالم واملسلمني .ومل يصرح (الكاتب السيستاين) باسم
أحد حىت يعطي لنفسه احلرية الكاملة بتوجيه ما يشاء من السباب والشتائم والتهم واالفرتاءات دون أن
يطالبه أحد بتقدمي الدليل.
وال أقول ان هذا أسلوب بعيد عن منطق العلماء ،وامنا هو بعيد أيضا عن منطق املتشرعة ،ونوع من
اإلرهاب الفكري واإلعالمي الذي حياول منع أي أحد من إثارة املوضوع .وعلى أي حال فانه مل ينفرد
به ،وامنا سبقه اليه آخرون  ،وحلقه آخرون ،وسوف يلجأ اىل هذا األسلوب آخرون ،وخاصة عندما
يعجزون عن تقدمي األجوبة الشافية الكافية وإسكات األسئلة اليت تكشف زيف أساطريهم.
ولست أدري يف احلقيقة من أين أبدأ يف الرد على (الكاتب السيستاين) ولكين أربأ مبؤسسة تدعي
االنتماء اىل العلم والدين واالجتهاد ،أن تقدم دفاعا ضعيفا اىل هذه الدرجة ،مثل ما فعل أخونا
(الكاتب السيستاين) .وكنت أفرتض مبؤسسة علمية تنتمي اىل املرجعية الدينية ،أن تأخذ دعويت ملناقشة
موضوع وجود اإلمام الثاين عشر ،بقليل من اجلدية واالحرتام فتقيم ندوة علمية وتستمع اىل الرأي
اآلخر ،وتناقشه وتقدم ما لديها من حجج وبراهني ،حىت تقنعه أو تقنع األجيال الشابة املثقفة اليت ال
تسمح لنفسها بالتقليد األعمى يف الفروع فكيف باألصول والعقائد ،وذلك ألن أسلوب التهريج
واإلرهاب واللف والدوران لن يستطيع أن مينع مسرية التحرر والتجديد ،ولن يفلح باحملافظة على
اخلرافات واألساطري.
إنين أعرف أن كثريا من رجال الدين – على مر العصور -حريصون على مصاحلهم املادية ،اليت متنعهم
من قول احلقيقة ،وقد عاىن منهم األنبياء واملرسلون لكتماهنم احلقائق وتالعبهم باألديان ،ولذلك حذر
اهلل تعاىل منهم قائال:
" فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهلل ،ليشرتوا به َثناً قليالً ،فويل هلم مما
48
كتبت أيديهم وويل هلم مما يكسبون".
47
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"ومن اظلم ممن افرتى على اهلل كذبا ،أو قال أوحي إيل ،ومل يوح اليه شيء ،ومن قال سأنزل مثل ما
انزل اهلل ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطو أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم جتزون
49

عذاب اهلون مبا كنتم تقولون على اهلل غري احلق وكنتم عن آياته تستكربون".
"فمن أظلم ممن افرتى على اهلل كذبا أو كذب بآياته؟ انه ال يفلح اجملرمون ،ويعبدون من دون اهلل ماال
يضرهم وال ينفعهم  ،ويقولون :هؤالء شفعاؤنا عند اهلل ،قل أتنبئون اهلل مبا ال يعلم يف السماوات وال يف
50
األرض؟ سبحانه وتعاىل عما يشركون".
"هؤالء قومنا اختذوا من دونه آهلة لوال يأتون عليهم بسلطان يبني ،فمن اظلم ممن افرتى على اهلل
51
كذبا".
52
"فمن اظلم ممن افرتى على اهلل كذبا ليضل الناس بغري علم ان اهلل ال يهدي القوم الظاملني".
"فمن اظلم ممن افرتى على اهلل كذبا أو كذب بآياته أولئك يناهلم نصيبهم من الكتاب حىت إذا
جاءهتم رسلنا يتوفوهنم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون اهلل قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم اهنم
كانوا كافرين" 53.صدق اهلل العظيم
"إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم اهلل
54
ويلعنهم الالعنون".
"إن الذين يكتمون ما انزل اهلل من الكتاب ويشرتون به َثنا قليال أولئك ما يأكلون يف بطوهنم إال النار
55
وال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب اليم" .
ولذلك مل أك ن أتوقع أن يهب رجال الدين ،الذين يعيشون على "مخس اإلمام املهدي" للمبادرة
باالعرتاف حبقيقة عدم وجوده ،ومللمة "سفرة صاحب الزمان" اليت يأكلون عليها ،ولكين يف احلقيقة مل
48

 -البقرة 79

 - 49األنعام 93
 - 50يونس 18 - 17
 - 51الكهف 15
 - 52األنعام 144
 - 53األعراف 37
 - 54البقرة 159
 - 55البقرة 174
81

أكن أتوقع أن يأيت ردهم متهافتا وضعيفا اىل هذه الدرجة ،وعنيفا اىل هذه الدرجة ،وهو ما يعرب عن
ارتباكهم وخوفهم من افتضاح أمرهم واهنيار أساطريهم.
ان حمور موضوع كتايب كان يدور حول والدة "حممد بن احلسن العسكري" اإلمام الثاين عشر ،لدى
الشيعة االمامية االثين عشرية ،والذي يشكل أساس نظرية اإلمامة اإلهلية ألهل البيت .ومل يكن يدور
حول موضوع املهدوية يف العامل ال يف املاضي وال يف املستقبل ،وقد اختذ صفة ثانوية بنسبة املهدوية اليه،
وما مل نثبت وجوده أوالً ،فان من العبث التحدث عن صفة اإلمامة أو املهدوية له.
وسواء كان اإلميان باملهدي العام جزءا من عقيدة املسلم أو مل يكن ،وانه حيتاج اىل أدلة شرعية أو ال
حي تاج ،فان هذا ليس موضوعنا ،وال ميكن االستدالل باألحاديث العامة حول املهدوية وخروج رجل
مصلح يف آخر الزمان ،على والدة ابن لإلمام العسكري ،يف أواسط القرن الثالث اهلجري ،وبقائه على
قيد احلياة اىل اليوم واىل أن يظهر قبل قيام الساعة.
ومن هنا فانه ال يهمنا كثريا سواء كانت أحاديث املهدي أخبار آحاد أو متواترة أو نطقت هبا
الصحاح واملسانيد والسنن ،كما كان يقول (الكاتب السيستاين) .الذي أتعب نفسه كثريا مبحاولة
االستدالل على هذه الفكرة ،قياسا على األمم والشعوب املختلفة املؤمنة وغري املؤمنة ،وحاجتها للمنقذ
املخلص ،فان د ين اهلل ال يبىن هبذه الطريقة ،وامنا ينهض على أساس القرآن الكرمي واألحاديث النبوية
الصحيحة ،وان إثبات والدة إنسان يعتمد على األدلة التارخيية فقط.
أما منهج تأويل القرآن الكرمي ،الذي اعتمده (الكاتب السيستاين) يف حماولته االستدالل على والدة
ابن احلسن العسكري  ،فباإلضافة اىل ضعف هذا املنهج ،فانه ال يدل على مطلوبه ،ألنه أيضا عام
ويتحدث عن أشخاص سابقني ،وال عالقة له باإلمام الثاين عشر املفرتض ،الذي مل تكن نظرية مهدويته
قد وجدت بعد.
ونأيت اىل الدليل األقوى واألهم واألول الذي اعتمده القائلون بوجود الولد ،يف التاريخ ،وهو ما يسمى
بالدليل العقلي أو االعتباري أو الفلسفي االفرتاضي ،الذي يقوم على أساس نظرية اإلمامة وضرورة وجود
إمام معصوم يف األرض ،والذي اعتمد عليه (الكاتب السيستاين) كثريا ،فان هذا الدليل ،باإلضافة اىل
قيامه على أخبار آحاد ضعيفة ،ال بشكل دليال على والدة أي إنسان ،وال وجود "حممد بن احلسن
العسكري" .وذلك ألن الذين استدلوا هبذا الدليل ،أضافوا اليه مقدمات أخرى ،وهي ضرورة االعرتاف
بوفاة اإلمام العسكري ،وعدم رجعته ،وعدم الوصية اىل أخيه حممد ،وضرورة انتقال اإلمامة بصورة
عمودية ،اىل يوم القيامة ،وأخريا فانه ليس سوى عملية افرتاض تعسفية ومهية بال دليل.
ومن هنا فان الشيعة االمامية (الفطحية) الذين مل يكونوا يشرتطون الوراثة العمودية وجيوزون إمامة
األخوين ،والذين كانوا يتبعون اإلمام احلسن العسكري ،مل يقولوا بفرضية وجود الولد بعد وفاته ،وامنا
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قالوا بإمامة جعفر بن علي اهلادي ،كما ان الشيعة اإلمساعيلية والزيدية يقولون باستمرار األئمة من أهل
البيت ولكن بشكل آخر ،وال يستنتجون من ذلك الدليل "وجود ابن احلسن".
وأما االستدالل بأحاديث (االثين عشرية) فإهنا باإلضافة اىل اختالقها وعدم وجودها يف القرن الثالث
اهلجري ،ال تدل بالضرورة على والدة ابن العسكري ،إال على طريقة االفرتاض والظن والتخمني ،وميكن
أن تنطبق على آخرين ،إذا حسبنا مثال ،اإلمام زيد بن علي من قائمة األئمة .كما فعل بعض الشيعة.
وهكذا يتهاوى أول وأقوى وأهم دليل قدمه املتكلمون (االماميون االثنا عشريون) على وجود اإلمام
الثاين عشر "حممد بن احلسن العسكري"  ،والذي كان يعرب عن أزمتهم الفكرية اليت وقعوا فيها بعد وفاة
اإلمام العسكري دون خلف ،فاضطروا اىل اختالق ولد موهوم ال حقيقة له ،لكي تستمر فيه اإلمامة اىل
يوم القيامة ،كما اختلق فريق من الشيعة االمامية قبل مائة عام من ذلك التاريخ ،أي يف أواسط القرن
الثاين اهلجري ،رجال مشاهبا ،قالوا انه املهدي املنتظر أيضا ،وهو "حممد بن عبد اهلل األفطح بن جعفر
الصادق" وذلك بعد وفاة عبد اهلل دون خلف .وكان األجدر بالفريق الذي اختلق الولد لإلمام
العسكري ،أن يعرتف باحلقيقة ويسلم أمره اىل اهلل ،وينتقل باإلمامة اىل أخيه جعفر ،كما انتقل الشيعة
الفطحية من عبد اهلل اىل أخيه اإلمام موسى الكاظم .وإذا كان الشيعة االثنا عشرية يتهمون ذلك
الفريق الذي اختلق الولد املوهوم لإلمام عبد اهلل األفطح ،هتربا من االعرتاف باحلقيقة ،فلماذا ال يراجعون
أنفسهم ويعرتفوا باحلقيقة؟
ويف الواقع ان معظم الشيعة يف تلك األيام اعرتفوا باحلقيقة ،وانصرفوا يبحثون عن قائد جديد هلم ،ومل
يتشبث بتلك الفرضية الومهية ،إال قليل منهم ،كما اعرتف بذلك مؤرخو الشيعة يف القرن الرابع ،
كالنعماين والصدوق ،وقد عرضنا ألقواهلم يف كتابنا ،ومن أراد االطالع عليها فلرياجع .ولكن الغريب هو
إصرار البعض على إغالق ذهنه ورفضه للتفكري أو إعادة االجتهاد والنظر يف املوضوع بعد مرور أكثر من
ألف عام على ذلك القول .واألغرب من كل ذلك أن يأيت رجل من صميم احلوزة العلمية (كالكاتب
السيستاين) ليغمض عينيه ويقول":لسنا بحاجة إلى ما يبين والدة اإلمام المهدي ويثبتها تاريخياً ..

وإ ّن البحث عن والدة اإلمام المهدي وبيان ثبوتها شرعاً بحث غير طبيعي"!!!
إذن ما هو الطبيعي؟

هل تَـ َقبُّل األساطري بال دليل هو الطبيعي؟
وهل التقليد األعمى للمقلدين الذين يدعون االجتهاد هو الطبيعي؟
ا ن الدليل التارخيي هو الدليل الوحيد واملعقول الذي ميكن بواسطته إثبات وجود إنسان أو والدته يف
التاريخ ،ومبا أن القول بوجود "اإلمام الثاين عشر" فرضية أسطورية ومهية ال حقيقة هلا يف اخلارج ،فان
أصحاب هذه النظرية حياولون التهرب من حمكمة التاريخ ،ويلجئون اىل االفرتاضات الفلسفية املتهافتة،
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ويغلفوهنا بغالف العقل ،أو يدعون أن ذلك من الغيب الذي جيب أن نؤمن به بال سؤال وال تفكري ،أو
يأتون بروايات خمتلقة وإشاعات واهية وأحاديث كاذبة عن رؤية "ابن احلسن" عند الوالدة ويف حياة أبيه،
ويف عصر الغيبة الصغرى ،ورمبا حيبكون قصصا عن رؤيته يف هذا العصر ،كما كان اإليرانيون ينشرون
خالل احلرب مع العراق ،عن مشاركة اإلمام املهدي يف جبهات القتال .ولسنا ندري ملاذا مل ينتصر
(اإلمام املهدي) املوهوم على جيش صدام حسني؟
أجل هناك كثري من الروايات اليت ذكرها األولون واملتأخرون .ولكن ما هي قيمة تلك الروايات
العلمية؟ وهل علينا تقبلها ،بعد أن "اعتقدنا" بوجوده؟ أم علينا أن حنقق فيها وندرسها بدقة ،لنتأكد
فيما إذا كانت حقيقية أم أسطورية وخمتلقة؟
ان من املفروض برجال الدين احلقيقيني الربانيني ،أن يبادروا للكشف عن احلقائق وتقدميها اىل الناس،
وليس من مهمتهم تسويق اخلرافات واألساطري باسم الدين.
يقول (الكاتب السيستاين)َّ ":
إن والدة أي إنسان يف هذا الوجود تثبت بإقرار أبيه ،وشهادة القابلة،
وان مل يره أحد قط غريمها ،فكيف لو شهد المئات برؤيته ،واعترف المؤرخون بوالدته وصرح علماء
األنساب بنسبه ،وظهر على يديه ما عرفه املقربون اليه ،وصدرت منه وصايا وتعليمات ،ونصائح
وإرشادات ،ورسائل وتوجيهات ،وأدعية وصلوات ،وأقوال مشهورة ،وكلمات مأثورة وكان وكالؤه

معروفني ،وسفراؤه معلومني ،وأنصاره في كل عصر وجيل بالماليين".
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ونقول له :أحسنت..و بارك اهلل فيك ،ولكن ما ذا نفعل إذا كان "والده" ينفي وجود ولد له يف
الظاهر؟ ومل نعرف "قابلة" تدعي اإلشراف على والدته؟
وملاذا أساسا شككنا بوجود ابن احلسن؟ وهل سألنا من قبل عن أية قابلة ألحد من األئمة السابقني؟
أو ألي إنسان معروف يف التاريخ؟ وهل سألنا عن اسم أمه ويوم مولده؟ أليس ألن هذه الدعوى ختالف
األعراف والتقاليد والظواهر الطبيعية ،وتتميز بنوع من األسطورية والكتمان؟
إننا عندما نرى طفال حيبو ويلعب يف كنف أبيه ،حيصل لنا علم بوجوده وهويته وبنوته له ،وال نشغل
أنفسنا بالسؤال عن تفاصل هويته إال من باب االستحباب ،ولكن ملاذا توقفنا يف أمر "ابن احلسن
العسكري"؟ اجلواب :ألننا مل نر له أثرا ،وألنه نفى وجود ولد له يف حياته ،وأوصى بأمواله اىل أمه ،ومل
يشر اىل وجود إمام من بعده .وهذا ما أيده أهل البيت كأخ اإلمام العسكري جعفر بن علي اهلادي،
وان السلطان استربأ جارية ادعت احلمل فلم يظهر عليها شيء ،وهذا ما أدى اىل تفرق شيعة اإلمام
العسكري – حسبما يقول املؤرخون االماميون -اىل أربع عشرة فرقة ،كلها قالت بعدم وجود ولد لإلمام
العسكري ،ما عدا فرقة واحدة هي االثنا عشرية ،اليت استندت يف قوهلا على بعض أدعياء النيابة اخلاصة
56
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الذين بلغوا حوايل عشرين مدعيا ،كان كل منهم يكذب اآلخر ،ويدعي النيابة اخلاصة له ،وهذا ما دفعنا
للتشكيك بصدقهم مجيعا ،خصوصا وان قوهلم خيالف الظاهر واملعروف من حياة اإلمام العسكري ،وهو
حجة شرعية وقانونية  ،ال جيوز رفع اليد عنها إال بدليل علمي وشرعي قوي ،وبشهادة أشخاص ال
شبهة حوهلم وال مصلحة لديهم .وهذا ما ال جنده يف أدعياء النيابة اخلاصة كالنواب األربعة وغريهم ،من
الذين أصبحوا على مر التاريخ "ثقاة وورعني" لدى من اتبعهم ،وأما من نظر اليهم بصورة حمايدة
ومستقلة ،فقد توفرت لديه أسباب معقولة وشرعية للتوقف والبحث والتنقيب.
وعندما راجعنا التاريخ ،وسألنا علماء الشيعة االمامية االثين عشرية السابقني ،ممن عاشوا يف القرون
األوىل (كالقرن الثالث والرابع واخلامس ) عن أدلتهم العلمية على وجود الولد لإلمام العسكري ،قالوا
بصراحة وأمانة :أن ال دليل تارخيي لديهم ،وامنا هم يعتمدون على االفرتاضات الفلسفية ،بالدرجة
األوىل  ،وامنا يأتون بالروايات التارخيية (أو اإلشاعات) من باب املساندة والتعضيد ،وإال فاهنم يعرفون أن
تلك الروايات أوهى من خيوط العنكبوت ،واهنا ال تقاوم النقد التارخيي العلمي ،وكما قال السيد
املرتضى علم اهلدى ":إن الغيبة فرع ألصول إن صحت فالكالم يف الغيبة اسهل شيء وأوضحه  ،إذ هي
متوقفة عليها  ،وان كانت غري صحيحة فالكالم يف الغيبة صعب غري ممكن" .أو كما قال أيضا عبد
الرمحن بن قبة الرازي  ":ال نتكلم يف فرع مل يثبت اصله  ،وهذا الرجل (ابن احلسن) الذي جتحدون
وجوده  ،فامنا يثبت له احلق بعد أبيه  ..فال معىن لرتك النظر يف حق أبيه واالشتغال بالنظر معكم يف
وجوده  ،فإذا ثبت احلق ألبيه  ،فهذا ثابت ضرورة عند ذلك بإقراركم  ،وان بطل إن يكون احلق ألبيه
فقد آل األمر إىل ما تقولون  ،وقد أبطلنا " .ومل يقل املرتضى وال ابن قبة الرازي وال الشيخ املفيد وال
الشيخ الطوسي وال غريهم :أهنم يستطيعون إثبات وجود "ابن احلسن" بالطرق التارخيية ،والروايات
57
الضعيفة واملختلقة اليت نسجها األخباريون فيما بعد.
كما مل يعتمد الشيعة الذين آمنوا بوجود اإلمام الثاين عشر ،على أقوال النواب األربعة أو غريهم ممن
كان يدور حوهلم ،وامنا اضطرارا واستنتاجا وانسجاما مع نظرية اإلمامة ،وإال فاهنم كانوا يشككون
بصحة ادعاء النواب األربعة والعشرين اآلخرين ،ولذلك فقد كان هؤالء يدعون اجرتاح املعاجز واملعرفة
بعلم الغيب ،وهذا ما كان يرفضه الشيعة وال يصدقونه منهم.
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ولكن مشكلة "العلماء" املعاصرين أهنم ال يريدون االجتهاد ،ويفضلون التقليد األعمى ،ويدعون
الصحة ألحاديث كان يضعفها السابقون ،ولو أهنم درسوها بصورة حمايدة  ،ومل يقلدوا فيها من سبقهم،
لعرفوا مكامن الضعف فيها ،ومل حيكموا بصحتها أبداً.
وعموما  ،فان من يريد دراسة رو ٍ
اية أو را ٍو ،ال ميكن ان يقلد يف تضعيفه أو توثيقه اآلخرين ،خاصة
إذا كانت هنالك شكوك جدية حوله ،وامنا جيب عليه ،كما هو معروف يف علم الرجال ،أن ينظر اليه
بصورة حمايدة ومستقلة .وبالنسبة لرجال تلك املرحلة "مرحلة الغيبة الصغرى" اليت ادعى فيها بعض
أصحاب اإلمام العسكري ،وجود الولد له يف السر ،ونيابتهم عنه ،مث قلدهم من جاءهم بعدهم وبىن
على توثيقهم ،ال ميكن التسليم بصدقهم وال صحة ما يروونه ،اعتمادا على توثيق أتباعهم ،فان أتباع كل
مذهب ضال أو منحرف يوثقون مشاخيهم ويقدسوهنم ،ولذلك ال بد من دراسة أحواهلم بصورة مستقلة،
والنظر اليهم بعيدا دعاوى التالميذ واألتباع.
وبكلمة أ خرى :ان الشك فيهم معقول وضروري ملعرفة احلقيقة ،خاصة واهنم املتهمون باختالق تلك
األسطورة ،وترويج اإلشاعات ،وبالتايل فال ميكن االعتماد على رواياهتم حول رؤية ابن احلسن واللقاء
به ،ونقل األحاديث والزيارات والتواقيع عنه.
ان املشكلة الكربى يف مسألة وجود "اإلمام الثاين عشر" تكمن يف أننا مل َنر أحداً ،وامنا مسعنا مهسا
مريباً وحكايات سرية ،ختالف الظاهر ،وقوانني الشريعة اإلسالمية ،وقد مرت قرون وقرون ومل يظهر ذلك
الولد املزعوم .وإذا كانت هذه القضية مسألة عقائدية ومهمة جدا ،فان طريق إثباهتا ال ميكن ان يتم هبذه
الطريق ة السرية الغامضة ،فإن اهلل تعاىل ال ميكن أن حيتج على البشر بإمام مستور كالشبح ال يرى
بالعني.
ان اجملتهدين يف كل مكان وزمان يبحثون السند قبل املضمون ،فهل حبث (الكاتب السيستاين) سند
تلك الروايات اليت استشهد هبا حول والدة ابن احلسن؟ وهل عرف ما هو سند حكاية القابلة؟ ومن
رواها؟ ومىت؟ ويف أي كتاب؟ وهل كان صحيحا؟ أم جمرد إشاعة؟
وهل من العلم واالجتهاد والتقوى ،إلقاء الكالم على عواهنه وتضليل العوام والسذج والبسطاء ،بالقول
ان املؤرخني اعرتفوا بوالدته؟ من هم أولئك املؤرخون؟ وعلى أساس اعرتفوا؟ وما هي أدلتهم؟ وهل جيوز
لنا تقليد املؤرخني بصورة عمياء؟ أو تقليد علماء األنساب يف القرون الالحقة؟ وهل نأخذ ديننا من
هؤالء احلشويني؟ أم من الفقهاء واجملتهدين والباحثني العلميني؟
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مث ما هي فائدة "اعرتاف" بعض احلشويني من الصوفية ،الذين يقول (الكاتب السيستاين) اهنم من
علماء أهل السنة ،بوجود (اإلمام جممد بن احلسن العسكري) إذا مل يقدموا لنا أي دليل على وجوده؟
وهل جيوز تقليدهم يف هذا الشأن؟ وإذا كانوا حقا يؤمنون مبا يقولون ،فلماذا مل يصبحوا شيعة إثين
عشرية؟ وملاذا يرفضون أساس مبدأ اإلمامة؟
ان مشكلة (الكاتب السيستاين) يف احلقيقة ،تكمن يف أنه يتلبس مسوح العلم واالجتهاد والدين ،وهو
يقلد يف أهم أصل من أصول دينه ،ويرفض االجتهاد ،بل وحيرم االجتهاد على اآلخرين ،ويريد منا أن
ننام على اخلرافات واألساطري املوروثة ،اليت أصبحت منبعا ال ينضب للثروات الال مشروعة ،وقاعدة
لنشوء ديكتاتوريات جديدة باسم الدين.
إننا ندعو (الكاتب السيستاين) اىل التفكري قليالً فيما يقول ،ونسأله سؤاال واحدا؟ ونطلب منه أن
جييبنا جوابا واحدا :هل كانت والدة ابن احلسن املدعى ،علنية؟ أم سرية؟
فإذا كانت علنية ،كما يقول يف رواية له  ..58فلماذا إذن االدعاء بأهنا متت بالسر ،و أنه اإلمام
العسكري مل يبلغ إال عددا صغريا من خاصته؟ وانه اضطر اىل نفي وجوده أمام الناس يف الظاهر ،خوفا
على حياته من العباسيني؟.
وإذا كانت سرية ،كما يقول يف رواية أخرى  ،59فلماذا االدعاء إذن بأن اإلمام العسكري أخرب الكثري
عق عنه ،وأراه اىل املئات؟ وأنه صلى على
من أصحابه من اخلدم واجلواري واألصدقاء مبولده حىت أنه ّ
أبيه أمام الناس؟ وأنه كان يستقبل الوفود ويأخذ األموال منهم ،وأنه كان يعيش يف دار أبيه يف سامراء؟
أال يوجد تناقض يف ذلك؟
أال يدعونا ذلك اىل التفكري وإعادة النظر واالجتهاد بصورة مستقلة؟
 - 58يقول (الكاتب السيستاين)":هناك روايات أُخرى كثرية صرحية برؤية السفراء األربعة كلٌّ يف زمان وكالته لإلمام املهدي  ...ولقد ذكر الصدوق من وقف على معجزات اإلمام
املهدي ورآه من الوكالء وغريهم مع تسمية بلداهنم وقد أشرنا إىل بعضهم ،وقد بلغوا من الكثرة ح ّداً ميتنع معه اتفاقهم على الكذب السيما وهم من بلدان شىت ،ويواصل حديثه
فيقول ":كما شاهد اإلمام املهدي عليه السالم من كان خيدم أباه العسكري عليه السالم يف داره مع بعض اجلواري واإلماء ،كطريف اخلادم أيب نصر ،وخادمة إبراهيم بن عبدة
النيسابوري اليت شاهدت مع سيدها اإلمام املهدي عليه السالم  ،وأيب األديان اخلادم ،وأيب غامن اخلادم وشهد بذلك أيضاً :عقيد اخلادم ،والعجوز اخلادمة ،وجارية أيب علي اخليزراين اليت
أهداها إىل اإلمام العسكري عليه السالم  ،ومن اجلواري اللّوايت شهدن برؤية اإلمام املهدي عليه السالم :نسيم ،ومارية".ص 115

 - 59ويقول":كان اإلمام احلسن العسكري عليه السالم حريصاً على أن ال ينتشر خرب والدة املهدي إالّ بني اخللّص
من شيعته ومواليه عليه السالم ،مع أخذ التدابري الالزمة واالحتياطات الكافية لصيانة قادة التشيع من االختالف بعد
وفاته عليه السالم ،إذ أوقفهم بنفسه على املهدي املوعود مرات عديدة وأمرهم بكتمان أمره" .ص 119
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لقد آمن الشيعة قرونا من الزمن بوجود اإلمام الثاين عشر ،وانتظروه طويال ليخرج ويقيم دولة احلق،
وكانوا حيرمون خالل انتظاره إقامة الدولة اإلسالمية ألهنم كانوا يشرتطون العصمة والنص يف اإلمام،
ولكنهم حترروا من هذه النظرية فيما بعد ،وابتدعوا نظرية (والية الفقيه) أو النيابة العامة للفقهاء عن
اإلمام الغائب ،مث قال الشيعة بعد ذلك بوالية األمة على نفسها وجبواز النظام الدميوقراطي ،وتصدى
املرجع السيد علي السيستاين (حفظه اهلل) للدعوة اىل إقامة النظام الدميوقراطي يف العراق ،بعد سقوط
نظام صدام حسني ،متخليا بصورة عملية عن الفكر اإلمامي املثايل الومهي غري القابل للتطبيق ،ومل يعرف
عنه اشرتاط العصمة أو النص يف اإلمام  ،أي رئيس اجلمهورية أو رئيس الوزراء ،بل مل يعرف عنه اشرتاط
الفقه والعدالة باملعىن األخص .مما يدل على حدوث تطور كبري يف فكره السياسي ،وانفصام الذين
يدعون االنتساب اليه كصاحبنا (الكاتب السيستاين) الذي يدعي االنتماء اىل حوزته والعمل يف
مرجعيته.
وهذا ما يدل على أن األمة تسري يف واد ،وان املاضويني ينامون يف واد آخر.

 - 5مع السيد محمد محمد الصدر ،في كتابه (تاريخ الغيبة الصغرى والكبرى):
افتراض صحة الروايات التي ذكرها علماؤنا األوائل!
مساحة السيد حممد الصدر حفظه اهلل
احلوزة العلمية – النجف األشرف ،العراق
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
وبعد ..فقد اطلعت على كتابيكم عن تاريخ الغيبة الصغرى والغيبة الكربى  ،ودرستهما بدقة  ،وكان
البحث بصورة عامة يدور حول (اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري) مع مقدمة يف البداية عن
تاريخ اإلمامني اهلادي والعسكري  ،ومؤخرة عن تاريخ (النواب األربعة) وغريهم.
وقد تركز الكتاب حول تاريخ والدة (اإلمام املهدي) وقصص مشاهدة بعض خواص الشيعة له يف
حياة أبيه مث مشاهدته بعد وفاته خالل ما عرف باسم الغيبة الصغرى .وقد اعتمد الكتاب على
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استعراض الروايات التارخيية حول والدة اإلمام املهدي ووجوده ،وجتنب اخلوض يف األحباث الكالمية اليت
تثبت وجوده ووالدته باألدلة الفلسفية أو (العقلية) أو (االعتبارية) كما جتنب اخلوض يف األدلة الروائية
(األخبارية) اليت تثبت وجوده  ،وذلك خالفا ملا كان مشايخ الطائفة االثين عشرية يفعلون يف كتاباهتم
القدمية حول املوضوع ،حيث كانوا يعتمدون على األدلة الفلسفية والروائية أكثر من االعتماد على
الروايات التارخيية..
وقد أشرمت يف مقدمة الكتاب اىل ضعف كثري من الروايات التارخيية اخلاصة باملوضوع وجهل سندها
وإمهال علماء الرجال لذكر أمساء الرواة والتحقيق يف شخصياهتم على العكس من حتقيقهم يف سند
روايات املسائل الفقهية  ،مما أدى اىل حدوث بعض املشاكل والصعاب يف عملية البحث والتحقيق يف
60
موضوع املهدي.
وذكرمت اعتمادكم على الروايات "املتواترة" واملشهورة واليت ال يوجد هلا معارض ،وافرتاض صحة
الروايات اليت ذكرها علماؤنا األوائل ،واقتصرمت يف حبثكم التارخيي الذي وصفتموه بالعميق واجلديد على
مصادرنا االمامية االثين عشرية باعتبار أن أهل البيت أدرى مبا فيه ومل تبالوا بالطعن الصادر من غري
املوالني ألهل البيت (ع) 61واعتربمت مسألة وجود اإلمام املهدي من الضروريات يف املذهب االثين
عشري  ،اليت ال حاجة لبحثها وال بد من جتاوزها ..كما اعتربمت مسألة ضبط (السفراء األربعة) واإلميان
بصحة دعواهم من بني أدعياء النيابة الكاذبني اآلخرين من املسائل الضرورية الواضحة يف املذهب،
62
ولذلك فال حاجة لتجشم العناء يف إثبات ذلك .
وبناء على ذلك فقد بنيتم منهجكم يف البحث والتحليل على اإلميان بالنظرية املهدوية (االثين عشرية)
كما هي مذكورة يف كتب مشايخ الطائفة (الصدوق واملفيد واملرتضى والطوسي والنعماين) وغريهم من
حمدثي الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكربى ،باعتبار النظرية بكل تفاصيلها من املسائل الضرورية
الواضحة ،ومل جتدوا حاجة للتحقيق يف الرواية التارخيية التفصيلية عن والدة اإلمام املهدي ومشاهدته
واللقاء به يف حياة أبيه أو يف أيام النواب األربعة .وقد انصب جهدكم على حتليل الروايات والتعليق
عليها وتفسري املعضل منها وتأويل املتعارض واملخالف للقرآن الكرمي والعقل والروايات الصحيحة
األخرى.
( - 60ص )44
61

( -ص )443

62

( -ص )395
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وبالرغم من اجلهود اليت بذلتموها يف صياغة املوضوع وحتليل األحداث فإين اعتقد أن موضوعا خطريا
كموضوع وجود (اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري) ترتتب عليه أمور كثرية يف الفقه والفكر
السياسي والعقائدي  ،ويقوم عليه كيان الطائفة االثين عشرية حباجة اىل حبث أعمق وأدق وأمشل ،وال
جيوز التقليد واالعتماد على آراء العلماء السابقني بدعوى الضرورة أو التواتر أو الشهرة سواء يف أساس
املوضوع أو يف األمور التفصيلية منه ..خاصة مع وجود التهمة من قبل عامة املسلمني وعامة الشيعة
وعامة االمامية – ماعدا الفرقة االثين عشرية -باختالق موضوع وجود اإلمام املهدي وابتداع القول به
بعد وفاة اإلمام العسكري وحدوث احلرية من بعده .وقد استغربت من قولكم يف املقدمة ":إن منهجنا
63
يقوم على األخذ بالروايات املشهورة".
إن األمانة العلمية تقتضي استعراض الصورة التارخيية الدقيقة والشاملة كما رواها مؤرخو االمامية
األوائل كسعد بن عبد اهلل األشعري القمي يف (املقاالت والفرق) والنوخبيت يف (فرق الشيعة) واملفيد يف
(اإلرشاد) وغريهم  ،وعدم االكتفاء باستعراض الرأي القائل بوجود املهدي ،وحده من بني جمموعة
األقوال اليت قال هبا شيعة اإلمام احلسن العسكري يف أيام احلرية.
إن اإلمجاع أو التواتر أو الشهرة أو الضرورة اليت تتحدثون عنها يف موضوع املهدي مل يكن أي منها
موجودا يف حياة أهل البيت (ع) وال بعد وفاة اإلمام العسكري  ،ولذلك حدثت احلرية يف موضوع
خليفة اإلمام  ،وانقسم الشيعة االمامية اىل أربعة عشر فرقة حول املوضوع ..وإمنا حدث ذلك فيما بعد
حني قال فريق من االمامية بوجود ولد لإلمام العسكري هو اإلمام من بعده  ،مث قالوا بعد حني انه
اإلمام املهدي ،واستندوا يف قوهلم هذا على جمموعة أقوال نظرية (فلسفية) واستعانوا ببعض األحاديث
العامة والغامضة وربطوا بعضها ببعض مث اجتهدوا فيها واستنتجوا منها حتمية وجود الولد لإلمام
العسكري .ومل يكن للقصص األسطورية أي وجود يف البداية ..وإمنا بدأ بعض الغالة حيبك تلك
القصص األسطورية لكي يدعم القول االفرتاضي بوجود اإلمام (الثاين عشر) ولذلك جاءت تلك
القصص التارخيية اليت تتحدث عن والدته واللقاء به يف أيام أبيه ويف أيام الغيبة خالية من السند الصحيح
ومروية عن اشهر الكذابني والوضاعني كجعفر بن مالك الفزاري وآدم البلخي وأمحد الرازي.
وإذا كان بعض العلماء السابقني قد ذكر تلك الروايات الضعيفة فليس لكي يقدمها دليال على وجود
املهدي وإمنا ليتخذها دليال مساعدا يعضد به الدليل األول واألقوى لديه وهو الدليل الفلسفي

63

90

( -ص )46

(االعتباري) ولكنكم أتيتم فيما بعد وأمهلتم الدليل الفلسفي (الكالمي) واكتفيتم بتلك الروايات
األسطورية اليت ال أساس هلا من الصحة.
ومن هنا فان الروايات التارخيية اليت اعتمدمت عليها يف تأليف كتابكم ال عالقة هلا بأهل البيت وال
باملذهب الشيعي اإلمامي وال تعترب من الضروريات  ،بل هي موضع شك عميق  ،وان من مقدمات
البحث املوضوعي دراستها من كل جانب والتأكد من سندها بدقة وعد االكتفاء بوجداهنا يف كتب
العلماء السابقني  ،حىت إذا كانت خالية من املعارض  ،وذلك ألن احتمال الوضع والتلفيق قائم حوهلا.
كما أن احتمال قيام (النواب األربعة) الذين ادعوا السفارة عن املهدي بتلفيق تلك القصص وتروجيها
أمال بدعم دعاواهم الفارغة قائم أيضا  ،وقد كان الشيعة األوائل يشكون يف صدق ادعائهم ،وقد
حدث صراع بني أدعياء النيابة املختلفني و َّ
كذ ب بعضهم بعضا  ،وال جيوز أن نعتمد على توثيق
السابقني هلم ونقلدهم يف ذلك ،بل ال بد من بذل اجلهد لالجتهاد يف ذلك وجتشم عناء البحث من
أجل كشف حقيقتهم..
إذن فان احلاجة اىل إعادة النظ ر يف املوضوع برمته ملحة جدا وال بد أيضا من إعادة النظر يف منهج
البحث والتمييز بني الروايات الصحيحة واملزورة وذلك باعتماد علم الرجال ومبادئ الرواية ورفض أية
رواية ضعيفة أو جمهولة أو مقطوعة السند حىت لو كانت مذكورة يف كتب العلماء السابقني الذين كانوا
حياولون أن يدعموا نظريتهم بأية إشاعة ،خاصة مع وجود الشك والتهمة باختالق نظرية (االثين عشرية)
يف عصر احلرية بعد وفاة اإلمام العسكري بعقود من الزمن.
ويسرين يف هذه املناسبة أن اقدم لكم جهدي املتواضع الذي يثبت اختالق النظرية املهدوية (االثين
عشرية) وافرتاض وجود (اإل مام املهدي حممد بن احلسن العسكري) الذي ال وجود له يف الواقع  ،أمتىن
منكم أن تلقوا نظرة فاحصة على الكتاب وتوافوين مبا لديكم من ردود ..وأنا على استعداد ألن أغري
وجهة نظري أو أعدهلا إذا قدمتم يل أية أدلة علمية تثبت موضوع الوالدة والوجود للمهدي (حممد بن
احلسن العسكري)
وشكرا والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
امحد الكاتب
لندن 1413هـ
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 - 6مع السيد مرتضى العسكري :في كتابه "معالم المدرستين"
بسم اهلل الرحمن الرحيم
مساحة العالمة السيد مرتضى العسكري حفظه اهلل
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ودمتم خلدمة اإلسالم واملسلمني.
وبعد ..فقد أرسلت لكم العام املاضي (1413هـ 1993/م) رسالة حول بعض دراسايت األخرية املتعلقة
باإلمامة واملهدوية  ،وطلبت منكم مناقشتها  ،وقد أجبتموين يف رسالة :أنكم تعتزمون القدوم إىل لندن
للعالج وسوف تلتقون يب هناك  ،وقد التقيت بكم فعال  ،وكنت آمل أن أناقشكم وتناقشونين يف كل
نقطة جديدة توصلت إليها  ،خاصة أنكم تعتربون من أكثر العلماء دراسة وكتابة واختصاصا يف موضوع
اإلمامة  ،وقد طلبتم مين يف اللقاء أن أوجز لكم األفكار اليت توصلت إليها  ،وعرضت خبدمتكم  :إن
النتيجة اليت استخلصتها من دراسيت يف الرتاث الشيعي  :أن نظرية اإلمامة اإلهلية ألهل البيت عليهم
السالم هي من صنع املتكلمني وال عالقة هلا بأهل البيت  ،ألهنا قامت على أساس نظرية العصمة
كشرط يف اإلمام  ،مث احتاجت إىل القول باملعاجز لألئمة كطريق ألثبت اإلمامة يف كل واحد واحد  ،مث
تطورت بعد ذلك إىل نظرية النص مث تشعبت وتعثرت وتوقفت عند اإلمام احلسن العسكري الذي تويف
دون أن يوصي إىل أحد باإلمامة  ،وهنا قال بعض املتكلمني الذين وقعوا يف حرية شديدة  :بوجود ولد
لإلمام العسكري  ،افرتاضا من عند أنفسهم  ،مث ختموا اإلمامة وحددوها يف اثين عشر بعد أن كانت
النظرية مفتوحة وممتدة إىل يوم القيامة..
وقد سألتموين عن رأيي يف األحاديث السنية والشيعية اليت تقول :إن اخللفاء واألمراء بعد الرسول اثنا
عشر  ..فسألتكم فيما إذا كنتم قد حتققتم من تلك الروايات وحبثتم سندها ؟ فقلتم  :ال حاجة إىل
دراسة سندها بعد إمجاع املسلمني من السنة والشيعة عليها  ،فقلت لكم :إن هذه األحاديث ضعيفة
وغامضة عند السنة وهي أضعف عند الشيعة  ،ومل تكن موجودة عندنا حىت حدوث النظرية (االثين
عشرية) فيما يسمى بـ( :عصر الغيبة الصغرى) يف هناية القرن الثالث ،أو بداية القرن الرابع اهلجري ،وإنين
قمت بدراسة الروايات واحدة واحدة  ،فوجدهتا مجيعا ضعيفة وغامضة ومتعارضة ..
وقد طلبت منكم إلقاء نظرة على تلك الدراسة  ،ولكن صحتكم (البصرية) مل تكن جيدة  ،حيث كنتم
على شفا إجراء عملية جراحية يف العني  ،وقد طلبتم من أحد االخوة احلاضرين والشاهدين على اللقاء
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(الدكتور أبو نبوغ) أن يقوم مبراجعة الكتاب  ،وقد قام بذلك مشكورا ولكنه اعتذر عن مناقشة حبث
الرجال وسند الروايات  ،ألن ذلك ليس من اختصاصه  ،كما اعتذر عن رد القضايا األساسية بعدم
وجود املصادر املختصة لديه.
وكانت حجيت على حدوث النظرية االثين عشرية تقوم على عدة أمور:
 -1ضعف األحاديث اليت تتحدث عن ذلك  ،وعدم وجودها تارخييا قبل القرن الرابع اهلجري.
 -2معارضتها لألحاديث الصحيحة املسلّمة لدى الشيعة واملشرية إىل امتداد اإلمامة إىل يوم القيامة.
 -3إمجاع الشيعة على حدوث البداء حول خليفة اإلمام الصادق واإلمام اهلادي  ،حيث أشار األول
يف البداية إىل ابنه إمساعيل  ،وأشار الثاين إىل ابنه حممد  ،مث وفاة كل من إمساعيل وحممد يف
حياة أبويهما وقول األئمة أو الشيعة بالبداء  ،سواء على اهلل أو بظهور العلم للناس.
 -4عدم وصية اإلمام احلسن العسكري ألحد من بعده سوى وصيته بأمواله ألمه "حديث" .

هذا وان األ دلة على عدم تبين األئمة من أهل البيت لنظرية اإلمامة اإلهلية وقوهلم بنظرية الشورى
كنظام للحكم اإلسالمي هي:
 -1عدم وصية النيب لإلمام علي بن أىب طالب باخلالفة يف وصيته املشهورة
 -2عدم وصية اإلمام علي البنه احلسن بعد استشهاده باخلالفة وترك املسلمني وحريتهم يف انتخاب من
يشاءون.
 -3عدم وصية اإلمام احلسن لإلمام احلسني باإلمامة.
 -4عدم وصية اإلمام احلسني البنه زين العابدين باإلمامة ،ووصيته ألخته زينب باحملافظة على العيال.
 -5عدم تصدي اإلمام زين العابدين وعدم وصيته ألحد من ولده باإلمامة.
 -6عدم معرفة حممد بن احل نفية لوجود النص على اإلمام زين العابدين  ،وتصديه إلمامة الشيعة بعد
مقتل اإلمام احلسني  ،مث تصدي ابنه أىب هاشم هلا من بعده.
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 -7تصدي اإلمام الباقر لقيادة الشيعة اعتمادا على آية (أويل األرحام) واهنم أوىل باملعروف  ،وان (من
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وذلك يف اعتماد املطالبة بالثار لإلمام احلسني.
 -8عدم وصية اإلمام الباقر للصادق باإلمامة  ،وإمنا بالدفن والتجهيز فقط.
 -9إشارة اإلمام الصادق البنه إمساعيل  ،مث إحجامه عن اإلشارة إىل أي واحد من أبنائه  ،والوصية
العادية خلمسة بينهم املنصور الدوانيقي.
 -10ذهاب الشيعة إىل عبد اهلل األفطح االبن األكرب لإلمام الصادق  ،وحريهتم من بعد وفاته دون
عقب تتسلسل اإلمامة فيه.
 -11عدم وصية اإلمام الكاظم البنه الرضا باإلمامة  ،وإمنا بإدارة أمواله فقط.
 -12صغر عمر اجلواد عند وفاة أبيه وعدم بلوغه سن التكليف الشرعي  ،وذهاب الشيعة إىل عمه
أمحد بن موسى بن جعفر .
 -13عدم وضوح أو ثبوت الوصية لإلمام اهلادي.
 -14إشارة اإلمام اهلادي البنه السيد حممد باإلمامة  ،مث وفاته قبل وفاة أبيه بعدة سنوات  ،وقوله" :
لقد بدا هلل يف حممد كما بدا يف إمساعيل " وقوله البنه احلسن العسكري " :يا بين أحدث هلل
شكرا فقد أحدث فيك أمرا  ،أو نعمة " مما يعين عدم معرفة اإلمام اهلادي بإمامة العسكري من
قبل  ،وكذلك عدم معرفة العسكري إلمامة نفسه قبل سن العشرين  ،أي قبل وفاة أخيه حممد.
 -15عدم وصية اإلمام العسكري أو إشارته إىل وجود ولد له .
مما يدل على عدم صحة نظرية اإلمامة اإلهلية الوراثية وامتدادها يف األعقاب وأعقاب األعقاب إىل
يوم القيامة ..وعدم صحة وجود القائمة املسبقة بأمساء األئمة االثين عشر  ،وقد كان اسم الثاين عشر -
على فرض وجوده – جمهوال عند من قال بوجوده  ،وكان عثمان بن سعيد العمري الذي ادعى النيابة
عنه حيرم التلفظ بامسه أو السؤال عنه.
 -16ومما يؤكد عدم وجود القائمة املسبقة بأمساء األئمة االثين عشر من قبل  ،هو تفرق الشيعة إىل
أربع عشرة فرقة بعد وفاة اإلمام العسكري  ،وجهلهم بوجود ولد له  ،وعدم معرفة أقرب املقربني
إليه كالعمري وغريه  ،وذهاب كبار الشيعة ،كبين فضال  ،إىل القول بإمامة جعفر بن علي
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اهلادي  ،وعدم اعتقادهم بالقاعدة اليت تقول ( :ال تكون اإلمامة يف أخوين بعد احلسن
واحلسني) وتفسريهم هلا بضرورة انتقال اإلمامة يف األعقاب فيما إذا كان له ولد  ،وأما إذا مل
يكن له ولد كالعسكري وعبد اهلل األفطح فال مانع من االنتقال إىل أخيه  ،كما مت االنتقال إىل
موسى بن جعفر  ،أو الرتاجع عن القول بإمامة األخ األكرب الذي ال عقب له ،إىل القول
بإمامة أخيه فقط  ،مباشرة بعد أبيه  ،كما تراجع قسم من الشيعة املوسوية عن القول بإمامة
عبد اهلل األفطح .
 -17إن عددا كبريا من األئمة مل يكن يوجد عليه أدلة واضحة (نصوص أو وصايا) ولذلك مت اللجوء
إىل سالح املعاجز  ،إلثبات إمامتهم  ،كما تقول حكاية التحاكم إىل احلجر األسود بني حممد
ابن احلنفية وزين العابدين.
 -18لقد كانت نظرية اإلمامة اإلهلية تقوم على اشرتاط العصمة يف مطلق اإلمام وال جتيز إمامة غري
املعصوم  ،وقد اضطرت من اجل تعريف املعصوم  ،إىل القول بالنص والوصية أو املعاجز ،
واخرتعت قصصا وحكايات يف ذلك  ،أو أولت بعض النصوص القرآنية واألحاديث العادية
وقالت بالوراثة والوراثة العمودية يف أهل البيت ويف بيت خاص هم أبناء احلسني فقط  ،إىل يوم
القيامة .
ويف احلقيقة لقد انقرضت نظرية اإلمامة اإلهلية يف ( البيت املوسوي) بعد وفاة اإلمام العسكري دون أن
يعقب ولدا  ،وبالرغم من افرتاض وجود ولد له فان النتيجة العملية هي بقاء الشيعة االمامية االثين
عشرية دون إمام معصوم يقودهم يف دروب احلياة ويعلمهم ويرشدهم ويقيم دولتهم حىت يئسوا من
ظهوره فاخرتعوا نظرية النيابة العامة ووالية الفقيه وأقاموا دولتهم ألول مرة منذ ألف عام دون أن يشرتطوا
يف اإلمام املعاصر (احلاكم) العصمة وال النص وال الوراثة العلوية احلسينية  ،وعادوا إىل النظرية األوىل اليت
هربوا منها وهي نظرية الشورى القائمة على أساس القرآن الكرمي والسنة والعقل وسرية وأحاديث أهل
البيت عليهم السالم.
وهذا ما دفعكم إىل النظر إىل (اإلمامة) ليس مبعىن احلكم واإلدارة والتنفيذ  ،بل مبعىن الوصية يف احملافظة
على الدين  ،كما قلتم يف اللقاء  ،وهذه نظرية جديدة مل يكن يقصدها املتكلمون الشيعة األوائل عندما
قالوا بالعصمة يف اإلمام أي احلاكم  ،وكان قوهلم بالوصية كوسيلة للتعرف على اإلمام ومل تكن نظرية
مستقلة حبد ذاهتا.
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هذا ونرجو منكم أن تواصلوا احلوار واملناقشة أمال يف الوصول إىل حقيقة مذهب أهل البيت (ع) بعيدا
عن آراء الفالسفة واملتكلمني والغالة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
امحد الكاتب
لندن  15رجب 1414

مساحة السيد مرتضى العسكري احملرتم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
وبعد ..فإين اقدر أتعابك وجهودك لنشر اإلسالم وخدمة مذهب أهل البيت وبناء أجيال مؤمنة صاحلة
 ،ومل اكن أريد أن أزعجك يف رسائلي السابقة أو أحتداك  ،وكلما قصدته من االتصال بك هو احلوار
معك ومناقشة بعض األمور اليت هتمك واليت بذلت فيها جهدا كبريا .
وكنت قد قررت  ،بعد تبادل عدد من الرسائل معك  ،التوقف عن مراسلتك  ،ألنك ال ترد على النقاط
الرئيسية اليت أذكرها وتكتفي بالتعليق العام أو بالرد املفصل على املسائل اجلانبية واجلزئية  ،وقد قررت يف
رسالتك األخرية املرقمة ( )1131اهتامك يل بإنكار صحة روايات أمجع املسلمون على صحتها  ،دون
أن اذكر دليال على عدم صحتها .بالرغم من أىن عرضت أدليت مكتوبة وطلبت منك مرارا أن تلقي نظرة
واحدة عليها  ،ولكنك رفضت باستمرار وكررت رفضك هذا يف رسالتك األخرية أيضا ،وقد طلبت مين
أيضا أن أطالع كتبك ألنك نشرهتا قبلي  ،وقد أخربتك مرارا بأين قد طالعتها من قبل  ،ورمبا عدة مرات
ومل أجد فيها شيئا جديدا غري ترديد ما كتبه مشايخ الطائفة االثين عشرية السابقون من أمثال املفيد
واملرتضى والصدوق والطوسي  .بل إن كتابك (معامل املدرستني) ال يتطرق إىل كثري من املسائل احليوية
واملهمة يف نظرية اإلمامة ويقفز عليها دون اكرتاث  ،يف الوقت الذي يسهب يف األمور اجلانبية واحلواشي
الفرعية  ،وهو ال يقاس بكتاب (الشايف ) للمرتضى أو (تلخيص الشايف) للطوسي  ،من حيث مناقشة
أهم أعمدة نظرية اإلمامة اإلهلية ألهل البيت من العصمة والنص والساللة العلوية احلسينية والبداء والتقية
وعلم األئمة واملعاجز واملهدوية .
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وقد مررت مرورا سريعا وخاطفا يف كتابك (معامل املدرستني) على تلك األمور  ،وادعيت التواتر على
أحاديث (االثين عشرية) كما ادعيت اإلمجاع من السنة والشيعة .وهو غري صحيح  :إذ أن تسعة وأربعني
فرقة من الشيعة غري االثين عشرية ال يؤمنون بصحة تلك الروايات  ،وكذلك عامة السنة الذين يضعفون
تلك الروايات أو يفسروهنا تفسريا آخر  ،ومل يعرف الشيعة االمامية تلك األحاديث حىت بداية القرن
الرابع اهلجري  ،حيث كانوا يعتقدون حىت ذلك الوقت باستمرار اإلمامة يف نسل علي واحلسني إىل يوم
القيامة من دون حتديد يف عدد معني  ،وقد نشأ القول بالوقوف على (اثين عشر إماما) بعد حدوث
احلرية اليت أصابتهم يف أعقاب وفاة اإلمام العسكري وافرتاض قسم من شيعته وجود ولد له  ،وانه اإلمام
من بعده  .ومل يكن أي وجود للتواتر أو اإلمجاع بني املسلمني  ،وال املعرفة بتلك األحاديث قبل ذلك
التاريخ.
وعموما فان كتابك (معامل املدرستني) يغفل التاريخ الشيعي واالمامي  ،ألن التاريخ الشيعي وخاصة
موضوع انتقال اإلمامة من اإلمام السابق إىل اإلمام الالحق ينسف النظرية االمامية وخاصة حكاية
القائمة املسبقة بأمساء األئمة املعلنة منذ زمان رسول اهلل (ص).
كما انك تعتمد يف كتابك منهجا أخباريا بدائيا يتقبل مجيع الروايات واألفكار والنظريات املنسوبة إىل
أهل البيت دون حبث أو متحيص أ و حتقيق يف السند بدعوى التواتر واإلمجاع والضرورة  ،وهذا نوع من
التقليد األعمى الذي ال يناسب العلماء اجملتهدين.
ولو قمت بعملية التحقيق يف سند الروايات الشيعية اليت تتحدث عن (االثين عشرية) مثال ودرستها
تارخييا وقارنت بينها وبني الروايات األخرى الصحيحة  ،ألدركت أهنا موضوعة وخمتلقة وليس هلا أي
وجود يف القرن الثالث وما قبله  ،وملا ادعيت التواتر يف أحاديث الرسول باإلشارة إىل األئمة االثين عشر
64
والتنصيص على أمسائهم  ،كما قلت .
وقد قمت أنا هبذا التحقيق وطلبت منك أن تطلع عليه حىت تقبل به أو ترده  ،ولكنك رفضت جمرد
االطالع  ،وال تزال مصرا على رفضك وتتحجج كل يوم بأعذار واهية  ،وهذا أمر غريب جدا ممن
يدعي العلم والتحقيق.
والقضية ليست هي َمن كتب ونشر أوالً  ،وإمنا هي من حبث ماذا؟ وأنا ادعي أىن حبثت ما مل تبحثه
أنت من الناحية التارخيية والرجالية  ،ومن هنا فإين أدعوك لالستماع إيل وقول كلمة احلق  ،إما سلبا أو
64
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إجيابا  ،وأنا أمحلك املسؤولية أمام اهلل وسوف أحاسبك يوم القيامة على رفض االستماع واحلوار العلمي
الدقيق.
واعتقد انك لو بذلت شيئا من التفكري فيما تقول وفيما تكرر من نظريات عفا عليها الزمن ملا تعصبت
كثريا هلا أو اعتربهت ا جزءا من الدين أو صلب اإلسالم أو ما يتوقف عليه استمرار النبوة  ،كما أشرت إىل
ذلك يف كتاب (قيام األئمة ،ص .)90
إن خالصة كتبك أو خالصة نظرية (اإلمامة اإلهلية) هي ما يلي:
 -1ان اإلمامة واخلالفة هي بالنص والتعيني من قبل اهلل تعاىل لقوله تعاىل" إين جاعلك للناس إماما"
وان اإلمامة عهد من اهلل خيرب به نبيه عمن عهد اهلل إليه  ،كما خيرب عن سائر األوامر
65
واألحكام.
 -2وان اإلمام جيب أن يكون معصوما ألنه ال ينال عهد اهلل من كان ظاملا.
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 -3وان الشورى باطلة كطريق النتخاب اإلمام  ،فال حق لألمة يف تعيني اإلمام والشورى عاجزة عن
انتخاب األفضل واألصلح.
وقد قلت إن اآليات القرآنية (وأمرهم شورى بينهم) ( وشاورهم يف األمر) ال تدالن على الشورى ،فاآلية
األوىل ال يستفاد منها أكثر من رجحان التشاور بني املؤمنني يف أمورهم،وليست فرضا عليهم ،ولو أراد
اهلل الوجوب يف هذا األمر لقال ( :كت ب اهلل على املؤمنني أو فرض عليهم ) إىل ما شاهبها من األلفاظ
الدالة على وجوب الفعل على املؤمنني .وان اآلية الثانية يف مقام توجيه الرسول أن يدعو املسلمني إىل
القتال بأسلوب املشاورة ،وليس بأسلوب امللوك اجلبابرة ..وأما ما استدل به أتباع مدرسة اخللفاء يف هذا
ال صدد من كالم لإلمام علي حول الشورى  ،فانه كان يف مقام االحتجاج على معاوية ومجاعته مبا
67
التزموا به.
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وقلت :إن أول من ذكر الشورى وأمر هبا إلقامة اخلالفة هو عمر بن اخلطاب  ،غري انه مل يأت بدليل
على أن اإلمامة يف اإلسالم تقام بالشورى  ،ومل يستند يف ذلك إىل دليل من الكتاب والسنة ،واستدل
املتأخرون بآيتني من كاب اهلل ومها تدالن على رجحان الفعل فيهما وليس على وجوب التشاور ،وإمنا
يصح التشاور يف أمر مل يرد فيه من اهلل ورسوله حكم  ،وقد ورد عن اهلل ورسوله يف أمر اإلمامة ما ال
يبقى معه مورد للتشاور 68وان الرسول بلغ املسلمني ذلك كما بلغهم سائر أحكام اإلسالم وعقائده
69
.
ولو تأملت يف هذه النظرية لوجدهتا مطلقة وعامة وممتدة منذ وفاة رسول اهلل (ص) إىل يوم القيامة،
وهي ال تقبل التقييد والتخصيص يف فرتة أو أخرى أو مكان دون آخر .
وإذا سلمنا بصحة كل األحاديث والتأويالت اليت سقتها ويسوقها أصحاب نظرية اإلمامة اإلهلية ألهل
البيت  ،لسألناهم السؤال التايل :
 أين هم األئمة املعصومون املعينون من قبل اهلل منذ اكثر من ألف سنة؟ ..أي منذ وفاة اإلمامالعسكري؟ وما هو حكم املسلمني يف هذه الفرتة؟ هل هو اجللوس يف البيت وانتظار اإلمام الغائب ؟ أم
املبادرة والتصدي وإقامة الدولة اإلسالمية؟ وهذا يقودنا لطرح السؤال التايل :كيف نقيم هذه احلكومة ؟
هل تعني األمة اإلمام وختتاره عرب الشورى؟ وقد كانت الشورى باطلة وال دليل عليها ومنافية لفلسفة
تعيني اهلل لألئمة إىل يوم القيامة  ،وفاقدة لشرط العصمة الذي ال يعلمه إال اهلل .ومن املعلوم أن النص
إذا وجب يف فرتة وجب يف مجيع األوقات.
وإذا قلتم  :إن على األمة أن ختتار الفقهاء العدول كنواب عامني عن اإلمام املهدي يف عصر الغيبة،
فنقول لكم :إن الفقه والعدالة مها شرطان تفصيليان يف موضوع الشورى  ،وان اختيار اإلمام الفقيه
سيكون بالشورى بال نص من اهلل وال اتصاف بالعصمة  ،وملاذا كان حمرما على األمة أن ختتار الفقهاء
العدول بالنيابة عن رسول اهلل؟ وإذا كانت الشورى جائزة خالل أكثر من ألف عام  ،فلماذا كانت حمرمة
يف البداية؟
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ونظرا لشعورك بعدم وجود واقع تارخيي لنظرية اإلمامة اإلهلية البديلة عن الشورى  ،طرحت( :نظرية
الوصية) وذكرت يف كتابك وصية األنبياء السابقني كآدم وموسى وعيسى عليهم السالم  ،الذين قلت :
اهنم أوصوا إىل خلفائهم شيث ويوشع ومشعون  ،وقلت :مل يكن خامت األنبياء بدعا من الرسل ليرتك
أمته دون تعيني ويل األمر من بعده ،كال مل يرتك خامت النبيني واملرسلني اجملتمعات اإلسالمية لألبد دون
أن يعني أويل األمر من بعده  ،بل عينهم بألفاظ خمتلفة ويف أماكن متعددة  ،منها ما خص بالذكر
70
اإلمام من بعده  ،ومنها ما ذكر فيها مجيع األئمة .
وقلت :ما أشبه تعيني الوصي يف هذه األمة يف أمة موسى ، 71وقد جعل اهلل هارون ردأا ملوسى ووزيرا
وشريكا يف النبوة استخلفه موسى يف قومه  ،فلما نص خامت األنبياء على أن عليا مبنزلة هارون من موسى
واستثىن من كل ذلك النبوة  ،وانه ال نيب بعده  ،بقي لإلمام علي ردأ ووزارة ومشاركة يف التبليغ على
عهد رسول اهلل ومن بع ده اخلالفة يف قومه  ،ومحل عبء التبليغ  ،وكذلك األمر مع ولديه احلسنني ،
ونستثين النبوة مما كان لألسباط ألنه ال نيب بعد خامت األنبياء  ،ويبقى هلما محل مسؤولية تبليغ األحكام
اإلسالمية عن اهلل 72.وقد أكد رسول اهلل يف رواياته على إمامة اإلمام األول علي بن أىب طالب أكثر
من سائر األئمة وعلى البشارة بآخرهم وعلى أن عددهم اثنا عشر  ،ألنه إذا ثبت األول واآلخر والعدد
73
 ،ال يبقى أدىن شك يف من هم األئمة الذين عددهم اثنا عشر  ،وأوهلم اإلمام علي وآخرهم املهدي.
وقلت :إن الوصية من األنبياء والرسل أن يعهد الرسل إىل أوصيائهم محل شريعتهم بعدهم إىل الناس
ورعاية أمتهم من بعدهم  ،ويف هذه األمة فعل خامت األنبياء مثل من سبقه من الرسل وعهد إىل اإلمام
علي تبليغ شريعته ورعاية أمته من بعده  ،بواسطة عهد إىل بنيه األئمة األحد عشر من بعده  ،وأخرب
النيب املسلمني بكل ذلك تارة بلفظ الوصي والوصية ومشتقاهتا  ،وأخرى بألفاظ أخرى تؤدي املعىن
74
نفسه  ،فلقب اإلمام علي بالوصي.
وقلت :إن الوجود اإلسالمي الذي جاء به صاحب كل شريعة ينتفي يف عصر عدم وجوده وعدم وجود
أوصيائه  ،كما وقع ذلك يف شريعة الرسولني موسى وعيسى وكتاهبما التوراة واإلجنيل بعد حتريف
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بعضهم ا وكتمان بعضهما اآلخر  ،ومبا أن حكمة الرب اقتضت بقاء شريعة خامت الرسل (ص) إىل آخر
75
يوم الدهر فقد أطال بقدرته ومشيئته عمر الثاين عشر من أوصيائه املهدي إىل آخر يوم الدهر.
وقبل أن اقدم مالحظايت على هذه النظرية أود أن أذكرك بأمر غفلت عن اإلشارة إليه ،وهو استمرار
الوصية يف ذرية يوشع بن نون ،ولو راجعت العهد القدمي لوجدته يتحدث عن حصر الكهانة والوصية
والقيمومة على الدين يف بين الوي  ،أو الالويني من بقية األسباط.
أما املالحظات فهي كما يلي:
-1

إن وصية األنبياء السابقني إىل نيب أو أنبياء حمددين أو غري حمددين ال يعين بالضرورة وصية
الرسول األعظم إىل وصي أو أوصياء من بعده للمحافظة على النبوة والرسالة.

-2

وقد كان اإلمام علي فعال وصي رسول اهلل وتلك وصيته موجودة حرفيا ومذكورة يف كتب التاريخ
 ،وهي تتحدث عن أمور شخصية وروحية وأخالقية وال تشري إىل موضوع الوصية على أمور
الدين.

 -3وال يوجد أي دليل على امتداد الوصية يف ذرية اإلمام علي إىل يوم القيامة.
 -4وال يوجد أي أثر لوصية اإلمام احلسني إىل ابنه زين العابدين.
كما مل يوص عدد من األئمة اآلخرين إىل أوالدهم  ،وكانت وصايا اآلخرين عادية شخصية

-5

ومالية  ،ومشرتكة بني مجيع األبناء  ،ويضيف بعضها الزوجات وأشخاص من خارج البيت
كاملنصور العباسي أو وايل املدينة.
-6

إن اإلمام العسكري أوصى إىل أمه "حديث" مباله  ،ومل يوص إىل أي شخص آخر  ،كما مل
يتحدث عن موضوع اإلمامة أو الوصية على الدين  .وهو ما يثبت اختالق نظرية الوصية
املمتدة إىل يوم القيامة من قبل املتكلمني.

-7

مث أين أثر الوصية؟ وماذا تعين يف حالة اإلمام الغائب املفرتض؟ وما هو الفرق بني وجودها
وعدمها؟
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 -8ما هو الدليل اإلسالمي على وصية النيب عيسى لشمعون؟ وقد ادعى الوصية كثريون.
-9

قلتم يف مكان :إن النيب ذكر مجيع أمساء األئمة  ،وقلتم يف مكان آخر :إن النيب عهد إىل اإلمام
علي وعهد إىل بنيه بواسطته.

 -10إن حتريف رسالة النيب موسى مت مع وجود األنبياء يف السيب وبعده  ،ومل حيدث مؤخرا  ،وقد
تعهد اهلل تعاىل أن حيفظ القرآن الكرمي من التزوير والتالعب ومل يشر إىل حفظ الدين عرب
أوصياء  ،ومل مينع وجود األئمة األحد عشر من التزوير والتلفيق على رسول اهلل يف القرون الثالثة
األوىل فكيف مينع اإلمام الغائب عملية الدس والتزوير بعد ذلك ويف ظل الغيبة التامة؟ وملاذا مل
مينع الشيعة االمامية من القول بنظرية التقية واالنتظار قرونا من الزمن؟
 -11ال يوجد أي دليل على الدنيا سوف تنتهي مع وفاة اإلمام الثاين عشر املفرتض  ،بل إن
الصدوق والطوسي وغريمها يروون روايات عديدة حول استمرار اإلمامة يف ذريته يف املستقبل.
 -12إن صحة نظريتكم يف استمرار الوصية ،تعتمد على قدرتكم على إثبات وجود ووالدة واستمرار
حياة (حممد بن احلسن العسكري) ودون ذلك خرط القتاد.
 -13أما ما نقلت من التوراة حول والدة اثين عشر إماما إلمساعيل  ،فان اإلمامة حسب تعبريك
تشمل النبوة  ،فأين هو إذن الرسول حممد (ص) من االثين عشر؟ وكان جيب أن يقول  ،لو
صحت الرواية والتأويل( :ثالثة عشر) .هذا إذا مل حنتمل وجود أئمة أو أنبياء آخرين من ذرية
إمساعيل قبل النيب حممد (ص) .
 -14إن كلمة األسباط ال تعين األحفاد  ،وإمنا تعين اثنيت عشرة قبيلة كان يتكون منها اجملتمع
اليهودي  ،ومن هنا فال جمال للمقارنة بني سبطي الرسول وبني أسباط بين إسرائيل الذين مل
يكونوا أوصياء ملوسى  ،وإمنا كان بعضهم حيمل مرياث النبوة.
إن كل ذلك يدعوك إىل إعادة النظر يف كتبك  ،ودراسة نظرية اإلمامة اإلهلية أو الوصية املنسوبة إىل أهل
البيت  ،من جديد  ،والتأكد فيما إذا كانت هي نظريتهم حقا؟ أم ان نظريتهم السياسية هي (الشورى)
؟ وهذا يستدعي م نك نبذ التقليد  ،والتحقيق يف مقدمات البحث  ،كدراسة الرجال الراوين لألحاديث
واالطالع على التاريخ الشيعي ،ومها األمران اللذان أغفلتهما وجتنبتهما يف كتاباتك  ،والتفكري بصورة
شاملة وواقعية بعيدا عن املثاليات الومهية اليت ال وجود هلا ،فان ما حتتاج إليه امتنا اإلسالمية هو تكريس
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نظرية الشورى وتعزيزها بني املسلمني الذين يعيشون حتت رمحة األنظمة الديكتاتورية الرهيبة ،
والديكتاتورية املغلفة باسم الدين.
وهبذه املناسبة أدعوك للمرة األخرية إىل إلقاء نظرة على البحث املوسع الذي قمت به يف هذا اجملال،
أو تشكيل جلنة للقيام بذلك  ،عسى اهلل أن يوفقنا خلدمة دينه احلنيف والتعرف على مذهب أهل البيت
احلقيقي الذي تعرض يف حياهتم وبعد وفاهتم لكثري من التشويه والتحريف.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
امحد الكاتب  ،لندن /20شوال1414 /هـ 1994 /م

 - 7مع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ،في كتابه "المهدي ..الثورة الكبرى":
األدلة العقلية ال يمكن أبدا أن تضع إصبعا على شخص معين
بسم اهلل الرمحن الرحيم
مساحة الشيخ ناصر مكارم الشريازي احملرتم
احلوزة العلمية – قم  ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
وبعد فقد قرأت كتابكم باللغة الفارسية ( املهدي الثورة الكربى) الذي تتحدثون فيه عن فوائد نظرية
اإلميان بوجود مصلح عاملي وتردون االهتامات القائلة بسلبية االنتظار  ،وذلك بتفسريكم ملعىن االنتظار
بصورة إجيابية ال سلبية كما يسيء فهمها البعض حسب قولكم  ،وعن هوية املهدي وبعض األسئلة اليت
حتيط به.
وقد قلتم يف مقدمة الكتاب بأنكم ترحبون بأية وجهة نظر أخرى  ،ولذا فأرجو أن تسمحوا يل بتقدمي
بعض املالحظات السريعة اليت أرجو أن تأخذوا هبا بنظر االعتبار.
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لقد كان كتابكم حياول شرح وتفسري ظاهرة املهدي العامة واخلاصة قبل أن يكون حماولة للغوص يف
حب ث حتديد هوية املهدي  ،وقد أحلتم القراء اىل مراجعة كتاب الشيخ لطف اهلل الصايف (منتخب األثر
يف النص على اإلمام الثاين عشر) ونقلتم منه بعض الفقرات واألحاديث ،واعتقد أن من املهم جدا
القيام بصورة دقيقة ببحث موضوع وجود املهدي (حممد بن احلسن العسكري) الذي يعتقد به الشيعة
االمامية االثنا عشرية  ،والذي خيتلفون حوله مع سائر املسلمني.
وكما تعرفون فان املتكلمني الشيعة األوائل استدلوا على وجوده بعدة أنواع من األدلة  :أوهلا الدليل
العقلي وثانيها التارخيي وثالثها النقلي ورابعها املعاجز وخامسها اإلمجاع  ،ولكنكم مل تشريوا إال اىل
الدليل النقلي الروائي وأعرضتم صفحا عن اإلشارة اىل الدليل العقلي الذي كان يعترب األول واألساس يف
بداية تكون النظرية املهدوية االثين عشرية كما أعرضتم عن اإلشارة اىل الدليل التارخيي فضال عن األدلة
األخرى.
وكان الدليل العقلي يعتمد على النظرية االمامية اليت تقول ( :بضرورة وجود إمام يف األرض ،وان ذلك
اإلمام ال بد أن يكون معصوما ،وان املعصوم ال يعرفه إال اهلل ،وبالتايل فال طريق ملعرفة اإلمام من قبل
عني
األمة ،ومن هنا فان على اهلل أن يعيرف املسلمني باإلمام املعصوم عن طريق النص  ،وان اهلل قد َّ
اإلمام عليا خليفة من بعد الرسول ،وان اإلمامة استمرت يف ذريته اىل يوم القيامة واهنا ال تكون يف
أخوين بعد احلسن واحلسني ،واهنا وصلت اىل اإلمام احلسن بن علي العسكري ،وانه قد مات وان أخاه
جعفر ليس بإمام فال بد من افرتاض وجود ولد له وان مل نر أثرا له  ،وانه اإلمام بعد أبيه وانه املهدي
املنتظر) ويبدو أنكم ال تؤمنون هبذا الدليل العقلي حيث قلتم يف كتابكم ":إن األدلة العقلية ال ميكن
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أبدا أن تضع إصبعا على شخص معني  ،وان نتائجها كلية".
أما الدليل النقلي فيعتمد على روايات عامة خبروج مهدي يف آخر الزمان ويضيف إليها بعض
الرواي ات اخلاصة اليت حتدد امسه  ،كما يعتمد على رواية االثين عشرية وان الثاين عشر الغائب هو املهدي
املنتظر.
أما الدليل التارخيي فيتحدث عن قصة والدة (حممد بن احلسن العسكري) ومشاهدة بعض الشيعة له
يف حياة أبيه وعند وفاته وبعد ذلك  ،واعتقد إنكم تعرفون قيمة الروايات التارخيية اليت تشبه األساطري
واليت ال يوجد هلا أي سند.
76

( -الشريازي ،املهدي الثورة الكربى ،ص )213
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أما الدليل النقلي الذي مل تبحثوا فيه بعمق ،واعتمدمت على ما نقل الشيخ الصايف ،فانه يقول يف
مقدمة كتابه" :انه مل يبحثه بدقة اعتمادا على شهرة الروايات" ولو حبثتموه لوجدمت انه ليس إال روايات
خمتلقة أو عامة ال تفيد حتديد شخص املهدي  ،وقد قدمت قبل حوايل سنتني حبثا مفصال يف تلك
الروايات اىل مساحة الشيخ الصايف واعتقد انه شكل جلنة لدراستها ومل يعطين أية إجابة مكتوبة حىت اآلن
 ،ويكفي يف الرد على تلك الروايات عدم استطاعة أحد أن يثبت باألدلة التارخيية العلمية وجود شخص
(حممد بن احلسن العسكري) ووالدته .ومن هنا فإهنا قابلة للتأويل والتفسري والرد.
أما الدليل العقلي الذي يعتمد على نظرية العصمة والنص وحيتاج اىل مناقشة يف كل جزء من تفاصيله
الكثرية والطويلة فهو يف احلقيقة ليس دليال عقليا ويرجع اىل النقل يف أهم فقراته  ،وباإلضافة اىل ذلك
فانه يشكل السبب الرئيسي يف ختلف الشيعة قرونا من الزمان  ،وإذا قلتم يل كيف؟ فإين احيلكم على
كتب الفقه اليت كتبها األولون واملشحونة بنظرية التقية واالنتظار اليت حترم الثورة واجلهاد وإقامة احلدود
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وصالة اجلمعة وكل ما يتعلق بالدولة يف عصر الغيبة بدعوى حرمة
إقامة الدولة لغري اإلمام املعصوم  ،وان ذلك اإلمام املعصوم املعني من قبل اهلل موجود وهو يراقب
األحداث والتطورات ويستعد للثورة واخلروج يف اللحظة املناسبة.
مصلح ما ال حيمل معىن سلبيا  ،فان اإلميان بإمام مسؤول ومكلف من اهلل،
خروج
ٍ
انتظار ِ
وإذا كان ُ
حي موجود مراقب  ،وعدم جواز التصدي أو اتباع إمام غري معصوم ،كان بالتأكيد حيمل معىن سلبيا
مدمرا وخمدرا  ،وميكنك مراجعة كتاب (جواهر الكالم) للشيخ حسن النجفي  ،باب القضاء  ،حيث
يبحث نظرية والية الفقيه  ،إذ يقول بعدم مشول الوالية إلقامة الدولة واختاذ األمراء والسالطني ،وذلك
الستحالة فعل ذلك يف عصر الغيبة والتقية واخلوف ،وإذا ارتفع اخلوف وجب على اإلمام املهدي
الظهور إذ ال سبب للغيبة إال اخلوف  ،وملا كان غائبا عرفنا انه خائف وان الظروف ال تسمح بإقامة
الدولة.
وبالرغم من حماولة بعض العلماء االلتفاف على نظرية التقية واالنتظار باخرتاع نظرية (النيابة العامة)
والتخلي عن شروط العصمة والنص والساللة العلوية احلسينية يف (اإلمام) املعاصر ،وهو ما مسح هلم
بإقامة الدولة اإلسالمية احلديثة على أساس نظرية (والية الفقيه) فان املشكلة الكربى اليت تكمن يف
اإلميان بفرضية (وجود حممد بن احلسن العسكري) هي إعطاء احلاكم البشري صفات وصالحيات
احلاكم اإلهلي (املعصوم) املطلقة ،مبا فيها الوالية التكوينية ،وهو ما ينتج أسوء نوع من احلكم
الديكتاتوري عرفته البشرية حىت اآلن.
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ولذا أدعوك بإخالص اىل أن تعيد النظر يف هذه املسألة املهمة جدا وتبحث بدقة وموضوعية يف أساس
وجود املهدي (ابن العسكري) وما ختلفه من سلبيات  ،وليس (املهدي العام) الذي ال يضر اإلميان به
وال ينفع.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
امحد الكاتب
 7ربيع األول 1995 / 1415

 - 8مع الشيخ لطف اهلل الصافي ،في كتابه (منتخب األثر في النص على اإلمام الثاني عشر):
الخلط بين التواتر ،والشهرة في القرون المتأخرة

مساحة العالمة الكبري الشيخ لطف اهلل الصايف حفظه اهلل
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
وبعد ..فقد كنت بعثت إليكم برسالة قبل أكثر من عام دعوتكم فيها ملناقشة كتايب (تطور الفكر
السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه) والذي أقول فيه  :إن نظرية املهدي عند أهل البيت
كانت عامة وغامضة وغري حمددة من قبل  ،وان حتديدها يف (حممد بن احلسن العسكري) قد حدث
بعد وفاة اإلمام العسكري  ،افرتاضا واجتهادا من قسم من أربعة عشر قسما من الشيعة االمامية أتباع
اإلمام العسكري  ،وذلك يف حماولة منهم للخروج من احلرية واألزمة الفكرية اليت وجدوا أنفسهم فيها
عندما تويف العسكري ومل ِ
يوص اىل أحد من بعده ومل يتحدث عن مصري اإلمامة ومل يكن له ولد ظاهر ،
فاضطر ذلك الفريق من الشيعة اىل افرتاض وجود ولد له قالوا انه اإلمام من بعده مث قالوا انه املهدي
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املنتظر .وزعموا :أن أباه قد أخفاه تقية وخوفا عليه وانه حي موجود وانه يتصل ببعض النواب اخلاصني
(السفراء األربعة)
وكانت هذه اخلالصة اليت توصلت إليها بعد دراسة طويلة وعميقة  ،قد أقلقتين وأقضت مضجعي ألهنا
كانت خمالفة لكثري مما نشأت عليه وكنت اعتقد به من قبل  ..ولكنين مل أحب التسرع يف االلتزام هبذه
اخلالصة والتبشري هبا خوفا من أن أكون خمطئا يف منهجية البحث أو غافال عن بعض األدلة والرباهني
اليت رمبا مل أتوصل إليها بالرغم من حبثي عن كل شيء ..وقد جلأت إليكم باعتباركم األكثر علما
واألغزر كتابة وحبثا عن موضوع (اإلمام املهدي) يف الوقت املعاصر  ،ولكم عدة كتب حول ذلك  ،كما
توسلت اىل كثري من املراجع والعلماء واألساتذة املختصني أن يناقشوا رساليت  ،ومتنيت من أعماق قليب
أن أكون خمطئا أو مشتبها حىت ال احنرف عن خط أهل البيت (ع) الذين رضعت حبهم منذ طفوليت
ألق إجابة
وال زلت أؤمن هبم وأجلهم أعظم إجالل – واحلمد هلل – ولكين مع األسف الشديد مل َ

مناسبة من معظم أولئك العلماء الذين رفض بعضهم بشدة جمرد االطالع على الدراسة  ،وكنتم واجدا
من الذين طلبوا االطالع عليها  ،وقد أرسلتها لكم بواسطة الشيخ علي العاملي إمام اجملمع اإلسالمي يف
لندن  ،وقد أخربين مساحة الشيخ العاملي بعد ذلك :إنكم ألفتم جلنة من العلماء يف قم لدراسة الكتاب
والرد عليه  ،وقد سررت بذلك وانتظرت النتيجة طويال  ،ومسعت أنكم قد أعددمت جوابا شفهيا  ،وطلبتم
سفري اىل قم لعرض ردكم علي  ،وقد اعتذرت عن السفر ألسباب عديدة وطلبت من مساحتكم عرب
السيد جواد الكلبايكاين أن تكتبوا مالحظاتكم وترسلوها إيل ألين أحب أن انشر ردكم علي بقلمكم
سواء اقتنعت به أو مل اقتنع  ،ولكنين مل استلم منكم أي جواب مكتوب حىت اآلن.
وقد نقل يل بعض األخوة عنكم أنكم توصون بعدم طبع الكتاب وصرف النظر عنه  ،ولكن ذلك
ت معتقدا باختالق نظرية وجود املهدي (حممد بن احلسن العسكري) وإدخاهلا يف
يصعب علي حيث بِ ُّ

تراث أهل البيت (ع) وإلصاقها هبم  ،بيد أىن ال زلت مستعدا لتغيري قناعيت فيما إذا رددمت على كتايب
وأقنعتموين خبطأ معلومايت أو منهجييت يف البحث  ،وصدق األدلة على وجود املهدي ابن احلسن
العسكري وقوهتا ،خاصة وان املسألة مل تعد تقتصر على شخصي وإمنا أضحت فكرة مطروحة يف
األوساط الثقافية الشيعية وتبحث عن جواب ..ولذا اطلب منكم مرة أخرى أن تولوا املوضوع أمهية
قصوى وان تشكلوا جلنة أخرى قادرة على الرد أو تطلبوا من اخوتكم وزمالئكم العلماء يف قم أن يقوموا
بذلك ،وأنا مستعد لالستماع إليهم يف ندوة حوار ومناقشتهم يف األدلة اجلديدة.
هذا وكنت قد اطلعت على جمموعة من كتبكم حول املهدي وباألخص كتاب (منتخب األثر يف النص
على اإلمام الثاين عشر) الذي حيتوي على كثري مما كتبه األولون منذ ألف عام  ،ولكنين مل استفد منه
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شيئا إضافيا أكثر مما كتبه مشايخ الطائفة بعد وفاة اإلمام العسكري  ،وقد وجدته يهمل بعض أهم
األدلة اليت ذكرها أولئك ويكتفي ببعض.
وكانت لدي بعض املالحظات األساسية على طريقة تناولكم للبحث يف هذا املوضوع  ،أرجو أن
يسعها صدركم الكرمي  ،كما أرجو أن تكون مناسبة لبدء حوار فعلي معكم شخصيا  ،وهي كما يلي:
 -1لقد الحظت أنكم تتبعون منهجا أخباريا متطرفا مرفوضا من أقدم اإلخباريني ،وهو قبول
الروايات بدون أدىن متحيص يف املنت أو السند ،وذلك اعتمادا على رواية مشايخ الطائفة هلا أو وجودها
يف كتبهم "املعتربة" .ومن املعروف أن املدرسة األخبارية احلشوية كانت تفعل ذلك يف قدمي الزمان ولذلك
قبلت الروايات اليت تتحدث عن حتريف القرآن ،ولكنها تطورت بعد ذلك على يدي الشيخ علي بن
بابويه الصدوق وغريه من الرواة واحملدثني الذين قاموا بتمحيص السند وإسقاط الروايات الضعيفة
والرتجيح فيما بينها  ،وذلك قبل أن تولد املدرسة األصولية االجتهادية على يدي الشيخ املفيد والسيد
املرتضى والشيخ الطوسي ومن بعدهم من العلماء.
وقد كان موضوع (اإلمام املهدي) ووجوده ووالدته موضوعا شائكا حمريا وغامضا عند الشيعة االمامية
بعد وفاة اإلمام العسكري  ،لذلك أطلقوا على تلك الفرتة اسم (احلرية) مث قام بعض احملدثني كابن أىب
زينب النعماين صاحب (الغيبة) وتلميذ الكليين  ،يف القرن الرابع اهلجري  ،باالجتهاد والنظر يف األخبار
القدمية واجلمع بني عدد منها وإسقاط البعض اآلخر واالستنتاج منها :صحة وجود املهدي وغيبته ،كما
يقول هو يف كتابه ،ولكنكم أخذمت األمر وكأنه من املسلمات والبديهيات الثابتة املفروغ منها اليت ال
حتتاج اىل مناقشة.
 -2لقد استعرضتم يف كتابكم نظرية وجود املهدي وحاولتم اإلتيان باألدلة والرباهني (األحاديث)
وفرقتهم اىل
على صحتها ومل تشريوا اىل وجود اختالف بني الشيعة ،وال اىل احلرية اليت عصفت باالمامية َّ
أربعة عشر فرقة حول موضوع اخللف  ،وبالتايل مل تناقشوا النظريات املهدوية األخرى اليت كان يقول هبا
الشيعة ذلك احلني واليت بلغت أكثر من عشرين نظرية.
-3مل تناقشوا األدلة اليت سقتموها على صحة النظرية املهدوية لإلمام الثاين عشر  ،من املعاجز اليت
ادعاها أو نسبت اىل (النواب األربعة اخلاصني) أو القصص التارخيية اليت حتدثت عن والدة املهدي
ومشاهدته يف حياة أبيه  ،وبعد ذلك ،بالرغم من وجود عالمات استفهام كثرية حوهلا؟
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 -4لقد أغفلتم الرواية التارخيية التفصيلية لظروف وفاة اإلمام العسكري ومسألة الوصية بأمواله
وأمالكه ألمه املسماة بـ":حديث" وادعاء أخيه جعفر باإلمامة وإقبال عامة الشيعة عليه يف البداية مث
اختالفهم وتفرقهم  ،كما أغفلتم مسألة اخلالف داخل البيت العلوي بني أبناء اإلمام اهلادي وحدوث
البداء يف إمامة السيد حممد بن علي اهلادي  ،وشك الشيعة يف إمامة احلسن العسكري  ،وما اىل ذلك
من القضايا التارخيية اليت شكلت املقدمة واملدخل للقول بفرضية وجود ولد لإلمام العسكري  ،مع ما يف
ذلك من أمهية قصوى للوصول اىل النتيجة املفرتضة.
 -5لقد قمتم باخللط بني جمموعة من املقدمات العامة واخلاصة بصورة غري علمية وال منطقية فأشرمت
اىل اتفاق املسلمني وإمجاعهم حول ظهور مصلح (مهددي) يف آخر الزمان  ،وقلتم :إن األحاديث
الواردة حول ذلك متواترة ..مث قفزمت بعد ذلك لتؤكدوا صحة النظرية االثين عشرية اخلاصة باملهدي ،
وذلك بالرغم من اختالف الشيعة واإلمامة وحىت اتباع اإلمام العسكري حول حقيقة املهدي أو اإلمام
من بعده  ،مما ينفي وجود أي إمجاع أو شهرة أو تواتر حول املهدي (حممد بن احلسن العسكري).
 -6لقد أشرمت بصورة خاطفة يف كتابكم الفارسي (نويد أمن وأمان) اىل الدليل العقلي حول وجود
املهدي ابن احلسن ،ولكنكم مل تذكروا الدليل بدقة وبصورة كاملة وإمنا اكتفيتم ببعض مقدماته وهي ( :
ضرورة اإلمامة اإلهلية ووجوب كون اإلمام املعصوم يف مجيع األعصار وعدم جواز خلو األرض من وجود
احلجة خوفا من سيخاهنا بأهلها) وقلتم :إن ذلك يدل على وجود صاحب الزمان وإمامته ،كما قلتم:
إننا إذا أخذنا يف االستدالل بالرباهني العامة على اإلمامة فإهنا تكفي إلثبات وجود إمام العصر
77
وغيبته.
ولكن علماء الكالم ال يكتفون بتلك املقدمات إلثبات وجود املهدي وإمنا يضيفون إليها مقدمة مهمة
جدا وهي ( :عدم جواز اإلمامة يف أخوين بعد احلسن واحلسني  ،وضرورة انتقال اإلمامة يف األعقاب
وأعقاب األعقاب بشكل وراثي عمودي اىل يوم القيامة) و ( عدم كون اإلمام العسكري هو املهدي
الغائب واثبات وفاته وعدم عودته اىل احلياة مرة أخرى) مث االستنتاج من كل ذلك :ضرورة وجود ولد له
لكي تستمر اإلمامة يف عقبه  ،بالرغم من عدم إشارته اىل ذلك أو الوصية اىل أحد من بعده باإلمامة.
وان موضوع (عدم جواز إمامة األخوين) مبدأ مل يكن جيمع عليه الشيعة االمامية يف ذلك الوقت فقد
كان الشيعة االمامية (الفطحية) جييزون انتقال اإلمامة اىل أخوين عند عدم إجناب اإلمام السابق لولد،
كما فعلوا عندما تويف اإلمام عبد اهلل األفطح حيث انتقلوا اىل القول بإمامة أخيه اإلمام موسى بن جعفر
77
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الكاظم  ،وإذا أخذنا بقوهلم ال تعود هناك أية ضرورة الفرتاض وجود ولد لإلمام العسكري واالدعاء انه
املهدي ،كما رفض عامة الشيعة افرتاض بعض الفطحية بوجود ولد لعبد اهلل األفطح والقول إن امسه
(حممد بن عبد اهلل) وانه املهدي املنتظر الغائب.
 -7ما هو مفهومكم للتواتر؟ هل تعنون به الشهرة والتواتر يف القرون املتأخرة؟ وهذا – كما تعلمون-
ال ينفع يف توثيق األخبار اليت قد تكون خمتلقة يف مرحلة زمنية سابقة وغري موجودة باملرة يف مرحلة زمنية
أسبق..
وقد استغربت جدا من دعواكم التواتر يف أحاديث (املهدي حممد بن احلسن العسكري) بالرغم من
اختالقها مجيعا يف عصر احلرية أو بعد مائة عام من وفاة اإلمام العسكري  ،ولست أدري ملاذا مل تتوقفوا
حلظة واحدة لتسألوا أنفس كم :إذا كانت القضية متواترة وثابتة وبديهية وجممع عليها فلماذا وقع الشيعة
يف احلرية؟ وملاذا افرتقوا اىل أربعة عشر فرقة أو أكثر من ذلك؟
 -8ادعيتم يف اكثر من مكان :ان أحاديث املهدي (حممد بن احلسن العسكري) كانت مسجلة يف
األصول القدمية للشيعة منذ عصر اإلمام أمري املؤمنني (ع) وقبل والدة أبيه  ،ولكنكم مل تذكروا أمساء
تلك الكتب واألصول وال أصحاهبا  ،ومل تتحدثوا عن مدى صحتها وصدقها.
ويف احلقيقة ال يوجد كتاب واحد يشري اىل ذلك ما عدا كتاب (سليم بن قيس اهلاليل) وهو كتاب
خمتلق اشتهر يف فرتة احلرية  ،ويقول عنه ابن الغضائري والشيخ املفيد يف (شرح عقائد الصدوق) :انه
كتاب موضوع وخمتلق وال جيوز االعتماد عليه  ،فأين هي املصادر املعتربة واملوثوقة من السنة والشيعة
واملؤلفة يف القرن األول اهلجري؟
 -9اعرتفتم ضمنا بضعف سند بعض األخبار الواردة حول املهدي وغرابة بعضها واستبعاد وقوع
بعضها اآلخر ،وقلتم ":إن ضعف السند يف بعضها ال يضر بغريه مما هو يف غاية الصحة واملتانة سندا
ومتنا  ،وال يلزم رفع اليد عن مجيع األحاديث الصحيحة ملكان األخبار الضعيفة مع اشتهار مفادها بني
كافة املسلمني وكون أكثر خمرجيها من أئمة اإلسالم وكابر العلماء وأساتذة فن احلديث موجب للقطع
مبضموهنا .هذا مضافا اىل أن ضعف السند إمنا يكون قادحا إذا مل يكن اخلرب متواترا  ،وأما يف املتواتر
منه فليس ذلك شرطا يف اعتباره" 78.ولكنكم مل متيزوا بني األخبار الضعيفة والصحيحة  ،ومل تبينوا ما
هي األخبار اليت هي يف غاية الصحة واملتانة سندا ومتنا  ،يف حني ال يوجد يف احلقيقة خرب واحد
78

( -ص  2منتخب األثر)

110

صحيح سندا حول والدة أو وجود شخص امسه (حممد بن احلسن العسكري) ويف هذه احلالة أال يلزم
التوقف ورفع اليد عن تلك األخبار املوضوعة يف الزمن املتأخر؟
مث ما هي األخبار الصحيحة اليت اشتهر مفادها بني كافة املسلمني؟ هل تقصدون أخبار املهدي العام
غري احملدد؟ وهذه ال تفيد أية داللة على وجود املهدي (حممد بن احلسن العسكري).
مث من تقصدون بأئمة اإلسالم وأكابر العلماء واألساتذة يف فن احلديث؟ هل تقصدون عامة علماء
املسلمني؟ أم عامة علماء الشيعة؟ أم علماء الفرقة االثين عشرية األوائل؟ وهؤالء بني متهم باختالق تلك
األحاديث وبني متهم بالضعف والتسامح يف نقل الروايات عن الضعفاء والكذابني والغالة وعدم التدقيق
والضبط.
ان علماء الرجال الشيعة االثين عشرية يؤكدون ضعف جمموعة من الرجال تنتهي إليهم كل الروايات
الواردة حول املهدي (حممد بن احلسن العسكري) والقائمة املسبقة بأمساء األئمة االثين عشر ،وميكنكم
مراجعة البحث الرجايل املفصل الذي أجريته حول كل رواية رواية من تلك الروايات ،واملوجود لديكم.
ولست أدري من أين استوردمت القاعدة اليت تتسامح يف شرط صحة السند إذا كان اخلرب متواترا؟
وك يف حيصل التواتر وحتصل الثقة إذا كان الرواة مجيعا ضعافا وكذابني؟  ..وقد قلنا :إن تلك األخبار مل
يكن هلا وجود يف حياة األئمة من أهل البيت (ع) واهنا اختلقت فيما بعد واشتهرت بني من آمن
بالنظرية االثين عشرية  ،فهي ليست متواترة أبدا وال يوجد بينها خرب واحد صحيح!
ويبدو أن هذه الشبهة قد أوقعت الكثري من الباحثني يف موضوع املهدي وصرفتهم عن حبث السند
ودفعتهم للتصديق بالروايات املوضوعة واخللط بينها وبني الروايات الصحيحة العامة حول خروج مصلح
(مهدي) عند احنطاط اجملتمع اإلسالمي.
 -10وقد استبعدمت احتمال وضع تلك األحاديث بعد والدة املهدي يف زمن (الغيبة الصغرى أو
الكربى) وقلتم " :انه غري معقول بصورة قاطعة  ،وذلك ألن الكتب اليت تضمنت تلك األخبار مؤلفة
من قبل رجال ال حيتمل فيهم جعل كلمة واحدة  ،وكانوا معروفني بالوثاقة والصدق واألمانة ،اهنم أخذوا
تلك األحاديث عن شيوخهم وعن األصول املكتوبة قبل والدة اإلمام املهدي وعرب وسائط معتمدة مائة
باملائة من قبل مشايخ الرواة املعاصرين لألئمة والتابعني والصحابة" واستنتجتم ":أن من يراجع تلك
األحاديث ال يبقى لديه جمال الشك والشبهة يف أن املهدي هو ابن احلسن العسكري"( .ص  6منتخب
األثر).
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ولو قمتم مبراجعة سند تلك الروايات بدقة ألدركتم :أن احتمال وضعها ليس معقوال وواردا فحسب
وإمنا هو ثابت بصورة قاطعة وأكيدة ..وذلك ألن الرجال الذين يروون تلك األخبار  ،وخاصة الذين
ادعوا النيابة اخلاصة والسفارة كانوا موضع هتمة ألهنم كانوا جيرون النار اىل قرصهم وكانوا حيصلون على
منافع مادية ،وكانوا متهمني بوضع الروايات اليت تؤيد ما ذهبوا اليه من افرتض وجود ولد للحسن
العسكري ،ومل يكونوا معروفني بالوثاقة والصدق واألمانة ،وان كتب الرجال الشيعية تشهد بذلك ،واهنم
مل يرووا تلك األخبار عن أي أصل مكتوب قبل والدة املهدي املزعومة ،وال عرب أية واسطة معتمدة من
مشايخ الرواة املعاصرين لألئمة ..ومن هنا فان من يراجع سند تلك األحاديث ال يبقى لديه جمال للشك
والشبهة يف عدم صدق وجود أي ولد لإلمام العسكري.
شيخنا الكرمي ..ملا ذا ال تتحدثوا بدقة وتضعوا النقاط على احلروف وتبينوا رواية واحدة – كمثل –مروية
عن رجل موثوق عن أصل مكتوب أو واسطة معتمدة مائة باملائة من قبل مشايخ الرواة املعاصرين
لألئمة؟ حىت تقطعوا الشك وتستبدلوه باليقني؟
وقد قلتم " :يكفي حديث معترب واحد" وادعيتم وجود مئات بل أكثر من ألف حديث يف مئات
الكتب املعتربة اجلامعة لألخبار والتاريخ والرجال" 79.فما هي تلك الكتب املصدرية اليت تعد باملئات؟
وال يوجد لدينا من الكتب املعتربة أكثر من أربعة والبقية غري مسندة وال نستطيع القطع على صحة نسبة
مجيع ما فيها اىل مؤلفيها فضال عن التصديق بروايتهم عن غريهم.
 -11ولقد أشرمت يف أحد كتبكم :ا ىل أن اإلميان باملهدي (حممد بن احلسن العسكري) جزء من
80
اإلميان بالغيب الذي جيب على كل مؤمن أن يعتقد به.
ولكن إذا سقطت تلك الروايات الواردة حول املوضوع ال يبقى جمال لربط اإلميان بقضية ال دليل عليها
مبسألة اإلميان بالغيب الواردة يف القرآن الكرمي واملقصود منها :اإلميان باآلخرة واملالئكة واجلن وما شابه
من األمور املذكورة يف القرآن والسنة الثابتة ،وال أحسبكم تعتقدون بأننا جيب أن نؤمن بوجود املهدي
غيبيا أي بال دليل  ،كما يقول يعض من يدعي العلم  ،فان ذلك يفتح بابا لإلميان بأية خرافة أو
أسطورة غيبيا ودون دليل.

79
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 -12وأخريا ..أود أن أناقش النتيجة العملية اليت هتمنا واملبنية على اإلميان بنظرية وجود اإلمام
املهدي (حممد بن احلسن العسكري) وهي املوقف العملي من إقامة الدولة اإلسالمية يف عصر الغيبة،
فقد طرحتم نظرية (النيابة العامة للفقهاء) واعتربمت حكومتهم هي احلكومة الشرعية الوحيدة ،وحكمتم
81
على احلكومات األخرى املنتخبة من الشعب أو غريها باحلرمة والبطالن .
وهذه نظرية حادثة وجديدة  ،وقد كانت النظرية األوىل السابقة هي نظرية (التقية واالنتظار) وحرمة
إقامة الدولة اإلسالمية يف عصر الغيبة ،وال تزال آثارها ممتدة حىت اليوم يف فتاوى الفقهاء املعاصرين الذين
حيرمون أو يهملون كثريا من اجلوانب احليوية يف اإلسالم بالرغم من قوهلم بنظرية والية الفقيه.
وكانت تلك النظرية تشكل الوجه اآلخر املالزم لإلميان بوجود اإلمام املعصوم الغائب وحرمة إقامة
الدولة لغري اإلمام املعصوم  ،ومن هنا فقد حتتم االلتزام بالتقية واالنتظار  ،ولذلك كان العلماء األوائل
كالشيخ الصدوق يرفضون نظرية والية الفقيه بشدة.
ويف احلقيقة :ان اضطرار الشيعة االمامية االثين عشرية لإلميان بنظرية والية الفقيه كان انقالبا يف الفكر
الشيعي اإلمامي وختليا عن أهم أركان النظرية االمامية وهي (العصمة والنص والساللة العلوية احلسينية يف
اإلمام  ،أي احلاكم) وهذا ما يشكل تناقضا صارخا مع املقدمات الكالمية اليت قادت اىل افرتاض وجود
ولد لإلمام العسكري  ،وإذا أجزنا قيام إمام فقيه عادل غري معصوم والمعني من قبل اهلل ال تبقى هناك
أية حاجة الفرتاض إمام معصوم ال تراه األبصار منذ اكثر من ألف عام  ،وهو ما يتناقض مع فلسفة
اإلمامة وضرورة وجود اإلمام يف األرض.
إن وجوب وجود اإلمام هو للقيام مبهمات اإلمامة وليس للقيام مبهمة إدارة الكون حسبما يعتقد
بعض الغالة  ،وان الغيبة تتناقض ببساطة مع مهمة اإلمامة .وقد أتعب املتكلمون االماميون أنفسهم
كثريا يف فلسفة الغيبة وحاولوا اخلروج من املأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه بال طائل.
مث إن نظرية والية الفقيه املبنية على نظرية النيابة العامة احملدثة نظرية حتمل يف طياهتا خماطر إقامة
حكم ديكتاتوري مطلق يستحوذ على صالحيات رسول اهلل باسم النيابة العامة عن اإلمام املهدي ،
ويؤدي بالتايل اىل إلغاء دور األمة يف تعيني اإلمام أو حتديد صالحياته ،وهو ما يشكل خطورة توازي
اخلطورة النامجة عن االنسحاب عن املسرح السياسي باسم التقية واالنتظار.

81
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مساحة الشيخ الصايف:
إن كل ذلك يدعونا – على األقل – اىل إعادة النظر يف مسألة وجود اإلمام املهدي (حممد بن
احلسن العسكري) والتأكد مما إذا كان القول بوالدته واستمرار حياته حىت اآلن مسألة حقيقية؟ أم فرضية
فلسفية ومهية اجتهادية؟ إن اإلجابة الصحيحة عن ذلك كفيلة هبدايتنا اىل الطريق اإلسالمي السياسي
الصحيح ..طريق أهل البيت الواقعي  ..طريق الشورى والتوازن بني احلاكم واحملكوم.
هذا والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
امحد الكاتب
 10شوال 1414هـ1994/
 - 9مع الدكتور محمد حسين الصغير في كتابه (الفكر اإلمامي من النص حتى المرجعية)
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استبعاد نظرية تطور الفكر الشيعي ،وتشكيك باألمانة العلمية للكاتب
لعل من أبرز الكتب اليت تستحق التوقف عندها ،كتاب الدكتور الصغري ،والدكتور  -كما هو معروف
 درس أكثر من عشرين عاما يف حوزة النجف األشرف من عام  1952حىت  ، 1975وخترج علىيدي اإلمام اخلوئي ،ومجع بني الدراسات احلوزوية واحلديثة ،حيث أكمل دراساته العليا يف اآلداب يف
جامعة بغداد وجامعة القاهرة وجامعة درهام الربيطانية ،وحصل على الدكتوراه ودرجة األستاذية
(الربوفيسور) عام  ،1988وأسس الدراسات العليا يف جامعة الكوفة عام  ، 1988وأشرف وناقش
أكثر من مائة رسالة ماجستري ودكتوراه يف الدراسات القرآنية والبالغية والنقدية ،وله أكثر من مخسني
حبثا علميا وعشرين مؤلفا.
وهو ما يؤهله جدا ملناقشة كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه) أفضل
مناقشة علمية .ويف احلقيقة عندما رأيت كتابه وقرأته عنوانه سررت بقيامه بالرد ،أكثر من الردود اليت
قرأهتا لرجال دين آخرين ،رغم أين فهمت من العنوان الفرعي (رداً لشبهات أمحد الكاتب) أنه يتخذ
موقفا ناقدا ،وحسبت أنه سوف يقوم برد علمي على ما ذكرت يف كتايب من تطور الفكر السياسي

 - 82د .حممد حسني الصغري ،الفكر اإلمامي من النص حىت املرجعية  ،ردا لشبهات أمحد الكاتب  .دار املؤرخ
العريب لبنان 2000
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الشيعي ،ويأيت مبا لديه من أدلة علمية لدحض ما طرحت من أفكار ،بروح علمية أكادميية .ولكن
صدميت به كانت كبرية إذ أنه عرب منذ البداية عن موقف رافض ألي تفكري أو مناقشة أو نقد أو نقض
ألي مبدأ من مباديء الفكر اإلمامي ،اليت اعتربها نسخة واحدة متكاملة وثابتة وجامدة ،نازلة من
السماء ،وجممع عليها منذ عهد رسول اهلل (ص) حىت اليوم ،وبالتايل فال جمال ألي نقاش أو حوار فيها.
فقد قال يف الصفحات األوىل من كتابه ،بعد أن استعرض أصول الدين عند الشيعة وهي التوحيد والنبوة
واإلمامة والعدل واملعاد":هذه أوليات اعتقاد اإلمامية ،وهي مباديء أساسية وليست هامشية ،فقد قام
عليها إمجاع االمامية منذ عهد رسول اهلل (ص) حىت اليوم" وأضاف ":ومن هنا ،فقد نشأ الفكر
اإلمامي في مبادئه األولى التي ال تقبل نقضا وال رداُ ،فهي ليست فرضيات تطرح على بساط
83
البحث فيُقبل منها ما يُقبل ،ويُرفض منها ما يُرفض".

وكان من الواضح ان الدكتور الصغري يعترب الفكر اإلمامي فكرا حيويا صامدا عرب القرون ،فقد
قال":الفكر اإلمامي عرب أربعة عشر قرنا ،عرضت له ضغوط سياسية عرب سلطات زمنية جائرة ،ونصبت
له احلرب على قدم وساق ،سواء أكان ذلك نتيجة عصور التخلف ومصادرة الرأي ،أم عرب سياسة

اإلرهاب الدموي واالضطهاد ،أم حصيلة الصراعات املذهبية اليت مين هبا التاريخ اإلسالمي ضمن قنوات
سخرهتا قوى الشر والطغيان بني املسلمني ،أم كان ذلك يف نطاق التعصب األعمى املرير.
وما زال الفكر اإلمامي غضا يف حيويته وعطائه ،نابضا بالنشاط واالستقامة رغم كل تلك املالبسات
التارخيية ،وفوق كل املضاعفات الطائلة ..أترى كل هذا البقاء الطويل يستند اىل قوة ذاتية ،أو انه يستند
اىل عناية إهلية ،أم انه مزيج متفاعل بني األمرين؟
ان مئات من املبادئ واملذاهب واالجتاهات واألفكار عفا عليها الزمن نتيجة ممارسات ال إنسانية يف
الضغوط والتطويح واإلبادة واالستئصال ،وهي أقوى عدة ،وأكثر عددا ،وأمضى سالحا ،وبقي الفكر
اإلمامي صامدا أمام مجيع تلك التفاعالت الالمشروعة ،وما ذاك إال بعناية اللطف اإلهلي والغييب والتأييد
84
اإلهلي يضاف اليهما صدق النية وسالمة القصد".
ومن هنا فان الدكتور الشيخ الصغري اعترب كتاب (تطور الفكر السياسي الشيعي) حماولة للنيل من
الفكر اإلمامي وجمموعة شبهات ليس إال ،وتعامل معه على هذا األساس ،فقال ":ان حقائق األشياء ال
تزيفها أوهام الصنائع واملأجورين ،وان مرتكزات العقائد ال تغريها أهواء املبتدعني والعمالء ،وان الفكر
الصامد ال يزلزله الريح مهما عصف.
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 -ص 13 - 12
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 -ص 17
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ان النقد النزيه واملنهج التحليلي وحدة متكاملة األجزاء يف األداء والتعبري ،ووحدة ذاتية السلوك يف
معايري الرد واجلدل سلبا وإجيابا ،وهذه الوحدة يف جوهرها املتأصل تأىب منطق اهلجوم والسباب والشتم
واالستخفاف ،وتأىب أيضا لغة التجريح والتوهني واالستفزاز ،وتدعو اىل البحث املوضوعي القائم على
أساس الدليل والربهان ،وهذا ما مل جنده عند "الكاتب" فلقد متادى باهتام األئمة (ع) وشكك بالنص
عليهم بل نفاه نفيا قاطعا ،ورفض العصمة وجتاوز على املبدأ العام ،وهتجم على القائلني بإمامة املهدي
املنتظر ،بل ذهب اىل اعتباره فرضية فلسفية ال أصل هلا ،فهو عنده ال وجود له بل وغري مولود أساساً،
و َّ
كذب نوابه األتقياء الربرة ،وتناول متكلمي االمامية بالسوء واالنتهاك ،واهتم املؤسسني األوائل بالكذب
واالنتحال ،وعرض لسرية العلماء بالتفنيد واالمتهان ،ونازع الفقهاء مسائل ليست من ختصصه ،وليس
له حق القول فيها ،وطمس احلقائق املسلمة ،ورد األحاديث الصحيحة ،وشوه الوقائع الناصعة ،وغاص
اىل الشبهات الباطلة غوصا ،وخاض فينا ال حيسنه جزافا.
ان املقطوع به ان كتاب الكاتب يعتمد الروايات الضعيفة واملراسيل ،ويستجمع األحاديث املنحولة
واملتقطعة لتيسري شبهاته وتسيريها ،واليت ال يؤمن بأي منها الفكر اإلمامي منذ عهد علي (ع) اىل يومنا
85
هذا بل وما بعده حىت قيام الساعة ،وهي مناورة فاشلة يف أبعادها كافة."..
تضمن كتاب (الفكر اإلمامي من النص حىت املرجعية) اثين عشر فصال ،يف  280صفحة ،وهي:
 -1مباديء الفكر اإلمامي وشبهات الكاتب
 -2لغة الطعن واالهتام والتحريف عند الكاتب
-3
-4
-5
-6

نظرية الشورى ..ال يؤمن هبا أهل البيت
من الشورى اىل احلكم الوراثي /رد وتعقيب
بوادر الفكر اإلمامي /مناقشة وتصويب
أركان نظرية اإلمامة /التأكيد على املبدأ والنص

-7
-8
-9

مبدأ اإلمامة يف مواجهة التحديات
الواقع االثنا عشري ..ال التطور
اإلمام املهدي املنتظر ..حقيقة تارخيية

 -10النص على األئمة
 -11الفكر اإلمامي يف عصر الغيبة
 -12املرجعية عند االمامية
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وباإلضافة اىل ما سجله الدكتور الصغري يف الفصل األول ،من امتعاض ورفض لكتاب تطور الفكر
السياسي الشيعي ،واعتباره له جمرد شبهات وشتائم ،قال يف الفصل الثاين حتت عنوان (لغة الطعن
واالهتام عند الكاتب) :مفردات الطعن واالهتام ،لغة الكاتب تقوم على أساس الطعن واالهتام
والتكذيب يف حنايا كتابه "تطور الفكر السياسي الشيعي" وهي تقوم على أساس املفردات اآلتية
منوذجا ومثاال ال حصرا واستقصاء:
 -1عبارات الشك واالستبعاد حيشرها بأجواء من احلرية والغموض وعدم الوضوح مقرتنة
-2
-3

باملشكلة املدعاة حينا ،وباحملاولة اليائسة حينا آخر...
الطعن بكل ضررويات االمامية ومسلماهتا ،قوال وفعال وعمال..
التناقض والتهافت الذي حفل به الكتاب ال حتده حدود باعتماده املراسيل وبرت
األحاديث ،والتأكيد على الضعيف منها ،وطعن الصحيح من جهة ،ونكران مبدأ
اإلمامة من جهة أخرى..فهو ينكر األصل رأسا يف املقدمة ،فماذا تنفعه النتائج؟

-4

لغة الطعن والتكذيب لكل علماء االمامية ،بل لألئمة أنفسهم ووصفهم بما ال
يليق وشأهنم ،ونسبة الكذب اىل النواب األربعة عن اإلمام املنتظر  ،فهم أدعياء ملا مل
يكن ،وتكذيب املؤسسني األوائل للمذهب يف أصوله العامة استنادا لفكر أئمة أهل
البيت كالكليين والصدوق والصفار واملفيد واملرتضى والطوسي ...أما علماؤنا
المتأخرون فتناولهم بالتجريح ابتداء من المحقق الحلي فالعالمة الحلي وابن فهد
وابن ادريس واالردبيلي والكركي والنراقي والشهيد األول والشهيد الثاني وصاحب
الجواهر حتى انتهى باإلمام الخوئي ومن بعده ،كما يف اجلزء الثالث من كتابه.

-5

نسبة الفكر اإلمامي لمتكلمي الشيعة وفالسفتهم على حد تعبيره...

-6

لغة التهجم واالتهام ألبرز علماء االمامية من الرواة املوثقني كزرارة بن أعني ،ويونس

بن عبد الرمحن وأيب بصري ومعاوية بن عمار وابن أيب عمري وأضراهبم من أصحاب

-7
-8

-1

117

الصحاح.
خلطه يف القول بوالية الفقيه ،واكتشافه املزعوم أن العلماء السابقني جيهلون النظرية وال
يعرفوهنا مطلقا...
86
يتهم الكاتب النواب األربعة بالكذب يف نيابة صاحب األمر ..
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 -ص 27 - 25

مث تطرق الدكتور حممد حسني الصغري اىل مسألة اقتطاع النصوص والتحريف يف كتاب (تطور الفكر
السياسي الشيعي) فقال ":ويا ليت الكاتب اكتفى بالطعن والسب واالهتام ،ولكنه عمد اىل النصوص
فاقتطعها ،واىل الروايات فحرفها عن موقعها ،فأورد ما شاء إيراده ،وحذف ما شاء حذفه ،فالقضية عنده
كيفية ال موضوعية ،وفوضوية ال تنظيمية ،فله إثبات ما يشاء وله حذف ما يشاء ،وقد جرى هذا يف
أكثر من مخسني موضعا من كتابه العتيد!!! اكتفي بإيراد بعض النماذج على سبيل املثال ال احلصر
واالستيعاب ،لريى القارئ أمانة الكاتب؟
-1

نسب الكاتب للسيد املرتضى نصا يعرض فيه للعباس بن عبد املطلب خماطبا أمري املؤمنني
يف مرض النيب (ص) الذي تويف فيه ،وهو يتخوف االستخالف خشية التفرق .ولدى
مالحظة النص وجدنا الدعوى فيه للقاضي عبد اجلبار املعتزيل ،واملرتضى يورد ذلك للرد
عليه ،فيقول املرتضى":والذي يبني صحة تأويلنا ،وبطالن ما تومهوه قول النيب (ص) يف
جواب العباس على ما وردت به الرواية":انكم املقهورون" ويف رواية أخرى ":انكم
املظلومون" والكاتب حيذف هذا النص الذي أورده املرتضى ردا على الكالم الذي ذكره
الكاتب واستدل به ،وهو للقاضي عبد اجلبار وليس للسيد املرتضى.

-2

-3

ويستدل الكاتب رواية تنسب لإلمام الباقر (ع) بروضة الكايف أن عليا مل يدع اىل نفسه،
وأنه أقر القوم على ما صنعوا وكتم أمره ،بينما نص الرواية بعد بيان أسباب امتناع اإلمام
عن البيعة أوال ،ومبايعته الحقا مع كرهه لذلك" :ولذلك كتم علي أمره ،وبايع مكرها،
حيث مل جيد أعوانا" فأين هذا من ادعائه ان عليا أقر القوم على ما صنعوا وكتم أمره.
وحرف الكاتب أيضا نصا واقتطعه ليستدل به على ان زين العابدين قد بايع يزيد بن
معاوية بعد احلرة .بينما جند اإلمام مكرها بذلك بعد هتديده بالقتل بنص قوله الذي حذفه
87
الكاتب " قد أقررت لك بعدما سألت ،أنا عبد مكره".

ويف الفصل الثالث يرد الدكتور الصغري مقولة أن الشورى هي نظرية أهل البيت ،ويقول ان األئمة مل
يعينوا بالشورى ،وان القرآن حتدث عن الشورى يف حدود معينة ،كما هو ظاهر النص القرآين يف
موردين ،واآليتان ال يعطيان احلق يف تعيني اإلمامة أو اخلالفة أو القيادة إطالقا وال يتحدثان عن
نوع احلكم ال من قريب وال بعيد ،فاآلية األوىل تتحدث عن خلق النيب ورقة قلبه ،وتأمره بالعفو
عنهم واالستغفار هلم ،ومشاورهتم يف األمر ،ولكن أي أمر هو؟ ...واآلية الثاين تتحدث عن الذين
استجابوا هلل ،وأقاموا الصالة واتفقت كلمتهم ،فأمرهم – ال أمر اهلل – شورى بينهم ،فاآلية
تتحدث عن إمياهنم وتدينهم وطبيعة أدائهم للواجبات وتشري اىل حياهتم وشؤوهنم اخلاصة هبم،
 - 87ص 39
118

كاملشاورة وعدم االستبداد بالرأي .فالسياق القرآين يف اآليتني ال يساعد على نظرية الشورى باملعىن
املطروح ،وإذا ابتعد القرآن العظيم عن هذا الفهم الذي محل عليه محال قسريا ،فال عربة مبا سواه.
ص 52
ويستشهد الدكتور الصغري حبديث الغدير وأحاديث أخرى ليبطل مبدأ الشورى 88.ويقول:
"عقدنا الفصل الثاين من هذا الكتاب للنصوص على إمامة األئمة مجلة وتفصيال ،فالنص على
89
االثين عشر إماما مجلة ،والنص على إمامة كل إمام بامسه هو التفصيل املراد".
ويعقد الدكتور الصغري الفصل الرابع من كتابه للرد على موضوع (تطور الفكر السياسي الشيعي
من الشورى اىل احلكم الوراثي) من كتايب ،والذي استعرض ثالث مراحل هي املرحلة الكيسانية،
وفكر اإلمام الباقر ،ومن بعده فكر اإلمام الصادق السياسي ،قبل أن يولد الفكر اإلمامي ،فريفض
الدكتور الصغري كل ذلك جبرة قلم ويقول ":الكيسانية حركة سياسية ال عالقة هلا بأهل البيت (ع)
ال من قريب وال من بعيد ،وقد سبق القول أن املختار كان رجال ذكيا علم من سرية اإلمام زين
العابدين (ع) عدم القول بالتحرك السياسي بعد مصرع أبيه سيد الشهداء ،فاتكأ على حممد بن
احلنفية ،وادعى نيابته الستقطاب الناس وتقوية أمره ال أكثر وال أقل .ومل يتصد حممد بن احلنفية –
كما يدعي الكاتب – لقيادة الشيعة يف أعقاب مقتل احلسني ،ومل يأمر املختار بالثأر من قتلة
احلسني .فكل هذا موضوع ال أصل له" 90.ويقول ":ال عالقة للدولة العباسية بالشيعة االمامية،
فكل له منه جه ،وكل له دعاته ،كما ال عالقة ألتباع عبد اهلل بن معاوية بن عبد اهلل بن جعفر
91

الطيار بالشيعة االمامية".
وهكذا يفعل عندما يتوقف عند موضوع اإلمام حممد الباقر واملعرتك السياسي ،فيقول ":ما أورده
من نظرية سياسية مزعومة لإلمام حممد بن علي الباقر فهو مما نسجته خميلته ،وهو مرفوض عند
االمامية مجلة وتفصيال ...واما ان اإلمام الباقر قد قام مبحاولة تعزيز شرعية مطالبته بقيادة الشيعة –
على حد تعبري الكاتب النايب – فاإلمام الباقر ال حيتاج اىل حماولة لتعزيز وجوده الشرعي ،وامنا شأنه
شأن األئمة الطاهرين ،يدفع خصوم االمامية باحلجج اليت يشهرها اخلصوم أنفسهم ،والباقر حيتج
بلغة العصر الكالمية لدرء الدعاوى الباطلة ضد منصب اإلمامة ،وهذا حقه الشرعي الذي ال
ينازعه أحد فيه".
 - 88ص 56
 - 89ص 57
 - 90ص 68
 - 91ص 69
 - 92ص 71 - 70
119
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وهكذا يرفض الدكتور الصغري أيضا احلديث عن فكر سياسي خاص لإلمام الصادق ،ضمن تطور
الكفر السياسي الشيعي ،ويقول":مل تكن لإلمام الصادق (ع) نظرية سياسية باملفهوم الذي طرحه
الكاتب طرحا فجا بعيدا عن األصالة واحلصافة ،وقريبا من الرتف العشوائي يف املنهج والطريقة
واألسلوب" .ويضيف ":ادعاء الكاتب أن الصادق خيوض معركة اإلمامة مع منافسيه ادعاء ال يقوم
على أساس اجتماعي أو ت ارخيي ،فلم يكن لإلمام منافس له من أهل بيته يف املنصب وهو اإلمامة،
93
فلم ينافسه عمه زيد وال ابن عمه ذو النفس الزكية!!! فأين هي املعركة املزعومة؟".
وينهي الصغري الفصل الرابع بالقول ":أما حديث الكاتب عن اجلارودية وعامة الزيدية وسواهم
من املتطرفني الذين يبنون نظريتهم يف اإلمامة على مبدأ اخلروج والثورة ،فال ختص مبحث االمامية
االثين عشرية ال من قريب وال من بعيد ،وليس هو من صلب املوضوع ،واخلوض فيه تطويل بال
طائل".

94

ويكرس الدكتور حممد حسني الصغري الفصل اخلامس من كتابه ملناقشة فصل (بوادر الفكر
اإلمامي) من كتايب ،فينفي حدوث التشرذم والتطور "الومهي" ويقول ":التشرذم املدعى موضوع ال
أصل له ،وامنا نشأت بعض املوضوعات الصغرية اليت ضلت طريق أهل البيت فشرقت وغربت بعيدا
عن السبيل الذي اختطه أئمتنا (ع) .وأما التطور املزعوم فال أساس له من الصحة ...إذ أن مبدأ
اإلمامة منذ عهد النيب (ص) منحصر بتسعة من ذرية اإلمام احلسني من بعده ،وهو ما عليه االمامية
يف العامل أمجع ،ومنذ عهد مبكر حىت اليوم وغدا وحىت قيام الساعة".

95

ويناقش الدكتور الصغري يف الفصل السادس من كتابه ،الفصل الرابع من كتايب (أركان نظرية اإلمامة)
والذي ذكرت فيه اع تماد الفكر اإلمامي يف البداية وحول عدد من األئمة على الوصية ،مث اعتماده
على النص ،وعند افتقاد النص يعتمد على العقل ،وعند افتقاد العقل يعتمد على املعجزة ،وحدوث
النزاع بني الشيعة حول احنصار اإلمامة يف ذرية احلسني بال دليل ،مث قوهلم بقانون الوراثة العمودية،
وقوهلم يف البداية باستمرار اإلمامة اىل يوم القيامة ،مث تطور نظرية اإلمامة اىل اثين عشر إماما،
فيعترب "كل ذلك متحال وتفريقا طويال عريضا بني النص والوصية يف اإلمامة ،وان الكاتب يأيت
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مبباحث التفريق الوامهة ،وتكثري العناصر املشرتطة وترويج الشبهات الواهية ،وكلها باطلة ال أساس هلا
من الواقعية أو الصحة ،وهي مبنأى منعزل عن منهج البحث العلمي الرائد".
وناقش الدكتور الصغري يف الفصل السابع من كتابه (مبدأ اإلمامة يف مواجهة التحديات) وموقف
األئمة من العصمة ،وعلق على رسالة اإلمام احلسني ألهل الكوفة "فلعمري  ،ما اإلمام إال العامل
بالكتاب ،احلابس نفسه على اهلل ،القائم بالقسط الدائن بدين اهلل" واليت ال يذكر فيها شرط
العصمة ،بالقول ":إذا اجتمع لإلمام العمل بكتاب اهلل ،وحبس النفس على اهلل ،والقيام بالعدل ال
يزيغ عنه ،والدائن بدينه اهلل وحده وهو احلق ،فذلك اإلمام هو اإلمام املعصوم بعينه ،بلحاظ احلابس
نفسه على اهلل وحدها إضافة اىل الصفات األخرى ،فان التحبيس على اهلل دون سواه يعين عدم
املخالفة هلل يف كل جزئية تتناىف مع التحبيس عليه ،وهو دليل العصمة ،فهذا القول لإلمام احلسني ال
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شاهد فيه للكاتب ،وهو عليه ال له كما رأيت".
أما يف الفصل الثامن كتابه فقد رفض الدكتور الصغري مقولة (التطور االثنا عشري) وقال  :ان
األئمة منصوص عليهم بعددهم وأمسائهم من قبل " وقد أثبتنا أن مبدأ اإلمامة قائم عند االمامية
منذ عهد مبكر ،وهناك مئات الروايات املعتربة يف املوضوع ،وإنكار ذلك ال يقوم على أساس عند
97

الكاتب سوى االبتعاد والتشكيك".
ومر يف هذا الفصل على موضوع طفولة عدد من األئمة (كاجلواد واهلادي واملهدي) لدى
تسلمهم زمام اإلمامة ،ومشكلة البداء اليت حدثت يف تسمية عدد منهم مث وفاهتم قبل آبائهم
كإمساعيل والسيد حممد بن اهلادي ،ودافع عن إلغاء العموم الوارد يف آية احلجر ،أو ختصيصه،
فقال ":ان القرآن نفسه ألغى هذا العموم – ال الشيخ املفيد – بنصه على نبوة عيسى وعمره يوم
واحد ،وعلى نبوة حيىي وهو صيب ،فإذا كان هذا اإللغاء لعموم اآلية صحيحا ،وهو صحيح ،فقد
صح بالنص القرآين إلغاء املفيد لعموم اآلية" .ص  158ورفض أخريا تأثري نظرية الغيبة واإلميان
بإمام غائب سلبيا على الشيعة ،مما أدى اىل انسحاب الشيعة االثين عشرية من املسرح السياسي
وانقراضهم يف القرن الرابع .فقال ":هذا الزعم مناقش يف صحته فلم يفقد مبدأ اإلمام أثره يف احلياة
للقول بوجود اإلمام الغائب  ،فهو على هنج رتيب يتبىن مشكالت الزمن باحلل ،ويعرض لتأريخ
األمة بالتطوير ،وينشر من علمه ما تتسع له اآلفاق ،أما أنه قد فقد داللته السياسية نتيجة الغيبة
واالنتظار ،فاملبدأ قائم سواء أترك سياسيا أم مل يتحرك ،وال عالقة بني قيام املبدأ كحقيقة واقعة وبني
حتركه السياسي ،فالسياسة ال ختاض غمارها يف كل وقت ،ومن السياسة ترك السياسة اىل حني،
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وليست السياسة كل شيء يف حياة الفكر اإلمامي .وأما أن ذلك قد أدى اىل انقراض االمامية..
فقلة تدبر بتأريخ احلياة السياسية والدينية والفكرية واالجتماعية باملبدأ ،فاإلمامة كانوا بكل زمان
ومكان ،وقد بقوا حتى اليوم في كل زمان ومكان".
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وبعد كل هذه الرحلة الطويلة يف مناقشة ورد نظرية تطور الفكر السياسي الشيعي ،وحماولة إثبات
وجوده منذ اليوم األول وبصورته األخرية ،وحىت النهاية ،يصل الدكتور حممد حسني الصغري اىل أهم

فقرة وهو موضوع وجود اإلمام الثاين عشر "حممد بن احلسن العسكري" الذي قلت انه مل يولد قط،
وانه ليس سوى فرضية فلسفية ومهية ،فيقول يف الفصل التاسع( :اإلمام املهدي حقيقة تأرخيية)،
وينفي أوالً وجود عصر احلرية ،بكلمات خمتصرة ،حيث يعده افرتاضا" :وقد عرض فيه اىل ما يسمى
بعصر احلرية دون وجود أية حيرة ،ولكنها افرتاضات ومتحالت ال يعضدها نص علمي وال يوثقها

سند تأرخيي ،وامنا هو التشكيك املتعمد املتكيء على االستبعاد ،واالستبعاد أمر نفسي ال يشكل
99
منهجا يف الرد واجلدل".
مث يستعرض الدكتور الدليل العقلي حلقيقة املهدي ،فيقول":الدليل العقلي قائم على أساس أن هلل
احلجة على عباده ،وذلك يقتضي وجود احلجة يف كل عصر ،وهذا يقتضي وجود اإلمام املعصوم،
وهذا ينحل عقليا اىل القول باإلمامة أوالً ،واىل ضرورة القول بالعصمة ثانيا ...ويا ليت شعري ما
ينكر الكاتب من هذا االستدالل؟ وما هو اخلالف فيه؟وهل يناقضه الدليل النقلي أم يعضده؟ وقد
أيده الشيخ الطوسي بقوله :ان كل من قطع على وجوب اعتبار الدليل العقلي قطع على وجود
100

صاحب الزمان وإمامته".
ويأيت بعد ذلك مبجموعة روايات عامة عن املهدي املنتظر ،حىت يصل اىل الدليل التأرخيي على
حقيقة املهدي ،فيقول يف صفحة واحدة ":وقد جلأ الكاتب اىل اهلمز واللمز يف هذا الدليل ،ونفى
به والدة املهدي حبجة الظاهر من حياة اإلمام العسكري وسريته النافية أن يكون له ولد .متجاهال
أن البرهان التأريخي كان قاطعا على وجوده بالوالدة ،وبمشاهدة أهل بيته له ،وبمعرفة جملة
من أصحاب أبيه له عندما شاهدوه ،وهو صبي يدرج .وأما التكتم على والدته فهو مما ينبغي أن
يكون لتعقب الدولة العباسية له ،ولعلم سالطينها بأنه سيولد ،وانه اإلمام الثاين عشر ،واهلجوم على
دار اإلمام العسكري يف حماولة القبض عليه من قبل املعتضد العباسي أشهر من أن تذكر .وألمر ما
أوحى اهلل ألم موسى أن تتكتم على والدة موسى (ع) بنص القرآن العظيم ،وذلك األمر هو اخلوف
 - 98ص 159
 - 99ص 163
 - 100ص 164
122

عليه من القتل من قبل فرعون ،فإذا كان ذلك واقعا ،وهو واقع ال شك فيه ،فما يقال هناك يقال
هنا .مث ملاذا جيوز الكتمان يف والدة النيب والنبوة أهم ،وال جيوز الكتمان يف والدة اإلمام؟؟
وبعد الوالدة يقول اإلمام احلسن العسكري على ما يرويه الكاتب نفسه عن الفضل بن شاذان عنه
(ع) أنه قال ":ولد ويل اهلل وحجته على عباده ،وخليفيت من بعده."..
وحينما ولد يف النصف من شعبان سنة  255هجرية هناك ظاهرتان عند اإلمام العسكري:
األوىل أنه أرسل أمواال اىل بعض مواليه من الشيعة يف أماكن خمتلفة ،وأمرهم أن يعقوا عن ولده
املهدي.
الثانية :ان اإلمام العسكري كان يعرضه على أشخاص مبفردهم حني يزورونه ،كعمرو األهوازي،
واحلسن بن احلسني العلوي.
وإذا أنكر الكاتب كل هذا  ،فهل باستطاعته نكران النواب األربعة وهم العدول الثقاة عند

مجيع املسلمني ،وتلك طرائحهم يف بغداد يشاهدها الرائح والغادي".
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وبعد أن يفرغ الدكتور الصغري كنانته ،يرتدي زي احمللل النفسي فيقول":يبدو يل ان الكاتب
يعيش في صراع نفسي داخلي  ،فهو موزع بني نوازع الالشعور اليت تدفعه وتشده اىل عقيدته
األوىل ،وبين المغريات في الجاه والمال والشهرة وما جتر اليه من احنالل وتبعية يف املعتقد
والسرية ،وهو ال يكاد يلمح حقيقة األمر حبياد تام ألنه مزدوج الشخصية والتفكري والعطاء ،وقد

أدى به هذا التناقض الغريب اىل القلق وعدم االستقرار النفسي والذهين ،فهو يدعو اىل السري على
هنج األئمة ولكن بأسلوب يبدو عليه االلتواء ..ويدعو أتباع أهل البيت لاللتزام بطريق أهل البيت
والسري على هنجهم إلرساء قواعد الشورى ...ويدعو الشيعة اىل السري على هنج أهل األئمة
102
بالتخلص من أوهام املتكلمني وفرضياهتم ،من علماء الشيعة ومتكلميهم ."..
هذا هو أهم ما جاء يف كتاب الدكتور (الربوفيسور) الشيخ حممد حسني الصغري (الفكر اإلمامي
من النص حىت املرجعية).
وإذا ما أردنا أن نلخص كالمه يف سطور ،فانه ميكن القول :انه يعتقد بنشوء املذهب الشيعي
اإلمامي االثين عشري يف عهد الرسول األعظم حممد (ص) واستمراره اىل اليوم ،وعدم حدوث أي
تطور فيه ،وان احلركات الشيعية األخرى اليت بلغت السبعني ،ما هي إال انشقاقات جانبية عنه.
على العكس مما قلت يف كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي) من تطور الفكر السياسي الشيعي
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من موضوع الوالء واحلب ألهل البيت ،اىل القول بأحقيتهم ،وحصر احلق يف اإلمامة واخلالفة هبم،
مث انشقاق الشيعة ،وحدوث فريق جديد حيصر احلق باإلمامة يف البيت احلسيين ،مث والدة فريق يقول
بقانون الوراثة العمودية ،وتذبذب االمامية بني اإلمساعيلية والفطحية واملوسوية والقطعية ،ومواجهتهم
للتحديات يف رفض أهل البيت لنظريتهم ،وحدوث مشكلة البداء ،ووصول اإلمامة اىل أطفال
صغار ،وأخريا وصول النظرية اىل طريق مسدود بوفاة اإلمام العسكري دون خلف ،واخرتاع ولد
موهوم له ،مث انقراض الفكر اإلمامي ،وغيبة الشيعة.
ويالحظ أن الدكتور الصغري مل يأخذ األفكار اليت طرحتها فكرة فكرة بصورة كاملة ،لريد عليها
حبذافريها  ،وامنا اختار بعض النقاط املتفرقة منها ،لريد عليها بصورة منفردة ،ومل يتوقف ليناقش
الروايات واألدلة اليت قدمتها على التطور ،وامنا اكتفى مبا حيلو له ويسهل عليه .وردد دائما الصورة
التقليدية املوروثة واملعروفة عن نظرية اإلمامة ،واعترب أي نقد هلذه الصورة أو تشكيك هبا هجوما
على الشيعة والتشيع وأئمة أهل البيت والعلماء واملتكلمني والرواة والنواب ،ولست أدري ماذا كان
يريد مين ؟ أن أجمد وأقدس وأعظم الرجال الذين صنعوا الفكر اإلمامي؟
ولكي يسوق الصغري النظرية االمامية فانه جتنب باملرة أية عملية نقد للرواة والروايات اليت ذكرها أو
ساقها إلثبات ما يريد ،وات بع منهجا أخباريا حشويا فريدا من نوعه ،ال يقبل به أدىن باحث علمي
موضوعي .ورفض أن يفتح عقله على أي سؤال؟ أو التفكري يف أية قضية أو أية مشكلة واجهت
الفكر اإلمامي يف تارخيه الطويل ،واضطر اىل ان يغمض عينيه عن كثري من أحداث التاريخ ،أو
يقرأها بعيون إمامية منحازة سلفا .فقد رفض مثال حدوث البداء يف عملية تسمية األئمة ،وهي قصة
يذكرها علماء االمامية االثين عشرية ،وتدل على عدم وجود القائمة املسبقة بأمساء األئمة االثين
عشر من قبل ،وعلى غموض تسلسل األئمة حىت لدى األئمة وأصحاهبم وخاصة شيعتهم ،فضال
عن عامة الشيعة أو عامة املسلمني .وكان جيدر بالدكتور الصغري التوقف عند هذه القصة قليال
ليدرسها أو يفكر فيها قليال ،ولكن متسكه بأفكاره املوروثة عن قدم الفكر اإلمامي ،جعله يرجتف
ويرفض النظر اىل تلك احلقيقة اليت تنسف كثريا من موروثاته الساذجة واألسطورية .وكذلك رفض
استماع احلديث عن ( احلرية) اليت عصفت بشيعة اإلمام العسكري ،وألفوا فيها الكتب مثل (اإلمامة
واحلرية) لعلي بن بابويه الصدوق .وبدال من أن يناقش موضوع احلرية اليت تدل على غموض اخللف
واليت أدت اىل تفرق الشيعة اىل أربعة عشر فرقة حسبما يقول النوخبيت واألشعري القمي واملفيد
والطوسي واملرتضى وكل مؤرخي الشيع ،فانه ارتضى لنفسه القول ":اهنا افرتاضات ومتحالت ال
يعضدها نص علمي وال يوثقها سند تارخيي،وامنا هو التشكيك املتعمد املتكيء على االستبعاد".
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ولست أدري من الذي يستبعد؟ ماذا؟ أنا الذي اعتمد على التاريخ الشيعي ،الذي ال حيب
الصغري قراءته؟ أم هو الذي حياول قراءة التاريخ وكتابته حسبما يشتهي ،وينسجم مع نظرياته الومهية
واألسطورية؟
وكنا نتوقع أن يتوقف الدكتور ولو للحظات عند ما يسمى بالدليل التارخيي الذي يثبت أو ال
يثبت والدة ووجود "حممد بن احلسن العسكري" والذي حبثناه يف فصل كامل ،فإذا به خيتصر الكالم
يف سطور قليلة ويريح نفسه من عناء البحث واحلديث ،ويستعري نصوصا من السيد املرتضى والشيخ
الطوسي تفرتض بصورة "عقلية" وجود الولد لإلمام العسكري ،ليدعي بعد ذلك  ":ان الربهان
التأرخيي كان قاطعا على وجوده بالوالدة ،ومبشاهدة أهل بيته له ،ومبعرفة مجلة من أصحاب أبيه له
عندما شاهدوه وهو صيب يدرج" .ويستشهد ببعض الروايات اليت تقول أن اإلمام العسكري أخرب
عددا من مواليه بوالدته ،وأنه أرسل أمواال اليهم ليعقوا عن ولده ،وأنه كان يعرضه على بعض
أصحابه.
ان الصغري يذكر هذه الروايات بدون أي حتقيق يف أي سند ،ويقول يف نفس الوقت ،بتناقض
عجيب ،ان اإلمام العسكري قد تكتم على والدة ابنه ،فهو مما ينبغي أن يكون لتعقب الدولة
العباسية له ،ولعلم سالطينها بأنه سيولد ،ويشبه اخلوف الذي يدعي انه كان حميطا بوالدته باخلوف
الذي كان حميطا بوالدة النيب موسى عليه السالم.
وال يفكر الصغري ذرة واحدة فيما ينقل ويقول ،فهو من جهة يدعي اخلوف الشديد والكتمان،
ومن جهة أخرى يشري اىل اعالن اإلمام العسكري ملولده والعق عنه.
لقد استعرضت يف كتايب مجيع الروايات واإلشاعات اليت ذكرها املتأخرون يف القرن الرابع واخلامس
 ،كالصدوق واملفيد واملرتضى والطوسي والنعماين وغريهم ،ودرستها رواية رواية وراويا راويا ،وبينت
التناقض املوجود فيها  ،وانعدام اإلسناد ،وصدورها عن كذابني ووضاعني وجمهولني ،حبيث ال جيوز
االعتماد عليها مطلقا ،ولكن الدكتور الصغري يرددها من دون تفكري ،ويتعجب بعد كل ذلك
قائال ":وإذا أنكر الكاتب كل هذا ،فهل يستطيع نكران النواب األربعة ،وهم العدول الثقاة عند
مجيع املسلمني".
وأقول للشيخ الصغري ملاذا تتعجب من ذلك؟ فكر قليال وسوف يزول عجبك؟
وملاذا تفرتض الثقة هبؤالء املدعني للنيابة ،وقد كان ينافسهم عشرون آخرون ،كل منهم يدعي
النيابة لنفسه ويكذب اآلخرين؟ فلماذا تصدق هؤالء األربعة وتكذب العشرين الباقني؟ وما هو
دليلك على صحة كالمهم؟ خصوصا واهنم يؤسسون لعقيدة دينية بال آية من القرآن الكرمي  ،وال
حديث من الرسول ،وخالفا ألقوال األئمة من أهل البيت وخصوصا لإلمام العسكري الذي تويف
دون خلف ودون ان ينص على أحد أو يذكر وجود ولد له ،يف الظاهر؟ وملاذا ترفع يدك عن الظاهر
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وتقبل قول مدعي النيابة الباطين ،والذي حيمل شبهة هلم أن يكونوا جيرون النار لقرصهم؟ وإذا كنت
تقبل قول هؤالء النواب األربعة ،فلماذا ال تقبل قول أشخاص آخرين من أصحاب اإلمام الصادق
ادعوا وجود ولد البنه عبد ا هلل األفطح ،وقالوا انه املهدي املنتظر وانه سوف يظهر يف املستقبل؟ ملاذا
ترفض قول هؤالء وتقبل قول أولئك؟ وعلى أي أساس؟
ان التاريخ الشيعي يقول ان أخا اإلمام العسكري جعفر بن علي أنكر وجود ولد ألخيه  ،وان
أمه (حديث) استلمت إرثه ،ومل تعرف له ولدا ،وان جارية له يقال هلا نرجس ادعت اهنا حامل ،أو
ظنت أهنا كذلك  ،رمبا لتأخر الطمث عنها ،مث تبني كذهبا ،فمن هم أهل البيت الذين شاهدوه؟
وهل درست الروايات أو اإلشاعات اليت اختلقت فيما بعد وادعت ذلك؟
لقد كانت قراءتنا اخلاصة عن تطور الفكر السياسي الشيعي ،حماولة اجتهادية إلعادة قراءة
التاريخ الشيعي ،وكان يفرتض بالدكتور (الربوفيسور) الشيخ الصغري أن يقوم برد علمي ميارس فيه
قدرا من التحقيق واالجتهاد ،ال أن يردد كالببغاء املفاهيم واإلشاعات املوروثة ،بتقليد أعمى ال
يناسب شهاداته اليت حيملها على صدره.
وإذا كان هو يلتزم بقدسية الفكر اإلمامي املوروث الذي ال يقبل نقضا وال ردا ،كما يقول ،فانه
ال يستطيع أن مينع اآلخرين من طرح ذلك الفكر على بساط البحث والتحقيق العلمي ،وقبوله كله
أو رفضه كله ،وليس فقط اختيار بعضه أو رفض بعضه.
وإذا مل يستطع الدكتور الصغري ان يثبت وجود ووالدة "حممد بن احلسن العسكري" فان كل
"أدلته" األخرى تذهب أدراج الرياح ،ألهنا تصبح افرتاضات فلسفية ومهية وخيالية ظنية ،وروايات
خمتلقة فيما بعد ،وقد أثبت يف فصل آخر من كتايب ضعف واختالق كل تلك الروايات اليت تتحدث
عن االثين عشرية وعن اإلمام الثاين عشر ،وميكنك مراجعتها على موقعي على العنوان التايل
(.)www.alkatib.co.uk
يعتقد الدكتور الصغري أن الفكر اإلمامي فكر حي وخالد ،وينسى ان الشيعة يعيشون منذ أكثر
من ألف عام بال إمام معصوم معني من قبل اهلل ،واهنم قد دخلوا من أجل ذلك يف مرحلتني:
األوىل :الغيبة والتقية واالنتظار ،حيث حرموا إقامة الدولة يف عصر غيبة اإلمام ،الشرتاطهم العصمة
والنص يف اإلمام ،وحترميهم للشورى ووالية الفقيه ،ورفضهم لنظرية الشيعة الزيدية الذين كانوا
يدعوهنم للثورة والقيام ،خصوصا يف أيام العهد البويهي (الزيدي) يف القرنني الرابع واخلامس
اهلجريني.
الثانية :املرح لة اجلديدة اليت قالوا فيها بنظرية والية الفقيه ،والنيابة العامة للفقهاء ،وأجازوا ألنفسهم
االخنراط يف العمل السياسي واملبادرة اىل تأسيس الدولة اإلسالمية ،وقبوهلم بالنظام الدميوقراطي ،وهو
ما يتعارض متاما مع الفكر اإلمامي الذي كان يشرتط العصمة والنص يف اإلمام وحيرم الشورى.
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فأين احليوية واخللود يف الفكر اإلمامي؟ وماذا يعين االنقراض؟
نعم ..انه موجود يف الكتب واألذهان ،ولكن ال ميكن تطبيقه يف اخلارج ،ولذلك فان الشيعة
االمامية قبلوا أخريا مبا رفضوه من قبل.
أمل يقل الشيخ الصدوق":التقية فريضة واجبة علينا يف دولة الظاملني ،فمن تركها فقد خالف دين
االمامية وفارقه .والتقية واجبة ال جيوز تركها اىل أن خيرج القائم ،فمن تركها فقد دخل يف هني اهلل عز
وجل وهني رسوله واألئمة (ع) وجيب االعتقاد أن حجة اهلل يف أرضه وخليفته على عباده يف زماننا
هذا هو القائم املنتظر ابن احلسن .وجيب ان يعتقد انه ال جيوز أن يكون القائم غريه بقي يف غيبته
ما بقي ،ولو بقي عمر الدنيا مل يكن القائم غريه"؟
أمل يقل الشيخ حممد بن أيب زينب النعماين":ان أمر الوصية واإلمامة بعهد من اهلل تعاىل
وباختياره ،ال من خلقه ،وال باختيارهم ،فمن اختار غري خمتار اهلل وخالف أمر اهلل سبحانه ،ورد
مورد الظاملني واملنافقني احلالني يف ناره"؟
رمبا سيقول الدكتور الصغري :ان املقصود بـ":اإلمام" هنا هو اإلمام املعصوم ،وليس اإلمام مبعىن
الرئيس واخلليفة والسلطان واألمري والزعيم ،وأقول له :راجع كتب الكالم الشيعية االمامية بدقة حىت
تعرف معىن "اإلمام" وحمل اخلالف بينهم وبني بقية املسلمني ،الذين كانوا يتحدثون عن ضرورة
نصب اإلمام من بعد الرسول لتطبيق الشريعة اإلسالمية ،وانه ليس سوى الرئيس أو أمري املؤمنني.
وال يسعفك أبدا حتوير معىن كلمة (اإلمام).
وقبل أن اهني ردي على كتاب الشيخ الصغري  ،الذي مل حيمل أي رد على كتايب ،ومل يكن سوى
"رفضا" ضعيفا .أود التوقف عند نقطة طرحها يف طيات كالمه ،وهي موضوع (األمانة العلمية) واهتامه
يل بتحريف كالم السيد املرتضى يف نقله لرواية العباس بن عبد املطلب .وهي نقطه أثارها عدد ممن
تصدى للرد علي ،فأقول:
ان كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه) ضم ثالثة أجزاء ،وكان يقع يف
ألف صفحة  ،فاختصرته اىل حوايل النصف  ،وقد ضم أكثر من َثامنائة وسبع وعشرين إحالة اىل مصدر
 ،توخيت الدقة فيها واألمانة واعتمدت يف كتابته يف لندن  ،سنة  1992على قصاصات ورقية سجلت
فيها مالحظايت ومصادري أثناء إجراء البحث يف قم ومشهد وطهران  ،وكان الكتاب يرتكز حول فرضية
وجود اإلمام الغائب (حممد بن احلسن العسكري) حيث عرضت يف القسم األول منه األدلة الفلسفية
العقلية واألدلة الروائية والتارخيية  ،وناقشتها يف قسم آخر ألخلص اىل ضعف مجيع األدلة  ،وان القول
بوجود ولد يف السر لإلمام احلسن العسكري كان افرتاضا فلسفيا أكثر منه حقيقة تارخيية ثابتة وجممع
عليها بني الشيعة  ،وان الدافع الرئيسي لذلك االفرتاض كان يرتكز على نظرية اإلمامة اإلهلية ألهل
البيت الذين استعرضت أقواهلم وتارخيهم ووصاياهم وجتربتهم السياسية وقلت اهنم كانوا يؤمنون بنظرية
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الشورى  ،وان نظرية اإلمامة اإلهلية اليت تقوم على العصمة والنص والوراثة العمودية كانت نظرية سرية
باطنية تتسرت بالتقية ،و اهنا من اختالق املتكلمني ،ويرفضها أهل البيت يف الظاهر  ،وقد واجهت منذ
نشوئها يف أواسط القرن الثاين اهلجري حتديات كثرية وانقسامات عديدة وتطورات خمتلفة اىل ان وصلت
اىل طريق مسدود بوفاة اإلمام احلسن العسكري يف منتصف القرن الثالث اهلجري دون ان يشري اىل
وجود ولد له يف السر يرثه يف اإلمامة أو يكون خليفة له .وان عامة الشيعة يف القرون الثالثة األوىل مل
يكونوا يؤمنون بنظرية اإلمامة ومن آمن منهم هبا اضطر للتخلي عنها بعد وفاة اإلمام العسكري وانقطاع
سلسلة األئمة من أهل البيت.
ويف معرض حديثي عن بعض احلوادث التارخيية املؤيدة لنظرية أهل البيت يف الشورى  ،ذكرت حماولة
العباس بن عبد املطلب لسؤال النيب عند الوفاة عن القائم باألمر من بعده  ،ودعوته اإلمام علي بن أيب
طالب للبيعة بعد وفاته  ،ورفض اإلمام هلا ،وكذلك رفضه االستجابة لطلب أيب سفيان مبعارضة أيب
بكر والتأليب عليه  ،وعدم وصية النيب باإلمامة اىل أحد  ،وقلت يف كتايب :ان الشيعة االمامية ينقلون
تلك الروايات والنصوص املناقضة لنظرية اإلمامة ،ولكنهم يؤولوهنا بالتقية أو يفسروهنا تفسريات أخرى ،
واستشهدت بالشريف املرتضى الذي يذكر بعض تلك احلوادث والنصوص يف كتابه السجايل (الشايف)
دون ان ينكرها أو يردها لضعف يف السند ولكنه يؤوهلا ميا يتفق مع عقيدته يف اإلمامة  ،حيث يقول عن
سؤال العباس رمحه اهلل للنيب (ص) ":حيتمل ان يكون سؤاله للنيب عن حصول األمر هلم وثبوته يف أيديهم
 ،ال عن استحقاقه ووجوبه  ،جيري ذلك جمرى رجل حنل بعض أقاربه حنال وأفرده بعطية بعد وفاته مث
حضرته الوفاة  ،فقد جيوز لصاحب النحلة ان يقول له :أترى ما حنلتنية وافردتين به حيصل يل من بعدك؟
ويصري ايل؟ أم حيال بيين وبينه؟ ومينع من وصوله اىل ورثتك؟ وال يكون هذا السؤال دليال على شكه
يف االستحقاق بل يكون داال على شكه يف حصول الشيء املوهوب به اىل قبضته  ،والذي يبني صحة
تأويلنا وبطالن ما تومهوه قول النيب يف جواب العباس  ،على ما وردت به الرواية :إنكم املقهورون  ،ويف
رواية أخرى :إنكم املظلومون" (الشايف ج 4ص )153
" وأما اخلرب الذي رواه (صاحب املغين) عن العباس من انه قال ألمري املؤمنني :لو سألت النيب عن
القائم باألمر بعده  ،فقد تقدم يف كتابنا الكالم عليه وبينا انه لو كان صحيحا مل يدل على بطالن
النص" (املصدر ص )101
وقال املرتضى عن بيعة العباس  ":يقال عن هذا جوابان  :أحدمها  :ان العباس ملا بلغه فعل أهل
السقيفة وقصدهم األمر من جهة األخبار  ،أراد ان حيتج عليهم مبثل حجتهم فسأل أمري املؤمنني بسط
يده للبيعة ليبايعه فيكون آخذا للحجة من مجيع جهاهتا ومضيعا لعذرهم فيما صنعوه  ،واجلواب اآلخر:
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ان البيعة ال تناقض النص وال تدل على بطالنه .واما امتناعه (أي اإلمام علي ) عما بذله العباس من
البيعة فألنه كان يعرف الباطن  ،وكالم العباس على الظاهر  ،وليس ميتنع ان يغلب يف ظنه ما ال يغلب
يف طن العباس فال يكون امتناعه داللة على صواب ما جرى" (الشايف ج  4ص )252
ويقول املرتضى عن قصة أيب سفيان وعرض دعمه لإلمام علي  ":هو خرب مىت صح مل يكن فيه داللة
على أكثر من هتمة أمري املؤمنني أليب سفيان وقطعه على خبث باطنه وقلة دينه وبعده عن النصح فيما
يشري به وال حجة فيه وال داللة على إمامة أيب بكر".
ان الشريف املرتضى يعرب عن طريقته التأويلية يف رفض الروايات والنصوص املخالفة لعقيدته يف اإلمامة
إذ يقول  ":ال بد ان نطرح كل خرب ناف ما دلت عليه هذه األدلة القطعية  ،ان كان غري حمتمل التأويل
 ،وحنمله بالتأويل على ما يوافقها ويطابقها إذا ساغ ذلك فيه" .ومن هنا فانه ال يرد الروايات التارخيية
اليت قدمها له القاضي املعتزيل عبد اجلبار اهلمداين يف (املغين) وال يرفضها لعيب يف السند  ،وامنا حياول
تأويلها بصورة تعسفية ألهنا ال تنسجم مع عقيدته.
وهذا شأنه وال دخل لنا فيه.
وما يهمنا من احلديث هو موضوع اإلمامة العلمية اليت أثارها بعض املنتقدين الذين ادعوا بأين أهدف
من وراء نقلي لتلك األخبار عن الشريف املرتضى زعزعة الثقة والتشكيك يف عقائد بعض األفراد
حمدودي الثقافة وتضليلهم ،أو التالعب بالنصوص .فأقول:
أوال  :ان الشريف املرتضى رمحه اهلل ذكر فعال تلك الروايات ومل يردها  ،وامنا أوهلا  ،وهذا اعرتاف منه
بصحتها .
ثانيا :حىت إذا مل يعرتف املرتضى بتلك الروايات فانه لن يغري من التاريخ شيئا  ،ولن يؤثر على جمموع
الروايات األخرى الواردة يف أصح الكتب الشيعية كنهج البالغة والكايف.
ثالثا :ان من حياول تضليل الناس والتشكيك يف عقائد حمدودي الثقافة ال يرسل كتابه أوال اىل املراجع
والعلماء وأساتذة احلوزة وينتظر سبع سنني ويطلب منهم الرد عليه ومناقشته وتنبيهه اىل نقاط الضعف يف
حبثه قبل ان يقوم بنشره.
رابعا :ان سقوط بعض الكلمات أو اإلشارات  ،فرضا  ،ال يدل بالضرورة على النية السيئة أو اخليانة
العلمية  ،وال يؤثر على أساس البحث  ،خاصة إذا كان هذا يتعلق مبوضوع هامشي جدا ال يقدم وال
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يؤخر يف البحث  ،فسواء اعرتف املرتضى بتلك الروايات أو مل يعرتف وذكرها أو مل يذكرها أو نقلها عن
املغين أو مل ينقلها ،ال يثبت ذلك والدة ابن لإلمام العسكري ،وال ينقذ نظرية اإلمامة اإلهلية وال
يسندها اىل أهل البيت.
خامسا :ان تركيز النقد على بضع مصادر يف الكتاب فقط  ،بعد عشر سنني  ،ينطوي على اعرتاف
ضمين بصحة أكثر من  820مصدر آخر حييل اليه الكتاب ويقدم شهادة علمية من احلوزة بقيمة
الدراسة.
سادس ا  :ان التضليل العلمي واخليانة والتدليس يتمثل يف إطالق صفة التواتر واإلمجاع على حكاية سرية
اختلف حوهلا الشيعة االمامية وكانت خالف الظاهر وهي أسطورة والدة ابن لإلمام احلسن العسكري .
سابعا  :ان العجز عن مناقشة الدراسة والرد عليها أو إثبات وجود اإلمام الثاين عشر يدفع بعض
املتحاورين للبحث عن نقاط جانبية وتضخيمها للتغطية على هتربه من االعرتاف باحلقيقة.
ولو راجع الدكتور الشيخ حممد حسني الصغري كتابه ،لوجد نفسه يقوم مبا اهتمين به مرتني :األوىل:
عندما نسب يل يف الصفحة  100يف السطر العاشر ،القول مبعجزة تكلم احلجر األسود وتسليمه على
اإلمام علي بن احلسني يف مقابل عمه حممد بن احلنفية ،بينما كنت أنا انقل الرواية عن االمامية،
وانتقدهم فيها ،فكيف أقول هبا؟
الثانية :عندما استشهد حبكاية حوار هشام بن احلكم مع الرجل الشامي يف مىن ،وحواره مع ضرار وعبد
اهلل بن يزيد االباضي  ،يف صفحة  ، 86واليت ذكرهتا يف معرض نقل استدالل االمامية على العصمة،
وليس اإلميان هبا أو تبنيها ،بالطبع ،ولكن الشيخ الصغري قال عن الرواية األوىل  ":وقد أوردها الكاتب
نفسه" ،وقال عن الثانية ":وقد ذكرها الكاتب نفسه أيضا ،وهي عليه ال له" دون أن يشري بالطبع اىل
رفضي هلا بقوة.
فماذا يعترب الشيخ الدكتور فعله املتعمد هذا ؟ هل هي أمانة علمية؟ أم ماذا؟

 -10مع الشيخ جواد التبريزي في (رسالة مختصرة في النصوص الصحيحة على إمامة األئمة
اإلثني عشر).
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تمخض الجبل فأولد..فأراً

يف رده على كتاب (تطور الفكر السياسي الشيعي) اعترب الشيخ جواد التربيزي ،نقد نظرية اإلمامة
وفرضية وجود اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العسكري) ،عملية تشكيك يف املسلمات العقائدية
املوجودة لدى املسلمني ،وبالذات لدى الطائفة احملقة أتباع أهل البيت عليهم السالم ،وحماولة إللقاء
الشبهة يف قلوب العوام من أتباع هذا املذهب وتشكيكهم يف عقيدهتم .وأخذ التربيزي على من يطرح
تلك االشكاالت نشرها بني عامة الناس من الذين مل يطلعوا بشكل دقيق على حدود تلك املسائل ومل
يفحصوا يف أدلتها ،وعدم طرحها على علماء الدين املتخصصني يف العقائد والقادرين على إثباهتا
بالدليل القاطع.
وبالرغم من خلط التربيزي بني العقائد اإلسالمية الثابتة كالتوحيد والنبوة واملعاد ،وبني النظريات
املذهبية اخلاصة واخلرافات واألساطري املتسربة يف الرتاث ،واعتبارها من املسلمات العقائدية اليت ال جيوز
التشكيك فيها ،واهتام كل نقد بناء هلا ،بأنه "شبهة" فانه حاول مسبقا أن يتعاىل على األسئلة املعقولة
اليت طرحها الكتاب باإلدعاء بأن الكاتب توجه يف حديثه اىل عوام الناس ليضلهم وجيد بينهم سوقا
نافقة ،وهترب من مواجهة علماء متخصصني يف شئون الدين والعقائد .وهذا خالف احلقيقة حيث يعلم
اجلميع بأين طرحت مواضيع الكتاب للمناقشة يف صفوف احلوزة العلمية يف قم وغريها ،بصورة عامة
وفردية ،وملدة سبع سنوات ،وطلبت من عدد كبري من العلماء مناقشة املسودة قبل طبع الكتاب ونشره،
ولكين واجهت إعراضا مريبا وهتربا مغلفا باستعالء واستهانة بالكتاب .ومل يقم أحد بالتصدي للرد على
الكتاب إال بعد نشره وتأثريه الكبري على الناس الذين هبوا للضغط على "العلماء" للرد عليه ،ومع ان
بعضهم قد اهتم بالكتاب وقرأه على األقل قبل أن يرد عليه ،إال ان بعض "العلماء" حاول الرد من دون
أن حيمل نفسه عناء االطالع على ما جاء يف الكتاب من مناقشة لألدلة املختلفة والروايات اليت يوردها
أصحاب نظرية اإلمامة ووليدهتا فرضية وجود اإلمام الثاين عشر .ويبدو ان الشيخ التربيزي كان أحد
هؤالء "العلماء" الذين اعتصموا مبسلماهتم املوروثة ،رافضني أية حماولة لالجتهاد أو إعادة النظر يف نظرية
اإلمامة ،من قبل ومن بعد .ورغم أنه وعد بتقدمي إجابة شافية وافية على األسئلة املطروحة ،إال انه مل
يتمخض إال عن (رسالة خمتصرة) انطوت على أمور متناقضة واعرتافات بوجود غموض ومربرات للشك
واحلرية .يف حني كان يفرتض فيه ،ويف من يدعي العلم واالجتهاد أو يتبوأ مقعد املرجعية الدينية ،أن
يبادر اىل دراسة موضوع اإلمامة الذي يعتربه جزءا مهما من العقيدة ،ويرد على اإلشكاالت واألسئلة
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املطروحة بدقة وتفصيل ،ال أن جيعل من جمرد الرد عنوانا دعائيا ،وذرا للرماد يف العيون ،وادعاء فارغا
بتقدمي اجلواب الشايف الوايف.
وألن رد الشيخ التربيزي على كتاب (تطور الفكر السياسي الشيعي) مل يكن باملستوى ،فاين مل امسع به
مطلقا ،لوال تنبيه أحد تالمذته يل اليه مؤخراً ،وادعائه بتقدمي الشيخ روايات صحيحة على وجود اإلمام
الثاين عشر ونظرية اإلمامة ،وهذا ما دفعين للبحث عن الكتاب اىل أن وجدته يف موقع الشيخ على
اإلنرتنت ،وقد كان مفاجئة كبرية يل ألنه مل يكن سوى كراس صغري جداً  ،أصغر مما توقعت من "مرجع
ديين كبري" يتصدى لبحث أمر عقائدي يقول انه من املسلمات ،ويستنكر من يشكك فيه.
وبدال من أن يبحث الشيخ التربيزي موضوع وجود (اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري)
بصورة مستقلة ،ويبين نظريته يف اإلمامة بعد إثبات ذلك ،فضل اختصار الطريق مبحاولة إثبات نظرية
اإلمامة أو االثين عشرية واالستنتاج من بعض األحاديث صحة فرضية وجود اإلمام الثاين عشر "ولد"
اإلمام العسكري .ورغم ان هذا طريق معكوس وغري منطقي ،فانه مل يفلح يف مسعاه هذا أيضا.
لقد ادعى يف البداية ":انه يتعرض إىل ذكر بعض الروايات الصحيحة والصرحية اليت تعني أمساء األئمة
(عليهم السالم) مما يقطع الطريق على من يدعي عدم وجود النص عليهم أو على بعضهم ،ويثبت أن
املدعي لعدم وجود النص ـ لو سلمت نيته ـ فإنه ضعيف اإلطالع جداً على أخبار أهل البيت وغري
بصري بأحاديثهم .والتزم أن يكون النص الذي يورده صحيحاً من غير شبهة أو مناقشة" .ووعد بأنه
سيتعرض إىل ذكر النصوص الواردة بشأن إمامة كل إمام خبصوصه .وقال":ان النص عليهم كان حاصالً
بطرق خمتلفة" ولكنه اعرتف مقدماً "بأن الظروف اليت أحاطت بأئمة أهل البيت وشيعتهم الكرام يف

أدوار التاريخ كانت من الصعوبة حبيث كان نقل احلديث الذي ينص على إمامة املعصومني خصوصاً
الذين كانوا يف فرتات متأخرة ،كان أمراً يف غاية اخلطورة".

ولكن هل استطاع الشيخ التربيزي أن يفي بوعده ،أو أن يقدم نصا صحيحاً واحداً؟ أم حاول
التشويش على عامة الناس الذين ال مييزون بني األحاديث وال يعرفون الصحيح من السقيم؟
قبل أن ننظر يف "أدلته الصحيحة" جيدر بنا أن ننبه اىل نقطة مهمة وهي ضرورة استقاللية األدلة
واتفاق مجيع املسلمني عليها ،وإال فان كل فرقة من الشيعة كاالمساعيلية والواقفية ،وكل طائفة من
املسلمني تأيت بأدلة وروايات خاصة من شيوخها وعلمائها ورجاهلا على صحة مذهبها ،وال ميكن ان
تكون كل املذاهب والطوائف صحيحة يف وقت واحد مع اختالفها حول أمر معني ،وال بد من النظر
اىل ما تنفرد به من روايات بعني مستقلة خارجة عن إطارها اخلاص ،فمثال لو جاء الواقفية وقالوا بأن
اإلمامة حمدودة يف سبعة وان سابع األئمة (موسى الكاظم) هو خامت األئمة وانه غائب وأنه املهدي
املنتظر ،وجاءوا على مزاعمهم بأحاديث كثرية قالوا انه صحيحة ألهنا مروية عن شيوخهم الثقاة العدول
يف نظرهم ،فان قوهلم لن يشكل حجة لبقية املذاهب  ،وان دعواهم بصحة أحاديثهم مشبوهة ومناقشة
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ومردودة ،وال جيوز حىت هلم االعتماد عليها ،وكذلك إذا جاء االمساعيليون وقالوا بأن اإلمامة يف ولد
إمساعيل بن جعفر الصادق وجاءوا كذلك بأحاديث قالوا عنها أهنا صحيحة ومروية عن ثقاهتم وعدوهلم،
فان قوهلم لن يشكل حجة بالنسبة لبقية املذاهب ،وذلك ألن دعواهم بالصحة والوثاقة مردودة ومشبوهة
ومناقش فيها ،وكذلك إذا جاء االثنا عشريون بأحاديث حول نظريتهم اخلاصة يف اإلمامة ،قالوا عنها اهنا
مروية عن ثقاهتم وعدوهلم فان ذلك لن يشكل حجة حىت هلم فضال عن بقية الشيعة أو عامة املسلمني،
وذلك لوجود الشك والشبهة فيها ،وال بد أن يأيت اجلميع بروايات يعرتف بصحتها مجيع املسلمني
والفرق األخرى حىت يصح أن حيتجوا هبا ألنفسهم وعلى غريهم.
ان الثقة والعدالة اليت يدعيها كل فريق لشيوخه ورواته ،خاصة يف املسائل اليت ينفرد هبا ،ال يعرتف هبا
اآلخرون ،وال جيوز االعتماد يف التوثيق والتصحيح على رجال املذهب أنفسهم ،وامنا جيب النظر اليهم
بصورة مستقلة فإذا ثبتت وثاقتهم وثبتت صحة رواياهتم نأخذ هبا  ،وإذا مل تثبت بصورة مستقلة ال نقلد
أحدا من أتباعهم فيما يدعون.
وهذه مسألة واضحة وبديهية ،ولكن الشيخ التربيزي يلتف عليها ،ويدعي الصحة والوثاقة لروايات من
داخل املذهب االثين عشري ،فيقول":يوجد في مصادرنا الحديثية العديد من الروايات اليت تنص على
حتديد أمساء األئمة املعصومني (عليها السالم) ،ولكن حيث أن بناءنا هو على االختصار يف هذه
الرسالة ،لذلك سنكتفي بذكر رواية صحيحة صرحية يف كل باب (أو روايتني) ،وفيها ملن أراد الدليل
كفاية وغىن .وهذه الروايات تنقسم حبسب املدلول إىل أقسام:
القسم األول
ما ورد من الروايات يف حتديد أن األئمة (عليها السالم) هم من ُولد احلسني (عليه السالم) ...فمن
تلك الروايات( :صحيحة) ما رواه الشيخ الكليين رمحه اللّه عن حممد بن حيىي عن أمحد بن حممد بن

عيسى عن احلسن بن حمبوب عن إسحاق بن غالب عن أيب عبد اللّه الصادق (عليه السالم) من كالم
يذكر فيه األئمة ..إىل أن قال "فلم يزل اللّه خيتارهم خللقه من ُولد احلسني من عقب كل إمام ،كلما
مضى منهم إمام نصب خللقه من عقبه إماماً وعلماً هادياً".
ومنها (صحيحة) ما رواه الشيخ الصدوق رمحه اللّه عن حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد عن حممد
بن احلسن الصفار عن أمحد بن حممد بن عيسى وحممد بن احلسني بن أيب اخلطاب واهليثم ابن مسروق
النهدي ،عن احلسن بن حمبوب السراد عن علي بن رئاب عن أيب محزة الثمايل ،عن أيب جعفر (عليه

السالم) قال مسعته يقول" :إن أقرب الناس إىل اللّه عز وجل وأعلمهم به وأرأفهم بالناس حممد صلى اللّه
عليه وآله ،واألئمة فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوا ،عىن بذلك حسيناً وولده فإن احلق فيهم وهم
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األوصياء ومنهم األئمة ،فأينما رأيتموهم فاتبعوهم وإن أصبحتم يوماً ال ترون منهم أحداً منهم
فاستغيثوا باللّه عز وجل وانظروا السنة اليت كنتم عليها واتبعوها وأحبّوا من كنتم حتبون وأبغضوا من كنتم

تبغضون فما أسرع ما يأتيكم الفرج".
ويؤيدها ما رواه يف كمال الدين ،عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محاد بن عيسى
عن عبد اهلل بن مسكان عن أبان عن سليم بن قيس اهلاليل عن سلمان الفارسي قال" :دخلت على
النيب صلّى اللّه عليه وآله ،فإذا احلسني بن علي على فخذه وهو يقبّل عينيه ويلثم فاه ويقول :أنت سيد

ابن سيد ،أنت إمام ابن إمام أبو أئمة أنت حجة اهلل ابن حجته وأبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم
قائمهم".

تنص على أسماء األئمة (ع) بدءاً من اإلمام أمير المؤمنين (ع) حتى
القسم الثاني:الروايات التي ّ
اإلمام محمد بن علي الباقر (ع)

وهي متعددة نكتفي منها بروايتني:
الصحيحة األُولى :رواها الشيخ الكليين رمحه اللّه عن علي بن إبراهيم عن حممد بن عيسى عن يونس،

وعلي بن حممد بن سهل بن زياد أيب سعيد عن حممد بن عيسى عن يونس ،عن ابن مسكان عن أيب
ول َوأُويل األَمر
الر ُس َ
بصري قال :سألت أبا عبد الّله (ع) عن قوله اللّه عز وجل "أطيعُوا اللّ َه َوأطيعُوا َّ
من ُكم"  ،فقال :نزلت يف علي بن أيب طالب واحلسن واحلسني (ع) ،فقلت :إن الناس يقولون فما باله

مل يس يم عليّاً وأهل بيته يف كتاب اللّه عز وجل؟ فقال :قولوا هلم :إن رسول اهلل نزلت عليه الصالة ومل
يسم هلم من كل
يسم اللّه هلم ثالثاً وال أربعاً ،حىت كان رسول اللّه هو الذي فسر ذلك ونزلت الزكاة ومل ّ
ّ
فسر هلم ذلك ،ونزل احلج فلم يقل هلم طوفوا أسبوعاً
أربعني درمهاً درهم ،حىت كان رسول اللّه هو الذي ّ
ول َوأُويل األَمر من ُكم"
الر ُس َ
فسر هلم ذلك ونزلت "أطيعُوا اللّهَ َوأطيعُوا َّ
حىت كان رسول اهلل هو الذي ّ

ونزلت يف علي واحلسن واحلسني فقال رسول اهلل يف علي (من كنت مواله فعلي مواله) ،فقال (ص):
أوصيكم بكتاب اللّه وأهل بييت فإين سألت اللّه أن ال يفرق بينهما حىت يوردمها علي احلوض فأعطاين
ذلك ،وقال ال تعلموهم فهم أعلم منكم ،وقال إهنم لن خيرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم باب
ضاللة .فلو سكت رسول اللّه فلم يبني من أهل بيته الدعاها آل فالن وآل فالن ،لكن اللّه أنزل يف
كتابه تصديقاً لنبيه َّ
أهل البَيت َويُطَ يهَرُكم تَطهرياً" فكان علي
"إمنَا يُر ُ
يد اللّهُ ليُ َ
جس َ
ذهب َعن ُك ُم الير َ
واحلسن واحلسني وفاطمة فأدخلهم رسول اللّه حتت الكساء يف بيت أم سلمة مث قال :اللهم إن لكل نيب
أهالً وثقالً وهؤالء أهلي وثقلي .فقالت أم سلمة :ألست من أهلك؟ قال :إنك إىل خري ،ولكن هؤالء
أهلي وثقلي ،فلما قبض رسول اللّه كان علي أولى الناس بالناس ،لكثرة ما بلغ فيه رسول اهلل وإقامته
للناس وأخذه بيده ،فلما مضى علي مل يكن يستطيع علي ـ ومل يكن ليفعل ـ أن يدخل حممد بن علي
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وال العباس بن علي وال واحداً من ولده ..إذن لقال احلسن واحلسني إن اللّه تبارك وتعاىل أنزل فينا كما
أنزل فيك فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك ،وبلغ فينا رسول اهلل كما بلغ فيك ،وأذهب عنا الرجس كما
أذهبه عنك ،فلما مضى علي ،كان احلسن أوىل هبا لكربه فلما تويف مل يستطع أن يدخل ولده ومل يكن
ض ُهم أولَى 'ببَعض في كتَاب اللّه" فيجعلها يف
َرحام بَع ُ
ليفعل ذلك ،واللّه عز وجل يقولَ " :وأُولُوا األ َ
ولده ..إذن لقال احلسني أمر اللّه بطاعيت كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك ،وبلغ يف رسول اللّه كما بلغ
فيك ويف أبيك وأذهب اللّه عين الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك ،فلما صارت إىل احلسني مل يكن
أحد من أهل بيته يستطيع أن يدعي عليه كما كان هو يدعي على أخيه وعلى أبيه ،لو أرادا أن يصرفا
َرحام
"وأُولُوا األ َ
األمر عنه ،ومل يكونا ليفعاله ،مث صارت حني أفضت إىل احلسني فجرى تأويل هذه اآلية َ

أوىل' ببَعض يف كتَاب اللّه" ثم صارت من بعد احلسني لعلي بن احلسني ثم صارت من بعد
عض ُهم َ
بَ ُ
علي بن الحسين إلى محمد بن علي ،مث قال :الرجس هو الشك ،واهلل ال نشك يف ربنا أبداً".
الصحيحة الثانية :ويؤيدها ما رواه الكليين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محاد ابن عيسى عن إبراهيم
بن عمر اليماين وعمر بن أُذينة عن أبان عن سليم بن قيس قال :شهدت وصية أمري املؤمنني حني
أوصى إىل ابنه احلسن وأشهد على وصيته احلسني وحممداً ومجيع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته مث دفع

إليه الكتاب والسالح وقال البنه احلسن" :يا بين أمرين رسول اللّه أن أُوصي إليك وأن أدفع إليك كتبه

وسالحه ،وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين ،مث أقبل على ابنه
احلسني فقال :وأمرك رسول اللّه أن تدفعها إىل ابنك هذا .مث أخذ بيد علي بن احلسني وقال :وأمرك

رسول اللّه أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي واقرأه من رسول اللّه ومين السالم".
القسم الثالث:ما نص على أسماء األئمة (ع) جميعاً

ومع هذه الـروايات اليت سوف نذكر بعضها ينقطع عذر كل متعلل لصراحتها وقوتها ،وما حيف هبا،
ففي األُوىل نلتقي مع أمساء األئمة (ع) يف سجدة الشكر عقيب كل صالة ،حيث يشهد املصلي ربه
واملالئكة واخللق مبجمل اعتقاداته اليت ينبغي أن يلقاه هبا ،ومنها تولّيه لألئمة الطاهرين من أهل البيت
(ع) وأنه يتوالهم ويتربأ من أعدائهم ،وال خيفى االرتباط بني الصالة وبني ذكر األئمة اهلادين وفضلهم
على اخللق يف تعليمهم معامل الدين .وسنشري إىل هذه اجلهة أيضاً يف اخلامتة..
فمن هذه الروايات:

الصحيحة اليت رواها الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن جندب عن موسى بن جعفر (ع) أنه قال:
تقول يف سجدة الشكر" :اللهم إين أشهدك وأشهد مالئكتك وأنبياءك ورسلك ومجيع خلقك أنك أنت
اللّه ريب واإلسالم وحممداً نبيي وعلياً واحلسن واحلسني وعلي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر بن حممد
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وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وحممد بن علي وعلي بن حممد واحلسن بن علي واحلجة بن احلسن
أئميت هبم أتوىل ومن أعدائهم أتربأ".
والصحيحة األُخرى اليت رواها الكليين عن عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد الربقي عن أيب هاشم
داود بن القاسم اجلعفري عن أيب جعفر الثاين (ع) قال":أقبل أمري املؤمنني (ع) ومعه احلسن بن علي
وهو متكىء على يد سلمان فدخل املسجد احلرام فجلس ،إذ أقبل رجل حسن اهليئة واللباس ،فسلم
على أمري املؤمنني ،فرد (ع) فجلس ،مث قال :يا أمري املؤمنني أسألك عن ثالث مسائل إن أخربتين هبن

علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما قضي عليهم وأن ليسوا مبأمونني يف دنياهم وآخرهتم ،وإن تكن
األُخرى علمت أنك وهم شرع سواء! فقال له أمري املؤمنني (ع) :سلين عما بدا لك ،قال :أخربين عن
الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده األعمام
واألخوال؟ فالتفت أمري املؤمنني (ع) إىل احلسن ،فقال :يا أبا حممد أجبه! قال :فأجابه احلسن ،فقال
الرجل :أشهد أن ال إله إال اهلل ومل أزل أشهد هبا ،وأشهد أن حممداً رسول اهلل ومل أزل أشهد هبا ،وأشهد
أنك وصي رسول اللّه والقائم حبجته ـ أشار إىل أمري املؤمنني ـ ومل أزل أشهد هبا ،وأشهد أنك وصيه
والقائم حبجته ـ أشار إىل احل سن ـ ،وأشهد أن احلسني بن علي وصي أخيه والقائم حبجته بعده ،وأشهد
على علي بن احلسني أنه القائم بأمر احلسني بعده ،وأشهد على حممد بن علي أنه القائم بأمر علي بن
احلسني ،وأشهد على جعفر بن حممد أنه القائم بأمر حممد ،وأشهد على موسى أنه القائم بأمر جعفر
بن حممد ،وأشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر ،وأشهد على حممد بن علي أنه
القائم بأمر علي بن موسى ،وأشهد على علي بن حممد أنه القائم بأمر حممد بن علي ،واشهد على
يسمى
احلسن بن علي أنه القائم بأمر علي بن حممد ،وأشهد على رجل من ولد احلسن ال ّ
يكىن وال ّ
حىت يظهر أمره فيمألها عدالً كما ملئت جوراً ،والسالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اللّه وبركاته ،مث قام
فمضى ،فقال أمري املؤمنني :يا أبا حممد اتبعه! فانظر أين يقصد؟ فخرج احلسن بن علي (ع)  ،فقال:
ما كان إال أن وضع رجله خارجاً من املسجد فما دريت أين أخذ من أرض اللّه ،فرجعت إىل أمري
املؤمنني فأعلمته ،فقال :يا أبا حممد أتعرفه؟ قلت :اللّه ورسوله وأمري املؤمنني أعلم .قال هو اخلضر".
ونتوقف هنا لنقول للشيخ التربيزي ان مجيع هذه الروايات الست ،اليت ذكرها غري صحيحة بل اهنا
ضعيفة جدا ،وذلك أوالً :ألن التربيزي ذكرها من مصادر االثين عشرية املتهمة باختالقها ،وثانيا :لوجود
النقاش يف وثاقة بعض الرواة ،مثل أبان ،أو وجودهم ،مثل سليم بن قيس اهلاليل ،من قبل علماء الرجال
االثين عشريني أنفسهم ،وثالثا لوجود الدور الباطل فيها ،حيث تنسب أقواال أو آراء لبعض األئمة من
أهل البيت كاإلمام الباقر والصادق ،وهي حجة ملن يعتقد بإمامتهم بعد ثبوت ذلك ،واملفروض ان
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إمامتهم مل تثبت بعد ،فكيف حيتج بأقواهلم على إمامة أنفسهم؟ هذا إذا صحت الرواية عنهم ومل يثبت
تزويرها عليهم من قبل االمامية.
فالرواية األوىل من القسم األول ينقلها الكليين عن اإلمام الصادق ،وهي تتحدث عن احنصار اإلمامة يف
ذرية احلسني ،وليس فيها حتديد عدد وال ذكر أمساء بقية األئمة ،وال حصر اإلمامة يف موسى بن جعفر
أو ذريته ،بل تشمل األئمة االمساعيليني.
وأما الرواية الثاين من القسم األول ،رواية الصدوق عن أيب محزة الثمايل ،عن اإلمام الباقر ،فهي بغض
النظر عن مناقشة سندها ،تشكل رأيا لإلمام الباقر وتأويال منه لبعض آيات كتاب اهلل ،وليست رواية
منه عن رسول اهلل (ص) ومع ذلك فاهنا ال تنص على أحد باإلمامة ،وتعرتف بإمكانية غموض النص أو
عدم وجود إمام يف اخلارج (وان أصبحتم يوما ال ترون منهم أحدا) .وكذلك الرواية األخرى اليت
يستعني هبا التربيزي لتقوية تلك الرواية ،وهي رواية الصدوق عن أبيه عن سلمان الفارسي ،واليت ال جيرؤ
التربيزي على تسميتها بالصحيحة ،لوجود الضعف الظاهر فيها من حيث السند ،وذلك لعدم رواية
علي بن بابويه الصدوق هلا يف كتابه (اإلمامة والتبصرة من احلرية) قبل أن تظهر نظرية االثين عشرية يف
القرن الرابع اهلجري ،فضال عن ضعف أبان.
أما الرواية األوىل من القسم الثاين ،فهي مدعاة من االمامية على لسان اإلمام الصادق ،ومل تثبت عنه
بطريقة مستقلة ،وهي مع ذلك ال تدل على شيء  ،وامنا هي جمرد تأويل متعسف لبعض آيات الذكر
احل كيم ،حيث تدعي نزول آية الطاعة يف علي واحلسن واحلسني ،مع أن تتمة اآلية تتحدث عن إمكانية
النزاع مع أويل األمر ،وتأمر بالرجوع اىل اهلل والرسول يف تلك احلالة ،مما ينفي صفة العصمة واإلطالق يف
الطاعة ألويل األمر ،وهو ما حتاول الرواية ان تثبته ألئمة أهل البيت .وتتضمن الرواية أيضا تأويال آلية
التطهري مبعىن العصمة ،ومع افرتاض صحة هذا التأويل فانه ال يعين اإلمامة بصراحة ،فضال عن حتديد
األهل بأئمة معينني من أهل البيت ،وهذا ما تعرتف به الرواية اليت تستعني حبديث منسوب اىل النيب
يشرح من املقصود به من اآلية ،وبعد كل ذلك فان اآلية ال تشكل دليال على اإلمامة بالنص ،وامنا
األولوية كما تقول الرواية ":فلما قبض رسول اللّه كان علي أولى الناس بالناس ،لكثرة ما بلغ فيه
رسول اهلل وإقامته للناس وأخذه بيده" .وتتضمن الرواية تأويال ثالثا مكمال هو تأويل آية والية
األرحام ،وهي واردة أساسا يف اإلرث  ،ولكن املتحدث جيرها اىل اإلمامة والسياسة بالقوة ،مث يدعي
صريورة اإلمامة يف علي بن احلسني وابنه حممد الباقر ،وهذا ادعاء بال دليل ،وحصر لإلمامة يف ذرية
احلسني مقابل نفيها عن ذرية احلسن .وال تدعي الرواية وجود نص على ذلك من أحد ،بل ان هناك
روايتني عن اإلمام الباقر والصادق تؤكد عدم وصية اإلمام احلسني البنه زين العابدين يف كربالء .ومل يكن
النص على علي بن احلسني معروفا لدى أوائل االمامية يف القرن الثاين اهلجري ،ولذلك فاهنم يبنون
نظريتهم يف انتقال اإلمامة اليه على أساس املعجزة ،وهو ما أكده الشيخ التربيزي الذي نقل رواية الكليين
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(الصحيحة) حول احتجاج حممد بن احلنفية مع زين العابدين ،ومنافسته حول اإلمامة ،ونفي وجود نص
عليه من اهلل ،واحتكامهما اىل احلجر األسود "الذي نطق بقدرة اللّه :أن الوصية واإلمامة بعد احلسني بن

علي إىل علي بن احلسني".

وبغض النظر عن صحة هذه الرواية أو كذهبا ،فاهنا تدل على عدم معرفة حممد بن احلنفية ،بوجود
النص على إمامة ابن أخيه علي بن احلسني ،وعدم إذعانه له إال بعد شهادة احلجر األسود له بذلك.
وهذا بالطبع ادعاء أجوف خمالف للحقيقة والتاريخ.
وبعد تبني حال هذه الرواية ،يتبني حال الرواية الثانية من القسم الثاين ،وهي رواية الكليين عن سليم
بن قيس اهلاليل ،واليت تدعي وصية أمري املؤمنني للحسني ،أمام مجيع ولده مبن فيهم حممد بن احلنفية،
بوجوب نقل الكتب والسالح (دليل اإلمامة) اىل ابنه علي زين العابدين ،مث اىل ابنه حممد الباقر .وهو

األمر الذي كان ينف يه ابن احلنفية ،الذي تصدى لقيادة الشيعة بعد مقتل أخيه احلسني ،بعد اعتزال
اإلمام زين العابدين ،مث نقل قيادة الشيعة اىل ابنه أيب هاشم عبد اهلل .وهو ما يكشف عن تأليف
االمامية هلذه الرواية يف وقت متأخر ،ويكفي أن أحد رواهتا أبان الضعيف باعرتاف الشيخ الطوسي،
فضال عن سليم بن قيس اهلاليل املشكوك بوجوده أصال.
وننتقل اىل روايات القسم الثالث ،وهي اليت تنص بصراحة على أمساء األئمة االثين عشر ،واليت
يسميها الشيخ التربيزي بصحيحيت الصدوق والكليين ،فاهنما يف احلقيقة روايتان موضوعتان يف وقت
متأخر يف القرن الرابع ،بعد نشوء نظرية االثين عشرية  ،ومل يكن هلما ذكر يف القرون األوىل ،يشهد على
ذلك غموض أمساء األئمة االثين عشر يف أيام حياهتم ،بالنسبة هلم وخلاصة شيعتهم وعامتهم فضال عن
عموم املسلمني ،ذلك الغموض الذي أدى اىل تفرق الشيعة بعد وفاة كل إمام اىل فرق عديدة نتيجة
جهلهم باإل مام ،وذهاهبم ميينا ومشاال ،وحدوث البداء يف بعض األئمة مثل إمساعيل بن جعفر الصادق
وحممد بن علي اهلادي ،اللذين أشار اليهما أبوامها ونصبامها مث توفيا يف حياة الصادق واهلادي ،واضطرار
الشيعة االمامية لالنتقال اىل إمام جديد ،أو وقوعهم يف احلرية بعد وفاة اإلمام السابق ،كما حدث
بالنسبة لإلمام الصادق عندما ذهب عامة الشيعة للقول بإمامة ابنه عبد اهلل األفطح ،مث انتقلوا اىل إمامة
أخيه موسى بعد وفاته ،وكذلك حرية الشيعة بعد وفاة احلسن العسكري وتفرقهم اىل أربعة عشر فرقة،
وعدم معرفتهم هبوية اإلمام من بعده.
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 - 104يؤكد الصفار والكليين واملفيد والكشي  :على ذهاب أقطاب النظرية االمامية كهشام بن سامل اجلواليقي وحممد
بن النعمان األحول يف البداية اىل عبد اهلل األفطح ·الذي امجع الناس عليه انه صاحب األمر بعد أبيه "وذلك لرواية
الناس عن أيب عبد اهلل · ان األمر يف الكبري ما مل تكن به عاهة " وإصرار عمار الساباطي وهو من أصحاب اإلمامني
الباقر والصادق على القول بإمامته حىت النهاية.
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ان تاريخ الش يعة يناقض بقوة وجود قائمة مسبقة بأمساء األئمة من قبل ،وهذا ما يدل على تأليف
القائمة االثين عشرية بعد رحيلهم بفرتة من الزمن ،ومن هنا فان تينك الرواتني غري صحيحتني باملرة ،
وامنا مها موضوعتان ومكذوبتان على أئمة أهل البيت .وقد حبثنا هذا املوضوع بتفصيل يف كتابنا (تطور
الفكر السياسي الشيعي) لدى حبث موضوع االستشهاد بأحاديث االثين عشرية على وجود اإلمام الثاين
عشر ،ومن أراد املزيد فلرياجع ،ولكن يبدو ان الشيخ التربيزي مل يلق نظرية على الكتاب ،واستعان مبا
حضر يف ذهنه من روايات ،دون متحيص وال تثبت وال تأمل ،وادعى هلا صفة الصحة جزافا واعتباطا.
وبعد أن يعجز التربيزي عن إثبات أصل اإلمامة ،وخصوصا إمامة علي بن احلسني بالنصوص الصرحية
والصحيحة ،حياول إثبات إمامة األئمة الباقني بطرق أوهى وأضعف ،فيقول":بعد أن ذكرنا الروايات اليت
تذكر أمساء األئمة الطاهرين ،نعود ونذكر الروايات اخلاصة اليت تنص على كل إمام بشخصه ،وهي قد
تذكر اإلمام بامسه وأُخرى بالقرينة والصفة ،فإن بعض الروايات تعتمد على ذكر أمر ،ذلك األمر يالزم
كونه إماماً كما سيأيت يف وصية اإلمام الباقر البنه الصادق (ع) أن يغسله وجيهزه ويكفنه ،فإن هذا من
النص عليه ،لما ثبت عندنا من النصوص واإلجماع على أن اإلمام ال يتولى تجهيزه إال إمام مثله

عند حضوره ،وقد ال ينتبه لمثل هذه اإلشارات إال من كان على مستوى من اإلحاطة بتعابير
األئمة ،كما نرى أن هشاماً بن احلكم عندما مسع من علي بن يقطني قول الكاظم أن علياً الرضا سيد
ولده وأنه قد نحله كنيته ،فقد استنتج هشام من ذلك أنه نص عليه باإلمامة من بعده ،ومثل ان

يعطيه السالح والكتب."...
وهذا اعرتاف من التربيزي بعدم وجود النصوص الصرحية الصحيحة على إمامة بعض األئمة ،وامنا معرفة
ذلك بالقرائن والتأويالت والصفات واإلشارات ،وان كان بعضها غري صحيح باملرة ،مثل ما يزعم من
جتهيز اإلمام الالحق للسابق وحضوره عند وفاته .فقد أثبت التاريخ ان اإلمام الرضا تويف يف خراسان
وابنه اجلواد طفل صغري يف املدينة ،وكذلك تويف اإلمام اجلواد يف بغداد وابنه علي اهلادي طفل صغري يف
املدينة ،فكيف حضر كل منهما عند وفاة أبيه وهو مل يعلم هبا إال بعد فرتة من الزمن؟ وكيف جهز كل
منهما أباه وصلى عليه وهو طفل صغري مل يتكلف بالصالة؟
ومل يستطع التربيزي إثبات إمامة الصادق إال بالتأويل واجلمع والطرح واالستنتاج اخلفي ،حيث أورد
رواية وصية اإلمام الباقر للصادق بتكفينه يف برده وتعميمه وتربيع قربه ،واالستنتاج منها أن املقصود
الوصية باإلمامة "وأن والوصية هي من عالئم اإلمامة ينتج ذلك النص على إمامة الصادق (ع)".
الكليين ،الكايف ،ج ، 1ص  ،352 – 351واملفيد ،اإلرشاد ،ص  ،291والصفار ،بصائر الدرجات ،ص – 250
 ،252والكشي  ،الرجال ،ترمجة هشام بن سامل.
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ولسنا حباجة بعد ذلك ملناقشة الروايات األخرى اليت حاول التربيزي من خالهلا إثبات إمامة بقية
األئمة باإلشارات والعالئم اخلفية ،املشكوك يف صحتها ،واملنافية للتاريخ الشيعي الذي مل يعرف إمامة
األئمة الباقني بوضوح وبصورة مباشرة بعد وفاة اإلمام السابق ،مما أدى اىل نشوء احلركات املختلفة اليت
تشبثت بإمامة كل ولد من أوالد األئمة السابقني.
وهذا ما اعرتف به التربيزي نفسه من حيث ال يشعر عندما علق رواية تعيني اإلمام الكاظم البنه
الرضا بقوله":فأنت عزيزي القارئ:ترى هنا أن هشاماً بن الحكم لما كان متبحراً في العقائد ،وعارفاً
بإشارات األئمة في ما يرتبط بموضوع اإلمامة ،والصفات التي البد من توفرها في اإلمام ،فإنه
بمجرد أن سمع تلك الكلمات وضمها إلى الكبريات الموجودة في ذهنه المرتبطة بموضوع
اإلمامة ،فقد انتقل فوراً إىل معىن نص اإلمام الكاظم على الرضا (ع) وإن كان مثل علي بن يقطين
على جاللته ربما لم يتوجه إلى ذلك المعنى بنفس السرعة".

وعندما كان الشيخ التربيزي حياول إثبات النص على إمامة علي اهلادي ،نسي األحاديث السابقة اليت

وصفها بالصحة واليت تضمنت النص على أمساء األئمة االثين عشر من قبل ،فذكر رواية مناقضة وصفها
بالصحة أيضا ،وهي تقول بأن إمساعيل بن مهران سأل اإلمام اجلواد عند خروجه من املدينة اىل بغداد يف
املرة األوىل عن اإلمام بعده ،وان اإلمام رفض التصريح بذلك.
وينتقل الشيخ التربيزي اىل احلديث عن إمامة احلسن العسكري ،دون أن يشري مطلقا اىل موضوع
البداء الذي حدث يف النص على السيد حممد بن علي اهلادي ،مث وفاته يف حياة أبيه ،وقول اإلمام
اهلادي للعسكري ":يا بين أحدث هلل شكرا فقد أحدث فيك أمرا ،أو نعمة" 105.وهو ما يدل على عدم
معرفة اإلمامني اهلادي والعسكري بإمامة األخري إال بعد وفاة أخيه األكرب السيد حممد.
ورغم كل ذلك ال جيرؤ الشيخ التربيزي على وصف الرواية اليت ينقلها عن حيىي بن يسار القنربي
حول النص على اإلمام العسكري بالصحة ،ولكنه يستشهد هبا ويقول":أوصى أبو احلسن اىل ابنه
 - 105الكليين ،الكايف ،ج  ،1ص  ،327 – 326الصفار ،بصائر الدرجات ،ص  ،473املفيد ،اإلرشاد ،ص
 ،337الطوسي ،الغيبة ،ص 122
وقد روى الكليين واملفيد والطوسي عن أيب هاشم داود بن القاسم اجلعفري قال  :كنت عند أيب احلسن العسكري وقت
وفاة ابنه أيب جعفر ،وقد كان أشار اليه ودل عليه  ،واين ألفكر يف نفسي واقول هذه قصة أيب إبراهيم وقصة إمساعيل،
فأقبل ايل أبو احلسن وقال  :نعم يا أبا هاشم بدا هلل يف أيب جعفر وصري مكانه أبا حممد كما بدا له يف إمساعيل بعدما
دل عليه أبو عبد اهلل ونصبه  ،وهو كما حدثتك نفسك وأنكره املبطلون ..أبو حممد ابين اخللف من بعدي عنده ما
حتتاجون اليه  ،ومعه آلة اإلمامة واحلمد هلل.
الكليين ،الكايف ،ج ، 1ص ،328والطوسي ،الغيبة ،ص  55و ،130واملفيد ،اإلرشاد ،ص  ،317واجمللسي ،البحار،
ج 50ص 241
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احلسن قبل مضيه بأربعة أشهر ،وأشهدين على ذلك ومجاعة من املوايل" .وإذا قبلنا هذه الرواية فاهنا ال
تتضمن تصرحيا بالنص على العسكري باإلمامة.
وبعد هتافت الروايات اليت ينقلها الشيخ جواد التربيزي حول اإلمامة واألئمة بشكل عام أو خاص،
وعدم وجود رواي ة واحدة صحيحة بينها ،ينتقل للحديث عن موضوع وجود (اإلمام الثاين عشر حممد
بن احلسن العسكري) وإمامته ،فينقل جمموعة روايات يرتدد يف وصف أية رواية منها بالصحة ،ألنه يعلم
اهنا تأيت عرب كذابني مشهورين مثل جعفر بن حممد بن مالك الفزاري ،أو أدعياء النيابة اخلاصة مثل
حممد بن عثمان العمري ،املتهم باختالق شخصية اإلمام الثاين عشر ،واستغالل امسه المتصاص أموال
الشيعة ،فيقول":وأما الروايات الواردة يف إمامة اإلمام احلجة بن احلسن العسكري صاحب الزمان عجل
اللّه فرجه الشريف ،ويف صفاته وعالمات ظهوره ،وما يرتبط خبريطة حتركه بعد الظهور ،وأنصاره ،فهي
كثرية جداً ،حتى لقد أُلفت كتب ومجلدات خاصة في هذا األمر" متغافال عن قيمة تلك الروايات
ودالالهتا ،ومتهربا من مناقشتها ،كأن كثرة الروايات املوضوعة تشكل دليال على صحتها.

ومما يلفت النظر هنا أن بعض الروايات اليت يذكرها تشري اىل الغموض حول وجود اخللف ،واختالف
الشيعة وحريهتم ،ولكنها تطالب الشيعة بالتسليم بصورة عمياء بال دليل ،بل هتدد من ال يؤمن بوجود
اخللف بالكفر باألئمة السابقني وبنبوة رسول اهلل (ص).
يقول الشيخ جواد التربيزي":إن اإليمان باألئمة كل ال يتجزأ وأن االعتراف بهم من دون اإلمام
الحجة ال يساوي شيئاً وهو كإنكار أمير المؤمنين (ع) :ما نقله يف كفاية األثر عن احلسن بن علي
عن أمحد بن حممد بن حيىي العطار عن سعد بن عبد اهلل عن موسى بن جعفر البغدادي قال :مسعت أبا

حممد احلسن بن علي العسكري (ع) يقول":كأني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني أال إن
املقر باألئمة بعد رسول اهلل املنكر لولدي كمن أقر بجميع األنبياء والرسل ثم أنكر نبوة رسول اللّه
ألولنا ،أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها
(ص) أل ّن طاعة آخرنا كطاعة ّأولنا ،والمنكر آلخرنا كالمنكر ّ
الناس إال من عصمه اللّه".
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 -وينقل التربيزي روايات أخرى يف هذا املضمون ،فيقول :قال رسول اللّه (ص) :املهدي من ولدي امسه امسي،

وخلقاً تكون له غيبة وحيرة حتى تضل الخلق عن أديانهم" .وما رواه الشيخ الصدوق
وكنيته كنييت ،أشبه الناس خلقاً ُ

يف كمال الدين  ...عن زرارة بن أعني ،قال :مسعت أبا عبد اللّه (ع) يقول« :إن للقائم غيبة قبل أن يقوم .قلت له:

ومل؟ قال :يخاف وأومأ بيده إلى بطنه ،مث قال :يا زرارة هو املنتظر وهو الذي يشك الناس في والدته منهم من
يقول هو حمل ومنهم من يقول هو غائب ،ومنهم من يقول ما ولد ومنهم من يقول ولد قبل وفاة أبيه بسنتين،

غير أن اللّه تبارك وتعالى يحب أن يمتحن الشيعة ،فعند ذلك يرتاب المبطلون".
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وإذا صدقنا هذه الرواية فاهنا تؤدي اىل تكفري مجيع الفرق الشيعية ما عدا االثين عشرية ،فضال عن
عامة املسلمني ،مع ان الرواية نفسها تتحدث عن غيبة تسبب ارتياب الناس ،ولكنها تطالب باإلميان
بولد العسكري دون دليل.
وكان جيدر بالشيخ التربيزي أن يتوقف قليال عند تلك الروايات اليت تتحدث عن وجود الولد لإلمام
العسكري ،ودراسة أسانيدها ،بدال من التصديق الساذج والسريع مبا روى أدعياء النيابة اخلاصة من
أمثال العمري ،الذي حتدث عن رؤيته للمهدي متعلقا بأستار الكعبة ،خاصة بعد حدوث احلرية لدى
الشيعة االمامية وتفرقهم بعد وفاة اإلمام العسكري دون خلف ظاهر اىل أربعة عشر فرقة ،وتفتيشهم عن
الولد اىل حد اليأس ،ما عدا فريق صغري من أصحاب اإلمام ادعى وجوده يف السر ،والنيابة اخلاصة
عنه .وهو أمر خيالف قوانني الشريعة اإلسالمية اليت حترم نسبة ولد اىل رجل مل يدعه بعد وفاته ،مع
إنكار أهله وعشريته له ،وعدم وجود أي أثر له طوال أكثر من ألف عام.
وكان جيدر بالشيخ التربيزي مرة أخرى ،إذا مل يكن قد حقق بروايات وجود الولد لإلمام العسكري،
من قبل ،أن حيقق هبا بعد صدور كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي) الذي نسف كل تلك الروايات،
وأن يلقي على الكتاب نظرة واحدة حىت يتأكد من صحة تلك الروايات ،ال أن يبادر اىل تكرارها بصورة
بلهاء ،ونشرها بني عوام الشيعة الذين ال يفرقون بني الصحيح والسقيم من الروايات ،مستغال لقبه
"كمرجع ديين وآية من آيات اهلل"!
لقد ادعى الشيخ جواد التربيزي يف بداية كراسه ":انه يتعرض إىل ذكر بعض الروايات الصحيحة
والصرحية اليت تعني أمساء األئمة (عليهم السالم) مما يقطع الطريق على من يدعي عدم وجود النص
عليهم أو على بعضهم ،ويثبت أن املدعي لعدم وجود النص ـ لو سلمت نيته ـ فإنه ضعيف اإلطالع

جداً على أخبار أهل البيت وغري بصري بأحاديثهم .والتزم أن يكون النص الذي يورده صحيحاً من غير

شبهة أو مناقشة" .ولكنه اعرتف يف اخلامتة بوجود صعوبات حتول دون النص الصريح عليهم  ،فقال":
ويف اخلتام ينبغي ذكر مالحظة هامة وهي :أن الوضع العام الذي عاش فيه األئمة (ع) خصوصاً بعد

شهادة اإلمام احلسني كان وضعاً ضاغطاً وعصيباً ،وقد حاول فيه الظاملون بكل جهدهم أن "يُطفئُوا

ور اللّه بأفواههم" فكانوا يرتبصون باألئمة الدوائر ويبغوهنم الغوائل للقضاء عليهم .وهؤالء الظاملون ـ يف
نُ َ
العهدين األموي والعباسي وإن مل يكونوا يقدمون على قتلهم جهراً وعالنية ،إال أهنم كانوا حياولون ذلك
غيلة ،وشاهد ذلك ما جنده من إقدامهم على دس السم لألئمة(ع) .وهذه الظروف واألوضاع غري
خافية على املتتبع ألحواهلم ،والعارف بتأرخيهم ،ويكفي ملعرفة ذلك ،النظر إىل كيفية نص اإلمام
الصادق (ع) على إمامة الكاظم يف وصيته له حيث كان العباسيون ينتظرون أن يعيّن بنحو صريح

اإلمام بعده ليقتلوه ،فكان أن أوصى لخمسة ،فضيع عليهم هذه الفرصة ،مث ما جرى على موالنا
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الكاظم (ع) من سجنه مث قتله ،وأيضاً ما جرى من التضييق واالضطهاد لإلمام اهلادي (ع) ومن بعده
ابنه احلسن العسكري ،وحماولتهم القبض على خليفته اإلمام املهدي وقتله ـ بزعمهم ـ.
وهكذا ما عاشه الشيعة الكرام من ظروف القمع والتقية ،حبيث كانوا ال يسلمون على عقائدهم يف وقت
كان يسلم فيه الكفار يف بالد اإلسالم على ما كانوا عليه من ضاللة ،وال يسلم شيعة أهل البيت مبا
عندهم من اهلدى .فكان الكشف يف هذه الظروف عن أمساء األئمة املعصومني خصوصاً من كان منهم
املصرحة بإمامتهم بني الرواة أمراً يف غاية اخلطورة على اإلمام وعلى
يف الفرتات الالحقة ،وتناقل النصوص ّ
شخص الناقل أيضاً .ولكنهم مع ذلك قد حفظوا لنا ـ جزاهم اللّه خري اجلزاء ـ تلك النصوص وتناقلوها
فيما بينهم بالرغم مما كان يكتنفها من املشاكل والضغوط حىت أوصلوها لنا ،حبيث متت بواسطتها احلجة

على من أنكر ،واالحتجاج هبا واالستناد عليها ملن آمن .وهلذا فقد أصبحت هذه القضية من
المسلمات العقائدية لدى شيعة أهل البيت ،واملتواترة إمجاالً ،حبيث أهنم عرفوا حىت عند أعدائهم
بتوليهم هلؤالء األئمة الطاهرين ،وميزوا بأنهم (االثنا عشرية) يف إشارة إىل اعتقادهم بإمامة األئمة اإلثين
عشر .وصار األمر عند الشيعة حبيث أن من كان ال يؤمن بأحدهم أو جعل غريه مكانه ال يعد من هذه

الطائفة احملقة".
وقد خلط الشيخ التربيزي هنا بني أمرين :بني قيام الطائفة االثين عشرية على أساس جمموعة روايات،
وبني صحة تلك الروايات ،وثبوهتا ،بالرغم من وجود الشك واملناقشة يف تلك الروايات بني الشيعة
أنفسهم ،ووجود الشك واملربرات الشرعية والعقلية اليت حتول دون اإلميان بوجود ولد يف السر لإلمام
العسكري .وأراد أن يستغل حتول اإلميان باالثين عشرية ووجود اإلمام الثاين عشر ،اىل "مسلمة" لدى
عامة الشيعة  ،منذ القرن الرابع اهلجري ،اىل تأكيد صحة النظرية ،بالرغم من وجود الشك بصحة كل
األحاديث اليت يوردها االثنا عشريون واهتامهم باختالقها يف وقت متأخر ،واخرتاع فرضية وجود اإلمام
الثاين عشر ألسباب فلسفية نظرية ظنية .علما بأنه ليس كل "مسلمة" صحيحة وتستند اىل دليل
شرعي ،فما أكثر املسلمات الباطلة اليت يعتقد هبا هذا املذهب أو ذاك أو هذا الدين أو ذاك .وقد قال

اإلمام السيد حمسن احلكيم وهو يوصي بعض طالبه":إياك واملسلمات ،وال سيما يف غري العبادات من
أبواب الفقه ،فان كثريا من املشهورات عند الناس والطالب ،وكثريا من املرتكزات يف األذهان إذا راجعها
الفاضل يف مظاهنا وتأمل فيها وجدها ال واقع هلا يعتمد عليه ،وال أصل تستند اليه" .وقال ":ال يصل
اإلنسان اىل النتائج حىت يشكك فيها ،وإمنا العثرات واألخطاء اىل حسن الظن مبا يقوله العظماء من
107
املدرسني واملؤلفني".
 - 107كتاب حجر وطني ،للشيخ حممد تقي الفقيه ،ج ، 4ص  ، 193 – 192الطبعة األوىل بريوت1995 ،
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 -11مع الشيخ محمد باقر األيرواني في كتابه( :اإلمام المهدي بين التواتر وحساب
االحتمال)
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العقائد ال تبنى على االفتراضات
الشيخ حممد باقر األيرواين ،هو أحد أساتذة احلوزة العلمية يف النجف األشرف وقم ،وله
اختصاص يف علم األصول واحلديث ،وقد استخدم علمه هذا يف الرد على األسئلة املشككة
بوجود (اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري) وخصوصا كتاب (تطور الفكر السياسي
الشيعي) ،الذي ناقش بعض نقاطه  ،من دون أن يسميه صراحة ،وقد ميز يف البداية بني فكرتني،
مها :املهدوية العامة ،ومسألة والدة اإلمام الثاين عشر ،فقال ":قد يسلّم بفكرة اإلمام املهدي
صلوات اهلل وسالمه عليه يف اجلملة ،ولكن ي ّدعى أ ّن هذه الفكرة بعد مل تولد ،وإّمنا تولد فيما
بعد ،فشخص بعنوان اإلمام املهدي مل يتحقق بعد ،وإذا كان هناك مصلح يتحقق على يديه إزالة
الظلم فذلك يتحقق ويولد فيما بعد" .واعرتف بعدم داللة أدلة املهدي العام على اإلمام الثاين

تدل على أ ّن هذا الشخص قد ولد اآلن وهو موجود
عشر  ،فقال":أؤكد لكم أ ّن هذه اآليات ال ّ
اآلن وغائب عن أعيننا اآلن ،هذه تدل على أنّه سوف يتحقق هذا احللم وهذه األمنية يف يوم من
األيام ،األرض يرثها العباد الصاحلون ـ مجيع األرض ـ ومن املمكن أ ّن اإلمام مل يولد بعد وسوف
يولد يف املستقبل ،وتتحقق هذه األمنية على يده يف املستقبل من دون أن يكون مولوداً اآلن،
فمثل هذه اآليات ال تثبت والدة اإلمام وأنّه غائب ،بل من احملتمل أنّه سوف يولد مثل هذا
109
الشخص يف املستقبل" .وكذلك قال عن األحاديث العامة.

108

متهيـدhttp://www.14masom.com/14masom/14/mktba14/book11/1.html#20%
:
طبع ونشر مركز األحباث العقائدية التابع ملكتب السيد علي السيستاين ،قم  ،إيران
109
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مث تساءل :كيف نتمكن أن نثبت والدة اإلمام املهدي اآلن وأنّه قد حتققت والدته؟
مرة ،وطريق
وأجاب":سأحاول إن شاء اهلل إثبات والدة اإلمام من خالل طريقني :طريق التواتر ّ
110

حساب االحتمال أخرى".
وأضاف":إن أي مسألة تارخيية إذا ما أردنا إثباهتا فهناك طريقان إلثباهتا:أحدمها :التواتر.
وثانيهما :حساب االحتمال" .مث شرح معىن التواتر ،فقال":التواتر كما تعلمون يعين :أن خيرب
بالقضية جمموعة كبرية من املخربين حبيث ال حنتمل اجتماعهم واتفاقهم وتواطئهم على الكذب،
كل واحد نفرتضه
فإذا كان خرب من األخبار جاء ثالَثائة شخص أو مائتا شخص أخربونا به ،و ّ
من مكان غري مكان اآلخر ،يف مثل هذه احلالة ال حنتمل تواطؤ اجلميع واتفاقهم على الكذب،
مثل هذا اخلرب يقال له اخلرب املتواتر .هذا طريق لتحصيل العلم بالقضية واملسألة التارخيية.
الطريق الثاين :أن نفرتض أ ّن اخلرب ليس متواتراً ،كما إذا أخرب به واحد أو اثنان أو ثالثة أو
انظمت إىل ذلك قرائن من هنا وهناك ،حيصل العلم بسببها
أربعة أو مخسة من دون تواتر ،ولكن ّ
على مستوى حساب االحتمال" 111.وضرب لذلك مثال مبريض يصاب مبرض عضال ،ويأيت
شخص وخيرب بأ ّن فالناً قد شفي من مرضه ،حيصل احتمال أنّه شفي بدرجة ثالثني باملائة مثالً،
انضمت إىل ذلك قرائن فسوف ترتفع القيمة االحتمالية من ثالثني إىل أربعني وإىل
لكن إذا ّ
مخسني وإىل أكثر ،افرتض أنّنا شاهدناه ال يستعمل الدواء بعد ذلك وكان حينما حيضر يف مكان
يقوي احتمال الشفاء ،وإذا كانت القيمة االحتمالية للشفاء بدرجة ثالثني
يستعمل الدواء ،فهذا ّ

اآلن ترتفع وتصري بدرجة أربعني مثالً ،وأيضاً شاهدناه جيلس يف اجمللس ضاحكاً مستبشراً ،هذه
تنضم قرائن من هذا القبيل،
الظاهرة أيضاً ّ
تصعد من القيمة االحتمالية هلذا اخلرب ،وهكذا حينما ّ
فسوف ترتفع القيمة االحتمالية للخرب إىل أن تصل اىل درجة مائة باملائة .ويقول":هذا اخلرب هو
يف احلقيقة ليس خرباً متواتراً ،لكن النضمام القرائن حصل العلم .فهنا حصول العلم حيصل

بتقوي القيمة االحتمالية بسبب انضمام القرائن.
حبساب االحتمال ،يعين ّ
يتم من خالل أمرين :من خالل التواتر .ومن طريق
إذن ،حصول العلم بأي قضية تارخييّة ّ
112
حساب االحتمال بتجميع القرائن".

ويذكر الشيخ األيرواين حقيقة معروفة لدى علماء األصول ،وهي ":أنه ال يلزم يف اخلرب املتواتر
أن يكون املخرب من الثقاة ،فان اشرتاط الوثاقة يف املخرب يلزم يف اخلرب غري املتواتر".
110
111
112
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ويضيف":أرجو أن ال حيصل خلط يف هذه القضية بني اخلرب املتواتر وبني اخلرب غري املتواتر ،إذ
البعض يتصور أ ّن مسألة الوثاقة ومسألة عدالة الراوي يلزم تطبيقهما حىت يف اخلرب املتواتر ،هذا غري
صحيح ،بل الذي نشرتط فيه العدالة والوثاقة هو اخلرب غري املتواتر" .ويشرح ذلك بقوله" :أ ّن
الخبر المتواتر حسب الفرض يفيد العلم ،لكثرة املخربين ،وبعد ما أفاد العلم ال معىن الشرتاط

الوثاقة والعدالة ،إذ المفروض أ ّن العلم حصل ،وليس بعد العلم شيء يُقصد ،فال معىن إذن
الشرتاط الوثاقة والعدالة يف باب اخلرب املتواتر ،وهذه قضيّة بديهيّة وواضحة يف سوق العلم".
وبعد هذه املقدمة األصولية يصل الشيخ األيرواين اىل بيت القصيد ،فيقول":على أساس هذه
القضيّة ليس من احلق وليس من الصواب أن نأيت إىل الروايات الدالة على والدة اإلمام املهدي
(عليه السالم) أو أي قضية ترتبط به ونقول :هذه الرواية ضعيفة السند ،الرواة جماهيل ،هذا جمهول
أو ذاك جمهول ،هذه الرواية األوىل إذن نطرحها ،الرواية الثانية الراوي فيها جمهول إذن نطرحها،
والثالثة كذلك ،الرابعة هكذا و...
هذا ليس بصحيح ،فان هذا صحيح لو فرض أ ّن الرواية كانت واحدة أو اثنتني أو ثالث أو

أربع أو مخس أو عشر ،أما بعد فرض أن تكون الروايات الدالة على والدة اإلمام املهدي سالم

اهلل عليه قد بلغت ح ّد التواتر ال معىن أن نقول هذه الرواية األوىل ضعيفة السند ،والثانية ضعيفة
السند جلهالة الراوي والثالثة هكذا ،فان هذه الطريقة وجيهة يف اخلرب غري املتواترّ ،أما يف اخلرب
113

املتواتر فال معىن هلا".
مث يوضح الشيخ األيرواين نقطة أصولية أخرى ،فيقول":إذا فرض أ ّن لدينا جمموعة من األخبار
ختتلف يف اخلصوصيّات والتفاصيل ،لكن اجلميع يشرتك يف مدلول واحد من زاوية ،كما لو فرضنا
أنّه جاءنا جمموعة كبرية من األشخاص خيربوننا عن متاثل ذلك الشخص املريض للشفاء ،لكن

الشخص األول جاء وأخرب بالشفاء يف الساعة الواحدة ،والثاين حينما جاء أخرب بالشفاء أيضاً
لكن يف الساعة الثانية ،والثالث حينما جاء أخرب بشفائه لكن يف الساعة الثالثة ،فاختلفوا يف رقم
الكل متفق على أنّه قد شفي ،واخلامس أو السادس جاء وأخرب بالشفاء لكن هبذا
الساعة ،لكن ّ

الدواء ،واآلخر قال بذلك الدواء ،فكان االختالف مبثل هذا الشكل ،أي :اختالف يف
الكل متفق من زاوية واحدة ،وهي أنّه قد شفي.
اخلصوصيّات ،لكن ّ
يف مثل هذه احلالة هل يثبت الشفاء؟ نعم أصل الشفاء يثبت بنحو العلم".
معني فالعلم حيصل
ويستنتج من ذلك ":أ ّن األخبار الكثرية إذا اتفقت من زاوية على شيء ّ
بذلك الشيء ،وإن اختلفت هذه األخبار من اجلوانب األخرى يف التفاصيل" .مث يقول":بعد هذا
113
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فليس من ح ّقنا أن نناقش يف روايات اإلمام املهدي (عليه السالم) ونقول :هذه خمتلفة يف
التفاصيل ،واحدة تقول بأ ّن أم اإلمام املهدي امسها نرجس والثانية تقول أ ّن أم اإلمام امسها

سوسن والثالثة تقول امسها شيء ثالث ،أو أن واحدة تقول ُولد يف هذه الليلة والثانية تقول ُولد يف
تلك الليلة أو واحدة تقول ُولد يف هذه السنة واألخرى تقول يف السنة األخرى ،فعلى هذا
األساس هذه الروايات ال ميكن أن نأخذ هبا ،وليست متواترة وليست مقبولة ،ألهنا ختتلف يف
التفاصيل ،وال تنفع يف إثبات التواتر ويف حتصيل العلم بوالدة اإلمام سالم اهلل عليه ،ألهنا خمتلفة
ومتضاربة فيما بينها حيث اختلفت هبذا الشكل.
إنه باطل ،الن المفروض أن كل هذه األخبار متفقة يف جانب واحد ،وهو األخبار بوالدة

اإلمام سالم اهلل عليه ،ولئن اختلفت فهي خمتلفة يف تفاصيل وخصوصيات أخرى ،لكن يف أصل
114

والدة اإلمام هي متفقة ،فالعلم حيصل والتواتر يثبت من هذه الناحية".
وقد حاول الشيخ األيرواين الرد بذلك على املالحظات اليت طرحتها يف كتايب (تطور الفكر
السياسي الشيعي) حول غموض واضطراب التفاصيل احمليطة بقصة والدة ابن احلسن العسكري.
مث انتقل الشيخ اىل قاعدة أصولية ثالثة مهمة جدا ،وهي (عدم جواز االجتهاد يف مقابل
النص) فقال":النقطة األخرية اليت أردت اإلشارة إليها :ليس من حق شخص أن جيتهد يف مقابل
النص ،فإذا كان عندنا نص صريح الداللة وتام السند من كلتا اجلهتني ،فال حق ألحد أن يأيت
ويقول أنا أجتهد يف هذه املسألة".
مث بىن عليها قائال":على ضوء هذا أخرج هبذه النتيجة أيضاً :ليس من حق أحد أن يقول
روايات اإلمام املهدي أنا اجتهد فيها كما جيتهد الناس يف جماالت أخرى ،هذا ال معىن له ،ال ّن
الروايات حسب الفرض هي واضحة الداللة صرحية وتامة غري قابلة لالجتهاد ،وسندها متواتر،

فاالجتهاد هنا إذن ال معىن له أيضاً ،فان لالجتهاد جماالً إذا فرض أ ّن الداللة مل تكن صرحية أو
السند مل يكن قطعياً ،أما بعد قطعية السند وصراحة الداللة ،فاالجتهاد ال معىن له ،فانّه اجتهاد
115
نص ،وهذه قضية واضحة أيضاً".
يف مقابل ال ّ
وبعد استعراض هذه املقدمات األصولية ،انتقل الشيخ األيرواين اىل التطبيق ،فقال ":اآلن أدخل
أبني عوامل نشوء اليقني بوالدة اإلمام املهدي سالم اهلل عليه ،وسوف نالحظ
يف البحث وأريد أن ّ

114
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أوضح لكم فيما بعد".
أن هذه العوامل إما تفيد التواتر ،أو تفيد اليقني حبساب االحتمال ،كما ّ
مث ذكر َثانية عوامل خلقت لديه اليقني بوالدة "اإلمام املهدي".
وكان العامل األول عبارة عن "األحاديث الكثرية املسلّمة بني الفريقني االمامية وغريهم ،واليت
تدل على والدة اإلمام سالم اهلل عليه ،ولكن من دون أن ترد يف خصوص اإلمام املهدي وبعنوانه،
ّ
تدل على والدة اإلمام من دون أن تنصب على هذا االجتاه ،مثل حديث الثِ ْقلني أو الثَـ َقلَني:
فهي ّ
حىت
ّ
"إين تارك فيكم الثقلني :كتاب اهلل ،وعرتيت أهل بييت ،أحدمها أكرب من اآلخر ،ولن يفرتقا ّ

علي احلوض" الذي هو حديث متواتر بني االمامية واالخوة العامة ،وال جمال للمناقشة يف
يردا ّ
116
سنده".
يدل على أ ّن العرتة الطاهرة مستمرة مع الكتاب الكرمي ،وهذا االستمرار ال ميكن توجيهه
"وهذا ّ

إالّ بافرتاض أ ّن اإلمام املهدي (عليه السالم) قد ولد ولكنه غائب عن األعني ،إذ لو مل يكن
مولوداً وسوف يولد يف املستقبل الفرتق الكتاب عن العرتة الطاهرة ،وهذا تكذيب ـ استغفر اهلل ـ
للنيب ،فهو يقول" :ولن يفرتقا حىت يردا علي احلوض" هذا الزمه أ ّن العرتة هلا استمرار وبقاء مع
الكتاب اىل أن يردا على النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،وهذا ال ميكن توجيهه إالّ مبا قلت :إن
اإلمام املهدي سالم اهلل عليه قد ولد ولكنه غائب ،وإالّ يلزم األخبار على خالف الواقع.
وهذا حديث واضح الداللة ،يدل على والدة اإلمام سالم اهلل عليه ،لكن كما قلت هذا
منصب على قضيّة ثانية" :وإ ّهنما لن يفرتقا"
احلديث مل يرد ابتداء يف اإلمام املهدي ،وإّمنا هو
ّ

لكن نستفيد منه والدة اإلمام بالداللة االلتزامية".

117

"احلديث الثاين :حديث االثين عشر ،وهذا أيضاً حديث مسلّ ٌم بني الفريقني ،يرويه البخاري
ومسلم وغريمها من طرق أهل السنة ،ومن طرقنا أيضاً قد رواه غري واحد كالشيخ الصدوق مثالً يف

كمال الدين واحلديث منقول عن جابر بن مسرة ...وهذا احلديث من املسلّمات أيضاً ،وليس له
تطبيق معقول ومقبول إالّ األئمة االثين عشر (عليهم السالم).
وجاء البعض وحاول تطبيقه على اخللفاء الراشدين واثنني أو ثالثة من بين أميّة واثنني أو ثالثة

كل شخص يالحظ هذا احلديث جيده إخباراً غيبيا
من بين العباس .إن هذا تطبيق غري مقبول ،و ّ
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من النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم) عن قضية ليس هلا مصداق وجيه ومقبول سوى األئمة
118
صلوات اهلل عليهم االثين عشر".
وهذا الحديث ّ
يدل بالمالزمة على والدة اإلمام المهدي سالم اهلل عليه ،إذ لو مل يكن مولوداً
اآلن ،واملفروض أ ّن اإلمام العسكري تويف ،ومل حيتمل أحد أنه موجود ،إذن كيف يولد اإلمام
املهدي من أب هو متوىف .فالب ّد وأن نفرتض أ ّن والدة اإلمام (عليه السالم) قد حت ّققت ،وإالّ هذا

احلديث يعود تطبيقه غري وجيه.فهذا احلديث بالداللة االلتزامية يدل على والدة اإلمام صلوات اهلل
وسالمه عليه.
احلديث الثالث الذي أريد أن أذكره يف هذا اجملال ،حديث أيضاً مسلّم سنداً بني الفريقني،

وهو قوله (صلى اهلل عليه وآله وسلم)":من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة" ،هذا
أيضاً يرويه أهل السنة ،ويرويه الشيخ الكليين يف الكايف ،فهو مسلّم عند السنّة والشيعة.
فإذا مل يكن اإلمام املهدي (عليه السالم) مولوداً اآلن ،فهذا معناه حنن ال نعرف إمام زماننا،
كل شخص مكلّف
فميتتنا ميتة جاهلية.فاحلديث ّ
كل زمان الب ّد فيه من إمام ،و ّ
يدل على أ ّن ّ

مبعرفة ذلك اإلمام ومكلّف بأن ال ميوت ميتة جاهلية ،فلو مل يكن اإلمام مولوداً إذن كيف نعرف
إمام زماننا؟.
هذه أحاديث ثالثة ،وإن مل تكن منصبّة على اإلمام املهدي صلوات اهلل عليه مباشرة ،ولكنّها
119

تدل على أ ّن اإلمام سالم اهلل عليه قد ولد وحتققت والدته".
بالداللة االلتزامية ّ
ان هذه األحاديث يف احلقيقة تشكل أساس النظرية اإلمامية ،واالثين عشرية ،وهو ما عرف
بالدليل العقلي الذي يفرتض وجود اإلمام الثاين عشر ،ووالدته ،قبل النظر اىل الواقع التارخيي،
ورمبا كان الشيخ األيرواين أول من يعرتف بصراحة بعدم دالالته بصورة مباشرة  ،وامنا بالداللة
االلتزامية ،ولكنه مل يكتف به فقط ،وامنا أضاف اليه سبعة عوامل أخرى يقول اهنا ولدت لديه
اليقني مبولد اإلمام الثاين عشر.

ومن تلك العوامل ":إخبار النيب واألئمة صلوات اهلل عليهم بأنّه سوف يولد لإلمام العسكري
كل مسلم أن يؤمن بذلك".
ولد ميال األرض قسطاً وعدالً ويغيب ،ويلزم على ّ
ويستعرض الشيخ األيرواين جمموعة أحاديث هبذا املضمون نقلها الشيخ الصدوق يف كتابه
أضم ما ذكره
(إكمال الدين) ،مث يقول" هذا فقط ما يرويه الشيخ الصدوق ...وال أريد أن ّ
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الكليين يف الكايف ،والشيخ الطوسي ،وغريمها  ،ورمبا آنذاك يفوق العدد األلف رواية .وهبذا
املضمون أو قريب منه أحاديث كثرية ،وبعض األحاديث تذكر أمساء األئمة صلوات اهلل عليهم...
وهي تش ّكل يف احلقيقة مئات األحاديث يف هذا اجملال .وبعد هذه الكثرة فهي من حيث السند
متواترة ال معىن للمناقشة فيها ،وهي واضحة غري قابلة لالجتهاد ،وإالّ لكان ذلك اجتهاداً يف
120
مقابل النص".
وإضافة اىل ذلك ،ا عتمد الشيخ األيرواين يف بناء يقينه ،على "رؤية بعض الشيعة لإلمام املهدي
(عليه السالم) ،كما ح ّدثت به جمموعة من الروايات ...رغم التعتيم اإلعالمي الذي حاول األئمة
(عليهم السالم) أن يقوموا به رأى اإلمام املهدي (عليه السالم)مجاعة من الشيعة".
ونقل رواية عن الشيخ الكليين عن حممد بن عبد اهلل وحممد بن حيىي مجيعاً عن عبد اهلل بن

جعفر احلمريي عن أحد النواب اخلاصني للمهدي وهو أبو عمرو العمري ،أنه رأى بنفسه اإلمام.
مث علق الشيخ األيرواين على سند هذه الرواية فقال":وهذا السند يف غاية الصحة والوثاقة ،فالشيخ
الكليين معروف إذا ح ّدث هو مباشرة بكالم حيصل من نقله اليقني ،وحممد بن عبد اهلل هو حممد
وحممد بن حيىي العطار هو أستاذ
بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي من الثقاة األجلّة األعاظمّ ،

الشيخ الكليين من األعاظم األجلّة ،فاثنان من أعاظم مشايخ الكليين الكبار ينقل عنهم ،وعبد
اهلل بن جعفر احلمريي معروف بالوثاقة واجلاللة".
مث تساءل":فهل هذه الرواية قابلة لالجتهاد من حيث الداللة؟ "

وأجاب":هذه الرواية لوحدها ميكن أن حيصل منها اليقني ،وهي واضحة يف الداللة على أنّه قد
رئي اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه .وهناك رواية أخرى تنقل قصة حكيمة بنت اإلمام اجلواد
سالم اهلل عليه ،وهذه القصة مشهورة ،ولكن ال بأس أن أشري إىل بعض مقاطعها ،وهي مذكورة
121
يف كتاب كمال الدين وغريه".
وأضاف اىل هذه الروايات قصة عرض اإلمام العسكري البنه أمام أربعني شخصا من أصحابه،
قبيل وفاته ،مث قال":هذه أربع روايات نقلتها لكم ،والروايات يف هذا الصدد كثرية ج ّداً ،وحسبنا
122
ما روي يف رؤية اإلمام الذي هو يف احلقيقة ميكن أن يش ّكل مقدار التواتر".
وقال الشيخ حممد باقر األيرواين  :إن عوامل أخرى سامهت يف بناء يقينه حول وجود اإلمام
الثاين عشر ،مثل توقع الشيعة يف األجيال السابقة لغيبة اإلمام املهدي ،ووجود أدعياء النيابة
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الكذابني ،وخروج التواقيع على أدي السفراء األربعة ،وعدم تشكيك أحد من الشيعة هبم،
وتفتيش اخلليفة العباسي املعتمد لبيت اإلمام العسكري حبثا عن الولد ،واعرتاف املؤرخني والنسابة
السنة بوالدته ،وتباين الشيعة واتفاقهم منذ زمان الكليين والصدوق وإىل يومنا هذا على فكرة
اإلمام املهدي (عليه السالم) وغيبته ،واعتبارها أصال من أصول املذهب الشيعي ،وعدم تشكيك
أحد منهم يف والدته طوال التاريخ .وكل هذه قرائن على صحة هذه النظرية وتورث اليقني .مث
اختتم كالمه قائال:
" حنن ّإما أن نسلّم بكثرة األخبار وتواترها ووضوح داللتها على الغيبة ،ومعه فال ميكن ألحد

أن جيتهد يف مقابلها ،ألنّه اجتهاد يف مقابل النص.
أو ال نسلّم التواتر ،ولكن بضميمة سائر العوامل إىل هذه األخبار ـ اليت منها :تباين الشيعة،

وكلمات املؤرخني ،ووضوح فكرة اإلمام املهدي ووالدته بني طبقات الشيعة من ذلك التاريخ
وتصرف السلطة ،ومسألة السفارة والتوقيعات ،وغري ذلك من العوامل ـ حيصل اليقني
السابقّ ،
حبقانية القضية.
إذن حنن بني أمرين:
أما التواتر ،على تقدير التسليم بكثرة األخبار وتواترها.
123
أو اليقني ،من خالل ضم القرائن على طريقة حساب االحتمال".
بين االجتهاد والتكرار
ونقول للشيخ األيرواين حفظه اهلل ،ان حبثه هذا هو عمل اجتهادي ،وقد سبقه اليه الشيخ
النعماين والصدوق واملفيد واملرتضى والطوسي ،والذين قالوا بوجود "الولد لإلمام العسكري" على
أساس االجتهاد والنظر يف جمموعة أخبار ومقاالت ونظريات فاستنتجوا منها حتمية وجود الولد،
وعدم جواز خلو األرض من إمام معصوم .وان القضية مل تكن يف تلك األيام مبستوى من
الوضوح حبيث متنع أحدا من التوقف عن االنصياع ،وامنا حصل فيها جدل طويل ،وتفرق الشيعة
اىل فرق عديدة ،وعانوا فرتة من احلرية ،حىت مسوا ذلك العصر ":عصر احلرية" وألف الشيخ
الصدوق علي بن بابويه كتابا هبذا االسم (اإلمامة والتبصرة من احلرية) .وقال أبو سهل إمساعيل
بن علي النوخبيت يف كتابه (التنبيه)  -الذي ألفه فيما يسمى بالغيبة الصغرى ":-إن الشيعة قد
علموا بوجود ابن احلسن باالستدالل" وكذلك النعماين ابن أيب زينب يف كتاب (الغيبة).
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ولو كانت النصوص واضحة وصرحية ،ومتنع من االجتهاد ،ملا وقع الشيعة يف تلك احلرية املهلكة
اليت يصفها النعماين بقوله ":ان اجلمهور منهم يقول يف اخللف :أين هو؟ وأىن يكون هذا؟ واىل
مىت يغيب؟ وكم يعيش هذا؟  ..فمنهم من يذهب اىل أنه ميت ،ومنهم من ينكر والدته وجيحد
وجوده بواحدة ،ويستهزئ باملصدق به – اىل أن يقول -أي حرية أعظم من هذه اليت أخرجت
من هذا األمر اخللق العظيم واجلم الغفري؟ ومل يبق ممن كان فيه إال النزر اليسري ،وذلك لشك
124
الناس".
وهذا ما يؤكد أن األخبار الكثرية "املتواترة" اليت يتحدث عنها الشيخ األيرواين ،مل يكن هلا وجود
يف ذلك الزمان ،وان القرائن اليت يستشهد هبا ويدعي أهنا تورث اليقني ،فلم يكن هلا دور يف
"عصر احلرية" وامنا اختلقت فيما بعد ،وان من قال بوجود الولد لإلمام العسكري فقد قال به عن
طريق االجتهاد املبين على الظن والتخمني واالفرتاض والتأويل والروايات الضعيفة واإلشاعات
املتهافتة.
وإذا كان السابقون قد "اجتهدوا" وتوصلوا اىل ما توصلوا اليه ،فان من الضروري جدا ان
نعيد النظر يف اجتهادهم ،وال نقلدهم تقليدا أعمى ،ومن املمكن أن نصل اىل نتيجة مغايرة .وإذا
كان الشيعة االثن ا عشرية قد اتفقوا فيما بعد ،أو تبانوا على فكرة معينة ،فال جيوز أن نعتمد على
رأيهم ،ألنه ليس حجة أمام اهلل ،وال بد أن ننظر يف أدلتهم وبراهينهم ،فإذا وجدناها ضعيفة
وبدون حجة قوية ،فال جيوز لنا اتباعهم ،حىت إذا مشى آباؤنا عليها ألف عام.
ولست أدري كيف يرفض الشيخ األيرواين االجتهاد يف موضوع وجود الولد لإلمام العسكري،
هبذه الصورة القاطعة؟ هل خوفا من انكشاف احلقيقة؟ واحلقيقة هدف كل مؤمن وعامل .أم ماذا؟
ان تعريف الشيخ األيرواين للتواتر صحيح ،ولكن تطبيقه على موضوع والدة ابن احلسن
العسكري ،غري صحيح باملرة ،ألن التواتر يفرتض وجود العلم القطعي ،ومل توجد قضية غامضة
ومشكوك فيها مثل قضية وجود اإلمام الثاين عشر .وقد اعرتف الشيخ األيرواين نفسه "بأن ّأول
عم اإلمام املهدي (عليه السالم) ،لعدم اطالعه على الوالدة ،ووجود
من شكك يف الوالدة جعفر ّ
تعتيم إعالمي قوي على مسألة والدة اإلمام املهدي (عليه السالم) ،نتيجة الظروف احلرجة احمليطة
باإلمامة يف تلك الفرتة ،حىت أنّه مل جيز األئمة التصريح باسم اإلمام املهدي ،فجعفر ما كان
مطّلعاً على أ ّن اإلمام العسكري (عليه السالم) له ولد باسم اإلمام املهدي ،لذلك فوجئ بالقضية
125
وأنكر أو ش ّكك يف الوالدة ".
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ومن هنا فانه يستحيل ادعاء التواتر حول موضوع الوالدة أو حصول اليقني فيها .ومبا أن خرب
وجود الولد لإلمام العسكري ،كان سريا وخمالفا ألقوال اإلمام الظاهرية ،وسرية حياته السابقة ،وقد
رفض االعرتاف به أهل بيت اإلمام ،فان االلتزام به حيتاج اىل العدالة والوثاقة واالطمئنان التام .إذ
انه حسب الفرض ليس متواترا وامنا خرب آحاد ،ومل حيصل العلم به" .وهذه قضيّة بديهيّة وواضحة
يف سوق العلم".
وقد قال الشيخ املفيد":ما روي من خرب الواحد ...ولو رواه ألف إنسان وألف ألف ملا جاز أ ّن
126
جيعل ظاهره حجة يف دفع الضرورات وارتكاب اجلهاالت بدفع املشاهدات".
ومن هنا فان من احلق والصواب أن نأيت إىل كل رواية رواية وننظر يف سندها بدقة ،حىت منيز بني
احلقيقة واألساطري.
ولو كان التواتر موجودا وحاصال حول دعوى وجود الولد ،كما هو حاصل مثال حول وجود اإلمام
العسكري نفسه ،فانه مل يكن جيوز لنا التوقف عند التفاصيل واختالفها ،فلو جاءتنا عدة روايات مثال
تتحدث عن أمساء خمتلفة ألم اإلمام العسكري ،ملا توقفنا عندها طويال ،وذلك ألن اإلمام العسكري
موجود ،واخلرب حوله متواتر ،ولكن احلال خيتلف جذريا بني اإلمام العسكري ،وبني دعوى وجود ولد له،
وم ن هنا فان توقفنا عند اختالف الروايات املتناقضة حول هوية أمه ،وتاريخ ميالده ،وطريقة منوه وما اىل
ذلك ،ويشكل ذلك التناقض واالختالف دليال عن أسطورية اخلرب.
ولو أمعن الشيخ األيرواين قليال  ،ألدرك أن اصل القضية غري متفق عليه ،ويكتنفه الشك والغموض.
ولقد أعج بين الشيخ األيرواين باعرتافه بصراحة بعدم داللة أحاديث املهدي العامة ،على والدة ابن
احلسن ،كما أعجبين باعرتافه الصريح بأن روايات (الثقلني) تدل على والدته باملالزمة  ،وليس بصورة
مباشرة .أي بالتخمني واالفرتاض ،وهو ما صرح به أيضا يف تعليقه على الروايات واستنتاجه منها .حيث
قال ":هذا ّ
يدل على أ ّن العرتة الطاهرة مستمرة مع الكتاب الكرمي ،وهذا االستمرار ال ميكن توجيهه إالّ
بافتراض أ ّن اإلمام املهدي (عليه السالم) قد ولد ولكنه غائب عن األعني " 127.وقال بالنسبة حلديث

يدل باملالزمة على والدة اإلمام املهدي سالم اهلل عليه ،إذ لو مل يكن
االثين عشرية ":وهذا احلديث ّ
مولوداً اآلن ،واملفروض أ ّن اإلمام العسكري تويف ،ومل حيتمل أحد أنه موجود ،إذن كيف يولد اإلمام
املهدي من أب هو متوىف .فالب ّد وأن نفترض أ ّن والدة اإلمام (عليه السالم) قد حت ّققت" .وكذلك
كل
بالنسبة حلديث":من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة" الذي يقول عنه ّ
يدل على أ ّن ّ
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كل شخص مكلّف مبعرفة ذلك اإلمام ومكلّف بأن ال ميوت ميتة جاهلية ،فلو
زمان الب ّد فيه من إمام ،و ّ
128
مل يكن اإلمام مولوداً إذن كيف نعرف إمام زماننا؟.

ان هذه األحاديث يف احلقيقة تشكل أساس النظرية اإلمامية ،واالثين عشرية ،وهو ما عرف بالدليل
العقلي الذي يقوم على افرتاض وجود اإلمام الثاين عشر ،ووالدته.
وهذا ما تعرب عنه الرواية اليت ينقلها األيرواين عن الكليين عن حممد بن عبد اهلل وحممد بن حيىي العطار،
عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،الذي يقول فيها ":اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو (رمحه اهلل) عند

امحد بن إسحاق  ،فغمزين أمحد بن إسحاق أن أساله عن اخللف ،فقلت له :يا أبا عمرو إين أريد أن
أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه ،فإ ّن اعتقادي وديني أ ّن األرض ال تخلو من

حجة ....ولكن أحببت أن أزداد يقيناً ،فا ّن إبراهيم (عليه السالم) سأل ربه عز وجل أن يريه كيف
ّ
قليب...فخر أبو عمرو ساجداً وبكى مث قال:
ليطمئن
حييي املوتى فقال :أومل تؤمن؟ قال :بلى ولكن
ّ
ّ
سل حاجتك ،فقلت له :أنت رأيت اخللف من بعد أيب حممد؟ ـ يعين من بعد العسكري ـ فقال :إي
حمرم عليكم أن تسألوا عن
واهلل ....فقلت له :فبقيت واحدة ،فقال يل :هات ،قلت :االسم؟ قالّ :
129

ذلك"...
وهو ما يكشف عن ارتكاز القول بوجود الولد  ،أصال ،على أساس نظرية عدم خلو األرض من
إمام ،مما يؤدي اىل افرتاض وجود ولد لإلمام العسكري ،رغم عدم مشاهدته  ،وعدم توفر األدلة على
وجوده ،سوى دعوى "السفراء والنواب اخلاصني".
وليس خافيا على الشيخ األيرواين ،ان هذه الرواية خرب آحاد ،وتنطوي على دور بوجوب قبول خرب
اآلحاد ،وقد أثارت أحباثا طويلة يف علم األصول حول جواز قبول خرب الثقة .وإذا كان االثنا عشرية قد
قبلوا هذه الرواية ،وصدقوا خبرب اآلحاد لرواية م ن يعتربونه ثقة وعظيما مثل الكليين وحممد بن عبد اهلل
وحممد بن حيىي العطار واحلمريي ،والسفري العمري ،ومل حيتملوا حبقهم الكذب أو اخلطأ ،وحصل لديهم
القطع بصحة كالمهم ،فان من حقنا التشكيك بصدق العمري نفسه ،الذي كان جير النار اىل قرصه
ويدعي النيابة اخلاصة عن إنسان مل تثبت والدته ،كما ادعى أصحاب عدد من األئمة غيبتهم
ومهدويتهم والنيابة عنهم .وحنن لسنا مكلفني من اهلل بتصديق كل من يدعي أمرا ال دليل عليه .وال نقلد

السذج الذين صدقوا أولئك الدجالني ،خاصة بعد مرور أكثر من ألف عام على دعواهم الباطلة وعدم
ظهور ذلك الولد املزعوم.
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لقد ارتكب الشيخ األيرواين ،أستاذ األصول واحلديث يف احلوزة العلمية يف النجف وقم ،مغالطة كربى
عندما ادعى "تواتر" أحاديث الوالدة ،وأراح نفسه من معاناة نقل اإلسناد والرجال ودراستها ،فراح
يتكلم بطريقة خطابية حشوية بعيدة كل البعد عن لغة العلماء واحملققني واجملتهدين ،حبيث أخذ حيث
الروايات حثاً ،ويكيلها كيالً ،كما فعل لدى استشهاده "بإخبار النيب واألئمة صلوات اهلل عليهم بأنّه
كل مسلم أن يؤمن
سوف يولد لإلمام العسكري ولد ميأل األرض قسطاً وعدالً ويغيب ،ويلزم على ّ
بذلك" .وادعائه وجود مئات الروايات ،واهنا من الكثرة والتواتر بدرجة " ال معىن للمناقشة فيها ،وهي
130

واضحة غري قابلة لالجتهاد ،وإالّ لكان ذلك اجتهاداً يف مقابل النص".
ورغم اعرتاف الشيخ األيرواين بوجود التعتيم اإلعالمي حول والدة ابن اإلمام احلسن ،إذ يروي عن أيب
القاسم اجلعفري  ":مسعت أبا احلسن ـ يعين اإلمام اهلادي (عليه السالم) ـ يقول":اخللف من بعدي
احلسن ابين ،فكيف لكم باخللف من بعد اخللف؟" فقلت :ومل جعلين اهلل فداك؟ فقال ":إنّكم ال ترون
حممد" 131 .إال
حيل لكم ذكره بامسه" ،فقلت :فكيف نذكره؟ قال" :قولوا احلجة من آل ّ
شخصه وال ّ
انه يقول ان بعض الشيعة رأى املهدي يف حياة أبيه ،ويقول أن اإلمام العسكري أراه أربعني رجال من
أصحابه قبيل وفاته ،دون أن يبحث األيرواين مطلقا يف سند هذه الروايات ،اليت حبثتها أنا يف كتايب
وأثبت ضعفها .كما روى قصة حكيمة ،وهو يعرف اهنا إشاعة مقطوعة ال ترقى اىل خرب اآلحاد".
132
وحسبنا ما روي يف رؤية اإلمام الذي هو يف احلقيقة ميكن أن يش ّكل مقدار التواتر".
وهذا ما يفسر رفض الشيخ األيرواين لالجتهاد وإعادة النظر يف مسألة وجود ابن احلسن .ألن عملية
"االستدالل" العشوائية تلك ،تعاين من خلل كبري ،وتنطوي على مؤامرة ضد احلقيقة .وال يريد هلا
الكثريون أن تربز اىل الضوء.
ويف احلقيقة أن كثريا مما يصطلح عليه األيرواين باألدلة اليقينية ،هي ليست سوى أحاديث ضعيفة
وخمتلقة ،وتأويالت تعسفية ،وافرتاضات ومهية وظنية ،ال تورث يقينا وال علما .والغريب أنه أحيانا يقلب
األدلة باملعكوس ،مثل أحاديث الغيبة اليت اشتهرت يف صفوف الشيعة منذ وفاة حممد بن احلنفية ،ومن
بعده اإلمام الصادق وابنه إمساعيل وابنه اآلخر موسى الكاظم ،وغريهم وغريهم ،من األئمة الذين
ادعيت هلم الغيبة واملهدوية ،وبالتايل فاهنا ال حتمل أي دليل على وجود ابن احلسن أو غيبته ،ولكن
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الشيخ األيرواين ،يتخذ منها قرينا على صحة فرضية وجود الولد لإلمام العسكري 133.وكذلك مثل وجود
أدعياء النيابة الكذابني  ،الذين بلغ عددهم العشرين ،والذين يلقون بظالهلم على "النواب األربعة" الذين
بدفعنا وجود الكذابني اىل السؤال عن صدق هؤالء ،وعدم اتفاقهم معهم ،والشك بأصل الدعوى السرية
املشبوهة ،ولكن الشيخ األيرواين يدعي ان وجود النواب الكذابني زاده يقينا .أما خروج "التواقيع"
املتناقضة واملريبة ،على أيدي النواب األربعة ،فقد اعتربه األيرواين أيضا دليال على صحة النظري ،رغم أنه
ال يشكل أي دليل ،بل ان حاجة النواب األربعة لعلماء قم ،وعدم قيامهم بأي دور علمي ،كتصحيح
كتاب الكايف وتنقيته من اخلرافات واألكاذيب واألحاديث الضعيفة ،يشكل دليال على عدم ارتباطهم
بأي إمام ،وعدم وجود املنيب.
ولست أدري كيف اعترب األيرواين ،تفتيش املعتمد لبيت اإلمام العسكري ،بعد وفاته ،حبثا عن الولد،
دليال على وجوده  ،وهو الذي مل يعثر على أحد ،كما مل يعثر كثري من الشيعة الذين فتشوا عن الولد
ومل جيدوا له أثرا.
ورمبا كان غريبا جدا اختاذ األيرواين اتفاق الشيعة منذ ذلك احلني على فكرة الغيبة ،دليال على صحتها،
وهو يعرف أن شيعة اإلمام العسكري تفرقوا اىل أربعة عشر فرقة ،ومل يقل منهم بوجود الولد إال فرقة
واحدة .ومع ذلك فقد أثبت التاريخ خطأ إمياهنم بتلك الفكرة أو اتفاقهم عليها.
واألغرب من ذلك أن يستشهد الشيخ األيرواين ،باعرتاف بعض السنة والنسابة يف التاريخ ،بأمر مل
جيمع عليه الشيعة ،ومل يعرفه أهل البيت ،ومل يظهر له أي أثر يف التاريخ 134.ويعترب ذلك قرينة تورث
اليقني فيما يسميه حساب االحتماالت.
ويف احلقيقة ليس من املفروض أن نتعصب ألخطاء أجدادنا ،خاصة بعد طول انتظارنا لذلك اإلمام
املفرتض ،الذي مل يولد قط ،والذي مل خيرج اىل اآلن ولن خيرج يف املستقبل .وال بد أن نفكر بعقولنا،
ونتساءل ما فائدة إمام ال نعرفه وال يعرفنا؟ وكيف ينقذنا اإلميان به من النار؟ ومييتنا ميتة إسالمية؟ وما
هي قيمة مئات أو آالف أو ماليني "األدلة" إذا كانت النتيجة صفرا؟ وملاذا نصر على افرتاض وجوده
رغم غيبته الطويلة اليت ال تنتهي؟ خاصة بعد التزامنا بالفكر الدميوقراطي أو الشورى ،وختلينا عن الشروط
املثالية يف الرؤساء ،كالعصمة والنص والساللة العلوية احلسينية ،وقبولنا بالعدالة والكفاءة واإلميان.

 - 133يقول:إذا راجعنا كتاب الغيبة للشيخ الطوسي جنده يذكر بعنوان الوكالء املذمومني وهذا العامل أيضاً ال
يدل على أ ّن
يكون سبباً لتضعيف فكرة اإلمام املهدي ووالدته وغيبته ،بل هذا يف احلقيقة عامل للتقوية ،إذ ّ
هذه الفكرة كانت واضحة وثابتة ،لذلك ادعى هؤالء الوكالة كذباً وزوراً ،وخرجت الرباءة واللعنة يف حقهم .ص
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تكفير من ال يؤمن بوجود المهدي
مل يدرك ك ثري من القراء أمهية طرح موضوع وجود اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العسكري)
للنقاش ،كما فعلت يف كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه) الذي نشرته
قبل حوايل عشر سنوات ودعوت حينها إلعادة النظر يف هذه الفكرة املوروثة منذ مئات السنني ،وال يزال
كثري من القراء غري مدركني للعالقة بني هذه الفكرة وبني اجملازر الدموية اليت حتدث يف العراق اليوم ،ورمبا
يتساءل الكثري من األخوة بتعجب :وهل حنن متفرغون ملناقشة هكذا أمور تارخيية قدمية وغيبية؟
ومع إمياين بتجاوز عامة الشعب العراقي للخالف التارخيي القدمي بني السنة والشيعة ،والذي كان يدور
يف القرون األوىل حول أحقية هذا البيت العلوي أو ذاك البيت اهلامشي أو القرشي باخلالفة ،واتفاق
مجاهري الطائفتني حول الدستور الدميوقراطي اجلديد ،مما يعين توحدمها حول فكر سياسي جديد يضع
جوهر اخلالف الطائفي على الرف ،ويبشر بغد مشرق ،ولكن متسك بعض رجال الدين ،أو بعض
احلركات واألحزاب الدينية بالرتاث السياسي القدمي من دون معرفة حقيقة جوهر ذلك الرتاث ،وتضخيم
عناصر االختالف الطائفي اىل حد إضفاء الصبغة الدينية عليها وتصويرها جزء من العقيدة اإلسالمية
وضروريات الدين ،أدى اىل إشعال نار فتنة طائفية عفنة غري ذات معىن معاصر .وبالرغم من رفض عامة
الشعب للفتنة الطائفية ،إال ان املتطرفني من الفريقني راح يكفر بعضهم بعضا ،ويؤججون ناراً ال حترقهم
فقط وامنا حترق الكثري من الناس البسطاء الذين ليس هلم من اهلوية الطائفية إال االسم.
ومن الواضح ان هؤالء الطائفيني جيانبون القرآن الكرمي الذي يدعو اىل الوحدة ويقول":واعتصموا حببل
اهلل مجيعا وال تفرقوا" أو "إن هذه أمتكم أمة واحدة  ،وأنا ربكم فاعبدون" .وميزقون الوحدة اإلسالمية
بأحاديث واهية أو تأويالت تعسفية أو اجتهادات مريضة ،حياولون من خالهلا تشكيل هويات طائفية
وعقائد متطرفة منغلقة ال ميكن ان تتعايش مع املسلم اآلخر.
- http://www.s-alshirazi.com/library/books/mahdi/01.htm
الطبعة األوىل 1400هـ 1980م مؤسسة الوفاء بريوت لبنان
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وقد كانت عقيدة اإلمامة اإلهلية ألهل البيت أساس هوية الطائفة الشيعية االمامية ،كما كانت عقيدة
(املهدي املنتظر) وخصوصا (اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري) أساس وجود الفرقة (االثين
عشرية).
وعلى ضوء هذه العقيدة اختذ الشيعة االمامية االثنا عشرية موقفا متميزا من بقية الشيعة وعامة
املسلمني ،كما اختذ اآلخرون موقفا مضادا منهم ،وقد كان اخلالف بينهم سياسيا ولكنه اختذ صبغة
دينية فيما بعد ،ورمبا كان يف البداية عنيفا ،ولكنه ذاب عرب التاريخ حىت مل يعد له وجود أو مربر أو
معىن ،إال لدى املتطرفني الذين يتمسكون بعوامل اخلالف الفكرية ويضخموهنا اىل حد تأجيج الفتنة بني
الشيعة والسنة اليوم ،وخاصة عندما تتوفر ظروف سياسية مناسبة.
وأبرز مثل على ذلك هو ما قام به ويقوم به تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين ،من جمازر بشعة حبق
الشيعة يف العراق ،بعد إعالن احلرب عليهم وتكفريهم ،استنادا اىل فتاوى قدمية من علماء سنة أفتوا هبا
ضد الشيعة يف أيام الصراعات السياسية الطائفية الغابرة.
وال شك ان فتاوى العلماء السنة اليوم بصورة عامة ترفض تكفري الشيعة ،وتدعو اىل الوحدة والتعايش
معهم ،كما ان فتاوى علماء الشيعة بشكل عام تدعو اىل الوحدة اإلسالمية ،وترفض الرد على دعوات
القاعدة بإشعال احلرب الطائفية ،ولكن ذلك ال يعين عدم وجود أناس متطرفني يسريون على خطى
القاعدة  ،وحنمد اهلل أهنم ال يشكلون تيارا عاما ،وامنا يقبعون يف جيوب صغرية ومنعزلة ،ولكنا خنشى ان
تتاح هلم الفرصة الختطاف القرار الشيعي يوما ،ال مسح اهلل ،وترمجة أفكارهم اىل أقوال وأفعال.
ولكي نكون أكثر صراحة ،فانا نشري اىل تيار شيعي متطرف يضخم من درجة أفكاره ويرفعها اىل
مستوى العقيدة اإلسالمية اليت من آمن هبا جنا ومن رفضها كفر ،وال يكتفي باإلميان هبا لنفسه واحرتام
من ال يؤمن هبا من سائر الشيعة واملسلمني.
ومن املعروف ان عامة الشيعة واملسلمني ال يؤمنون بوجود اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن
العسكري) الذي يؤمن به االثنا عشرية ،ويعتقدون انه فرضية ومهية افرتضها بعض شيعة اإلمام العسكري
بعد وفاته ،وادعوها سرا بال دليل ،مث انتشرت يف القرون التالية يف صفوف الشيعة ،لتشكل أساس هوية
الشيعة وعقيدهتم يف اإلمامة .وقد كانت هلا آثارا مضرة بالشيعة قبل غريهم ،حيث دفعتهم اىل حترمي
العمل السياسي أو إقامة الدولة يف (عصر الغيبة) ،اىل أن ختلصوا منها مؤخرا وأقاموا دوهلم املعروفة يف
إيران كالدولة الصفوية والقاجارية واجلمهورية اإلسالمية ،وقبلوا بالنظام الدميقراطي يف العراق وغري العراق.
وكان من املفرتض بعد قبول الشيعة بالفكر الدميوقراطي ،جتاوز الفكر الطائفي القدمي والتخلي عنه  ،أو
عدم التحمس الزائد له ،إال ان بعض رجال الدين مل يستوعبوا التطورات اجلذرية اليت حصلت يف الفكر
السياسي الشيعي ،وال زالوا حياولون جر الناس اىل املاضي السحيق ،ويتشبثون بكل خرافة وأسطورة.
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وبدال من أن يعتمدوا على القرآن الكرمي ،واألحاديث النبوية الثابتة والصحيحة ،إذا هبم يعتمدون على
التأويال ت التعسفية واألخبار الضعيفة واملختلقة ،ويبنون نظريات خاصة يتهمون من ال يؤمن هبا باخلروج
من الدين ،ويف هذا تطرف كبري وغلو وفتنة وفساد كبري ومتزيق لوحدة األمة اإلسالمية.
وهلذا كانت دعوتنا اىل االهتمام مبوضوع (اإلمام املهدي) ودعوة العلماء الشيعة إلعادة النظر يف
األدلة التارخيية اليت تتحدث عن والدته واستمرار حياته منذ أواسط القرن الثالث اهلجري اىل اليوم ،أو
على األقل اىل االجتهاد يف هذا املوضوع كما جيتهدون يف مواضيع الطهارة والنجاسة والصالة والصوم
وسائر العبادات .ولكن مع األسف الشديد قابل كثري من العلماء دعوتنا لدراسة املوضوع باإلمهال
واإلصرار على اتباع منهج التقليد ،ومن هؤالء العلماء املرجع السيد صادق الشريازي الذي كتب ونشر
عدة كتب حول املوضوع خالل السنوات املاضية ،ولكنها خلت من أي مستوى من مستويات البحث
واالجتهاد ،وظلت تدور يف إطار اجلمع والتأليف .ومل يك ِ
تف بذلك وإمنا اعترب من ال يؤمن بوجود
(اإلمام املهدي) كافراً بنبوة النيب حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم)!
ونظراً ألن السيد صادق الشريازي حيتل موقع املرجعية الدينية لتيار كبري يف العراق وإيران واخلليج ،هو
التيار املعروف واملنسوب اىل أخيه املرحوم السيد حممد الشريازي ،والذي يضم أيضا تيار منظمة العمل
اإلسالمي ،والطليعة الرسالية وحركة الوفاق اإلسالمي ،ومرجعية السيد حممد تقي املدرسي ،فان موقفه
املتطرف القاضي بتكفري من ال يؤمن باملهدي من الشيعة والسنة ،حيتمل أن يؤدي اىل فتنة خطرية يف
العامل اإلسالمي ،تشابه فتنة الزرقاوي الذي يكفر الشيعة ،كما ميكن أن تنعكس سلبا على املسرية
الدميوقراطية والسلمية يف العراق.
لقد عرفت السيد صادق الشريازي منذ الستينات مؤلفا وداعية لإلسالم وأحد رواد النهضة الشيعية
احلديثة ،حيث كنت أحضر حماضراته األسبوعية يف أجد املسجد يف كربالء ، ،وهو على قدر كبري من
التواضع واألخالق الرفيعة ،وقد ساعدين على إجناز حبثي عن والية الفقيه سنة  1989عندما وفر يل
نسخا مصورة لكتب نادرة وقدمية يف علم األصول ،تتحدث عن والية الفقيه .ومع أين مل أتابع معه
نتائج ما توصلت اليه من أفكار ،وخاصة أحباثي حول اإلمامة ووجود اإلمام الثاين عشر (حممد بن
احلسن العسكري) وذلك ملغادريت إيران ،إال أين اعتقد أن فقيها متابعا مثله لن مير على كتاب مثل كتايب
"تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه" مرور الكرام ،أو يغض النظر عنه باملرة ،وال
أدل على ذلك من اهتمامه بتأليف ونشر عدة كتب حول "إثبات" وجود اإلمام املهدي ،ومنها كتاب
(املهدي يف القرآن) و(املهدي يف السنة) .ورغم أن هاذين الكتابني قدميني ألفهما قبل حوايل أربعني عاما
يف العراق ،إال أن نشرمها حديثا ،وخاصة يف موقعه على اإلنرتنت ،يدل على إميانه املستمر هبما.
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وبانتظار أن أقرأ للسيد الشريازي رأيا جديدا يرد على كتايب بالتفصيل أو أهم النقاط اجلديدة الواردة فيه،
فإين سوف أناقش كتبه القدمية – اجلديدة ،وأبني نقاط الضعف فيها ،عسى أن يلتفت اليها ،أو يعيد
النظر من األساس يف حبث موضوع وجود اإلمام الثاين عشر ،ومن مث موضوع اإلمامة.
ان املالحظة الرئيسية على كتب السيد صادق الشريازي حول اإلمام املهدي هي أهنا جتميع روايات
أكثر منها أحباث علمية ،أو دراسات اجتهادية ،اعتمادا على رسوخ الفكرة يف األذهان ،ولذا فانه ال
يطرح أي سؤال تشكيكي حول املوضوع بقدر ما حياول تعزيز الصورة التقليدية املوروثة ،ويقفز على
اجلدل العلمي الضروري بنوع من القفز العايل والعريض .وبكلمة أخرى انه يهرب من ممارسة االجتهاد يف
هذا املوضوع الذي يعتربه جزء مهما من العقيدة ،ويكفر من ال يؤمن به.
يقول السيد صادق الشريازي يف مقدمة كتابه (املهدي يف السنة)":اإلمام املهدي ..اسم يتواجد يف
كل مكان ،يف الكتب السماوية الغابرة الزبور ،والتوراة ،واإلجنيل ويف القرآن احلكيم
يف عشرات اآليات الكرمية املفسرة ،أو املؤولة به (عليه السالم) .وعلى لسان رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله) يف خمتلف املناسبات ،وشىت األحاديث يف مكة ،ويف املدينة ،ويف املعراج ،وعند الوفاة وعلى شفاه
عرتة النيب (صلى اهلل عليه وآله) األئمة الطاهرين كلهم مجيعاً .فعلي أمري املؤمنني (عليه السالم) ذكر
ولده املهدي ..وفاطمة الزهراء بنت النيب (صلى اهلل عليه وآله) ذكرت املهدي واإلمام احلسن (عليهما
السالم) ذكر ابن أخيه املهدي واإلمام احلسني (عليه السالم) ذكر ابنه املهدي والسجاد علي بن احلسني
والباقر حممد بن علي والصادق جعفر بن حممد والكاظم موسى بن جعفر والرضا علي بن موسى واجلواد
حممد بن علي واهلادي علي بن حممد والعسكري احلسن بن علي كلهم ..ذكروا ولدهم املهدي.
وأصحاب رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ذكروا املهدي :أبو بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعبد اهلل بن عمر،
وأبو هريرة ،ومسرة بن جندب ،وسلمان ،وأبو ذر ،وعمار وغريهم كثري .وزوجات النيب (صلى اهلل عليه
وآله) ذكروا املهدي :عائشة ،وحفصة ،وأم سلمة ،وغريهن أيضاً .والتابعون ذكروا املهدي :عون بن
جحيفة ،وعباية بن ربعي ،وقتادة وغريهم كثري".
ويتابع":ويف كتب التفسري كلها جتد ذكر املهدي :تفسري الطربي ،وتفسري الرازي ،وتفسري اخلازن،
وتفسري اآللوسي ،وتفسري ابن كثري ،وتفسري الدر املنثور .وغريها ..وغريها ..كثري .ويف الصحاح الستة
جتد ذكر املهدي :يف البخاري ،ومسلم ،وابن ماجة وأيب داود ،والنسائي ،وأمحد ويف كتب احلديث كلها
ترى ذكر (املهدي) يف مستدرك الصحيحني ،وجممع الزوائد ،ومسند الشافعي ،وسنن الدار قطين ،وسنن
البيهقي ،ومسند أيب حنيفة وكنز العمال ،وغريها ..وغريها ..كثري.
ويف كتب التاريخ جتد ذكر (املهدي) يف تاريخ الطربي ،وتاريخ ابن األثري ،وتاريخ املسعودي ،وتاريخ
السيوطي ،وتاريخ ابن خلدون ،وغريها ..وغريها ..وعلماء املسلمني من خمتلف املذاهب أذعنوا
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(باملهدي) وذكروه يف جمالسهم ،وكتبهم ،وخطبهم :علماء احلنفية ،وعلماء الشافعية ،وعلماء احلنبلية،
وعلماء املالكية .وغريهم من أئمة املذاهب األخرى ،وأتباعهم ،والعلماء ،والكتاب ،والشعراء ..يف كل
مكان( ..املهدي) .يف كل كتاب( ..املهدي) .وعلى كل شفة( ..املهدي) .السماء تقول( ..املهدي).
األرض تقول( ..املهدي)".
وهكذا حياول الشريازي اإلحياء بأن موضوع (املهدي) من أهم العقائد اإلسالمية ،اليت تقوم على
األخبار املتواترة ،وبغض النظر عن املناقشة يف هذه األحاديث اليت يعتمد عليها ،فانه خيلط بني أمرين
أو مفهومني لكلمة (املهدي) ،األول :املهدي العام مبعىن املنقذ ،الذي يؤمن به كثري من املسلمني.
والثاين  :املهدي اخلاص ،الذي يؤمن به الشيعة االثنا عشرية ،وهو (اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن
العسكري) ،حيث يستعني الشريازي بأحاديث املهدي اليت تشبثت هبا الفرق اإلسالمية والشيعية
املختلفة عرب التاريخ ،ليستدل هبا على وجود ووالدة "ابن احلسن العسكري" الذي كان موضوع خالف
بني أهل البيت وشيعة العسكري أنفسهم ،فضال عن سائر الشيعة وعامة املسلمني.
وهذا منهج اتبعه كثري ممن كتب عن (اإلمام املهدي) أو حاول الرد علي ،أو تظاهر بذلك .وهو منهج
أقل ما يقال فيه أنه غري علمي ،وال أمني أو هادف لبحث املوضوع بصورة جدية .فلو سلمنا بصحة
األحاديث اليت تتحدث عن خروج إمام مهدي يصلح ما فسد من أمور املسلمني ،فاهنا ال تشكل دليل
إثبات على والدة ابن لإلمام العسكري الذي مل يتزوج أبدا ،ومل يتحدث عن وجود ولد له يف حياته.
وتويف بعد أن أوصى بأمواله اىل أمه ،يف إشارة منه اىل عدم وجود وارث له.
يدعي السيد صادق الشريازي وجود أكثر من مائة آية يف القرآن الكرمي تدل على املهدي ،حيث
يقول ":وردت مائة آية ـ بل وتزيد ـ بشأن اإلمام املهدي (عليه السالم) مبختلف األنواع ،من التفسري،
والتأويل ،والظاهر ،والباطن ،وغري ذلك...وقد خصصنا كتاباً خاصاً بذلك أمسيناه (املهدي يف القرآن)".
وهذا أمر غريب حقا ،فنحن ال جند آية واحدة يف القرآن تدل صراحة على ذلك ،وامنا هنالك بعض
اآليات اليت تعد املؤمنني بالنصر وبوراثة األرض مثل هذه اآلية " ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف
األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني" .القصص  ،5ولكن ال ميكن االستدالل هبذه اآلية على وجود
اإلمام املهدي حممد ب ن احلسن العسكري ،وإذا كان الشريازي يتخذ من هذه اآلية واآليات املشاهبة هلا ،
أو األضعف منها يف الداللة ،دليال قاطعا على مبتغاه ،فانه يكشف عن وجود خلل منهجي كبري لديه
يف طريقة االستدالل والبحث واالجتهاد.
وإذا كان الشريازي يتعامل مع القرآن الكرمي الواضح والصريح ،هبذه الطريقة التعسفية ،وحياول حتميله
ما ال يتحمل  ،فكيف يتعامل إذن مع األحاديث؟ وهل يتوقف ليحقق يف سند أو منت أي حديث؟ أو
يدرسه بعناية ودقة؟ أم سوف يغرف من تلك األحاديث ما يشاء؟ وبدون أية مسئولية؟
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لنستمع اليه وهو يتحدث قائال(":وأما يف السنة) فاألحاديث الواردة بشأن اإلمام املهدي (عليه
السالم) يف خمتلف كتب التفسري ،واحلديث ،والتاريخ ،والصحاح ،وغريها ،وكتب السنة ،وكتب العامة،
لو مجعت هذه األحاديث لزادت على الثالثة آالف حديث( .نعم) إهنا أكثر من ثالثة آالف
حديث.كلها بشأن اإلمام املهدي (عليه السالم) متأل جملدات عديدة" .ويتوقف ليتساءل":من هو هذا
(املهدي) الذي أُويل هذا الزخم من القرآن ومن السنة؟" وجييب":إنه أمل السماء إنه غاية الشرائع اإلهلية
إنه املأمول لتطبيق شريعة السماء على كل الكرة األرضية ألول مرة يف تاريخ اإلنسان.
(وهذا الكتاب) إملاع إىل بعض ما ورد يف هذا اإلمام العظيم لكي يفتح للقارئ (كوة) يستهدي هبا
الطريق إيل معرفة اإلمام املهدي (عليه السالم) ولو بعض املعرفة".
وبعد أن يذكر السيد صادق الشريازي جمموعة من تلك األحاديث يتساءل":من هو اإلمام
املهدي)؟ ومىت ولد؟ ومن أي ساللة احندر؟ومن أبواه ،وأجداده؟وملاذا غاب؟ وما فائدته يف غيبته؟ إىل
غري ذلك من عشرات األسئلة" ويقول ":ان كتابه جييب عليها من خالل األحاديث الشريفة اجملموعة
كلها من الصحاح الستة ،ومن كتب التفسري ،واحلديث ،والتاريخ اليت ألفها غري الشيعة من علماء
املذاهب األربعة (األحناف) و (الشوافع) و (احلنابل) و (املالكية) ...وذلك سداً للطرق على من زعم،
أو باألحرى أدعى أنه زعم أن ما يتعلق باإلمام املهدي (عليه السالم) مما خيتص به الشيعة ،وأن نقلته
ورواته هم فقط الشيعة ،لكي يعلم ـ أو تتم احلجة عليه ،ويعلم غريه وتتم حجة اهلل عليه أيضاً ـ أن

الكثري ..الكثري مما ورد يف اإلمام املهدي إمنا هو من كتب غري الشيعة ،وبأقالم غري الشيعة ،ورواة غري
الشيعة ،ونقل غري الشيعة".
وهذه دعوى عظيمة جداً.
وأعظم منها أن يقول":مل حناول مجع كل ما ورد يف اإلمام املهدي (عليه السالم) من كتب املذاهب
األخرى ،بل اإلملاع ،واالختيار ،وذكر مناذج ،فقط وفقط( .وإال) فاجلمع ،واالستيعاب يستدعي تدوين
جملدات ..وجملدات وهذا ما نفسح به اجملال لغرينا ،ممن يوفقه اهلل تعاىل لذلك من بعدنا( .فإن) هناك
مجهرة من أعيان علماء املذاهب األخرى ،وحفاظهم ،وأئمتهم ،ومؤلفيهم ،قد خصصوا كتاباً خاصاً يف
اإلمام املهدي (عليه السالم) وأفردوا مؤلفاً مستقالً يف بعض أحواله ،وشؤونه ،ونقل األحاديث الشريفة
عنه .مثل عالمة (الشافعية) الشيخ مجال الدين يوسف بن حيىي بن علي بن عبد العزيز بن علي املقدس
السلمي الدمشقي ألف كتاباً خاصاً يف اإلمام املهدي (عليه السالم) أمساه (عقد الدرر يف أخبار املهدي
املنتظر)" .ويضرب لذلك مثال آخر مبا رواه " (البخاري يف صحيحه) عن جابر بن مسرة عن النيب (صلى

اهلل عليه وآله) قال :يكون اثنا عشر أمرياً .فقال كلمة مل أمسعها فقال أيب :إنه قال :كلهم من قريش .و
(ما رواه) حممد بن عيسى الرتمذي يف صحيحه ،قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :يكون من بعدي
اثنا عشر أمرياً .مث تكلم بشيء مل أفهمه فسألت الذي يليين فقال :قال :كلهم من قريش( .وما رواه)
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مسلم بن احلجاج القيثري يف صحيحه ،عن جابر بن مسرة قال :دخلت مع أيب على النيب (صلّى اهلل
عليه وآله) فسمعته يقول :إن هذا األمر ال ينقضي حىت ميضي فيهم اثنا عشر خليفة .قال :مث تكلم
بكالم خفي علي فقلت أليب :ما قال؟ قال :قال :كلهم من قريش( .وما رواه) صحيح مسلم ،وعنه
قال :قال النيب (صلى اهلل عليه وآله) :ال يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجالً .مث تكلم النيب
بكلمة خفيت علي فسألت أيب ماذا قال رسول اهلل؟ فقال :كلهم من قريش( .وما رواه) صحيح أيب
داود السجستاين ،وعنه أيضاً ،عن رسول اهلل قال :ال يزال هذا الدين عزيزاً إىل اثين عشر خليفة .فكرب

الناس وضجوا ،مث قال كلمة خفيت علي قلت أليب :يا أبت ما قال؟ قال :كلهم من قريش.و(مسند
أمحد بن حن بل ـ إمام احلنابلة) عن النيب (صلى اهلل عليه وآله) قال :يكون هلذه األمة اثنا عشر خليفة.
و(احلاكم النيسابوري يف املستدرك على الصحيحني) عن عون بن جحيفة عن أبيه قال :كنت مع عمي
عند النيب (صلى اهلل عليه وآله) فقال :ال يزال أمر أميت صاحلاً حىت ميضي اثنا عشر خليفة .مث قال كلمة
وخفض هبا صوته فقلت لعمي ،وكان أمامي :ما قال يا عم؟ قال :يا بين قال :كلهم من قريش .و(تيسري
الوصول إىل جامع األصول) قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :ال يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إىل اثين
عشر كلهم من قريش .قيل :مث يكون ماذا؟ قال :مث يكون اهلرج .و(منتخب كنز العمال) :يكون هلذه
األمة اثنا عشر قيماً ال يضرهم من خذهلم كلهم من قريش .و(احلافظ القندوزي احلنفي يف ينابيع املودة)
عن جابر بن مسرة قال :كنت مع أيب عند النيب (صلّى اهلل عليه وآله) فسمعته يقول :بعدي اثنا عشر
خليفة .مث أخفى صوته فقلت أليب :ما الذي أخفى صوته؟ قال :قال :كلهم من بين هاشم.
و(مسند أمحد ـ إمام احلنابلة) عن مسروق قال :كنا جلوساً عند عبد اهلل بن مسعود وهو يقرئنا القرآن
فقال له رجل :يا أبا عبد الرمحن هل سألتم رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) كم ميلك هذه األمة من
خليفة؟ فقال عبد اهلل بن مسعود :ما سألين عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك مث قال :نعم ولقد سألنا
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) فقال :اثنا عشر كع ّدة نقباء بين إسرائيل.
(ينابيع املودة) عن ابن مسعود عن النيب قال :اخللفاء بعدي اثنا عشر كعدة نقباء بين إسرائيل".
ويعلق الشريازي على كل ذلك قائال ":اتفقت كلمة املسلمني مجيعاً مبختلف مذاهبهم ،وأمجعت
كتبهم يف التفسري واحلديث والتاريخ ،وخاصة (الصحاح الستة) على :أن رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله) تفوه هبذه الكلمة":اخللفاء بعدي اثنا عشر كلهم من قريش" وإن اختلف التعبري حسب اختالف
الرواة فبعضهم رواه (النقباء) وبعض نقله (األئمة) وبعض ضبطه (اثنا عشر قيماً) وبعض أخرجه (وهم

اثنا عشر رجالً) وبعض أثبته (اثنا عشر أمرياً) واملعىن يف الكل واحد ،والمقصود متحد وهو واضح ال

غبار عليه" .مث يقول ":والكالم الذي ينبغي التأمل عنده هو :من هؤالء االثنا عشر؟

واجلواب املقنع احلاسم ،الذي ال يقبل النقاش :إهنم هم الذين مساهم رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) يف

163

أحاديث أخرى بأمسائهم وهم :علي بن أيب طالب واحلسن بن علي واحلسني بن علي وعلي بن احلسني
(السجاد) وحممد بن علي (الباقر) وجعفر بن حممد (الصادق) وموسى بن جعفر (الكاظم) وعلي بن
موسى (الرضا) وحممد بن علي (اجلواد) وعلي بن حممد (اهلادي) واحلسن بن علي (العسكري) واحلجة
املهدي (القائم)".
ان الشريازي يعترب حديث (االثين عشر خليفة أو أمريا) متواترا ،ويستدل به على صحة النظرية االثين
عشرية الشيعية ،وعلى وجود اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العسكري) يف حني يأخذ على أهل
السنة الذين يروون ذلك احلديث أهنم ال جيدون تفسريا صحيحا له ،ما عدا االثين عشر إماما من أهل
البيت .رغم أن تفسري االثين عشر للحديث غري صحيح وغري شاف ،لعدم ثبوت والدة اإلمام الثاين
عشر.
وكما فعل الشريازي مع أحاديث (املهدي) العامة فعل هنا وأكثر ،حيث مل يتوقف ليدرس سند أي
حديث ،بل مل يذكر أي سند ،وامنا التقط األحاديث بسرور بالغ ،واعتربها متواترة ،دون أن يتأىن يف
تعريف التواتر ،أو ينظر فيما إذا كان ذلك احلديث متواترا أو قويا أو ضعيفا وخرب آحاد.
ولقد حبثت هذه األحاديث (االثين عشرية) السنية والشيعية  ،يف كتايب (تطور الفكر السياسي
الشيعي) واليت استدل هبا القائلون بوجود الولد لإلمام العسكري ،ورددت عليها حديثا حديثا ،وقلت
إهنا كلها أحاديث آحاد وضعيفة وخمتلقة ،وذلك ألن النظرية اإلثين عشرية مل تكن معروفة عند الشيعة
االمامية حىت القرن الرابع اهلجري ،ألهنم كانوا – سابقاً -يقولون باستمرار اإلمامة اىل يوم القيامة ،ومل
يكن يعقل ان تقتصر اإلمامة على اثين عشر رجال ،أو اثين عشر ألف أو مليون رجل .هذا عند الشيعة
 ،وأما عند السنة ،فاهنم يقولون بأن النيب (ص) مل يتحدث عن اإلمامة أساسا ،ومل يوص اىل أحد،
واحلديث عندهم ال حيدد اإلمامة باثين عشر إماما فقط ،وامنا يتنبأ حبدوث املشاكل والفنت بعد اإلمام
الثاين عشر.
ومن هنا فاحلديث ضعيف وال يتفق أبدا مع استمرار اإلمامة يف األرض ،وهو باطل يستدل به على
باطل آخر .ولو فرضنا صحة احلديث فانه ال يتضمن بصراحة أمساء األئمة االثين عشر ،الذين كانوا
موضع خالف بني الشيعة أنفسهم ،وحمل رفض من قبل أبناء األئمة وفرق شيعية عديدة ،فال يدل على
املطلوب ،وكذلك ال يدل على وجود ولد لإلمام العسكري الذي تويف دون أن يعلن أو يشري يف الظاهر
اىل وجود ولد له ،وهو ما ينفي صحة رواية االثين عشرية أيضا ،إذ سوف يصبح عدد األئمة أحد عشر
 ،حسب القائمة الشيعية .وال ميكن أن نستدل باحلديث على والدة إنسان مل تثبت والدته بطريقة
صحيحة وعلمية وشرعية.
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والغريب ان السيد صادق الشريازي يستدل بأقوال بعض علماء السنة كاحلافظ احلنفي ،صاحب
ينابيع املودة ،الذي ينقل حديثا عن أيب طفيل عامر بن واثلة عن علي (رضي اهلل عنهما) قال قال
رسول اهلل ":يا علي أنت وصي حربك حريب وسلمك سلمي وأنت اإلمام وأبو األئمة األحد عشر
الذين هم املطهرون املعصومون ومنهم (املهدي) الذي ميأل األرض قسطاً وعدالً فويل ملبغضيهم".
وال أدري كيف يسمي من ينقل هكذا رواية بالسين؟ فإذا كانت الرواية صحيحة فلماذا ال يؤمن هبا
ويصبح شيعيا إماميا إثين عشريا؟ وإذا كانت الرواية صحيحة وينقلها وال يؤمن هبا عنادا وتعصبا ،فكيف
ميكن االعتماد عليه والثقة به؟ وهل تصح نسبة الكتاب اليه؟ أم هناك تشابه يف األمساء ،وتزوير يف
الكتب؟ وعلى أي حال ال يسأل الشريازي عن احلافظ احلنفي مىت عاش؟ يف أي قرن؟ وممن أخذ
روايته؟ وما هو سندها؟ هل أخذها من الشيعة االمامية؟ أم املصادر السنية؟
ولكن مع األسف الشديد ،يفضل السيد صادق الشريازي أن حيطب بليل ويعمش عمش جهال،
ويتنكب طريق البحث العلمي واالجتهاد والتحقيق .وال غرابة بعد ذلك أن يقول الشريازي انه ميكن
تأليف جملدات عديدة حول املهدي ،إذ ميكن هبذه الطريقة فعال تأليف موسوعات وموسوعات
وموسوعات .فما أكثر األحاديث املوضوعة واملختلقة ،وقد بلغت يف القرن الثاين اهلجري حوايل مليون
رواية.
ولسنا حباجة ملناقشة أية رواية يذكرها الشريازي يف كتابه (املهدي يف السنة) ألنه مل يأت برواية واحدة
مسندة ،فضال أن تكون صحيحة السند ،وامنا اعتمد على ذكرها يف كتب السنة ،غافال أو متغافال عن
اختالط كثري من الشيعة بالسنة يف التاريخ السحيق حىت ليصعب الفصل بينهم يف كثري من األحيان،
وان كثريا من الفريقني كانوا حشويني ينقلون الروايات بال متحيص وال تدقيق ،وان بعضهم كان يزيد
عليها وينقص منها ،وخيتلق مئات األحاديث حبيث مل نعد نصدق بأية رواية إال إذا درسنا سندها ومتنها
بدقة ،وعرضناها على القرآن الكرمي والعقل السليم والتاريخ املتواتر.
وان التاريخ املتواتر الذي يذكره املؤرخون الشيعة والسنة يقول :بأن اإلمام احلسن العسكري تويف دون
أن يشري اىل وجود ولد له يف الظاهر ،وهذا الظاهر حجة علينا ،ألنه ال جيوز شرعا وقانونا نسبة ولد اىل
إنسان بعد وفاته بالرغم من أنفه ،وقد رف ض أهل بيت اإلمام العسكري ومعظم أصحابه االعرتاف أو
التصديق بوجود ولد له ،ما عدا فرقة صغرية (واحدة من أربع عشرة فرقة) ادعت وجود الولد يف السر،
وهي مل تأت بدليل شرعي ،وامنا افرتضت وجود ذلك الولد املزعوم افرتاضا ،خوفا من االعرتاف باهنيار
النظرية االمامية ووصوهل ا اىل طريق مسدود .وملا مل جتد ما تدعم به دعواها الباطلة ،التفتت اىل بعض
األحاديث الضعيفة عند السنة مثل حديث (االثين عشر خليفة أو أمريا) وحاولت االستدالل به على
دعواها ،واصطنعت بذلك النظرية االثين عشرية ،دون أن يفيدها ذلك شيئا ،ألنه مل ينطبق على القائمة
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ا ليت صنعتها يف ذلك الوقت ،حيث كان ميكن إضافة بعض األمساء وحذف بعض األمساء األخرى
لتأليف قائمة بأمساء اثين عشر إماما كما يريد أي إنسان.
وألن القضية كانت أسطورية من أساسها ،فان أصحاب النظرية االثين عشرية مل يستطيعوا أن يبعثوا
احلياة باإلمام الثاين عشر املزعوم واملفرتض ،وظل يف غياهب العدم منذ ذلك احلني واىل يوم القيامة.
وإذا كانت تلك األسطورة قد مرت على بعض املغفلني والسذج والبسطاء ردحا من الزمن ،فانه كان
ال بد ان تلفت العلماء واجملتهدين وتدعوهم للتوقف عندها  ،وحبثها بدقة ،واستخدام أدوات االجتهاد
املعروفة لديهم مثل التحقيق يف املنت والسند ،ودراسة القضية من كل جوانبها ،وعدم تقليد اآلباء
واألجداد تقليدا أعمى ،وإلصاق البدع واخلرافات واألساطري بالدين ،أو مبذهب أهل البيت هبذه الطريقة
الغوغائية.
ولكنهم مل يفعلوا من ذلك شيئا.
ويا ليتهم وقفوا عند اإلميان هبذه القضية ومل يذهبوا اىل أبعد من ذلك.
ومع األسف الشديد ينقل الشريازي قول (احلافظ القندوزي احلنفي يف ينابيع املودة) ":عن جابر بن
عبد اهلل األنصاري (رضي اهلل عنه) قال :قال رسول اهلل (صلّى اهلل عليه وآله) :من أنكر خروج (املهدي)
فقد كفر مبا أنزل على حممد" ويعلق عليه قائال ":الكفر درجات (األوىل) الكفر باهلل تعاىل بإنكاره،
(الثانية) الكفر مبا أنزل اهلل تعاىل( ،الثالثة) الكفر بنعم اهلل تعاىل .وهذا الكفر املذكور يف هذا احلديث
هو من الدرجة الثانية ألن اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي عني اإلمام املهدي (حقاً) فإنكاره كفر برسول
اهلل (صلّى اهلل عليه وآله) ألنه يتضمن تكذيب النيب (صلّى اهلل عليه وآله) مبا أخرب عن اإلمام املهدي
(عليه السالم)".
وينسى الشريازي بأن فرقة واحدة فقط من سبعني فرقة من الشيعة آمنت بوجود املهدي (حممد بن
احلسن العسكري) كما يقول مؤرخو الشيعة االثين عشرية مثل النوخبيت واألشعري القمي والطوسي
والصدوق واملفيد والسيد املرتضى وغريهم وغريهم ،فضال عن بقية املسلمني ،فهل كانت القضية على
درجة كبرية من الوضوح حبيث يكفر من ينكرها؟ وهل يكفر مجيع الشيعة واملسلمني ما عدا الفرقة االثين
عشرية؟
ان عامة الشيعة اليوم يعرتفون بإسالم من ال يؤمن بإمامة أهل البيت ،من أهل السنة ،ويدعون للوحدة
معهم والتعايش معهم بسالم ،فكيف يريد الشريازي تكفري من ال يؤمن جبزئية صغرية فرعية وأسطورية؟
أال يشيع بذلك جوا من العنف والتطرف واإلرهاب ويهدد الوحدة الوطنية والسالم األهلي واملسرية
الدميوقراطية؟
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إنين أعرف يف السيد صادق الشريازي ،رجال جمتهدا عاقال ومساملا ودميوقراطيا وحمبا للخري ،ورمبا كان
كتابه هذا (املهدي يف السنة) كتابا قدميا مل يراجعه حديثا ،وقد كتبه يف أيام شبابه يف كربالء ،وقبل ان
يتعرف على أصول البحث واالجتهاد ،وهلذا أطلب منه أن يعيد النظر فيه ،وان يقدم لنا دراسة جديدة
ومعمقة عن املوضوع ،وحيذف ما يف كتابه من تطرف وتكفري للمسلمني الذين ال يؤمنون إال مبا ثبت يف
القرآن الكرمي والسنة النبوية ،بصورة صحيحة وواضحة ،ويرفضون اإلميان باخلرافات واألساطري.

 -13مع الشيخ محمد حسين الوحيد الخراساني في كتابه (مقتطفات والئية):136
ماذا يحدث عندما تمتزج الفلسفة الوهمية باألساطير؟
الغلو باإلمام الى درجة الربوبية  ،والشرك باهلل!
اختلف املسلمون  ،والشيعة باخلصوص  ،كثريا حول هوية (اإلمام املهدي) :من هو بالضبط؟ وهل
ولد يف املاضي؟ أم سيولد يف املستقبل؟ وقال االثنا عشرية من الشيعة االمامية بأنه ولد يف منتصف القرن
الثالث اهلجري  ،وانه (حممد بن احلسن العسكري) وانه ظل حيا خمتفيا اىل اآلن  ،وسوف يظهر يف
املستقبل.
وبالرغم من أن مهمة اإلمام يف الفكر السياسي الشيعي اإلمامي تعين القيام بدور التشريع يف احلوادث
الواقعة وتنفيذ الشريعة اإلسالمية وقيادة األمة  ،وان هذه املهمة قد تعطلت بغيبة اإلمام  ،إال ان بعض
املؤمنني بوجود هذا اإلمام الغائب (حممد بن احلسن العسكري ) دأب على نشر قصص عن قيام اإلمام
بإغاثة امللهوفني وإرشاد التائهني يف الصحاري والقفار وحل املشاكل وإنقاذ املستغيثني به أينما كانوا يف
136
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 -مقتطفات والئية ،للشيخ الوحيد اخلراساين ،ترمجة عباس بن خني ،الكويت

العامل  .ولكن علماء االمامية ال جيمعون على صحة هذه القصص وال يعطون لإلمام هذا الدور اخلارق
البعيد عن مهمة اإلمامة األساسية ،أو عملية اإلعداد للظهور.
إضافة اىل ذلك كان موضوع اإلمامة واإلمام املهدي بالذات موضوعا لتطرف بعض الغالة املندسني
يف صفوف الشيعة االمامية الذين كانوا يغالون يف مرتبة (أهل البيت) ويضفون عليهم صفات ومهمات
وأدوارا من صنع خياهلم املريض  ،فيشركون هبم مع اهلل يف خلق الكون وإدارته والقيام بعمليات الرزق
واإلحياء واإلماتة وما اىل ذلك  ،واختاذهم أربابا أو حمال حللول اهلل عز وجل يف أجسادهم.
وقد انتبه أئمة أهل البيت لذلك فحاربوا الغلو والغالة ولعنوهم وتربءوا منهم  ،وقاوموهم بشدة  ،ويف
الوقت الذي كنا نظن أن الغالة قد اندثروا يف الزمن السحيق وذهبوا اىل غري رجعة  ،خاصة بعد انتصار
املدرسة األصولية ضد املدرسة األخبارية اليت كانت تتلقف كل حديث وارد عن أهل البيت دون متحيص
أو نظر أو اجتهاد  ،نفاجأ بأحد أساتذة احلوزة العلمية يف قم وهو (الشيخ حممد حسني الوحيد
اخلراساين) أستاذ علم األصول ،الشهري يف احلوزة  ،يقوم باجرتار بعض نظريات الغالة وميزجها مع أوهام
الفالسفة الباطلة ويضيف عليها بعض احلكايات األسطورية املضحكة ليحدثنا عن إمام فاعل للوجود
مشارك هلل تعاىل يف الربوبية .يف حني كنا نأمل منه أن يقوم بدراسة أساس نظرية وجود ذلك (اإلمام)
املفرتض أو املختلق الذي ال توجد أية أدلة علمية تارخيية على وجوده ووالدته  ،بدال من تقليد اآلباء
واألجداد تقليدا أعمى.
ونعتقد انه بتبنيه لتلك النظريات املتطرفة املفعمة بروح الشرك واالحنراف  ،يسيء اىل اإلسالم واىل
التشيع واىل احلوزة العلمية واىل الثورة اإلسالمية اإليرانية ،وينحرف عن أداء دوره العلمي والتبليغي املتمثل
يف الدعوة اىل اهلل وحماربة البدع واخلرافات واألساطري.
وإننا إذ حنرتم حقه يف االختالف يف الرأي واإلميان مبا يشاء  ،ال يسعنا إال أن نرفض أقواله املغالية يف
أئمة أهل البيت إىل حد الشرك باهلل تعاىل  ،ونستغرب من اتباعه للمنهج األخباري الساذج يف قبول
األحاديث الضعيفة واألدعية والزيارات املوضوعة واحلكايات األسطورية  ،خالفا ملبادئ املدرسة األصولية
اليت يدعي االنتماء اليها  ،دون أي حتقيق أو اجتهاد  ،ونستنكر خلطه لنظريات الفالسفة الباطلة
كنظرية الفيض  ،ومزجها مع فكر أهل البيت .ونطالب العلماء العظام ومراجع الدين الكبار  ،و طلبة
العلوم الدينية  ،التصدي له بكل ما أوتوا من قوة  ،وعدم السكوت على أفكاره املنحرفة واملغالية  ،فقد
قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ":إذا ظهرت البدع فعلى العامل أن يظهر علمه ومن مل يفعل فعليه
لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني".
خياطب الوحيد اخلراساين  ،اإلمام املهدي  ،بالقول ":يا فاعل " ما به الوجود" ويا من أينما كان "ما
منه الوجود" ( أي اهلل تعاىل) كنت أنت أيضا هناك  ،فال خيلو مكان – حبكم الربهان -من فاعل ما
168

منه الوجود  ،وال خيلو مكان منك أنت أيضا  ،ألن أفعاله تعاىل وان كانت أفعاله ولكنها بواسطتك ،
فمنه تعا ىل كل شيء  ،ألن كل شيء منه ال اله إال اهلل  ،ومنك كل شيء  ،ألن كل شيء يكون
بواسطتك .إننا موحدون ...ال نعرف شيئا منك  ،بل نعرف أن كل شيء من اهلل تعاىل ،ولكن يف عني
احلال اليت نرى أن كل شيء منه هو  ،نرى أيضا أن أنفاس صدورنا منه ولكن بك أنت  ،والنظرة والرؤية
اليت نتمتع هبا  ،واخلطوة اليت خنطوها  ،كلها منه سبحانه وتعاىل  ،ولكنها بك أنت ...أيتها الرمحة اليت
137
وسعت كل شيء".
و يقول الوحيد اخلراساين بصراحة مثرية  ":إن إمام العصر صار عبداً  ،وعندما صار عبداً صار رباً ،فـ
" العبودية جوهرة كنهها الربوبية" فمن ملك هذه اجلوهرة حتققت ربوبيته – باهلل تعاىل ال باالستقالل –
138
بالنسبة إىل األشياء األخرى.
وتأييدا ألقواله الباطلة يف هذه النظرية  ،يستورد الوحيد اخلراساين حديثاً من أحد أقطاب الفرقة
اخلطابية امللعونة والبائدة اليت كانت تؤله اإلمام الصادق  ،وهو (املفضل بن عمر) يقول فيه كذبا وزورا
وهبتانا " :انه مسع أبا عبد اهلل (ع) يقول يف قول اهلل تعاىل (وأشرقت األرض بنور رهبا) :رب األرض إمام
األرض .قلت :فإذا خرج يكون ماذا؟ قال :إذن يستغين الناس عن ضوء الشمس ونور القمر وجيتزئون
139
بنور اإلمام".
واستنادا إىل أقوال الغالة هذه يعتقد الشيخ الوحيد اخلراساين " :إن إمام العصر هو صاحب مقام
140

اإلمامة املطلقة  ،أي العلم املطلق والقدرة املطلقة واإلرادة املطلقة والكلمة التامة والرمحة الواسعة".
ويقول ":ال شك ان إمام الزمان جوال يف زيارة أولياء اهلل وال حجاب أمامه  ،فمن هو "فاعل ما به
141
الوجود" ال يكون حمجوبا".
ومع ان اهلل عز وجل ينهانا عن دعوى غريه ويقول ":ومن أضل ممن يدعوا من دون اهلل من ال
يستجيب له اىل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون".
وال يضرك ،فإن فعلت فانك إذا من الظاملني".
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تدع من دون اهلل ما ال ينفعك
ويقول":وال ُ

و"إن الذين تدعون من دون اهلل عباد أمثالكم

فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقني" 144.و"يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين
تدعون من دون اهلل لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه ضعف
الطالب واملطلوب" 145.فان الشيخ الوحيد اخلراساين يوجه املسلمني وغري املسلمني إىل االستغاثة
باإلمام املهدي (املوهوم الذي ال وجود له)  ،فيقول ":من الضروريات واملسلمات :إن كل من تنقطع به
السبل ويتيه يف صحراء قاحلة ال يهتدي فيها إىل طريق  ،سواء كان يهوديا أو نصرانيا  ،أو مسلما شيعيا
أو سنيا ـ ال فرق بتاتا  ،إذا ما ندب يف ذلك احلني وقال ( :يا أبا صاحل املهدي أدركين) فان النتيجة
قطعية احلصول ...والسر يف ذلك إن الدعاء يف تلك احلالة متوجه لإلمام حقيقة ألنه نابع عن اضطرار
واقعي خيرق احلجب  ،ويف غري تلك احلالة فان الندبة غري متوجهة اليه! واألمر سيان بني اهلل وبني سبيل
اهلل "من منه الوجود" و "من به الوجود" واحلكم يف احلالني واحد  ،فكما إن التوجه بالدعاء إىل "من منه
الوجود" جيب أن يتحقق حىت تتحقق االستجابة  ،كذلك األمر بالنسبة إىل "من به الوجود" فهو السبيل
األعظم والصراط األقوم  ،فان التوجه اليه بالدعاء جيب أن يتحقق فتتحقق االستجابة يف ذلك احلني
146
بالضرورة".
" وإذا اضطر أحد فتوجه إىل (السبيل األعظم) أي "من به الوجود" للنجاة من صحراء تاه فيها وبلوغ
املعمورة  ،فانه عليه السالم يرشده إىل الطريق ويدله على ما جيب أن يفعله حىت ينجو  ...لقد اضطرته
تلك احلال فلجأ إليه وتوسل به  ،فينظر عليه السالم إليه نظرة يكون فيها دواؤه وشفاؤه".

147

ويغفل الوحيد اخلراساين عن حقيقة ان النيب األعظم صلى اهلل عليه وآله وبقية األئمة من أهل البيت
كانوا يف حياهتم حمدودي القدرة ضمن أطر الزمان واملكان ومل يكونوا خيرتقون احلجب وال ميتلكون هذه
القدرة اخلارقة على نصرة أوليائهم أو املستغيثني هبم  ،وقد تعرضوا هم اىل أشد ألوان العذاب واستغاثوا
باهلل تعاىل وطلبوا منه النصر والعون.
ورمبا كانت االستغاثة العادية من جهلة الناس باألئمة واألولياء أو باإلمام املهدي ال حتمل معىن
الشرك الصريح ،ولكنها عندما تق رتن بتصور أن "اإلمام رب األرض  ،وانه فاعل ما به الوجود" فإهنا
تعطي لإلمام املفرتض (املوهوم) دوراً من أدوار اهلل تعاىل  ،يريد اهلل عز وجل أن حيصره بنفسه ويطلب
من الناس أن يوحدوه ويدعوه وحده ال شريك له يف السراء والضراء.
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يقول الشيخ جعفر السبحاين (أحد كبار العلماء املعاصرين يف قم ) " :لو أن إنسانا اعتقد بأن اهلل
قد فوض أفعاله  -من اإلرزاق واإلحياء وغريمها – اىل بعض خملوقاته  ،كاملالئكة واألولياء  ،واهنم الذين
يديرون شؤون الكون ويدبرون أموره  ،وال عالقة هلل سبحانه بذلك  ،ودفعه هذا االعتقاد اىل اخلضوع
148
هلم  ،فما من شك أن خضوعه هذا عبادة وأن عمله هذا شرك باهلل سبحانه".
و على أي حال  ،ولكي يثبت الوحيد اخلراساين دعواه األسطورية هذه ينقل قصة عن أحد األطباء
اإليرانيني  ،دون أن يذكر امسه  ،يقول فيها :انه عاجل رجال من املقاومة اإليرانية ضد الغزو الروسي إليران
يف احلرب العاملية الثانية  ،وأخرج رصاصة من جسده دون خمدر  ،وذلك بعد أن أخرج الرجل املقاوم
روحه من جسده أثناء العملية بواسطة ترديد مجلة (باسم اهلل النور) عدة مرات (!!!) وعندما انتهى من
العملية  ،علم الطبيب أن الرجل كان على عالقة باإلمام املهدي  ،وانه قال له إن اجليش الروسي
سريحل من إيران " قال هذه الكلمة فقط (لريحلوا) مث مضى  ،ويف عصر ذلك اليوم وصلت برقية من
149
قيادة الروس تأمر اجليوش بالعودة  ،ومل يتوان العسكر عن شيء واقفل راجعا يف نفس تلك الليلة".
وبالطبع مل يذكر لنا اخلراساين  ،اسم الدكتور الذي يقول انه كان يدرس معه  ،وال اسم ذلك الرجل
املقاوم  ،وال تاريخ القصة األسطورية وال مكاهنا ،كعادة مروجي األساطري.
ومن أجل أن يؤكد مزاعمه يف جندة ( اإلمام املهدي) ملن يستغيث به  ،يأيت الشيخ بقصة أسطورية
أخرى فيقول ":إن رجال صاحب محام عمومي يف مدينة احللة كان يطعن يف قاتلي فاطمة  ،فاعتقله
حاكم احللة  ،و أمر بضربه وتعذيبه حىت سقطت أسنانه وقلعوا عينيه ولسانه وجدعوا أنفه  ،مث ربطوا فيه
خيطا واخذوا جيولون به يف األسواق  ،مث أعادوه إىل داره وألقوه فيها وذهبوا  ،وملا عادوا إليه يف صباح
اليوم التايل وجدوه كأنه شخص آخر  ،فقد نبتت أسنانه وعوفيت أسقامه وزالت جراحاته وانقلب منظره
القبيح بفعل اجلراحات والتعذيب إىل صورة حسنة وهيئة مجيلة  ،فسألوه عما حدث له  ،فقال :عندما
القوين هنا شاهدت املوت بأم عيين وكنت من الضعف حبيث يعجز لساين حىت عن النطق فندبته (أي
احلجة بن احلسن) بقليب وهتفت ب ضمريي (يا صاحب الزمان) وما أن حدث ذلك حىت رأيته جالسا إىل
جواري فنظر ايل نظرة  ،ووضع يده على جسمي وقال يل  :اهنض واذهب يف حتصيل قوت عيالك ،ومل
تكن َثة حاجة ليمسح على مجيع أعضاء ذلك اجلسم املثقل باجلراحات واآلالم  ،فقد وضع يده على
بدن الرجل وملس جسمه ملسا وقال له  :اهنض ".
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وهنا أيضا مل جيد اخلراساين حاجة لذكر مصدر القصة األسطورية  ،وال تارخيها وأشخاصها ورواهتا ،
فان األساطري ال ميكن أن متر إال يف أجواء من الغموض والتعتيم.
وهكذا ينقل لنا اخلراساين "قصة عجيبة " أخرى عن احملدث اجمللسي ،الذي ينقلها عن كتاب
(السلطان املفرج عن أهل اإلميان) (ملؤلف جمهول؟) أنه حكي ( )...عن حمي الدين االربلي " انه حضر
عند أبيه ومعه رجل (؟) فنعس فوقعت عمامته عن رأسه  ،فبدت يف رأسه ضربة هائلة ،فسألته عنها ،
فقال :هي من صفني! فقيل له :وكيف ذلك ووقعة صفني قدمية؟! فقال  :كنت مسافرا إىل مصر
فصاحبين إنسان من "غزة" فلما كنا يف بعض الطريق تذاكرنا وقعة صفني  ،فقال يل الرجل :لو كنت يف
أيام صفني لرويت سيفي من علي وأصحابه  ،فقلت :لو كنت يف أيام صفني لرويت سيفي من معاوية
وأصحابه  ،وها أنا وأنت من أصحاب علي ومعاوية لعنه اهلل  ،فاعرتكنا عركة عظيمة  ،واضطربنا ،فما
أحسست بنفسي إال مرمياً ملا يب  ...فبينما أنا كذلك  ،وإذا بإنسان يوقظين بطرف رحمه  ،ففتحت
عيين فنزل ايل ومسح الضربة فالتأمت  ،فقال :البث هنا  ،مث غاب قليال وعاد ومعه رأس خماصمي
مقطوعا والدواب معه  ،فقال يل :هذا رأس عدوك  ،وأنت نصرتنا فنصرناك  ،ولينصرن اهلل من نصره ،
فقلت :من أنت؟ فقال  :فالن بن فالن – يعين صاحب األمر عليه السالم – مث قال يل :وإذا سئلت
151

عن هذه الضربة فقل ضربتها يف صفني".
ولو عرضنا هذه القصة على حمكمة شرعية حلكمت على ذلك الرجل اجملهول بالقتل والسرقة ورمبا
اجلنون  ،ولكن الشيخ الوحيد اخلراساين " أستاذ علم األصول" يقبلها ويرويها دون نقاش وكأهنا من
املسلمات واحلوادث التارخيية الثابتة.
ولكن  ..حسنا  ،إذا كان اخلراساين يصدق ذلك الرجل الذي ذهب إىل أعماق التاريخ وشارك يف
معركة صفني وتلقى ضربة على رأسه مث عاد بقطيع من الدواب  ،فال تستغربوا من ذلك  ،الن الشيخ
الوحيد يؤكد لنا " انه مسع من أحد العظماء الذين يعتمد على قوهلم :إن هناك رياضة روحية خاصة
متكن الذين ميارسوهنا من رؤية الزمن املاضي ومشاهدة وقائعه  ،مثل يوم عاشوراء  ،ويقول  :إن هذا أمر
تام وممضي وفقا للقواعد العلمية ( )...ألن كل هذه األمور حمفوظة وخمزونة يف (اجلفر) مل تتلف ومل
متسح  ،وميكن للروح بواسطة تلك الرياضة اخلاصة أن تتصل هبا وتراها" .ويقول بناء على ذلك ":إن
إمام الزمان (عليه السالم) يشهد منظر كر بالء يف كل صباح ومساء  ،هذه هي حياة ويل العصر ،
152
وهذا هو امتحانه".
والغريب إن الشيخ الوحيد اخلراساين  ،أستاذ علم األصول يف احلوزة الدينية يف قم يعرف " :إن أصول
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املعارف الدينية واملعتقدات ال يصح أن تؤخذ من أي أحد  ،وان مبدأها واملرجع فيها مها اثنان ال غري:
القرآن واحلديث " ويقول ":إمنا تنشأ االحنرافات عندما نأخذ عن غري هذين املصدرين  ،فان أصل هذه
153

القضايا جيب أن يؤخذ من القرآن الكرمي وتؤخذ الفروع من الروايات".
ولكنه مع ذلك ينسج نظريته حول (اإلمام املهدي) من حبال اخلرافات واألساطري والفلسفة الباطلة،
حىت يصل إىل القول بربوبية اإلمام املهدي والشرك باهلل تعاىل ،حيث يفتح بابا للمعرفة مناقضا لعلم
األصول  ،يقوم على الذوق اخلاص املتقلب  ،فيقول":إن تفقه حديث أهل العصمة يتطلب ذوقا خاصا
154

 ،وهو غري املتعارف املعهود  ،انه ذوق إفاضي ال حتصيلي" .
ويستند إىل أحاديث ضعيفة أو موضوعة مثل زيارة اجلامعة والناحية ودعاء الندبة وزيارة ياسني وما إىل
ذلك من تراث الغالة .فهو مثال يستند إىل فقرة يف دعاء يرويه عثمان بن سعيد العمري (أحد أدعياء
السفارة اخلاصة عن اإلمام الغائب) وهي ":اللهم عرفين حجتك فانك إن مل تعرفين حجتك ضللت عن
ديين" ويتخذ من هذه العبارة حجر األساس يف تفكريه األسطوري  ،إذ يعلق عليها بالقول ":هذه كلمة
حمفوفة باألخطار! وقبل البدء ال بد من التنويه إىل أن املسألة من األمهية مبكان حبيث اهنا خارجة عن
إطار قدرات وإمكانية أمثايل وأمثالكم ...إن املوضوع هو (معرفة احلجة) ال معرفة العبادات واملعامالت
الشرعية  ،وال معرفة (الصحيح واألعم) وال معرفة (الرباءة واالشتغال) فهذه ميكننا أن نلجها بإقدام
ونبحثها دون وجل .أما يف هذه األحباث فنحن ندخل خبوف ورهبة .إذ ال أهلية لنا وال كفاءة فال مناص
من أن نقول (اللهم عرفين حجتك) إن معرفة حجته شأن أكرب من أن نبلغه .وهذه األحباث  -يف
155

حقيقة األمر – مل تنقح ومل ختضع للتحقيق كما ينبغي".
وهذا اعرتاف من الشيخ الوحيد اخلراساين بعدم امتالك األدلة العلمية الشرعية على وجود اإلمام الثاين
عشر الغائب (املهدي املنتظر) وصعوبة التعرف عليه والتأكد من حقيقته وهويته .ولو بذل الشيخ جزءا
يسريا من حياته ونشاطاته العلمية لدراسة حقيقة دعوى وجود ولد لإلمام العسكري لعرف أن األمر من
بدايته إىل هنايته ليس سوى فرضية فلسفية وأسطورة خيالية ال حقيقة خارجية هلا ،وأهنا مل ترد يف القرآن
الكرمي وال يف السنة الصحيحة الثابتة  ،ومل يعرفها الشيعة وال أهل البيت حىت وفاة اإلمام العسكري يف
منتصف القرن الثالث اهلجري .خاصة لو اعتمد الشيخ اخلراساين على مناهج البحث العلمية األصولية
اليت يعتمدها الشيعة والعلماء يف احلوزات الدينية  ،وصدق أقوال اإلمام العسكري الظاهرية اليت كان
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ينفي فيها وجود ولد له يف حياته  ،ورفض دعاوى الغالة الباطنية الذين كانوا ينسبون إىل أهل البيت ما
حيلو هلم من دعاوى منكرة باسم التقية.
ولكن مشكلة الشيخ الوحيد اخلراساين وأمثاله  ،انه خالفا ملا يوحي موقعه يف احلوزة ،وتدريسه لعلم
األصول  ،ينطوي على قدر كبري من السذاجة والتقليد األعمى واالعتماد على أقوال الفالسفة املنحرفني
واملتكلمني والغالة الذين اختلقوا أسطورة وجود الولد لإلمام العسكري ،وانه يك يون نظرياته يف معرفة
اإلمام أو الغلو فيه من خالل األدعية املوضوعة والزيارات املختلقة والروايات الضعيفة واحلكايات
األسطورية اليت نسجها فريق من أصحاب اإلمام العسكري بعد وفاته وادعى بعضهم النيابة اخلاصة عن
ذلك "اإلمام املوهوم".
يقول الوحيد اخلراساين ":إن معرفة الويل األعظم والسر األكرب منوطة بأن يقحم العلماء  ،وعندما
أقول "العلماء" فال اقصد الطبقة الدنيا منهم  ،بل أولئك الذين قضوا سنني متمادية يف معاجلة القضايا
الفكرية  ،أن يقحموا مضمار التعابري اليت جاءت يف األدعية والزيارات وان يوظفوا أقصى قدراهتم
وطاقاهتم العلمية لشرح وتوضيح تلك الكلمات  ،وبالطبع لو كان ذلك مقرتنا بقلب عامر بالتقوى
فاملأمول أن تفتح نافذة على املعرفة".
وأخريا يعرتف بالعجز وانطفاء سراج العقل يف السعي ملعرفة اإلمام ،يقول ":إن النكتة األساسية يف
معرفته انه من هو؟ وماذا يكتنف ذاته؟ وعندما يبلغ البحث هذا املوضع فان سرج العقول ختبو
156

وتنطفئ".
ومع ذلك يقول ":إن االرتباط باهلل سبحانه وتعاىل متعذر وحمال إال إذا حتقق االرتباط باإلمام  ،إذ
جيب أن يتحقق االرتباط بـ " من به الوجود" حىت يتحقق االرتباط بـ" من منه الوجود" هذه هي حقيقة
157
األمر".
ولست أدري كيف يؤمن الوحيد اخلراساين برب ال يعرفه ومل ير له أثرا يف احلياة أو اخللق؟ وال ميتلك
أي دليل شرعي على وجوده ووالدته؟ وكيف يشرك هذا "الرب اجملهول" خبالق السماوات واألرض ؟
"فمن أظلم ممن افرتى على اهلل كذبا أو كذب بآياته؟ انه ال يفلح اجملرمون ،ويعبدون من دون اهلل ماال
يضرهم وال ينفعهم  ،ويقولون :هؤالء شفعاؤنا عند اهلل ،قل أتنبئون اهلل مبا ال يعلم يف السماوات وال يف
158
األرض؟ سبحانه وتعاىل عما يشركون".
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"هؤالء قومنا اختذوا من دونه آهلة لوال يأتون عليهم بسلطان يبني ،فمن اظلم ممن افرتى على اهلل
159
كذبا".
160

"فمن اظلم ممن افرتى على اهلل كذبا ليضل الناس بغري علم ان اهلل ال يهدي القوم الظاملني".
"فمن اظلم ممن افرتى على اهلل كذبا أو كذب بآياته أولئك يناهلم نصيبهم من الكتاب حىت إذا
جاءهتم رسلنا يتوفوهنم قالوا أ ين ما كنتم تدعون من دون اهلل قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم اهنم
كانوا كافرين" 161.صدق اهلل العظيم
ورمبا كان الشيخ الوحيد اخلراساين غافال عما خيالط عقيدته باهلل تعاىل من الشرك بسبب الغلو يف
اإلمام املهدي  ،واالعتقاد بأنه "فاعل ما به الوجود" أو انه "رب األرض" أو انه يغيث املضطرين يف أي
مكان..رمبا ظنا منه انه يقول ذلك ال باالستقالل ولكن باستمداد القوة من اهلل تعاىل ،ولكن كالمه
يوحي باختالط احلق مع الباطل .ولعله إذا التفت اىل هذه األمور الشركية املنكرة املناقضة لعقيدة التوحيد
 ،الستغفر اهلل من كل ذلك  ،فهو يعرف أن الشرك يف الناس أخفى من دبيب النمل ،و" إن اهلل ال
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ،ومن يشرك باهلل فقد افرتى إَثا عظيما" 162.وان "إن
163
اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك باهلل فقد ضل ضالال بعيدا".
"وقال املسيح يا بين إسرائيل اعبدوا اهلل ريب وربكم انه من يشرك باهلل فقد حرم اهلل عليه اجلنة ومأواه النار
164
وما للظاملني من أنصار".
ولذا نطلب من الشيخ أن يبادر اىل التوبة اىل اهلل و تصحيح عقيدته  ،وان يراجع خصوصا نظريته
حول "وجود اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري" ويدرسها بعمق ويتأكد من الروايات التارخيية
اليت تتحدث عن والدته واختفائه  ،وان يبتعد عن الفالسفة املنحرفني الذين نسجوا نظرية (الفيض)
واعتقدوا بوجود مساعدين هلل تعاىل يف خلق الكون وإدارته  ،الذين يعربون عنهم بـ " :ما هبم الوجود".
اىل جانب" :ما منه الوجود" وهو اهلل عز وجل وتعاىل عما يشركون علوا كبريا.
ونسأل اهلل أن يهدينا وإياه ملا فيه اخلري والصواب ويعرفنا على صراطه املستقيم ودينه الواضح القومي.
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ما هو دور اإلمام؟ قيادة األمة؟ أم إدارة الكون؟
كان الشيخ علي الكوراين (العاملي) أول شخص يليب ندائي األول الذي وجهته سنة  1992لعدد من
املراجع واملفكرين واملثقفني الشيعة للحوار حول موضوع وجود اإلمام الثاين عشر ،وذلك يف أعقاب إمتام
مسودة كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه) مباشرة ،وقد طلب إرسال
الكتاب اليه اىل قم حيث يقيم ،وأرسلت له نسخة منه وانتظرت أن يرد علي بكلمة فلم يفعل ،حىت
مضت سنوات  ،وطبعت الكتاب ،طلب مين بعض االخوة يف موقع هجر للحوار على اإلنرتنت ،ان
نبدأ حوارا مفتوحا حول املوضوع ،شارك فيه العاملي الكوراين ،مث انسحب منه بسرعة ،وقد طبع احلوار
يف جملدين بعد ذلك عدة طبعات ،اىل ان حلت سنة  3003حيث قمت بالتحدث عن جتربيت مع
الكتاب واملتحاورين يف قناة املستقلة الفضائية ،فتدخل الشيخ الكوراين على اهلاتف من قم ،مما دفع
مدير احلوار اىل الطلب من الكوراين القدوم اىل لندن واملشاركة املباشرة يف احلوار مع الكاتب على اهلواء،
فوافق وحضر من يوم غد ،ولكنه طلب أن يبدأ احلوار حول موضوع اإلمامة والنص على اإلمام أمري
املؤمنني علي بن أيب طالب (عليه السالم) مث التدرج يف احلوار حسب تسلسل حمتويات كتاب تطور
الفكر السياسي ،الذي يتضمن ثالثة أجزاء ويقع يف  450صفحة ،فقلت له ان هذا غري ممكن ألن مدة
الربنامج التلفزيوين حمدودة ،وساعاته حمدودة ،ولكنه أصر على رفض احلوار أو بدئه من موضوع (وجود
اإلمام الثاين عشر) اىل أن قارب الربنامج على االنتهاء ،فطلبت منه يف إحدى الليايل أن يأخذ وقيت
كامال ويعرض ما لديه من أدلة وبراهني ينتظرها اجلمهور ،وأعده أنين لن أتكلم يف تلك الليلة ،فرفض
ذلك أيضا ،ليعود ويطالب يف الليلة األخرية من احلوار مبنحه تلك الفرصة ،ولكين رفضت هذه املرة أن
أعطيه الوقت األخري كامالً لكي يقول ما يريد دون تعقيب مين ،وعرضت عليه املناصفة يف الوقت،
فرفض وانتهى اللقاء دون أن يقدم أي دليل حول ما جاء إلثباته من قم اىل لندن.
 - 165راجع شبكة العراق الثقافية:
http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=2539&highlight=%C7%
E1%DA%C7%E3%E1%ED+%C7%E1%DF%C7%CA%C8+%C7%E1%
E3%E5%CF%ED
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وبعد ذلك بشهور طلب عدد من األخوة يف موقع (شبكة العراق الثقافية) الذي كنت والشيخ الكوراين
نتحاور فيه حول موضوع التوحيد والتفويض ،أن جيري بيننا حوار حول (اإلمامة ووجود اإلمام الثاين
عشر) كتابةً ،فكتبت بتاريخ  2003/6/16قائال:

ال حاجة لمواصلة الحوارات الطائفية العقيمة
هل الرتاث الطائفي ضرورة حضارية جيب ان نستوعبه بدقة وقوة مث نورثه اىل أجيالنا القادمة؟
أم انه عبأ ثقيل وكابوس مزعج جيب ان نتخلص منه يف أقرب فرصة؟
مل أكن ألسأل نفسي هذا السؤال قبل أربعني عاما عندما نشأت يف بيئة إسالمية شيعية متدينة
وترعرعت يف حوزة علمية ناشطة ومتوثبة للدفاع عن اإلسالم و التشيع يف مواجهة التيارات اإلحلادية و
القومية و الليربالية و الدميوقراطية والوطنية  ،و البناء على أنقاضها حكومة إسالمية شيعية حتت قيادة
الفقهاء املراجع .ولكن جتربة الدولة اإلسالمية يف إيران  ،اليت امتزجت بكثري من الديكتاتورية دفعتين
ملراجعة الفكر السياسي الذي نشأت عليه و دعوت اليه  ،فوجدت انه يقوم على كثري من األساطري و
اخلرافات و الفرضيات الومهية .وأقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من عملية بناء الدولة و اجملتمع يف
العراق  ،وأنا اعرف ان كثريا من االطروحات و الربامج اليت حيملها البعض تنطوي على بذور التخلف و
الديكتاتورية و التناحر و التمزق  ،اليت تعيق عملية البناء و التوحيد و التجديد والنهوض .واعتقد ان
اخلالف الطائفي أحد عوامل التخلف والتمزق واالحنطاط  ،وذلك ألنه خالف عقيم و يدور حول
أحداث تارخيية ال ميكن إعادهتا اىل احلياة اليوم  ،و حول أشخاص ال ميكن إعادهتم اىل احلياة اليوم .إذ
ينشط املتحاورون الطائفيون الذين يتصارعون بعصبية ظاهرة و حمتدمة حول من كان (الحظوا :كان)
أحق باخلالفة قبل أربعة عشر قرنا .وسواء قلنا بأن فالنا أحق باخلالفة وانه كان معصوما و منصوصا
عليه من اهلل  ،أو مل نقل ذلك بل قلنا ان الرسول األعظم ترك األمر شورى  ،فاننا لن نستطيع ان نعيد
عقارب الساعة اىل الوراء  ،و لن نستفيد من هذا اخلالف أي شيء  ،إال التناحر يف ما بيننا اليوم وزرع
العداوة و البغضاء يف نفوس بعضنا البعض ،وصوال اىل التكتل الطائفي شيعة و سنة حول قضية بائدة
ومنقرضة وأشخاص ال وجود هلم اليوم .وحىت لو قلنا بوجود اإلمام الثاين عشر و غيبته  ،فانه حبكم
املعدوم إذ ال ظهور له و ال ميكن إقامة نظام سياسي معاصر يتبع قيادته وخيضع له ويستلم إرشاداته و
توجيهاته وتعليماته.
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وأرى ان السنة و الشيعة اليوم ،يبحثون معا شكل النظام السياسي الذي يريدون إقامته يف املستقبل،
هل يكون مجهوريا أم ملكيا؟ وهل يكون رئاسيا؟ أم برملانيا؟ وما هي صفات الرئيس؟ هل هي الوطنية و
النزاهة؟ أم العلم و العدالة؟ وما هي عالقة النظام السياسي و اهليئة التشريعية فيه بفقهاء الدين من السنة
و الشيعة؟ وهل يكون أساسا نظاما إسالميا؟ أم علمانيا؟أم بني بني؟ وما اىل ذلك من األمور املشرتكة
اليت هتم اجلميع بال فرق بني سنة أو شيعة.
إذن فلماذا جيب علي ان أعود اىل املاضي السحيق ألحبث من كان أحق باخلالفة يومئذ؟ وأغفل
عمن حيق له و جيوز له ان يتوىل السلطة اليوم يف العراق وكيف ميارسها بعدالة؟ وكيف حيافظ على
احلريات العامة و يلتزم بالقانون؟
ان نظرية اإلمامة اإللهية ألهل البيت سالبة بانتفاء الموضوع  ،على فرض صحتها  ،و مهما جئنا
عليها بأدلة  ،وبناء على ذلك أعتقد ان من االبتعاد عن العقل التحمس املبالغ فيه يف حبث موضوع
اإلمامة  ،إال بقدر ما يبحث اإلنسان قضية تارخيية .وان من اخلطأ حتويلها اىل قضية دينية أو مركزية
والتطرف يف طرحها كأهنا صلب املذهب الشيعي  ،وان أية مناقشة هلا هي حماولة لضرب املذهب
الشيعي  ،وذلك ألن نظرية اإلمامة مل تكن شائعة عند عامة الشيعة يف القرون اهلجرية األوىل و امنا
كانت نظرية سرية يهمس هبا بعض الغالة و املتطرفني بعيدا عن أئمة أهل البيت الذين كانوا يصرحون
بأقوال خمالفة هلا و ميارسون سياسة بعيدة عنها و يتخذون مواقف متناقضة معها  ،و لذلك كان
االماميون ينسبون نظرية اإلمامة سرا ألهل البيت و يدعون ان هؤالء ميارسون التقية.
هذا أوالً  ،و ثانياً :ان هذا البحث أو الحوار عقيم وال ينتج أية نتيجة  ،إذ ال ميكن ان نذهب
اليوم اىل إمام من أئمة أهل البيت و نبايعه باخلالفة أو نأخذ منه العلم اإلهلي أو حىت تفسري القرآن و
تأويله.
نعم يوجد تراث ألهل البيت و علوم واجتهادات وسرية ومناذج خلقية رائعة وقدوات حية يف الشهادة
و الكرم و الزهد و الورع والتواضع  ،و هذه أمور نابعة من صميم اإلسالم وال نقاش حوهلا ويعرتف هبا
كل املسلمني  .وميكن ان تفيدنا يف عملية البناء احلضاري.
ان املسلمني عامة يوالون أهل البيت و يأخذون من علومهم وأخالقهم و سريهتم الفاضلة ،
ويشهدون اهنم أولياء اهلل  ،ولكن هذا شيء ،واخلالف حول إمامتهم من اهلل واهنم معصومون أو
منصوص عليهم من اهلل  ،شيء آخر  ،و هو غري مفيد وال منتج ألي شيء.
هذا إذا مل نتحدث عن الغالة و املفوضة (لعنهم اهلل) الذين يدعون اىل القول مبشاركة األئمة هلل تعاىل
يف إدارة الكون ويف الرزق و احلياة و املوت وما اىل ذلك  ،فان احلديث عندئذ خيرج من دائرة اإلمامة
لكي يدخل يف دائرة التوحيد  ،ويتطور من حوار طائفي سين شيعي  ،اىل حوار بني اإلسالم و املسلمني
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و الغالة و املفوضة.وال اعتقد ان أحدا من املسلمني الواعني العارفني ملا يقولون  ،مستعد للحديث عن
دور األئمة يف مساعدة اهلل ومشاركته عز وجل.
إذن فلنط ِو صفحة التاريخ السحيق و اخلالفات الطائفية العقيمة  ،و لنفتح صفحة احلوار حول
الفكر السياسي املعاصر وشكل النظام اجلديد الذي نريد.

وكتبت أيضا قائال:
"قبل احلوار مع العاملي يف موضوع اإلمامة  ،ال بد ان يكمل احلوار حول موضوع التوحيد ،

ومشاركة األئمة يف إدارة الكون مع اهلل  ،و الذي يعترب موضوعا أساسيا لكل مسلم  ،حىت يتم وضع
حد بني اإلسالم و املسلمني و بني املشركني و الغالة واملفوضة.
مث عليه ثانيا ان يعلن متسكه بالقرآن الكرمي مصدرا أساسيا ألية عقيدة إسالمية  ،و يعلن متسكه
بصحة القرآن الكرمي و سالمته عن التحريف.
وعليه ثالثا :ان يلتزم مببدأ االجتهاد  ،و النظر يف سند األحاديث اليت ينقلها  ،وكذلك يعلن
استعداده لبحث رجال الروايات اليت يعتمد عليها ،وال يكتفي باالعتماد على النقل و التقليد للسابقني.
وعليه رابعا :ان يعلن موقفه من العقل  ،هل هو حجة دائما؟ أم يف بعض األوقات وحسب احلاجة؟
و ليس حبجة عندما يغلب عليه النقل الضعيف و أخبار اآلحاد.
وعليه خامسا :ان يعلن موقفه من املنهج الباطين؟ وهل يشكل الظاهر حجة لديه دائما ؟ أم يف
بعض األحيان وحسب احلاجة  ،ليعود اىل املنهج الباطين عندما حيتاج إلثبات ما يشاء من أمور؟
وعليه سادسا :أن يعيرف "التواتر"  ،ومييز بينه و بني أخبار اآلحاد ؟ و يعلن موقفه منها خاصة يف
أمور العقيدة.
وعليه سابعا :أن يعلن متسكه بأخالق القرآن الكرمي يف احلوار (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف
ضالل مبني) ويعلن إمكانية خطأ تصوراته عن مذهب أهل البيت  ،و استعداده لتغيريها و إصالحها و
العودة اىل مذهب أهل البيت  ،ان تبني له غري ما يعتقد بعد احلوار  ،دون تعصب أو محية.
وعليه ثامنا :ان يلتزم باإلجابة عن األسئلة اليت تطرح عليه  ،و ال يكتفي بطرح األسئلة  ،ورفض
اإلجابة عن أسئلة الطرف اآلخر.
وعليه تاسعا :ان يتجنب األمور الشخصية و التنابز باأللقاب وإطالق التهم واالفرتاءات و البهتان،
ونبذ السياسة الغوغائية اعتمادا على بعض األحاديث املوضوعة  ،ويعلن متسكه باحلوار املوضوعي.
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وعليه عاشراً :أن يبحث األمور حسب االتفاق نقطة نقطة  ،وال ميزج بني عدد من األمور مجلة
واحدة  ،أو يقفز من موضوع اىل آخر قبل إكمال حبث املوضوع السابق أو تلقي الرد و اإلجابة عليه
من الطرف اآلخر.
هذه نقاط مبدئية يف احلوار  ،أعلن متسكي هبا  ،و اطلب من العاملي االلتزام هبا يف مقدمة احلوار

حىت ال يصبح حوار طرشان أو حبثا عقيما ممالً ،واطلب من اهلل العون و اهلداية و الرشاد.

واس تجاب الشيخ علي الكوراين للحوار ،ولكنه رفض االلتزام مببادئ احلوار األصولية اليت قدمتها،
فوجهت كلمة أخرى للمتحاورين يف شبكة العراق الثقافية:
االخوة األعزاء
هذه ليست املرة األوىل اليت يستعرض فيها الكوراين عضالته للحوار  ،ومل ادعه أنا اليه ألين اعرفه
جيدا من خالل جتاريب السابقة معه  ،ومن أراد ان يطلع على حواراتنا السابقة فلرياجعها يف شبكة هجر
أو يف موقعي أو يف املواقع األخرى  ،وال أظنه سوف يضيف جديدا  ،و ليست لديه بضاعة سوى
االستهزاء و الكذب و البهتان و االفرتاء كاسرتاتيجية إعالمية ثابتة  ،ومع أين مل اقرتح احلوار وامنا
استجبت له تلبية لطلب األخوة الكرام  ،فقد وضعت مبادئ أولية للحوار كقاعدة أو مرجعية للحوار
وهي :أوال :القرآن الكرمي  ،إذ ال جيوز ان خنتلق أفكارا و عقائد مل يتحدث عنها القرآن الكرمي  ،و ال
جيوز ان نقبل بأية فكرة أو عقيدة يناقضها القرآن  ،واملشكلة ان الكوراين يبين كثريا من عقائده املنحرفة
املغالية بعيدا عن القرآن الكرمي  ،ويستمدها من األحاديث الضعيفة أو املختلقة .وحىت عندما نأيت اىل
األحاديث وحناول االستعانة هبا لتكوين أية فكرة أو عقيدة  ،ال جيوز ان نغرف من الكتب غرفا من
دون حتقيق أو تدقيق وامنا جيب علينا ان جنتهد فيها كما يفعل العلماء يف مواضيع الطهارة و النجاسة و
الصالة و الصوم وما اىل ذلك  ،و لكن الشيخ الكوراين يرفض املنهج األصويل االجتهادي ويروج
للمنهج األخباري الذي يعترب كل الروايات صحيحة واهنا صادرة عن أهل البيت ،بل رمبا يتمسك ببعض
الروايات املزورة اكثر مما يتمسك بالقرآن الكرمي .فهل ميكن ان نتحاور مع شخص ال حيدد موقفه مسبقا
من القرآن الكرمي كمصدر أساسي ووحيد للعقيدة اإلسالمية؟ وهل ميكن ان نتحاور مع شخص ال
يؤمن بضرورة االجتهاد و التحقيق يف الروايات والتمييز بينها؟ وكيف نصل اىل نتيجة؟
مث أيضا هناك املنهج الظاهري واملنهج الباطين  ،حيث كان الغالة و املنحرفون وأعداء أهل البيت
وأعداء اإلسالم يضلون السذج و البسطاء واجلهلة و العوام بأفكار و نظريات مغالية ومتناقضة مع
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القرآن وينسبوهنا زورا وكذبا ألهل البيت وهم منها براء  ،وعندما كان أهل البيت يلعنون أولئك الغالة
واملنحرفني الذي يرتزقون بامسهم  ،ويتربءون من أفكارهم الضالة  ،كان أولئك الغالة يدعون خالف
الظاهر و يتمسكون باملنهج الباطين باسم التقية  ،فيقلبون أقوال األئمة الظاهرة رأسا على عقب ،
ويفسرون أفعاهلم بصورة معكوسة  ،بل كانوا ينفون وفاة بعض األئمة ويدعون غيبتهم  ،وخيتلقون
لبعضهم أوالداً مل يولدوا ومل يوجدوا  ،كذبا وزورا.
ومبا ان الكوراين يدعي انه يتبع أهل البيت  ،فنقول له قبل أي حوار  ،هل تصدق بأقواهلم الظاهرة؟
أم تفسرها تفسريا مقلوبا ومعكوسا؟ وهل تؤمن بوفاهتم بصورة طبيعية أم تؤمن بغيبتهم؟ وهل توافق
بعض الفرق الشيعية اليت قالت باملنهج الباطين ونفت وفاة بعض األئمة أو نسبت أوالدا لبعضهم؟ وملاذا
ترفض هنا و تقبل هناك؟ وعلى أي أساس؟
نسأله أيضا :هل تقبل باالحتكام اىل العقل دائما أو يف بعض األحيان؟
وذلك ألن الشيخ الكوراين ،ومن يفكر مثل تفكريه  ،يبين نظرياته أحيانا على مقدمات عقلية  ،مث
ينقضها ويرفض االحتكام اىل العقل عندما يقع يف أزمة أو طريق مسدود .مثال :انه يقول :ان اإلمامة
واجبة على اهلل وال جيوز ان ختلو األرض يوما من إمام معصوم  ،حبكم العقل .ولكنا عندما نسأله :وملاذا
غاب اإلمام املعني من قبل اهلل على زعمك؟ وملاذا ال يظهر؟ وما هو حكمنا اليوم يف ظل غيبته؟ هل
جنلس مكتويف األيدي بال عمل؟ أو نبادر اىل تشكيل احلكومة اإلسالمية عرب الشورى أو عرب انتخاب
فقيه عادل؟ وهل جيوز ان نعطل إقامة الدولة وأحكام الشريعة انتظارا لإلمام املعصوم؟ يسكت وال جييب
ويقول ال تستخدموا عقولكم  ،ان عقل اإلنسان قاصر وال يستطيع ان يعرف الغيب .
ونقول له :حنن نؤمن بالغيب الذي يتحدث عنه القرآن الكرمي و األحاديث الصحيحة الثابتة  ،ولكن
ليس بال دليل  ،فيحيلنا اىل روايات ضعيفة ومينعنا من االجتهاد و التفكري فيه.
انه حياول ان يؤلف نظرية سياسية ممتدة من زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله اىل يوم القيامة ،
وذلك اعتمادا على بعض األحاديث و الروايات اليت توجد فيها نقاشات كثرية يف املنت والسند ،وتدور
حول النص على اإلمام علي بن أيب طالب وحقه باخلالفة .ونقول له :طيب عال إذا كانت نظريتك
صحيح ة وان اهلل جيب ان يعني األئمة من قبله اىل يوم القيامة وال جيوز ان ينتخب املسلمون أئمتهم
بالشورى وحسب مواصفات العلم و العدالة  ،فأين إذن هؤالء األئمة الذين عينهم اهلل منذ أواسط القرن
الثالث اهلجري؟ وما هو حكم الناس يف هذه املدة الطويلة اليت ميكن ان متتد اىل آالف السنني؟ وأين
هو اإلمام اليوم؟ فيقول انه غائب؟ ونقول له :وما هو موقفنا العملي؟ ما هو حكمنا الشرعي؟ هل
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ننتظره وننتظره وننتظره ؟ واىل مىت؟ وملاذا هو غائب؟ هل خياف من الناس ومن احلكومة العباسية؟ وقد
ذهبت منذ مئات السنني  ،وقامت دول واهنارت دول أخرى؟ وملاذا خياف اإلمام؟ وملاذا ال ينصره اهلل
بصورة غيبية أو يستعد للشهادة و املوت يف سبيل اهلل؟
إنه ال يفكر ويريد منا ان جنمد عقولنا معه وال نفكر يف أي موضوع!
ويقول أيضا :ال ..ليست مهمة اإلمام إقامة الدولة وامنا هو يعمل سكرتريا عند اهلل أو مساعدا له يف
إدارة الكون.
ونقول له  :نستغفر اهلل على ما تقول  ،ان هذا شرك وغلو وتفويض مرفوض يف اإلسالم ويف مذهب
أهل البيت  ،ما هو دليلك عليه من القرآن الكرمي؟ ومن األحاديث الصحيحة؟ وملاذا ال جتتهد يف
الروايات؟ أو ختلط بينها هبذه الصورة؟
وال ميلك يف اإلجابة على هذه األسئلة غري إطالق اإلشاعات و األكاذيب و التهم و االفرتاءات
والسخرية و االستهزاء و اهلمز و اللمز.
وأخريا  ..نقول له :طيب ،ال نريد ان حناورك  ،و إذا كنت تبين نظريتك يف التفويض والوالية
التكوينية على وجود اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العسكري) فتفضل واعرض ما لديك من أدلة
ِ
تكتف بتقدمي األدلة الفلسفية اليت تقوم على ضرورة افرتاض ذلك الولد املوهوم
تارخيية حمققة للناس  ،وال

 ،خالفا للظاهر من حياة اإلمام العسكري وخالفا ألهل بيته الذين أنكروا وجوده.

فهل يفعل؟ طبعا ..ال ،إذ أنه ال يريد احلوار ،وال ميتلك أي دليل  ،و امنا يريد استعراض العضالت
وإضاعة الوقت و التهريج ليس إال.
ومل يكن قصدي من طرح موضوع التوحيد والوالية التكوينية  ،فتح موضوع جديد وبعيد عن موضوع
اإلمامة  ،وامنا حبث موضوع اإلمامة من الزاوية اليت يطرحها العاملي  ،فهو يطرح موضوع مهمة األئمة
يف إدارة الكون ومشاركة اهلل تعاىل يف ملكه  ،ردا على سؤال :من هم األئمة وما هو دورهم يف احلياة؟
خاصة بعد غيبة (اإلمام الثاين عشر) املفرتضة الطويلة  ،واملناقضة لعملية نصبهم إلدارة اجملتمع
اإلسالمي وتطبيق الشريعة اإلسالمية يف احلياة.
ان الغيبة املفرتضة تتناقض مع فلسفة اإلمامة اليت تقول بأن من الواجب على اهلل تعاىل ان ينصب
لعباده أئمة معصومني  ،وهو ما كان يقول به فالسفة االمامية السابقون  ،وميكن مراجعة أي كتاب يف
اإلمامة للشيخ املفيد أو السيد املرتضى أو الشيخ الطوسي أو العالمة احللي  ،وخاصة كتاب األلفني،
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للتأكد من فلسفة اإلمامة ومعىن اإلمام ودوره يف احلياة يف مفهوم االمامية .حيث يقول االمامية :انه ال
يعقل ان يرتك اهلل املسلمني بال وال ٍُ أو إمام بعد الرسول ،أو ان يرتكهم لكي ينتخبوا اإلمام عرب
الشورى  .ومل يكن حديث االمامية عن اإلمامة يدور حول إدارة الكون.
وطبقا هلذا املفهوم فان الغيبة تشكل تناقضا صارخا مع نظرية اإلمامة ووجوب تعيني اهلل لإلمام يف
كل زمان  ،فقد مضى اكثر من ألف و مائة عام واملسلمون و الشيعة باخلصوص ليس هلم إمام من اهلل
 ،ولذلك ذهبوا يبحثون عن إمام فقيه عادل ويكتفون به إلقامة دولتهم  ،بعد ان اضطرهتم النظرية
االمامية السابقة اىل االعتزال السياسي واالنتظار الطويل.
ومن هنا اعتقد ان الشيعة اليوم هم جعفرية فقط وقد ختلوا عن نظرية اإلمامة وشروطها املثالية
التعجيزية يف العصمة و النص  ،واالثين عشرية والتمسك بانتظار اإلمام الغائب  ،وذلك على املستوى
العملي  ،و ان كان البعض حيمل يف خميلته بعض آثار الفكر اإلمامي البائد.
وقد عاد الشيعة بذلك اىل فكر أهل البيت األصيل القائم على الشورى وحق األمة يف االنتخاب ،
وخرجوا من الفكر الدخيل األسطوري الذي بثه الغالة يف تراثهم.
لقد كانت مهمة األئمة يف الفكر اإلمامي تنقسم اىل أمرين مها التشريع يف احلوادث الواقعة وحتصيل
العلم هبا من اهلل  ،والتنفيذ  .وقد ختلى الشيعة عن الركن األول من نظرية اإلمامة بفتح باب االجتهاد
يف القرن اخلامس اهلجري على يدي الشيخ املفيد والطوسي و املرتضى  ،بعد كفاح طويل مع االمامية
الذين كانوا يعتربون "االجتهاد" متناقضا مع اإلمامة  ،مث ختلى الشيعة عن الركن الثاين من نظرية اإلمامة
بقوهلم بوالية الفقيه أو الشورى  ،حيث أجازوا إقامة الدولة اإلسالمية بدون إمام معصوم معني من اهلل.
وأذكركم مرة ثانية بقراءة كتاب األلفني للعالمة احللي لكي تتأكدوا بأنفسكم ملاذا كان االمامية يعارضون
نظرية والية الفقيه ويعتربوهنا نظرية سنية زيدية متناقضة متاما مع نظرية اإلمامة .
أيها االخوة األعزاء
حنن نعيش اليوم يف القرن اخلامس عشر اهلجري  ،وقد ورثنا عن آبائنا و أجدادنا فكرا معينا ،
ودرسنا اإلسالم وآمنا بالرسول األعظم حممد صلى اهلل عليه و آله وسلم  ،الذي ترك لنا القرآن الكرمي ،
وكماً هائال من الروايات و األحاديث املنسوبة اليه و اىل أهل بيته  ،وكان يوجد منها يف القرن الثالث
اهلجري حوايل نصف مليون رواية  ،فقام علماء احلديث عند أهل السنة كالبخاري و مسلم بتصفية
تلك األحاديث اىل بضعة آالف  ،وقام علماء الشيعة بتصفية األحاديث الواردة يف الكايف وغريه
وضعفوا معظمها  ،و ال تزال توجد يف كتب السنة والشيعة أحاديث ضعيفة غري منقحة ،وينفرد الشيعة
االمامية بذكر أحاديث وقصص عن والدة شخص يقولون انه اإلمام الثاين عشر و انه غاب منذ حني
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والدته وسوف يظهر يف املستقبل  ،وحنن مل نكن موجودين حني والدته ومل نشهد قصته  ،وامنا وصلتنا
كتب تتحدث عن ذلك  ،و لكن ال يوجد له ذكر يف القرآن الكرمي  ،ونريد ان نتحقق من صحة تلك
الروايات اليت شكلت نظرية معينة يعتربها البعض عقيدة ثابتة وضرورية من ضروريات اإلسالم وأصال من
أصول التشيع  ،فأعدنا قراءة القرآن ومل جند فيه شيئا من ذلك واعدنا من قراءة الروايات فوجدنا ها
ضعيفة ومكذوبة ومزورة وخمتلقة بعد عشرات السنني من تلك احلادة املفرتضة.
قلنا ان من حقنا بل من واجبنا االجتهاد يف تلك الروايات و القصص التارخيية  ،ولكن البعض
ميتعض ويرفض ممارستنا هلذا احلق ويطالبنا بالتقليد األعمى لكل ما ورثنا عن آبائنا و أجدادنا.
قلنا هلؤالء :طيب ،هل لديكم دليل علمي تارخيي قاطع على والدة اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن
العسكري) ؟ قالوا :ال ،ليس لدينا دليل تارخيي قاطع ،وليس من حقكم ان تطالبوا بالدليل التارخيي امنا
جيب عليكم ان تقبلوا بالدليل الفلسفي االفرتاضي؟
قلنا هلم :إننا نقبل األدلة الفلسفية حول القضايا الكلية الفلسفية  ،و لكنا نطالب باألدلة التارخيية
حول القضايا التارخيية  ،كما نطالب باألدلة العلمية املادية حول القضايا العلمية الفيزيائية و الكيماوية
املادية  ،اليت ال جيوز ان نؤمن هبا بالفلسفة كما كان يفعل فالسفة اإلغريق الذين كانوا يعتقدون ان
العامل كالبصل طبقات بعضها فوق بعض و األرض يف مركز البصل.
ويقولون :بصراحة إذا مل نؤمن هبذه الفرضية (فرضية وجود الولد لإلمام العسكري) فان نظرية اإلمامة
اإلهلية ستنهار وتنتهي  ،ونقول هلم :ومن قال لكم ان نظرية اإلمامة هي من أهل البيت ؟ وملاذا ال
تكون نظرية ومهية خمتلقة ال عالقة هلا بأهل البيت وهي كذلك؟
اخلالصة اهنم يف أزمة ويف ورطة  ،بعد أن وقعوا يف أسر نظريات وفرضيات ومهية أسطورية ال عالقة هلا
باإلسالم وال بالتشيع  ،وحياولون فرضها علينا و على العامل اإلسالمي  ،وهي نظريات و فرضيات
أضرت بالشيعة قبل غريهم وعزلتهم عن مسرح احلياة قرونا من الزمن  ،وحياولون اليوم االرتداد عما
حصل من تطور سياسي فكري عند الشيعة باهتام العلماء الذين يقولون بنظرية الشورى أو والية الفقيه
بأهنم التقاطيون ومتأثرون بالسنة و الغرب.
وإذا كان بعضهم جيرؤ على توجيه نقدهم بصراحة اىل السيد حممد باقر الصدر  ،فانه يف احلقيقة
حيمل نفس املالحظات و االنتقادات ضد رموز النهضة الشيعية احلديثة وعلى رأسهم اإلمام اخلميين ،
ولكنه ال جيرؤ على توجيه أصابع االهتام بااللتقاطية اليه.
أيها االخوة األعزاء حميب أهل البيت عليه السالم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
وأعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ال أريد ان اجعل من هذه الفرصة مناسبة لتبادل السباب و الشتائم مع من ال يلتزم بشرف احلوار،
ومع انه يكذب علنا ويراوغ جهارا  ،و لكنه يلقي باهتاماته ميينا و مشاال ويتهم اآلخرين مبا ينطوي عليه
من صفات قبيحة .دعوناه اىل حبث موضوع التوحيد  ،وقلنا له انه يشرك باهلل بنظريات استقاها من
املفوضة الغالة امللعونني على لسان أهل البيت عليهم السالم  ،وقلنا له من أين تأخذ عقيدتك؟ من
القرآن الكرمي الذي يقول ( ان اهلل ال يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك ملن يشاء  ،ومن يشرك
باهلل فقد افرتى إَثا عظيما)  48النساء ؟ ،أم تأخذها من الغالة واملنحرفني و املدسوسني يف مذهب
أهل البيت  ،و من الروايات الضعيفة و املوضوعة و املختلقة؟ ودعوناه اىل التحقيق يف تلك الروايات
والعودة اىل القرآن الكرمي  ،فرفض.
قلنا له :انك تبين عقيدتك على جمموعة روايات موضوعة ومؤولة وجمموعة خرافات و أساطري
وفرضيات ومهية  ،وال بد ان تدرس وجتتهد  ،فرفض  ،و أصر على طرح موضوع اإلمامة وموضوع النص
على اإلمام علي عليه السالم  ،قلنا له حسناً ،ولكن بشرط ان تبحث موضوع والدة اإلمام الثاين عشر
(حممد بن احلسن العسكري) فرفض.
وإنين متأكد انه مل يدرس نظرية اإلمامة بدقة وبصورة شاملة وجبميع فقراهتا  ،وامنا يتشبث ببعض
الروايات فقط  ،فهو ال يريد ان يبحث موضوع النص على كل إمام  ،وهو غري موجود إطالقا  ،وهو ال
يريد ان يبحث موضوع الوصية باإلمامة على كل إمام  ،و هي غري موجودة أيضا  ،وال يريد ان يبحث
موضوع علم األئمة ،وكيفية انتقال اإلمامة من واحد اىل آخر  ،خاصة و ان بعض األئمة كانوا أطفاال
صغارا عند وفاة آبائهم  ،وقبل ان يتعلموا منهم  ،وهو ال يريد ان يبحث موضوع البداء الذي ينسف
نظرية النص نسفا  ،و ال يريد ان يبحث موضوع التقية اليت تتهم األئمة باالزدواجية يف حياهتم و
أقواهلم بني الظاهر و الباطن.
وإذا سلمنا له بكل ما يقول  ،فانه مع ذلك ال يستطيع ان يثبت وجود ووالدة (اإلمام الثاين عشر)
املفرتض  ،و ذلك ألن كثريا من االمامية الذين كانوا يؤمنون بإمامة اإلمام احلسن العسكري مل يستطيعوا
ان يتأكدوا من والدة ولد له  ،فكيف يأيت هو بعد اكثر من ألف عام ليؤمن به؟ إال عن طريق الوهم و
اخليال واالفرتاض التعسفي املناقض لألدلة الشرعي .وليست له وملن قال بضرورة افرتاض وجود الولد يف
السر  ،من حجة سوى شعار (ال تكون اإلمامة يف أخوين بعد احلسن واحلسني) وهذا شعار باطل ما
انزل اهلل به من سلطان  ،و مل يكن كثري من الشيعة االمامية األولني واألفاضل كعلماء بين فضال
والشيعة الفطحية يؤمنون به  ،ألهنم يقولون جبواز االنتقال اىل األخ إذا مل يكن لإلمام السابق ولد ،
كما انتقل الشيعة بعد قوهلم بإمامة عبد اهلل األفطح بعد اإلمام الصادق مث انتقلوا اىل إمامة أخيه موسى
بن جعفر  ،بعد وفاته دون عقب .أما الذين أصروا على التمسك بذلك الشعار الباطل  ،فاضطروا اىل
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اخرتاع ولد موهوم لإلمام عبد اهلل األفطح  ،و قالوا ان امسه حممد وانه املهدي املنتظر  ،وقد شطوا
بذلك شططا كبريا .وهكذا فعل االثنا عشريون الذين قلدوا ذلك اجلناح من الفطحية الذين اخرتعوا
إلمامهم السابق ولدا يف السر عن طريق اخليال واالفرتاض والوهم و األساطري  ،وقالوا بضرورة وجود ولد
لإلمام العسكري  ،من دون احلاجة اىل تقدمي الدليل  ،وامنا اعتمادا على شعار (ال تكون اإلمامة يف
أخوين بعد احلسن و احلسني) .ومل يسألوا أنفسهم :وملاذا ال تكون؟ هل هناك آية أو حديث مينع من
إمامة األخوين؟ هذا إذا كان اهلل تعاىل قد نص على اإلمامة؟
وإذا كان العاملي يصر على افرتاض وجود الولد لإلمام العسكري  ،فنحن نسأله :ملاذا ال يؤمن باإلمام

(حممد بن عبد اهلل األفطح  ،حفيد اإلمام الصادق)؟ وملاذا يتهم من يقول به بأنه باطين خيالف الظاهر
من حياة اإلمام عبد اهلل األفطح الذي مل يشر اىل وجوده ومل يعرتف به؟ وملاذا يكون ظاهريا هنا وباطنيا
هناك؟ وما هو الفرق بينه و بني ذلك الفريق من الفطحية؟
ان مشكلة العاملي انه ال يقرأ التاريخ الشيعي ليعرف وجود فرق امامية عديدة  ،و ان القول بالنص

على اإلمام علي ال يؤدي ومل يؤد بالضرورة اىل القول بفرضية وجود الولد لإلمام العسكري  ،وان هذا
القول مبين على ٍ
خيط واهٍ أ وهن من خيط العنكبوت؟ فأية عقيدة هذه تقوم على خيوط واهنة و ال
تعتمد على آية من القرآن الكرمي أو حديث متواتر أو قصة تارخيية ثابتة؟
ان كنت ال تدري فتلك مصيبة  ،و ان كنت تدري فاملصيبة اعظم.
ورمبا كان العاملي يعرف ولكن تأخذه العزة باإلمث...

ويف مداخلة الحقة للعاملي  ،خلصها املشرف املنهال  ،اقرتح ان نبدأ احلوار من موضوع اإلمامة ،و
اقرتحت ان نبحث موضوع وجود اإلمام الثاين عشر مباشر .مث عاد األخ املنهال جزاه اهلل القرتاح حبث
موضوع التوحيد مث النبوة مث اإلمامة مث موضوع اإلمام الثاين عشر  ،ويبدو ان العاملي وجد يف هذا
االقرتاح خشبة اخلالص للتهرب من املوضوع األساسي ليغوص يف مواضيع بعيدة وطويلة حىت ميل
األخوة القراء وينتهي احلوار أو ال ينتهي  ،و لكن من دون حبث املوضوع األساسي.

ولكي اخفف عنه املؤونة  ،أقول :
سأعود اىل الوراء مخسة عشر عاما  ،حينما عدت من السودان ومعي بعض االخوة السودانيني
املتشيعني ليدرسوا يف حوزة القائم يف طهران .وأنا اآلن أؤمن باألئمة االثين عشر وبنظرية اإلمامة اليت
كتبت عنها ودعوت اليها من قبل .فال حاجة اليك لكي تتعب نفسك بإثبات موضوع اإلمامة أو
النصوص حول اإلمام علي .طيب؟
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ولكين اقرأ اآلن كتابا للشيخ الطوسي امسه (الغيبة) يستعرض فيه النظريات املهدوية الشيعية السابقة
اليت تبلغ حوايل عشرين نظرية ويفندها واحدة تلو األخرى  ،ينتقد املنهج الباطين  ،ويضعف األحاديث
اليت يستند اليها الواقفية والناوسيية و الكيسانية و غريهم  ،وحياول إثبات وجود اإلمام الثاين عشر ،
وأقرأ يف كتابه :ان الشيعة االمامية شكوا يف اخللف واختلفوا وتفرقوا  ،ولكن بعضهم جاء بأدلة وقصص
عن رؤية اإلمام الثاين عشر يف حياة أبيه وبعد وفاته  ،ولكنه ينقل تلك القصص و الروايات عن
أشخاص ضعفاء و مشهورين بالغلو واالختالق و الكذب  ،إال انه يتدارك ليقول بأن الدليل االعتباري
هو أهم األدلة .واقرأ أيضا للشيخ املفيد و السيد املرتضى والشيخ الصدوق والنعماين  ،وغريهم من
علماء االثين عشرية  ،ألجدهم يصرحون بعدم وجود أدلة تارخيية قوية تثبت وجود الولد لإلمام
العسكري  ،واهنم يستدلون على ذلك باألدلة الفلسفية االعتبارية الظنية  ،فأشك يف أقواهلم وأنكر ان
يتم إثبات وجود إنسان عن طريق االفرتاض و الظن والفلسفة  ،وأطالب أساتذيت بتقدمي األدلة العلمية
الشرعية القاطعة حىت تستمر نظرية اإلمامة يف الوقوف  ،و إال فسوف تنهار يف نفسي كما اهنارت لدى
معظم الشيعة االمامية بعد وفاة اإلمام العسكري .فهل لديك من دليل على وجود ذلك الولد؟ وهل
أنت مستعد لبحث املوضوع بدقة رواية رواية وقصة قصة و كتابا كتابا؟ ودليال دليال؟ وهل تقبل
االجتهاد يف املوضوع ؟ أم ال؟ أم تطالبنا بالتقليد األعمى؟
أرجوك يا عاملي ال تضيع اهتمام الناس واالخوة املثقفني  ،فان ذلك لن ينفعك وسوف يثري يف
قلوهبم الشك اكثر فأكثر ،وإذا كان صحيحا ما قلت سابقا من انك أحضرت األدلة التارخيية لتعرضها
يف املستقلة  ،فتفضل و اعرضها هنا  ،و الوقت أمامك متسع جدا فلماذا ال تفعل؟ وإذا كنت مصرا
على حبث أمور أخرى  ،فليكن بعد طرح ما لديك من أدلة تارخيية علمية شرعية قاطعة على وجود
الولد.
وشكرا.
وعلق املشرف على املوقف األخ (املنهال) قائال:
"النتيجة أن األخ أمحد الكاتب يعترب نفسه يؤمن باإلمامة كما كان قبل 15سنة ولكنه يقف أمام
أدلة وجود اإلمام املهدي املنتظر ووالدته ويدعي أن ال أدلة صحيحة على ذلك!
ماذا يقول األخ العاملي ؟"
وبعد برهة من الصمت أجبت:
ماذا عساه ان يقول؟ ومن أين يستطيع اإلتيان باألدلة والرباهني؟ هل لديه مصنع ينتج أدلة؟ كل ما
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يف األمر ان املؤرخني السابقني الذين عاصروا وفاة اإلمام العسكري  ،وشهدوا (عصر احلرية) كانوا
يعرتفون بعدم إشارة اإلمام العسكري يف الظاهر اىل أي خلف له من بعده  ،و عدم حتدثه عن مصري
اإلمامة  ،ووصيته بأمواله اىل أمه املسماة بـ":حديث" .وان الذين قالوا بوجود "الولد" كانوا يهمسون يف
السر ويطلبون من الناس عدم التحقيق أو السؤال عن االسم  ،ووجدوا بعض السذج والبسطاء من
الناس الذين صدقوهم لفرتة من الزمن  ،مث عرف عامة الشيعة بعد مضي زمن طويل ان احلكاية مل تكن
سوى إشاعة وأسطورة افرتضها رجال حاولوا استغالل األزمة وجين األموال من الشيعة  ،فرتاجعوا عن
هذه الفكرة الدخيلة يف الرتاث الشيعي واليت مل يعرف أهل البيت هلا أساسا من الصحة .وقد آن لكل
شيعي حمب ألهل البيت ان ينفض عنه غبار اخلرافات و األساطري ويعود اىل فكر أهل البيت الصايف و
السليم  ،ويتمسك هبداهم الذي هو هدى اإلسالم.
اىل هنا واعترب احلوار منتهيا مع هذا الرجل الذي حياول إعادة عقارب الساعة اىل الوراء  ،ويرتد عن
الثورة اإلسالمية املباركة ثورة الشورى ووالية الفقيه  ،اليت انتفضت على الفكر األسطوري املخدر فكر
االنتظار السليب الطويل لإلمام املوهوم  ،وأعادت الشيعة اىل مسرح احلياة من جديد.
وأمحد اهلل تعاىل ان عامة الشيعة اليوم قد وعوا دورهم وواجبهم و مسئوليتهم يف إقامة دولة احلق و
العدالة و الشورى أو الدميوقراطية يف العراق ويف العامل اإلسالمي  ،ووضعوا األفكار اخلرافية املغالية و
املفرقة بني األمة جانبا  ،و عملوا ويعملون مع اخوهتم من عامة املسلمني على بناء نظام سياسي جديد
وواحد  ،نظام مجهوري إسالمي عادل ،يقوم على إرادة األمة يف اختيار حكامها بال شروط مثالية
تعجيزية كالعصمة و النص  ،أو الساللة العمودية العلوية احلسينية.
وهنا اعترب العاملي كلميت هذه انسحابا عن احلوار ،فوجهت هذه الكلمة اىل االخوة املشاركني يف
احلوار ،والذين كانوا يتابعونه بشوق:
أيها االخوة األعزاء
السالم عليكم
من بديهيات اإلسالم انه يقوم على العلم واليقني  ،و ال يقبل ان يعتنق اإلنسان أية فكرة خاصة إذا
كانت أساسية على الظن و التخمني واالفرتاض و الوهم  ،ولذلك فان اهلل تعاىل يلوم النصارى على
إمياهنم بصلب املسيح عليه السالم  ،لعدم تأكدهم متاما من العملية  ،رغم وجود عدد من املؤشرات
اليت تشري اىل ذلك  ،ويقول ( :قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ان تتبعون إال الظن  ،و ان انتم
إال خترصون) األنعام  ، 148ويقول( :إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم و آباؤكم  ،ما أنزل اهلل هبا من
سلطان .إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس  ،و لقد جاءهم من رهبم اهلدى) .النجم ،23
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ويقول ( :وما هلم به من علم  ،إن يتبعون إال الظن  ،و إن الظن ال غين من احلق شيئا) .النجم 28
وان اإلميان بوالدة (اإلمام الثاين عشر) اضعف بكثري من اإلميان بصلب املسيح  ،و رغم ذلك يرفض اهلل
عز وجل ان يؤمن الناس حبدث مل يتأكدوا منه ومل حيصل لديهم علم به  ،إذ ان اإلميان بوجود الولد
ليس إال ظنا و ختمينا وومهاً و افرتاضا تعسفيا خمالفا للقوانني اإلسالمية اليت ال جتيز نسبة ولد اىل أي
إنسان من دون علمه و اعرتافه وبعد وفاته وبالرغم من رفض أهل بيته له .هذا يف القضايا العادية،
فكيف جيوز ان نقبل مثل هذه النسبة يف قضية يعتربها البعض عقائدية و دينية؟ وإذا عرضنا القضية
على أية حمكمة إسالمية شرعية لتفصل فيها فان أي ٍ
قاض سريفض االستماع األويل هلكذا دعوى ،
ويسخر منها اشد السخرية  ،إذ كيف جيوز ان ننسب إنسانا ال يُرى أشبه بالشبح ،اىل إنسان آخر بعد
وفاته  ،و إذا كان ذلك الشخص (الولد) ظاهرا وحيا و مشاهدا  ،فانه ال ميكن نسبته اىل أبيه املدعى
إذا مل يعرتف به يف حياته بشكل ظاهر أمام الناس  ،و مل يشر اىل وجوده يف وصيته ومل يوص له بشيء
من املال  ،وحنن نعرف ان اإلمام العسكري قد أوصى بأمواله اىل أمه حديث .فكيف جيوز لنا بعد كل
هذا ان نستمع اىل أقوال الدجالني والكذابني الذين ادعوا وجود الولد يف السر وادعوا النيابة اخلاصة عنه
اليه؟
إيصاهلا
بدعوى
البسطاء
و
السذج
أموال
ليقبضوا
،
وكيف جيوز لنا ان نبين عقيدة على أساس هذه الدعوى الشاذة الغريبة؟ مث نذهب و خناصم الناس الذين
ال يؤمنون هبذه األسطورة ونتهمهم مبعاداة أهل البيت؟ ونقوم ببناء فكرنا السياسي عليها  ،فنحرم إقامة
الدولة اإلسالمية اىل ان يظهر ذلك الولد املفرتض املوهوم  ،وندعو الشيعة النتظاره والنوم يف السراديب؟
أيها االخوة األعزاء
هناك اليوم هنضة إسالمية شيعية مشهودة خيشى منها األعداء والطغاة و املستكربون  ،وقد حاولوا
وحياولون إجهاضها من كل جانب  ،و لكنهم فشلوا و احلمد هلل  ،واآلن جاءوا ليهدموا حصوننا من
الداخل  ،و يبثوا األفكار املخدرة السلبية يف صفوفنا من جديد .ويتهموا رواد النهضة بااللتقاطية والتأثر
بالسنة  ،وهم يعرفون ان الشيعة مل يتأخروا إال بسبب تلك األفكار املخدرة.
وان من يعود اىل الوراء قبيل جميء نظام حزب البعث يف العراق  ،ليجد كثريا من األفكار السلبية
املخدرة خميمة على احلوزة يف النجف  ،و يعرف اهنا هي املسؤولة بنسبة ما عن قيام الديكتاتورية
واالستبداد  ،إذ ان أصحاهبا كانوا يدعون الناس اىل االنسحاب السياسي وانتظار اإلمام املهدي ،
ولذلك فقد شن اإلمام اخلميين يف حماضراته اليت ألقاها يف النجف عام  1969هجوما عنيفا على تلك
األفكار املخدرة وتعجب من أصحاهبا قائال :اىل مىت ننتظر ظهور اإلمام املهدي؟ ولنفرتض انه مل خيرج
إال بعد آالف السنني فهل نعطل الشريعة اإلسالمية وجنمد احلدود؟
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وها هو العاملي اليوم ينكص على عقبيه وينظّر (للحجتية) وينتقد رواد النهضة العظام ولكنه ال جيرؤ
على انتقاد اإلمام اخلميين فينتقد الشهيد الصدر ويصفه بااللتقاطية  ،ويرفض التفكري أو االجتهاد أو
اإلجابة على األسئلة الرئيسية؟ مثل :ماذا نفعل اليوم ؟ وليس لنا وسيلة للوصول اىل اإلمام املعصوم
املعني من قبل اهلل  ،على فرض وجوده ،هل جنلس يف بيوتنا؟ أم نبادر اىل تشكيل احلكومة اإلسالمية؟
وإذا قلنا جبواز أو وجوب تشكيلها  ،فعلى أي أساس؟ على أساس القهر و الغلبة؟ أم على أساس
الشورى وانتخاب الناس؟ وإذا جاز لنا اليوم إقامة النظام اإلسالمي على أساس الشورى فلماذا مل جيز
لنا من قبل؟ وملاذا نفرتض شروطا تعجيزية مثل العصمة و النص من اهلل؟ وملاذا نضرب رؤوسنا باجلدران
إذا مل جند يوما إماما معصوما معينا من قبل اهلل ونفرتضه افرتاضا وخنتلقه اختالقا؟
وهنا قام أحد األخوة املتابعني للحوار ،وامسه (مالك) بالتعليق:
االخوة الكرام
لقد حدث ما كنت أتوقع فإن كل املؤشرات كانت تدل على أن النقاش لن يتم  ،وقد اعترب العاملي
انسحاب أمحد الكاتب هروبا وفرح به واعتربه انتصارا  ،وأيده من كان يصفق له منذ البداية ،وفرحوا به
واعتربوه انتصارا على شخص أمحد الكاتب  ،وحرمنا حنن من املناقشة وقراءة األدلة.
ان موضوع والدة املهدي يهمين بصفة خاصة وهو يهم اخوة آخرين يف املنتدى كما ذكره األخوان
املنهال وصيهود  ،وكنت أمتىن أن يبدأ به  ،ومل أفهم حىت اآلن لـِ َم أصر األخ العاملي على تأخريه مع

أنه ذكر لألخ صيهود أن لديه نصوصا صحيحة يف والدته  ،فهل صحة هذه النصوص ال تثبت إال
باملقدمات الثالثة اليت ذكرها وأراد أن يبدأ هبا النقاش أم أهنا غري مرتبطة هبا ؟ هذا سؤال قد وجهته إليه
فلم تأخري عرضها وهي أخطر
ومل جيبين عنه ولعله مل ينتبه إليه  ،وإذا كان جوابه بعدم ارتباطها مبا قبلها َ
مسألة ذكرها األخ أمحد الكاتب يف كتابه  ،وهي اليت جاء ليناقش عليها  ،فهل هناك ما يربر تأخري
العاملي ملناقشة هذه املسألة أم أنه كما يدعي األخ أمحد الكاتب ليس لديه نص واحد صحيح على
والدته وأنه إمنا يريد أن خيوض يف املسائل األخرى ويبدأ هبا هروبا من هذه املسألة؟ فإذا كان كذلك
فيصعب إذا تفسري انسحاب أمحد الكاتب على أنه هروب بل كما هو الظاهر من كالمه من أنه ملل
وأنه يرى أنه يضيع وقته مبا ال طائل وراءه .
انسحب األخ أمحد الكاتب وانسحبت معه شخصيته ،وبقيت املشكلة اليت أثارها قائمة  :هل
توجد نصوص صحيحة على والدة اإلمام املهدي أم ليس هناك نص واحد على والدته ؟ فهل يتفضل
األخ العاملي ويعرض علينا هذه النصوص الصحيحة اليت عنده ؟
والسالم عليكم
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وقال البدري:
األستاذ امحد الكاتب ،ما ذكرته أنت من أدلة من اهنا ضعيفة  ،فهناك كما قال الشيخ العاملي  ،يف
قناة املستقلة  ،أدلة أخرى صحيحة فما ردك ؟؟
أمحد الكاتب:
أهال وسهال
ليعرض ما لديه من أدلة  ،يقول اهنا صحيحة.
املشكلة انه يقلد فيما يقول ويرفض االجتهاد وال يفرق بني الصحيح و الضعيف كاإلخباريني األوائل،
وينقل عن غريه  ،و يعترب كل ما نقله األولون صحيحا  ،يف حني اننا جيب ان نقف على احلياد وال
نقبل من أحد املتخاصمني بسرعة كما ال جيوز ان نرد أحدا بسرعة  ،و امنا علينا ان ننظر يف األدلة و
الرباهني يف هذه القضية املشكوكة كما يفعل أي حمقق أو قاض  ،وال جيوز لنا شرعا ان نرفع اليد عن
الظاهر من حياة اإلمام العسكري الذي كان ينفي وجود ولد له  ،إال بدليل قاطع شرعي  ،و ال جيوز
ان نعتمد على الظنون و اخلياالت الواهية واالفرتاضات التعسفية القائمة على النظريات االجتهادية
الظنية و األحاديث الضعيفة.
ويف احلقيقة كما قلت سابقا لو كان هناك طفل ظاهر موجود يراه الناس  ،و ادعى أحد انه ابن فالن
 ،وكان ذلك الرجل ينكره أو ال يتبناه  ،ال جيوز نسبة ذلك الطفل اليه إال بدليل علمي قاطع  ،فكيف
ان القصة كلها كانت خياالت يف خياالت ودعوى حول شخص ال وجود له ومل يظهر طوال اكثر من
ألف عام؟.
واملصيبة األكرب اننا نعلق عليه كل أمور املسلمني  ،و حنرم على غريه إقامة احلكومة اإلسالمية .فهل
توجد مصيبة اكرب من هذه املصيبة؟ وهل يوجد خمدر أشد من هذا املخدر؟
مالك:
األخ أمحد الكاتب
هل ميكنك أن تتناول النص األخري الذي نقله األخ عبد اهلل حممد يف إثبات والدة اإلمام الثاين عشر
وتعلق عليه نقطة نقطة ؟
والسالم.
أمحد الكاتب:
األخ العزيز مالك
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السالم عليكم ورمحة اهلل و بركاته
مل افهم بالضبط ماذا تعين بقولك (النص األخري ) الذي نقله األخ عبد اهلل  ،ولعلك تقصد هذا النص
التايل  ،فان العاملي كثريا ما يرتكز عليه  ،وهو ":أقـَّر اإلمام احلسن العسكري ( عليه السالم ) َأم َام
ونص على أنه هو املهدي املوعود به يف آخر الزمان .روى
الكثري من أصحابه بأن له ولد ،مسّاه حممداًّ ،
حممد بن حيىي ،عن أمحد بن إسحاق ،عن أيب هاشم اجلعفري ،قال ":قلت أليب حممد (عليه السالم):
جاللتك متنعين من مسألتك ،فتأذن يل أن أسألك؟ فقالَ :س ْل  .قلت :يا سيدي هل لك ولد؟ فقال:

نعم".
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وهذا النص منقول عن أيب هاشم اجلعفري املوثق عند الشيعة االمامية مثله مثل "النواب األربعة"
الذين ادعوا السفارة عن اإلمام الغائب  ،وقد ادعى اجلعفري النيابة كذلك فيمن ادعاها وكان يبلغ
عددهم األربعة و العشرين مدعيا  ،وكان كل واحد منهم يكذب اآلخرين.
ويف هذا النص ال يذكر اجلعفري انه رأى الولد وامنا يقول ان أباه قال ان لديه ولدا.
وحسبما أعتقد فإن اجلعفري من الغالة وكان ينسب اىل اإلمام العسكري العلم بالغيب وقراءة ما يف
القلوب  ،وإتيان املعاجز اخلارقة.
ولكن مشكلة املقلدين املعاصرين اهنم يقلدون السابقني يف توثيقهم و تضعيفهم للرجال الرواة  ،وال
حيققون يف مدى صدقهم  ،يف حني ان أي باحث حمقق وحمايد عليه يف البدء ان خيرج من إطار طائفته
الضيق ويدرس الرجال الرواة حبيادية ،خاصة يف القضايا املختلف عليها واملشكوك فيها  ،مثال انك ال
تستطيع ان تثق برا ٍو مثل أيب هريرة على ما يكتبه علماء رجال السنة  ،بل جيب ان تدرس حالته بصورة
جمردة و مستقلة قبل ان تكون سنيا أو شيعيا  ،فإذا وجدته ثقة تأخذ منه و إذا وجدته ضعيفا ترتك
أحاديثه .وكذلك النواب األربعة الذين ادعوا السفارة  ،فاهنم بالطبع ثقاة يقاربون درجة العصمة عند
الشيعة االمامية االثين عشرية  ،ولكن ماذا يقول عنهم بقية االمامية؟ وبقية الشيعة؟ وبقية املسلمني؟
جيب ان تدرس حالتهم بصورة مستقلة وليس اعتمادا على ما يقوله اتباعهم وأصحاب مذهبهم  ،حىت
تتأكد من حقيقتهم ومن حقيقة دعواهم.
مث ان القضية برمتها جيب ان تدرس بصورة متكاملة و شاملة  ،و ليس اعتمادا على رواية أو خرب من
أخبار اآلحاد  ،وجيب ان ننظر اىل نتيجة البحث والتحقيق  ،ونعثر على اإلمام الذي يفرتض فيه ان
يقود املسلمني و يقيم دولتهم يف األرض  ،فالقضية ال تتعلق ببحث نظري تارخيي وامنا هي متس الواقع
واحلياة اخلارجية و السياسية للمسلمني  ،وهي تشبه جدا قصة رجل يقول لك  :ان يف هذا القدر حلما
166

192

( -دفاع عن الكايف)546./ 1 :

وطبيخا و عليك انتظار نضجه  ،فتجلس أياما و أياما وشهورا و سنني وأنت جائع مث ال جتد شيئا يف
القدر  ،ولكنه حيلف لك باهلل ويأيت لك باألدلة و الرباهني العقلية و النقلية على وجود الطعام يف القدر
 ،ولكنك تستمع اىل صرير معدتك وتنظر اىل ساعتك وتكاد متوت جوعا  ،فماذا تفعل؟ هل تنتظر
مزيدا من الوقت؟ أم تذهب و تع ّد لك ما تيسر من الطعام  ،وال تستمع اىل ذلك الرجل األمحق حىت
لو جاء لك مبليون دليل؟
هذه هي حالتنا مع أولئك املدعني الذين خدعونا بزعمهم وجود ولد مكتوم و خمفي لإلمام
العسكري  ،فجلسنا ننتظر السنني والقرون  ،و ملا مل جند شيئا قمنا بإقامة الدولة على أساس الشورى
ووالية الفقيه  ،ومل حنصل من أدلتهم و براهينهم على غري اجلوع و العطش واالنتظار العقيم؟
من هو أبو هاشم الجعفري؟ وهل هو ثقة؟
أود التنبيه اىل حقيقة ال اعتقد اهنا تغيب عن ذهن أحد  ،وهي كثرة تفرق الشيعة يف القرنني الثاين
والثالث اهلجريني واختالق كل فريق ما يشاء من الروايات ونسبتها اىل األئمة من أهل البيت تأييدا ملا
يذهب اليه  ،وقيام بعض الفرقاء بنسج روايات هلا طابع الزمان املاضي وتتحدث عن املستقبل الذي
يصوره ذلك الفريق كما يشتهي  ،يف حماولة إلضفاء صفة اإلعجاز وعلم الغيب على الرواية  ،ومن
األمور اليت حدث فيها اخلالف بني الشيعة االمامية مسألة إمامة احلسن العسكري  ،اليت اختلف فيها
شيعة أبيه اإلمام علي اهلادي بني من قال بإمامة حممد بن علي اهلادي وعدم وفاته يف حياة أبيه  ،مث
قوله بغيبته ومهدويته وانتظار ظهوره يف املستقبل  ،وإنكار إمامة احلسن العسكري  ،وبني من قال بإمامة
جعفر بن علي اهلادي بالنص عليه من أبيه أو بالنص عليه من أخيه السيد حممد (املدفون يف بلد) وبني
من قال بإمامة احلسن العسكري  ،الذي اعرتف بأنه مل حيدث خالف على أحد من األئمة مثلما
حدث يف االختالف عليه.
وقد لعب أبو هاشم اجلعفري دورا كبريا يف تثبيت إمامة العسكري  ،ومبا انه كان يعرتف بأن اإلمام
اهلادي كان قد أشار اىل السيد حممد ودل عليه فقد نقل حديثا عن اإلمام اهلادي انه قال له " :بدا هلل
167
يف أيب جعفر وصري مكانه أبا حممد كما بدا هلل يف إمساعيل بعد ما دل عليه أبو عبد اهلل ونصبه".
ومع ان اجلعفري يف هذه الرواية يعرتف بإشارة اإلمام اهلادي اىل ابنه السيد حممد  ،والداللة عليه  ،يف
البداية ،إال انه يروي رواية أخرى عن أيب جعفر الثاين (حممد اجلواد) ينقل فيها رواية عن اإلمام احلسن
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اجملتِب ويذكر أمساء األئمة اىل احلسن العسكري  ،من دون ان يشري اىل مسألة البداء والتعيني املسبق
168
للسيد حممد مث تنصيب اإلمام العسكري مكانه.
وإذا كانت هذه الرواية صحيحة فكيف مل يعرفها اإلمام اهلادي فأوصى اىل ابنه حممد باإلمامة مث
عدل عنها اىل ابنه احلسن بعد وفاة أخيه وحدوث البداء فيه؟ إذن ال بد ان تكون إحدى الروايتني
كاذبة وغري صحيحة .
وهكذا يظهر لنا موضوع اختالق الروايات على لسان األئمة تأييدا للمذاهب املختلفة.
ومبا ان النص على اإلمام احلسن العسكري كان غامضا وحمل شبهة ونزاع بني الشيعة االمامية وبني
أوالد اإلمام اهلادي  ،فقد جلأ أبو هاشم داود بن القاسم اجلعفري اىل اختالق جمموعة من الروايات
األسطورية القائمة على دعوى علم اإلمام العسكري بالغيب  ،واليت يرويها اجلعفري بنفسه ويقول اهنا
حصلت له  ،وال ميكن التأكد منها بصورة مستقلة وحمايدة  ،غري دعواه بعلم اإلمام للغيب .
يقول اجلعفري انه مسع اإلمام أبا حممد (العسكري ) يقول ذات مرة ان (من الذنوب اليت ال تغتفر
قول الرجل ليتين ال أو اخذ إال هبذا) فقلت يف نفسي :ان هذا هلو الدقيق ينبغي للرجل ان يتفقد من
أمره ومن نفسه كل شيء  ،فأقبل أبو حممد فقال :يا أبا هاشم صدقت فالزم ما حدثت به نفسك ،
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فان اإلشراك يف الناس أخفى من دبيب الذر على الصفا.
وهكذا يتحدث اجلعفري عن علم اإلمام اهلادي ملا يفكر فيه (اجلعفري) غيبيا يف مسألة البداء ووفاة
السيد حممد  ،حيث يقول ( :فإين ألفكر يف نفسي وأقول  :هذه قضية أيب إبراهيم وقضية إمساعيل،
170

علي أبو احلسن فقال  :نعم يا أبا هاشم … هو كما حدثتك به نفسك وان كره املبطلون).
فأقبل ّ
ويروي أبو هاشم اجلعفري رواية أخرى مشاهبة تقوم على مادة علم األئمة بالغيب  ،يقول ( :كنت
حمبوسا مع أيب حممد يف حبس املهتدي بن الواثق فقال يل  :يا أبا هاشم ان هذا الطاغي أراد ان يعبث
باهلل يف هذه الليلة  ،وقد برت اهلل تعاىل عمره وقد جعله للقائم من بعده  ،ومل يكن يل ولد وسأرزق ولدا
171

 ،قال أبو هاشم  :فلما أصبحنا شغب األتراك على املهتدي فقتلوه وويل املعتمد مكانه وسلمنا) .
وهنا يتحدث عن علم اإلمام العسكري مبقتل املهتدي قبل حدوث الشغب عليه .وهذا من علم
الغيب الذي ال يعلمه إال اهلل.
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 (الغيبة للطوسي ص) 99 (الغيبة للطوسي ص )123 (الغيبة صد  55و)120( -الغيبة للطوسي ص  123و 134راجع أيضا حبار األنوار ج 50ص  250و 276و 258عن خمتار اخلرايج
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ويضيف أبو هاشم اجلعفري اىل حكايته رتوشا أخرى فيقول انه كان حيتاج اىل املال ومل يطلبه من
العسكري استحياء فأرسل اليه اإلمام ماال دون ان يطلب منه  ،وكذلك يقول ان اإلمام علم بنية أيب
172

هاشم يف طلب فص فأعطاه خامتا.
ويعترب اجلعفري إخبار اإلمام العسكري له عن مشادة حصلت له يف الطريق نوعا من اإلعجاز والعلم
173
بالغيب الدال على إمامة اإلمام.
ويتحدث أبو هاشم اجلعفري عن علم اإلمام العسكري بأدق التفاصيل السرية كمعرفته بإفطار أيب
هاشم ونوع اخلبز الذي أكله  ،كما يتحدث عن معرفة اإلمام حبقيقة رجل كان يتجسس عليه وكشفه
174
هويته أليب هاشم.
وتأيت هذه الروايات يف سياق الروايات اليت يسوقها القائلون بإمامة العسكري إلثبات إمامته باملعاجز
بدال من النص  ،ويتحدثون عن علمه غيبيا حبقيقة غين سائل كان يتظاهر بالفقر  ،أو علمه مبوت فرس
بعد أيام وإشارته على صاحبها ببيعها سريعا قبل ان متوت  ،واكتشاف نوايا بعض اخلدم وعزمهم على
175
شرب اخلمر واللواط  ،ومعرفته بعطش إنسان وطلب املاء له دون ان يطلبه هو.
ولكن أبا هاشم اجلعفري يضيف عليها انه رأى اإلمام العسكري حيك األرض وخيرج الدنانري الذهبية
منها ويعطيها له ومعرفة اإلمام حباجته اىل املال بصورة غيبية.

176

وال يكتفي أبو هاشم اجلعفري بذلك بل يقول انه شاهد يوما اإلمام العسكري وهو يكتب كتابا  ،مث
يرتك القلم ويقوم اىل الصالة  ،فإذا بقلم اإلمام ينهض بنفسه ليكمل الكتاب أثناء قيام اإلمام
177

للصالة!!.
وعندما تويف اإلمام احلسن العسكري دون ان خيلف ولدا ظاهرا تستمر اإلمامة فيه بصورة عمودية اىل
يوم القيامة  ،وجد أصحاب جعفر بن علي اهلادي يف ذلك دليال على عدم صحة إمامة العسكري،
172

( -الكايف للكليين جذ ص  507و حبار األنوار للمجلسي ج  50ص  267ومناقب آل أيب طالب البن

177
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شهرآشوب ج 4ص  432وخمتار اخلرايج ص )214
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كما وجد أصحاب اإلمام موسى الكاظم يف وفاة عبد اهلل األفطح دون ولد ظاهر  ،دليال على عدم
صحة إمامته  ،وانتقلوا اىل القول بإمامة موسى الكاظم  ،كذلك انتقل قسم من القائلني بإمامة
العسكري اىل القول بإمامة أخيه جعفر  ،خاصة بعد وفاته دون خلف ظاهر .ولكن قسما آخر أصر
على افرتاض وجود ولد له ورفض إمامة جعفر  ،وكان منهم أبو هاشم اجلعفري الذي قال يف البداية ان
اإلمام اجلواد ذكر له أمساء األئمة واحدا واحدا حىت احلسن العسكري وانه قال (أشهد على رجل من
ولد احلسني ال يكىن وال يسمى حىت يظهر أمره فيمألها عدال كما ملئت ظلما وجورا) .ومل حيدد هوية
اإلمام األخري 178.ونقل عن اإلمام اهلادي انه قال( :اخللف من بعدي احلسن  ،فكيف لكم باخللف
من بعد اخللف؟! فقلت :ومل جعلين اهلل فداك؟ فقال :ألنكم ال ترون شخصه وال حيل لكم ذكره ،
179
فقلت :فكيف نذكره؟ فقال :قولوا احلجة من آل حممد).
وكما يالحظ فان أبا هاشم اجلعفري مل حيدد يف هاتني الروايتني هوية اإلمام اجلديد بعد العسكري ،
ولكنه عاد بعد ذلك ليقول ان اإلمام العسكري قال له من قبل عندما كان معه يف السجن أيام
180
املهتدي :انه سريزق ولدا .
ويف هذه الرواية ما هو ظاهر من دعوى علم اإلمام بالغيب وإخباره عن والدة ولد له يف املستقبل (
وهذا ما ال يعلمه إال اهلل).
ومع ذلك فان اجلعفري يكاد يعرتف جبهله بوجود ولد لإلمام وتاريخ والدته فيقول يف رواية أخرى انه
قال لإلمام العسكري يوما :جاللتك متنعين ع ن مسألتك فتأذن يل يف ان أسألك؟ قال  :سل ،قلت :يا
181

سيدي هل لك ولد؟ قال  :نعم  ،قلت  :فان حدث حدث فأين أسأل عنه؟ فقال :باملدينة.
وهنا ال يقول انه شاهد ابن اإلمام العسكري  ،وال أنه اإلمام بعد أبيه  .وإذا مل يكن اجلعفري يدعي
مشاهدته أو اللقاء به فكيف عرف أنه اإلمام؟ وكيف اصبح باباً له أو نائباً عنه؟ وإذا كان هو يقول بأن
ابن العسكري ال يُرى فكيف ادعى النواب اخلاصون اللقاء به والنيابة عنه أيضا؟
واملشكلة يف هاتني الروايتني ان الشيخ الطوسي يرويهما بال سند عن سعد بن عبد اهلل األشعري وهو
من أقطاب الفريق القائل بوجود الولد واملتحالف مع أدعياء النيابة اخلاصة (النواب األربعة) مما حيتمل
اختالقه لتلك الروايات ونسبتها اىل اجلعفري.

ويقول السيد ابن طاووس يف (ربيع الشيعة):ان أبا هاشم داود بن القاسم اجلعفري كان من سفراء
182
صاحب األمر وأبوابه املعروفني الذين ال خيتلف االمامية القائلون بإمامة احلسن بن علي (ع) فيهم.
178
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180
181
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 (الطوسي  :الغيبة ص )99 (الغيبة للطوسي ص  122واكمال الدين للصدوق ص )381 (الغيبة للطوسي ص  123و)134( -الغيبة للطوسي ص )139

ومع ان علماء االثين عشرية اعتربوا أبا هاشم اجلعفري من الثقاة  ،ومل يتوقفوا عند رواياته األسطورية
املخالفة لكتاب اهلل اجمليد  ،واليت تدعي علم األئمة بالغيب  ،ومل حيققوا يف دعاواه األخرى اليت ال ميكن
إثباهتا من أي طريق ألهنا تتحدث عن علم األئمة مبا يف داخل نفسه  ،إال ان الكشي ذكر يف ترمجته
(أن روايته تدل على ارتفاع يف القول) أي غلو  ،وان الطوسي ذكر يف ترمجته يف الفهرست :انه كان
مقدما عند السلطان! وهاتان الشهادتان ختدشان يف عدالته فكيف تقبل شهادته بعد ذلك؟ وكيف
ميكن بعد ذلك ان نطمئن اىل رواياته الغامضة واملشكوك فيها وان نصدق دعواه بوجود ولد لإلمام
العسكري؟ وأنه اإلمام املهدي؟ خاصة إذا ثبت انه كان يدعي النيابة عن ذلك الولد الغائب الذي مل
يظهر له أي وجود طيلة أكثر من ألف عام؟
وكيف ميكن ان نعتربه شخصا موثوقا ونسلم برواياته يف موضوع شائك كموضوع وجود ولد لإلمام
العسكري الذي مل يعرتف هبذا األمر أمام الناس ليكون حجة عليهم؟
أال جيدر بنا ان نقول كما قال الشيخ الطوسي يف الرد على روايات الفرق الشيعية األخرى اليت ادعت
مهدوية وغيبة عدد من أئمتها  ،وجاءت بروايات خمتلقة أو ضعيفة :بأن (هذه كلها أخبار آحاد ال
183
عول على مثلها يف هذه املسألة  ،ألهنا مسألة علمية)؟
يُ َّ
ان كل الدالئل التارخيية تشري اىل عدم وجود ولد لإلمام العسكري  ،وان القول بوجود ولد له مت بعد
وفاته على سبيل االفرتاض الفلسفي الظين  ،وكان يلف القائلني بذلك شك كبري لوجود مصاحل مادية
هلم .وكان بعضهم حيتج بروايات اجلعفري وهو مل يدع رؤية الولد أو اللقاء به  ،فضال عن وجود الشك
بشخصه وبرواياته املليئة بالغلو واملعاجز األسطورية.
 -15مع الشيخ محمد رضا الجعفري في محاضرته عن (حتمية الغيبة):184
ال يجب على المسلمين اإليمان بوجود اإلمام الثاني عشر
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 (راجع الفائدة الثانية من خامتة جممع الرجال للقهبائي  ،طبع دار الكتب العلمية بقم)( -الغيبة ص )108
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مع انتشار الصحوة اإلسالمية يف العقود األخرية ومنو احلركات اإلسالمية ووصول بعضها اىل سدة
احلكم  ،نشأت خماوف من عودة الصراعات الطائفية البغيضة وتفشي الفكر السليب الذي كان سببا من
أسباب اهنيار األمة اإلسالمية وختلفها عن ركب احلضارة اإلنسانية يف خمتلف اجملاالت العلمية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية .وهذا ما حتم العمل من أجل تشذيب الرتاث الديين وتنقيته مما علق به من
خرافات وأساطري وبدع وإعادة قراءته بروح اجتهادية موضوعية وحمايدة  ،وعدم التشبث بكل ما وصل
إلينا من أفكار وعادات وتقاليد وخاصة ما يتعلق منها بالنظرات الطائفية  ،أو إعطائها صفة احلق
املطلق والوحي املنزل.
وعلى رغم ان هذه املهمة هي من مسؤولية كل مسلم وكل حركة إسالمية  ،فان مسئولية دراسة
الرتاث تقع بالدرجة األوىل على عاتق الفقهاء أو "رجال الدين" املختصني بالدراسات اإلسالمية ،
باعتبارهم أقرب الناس اىل فهم الرتاث والدين .وقد قام كثري من علماء الدين فعال جبهود جبارة
ومشكورة يف بلورة كثري من املفاهيم وتصحيح اخلاطئ منها وممارسة االجتهاد وتطوير الفكر الديين والرد
على التحديات املعاصرة .ولوال جهود أولئك العلماء العاملني والربانيني ملا انطلقت النهضة اإلسالمية
احلديثة  ،ولضاعت األجيال تلو األجيال يف تيه األفكار اإلحلادية واملبادئ اهلدامة.
ولكن ذلك ال يعين جناح مجيع رجال الدين ويف كل طائفة ومكان  ،يف فهم اإلسالم الصحيح والتحرر
من االجتهادات اخلاطئة واألفكار الدخيلة  ،وذلك بسبب تركيز قسم منهم على بعض األمور اجلزئية
كالفقه واألصول  ،وإمهال اجلوانب العقائدية أو املرور عليها مرور الكرام باعتبارها ثوابت ومسلمات
بديهية  ،أو بسبب ارتباطهم بأجهزة حكومية أو قواعد شعبية تفرض منطا معينا يف التفكري وترفض ما
خيالف معتقداهتا التقليدية ومفاهيمها املوروثة .أو بسبب سوء املناهج العلمية يف البحث والتحقيق.
ولعل تأسيس (مركز األحباث العقائدية) التابع ملرجعية السيد علي السيستاين  ،والذي يتخذ من مدينة
قم قاعدة له  ،يشكل خطوة متقدمة على طريق الفهم الصحيح للعقائد احلقة  ،وااللتزام بالربامج
واملناهج العلمية يف البحث والتحقيق  ،وذلك ملا يعتمده من أسلوب عقد الندوات العقائدية املختصة
واستضافة األساتذة واملفكرين املرموقني  ،وحبث املوضوعات اهلامة بالعرض والنقد والتحليل واحلوار
املفتوح واملناقشة احلرة.
وقد استضاف هذا املركز مؤخرا أحد كبار أساتذة احلوزة العلمية يف قم مساحة الشيخ حممد رضا
اجلعفري  ،ليلقي حماضرة حول (حتمية الغيبة لإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري)
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ونظرا لرغبة املركز املذكور بإثراء احلوار حول املوضوع ومناقشته بصورة أعمق فقد كانت لنا هذه املداخلة
العاجلة :
هناك مالحظة أولية وأساسية تتعلق مبنهج البحث الذي اعتمده الشيخ اجلعفري يف حبث موضوع
(الغيبة) وهي مبادرته اىل إبداء وجهة نظره حول ضرورة الغيبة وحتميتها  ،قبل احلديث عن وجود (اإلمام
الثاين عشر الغائب حممد بن احلسن العسكري) واثبات كونه حقيقة تارخيية وليس فرضية فلسفية
اجتهادية ظنية  ،مث عرض النظريات املختلفة حول الغيبة  ،اليت قدمها املتكلمون االماميون االثنا
عشريون من قبيل  :امتحان الشيعة أو احلكمة اجملهولة أو اخلوف من األعداء  ،واملبادرة بدال من ذلك
اىل الرتكيز على حتمية الغيبة .وهذا يف نظرنا منهج غري علمي ال يزيل الشك وال يويف املوضوع حقه.
ان أساس الغيبة والتفسريات املختلفة هلا كانت فرضيات ظنية افرتضها املتكلمون الذين قالوا بوجود
الولد لإلمام العسكري وافرتضوا انه اإلمام املعصوم املعني من قبل اهلل بعد أبيه احلسن العسكري .وإذا مل
يستطع أحد ان يقدم الدليل العلمي التارخيي على وجود هذا الولد (الغائب)  ،فان احلديث عن (الغيبة)
يصبح غري ذي أثر وال فائدة.
مث ان (الغيبة) كانت تتناقض مائة باملائة مع نظرية اإلمامة اليت حتتم وجود اإلمام املعصوم يف كل
زمان  ،ووجوب تعيني اهلل لإلمام ليقود املسلمني ويطبق الشريعة وحيفظ األمن ويقيم احلدود ويشكل
احلكومة اإلسالمية .إذ ان الغيبة تعين عدم وجود ذلك اإلمام وعدم متتع املسلمني بلطفه .وهذا ما
حدث للشيعة االمامية االثين عشرية الذين ظلوا لقرون طويلة يعيشون على أمل ظهور ذلك اإلمام
الغائب مث يئسوا منه وصرفوا النظر عنه وقاموا بانتخاب اإلمام (الفقيه العادل) بأنفسهم  .وال يزال
الشيعة حمرومني من لطف ذلك اإلمام املفرتض وكأنه مل يكن شيئا مذكورا.
ومبا ان الغيبة كانت تتناقض مع نظرية اإلمامة فقد كان املتكلمون السابقون يشعرون باإلحراج وكانوا
يفسروهنا بأعذار واهية ويلقون اللوم على عاتق الظاملني الذين أخافوا اإلمام وأجلئوه اىل الغيبة أو حيملون
الشيعة املسئولية بسبب تقاعسهم عن نصرة اإلمام  ،ويطالبوهنم بإعداد أنفسهم لنصرته والذب والدفاع
عنه.
ومع ان اخلوف من األعداء ليس سببا معقوال وال مربرا للغيبة أو اهلروب من مواجهة احلياة  ،وال توجد
أدلة تارخيية تثبت وجود اخلوف أو الظروف األمنية الشديدة طوال ألف عام  ،فان الشيخ املفيد والسيد
املرتضى والشيخ الطوسي اعتربوا " :ان ال سبب للغيبة وال علة متنعه من الظهور إال خوف اإلمام على
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نفسه من القتل  ،ألنه لو كان غري ذلك ملا ساغ له االستتار  ،وكان عليه ان يتحمل املشاق واألذى فان
185
منازل األئمة إمنا تعظم لتحملهم املشاق يف سبيل اهلل".
ومن الواضح أنه ال يعقل ان نلقي باللوم على اهلل سبحانه وتعاىل ونقول انه عني لنا إماما معصوما مث
نقول ان حكمته اقتضت ان يغيب ذلك اإلمام كل هذه املدة الطويلة  .وإذا كنا نؤمن خبروج إمام
مهدي يف آخر الزمان فيمكننا ان نقول :ان اهلل مل يعني إماما معصوما قبل ذلك املوعد وانه سوف
خيلقه عند احلاجة والضرورة .أما إذا قلنا بأن اهلل قد عني فعال إماما هو الثاين عشر بعد احلسن
العسكري  ،وحرم على الناس انتخاب إمام غريه ال تتوفر فيه صفة العصمة أو النص  ،فال جيوز ان نقول
 :ان اهلل قد أخفاه عن الناس وغيبه ومنعه من أداء مهامه الكربى .
ورمبا كان الشيخ اجلعفري ينظر اىل الواقع الذي قامت فيه دول شيعية مستعدة لنصرة اإلمام املهدي أو
دول دميوقراطية ال متنعه من التعبري عن نفسه وال تقيد حركته وال تشكل خطرا عليه  ،ولذلك قال ":ان
اهلل قدر لإلمام الثاين عشر ان يغيب من بيننا وهو حي وان يظهر يف ألزمن الذي اختاره اهلل سبحانه
186
وتعاىل حبكمته وقدره بعلمه شئنا أم أبينا".
يعرتف الشيخ اجلعفري ":ان اإلمام املهدي مل ميلك مدة اإلمامة وال يوما واحدا  ،ومل يتمكن وال يوما
واحدا من هداية األمة حىت بالقدر الذي كان يتمكن منه آباؤه حىت يف أحلك الظروف وأشدها عليهم"
مث يفرتض  ":ان اإلمام املهدي ال بد ان ميارس إمامته يف فرتة أخرى بعد الغيبة  ،وجيد نفسه مضطرا اىل
القول حبتمية الغيبة .ولكنه ال يقدم دليال على والدة اإلمام الثاين عشر وال على غيبته أو ظهوره يف
187
املستقبل".
كل ما يقدمه الشيخ اجلعفري هو جمموعة أحاديث أو أفكار غري مرتابطة جيمعها يف بوتقة واحدة
لكي يؤلف منها دليال على وجود إنسان وإلصاق صفة اإلمامة والغيبة واملهدوية به .يقول" :ان اهلل قد
وعد بظهور دينه على الدين كله" 188.مث حياول ان يستنتج من ذلك وجود ولد غري معروف لإلمام
العسكري الذي مل يتحدث عنه ومل ِ
يوص اليه  ،ويفرتض استمرار حياة ذلك الولد حىت حتقيق ذلك
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الوعد اإلهلي .يقول" :إذن فما وعد اهلل سبحانه وتعاىل وعدا قاطعا وهو ان يظهر دينه على الدين كله
 ،ال بد وان يكون على يد مهدي هذه األمة  ،ملاذا ؟ ألن عدد األئمة عندنا عدد معني  ،اثنا عشر
إماما  ،استوىف أحد عشر منهم مدته"(.ص)21
ومل يأت اجلعفري بأي دليل على والدة اإلمام الثاين عشر  .وامنا اعتمد على نظرية (االثين عشرية)
وهي ال حتتم وجود ولد لإلمام العسكري مع احتمال انطباق النظرية على أشخاص آخرين .وهذا نوع
من ا لتأويل التعسفي الذي ال يرضى به أهل البيت عليهم السالم  ،خاصة وان اهلل تعاىل مل يقل بأنه
سيظهر دينه على الدين كله بواسطة اإلمام املهدي أو أي إمام آخر.
ومع ان اجلعفري يؤمن برجعة األئمة اىل دار الدنيا فانه يستبعد فكرة وفاة اإلمام الثاين عشر  ،على
فرض وجوده  ،وقيامه بعد املوت  ،وهي الفكرة اليت قال هبا قسم من الشيعة االمامية يف (عصر احلرية)
الذي أعقب وفاة اإلمام العسكري.
ان الشيخ اجلعفري يعرف جيدا ان فرضيته حبتمية الغيبة قائمة على أساس القول بأن اإلمام املهدي هو
اإلمام الغائب الثاين عشر  ،وان عدد األئمة ال يزيد وال ينقص  ،وان هذا القول حمل حبث ونقاش
ويرفضه عامة املسلمني وطوائف من الشيعة والشيعة االمامية  ،كالزيدية والواقفية والفطحية واإلمساعيلية
واحملمدية وغريهم .ولذلك خيتصر احلديث ويعرتف :بأن حديثه خاص باالمامية االثين عشرية  ،وانه ال
يلزم من ال يقول باإلمامة اإلهلية وال من ال يلتزم حبصر األئمة يف عدد معني ، 189ويقول ":ال أتكلم مع
الذين قالوا بأن اإلمام السابع غاب ومل ميت بالسم يف سجنه  ،وامنا أتكلم مع الذين يقولون بأن األئمة
اثنا عشر ال يزيدون واحدا وال ينقصون  ،وهم حنن ،أعىن من آمن وأقر على نفسه والتزم بأنه إمامي اثنا
عشري  ،وهذا ال ميكنه إال ان يقر بغيبة الثاين عشر وظهوره بعد غيبته… فمن يلتزم بأنه إمامي اثنا
عشري ال يسعه إال ان يؤمن بأن هذا العدد قد اكتمل … فحصر عدد األئمة باالثين عشر يلزمه لزوما
قطعيا واضحا صرحيا ان يكون الثاين عشر له ظهور  ،وان هذا الظهور قطعا يكون بعد الغيبة  ،ألنه مل
190
يكن له ظهور قبل الغيبة".
ومل يوضح الشيخ اجلعفري ملاذا مل يتحدث مع غري االمامية أو غري االثين عشرية؟ وملاذا ال يستطيع ان
يلزمهم برأيه؟ وكيف يكون الدليل دليال جملموعة خاصة فقط هم (االثنا عشرية)؟ وملاذا مل يبحث
موضوع اإلمامة أو االثين عشرية من األساس؟
189
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لقد مر الشيعة االمامية بفرتة غموض وحرية بعد وفاة اإلمام العسكري نتيجة عدم إشارته اىل وجود
ولد له يف حياته  ،وادعى فريق من وكالئه وجود ولد له يف السر  ،مث قالوا انه اإلمام من بعده  ،ومل
نعرف دليال على ذلك  .ومبا انه ال جيوز لنا تقليد ذلك الفريق تقليدا أعمى فنحن ال ميكننا شرعا اإلميان
بوجود اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العسكري) فضال عن اإلميان بغيبته .وكان من األحرى
بالشيخ اجلعفري  ،األستاذ الكبري يف احلوزة العلمية يف قم  ،ان يناقش هذا املوضوع مث ينتقل اىل املواضيع
املتفرعة عنه .ولكنه ساحمه اهلل ابتسر حبثه وأمهل ما هو ضروري وأساسي .واكتفى بالقول بوجود أحاديث
متواترة حول املهدي بصورة عامة  ،ولكنها ال حتدد هويته باالسم 191.والحظ ان منهج تفسري الروايات
عند السنة قد خيتلف عن منهج التفسري عند االمامية  ،وان النتيجة قد تنتهي عندهم اىل ما ال تنتهي
اليه حبوث االمامية العقائدية .وقال الشيخ اجلعفري ":أنا حينما أتكلم عن املهدي سالم اهلل عليه ،
أتكلم عن موقعه اخلاص يف عقيدتنا حنن االمامية االثنا عشرية … ال أين أتناول حديث غرينا تناوال
مباشرا فأحل العقد وأبني جهة اإلشكال وأشرح جهة النقض وحل هذه املشكلة  ،هذه كلها أجتنبها يف
192
حديثي هذا".
وانتقل اجلعفري اىل موضوع آخر هو (حديث الثقلني) ليستنتج منه أيضا على طريقته حتمية الغيبة
لإلمام الثاين عشر .وهنا أيضا مل يشبع املوضوع ومل يعطه حقا من البحث والتحقيق .واعرتف اجلعفري
يف البداية انه ال يلزم الذين يروون احلديث بصيغة ( :كتاب اهلل وسنيت) ومل ِ
ينف صحة هذه الرواية اليت
يأخذ هبا أهل السنة  ،ولكنه بىن قوله على من يرويها بصيغة  ( :كتاب اهلل وعرتيت).

وبالرغم من وجود مناقشات كثرية يف معىن (العرتة) وحتديد هويتهم فان الشيخ اجلعفري بادر اىل
افرتاض اهنم ا ألئمة االثين عشر  ،وان الثاين عشر مولود وموجود وغائب  ،مث مضى يربر غيبته ويصفها
باحلتمية  .وهذا يف نظرنا أسلوب غري علمي يف البحث والتحقيق وال يؤدي بالضرورة اىل املطلوب.
ان االمامية عندما رووا بأن الرسول األعظم قال( :إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت واهنما لن
يفرتقا حىت يردا علي احلوض) كانوا يدعمون نظريتهم يف ضرورة وجود اإلمام املعصوم املعني من قبل اهلل
اىل جانب الكتاب ليرتمجه للناس ويفسره ويأوله هلم  ،وان الناس ال يستطيعون فهم القرآن لوحدهم وال
جيوز هلم االجتهاد مبفردهم  ،وهو ما يقوله األخباريون اليوم  .وبغض النظر عن صحة هذه النظرية فان
191
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التاريخ أثبت طوال ألف عام عدم وجود أي شخص اىل جانب القرآن الكرمي  ،وقد قام املسلمون
والشيعة باخلصوص مبمارسة االجتهاد بأنفسهم دون أي استعانة بأي مرتجم سوى سنة الرسول  ،وهذا
ما يؤيد حصر الصحة برواية (كتاب اهلل وسنيت) وعدم وجود أي مصداق أو أي تفسري صحيح لرواية
(كتاب اهلل وعرتيت) .وحىت على فرض التسليم بوجود اإلمام الثاين عشر الغائب فانه مل يقم بأي دور
اىل جانب القرآن الكرمي طوال الفرتة املاضية .وقد اعرتف الشيخ اجلعفري":بأن اإلمام الغائب لم يقم
حتى اآلن بأي دور في الهداية واإلرشاد".

193

ومن هنا نود من األستاذ الشيخ حممد رضا اجلعفري ان يبذل جهدا أكرب يف البحث والتحقيق
خاصة يف مسألة مهمة كمسألة وجود اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العسكري) اليت تشكل أساس
وجود الفرقة االثين عشرية  ،وأساس نظرية (النيابة العامة ووالية الفقهاء)  ،وعدم االستعجال يف حبث
هكذا أمور أو حماولة الرد بأية صورة كانت من أجل احملافظة على بعض العقائد املوروثة واليت ال تتمتع
بأدلة شرعية كافية  ،ونطالبه كما نطالب (مركز األحباث العقائدية) باتباع املناهج العلمية الكفيلة
بالوصول اىل احلق.
ويف هذه املناسبة نقدم اىل املركز طلبا بنشر أية مقالة أو حماضرة أو كتاب للمرجع السيد علي
السيستاين حول وجود اإلمام الثاين عشر أو اإلمامة  ،فانه أوىل وافضل من اجلميع باعتباره مرجعا دينيا
مميزا يفرتض ان يويل األمور العقائدية درجة عالية من االهتمام والبحث والتحقيق.
وإذا مل يكن قد حبث هذه األمور من قبل فإنا نقدم له رجاء ملحا بدراسة قضية وجود اإلمام الثاين
عشر وتبيان الرأي السليم  .ولسنا حباجة اىل التأكيد على ان االجتهاد يف األمور العقائدية أهم وأوىل
من االجتهاد يف املسائل الفرعية اجلزئية  ،وانه يشكل مقدمة ضرورية وأساسية ألية عملية اجتهادية  ،وان
املسلمني اليوم أحوج ما يكونون اىل االجتهاد يف القضايا الطائفية املوروثة اليت تفرقهم  ،وجتاوز اخلالفات
التارخيية البائدة اليت تزرع العداوة والبغضاء يف صفوفهم  ،من أجل التوصل اىل فكر سياسي إسالمي
موحد يقوم على الشورى وينظم عملية تبادل السلطة بشكل سلمي ويضمن احلرية والعدالة واملساواة
للجميع .

193

203

( -صفحة )13
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دفاع عن الشيعة؟
أم دفاع عن الغالة المفوضة؟ والمنهج األخباري الحشوي الحديث؟
رمبا كان هذا الكتاب أكرب كتاب من حيث احلجم ،صدر للرد على كتايب (تطور الفكر السياسي
الشيعي) فهو يتألف من أكثر من  500صفحة من القطع الكبري ،وقد نشرته مؤسسة تبليغية إيرانية يف
احلوزة الدينية يف قم ،والكتاب يدعي (الدفاع عن التشيع) كما يتضح من عنوانه الصارخ ،الذي يتضمن
أيضا عنوانا فرعيا هو (الرد على الشبهات اليت أثارها أمحد الكاتب ،وكشف التزوير والتحريف والكذب
املتعمد على التشيع وعلمائه).
وقبل أن نرى فيما إذا جنح الكتاب يف مهمته هذه ،أم قدم خدمة جديدة للكاتب ،واعرتافا باهنيار
األساطري اليت حياول الدفاع عنها ،ال بد أن نقدم بكلمة موجزة عن مصادرة شعار (الدفاع عن التشيع)
يف مقابل (الشبهات)  ،هذه العملية اليت قام هبا عدد من الذين انربوا للرد على أمحد الكاتب ،يف قراءته
اجلديدة لفكر أهل البيت والتشيع.
ورغم أن اإلسالم اتسع ويتسع لوجهات نظر عديدة قائمة على االجتهاد ،كما ان التشيع عرب التاريخ
اتسع ويتسع لقراءات خمتلفة ،مما مسح لكل مذهب باالنتماء لإلسالم أو التشيع ،ووفر مساحة كبرية من
علي ضاق صدرهم بالرحابة
احلرية والتعددية الفكرية يف احلضارة اإلسالمية ،رغم ذلك فان بعض الرادين ّ
اإلسالمية ،وبادر فورا اىل اعتبار ما يعتقده ،أو ما ورثه من أفكار ونظريات وعقائد ،أهنا متثل اإلسالم
الصحيح أو التشيع الصحيح ،وان كل وجهة نظر أخرى ،أو حماولة لتقدمي قراءة أخرى للرتاث والتاريخ
وفكر أهل البيت ،امنا هي شبهات وخروج على مذهب أهل البيت أو اإلسالم.
ان هذا البعض يقوم مبصادرة اإلسالم والتشيع ،على طريقة احتكار النجاة للفرقة الوحيدة الناجية من
بني اثنتني وسبعني فرقة هالكة يف النار.
ولو أنصف هذا البعض قليال ،ألدرك ان األمر ال يعدو أن يكون حماولة إلصالح بعض األمور ،
وتشذيب الرتاث من بعض اخلرافات واألساطري اليت دخلت يف اإلسالم أو يف مذهب أهل البيت ،وان
االختالف على كون هذا األمر أو ذاك من اإلسالم أومن التشيع ،أو ال  ،يتوقف على احلوار اهلاديء
والتفكري العميق يف املاضي واحلاضر واملستقبل .خاصة واننا أمام جتربة طويلة لفكر مضى عليه أكثر من
ألف عام ،وحناول أن نتلمس ما فيه من قيم أصيلة أو ٍ
تسرب ألساطري ،وال ميكننا أن خنلط األمور كلها
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مجيعا فنقول ان كل ما وصلنا من آبائنا وأجدادنا ،وكل ما قاموا به من اجتهادات وافرتاضات وتلفيقات
كان وحيا منزال ال يأتيه الباطل من بيد يديه وال من خلفه ،إذ ليس لدينا من تراث ثابت مائة باملائة
سوى القرآن الكرمي الذي تعهد اهلل تعاىل حفظه اىل يوم الدين .ولذلك فان من حقنا االجتهاد وإعادة
النظر يف كثري من املسائل املوروثة ،وال جيوز أن نشكل عائقا أمام أي أحد حياول االجتهاد والتفكري ،أو
نبادر اىل اهتامه بإثارة الشبهات ،فمن يدري لعل ما ورثناه من آبائنا ليس سوى شبهات وأساطري؟
واآلن كيف نعرف أن ما نؤمن به من صميم الدين؟ أو أنه ليس سوى بدعة أو شبهة دخيلة فيه؟
ان هذا السؤال يقودنا اىل أمر أصويل حيوي جدا ،وهو حتديد مصادر املعرفة يف اإلسالم.
فقد اتفق املسلمون على مرجعية القرآن الكرمي ،واختلفوا على مصادر أخرى ،فقال املعتزلة واألحناف
باالكتفاء بالقرآن ،وباملتواتر من احلديث ،وهو قليل جدا يف نظرهم ،بينما توسع آخرون يف قبول
األحاديث املنسوبة للنيب (ص) يف حني اقتصر الشيعة على أخذ األحاديث من طريق أهل البيت ،مث
انقسم أهل احلديث بني حشوية يأخذون كل حديث بدون نقد أو متحيص أو نظر اىل راويه ،وبني من
يدقق ويتثبت ويدرس الرجال الرواة ،وميعن يف منت احلديث.
وقد كان أئمة أهل البيت حيرصون على تعليم شيعتهم التثبت حىت من األحاديث املنسوبة اليهم
وعرضها على القرآن الكرمي ،وضرب كل حديث خيالف القرآن عرض اجلدار .ولكن املنافقني والغالة
الذين كانوا يستأكلون باسم أهل البيت ،كانوا يكذبون عليهم يف حياهتم ،ويدسون ما يشاءون من
روايات يف صفوف الشيعة ،مما خلقوا مشكلة كبرية حلركة التشيع  ،وتشويهها وحتريفها ،وإبعاد الناس
عنها .وعندما كان أهل البيت ينفون تلك األقوال املنكرة اليت كانوا ينسبوهنا اليهم ،كان هؤالء يدعون
(التقية) لتمرير أكاذيبهم على أهل البيت أمام السذج والبسطاء.
ومن هنا نشأ املذهب الباطين الذي كان يفسر ويئول كل حديث أو عمل أو موقف ألهل البيت،
بشكل مقلوب رأسا على عقب ،ومن هنا نشأت املذاهب املنحرفة عن أهل البيت باسم أهل البيت.
وقد جئنا حنن اليوم بعد ألف وأربعمائة سنة من ذلك التاريخ ،ووجدنا تراثا يسمى باسم أهل البيت،
وهناك من يستفيد ماليا وسياسيا من هذا الرتاث ،فهل نصدقه كله؟ أو نرفضه كله؟ أم نقف منه موقف
الشك والبحث والدراسة والتنقيب والتفكري ،وجنتهد فيه من جديد؟
ان املستفيدين من ذلك الرتاث يرفضون االجتهاد أو التفكري أو االقرتاب من أي نقد له ،ويطالبون
الشيعة بالتسليم املطلق لكل ما فيه ،خوفا على مصاحلهم من االهنيار ،ولكن املصلحة الشيعية الشعبية
العامة ،تقتضي التحرر والبحث عن حقيقة مذهب أهل البيت ،أو حقيقة اإلسالم ،بكل موضوعية
وعلمية وشجاعة.
ومل يكن كتابنا إال حماولة أو خطوة على هذا الطريق..
ماذا قلت يف الكتاب؟
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قلت :ان فكر أهل البيت يقوم على الشورى واحرتام إرادة األمة يف اختيار أئمتها ،وان الفكر
املنسوب اليهم ،وهو ما يسمى بنظرية (اإلمامة اإلهلية القائمة على العصمة والنص والوراثة) ال ميت
اليهم بصلة ،وانه واجه رفضا منهم يف حياهتم وحتديات عملية عديدة  ،ووصل اىل طريق مسدود بوفاة
اإلمام احلسن العسكري دون خلف ظاهر ،وان فريقا من الشيعة اخرتع "ولدا" موهوما له يف السر ،قال
انه اإلمام الثاين عشر وانه املهدي املنتظر ،ودعا الشيعة اىل انتظاره أكثر من ألف عام ،وحرم عليهم
الثورة أو إقامة أية حكومة يف (عصر ا لغيبة) ،وان هذه الفكرة سبب ختلف الشيعة عرب التاريخ ،ولذا
فاهنم اليوم ختلوا عمليا عن فكر اإلمامة واالنتظار ،وجنحوا يف إقامة دول هلم على أساس الشورى  ،أو
والية الفقيه .وآن هلم أن يتخلوا عن ذلك الفكر السليب املخدر الذي ضرهم ومل ينفعهم.
ولكن بعض من يرتدي عباءة التشيع واإلسالم ،ويتضرر من االجتهاد والبحث والتحقيق ،ال ميلك إال
شن هجمة شعواء على كل من يهدد األساطري أو األصنام اليت يعيش عليها.
ويف احلقيقة ان من حق أي أحد ان يرد على أي كتاب ،وهذا ما طلبته من عامة املراجع واملثقفني
واملفكرين والكتاب الشيعة الذي أرسلت هلم كتايب قبل أن انشره وتوسلت اليهم أن يردوا عليه،
ويصححوا ما يرون فيه من أخطاء ،فرمبا عدلت عنه وختليت عن نشره أو تراجعت عما توصلت اليه،
ولكن أحدا منهم مل يفعل ذلك ،وامنا قام بعضهم  ،وخصوصا بعض املؤسسات السياسية واالستخبارية
اليت تتسرت باسم احلوزة والعلم والدين ،بشن محلة إعالمية شعواء لتشويه مسعة الكاتب ،وحتذير من
جيازف باالجتهاد يف مثل تلك األمور.
ولعل كتاب (دفاع عن التشيع) يشكل منوذجا واحدا من الكتب اليت تصدت للرد على كتايب ،وهي ال
متلك ما ترد به ،سوى كيل السباب والشتائم  ،والتنظري ملنهج جديد يرفض االجتهاد والتفكري السليم.
ورغم أن الكتاب صادر عن إحدى مؤسسات احلوزة العلمية يف قم ،إال انه يقدم نظرية جديدة يف
(االجتهاد) قائمة على األخبارية واحلشوية اليت تسمح بتسرب اخلرافات واألساطري والنظريات املغالية
املخالفة لعقيدة التوحيد ،واحملافظة عليها ،واستيالد املزيد منها.

وعلى أي حال ،ماذا قدم السيد نذير احلسين ،يف كتابه الضخم؟ وهل رد على كتاب (تطور
الفكر السياسي الشيعي)؟
هل أثبت مثال اإلمامة اإلهلية ألهل البيت؟ أو أثبت وجود الولد لإلمام العسكري ،أي اإلمام
الثاين عشر ؟ أبدا مل يفعل أي شيء .سوى أنه وجه اىل الكاتب اهتامات ال حتصى (بالكذب،
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واملخالفات العلمية ألبسط قواعد البحث العلمي ،وصياغة نظرية شيعية من أعداء التشيع ،وعدم
توخي األمانة يف النقل من املصادر ،والبناء على أغالط النساخ ،وإنكار املسلمات بدون حبث
وحتقيق ،وتضعيف احلديث مث االحتجاج به ،وخمالفة مجهور احملدثني واملفسرين ،والكذب على
الرتاث السين ،وإنكار أحاديث صحيحة بدون علة ،وإنكار عالئم الظهور بدون حبث
وحتقيق،واالشتباه يف فهم ألفاظ الروايات،وخمالفة املفسرين واهتامهم،وادعاءات إعالمية فارغة،
واإلمهال املتعمد لكثري من الروايات،وتفسري احلديث برأيه،والكذب املتعمد على علماء الشيعة،
وعدم التمييز بني موقع العقل والنقل يف االستدالل ،واخللط يف معاين االجتهاد ،وعدم فهم معىن
االجتهاد يف مقابل النص ،و توجيه االفرتاءات واألكاذيب على مصاديق اإلمامة اإلهلية ،وحتدث
عن نظرية الشورى يف مواجهة التحديات ،وإفالس الشورى من الوثائق ،و النص أم الشورى يف فكر
الصحابة ،و أهل البيت ونظرية النص ،والعدو يعرتف بإمامة أهل البيت ،والنص والتعيني يف الفكر
اإلسالمي ،والعصمة يف القرآن ،والعصمة يف حديث رسول اهلل ،واإلمامة يف ولد احلسني ،وحديث
اخللفاء اثنا عشر ،ومصاديق احلديث ،والنص على االثين عشر إماما من غري طريق سليم ،والتسرع
يف األحكام من دون حبث ودراية ،وجهل الكاتب مبوارد التقية وعلم األئمة بالغيب) وما اىل ذلك
من األمور اليت ال تثبت أي شيء.
ان السيد نذير احلسين مل يبحث أية رواية يدعيها من ناحية السند ،حىت يعرف هو قبل غريه،
في ما إذا كانت الرواية صحيحة أم موضوعة .وبالتايل جاء كتابه عبارة عن عمل خطايب ال يقدم وال
يؤخر .كما مل يبحث نظرية اإلمامة من كل جوانبها ،ويدلنا على مصداق حي خارجي ظاهر هلا
اليوم؟ فماذا جيدي أن تثبت بألف دليل ودليل أمرا مث ال تستطيع أن تضع إصبعك عليه ،أو حتل
به مشكلة؟ انه يقول ان نظام الشورى باطل وغري صحيح؟ وجيب ان يعني اهلل األئمة املعصومني
لألمة بالنص من قبله ،دون أن يلتفت اىل أنه ال ينتج إال ومها يف وهم!
اإلمامة ليست من أمور الشورى

وعندما حاول أن يرد على حديث أوردته يف كتايب عن التزام أئمة أهل البيت بنظرية الشورى،
واستشهدت حبديث عن اإلمام الرضا (عليه السالم) يرويه عن أبيه عن جده ،عن آبائه عن رسول اهلل
(ص) يقول فيه":من جاءكم يريد أن يفرق اجلماعة ويغصب األمة أمرها ويتوىل من غري مشورة فاقتلوه،
فان اهلل قد أذن ذلك" مل يشكك احلسين هبذا احلديث املطمور ،وامنا حاول أن يأوله ويفسره كما
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يشتهي ،فادعى تناقضه مع روايات أخرى تؤكد أن اإلمامة يف ولد احلسني.
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وأنا مل أنكر وال أنكر وجود روايات أخرى كثرية حول نظرية النص ،ولكن أقول اهنا موضوعة وغري
صحيحة  ،واهنا تتناقض مع روايات أخرى يف تراث أهل البيت تنفي نظرية العصمة والنص ،واهنا على
أي حال وحسب التجربة التارخيية ،نظرية مثالية غري قابلة للتطبيق ،وهذا ما أثبت ويثبت بطالهنا.
وقلت يف كتايب :ان نظرية اإلمامة اختُلقت يف أواسط القرن الثاين اهلجري ،وان النصوص حول أئمة
أهل البيت مل تكن معروفة لدى الشيعة  ،ومل يكن يعرفها حىت كبار أصحاب األئمة مثل زرارة الذي
تويف وهو ال يعرف من هو اإلمام بعد الصادق.
وقد حاول احلسين أن يلف ويدور ،ولكنه اعرتف أخريا بغموض النص على اإلمام الكاظم ،فقال:
"الذي يظهر من بعض الروايات أن املوقف حيتم على اإلمام كتمان أمره ولو استلزم ذلك عدم معرفة
الشي عة به ،وهذا ما صرح به اإلمام موسى بن جعفر ،عندما سأله أحد أصحابه .قال له :جعلت فداك.
شيعتك وشيعة أبيك ضالّل – أي ال يعرفونك – فألقي اليه وادعهم اليك؟ فقد أخذت علي بالكتمان.
قال :من آنست منهم رشداِ ،
فالق عليه وخذ عليه بالكتمان ،فان أذاعوا فهو الذبح ،فان أذاعوا فهو
الذبح.
وقال :ان اجلو احلاكم يف هذه الرواية هو جو اإلرهاب السائد يف عصر اإلمام موسى بن جعفر،
وصرح الكليين واصفا هذا اإلرهاب ( :ان أبا جعفر املنصور كان له باملدينة جواسيس ينظرون اىل من
اتفقت شيعة جعفر فيضربون عنقه) .فاإلمام يف الرواية أعاله قسم شيعته اىل قسمني :األول ( :من
أنست منهم رشدا)  ،الثاين( :من مل تؤنس منهم رشدا)...
وهذا القسم (األول) كان يعرف اإلمام جيدا ،ولكن يف بعض احلاالت يشتبه عليه بداية إمامة
الالحق بعد وفاة السابق ،وسبب هذا االشتباه بعده عن حمل إقامة اإلمام السابق الذي تويف ،وهذا ما
نص عليه الصادق عندما سأله أحد أصحابه :أ فيسع الناس إذا مات العامل أال يعرفوا الذي بعده؟ فقال
اإلمام :أما أهل هذه البلدة – يعين املدينة – فال ،وأما غريها من البلدان فبقدر مسريهم.
وأضاف احلسين :إذن القسم األول يعرفون اإلمام جيدا ،وعدم معرفتهم يف بعض احلاالت ليس
باإلمام ،كما اشتبه أمحد الكاتب ،بل ببداية إمامته ،كما نص الصادق على ذلك.
وأما القسم الثاين (من مل تؤنس منهم رشدا) فهم عوام الشيعة ،فأولئك ال يستبعد منهم حىت عدم
معرفتهم باإلمام ،فضال عن بداية إمامته ،ملا يلزم من معرفتهم حمذور ذبح اإلمام ،كما نص على ذلك
موسى بن جعفر  ،فهم يعرفون اإلمام من الشيوع العام ،من دون امتالك النص الصريح ألن معىن هذا
االمتالك تعريض اإلمام للخطر ،وهذا ما صرح به الصادق لعبد األعلى عندما تكلم اإلمام عن صفات
صاحب األمر ،فسأله عبد األعلى :هل هذه الصفات مستورة خمافة السلطان؟ قال :ال يكون يف سرت
إال وله حجة ظاهرة ،ان أيب استودعين ما هناك فلما حضرته الوفاة ،قال :ادع يل شهودا ،فدعوت أربعة
من قريش فيهم نافع موىل عبد اهلل بن عمر ،قال اكتب ...فالباقر  ،وبتصريح الصادق يوضح إمامة ولده
208

بأمور عامة – أي مبجرد الوصية – خشية عليه ،ولكن هذا البيان ليس للجميع على حد سواء ،بل
للخاصة بيان آخر من نوع "هذا خري الربية" .ومل يستطع أمحد الكاتب أن مييز بني هذين القسمني من
الشيعة ،كما ميزت رواية موسى بن جعفر بينهم ،فاهتم عامة الشيعة باجلهل باإلمام الالحق ،ووضع
196
ذلك حتت عنوان (ماذا يفعل الشيعة عند اجلهل باإلمام؟)"..
وسواء ميزت بني القسمني أو مل أميز ،فالنتيجة واحدة :وهي غموض النص لدى عامة الشيعة ،وحىت
على اخلواص ،الذي يعرتف احلسين بغموض النص لديهم على ما يسميه بداية اإلمام .وهذا ما يثبت
عدم وجود قائمة مسبقة بأمساء األئمة ،وبعدم إعالن األئمة لنظرية النص ،وامنا هي إشاعات كان يبثها
بعض الناس يف السر ،وينسبوهنا اىل أهل البيت.
ونتيجة لعدم وجود النص الواضح الصريح على أئمة أهل البيت ،يف حياهتم ،فان أدعياء نظرية
اإلمامة ،الذين قاموا باختالقها ،كانوا يبنون نظريتهم على أساس دعوى علم األئمة بالغيب ،وهذا ما
كان ينفيه األئمة أنفسهم بشدة ويتربءون اىل اهلل من قائله ،وقد أوردت يف كتايب عددا من أقوال األئمة
يف هذا الشأن ،واليت ترد يف كتب الشيعة .واليت يعرتف احلسين بصحتها ،ولكنه يضطر اىل تأويلها
وااللتفاف عليها ،يف حماولة مستميتة إلنقاذ نظرية اإلمامة.
وقد حاول احلسين أن يلتف كذلك على القرآن الكرمي الذي يقول بصراحة ":عامل الغيب فال يظهر
على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول" ،فقال":شنع الكاتب على الشيعة يف قوهلم ان األئمة يعلمون
الغيب ،ومل مييز الكاتب أي أنواع العلم بالغيب يعلمه األئمة ،بل أطلق الكلمة من دون حتديد ،ومن
ا ملعلوم ان علم الغيب له قسمان :األول  :اختص اهلل تعاىل به ،الثاين :اطلع اهلل رسوله وأوليائه عليه
(عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول) وغري ذلك من الشواهد اليت تؤكد علم
الغيب الذي اطلع اهلل رسوله ومن ارتضى من األولياء عليه .فالفكر اإلسالمي ال ينكر مسألة اطالع
أولياء اهلل ورسله على بعض الغيوب اليت علمها اهلل هلم ،وما أثبته األئمة ألنفسهم من العلم هو القسم
الثاين الذي أذعن املسلمون بإمكانه ألولياء اهلل ،وهذا ما قالت به الشيعة.
يقول اإلمام علي :سلوين قبل ان تفقدوين ،فان عندي علم األولني واآلخرين...
ويقول أبو عبد اهلل :إين ألعلم ما يف السماوات وما يف األرض ،وأعلم ما يف اجلنة وما يف النار ،وأعلم ما
كان وما يكون ،قال الراوي :مث سكت هنيئة فرأى ان ذلك كرب على من مسعه منه فقال :علمت ذلك
من كتاب اهلل عز وجل يقول( :فيه تبيانا لكل شيء) .وغري ذلك من الروايات اليت حفلت هبا كتب
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الشيعة...وهذه الروايات اليت أثبتت علم األئمة بالغيب ومل جند أحدا يف التاريخ استنكر عليهم ذلك،
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هلي خري شاهد على علمهم بالغيب الذي اطلع اهلل أولياءه عليه وأنكره الكاتب".
وأضاف احلسين":أما رواية اإلمام الصادق (يا عجبا ألقوام يزعمون أنا نعلم الغيب) فلم يرتك اإلمام
الصادق الفرصة ألمحد الكاتب وغريه كي يستغل هذا احلديث ،فذكر الصادق يف ذيل هذا احلديث
مباشرة ،وبعد ما قام من جملسه ،ذكر ألصحابه بعدما سألوه :ملاذا هذا القول؟ قال هلم :ان لديه علم
الكتاب كله ،وان الذي جاء بعرش بلقيس اىل سليمان علمه من علم الكتاب ،وان نسبة علم هذا اىل
198

علم اإلمام كقدر قطرة من املطر يف البحر األخضر".
ومل يقل لنا احلسين كيف أدخل األولياء ،أو األئمة من أهل البيت يف إطار الرسل الذين يستثنيهم اهلل
تعاىل من املعرفة بالغيب؟ وعلى أي أساس؟ أمل يكن اإلمام الصادق يعلن بصراحة عدم علمه بالغيب؟
وهل يشكك احلسين بصحة الرواية؟ طبعا ال ،ولكنه يشري اىل إضافة موجودة يف ذيل الرواية ،تقول :ان
اإلمام الصادق عاد فادعى علم الغيب بعد ما قام من جملسه وبصرة سرية للراوي .وهذا ما كان يقوله
الغالة الباطنية الذين كانوا حيرفون أحاديث أهل البيت العلنية ويضيفون اليها ما يشاءون ،وميكننا التأكد
من ذلك بعرض الرواية على القرآن الكرمي ،حيث يصدق على حديث اإلمام النايف للعلم بالغيب،
ويكذب ذيل الرواية الذي يثبته.
ولكن احلسين ال يستطيع التمييز بني أحاديث األئمة الصحيحة املطابقة للقرآن ،وبني األحاديث
املوضوعة املدسوسة يف تراثهم ،ويريد منا أن نصدق بكل حديث دون حتقيق أو تدقيق.
ومن األمور اليت عرضتها يف كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي) دليال على بطالن نظرية اإلمامة
اإلهلية ،وعدم تبين أهل البيت هلا ،هو صغر عمر بعض األئمة عند وفاة آبائهم ،كاجلواد واهلادي ،اللذين
كان يبلغ كل واحد منهما اخلمس أو السبع سنوات ،وذهاب الشيعة اىل أئمة آخرين من أهل البيت،
مثل أمحد بن موسى وغريه ،وذكرت يف كتايب بالتفصيل كيف واجه االمامية هذا التحدي الكبري ،وكيف
حاول املتأخرون منهم ،وخاصة االثنا عشرية ،ان حيلوا املشكلة بالتنظري جلواز اتباع اإلمام الطفل الصغري،
قياسا على النيب حيىي (عليه السالم) الذي آتاه اهلل احلكم صبيا ،وقلت إن هذا القياس غري جائز شرعا،
ألنه بال دليل ،وال يعين حدوث شيء لألنبياء السابقني جواز القياس عليهم اعتباطا ،واستشهدت بتعيني
اإلمام اجلواد نفسه وصيا على ابنه اهلادي وهو (عبد اهلل بن املساور) ،وعدم تسليمه اإلرث حىت يبلغ
ويرشد ،حسبما يقول القرآن الكرمي":وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا
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اليهم أمواهلم" النساء  ، 6وعدم جواز اخلروج عن عموم هذه اآلية إال بدليل قوي ،ولكن احلسين الذي
حاول الرد علي ،مل يتوقف عند هذه اآلية الكرمية ،وقال" :ملا كانت اإلمامة اإلهلية جتري جمرى النبوة،
وأن أمر اإلمامة ليس بيد أحد ،بل بيد اهلل يضعه حيث يشاء ،كما يقول أبو بصري...إذن فال ضري أن
يكون اجلواد أو غريه من األئمة بأعمار معينة ويستلمون احلكم والقيادة للشيعة...إذن مسألة تصدي من
199
هو دون سن البلوغ أمر واقع وال مانع منه حلجج اهلل تعاىل أبدا".
وذلك رغم أن كون (اإلمامة تجري مجرى النبوة ) هو أول الكالم ،وحيتاج إثباته اىل دليل ،وقد
أدى وصول اإلمامة اىل أطفال اىل تراجع الشيعة ،أو من كان يقول منهم بنظرية اإلمامة ،عنها يف ذلك
الوقت.
ومن األمور اليت طرحتها يف كتايب ،التحديات اليت واجهت نظرية اإلمامة لدى نشوئها ،وخاصة مسألة
احنصار اإلمامة يف أبناء احلسني ،وإخراج أبناء احلسن منها ،رغم أهنم كانوا عمليا يقودون الشيعة يف
ميادين الثورة والسياسة ،وقلت :انه ال يوجد أي دليل على ذلك.
فكيف رد السيد احلسين على ذلك ،وكيف أثبت احنصار اإلمامة يف ذرية احلسني؟
لقد استشهد ببعض الروايات اليت يرويها الشيعة االمامية االثين عشرية ،وينسبوهنا اىل رسول اهلل (ص)
وأنه قد نص على قائمة األئمة من قبل أو ذكر عددهم ،وأضاف اليهم أمساء بعض احملدثني احلشويني ،
املتأخرين الضعفاء واجملهولني  ،من السنة  ،دون أن يذكر احلسين أية رواية أو حيقق يف سندها ويتأكد
منها ،فقال":لقد اتفقت الكتب الشيعية وبعض الكتب السنية احلديثية على أن اإلمامة سارية يف ولد
احلسني ،وأشار اىل تلك احلقيقة املقدسي الشافعي ،والقندوزي احلنفي واخلوارزمي واحلموئيين الشافعي
وغريهم من أهل السنة ،وكذلك الكليين والصدوق وغريهم من علماء الشيعة وحمدثيهم..وتناقلت هذه
احلقيقة ألسن الصحابة والفقهاء واملؤلفني من لسان رسول اهلل.واتفق سلمان مع احلسني يف نقله هذا
200
بقوله."...
هكذا باختصار ،يريح نف سه من عناء البحث والتحقيق ،واالجتهاد يف الروايات والرجال الرواة هلا ،أو
ذكر املصادر الدقيقة هلا .ومع ذلك فانه يتهمين بتجنب البحث والتحقيق .علما بأن املدعي ألمر عليه
هو أن يقدم الدليل ،وليس املنكر له.
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وال جيد احلسين ما يفعله عندما يواجه األزمة الكربى اليت واجهت الفكر اإلمامي ،وحكمت عليه
بالزوال واالهنيار ،وهي مسألة عدم وجود اخللف لإلمام العسكري ،وبدال من أن يقدم األدلة على
وجوده ،يقوم بإلقاء الكالم على عواهنه ،وإلقاء اللوم على الكاتب ،فيقول ":أراح الكاتب نفسه عناء
البحث عن فصل مهم ،نقله الثقاة الينا من فصول دراسة اإلمام الثاين عشر ،وهو االعرتافات الصرحية
والصحيحة من قبل العشرات ،بل املئات الذين شاهدوا اإلمام املنتظر يف حياة أبيه العسكري وبعدها.
وحنن هنا نكتفي بنقل بعض األمساء والثقاة الذين شاهدوا اإلمام  ،والذين ضرب الكاتب عنهم
صفحا فلم يشر هلم بكلمة واحدة ،منهم إبراهيم بن إدريس أبو أمحد ،وإبراهيم بن عبده النيسابوري،
وإبراهيم بن حممد بن أمحد األنصاري ،وإبراهيم بن مهزيار أبو إسحاق األهوازي،وأمحد بن إسحاق بن
سعد األشعري...وأبو األديان ..وجعفر بن علي ،وجعفر الكذاب...واحلسني بن روح أبو
القاسم...وحكيمة بنت اإلمام اجلواد ،وسعد بن عبد اهلل القمي وأبو سورة...وغريهم ،هذا فضال عن
املشاهدات اجلماعية يف حياة العسكري وبعدها ،وآمن بتلك املشاهدات ونقلها ثقاة الشيعة ومؤلفوها،

أمثال املفيد والطوسي والكليين والصدوق وغريهم من أقطاب الفكر الشيعي ،كل ذلك جتاهله الكاتب
ومل يذكره إال بعبارة إعالمية خالية من أي مصدر قائال( :ان عامة الشيعة مل يكونوا شاهدوا أي ولد
لإلمام العسكري) وأمهل الكاتب هذا الكم اهلائل من االعرتافات من دون تأويل أو تضعيف وما شابه
201
ذلك ،والذي تعودناه من الكاتب أمام كل دليل خالف ما ادعاه".
ويبدو ان احلسين مل يقرأ كتايب ،ومل يطلع على املبحث الرابع من اجلزء الثاين منه ،واملخصص لنقد
الدليل التارخيي ،والذي احتوى على عدة مطالب :األول :تناقض الروايات ،والذي استعرضت فيه رواية
حكيمة ،ورواية أيب األديان ،واملطلب الثاين ،الذي قيمت فيه روايات حكيمة وأيب األديان ورجل من
أهل فارس ،ويعقوب بن منقوش وعثمان بن سعيد العمري وسعد بن عبد اهلل القمي ،واملطلب الثالث،
الذي تضمن التحقيق يف شهادة النواب األربعة ،واملطلب الرابع ،الذي تضمن التحقيق يف رسائل
املهدي ،ومشكلة التعرف على اخلط ،وكذلك املبحث اخلامس الذي يتحدث عن حكايات املعاجز اليت
202
ادعاها النواب األربعة.
ودرست الروايات واحدة واحدة ،والرواة واحدا واحدا ،وأثبت تناقضها وعدم وجود أسانيد هلا ،وأنه مل
تكن هناك أية مشاهدة للولد ،حسبما تقول روايات أخرى تفسر ذلك جبو اخلوف والكتمان الشديد.
فكيف يقول احلسين أنه شاهده العشرات واملئات بصورة مجاعية؟ وهل حقق يف أية رواية؟
 - 201ص 133
 - 202وقد اعرتف احلسين يف الصفحة التالية بذكري لرواية أيب األديان ومناقشيت هلا  ،فقال":قال الكاتب حبق رواية
أيب األديان( :وأما رواية أيب األديان البصري اليت ينفرد بنقلها الصدوق ويرسلها دون سند ...وال يعرف أحد شخصا
هبذا االسم مما يؤكد اختالقه من بعض الغالة) فما حدا مما بدا باألمس ."..ص 134
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صحيح انه يقول :لقد آمن بتلك المشاهدات ونقلها ثقاة الشيعة ومؤلفوها ،أمثال المفيد
والطوسي والكليني والصدوق وغيرهم من أقطاب الفكر الشيعي.
وحنن ال ننفي ادعاء هؤالء للرؤية ،ولكن نقول أهنم يقولون أيضا  :ان تلك الروايات ضعيفة وال يعتمد
معولنا يف إثبات وجود الولد لإلمام العسكري ،هو الدليل الفلسفي (العقلي أو االعتباري)
عليها ،وان ّ
وحنن ال نقبل هبذا الدليل غري الشرعي وغري العلمي ،ونبحث عن أدلة تارخيية قاطعة خترجنا من احلرية
اىل شاطيء العلم واليقني .وهذا ما مل يقدمه لنا أحد ،ومل يستطع احلسين اإلشارة اليه .وإذا كان الكليين
والصدوق واملفيد والطوسي ،قد اجتهدوا يف أمر  ،مث تبني بطالنه ،فنحن لسنا مبضطرين لتقليدهم بصورة
عمياء ،أو اتباعهم على غري هدى.
وأخريا يكشف السيد نذير احلسين ،عن منهجه األخباري احلشوي اخلطري ،الذي مينعه من ممارسة
االجتهاد احلر السليم ،ويدفعه أو يسمح له بابتالع اخلرافات واألساطري ،واخللط بينها وبني أحاديث
األئمة من أهل البيت ،حيث ينفي احلاجة للقيام بأي حبث يف سند أية رواية ختص التاريخ أو القضايا
االعتقادية ،ويستشهد بأحد أساتذة هذه املدرسة املعاصرين ،وهو السيد اجلاليل ،الذي ينقل عنه
قوله" :إن اعتبار السند ،وحاجته الى النقد الرجالي بتوثيق الرواة أو جرحهم انما هو الزم في مقام
إثبات الحكم الشرعي للتعبد به ،ألن طريق اعتبار الحديث توصال الى التعبد متوقف على اعتباره
سنديا ،بينما القضايا االعتقادية والموضوعات الخارجية ال يمكن التعبد بها ،ألنها ليست من
األحكام الشرعية".
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وهو ما يؤكده أستاذه اآلخر السيد كمال احليدري ،الذي قدم لكتابه ،وسوف نستعرض أقواله يف هذا
اجملال ،مث نراجع ما كتبه يف الرد على األفكار اليت طرحتها يف كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي)
بتلك املنهجية األخبارية احلشوية ،وكيف هترب من الرد احلقيقي عليه ليلجأ اىل اخرتاع نظريات جديدة
لعلها تنقذ نظرية اإلمامة اليت يعرتف يف النهاية بفشلها وصعوبة إثباهتا.
الحيدري والمنهج الحشوي
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كتب السيد كمال احليدري يف مقدمته لكتاب احلسين ما يلي ":ان الكتاب املاثل بني أيدينا ،وهو
كتاب (دفاع عن التشيع) فقد طالعته وسرين ما وجدت فيه من اجلهد العلمي والتحقيق الذي بذله أحد
أعزة تالمذتنا املتتبع ،السيد نذير احلسين ،حيث تصدى فيه للرد على بعض األسئلة واالستفهامات ،بل
204
مجلة من االهتامات اليت جاءت يف كتاب (تطور الفكر السياسي الشيعي) ألمحد الكاتب)".
وقد أصاب يف جزء من كالمه بأن احلسين تصدى للرد على بعض األسئلة ،حيث مل يرد على كثري من
النقاط األخرى الواردة يف الكتاب ،ولكنا مل نفهم ماذا يعين باجلهد العلمي والتحقيق الذي بذله تلميذه
العزيز احلسين ،بعد أن أمهل دراسة الرجال والسند يف كل الروايات اليت نقلها من بطون الكتب ،وقال
بصراحة أهنا ال حيتاج اىل النقد الرجايل بتوثيق الرواة أو جرحهم .ولسنا متأكدين :هل قرأ احليدري كتاب
تلميذه بدقة؟ أم مر عليه مرور الكرام ،وإال ألعطانا رأيه يف كثري من النقاط اليت ذكرها ،مثل موضوع
غموض النص على األئمة ،الذي أكده احلسين ،خصوصا حول اإلمامني الصادق والكاظم ،وإذا كان
وافقه على رأيه  ،فكيف يقول احليدري بعد ذلك  :ان موضوع النص كان واضحا وثابتا ومعروفا منذ
عهد رسول اهلل (ص)؟ ومثل موضوع (الشورى) واملقصود منها يف القرآن الكرمي ،هل هو احلكم
واخلالفة؟ كما يعتقد احليدري ،أو أمور أخرى ،كما يقول احلسين؟
وقبل أن يغرق احليدري نفسه يف جلة البحث ،قدم اعتذارا رمسيا عن التحقيق يف الروايات اليت تعتمد
عليها نظرية اإلمامة االثنا عشرية ،فقال":قد يستشكل البعض على مجلة من هذه الروايات اليت ترد يف
مثل هذه البحوث بأهنا ضعيفة السند ،إال ان هذا اإلشكال غري تام حبسب الموازين العلمية الثابتة يف
حملها ،ألن هذه الروايات ليست هي آحاد ،حىت ميكن اإلشكال السندي فيها ،وامنا هي من الكثرة
مبكان ،بنحو إما أن تكون متواترة ،أو قريبة من ذلك .ومن الواضح أنه يف مثل هذه احلالة ال جمال
للبحث السندي فيها ،طبعا مع مراعاة اخلصوصيات والعوامل املوضوعية والذاتية اليت أشار اليها أستاذنا
الشهيد الصدر (قدس) يف نظرية حساب االحتماالت ،فانه مع األخذ بعني االعتبار تلك العوامل ،فال
ريب يف حصول االطمئنان للباحث املنصف ،يف صدور كثري من هذه األحاديث عن النيب األكرم (ص)
205
وأئمة أهل البيت (ع)".
ومع ان السيد كمال احليدري نفسه مل يستطع أن يصفها بالتواتر بقوة ،فان كثرة الروايات ال تعين
التواتر ،وقد قال الشيخ املفيد":ما روي من خرب الواحد ...ولو رواه ألف إنسان وألف ألف ملا جاز
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أ ّن جيعل ظاهره حجة يف دفع الضرورات وارتكاب اجلهاالت بدفع املشاهدات" 206.وبالتايل فاهنا ال
تغين عن التحقيق والبحث يف السند .وذلك ألن التواتر الذي يسقط البحث يف وثاقة الرجال ،هو
ذلك اإلخبار الذي يورث اليقني ،مثل اإلخبار عن وجود اإلمام الصادق ،مثال ،فانه ال يشك أحد
بوجوده بغض النظر عمن يروي خرب وجوده ،وكذلك وجود الرسول األعظم أو اإلمام علي أو أي
شخص آخر يف التاريخ ،وأما إذا حدث شك يف األخبار ،وحرية وغموض وتردد يف التصديق أو
التكذيب ،فان تلك األخبار ال تعود تسمى متواترة ،وامنا تسمى بأخبار آحاد ،حىت لو كانت
بالعشرات واملئات واآلالف ،وتعظم احلاجة للتحقيق والتأكد من كل خرب خرب ،وصوال اىل العلم
بصحتها أو كذهبا.
ويف مسألة اإلمامة ،أو وجود اإلمام الثاين عشر ،حنن أمام جمموعة أخبار آحاد ،مل حيصل العلم هبا
لدى عامة الشيعة  ،فضال عن عامة املسلمني ،وكانت حمال للنقاش واألخذ والرد ،إذن فهي ليست
أخبارا متواترة ،وال جيوز الق بول هبا هكذا بال دراسة وال متحيص .مث ال جيوز البناء عليها واالستنتاج منها
أفكارا ونظريات أخرى بالتالزم.
ولكن السيد كمال احليدري ،يغمض عينيه عن كل ذلك التفصيل املهم ،ويواصل استدالله على نظرية
اإلمامة ،فيقول":حديث الثقلني ،هذا احلديث يكاد يكون متواترا ،بل هو متواتر فعال ،إذا لوحظ

جمموع رواته من الشيعة والسنة يف خمتلف الطبقات ،واختالف بعض الرواة يف زيادة النقل ونقيصته،
تقتضيه تعدد الواقعة اليت صدر فيها ،ونقل بعضهم له باملعىن ،وموضع االلتقاء بني الرواة متواتر قطعا".
207

وهبذه الروح الالعلمية  ،واملنهج احلشوي (املستلهم من أستاذه الوحيد اخلراساين) راح السيد كمال
احليدري يستدل كتلميذه النجيب نذير احلسين ،على بقية فقرات نظرية اإلمامة ،فقال":تبىن أتباع مدرسة
أهل البيت (ع) حصر عدد األئمة باثين عشر إماما ،تبعا ملا بني أيديهم من الروايات الصحيحة الدالة
208

على ذلك".
ومل جيد حاجة لذكر تلك الروايات ،وأسانيدها ،وامنا قال":ذكر احملقق آية اهلل الصايف يف كتابه القيم
(منتخب األثر) أن الروايات اليت ذكرت أن اخللفاء من بعد النيب األكرم (ص) هم اثنا عشر ،قد تصل
اىل ما يتجاوز ( 270رواية) من طرق الفريقني .ولعل العدد أكثر من ذلك بكثري ،كما يقول يف (معجم
أحاديث اإلمام املهدي) ان مصادر حديث األئمة بعد النيب (ص) اثنا عشر ،وأهنم من قريش أو من
206
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أهل البيت كثرية ،وقد أفرد هلا بعضهم كتيبا خاصا ،وقد مجعناها فرأيناها تبلغ جملدا كامال ،لذلك اخرتنا
منها هذه النماذج."..

209

ولو قام السيد كمال ا حليدري بإلقاء نظرية على كتابنا امللحق بتطور الفكر السياسي الشيعي ،وهو
الذي يتعلق بنقد أحاديث االثين عشرية لدى السنة والشيعة حديثا حديثا ،ملا قال ذلك ،ولكنه أراح
نفسه من البداية بعدم حاجته للبحث والتحقيق .فكل حديث لديه متواتر ،أو يكاد يكون كذلك.
ولذلك تاب ع قائال":ان هذه الروايات ال ميكن ألحد ان يتهم أتباع أهل البيت بوضعها واختالقها ،بعد
أن آمنوا بأن عدد األئمة اثين عشر ،وذلك لورودها يف أهم الصحاح واملسانيد السنية قبل ذكرها يف
210
املصادر الشيعية".
وقد أصاب احليدري يف قوله (قبل ذكرها يف املصادر الشيعية)  ،ألن هذه النظرية مل تكن معروفة لدى
الشيعة االمامية يف القرون الثالثة األوىل ،وامنا نشأت يف القرن الرابع ،وقد قدمت يف كتايب األدلة على
ذلك ،وقد ألفها اإلماميون بعد توقف استمرار اإلمامة ،وغيبة اإلمام الثاين عشر ،واستعاروا لذلك بعض
األحاديث الضعيفة واجملهولة والغامضة الواردة يف بعض كتب احلديث السنية اليت ال يعرتف االمامية
بصحتها.
وبدال من نقد تلك األحاديث سندا ومضمونا ،على ضوء تراث أهل البيت وتارخيهم الثابت ،قام
احليدري باالستعانة ببعض القرائن اهلامشية غري الصحيحة واليت ال ميكن االعتماد عليها ،فقال":قد أشار
اىل هذه احلقيقة مجلة من احملققني منهم سيدنا الشهيد الصدر حيث يقول ( :قد أحصى بعض املؤلفني
روايات هذا احلديث النبوي الشريف عن األئمة أو اخللفاء أو األمراء بعده ،أهنم اثنا عشر ،فبلغت
الروايات أكثر من  270رواية ،مأخوذة من اشهر كتب احلديث عند الشيعة والسنة ،مبا يف ذلك
البخاري ومسلم والرتمذي ومسند أمحد ومستدرك احلاكم على الصحيحني.
وليست الكثرة العددية هلذه الروايات هي األساس الوحيد لقبوهلا ،بل هناك إضافة اىل ذلك مزايا
وقرائن تربهن على صحتها ،فالبخاري الذي نقل هذا احلديث ،كان معاصرا لإلمام اجلواد واهلادي
والعسكري .ويف ذلك مغزى كبري  ،ألنه يربهن على أن هذا احلديث قد سجل عن النيب (ص) قبل ان
يتحقق مضمونه ،وتكتمل فكرة األئمة االثين عشر فعال ،وهذا يعين أنه ال يوجد أي جمال للشك يف أن
يكون نقل احلديث متأثرا بالواقع اإلمامي االثين عشري وانعكاسا له ،ألن األحاديث املزيفة اليت تنسب
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اىل النيب (ص) هي انعكاسات أو تربيرات لواقع متأخر زمنيا ،ال تسبق يف ظهورها وتسجيلها يف كتب
احلديث ،ذلك الواقع الذي يشكل انعكاسا له.
فما دمنا قد ملكنا الدليل املادي على ان احلديث املذكور سبق التسلسل التارخيي لألئمة االثين عشر،
وضبط يف كتب احلديث ق بل تكامل الواقع اإلمامي االثين عشري ،أمكننا أن نتأكد من أن هذا احلديث
ليس انعكاسا لواقع ،وامنا هو تعبري عن حقيقة ربانية نطق هبا من ال ينطق عن اهلوى ،فقال :ان اخللفاء
بعدي اثنا عشر ،وجاء الواقع اإلمامي االثين عشري ابتداء من اإلمام علي وانتهاء باملهدي ليكون
211

التطبيق الوحيد املعقول لذلك احلديث النبوي الشريف)".
وأغفل احليدري كل املالحظات اليت قدمناها على هذا احلديث واستحالة االستشهاد به على والدة
إنسان ،أو إمامته ،وذلك لتضمن احلديث يف الروايات السنية معىن األمري أو اخلليفة ،وليس اإلمام باملعىن
الشيعي ،ووجود االحتماالت املتعددة للقائمة االثين عشرية ،بضم اإلمام زيد بن علي أو عبد اهلل
األفطح أو جعفر بن علي اهلادي أو غريه من أئمة أهل البيت اليها ،وقول الشيعة سابقا باستمرار
اإلمامة اىل يوم القيامة ،مبعىن عدم جواز حصرها باثين عشر إماما أو أثين عشر ألف أو اثين عشر مليون
إمام.
ومع وجود كل هذه املالحظات ،وغريها ،فان احليدري يقفز اىل القول افرتاضاً":الواقع ان األحاديث

اليت أشارت اىل ان اخللفاء اثنا عشر ،عينت بنحو واضح ،من هم أولئك اخللفاء؟ وهذا مقتضى
القاعدة يف املسألة ،ألنه من الطبيعي عندما يصرح الرسول األعظم (ص) بأن خلفاءه من بعده اثنا
عشر ،ال بد ان يذكرهم مباشرة أو بعد السؤال على األقل ،وهذا ما جنده واضحا يف الرتاث الشيعي
الذي تكلم عن هذه احلقيقة ،وحناول هنا الوقوف على بعض النماذج من هذه الروايات الكثرية يف
املقام" .ويواصل نقله لألحاديث بال أي سند ،وامنا هكذا":عن سلمان ،قال قال رسول اهلل ...عن أيب
212

ذر."...
ومل يتوقف احليدري حلظة ليفكر ما نقله وأكده تلميذه احلسين من غموض النص على األئمة حىت
لدى الشيعة وخاصتهم ،فيفرتض حسب مقتضى القاعدة أن يكون الرسول قد ذكر أمساءهم بعد السؤال
منه عنهم.
وهذا منهج غريب يف صناعة األحاديث االفرتاضية.
وإذا أضفنا اليه االعتماد على املنهج األخباري احلشوي ،يف تقبل الروايات بال متحيص ،فاننا نصل
اىل نتائج أغرب ،وهذا ما يقوله السيد كمال احليدري.
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انه يدعي بكل جرأة وجود النص على األئمة االثين عشر بطريقني:
"الطريق األول :هو الطريق املباشر لتعيينهم من خالل الروايات املنقولة عن النيب األكرم (ص) واليت
تنص عليهم بأمسائهم .منها ما ذكره يف (ينابيع املودة) عن كتاب (فرائد السمطني) بسنده عن جماهد
عن ابن عباس (النيب يذكر أمساء األئمة واحدا بعد واحد)213..وقد أحصى الصايف الكلبايكاين يف كتابه
(منتخب األ ثر) أكثر من مخسني رواية يف هذا اجملال ،وقال بعد ذلك":النصوص الواردة يف ساداتنا
األئمة االثين عشر ،بلغت يف الكثرة حدا ،ال يسعه مثل هذا الكتاب ،وكتب أصحابنا يف اإلمامة وغريها
214

مشحونة هبا ،واستقصاؤها صعب جدا".
ومل يشعر احليدري بأية حاجة لذكر السند ،وال التحقيق يف تلك الروايات ،بعد أن نقلها الصايف
الكلبايكاين ،وال التساؤل عن صحة الرواية اليت ينسبها من ينسبها اىل جماهد (السين) يف القرن الثاين
اهلجري ،واليت ال يعرفها زرارة وخاصة أصحاب اإلمامني الصادق والكاظم .ويتابع استعرض الطرق
فيقول" :الطريق الثاين :وهو طريق نقلي أيضا ،ولكنه طويل ،ونعين به :أن النيب األكرم يعني بعضا من
215
هؤالء األئمة من بعده ،مث يقوم كل واحد من هؤالء بتعيني اخلليفة الذي يأيت بعده ،وهكذا".
ورغم عدم صحة هذا الطريق ،وعدم وجود نص باإلمامة من أحد على أحد من أئمة أهل البيت،
واعرتاف مشايخ الطائفة االمامية بالغموض ،واضطرارهم لالستعانة بدليل (املعاجز وعلم األئمة بالغيب)
إلثبات إمامتهم ،فان احليدري يعقب قائال":مع كل هذه النصوص وعشرات غريها ،تأيت بعض األقالم
لتقول :أن أئمة أهل البيت وعلى رأسهم اإلمام علي بن أيب طالب ،مل يدعوا ألنفسهم العصمة ،ومل
216

يقولوا ما قالته الشيعة عنهم ،وامنا هي من اختالقات فالسفة الشيعة ومتكلميهم".
مث يستعني احليدري مبنهجه األخباري احلشوي ،فيقول":ال يقال ان بعض هذه الروايات إما هي ضعيفة
السند ،وعلى فرض صحتها فهي آحاد ،ال ميكن االعتماد عليها يف األصول االعتقادية كمبحث
اإلمامة  .فانه يقال :حىت لو سلمنا ما يقوله املستشكل ،فانه ال نعتمد على خصوص هذه الروايات
لتعيني األئمة من السجاد اىل القائم وامنا يضاف اليها عشرات الروايات اليت حتدثت عن أمسائهم مجيعا،
217
كما يف الطريق األول".
وإذا كان هذا الطريق (األول) أضعف من الطريق الثاين ،فماذا يقول؟

 - 213ص 37
 - 214ص 38
 - 215ص 38
 - 216ص40
 - 217ص 43
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وكيف يثبت وجود (اإلمام الثاين عشر) حىت يصحح روايات (االثين عشرية)؟ وأساس (نظرية
اإلمامة)؟
انه يعتمد على نفس تلك الروايات والنظريات إلثبات وجود (اإلمام الثاين عشر) يف عملية دور
مكشوفة .فتلك الروايات صحيحة إذن فاإلمام الثاين عشر موجود ،واإلمام موجود إذن فتلك الروايات
صحيحة.
يقول":ال بد أن ينصب احلديث على إثبات ان املهدي املنتظر حي أم ال ،وميكن ذكر طريقني:
األول :وهو الطريق غري املباشر ،ان صح التعبري ،وذلك بأن يقال :بعد أن ثبتت ضرورة استمرار وجود
معصوم ،ال يفارق الكتاب وال يفارقه الكتاب ،كما هو نص حديث الثقلني ،وأن هؤالء املعصومني ال
يتجاوز عددهم  12كما هو مقتضى أحاديث (خلفائي اثنا عشر) وأن هؤالء هم علي واحلسن واحلسني
وتسعة من صلب احلسني ،ينتهون باملهدي املنتظر ،كما هو نص عشرات الروايات من الفريقني .إذن
يثبت بالداللة االلتزامية العقلية ،أن اإلمام الثاين عشر ،حي يرزق ،لكنه غائب مستور عن اخللق

حلكمة إهلية يف ذلك".

مث يستدرك":من الواضح ان هذا الطريق يثبت لنا وجود إمام معصوم غائب ،هو املهدي املنتظر ابن
اإلمام احلسن العسكري ،الذي ينتهي نسبه اىل اإلمام احلسني بن علي .ولكنه ال يتعرض لتفاصيل سنة
والدته وكيفية ذلك ،ومن هي أمه ،ومىت غاب ،وهل له غيبة واحدة أم أكثر ،إال ان هذا ال يؤثر يف
أصل إثبات وجوده ،وانه حي غائب ،ألن الضرورة النقلية ،وما يلزمها عقال تثبت هذه احلقيقة".

218

ويتابع":الطريق الثاين :وهو الطريق المباشر ،ولكي يتضح ذلك جيدا ال بد من اإلشارة اىل التسلسل

الوارد يف الروايات إلثبات هذه الظاهرة اإلهلية (ويذكر هنا أرقام جمموعات من الروايات العامة اليت تبشر

بظهور املهدي وخمتلف األمور املتعلقة به بشكل عام وخاص) مث يذكر ما يشري اىل والدته وتاريخها
وبعض حاالت أمه (  214رواية ).
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ويقول":وال خيفى أن هناك طرقا أخرى إلثبات حياته (عج) كشهادة من رآه ،وهم جم غفري ،وفيهم
الثقاة والعلماء ،فقد أحصى البعض عدد من شاهد اإلمام املهدي فبلغوا زهاء  304شخص ،ولعل ما

فاته أكثر مما ذكره.
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ومن هنا جاءت اعرتافات عدد كبري من علماء السنة ،تبني والدة املهدي  ،وقد صرح بعضهم أنه هو
اإلمام املوعود بظهوره يف آخر الزمان .وقد أحصت بعض املؤلفات املعاصرة وهو (املهدي يف هنج
220

البالغة) للشيخ مهدي فقيه إمياين ما يزيد عن  100شخصية صرحت بوالدته (عج)".
ويضيف":وهبذا خترج مسألة اإلميان باملهدي املنتظر وانه حي يرزق ،عن دائرة اهتام الشيعة ،باختالقها
وإجيادها يف الفكر اإلسالمي.
وبإضافة هذا احملور اىل احملاور الثالثة املتقدمة ،ونعين هبا :استمرار اإلمامة ،وعدد األئمة،
ومصاديقهم ،يتم حبث اإلمامة بشكل منطقي ،وننتهي من خالله اىل نتائج قطعية ال ينكرها أي عامل
221

باحث عن احلق واحلقيقة".
هبذ ه السطور اليت ال تتجاوز الصفحتني خيتصر السيد كمال احليدري الرد على اجلزء الثاين من كتاب
(تطور الفكر السياسي الشيعي) الذي يدور حول موضوع وجود اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن
العسكري) ليثبت أنه حقيقة قاطعة وليس أسطورة ومهية خمتلقة.
وكما الحظنا فقد اختصر يف البداية ما يسمى بالدليل العقلي ،أي نظرية اإلمامة ،وخاصة حديث
الثقلني واالثين عشر ،ليثبت بالداللة االلتزامية العقلية :أن اإلمام الثاني عشر ،حي يرزق ،وأنه ابن
اإلمام احلسن العسكري .مع أن املتكلمني االمامية السابقني مل يكونوا يقولون بذلك ،وامنا كانوا يضيفون
اىل هذه املقدمة مقدمات أخرى حىت يصلوا اىل هذه النتيجة اليت قفز اليها احليدري بسرعة ،وذلك
لوجود احتمال أن يكون اإلمام املعصوم شخص آخر ،وان تكون قائمة األئمة االثين عشر ،اليت مل
تكن معروفة يف ذلك الوقت بعد ،تنطوي على اسم شخص آخر .ومن تلك املقدمات إثبات وفاة
العسكري اليت كان يشكك فيها بعض الشيعة ،وإثبات وفاة أخيه السيد حممد الذي كان بعض آخر
يقول باستمرار حياته ،وإثبات عدم جواز انتقال اإلمامة اىل أخوين بعد احلسن واحلسني ،حيث كان
يقول بعض الشيعة (كالفطحية) جبواز ذلك ،وإثبات عدم عودة العسكري اىل احلياة مرة أخرى ،أو
حدوث الفرتة يف اإلمامة ،كما كان دائما من يوجد من يقول بذلك.
أما إذا ثبت العكس ،وحتقق عدم وجود ولد لإلمام العسكري ،كما كان هو يقول ويعلن ،فان
استنتاج وجود له بااللتزام العقلي ،يصبح نوعا مسجا من االفرتاض الفلسفي الظين العقيم .ويصبح
السؤال عن حقيقة دعوى والدته سؤاال معقوال جدا وضروريا ،ألنه يكشف هتافت (الضرورة النقلية وما
يلزمها عقال) ويثبت بطالن االستنتاجات االفرتاضية.
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ونأيت اىل الطريق الثاين الذي أشار اليه باختصار ،وذلك بذكر أرقام الروايات اليت حتدثت عما يتعلق
باملهدي العام ،ومن بينها الروايات (  214رواية) اليت حتدثت عن والدته وتارخيها وبعض حاالت أمه.
ولست أدري من أين جاء هبذه األرقام؟ وهل اطلع على بعض تلك الروايات املزعومة ،وال يوحد يف
كل كتب الصدوق والنعماين واملفيد والطوسي واملرتضى والطوسي واملؤرخني واملتكلمني الذي عاشوا يف
القرنني الرابع واخل امس  ،والذين أسسوا هلذه احلكاية أكثر من بضع حكايات أو إشاعات بال سند
متصل  ،وبعضها منقول عن أشهر الكذابني والوضاعني .فكيف أصبحت  214رواية ،ورواية صحيحة
حسب الفرض؟
وهل هذا منهج علمي يف البحث واالجتهاد والتحقيق؟
أم أن األمر ال حيتاج اىل شيء من ذلك ،فكل رواية هي متواترة وجممع عليها تورث القطع واليقني؟
وعلى أي حال ،ما هي النتيجة اليت خنلص من كل ذلك احلديث؟ هل حنصل على إمام يقودنا يف
دروب احلياة؟ ويتصدر ليطبق لنا الشريعة اإلسالمية ،أو يغمرنا بعلمه الواسع؟
ان هذا السؤال ينسف بالطبع كل تلك الروايات واألدلة والرباهني اليت يأتون هبا إلثبات وجود (اإلمام
الغائب)  .وهذا ما يشعر به السيد كمال احليدري بقوة ،ولكنه بدال من أن يعرتف باحلقيقة ،ويتخلى
عن النظريات األسطورية الدخيلة يف مذهب أهل البيت ،يصنع نظرية جديدة يف اإلمامة ،مل يعرفها
الذين أسسوا لنظرية اإلمامة وال االثين عشرية وال الذين اختلقوا (اإلمام الثاين عشر).
وتقوم نظرية احليدري اجلديدة على أساس التالعب مبعىن كلمة "اإلمام" وإعطائه دورا أكرب من اإلمامة
السياسية والروحية والتشريعية والعلمية ،اليت كان يدور حوهلا احلديث يف القرون األوىل ،وهو دور (الوجود
والتكوين) أو ما يسميه بعض الغالة بالوالية التكوينية .ومن هنا فانه احليدري يضطر النتقاد املتكلمني
االمامية السابقني على مسايرهتم للفكر السين يف قصر تعريف كلمة "اإلمام" على البعد التشريعي
والسياسي ،وإمهال البعد اآلخر (الوجودي والتكويين).
يقول حتت عنوان (حترير حمل النزاع) ":انطلقت املدرسة السنية من نقطة مركزية يف تكوين نظامها
الفكري لفهم نظرية اإلمامة متثلت يف أن اإلمام أو اخلليفة ،يعين القائد والزعيم السياسي املسؤول عن
إدارة شؤون الناس على خمتلف األصعدة واملستويات...وحيث مل يتجاوز دور اإلمام يف النظام الفكري
هلذه املدرسة ختوم القيادة والزعامة السياسية ،فقد كان من املنطقي ،بقطع النظر عن دالالت الوحي
اإلهلي ،أن يولوا وجوههم صوب نظرية الشورى وانتخاب أهل احلل والعقد ،وذلك:
أوالً :ألن هذه النظرية أقر ب اىل الذوق العريف.
ثانيا :ان احلكومة شأن من شؤون الناس وعهد بينهم وبني اإلمام القائد ،وإذ يكون األمر كذلك ،فال بد
ان يكون لألمة دور يف إدارة الشؤون والنهوض هبا ،ألن القرآن ينص (وأمرهم شوري بينهم) ومن
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الواضح ان اإلمامة بمعنى القيادة داخلة في أمر الناس .هلذا اجتهت اجملتمعات البشرية صوب نظرية
االنتخاب ال النص...
وعندم ا انتقلوا اىل الشروط اليت ال بد من توافرها فيمن يتصدى للنهوض هبذا الدور  ،مل جيدوا مناصا
من االلتزام بأنه ال يشرتط أن يكون معصوما ،بل تكفيه من الناحية السلوكية العدالة مبعناها املتداول يف
البحث الفقهي ،ومن ناحية التأهيل العلمي تكفيه قدرة علمية ترفعه اىل مستوى أداء املسؤوليات اليت
أنيطت به .وهكذا انتهت عناصر النظام الفكري للمدرسة السنية يف اإلمام اىل املكونات التالية بشكل
عام:
 -1ال تعين اإلمامة غري احلكم والقيادة السياسية.
 -2تتم هذه العملية باالنتخاب والشورى
 -3اهنا منقطعة ليست دائمة
222
 -4ال يشرتط فيها غري العدالة والعلم مبعنامها املألوف".
وهنا يوجه نقده للمنهج الكالمي اإلمامي ،فيقول":عند االنتقال اىل اجلانب اآلخر من املشهد ،نلمس
أن املنهج الكالمي يف املدرسة الشيعية ،مل يبادر اىل حترير حمل النزاع وحتديد اخلالف بني املدرستني ،بل
دخل اىل تضاعيف البحث مباشرة ،فأشهر نظرية النص بازاء نظرية الشورى ،وذهب اىل ان اإلمامة
متصلة ومستمرة اىل ان يرث اهلل األرض ومن عليها ،يف مقابل أولئك الذين أنكروا دميومتها ،كما اشرتط
العصمة املطلقة على مستوى االعتقاد واألخالق والسلوك قبل البلوغ وبعده ،والعلم الكامل التام من غري
كسب.
بعض
لكن وملا كانت انطالقة الطرفني املتنازعني ،تبدو وكأهنا تبدأ من نقطة شروع واحدة ،فقد وجد ٌ
أن هناك ضربا من التهافت وعدم االنسجام بني املسؤولية امللقاة على عاتق اإلمام ،وهي الزعامة والقيادة
السياسية ،وبني الشروط واملواصفات اليت ذكرت له ،فالشروط تبدو أضخم وأوسع بكثري من املهمة اليت
ينهض هبا اإلمام .ومبا أن هذه النقطة واملفارقة اليت استتبعتها ،هي اليت تفسر لنا التداعيات اليت راحت
تتهاوى اليها بعض الكتابات املعاصرة حىت داخل الصف الشيعي ذاته.
فمن هؤالء من جتاوز ختوم الشك اىل حد رفض نظرية النص يف اإلمامة ،وما يستتبع ذلك من لوازم،
ومنهم من احتمل أن العصمة تكفي حبد معني ال تتجاوزه ،لعدم احلاجة اىل ما هو أزيد من ذلك .وفريق
رفض العصمة بنحو كلي ،حمتجا أهنا لو كانت شرطا أساسيا يف القائد ،فلماذا ال يلتزم أصحاب هذه
النظرية هبذا الشرط اىل آخر الشوط؟ بل ختلوا عنه واكتفوا بالقول بأنه يكفي يف اإلمام – أي القائد –
أن يكون عادال ال أكثر يف زمن الغيبة.
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كما ان منهم من ذهب اىل ان النزاع يف :من هو أحق باإلمامة بعد رسول اهلل (ص)؟ نزاع تارخيي
عقيم ال طائل من ورائه .ومنهم من راح يتساءل عن الفائدة املرتتبة على وجود إمام غائب عن األنظار
ليس مبقدوره أن يواجه مشكالت العصر وجييب عما يثريه من حتديات ،ويتحمل مسئوليته فعال ،فان
وجود مثل هذا اإلمام يُعد لغواً ال فائدة منه ،وهو حمال على احلكيم سبحانه.
لقد نشأت هذه التساؤالت واالستفهامات على أرضية تلك االنطالقة اليت أسس هلا نظام الفكر
223
السين يف فهم اإلمامة ،وتبعتها بعض االجتاهات يف الكالم الشيعي".
ومع ان الفكر الكالمي اإلمامي الشيعي كان يدور فعال حول حمور اإلمامة مبعىن اخلالفة واحلكم
والزعامة ،وهو نفس حمور احلديث عند الفكر السين ،ومل يكن الطرفان خيتلفان حول أصل املوضوع،
بقدر ما كانا خيتلفان حول شروط اإلمام ،فيشرتط الفكر اإلمامي العصمة والنص ،ويرفض الفكر السين
القبول بذلك الشرط .وبالتايل فان كل تلك األسئلة اليت طرحها احليدري قبل قليل ،هي أسئلة واردة
ومعقولة ،خاصة السؤال األخري عن دور اإلمام الغائب وعجزه عن أداء مهمة اإلمامة املطلوبة ،وهو ما
ينسف نظرية اإلمامة والغيبة .ويضطرنا لألخذ بنظرية الشورى قدميا وحديثا .إال ان السيد كمال احليدري
يذهب اىل تراث الغالة (املفوضة) ليستعني مبقوالهتم الباطلة اليت تصل اىل حد الشرك باهلل ،ويعطي
"اإلمام" دورا آخر  ،فوق سياسي ،دورا وجوديا وتكوينيا ،فيقول":ان الذي نستوحيه من القرآن الكرمي،
والسنة النبوية الشريفة ،والروايات الصحيحة الواردة عن أئمة أهل البيت ..أن اإلمامة اليت تعتقد هبا
مدرسة أهل البيت ختتلف اختالفا جوهريا عن دور اإلمامة اليت تنحصر يف اخلالفة واحلكم ،وذلك ألن
هذا االجتاه يرى أن لإلمامة دورا فوق دور القيادة والزعامة ،وهو الدور الذي بينه القرآن الكرمي من
خالل قوله تعاىل( :إين جاعل يف األرض خليفة)...وهي اليت قال عنها اإلمام السجاد ":حنن الذين بنا
ميسك اهلل السماء أن تقع على األرض إال بإذنه ،وبنا ميسك األرض أن متيد بأهلها ،وبنا ينزل الغيث،
وبنا ينشر الرمحة وخيرج بركا ت األرض ،ولوال ما يف األرض منا لساخت بأهلها" .لذا عندما يسأل اإلمام
الباقر ويقال له :ألي شيء حيتاج اىل النيب واإلمام؟ فيقول" :لبقاء العامل على صالحه ،وذلك أن اهلل عز
وجل يرفع العذاب عن أهل األرض إذا كان فيها نيب أو إمام ،قال اهلل عز وجل( :وما كان اهلل ليعذهبم
وأنت فيهم) من هنا عرب الرسول األعظم عن هذا الدور ألهل بيته بقوله( :النجوم أمان ألهل السماء،
وأهل بييت أمان ألهل األرض ،فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون ،وإذا ذهب أهل بييت أتى
أهل األرض ما يكرهون).
ولعل تشبيه انتفاع الناس باحلجة يف زمان غيبته ،عندما يسأل اإلمام الصادق ،فكيف ينتفع الناس
باحلجة املستور؟ قال :كما ينتفعون بالشمس إذا سرتها السحاب" يشري اىل حقيقتني أساسيتني:
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األوىل :ان االنتفاع به ال خيتص بعامل التشريع واالعتبار ،بل يتجاوز ذلك اىل عامل التكوين.
الثانية :أن هذا األمر غري حمسوس ومرئي للناس ،بل يرتبط بعامل الغيب ال نشأة الشهادة.
وتأسيسا على ما تقدم فنحن نعتقد أنه ال ميكن الوقوف على فلسفة ما اشرتطناه يف اإلمامة من
العصمة والنص والدميومة والعلم اخلاص ،إال إذا أدركنا املهام واملسؤوليات اليت أنيطت بدور اإلمامة
واخلالفة يف النظرية القرآنية ،وخصوصا ما نصطلح عليه بـ (الدور الوجودي) لإلمام (ع) وهو غري (الدور
التشريعي) و (القيادة السياسية) و (القدوة الصاحلة) بل ان صح التعبري فان هذه األدوار امنا هي َثرات
ذلك األصل اليت عرب القرآن الكرمي بـ (الشجرة الطيبة) اليت أصلها ثابت وفرعها يف السماء ،تؤيت أكلها
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كل حني بإذن رهبا  ،ويضرب اهلل األمثال للناس لعلهم يتذكرون)( .إبراهيم .)25 -24
وكما الحظنا هنا مرة أخرى ،فان احليدري ،يعتمد على تأويل القرآن بشكل تعسفي ،وعلى جمموعة
أحاديث ضعيفة ،دون أن يذكر الرواة أو يالحظ السند ،أو يدرسها بصورة دقيقة ،فهي عنده صحيحة
ألهنا تنسجم مع نظريته اجلديدة اليت حياول هبا حل أزمة نظرية اإلمامة.
ولذا فانه يعود للتأكيد على هذه الفكرة قائال ":أود اإلشارة هنا اىل أن البحث يف مسائل اإلمامة،
ميكن ان يكون من خالل بعدين:
األول :البعد الوجودي والتكويني

الثاين :البعد السياسي والفقهي والتارخيي
واملراجع لكتاب (تطور الفكر السياسي )...جيد أن املؤلف جتاهل البعد األول متاما ،وأغفل احلديث

عنه بالكلية ،وامنا حاول أن يقرأ اإلمامة من خالل البعد الثاين ،وهذا ما أوصله اىل مجلة من النتائج
اخلاطئة ،وهذه هي النكتة اليت أومأنا اليها يف بداية هذا البحث ،وقلنا بأن املدرسة السنية ،انطلقت من
نقطة مركزية لفهم نظرية اإلمامة ،متثلت يف أن اإلمام واخلليفة ،يعين القائد والزعيم السياسي ،لذا بينا أننا
ما مل حندد حمل النزاع يف اإلمامة ،ونقف على املسؤوليات اليت أنيطت هبا ،فإن البحث ال ميكن أن
225

ينتهي اىل نتائج صحيحة".
ويف احلقيقة أن حبث اإلمامة عقيم وال ميكن أن ينتهي اىل نتيجة عملية ،بيد أنين مل أجتاهل البعد
األول الذي يسميه احليدري (البعد الوجودي والتكويين) ألنه غري موجود أصالً ،وال عالقة له باملوضوع
بتاتا ،وهو شرك وكفر باهلل العظيم ،ومل يتحدث عنه متكلمو االمامية السابقون ،وامنا حياول احليدري،
اختالقه وإضافته اليوم اىل موضوع اإلمامة الذي كان يدور بإمجاع الفريقني السنة والشيعة حول اإلمام
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واخلليفة ،أي القائد والزعيم السياسي ،ومل يكن يدور يوماً حول (مساعد اإلله) اجلديد الذي يتحدث
عنه الغالة املفوضة (لعنهم اهلل) وذلك بعد وضوح عقم واهنيار نظرية اإلمامة.
وإذا استغفر احليدري من كالمه هذا  ،فانه سوف يكتشف بأنه ال حقيقة لنظرية اإلمامة ،وال ألسطورة
(اإلمام الثاين عشر) وانه مل و ال يوجد طريق أفضل من الشورى الختيار اإلمام العادل الكفء.

 - 17مع الشيخ محمد مهدي اآلصفي في كلمته عن (اإلمام المهدي):
دليل االنحصار والمطابقة
ألقى الشيخ حممد مهدي اآلصفي كلمة عن (اإلمام املهدي) يف مؤمتر عقد يف لندن حول املوضوع ،يف
املركز اإلسالمي اإليراين ،يف شهر تشرين الثاين سنة  ،1999واحتج لوجود (اإلمام املهدي حممد بن
احلسن العسكري) بثالث قضايا ،هي:
-1
-2
-3

االنقالب الكوين الشامل  ،أو الوعد اإلهلي باستخالف املؤمنني ،والذي يشري إليه القرآن
يف أكثر من آية.
قيادة اإلمام املهدي لذلك االنقالب .
"أن املهدي املنتظر عجل اهلل فرجه الشريف الذي اخرب عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلّم هو حممد بن احلسن العسكري بن علي اهلادي عليهم السالم  ،ولد سنة  255هـ .
بسامراء  ،مث غيّبه اهلل تعاىل  ،وهو الذي يرسله اهلل حيث يشاء إلنقاذ الناس من الظلم ،
وإزالة الشرك من على وجه األرض  ،وتقرير التوحيد وعبودية اإلنسان هلل  ،وحتكيم شريعة
اهلل وحدوده يف حياة الناس  .وهو الذي يقود هذا االنقالب الكوين الشامل الواسع  ،يف
انتقال القوة من الطبقة املرتفة املستكربة الفاسدة إىل الطبقة الصاحلة املستضعفة ( ونريد أن
منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني ) .وقد تواترت الرواية
بشر به
عن أهل البيت عليهم السالم بان املهدي املنتظر عجل اهلل فرجه الشريف الذي ّ

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلّم هو ابن احلسن العسكري  ،والثاين عشر من أهل
البيت عليهم السالم" .
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ووجه اآلصفي حديثه اىل" الذين يؤمنون حبجية حديث أهل البيت عليهم السالم  ،ويبحثون عن أدلة
كافية وواضحة وصرحية يف اإلثبات العلمي ملا يدعيه اإلمامية من تعيني وتشخيص املهدي املنتظر عجل
اهلل فرجه الشريف".مث قال":ان االختالف بني الشيعة االمامية وبني سائر الفرق اإلسالمية ليس يف أصل
قضية ( املهدوية )  ...وإمنا يف التشخيص والتعيني فقط .فان الشيعة األمامية يذهبون قوال واحدا إىل أن
اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل فرجه الشريف هو حممد بن احلسن العسكري بن علي اهلادي املولود سنة
وبشر به
 255هـ  .وقد غيّبه اهلل تعاىل حلكمة يعرفها  ،وهو الذي ّادخره اهلل تعاىل لنجاة البشرية ّ ،
األنبياء والكتب اإلهلية من قبل  ،بينما يذهب اآلخرون إىل أن املهدي الذي بشر به رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله وسلّم مل يولد بعد  ،أو ولد يف عهد قريب ".
مث انتقل الشيخ اآلصفي اىل استعراض األدلة " اليت تثبت عقيدة اإلمامية يف تشخيص وتعيني اإلمام
املهدي " فذكر اهنا على طائفتني :
الطائفة األوىل  :الروايات العامة اليت ال ختص اإلمام ،مثل حديث الثقلني":أيها الناس إنما أنا بشر
أوشك أن ادعى فأجيب  ،وإني تارك فيكم الثقلين  ،وهما كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي  ،وانهما
لن يفترقا حتى يردا على الحوض  ،فال تسبقوهم فتهلكوا  ،وال تعلّموهم فانهم اعلم منكم"
وحديث ":من مات ولم يعرف إمام زمانه" و حديث" "أن األرض ال تخلو من حجة".
وقال":اهنا تنطبق بصورة قهرية على عقيدة األمامية يف املهدي عجل اهلل فرجه الشريف  ،وال نعرف
توجيها وال تفسريا هلا إذا أسقطنا من حسابنا عقيدة اإلمامية يف هذا املوضوع  ،وهذه الروايات صحيحة
بالتأكيد وبعضها بالغ حد التواتر يف املصادر اإلمامية من ناحية رجال السند يف خمتلف طبقاته وال جمال
للمناقشة فيها من حيث اإلسناد  .واإلميان بصحة هذه األحاديث يؤدي إىل اإلثبات العلمي والقطعي
لعقيدة اإلمامية يف تشخيص وتعيني اإلمام املنتظر عجل اهلل فرجه  ،وذلك بسبب تطابقها أوال مع ما
هو املعروف عند اإلمامية  -كما سوف نرى ذلك إن شاء اهلل  -والنتفاء حالة أخرى تصلح أن تكون
مصداقا وتفسريا هلذه األحاديث ثانيا .
ونتيجة هاتني النقطتني ،هي التطبيق القهري واحلتمي هلذه األحاديث على عقيدة األمامية يف
تشخيص اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه الشريف" .
وقال عن حديث الثقلني ":إنه صريح يف :أن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلّم يرتك من بعده خليفتني
مها القرآن وأهل بيته هلداية األمة .واهنما باقيان لن يفرتقا عن بعض إىل يوم القيامة .والتمسك هبما معاً

األمة من الضالل  .وإذا ضممنا النقطة األوىل (إين تارك فيكم الثقلني ) إىل النقطة الثانية (واهنما
يعصم ّ
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حجة وإمام من أهل البيت عليهم
لن يفرتقا حىت يردا على احلوض) استنتجنا أصالً هاماً وهو وجود ّ
السالم يف كل زمان ال يفرتق عن كتاب اهلل قط" .
وأضاف":ليس هلذا احلديث تفسري أو تطبيق غري ما يعتقده األمامية من وجود اإلمام املهدي عجل
اهلل فرجه الشريف وحياته وبقاؤه وعصمته وإمامته على املسلمني .وإذا أسقطنا هذا األمر عن االعتبار ،
مل جند تطبيقا وتفسريا له قط يف هذه القرون من حياة املسلمني .فليس يف املسلمني اليوم  ،وال قبل اليوم
من ي ّدعي أنه أعلم الناس  ،وان على الناس أن يتّبعوه وال يتق ّدموه  ،وأن يتعلّموا منه وال يعلّموه ،كما يف
نص احلديث الشريف الذي ال خيتلف فيه من يعبأ بقوله ورأيه من علماء املسلمني .
وإذا قيل فما نفع إمام غائب عن الناس للناس ؟ نقول إ ّن اهلل تعاىل مل يطلعنا من أسرار غيبه إال على

عرفنا منه قليل  .وقد أخربنا الصادق األمني صلى اهلل عليه
القليل  ،وما أخفى اهلل علمه عنّا كثري ،وما ّ
وآله وسلّم ببقاء حجة من أهل بيته يف الناس على وجه األرض إىل يوم القيامة  ،فنتعبّد حبديثه  ،وحنيل
علم ما ال نعلم إىل من يعلم …وليس كل ما يف شريعة اهلل مفهوم معروف لنا  ،وما خيفى علينا من
أسرار دين اهلل اكثر مما نعلم بأضعاف مضاعفة".
وقال عن احلديث الثاين ":من مات ولم يعرف إمام زمانه" بعد أن رواه بعدة طرق سنية وشيعية،

وبألفاظ خمتلفة":روى احلديث ثقاة احمل ّدثني من أصحابنا األمامية وطرقهم إليه كثرية وطائفة منها
صحيحة  ،وهي يف اجلملة قريبة من التواتر ...ورجال السند كلهم ثقاة  .ولسنا نحتاج إلى توثيق
السند في أمثال هذه الروايات التي تظافرت روايتها عن الطريقني والروايات واضحة الدالالت

تدل على احلقائق التالية :أن األرض ال تصلح إال بإمام .وال بد يف كل زمان أن
صحيحة السند  ،وهي ّ
يعرف اإلنسان إمام زمانه .وال بد من طاعة اإلمام لكل أحد يف كل زمان وال جيوز ألحد أن خيرج عن
طاعة إمام زمانه .ومن ميوت وليس عليه إمام ميوت ميتة جاهلية .ومن ميوت وليس يف عنقه بيعة إلمام
ميوت ميتة جاهلية .وهذه احلقائق تثبت مجيعا أن سنّة اهلل تعاىل قد اقتضت وجود إمام عدل يف كل
زمان  ،قد فرض اهلل طاعته على الناس  ،ومل يأذن باخلروج عن طاعته فهي حكم شرعي يستبطن تقريراً
لسنة إهلية ّ .أما احلكم فهو وجوب طاعة اإلمام يف كل زمان وأما السنّة اإلهلية اليت يستبطنها هذا احلكم
فهو وجود إمام يف كل زمان  ،وإالّ فكيف يطلب اهلل تعاىل من اإلنسان أن ال ميوت إالّ وهو يف طاعة
إمام زمانه ،وعلى عهدته البيعة له  ،غري ناقض وال ناكث هلا  ،وغري جاهل به  ،فإذا خرج عن الطاعة
أو نكث البيعة أو جهل به مات ميتة جاهلية ،هبذه الدرجة من التغليظ والتشديد يف اجلزاء والعقوبة ؟
ومن نافلة القول أن نقول أن احلكام الظلمة وأئمة الكفر والذين حياربون اهلل ورسوله ال يكونون مصداقاً
لإلمام الذي يفرض اهلل على الناس معرفته وطاعته يف كل زمان  ...وبعد هذا اإليضاح نقول إن التفسير
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الوحيد هلذه الروايات هو ما تعرفه األمامية وتعتقد به من استمرار اإلمامة يف أهل البيت عليهم السالم ،
منذ وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلّم إىل اليوم ،وعدم انقطاع اإلمامة بوفاة اإلمام احلسن
العسكري عليه السالم  .وأي فرض آخر ال يستطيع أن يق ّدم تفسرياً معقوالً هلذه الروايات  ،إال أن

نقول بوجوب الطاعة لكل ّبر وفاجر  ،كما يقول به بعض الناس  .ولسنا نعتقد أن الطاعة اليت تساوي
اإلسالم  ،ويساوي خالفها اجلاهلية هي طاعة هؤالء الذين امرنا اهلل تعاىل بعدم الركون إليهم والكفر
هبم".
مث انتقل الشيخ اآلصفي اىل احلديث الثالث"أن األرض ال تخلو من حجة" فقال":روى هذا احلديث

من أصحابنا اإلمامية حم ّدثون ثقاة مثل احملمدين الثالثة الكليين والصدوق وأىب جعفر الطوسي رمحهم اهلل
بطرق كثرية تبلغ ح ّد التواتر يف خمتلف طبقات إسناده ...وهي صرحية با ّن األرض ال ختلو من حجة هلل
ظاهراً أو مغموراً  ،واحلجة يف كلمات أهل البيت عليهم السالم مصطلح معروف ملن يألف كلماهتم
وتأمل وتوقف  ،فهي صرحية يف ضرورة وجود
عليهم السالم  ،وهذه األحاديث ال حتتاج إىل تعليق كثري ّ

اإلمام يف كل زمان ،وال تفسير لهذه الروايات بغري ما تعرفه الشيعة األمامية وتعتقده من وجود اإلمام
وحياته وغيبته  ،وإذا أسقطنا هذا األمر من االعتبار فال جند تفسرياً هلذه الروايات  ،البتّة  ،وهي كثرية ،
بالغة ح ّد التواتر" .
وتطرق أخريا اىل حديث ":األئمة اإلثني عشر" فذكر رواية البخاري عن جابر بن مسرة قال " :مسعت
النيب ص يقول يكون اثنا عشر أمرياً ،فقال كلمة مل أمسعها  ،فقال أيب  :انه قال كلّهم من قريش" .
ورواية مسلم عن جابر قال ":مسعت النيب (ص) يقول ال يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجالً

علي فسألت أيب :
 ،أو ال يزال اإلسالم عزيزاً إىل اثين عشر خليفة ،مث تكلّم النيب (ص) بكلمة خفيت ّ
ماذا قال رسول اهلل ،فقال  :كلّهم من قريش" .وهي الرواية اليت يرويها أيضا الرتمذي يف السنن ،وأبو
داود يف ا لسنن ،واحلاكم يف املستدرك ،وأمحد يف املسند ،وكثري من احملدثني السنة والشيعة اإلمامية "
بطرق كثرية ال جند ضرورة يف سردها على حنو التفصيل أو اإلمجال".مث قال":ان األحاديث ظاهرة يف أن
األمراء املذكورين يف هذه الرواية أمراء احلق ليس أئمة الظلم واجلور من أمثال معاوية ويزيد والوليد
واملتوكل واضراهبم .وأن عدهتم اثنا عشر عدد نقباء بين إسرائيل .وال خيلو منهم زمان.وال نعرف هلذه
األحاديث مبجموعها تطبيقاً قط غري األئمة االثين عشر املعروفني عند الشيعة اإلمامية االثين عشرية ،

وآخرهم املهدي املنتظر (عج) وهو اإلمام الثاين عشر..فال نعرف تطبيقاً قط ينطبق بالتمام وبدقة على
هذه الروايات يف غري عقيدة الشيعة اإلمامية وبضمنها والدة اإلمام عجل اهلل فرجه الشريف وغيبته .ولو
أسقطنا هذا الواقع من احلساب مل يبق تفسرياً هلذه الروايات اليت هي من أنباء الغيب اليت أخرب عنها

228

وبشر هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلّم"  .وأضاف ":هذه أربع طوائف من الروايات  ،ال يتطرق
ّ
إليها الشك من حيث السند  ،وال من حيث الداللة يف معانيها ومضامينها .وتنطبق على ما تعتقده
اإلمامية وتعرفه من إمامة األئمة االثين عشر من أهل البيت عليهم السالم ووالدة اإلمام الثاين عشر
تاماً  .وينحصر االنطباق عليهم  ،فال نعرف هلذه الروايات تطبيقاً آخر
وغيبته وظهوره بعد ذلك انطباقا ّ
يف تارخينا املعاصر والقدمي غريهم  .فلم ي ّدع غريهم لنفسه العصمة  ،ومل يقل غريهم أنّه حجة اهلل على
اخللق  ،وإمام  ،طاعته هدى ودين  ،وخمالفته ضالل وجاهلية  ،ومل ي ّدع غريهم أ ّهنم هم املقصودون

باألئمة االثين عشر  ،وأ ّهنم هم الثقل اآلخر املقارن للقرآن  ،املذكور يف حديث الثقلني  .وهذا المعنى
بالضرورة يؤدي إلى االنطباق القهري لهذه الروايات عليهم عليهم السالم ...وهم حلقات متصلة

من وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلّم إىل أن تقوم الساعة  ،مل ختل منهم األرض ومل خيل منهم
زمان .
وإذا ضممنا هذه النقاط إىل الطوائف األربعة من الروايات املتقدمة أنتجت بالضرورة اإلثبات
اليقيني العلمي ملذهب أهل البيت عليهم السالم  .ولذلك قلنا ان انطباق هذه الروايات على األئمة

االثين عشر من أهل البيت عليهم السالم ومنهم اإلمام الثاين عشر الغائب املنتظر  ،انطباق قطعي
وضروري وال حيتاج إىل جهد علمي بقدر ما حيتاج إىل رؤية صافية غري مثقلة بالشكوك واألهواء
والعصبيات أعاذنا اهلل منها" .
ختص اإلمام املهدي.
الطائفة الثانية:الروايات اليت ُّ
وقد اعرتف الشيخ اآلصفي":إن هذه الروايات يف الغالب واردة عن أهل البيت عليهم السالم"
ولكنه قال ":قد علمنا أن خماطبنا يف هذا البحث هم الذين يعتقدون حبجية حديث أهل البيت عليهم
السالم  ،ويعتقدون أن حديث أهل البيت هو امتداد ورواية حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلّم" .مث استعرض طائفة من الروايات "املتواترة" الواردة حول تشخيص وتعيني اإلمام املهدي ووالدته
وغيبته وظهوره  .وأن املهدي هو الثاين عشر من أئمة أهل البيت عليهم السالم والتاسع من ذرية
احلسني عليه السالم  ،وابن احلسن العسكري بن علي اهلادي عليهما السالم  ،املولود بسامراء سنة
 255هـ.وقال :إهنا روايات تبلغ بالتأكيد ح ّد التواتر يف كتب أصحابنا القدماء يف مجيع طبقات
إسنادها  ،ويف خمتلف أدوار املعصومني عليهم السالم  .وقد مجع طرفاً من هذه الروايات السيد صدر
الدين الصدر يف كتابه املهدي  ،والتجليل التربيزي يف كتابه  ،والصايف الگلبايگاين يف منتخب األثر ،
والشيخ علي الكوراين يف معجم أحاديث املهدي  .والذي يراجع هذه األحاديث بأسنادها ال يشك في
تواتر هذه األحاديث يف خمتلف طبقات إسنادها ممن أمسيناهم من احمل ّدثني القدماء إىل املعصومني
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عليهم السالم .وان مل تكن أحاديث املهدي عجل اهلل فرجه الشريف يف كتب الشيعة اإلمامية بالغة ح ّد
التواتر  ،فليس لدينا حديث متواتر يف اجملاميع احلديثية".
وتوقف الشيخ اآلصفي هنا ليعرف "التواتر" فقال:إن "تعريف التواتر هو :ما ميتنع معه تواطؤ الرواة
على انتحال الرواية  .يقول الشهيد رمحه اهلل يف الدراية يف تعريف التواتر ( هو ما بلغت رواته يف الكثرة
مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب  ،واستمر ذلك يف مجيع الطبقات )  .والتواتر من الطرق
القطعية إىل السنّة وحجيته ثابتة بالفعل  .وإذا بلغ احلديث ح ّد التواتر فمن نافلة القول البحث الروائي
عن صحة طرق احلديث".
مث انتقل اآلصفي إىل احلديث عن الروايات "الصحيحة" الواردة يف إمامة وغيبة وظهور اإلمام حممد
بن احلسن العسكري بن علي اهلادي  ،من طرق أهل البيت عليهم السالم .ولكنه اعتذر عن إمتام
البحث ،اعدم سعة الوقت إلمتامه ،على إمتامه يف املستقبل القريب.
مناقشة كلمة الشيخ محمد مهدي اآلصفي في مؤتمر اإلمام المهدي
وقد نقل هذه الكلمة أحد األخوة يف شبكة هجر ،أثناء احلوار مع عدد من العلماء ،يف بداية سنة
 2000فعلقت عليها قائال:
كنت انتظر كلمة الشيخ حممد مهدي اآلصفي منذ زمان ألين حتدثت معه هاتفيا عندما زار لندن قبل
سنوات وطلبت منه اللقاء والبحث حول موضوع دراسيت حول املهدي قبل ان انشرها فرفض اللقاء
ووعدين بكتابة رد علي.وكنت أمتىن من عامل جليل مثله ان يرحب بصاحب وجهة نظر خمالفة له يقول
انه درس مجيع الروايات ولديه مالحظات عليها فيسمعها مث يقوم بنقضها مبا لديه من معلومات أو
يرحب بنظريته إذا عجز عن الرد عليها ولكن الشيخ اآلصفي رفض جمرد اللقاء واحلوار معي.
مل اعرف أين عقد مؤمتر اإلمام املهدي؟ ومىت؟ وكنت افرتض يف أي مؤمتر جاد ان يدعو أصحاب
النظريات املتقابلة للحوار ،كما كنت أمتىن ان أشارك يف هذا املؤمتر ألين كنت قد وجهت دعوة اىل احلوزة
العلمية يف قم قبل سبع سنوات لعقد هكذا مؤمتر ملناقشة نظرييت ومل امسع منها أي جواب  ،حىت ان
الشيخ اآلصفي مل يشر اىل وجود حبث مضاد يعتمد على أحاديث أهل البيت والرتاث الشيعي التارخيي
 ،خوفا من لفت االنتباه اىل وجود امحد الكاتب وكتابه  ،مع ان من املفروض يف أي باحث علمي جاد
ان يدرس خمتلف النظريات ويعلق عليها ويردها ،وال اعتقد انه مل يسمع بكتايب وقد حدثته مباشرة
وطلبت منه الرد والتعليق .
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وعلى رغم أين ناقشت هذين الدليلني (االحنصار واملطابقة) يف كتايب مناقشة مفصلة ،ويف فصلني
خاصني ،فاين اعتقد ان الشيخ اآلصفي مل يستدل هلما بصورة جيدة إذ أغفل أهم الفقرات اليت استند
اليها املتكلمون السابقون الذين استدلوا هبما على فرضية وجود اإلمام املهدي.
ادعى الشيخ اآلصفي وجود تواتر يف الرواية عن أهل البيت بأن املهدي املنتظر هو ابن احلسن
العسكري والثاين عشر من أهل البيت .وهو ادعاء غري صحيح باملرة  ،إذ أن فكرة املهدوية خالل
القرون الثالثة األوىل كانت عامة وغامضة وغري حمددة يف أحد من األئمة ،ولذلك كان عامة الشيعة
وخواص األئمة وبعض األئمة أنفسهم يتوقعون ان يكونوا هم القائمني باألمر  ،وقد اعتقد عامة الشيعة
ما عدا فئة قليلة بأن اإلمام الكاظم هو املهدي املنتظر وقالوا انه غاب غيبتني األوىل يف السجن والثانية
بعد هروبه من السجن  ،حيث اهنم مل يعرتفوا بوفاته ودفنه.
وإذا راجعنا الروايات الواردة عن أهل البيت واليت تتناقض مع مهدوية اإلمام الثاين عشر يتضح عدم
وجود أية إشارة فضال عن وج ود إمجاع يف القرون األوىل حول مهدوية اإلمام الثاين عشر .وهذا ما يؤكد
على افرتاض املهدوية لإلمام الثاين عشر  ،واختالق الروايات بعد حني .فضال عن انه ال جيوز نسبة صفة
املهدوية لرجل مل تثبت والدته بعد  ،أو احلديث عن غيبته وظهوره يف املستقبل.
قال الشيخ اآلصف ي ":ان الشيعة االمامية يذهبون قوال واحدا اىل ان اإلمام املهدي املنتظر هو حممد
بن احلسن العسكري" .وقد خلط يف ذلك بني فرق الشيعة االمامية املختلفة كاإلمساعيلية والواقفية
والفطحية واحملمدية الذين قالوا بأئمة مهديني آخرين  ،ومل يالحظ ان شيعة اإلمام العسكري أنفسهم
انقسموا اىل أربعة عشر فرقة ومنهم من قال مبهدويته وغيبته ،ومل يقل مبهدوية حممد بن احلسن العسكري
إال فرقة واحدة من عشرات الفرق االمامية والشيعية واإلسالمية اليت قالت بنظريات أخرى عرب التاريخ.
مث حاول الشيخ اآلصفي ان جيتهد يف تطبيق األحاديث العامة اليت تتحدث عن ظهور مهدي غري
حمدد اهلوية على اإلمام حممد بن احلسن العسكري ،وقال :اهنا تنطبق بصورة قهرية على عقيدة االمامية
يف املهدي  .وهذا غري صحيح أوال  ،وهو ظن وافرتاض ثانيا  .وإذا مل يكن اآلصفي يعرف توجيها لتلك
األحاديث فكيف يطبقها على إنسان مل تثبت والدته وال وجوده بعد ؟ فان ذلك أبعد الفرضيات.
وهل ميلك هو علم من اهلل؟ أو نص صريح من القرآن الكرمي أو النيب األعظم حىت يقطع انه فالن؟
وملاذا ال يفرتض ان اهلل سوف خيلق إنسانا يف املستقبل ويكلفه هبذه املهمة؟ إذن فال مطابقة وال احنصار
وال حتم وال قهر يف داللة األحاديث العامة حول املهدي على ابن احلسن العسكري.
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كذلك حاول الشيخ اآلصفي االجتهاد يف أحاديث أخرى وعصرها واستخراج معاين غري واضحة منها
كحديث الثقلني الذي يقول فيه الرسول األعظم :ان الكتاب والعرتة لن يفرتقا حىت يردا عليه احلوض.
وبالرغم من أننا ال منلك عمليا سوى الكتاب مرجعا نرجع اليه منذ ألف ومائة سنة على األقل ومل خيرج
أي رجل من العرتة لكي يفسر لنا آية أو يذكر لنا حكما أو حيل لنا مشكلة  ،فان املقصود من كلمة
العرتة غامض وعام وغري صريح بأمساء األئمة  ،وقد استخدمه العباسيون لتثبيت حكمهم بدعوى اهنم
من العرتة  ،والعرتة هم أقرباء الرجل حسب اللغة.
ونتيجة لغياب الركن الثاين املفرتض (العرتة) فقد جلأ الشيعة االمامية اىل االجتهاد واصبح لديهم
حجج اإلسالم وآيات اهلل وهم من غري العرتة.
ورمبا كان املقصود من العرتة هم األئمة السابقون وتراثهم وليس بالضرورة ان يكون واحد منهم
موجودا طوال التاريخ اىل يوم القيامة  ،وهم بالتأكيد مل يفرتقوا عن الكتاب .ولكن الشيخ اآلصفي حياول
ان يستنتج قسرا من هذه الرواية وجود حجة وإمام من أهل البيت يف كل زمان وان يفرتض وجود اإلمام
حممد بن احلسن العسكري افرتاضا حمضا.
إذا كانت لدى الشيخ اآل صفي مشكلة نظرية سببت له احلرية كما سببت احلرية لبعض الشيعة االمامية
بعد وفاة اإلمام احلسن العسكري  ،فلكي خيرج منها عليه إما ان يعيد النظر بسند تلك الروايات أو
مفاهيمها أو يبحث عن أي شيء آخر قبل ان يفرتض وجود شخص مل يظهر يف التاريخ ال يف حياة
أبيه وال بعد ذلك.
علما بأن الشيعة االمامية اإلمساعيلية (البهرة) يعتقدون أيضا بوجود إمام خمفي ومستور ولكنهم
يقولون بأنه يعيش عمرا طبيعيا وبتويف ويوصي اىل أبنائه الذين ال يتصل هبم إال شيخ اإلمساعيلية األكرب
النائب اخلاص عن اإلمام الغائب.
فلماذا يرفض الشيخ اآلصفي النظرية اإلمساعيلية وال يبحث عن تطبيق احلديث لدى أئمتهم
املعصومني يف نظرهم واملستمرين على قيد احلياة حسب ادعاءاهتم؟
ان معىن اإلمام وفلسفته يف الفكر اإلمامي هو املطبق للدين والقائد واملنفذ واخلليفة واحلاكم وهو ما
يعنوه بقوهلم":ال بد يف األرض من إمام"  ،وإال فان اهلل عز وجل لديه مالئكة كثريون وهو ليس حباجة
اىل أحد لكي حيفظ الكون كما يقول بعض الغالة ،إذن فان الغيبة الطويلة تتناقض مع مهمة اإلمامة
وفلسفتها  ،وال جيوز ان حنتم على اهلل ان يعني إماما من عنده لالمة مث نقول انا ال نعرف ما هو وجه
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احلكمة يف اختفاء هذا اإلمام  .إذن ملاذا افرتضنا وجوب تعيني اإلمام ورفضنا ان تقوم األمة باختيار
اإلمام العادل؟
ان مثل الشيخ اآلصفي كمثل من يقول بضرورة تعيني الدولة شرطيا للمرور يف تقاطع طرق مث يقول:
ان الشرطي غائب  ،وعندما نسأله عن احلكمة من وراء غيبة الشرطي الذي ترك الشوارع يف حالة
اضطراب  ،يقول :ان علم ذلك عند الدولة  ،أو انه ينظم السري من وراء حجاب.
إما ان يكون وجود الشرطي املعني من قبل الدولة ضروريا أو ال يكون  ،وال يعقل ان نقول  :انه
ضروري وانه معني ولكنه غائب وعلم ذلك عند اهلل  ،أو ال بد ان نريح أنفسنا بالقول ان على البلدية
ان تنتخب شرطيا لتنظيم السري وان ذلك من أعمالنا وليس من أعمال امللك أو رئيس الوزراء.
وميضي الشيخ اآلصفي يف استدالالته الفلسفية االجتهادية االفرتاضية على وجود ابن اإلمام العسكري،
فيستعني حبديث (من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) ويقول :ان التفسري الوحيد له هو ما
تعرفه االمامية وتعتقد به من استمرار اإلمامة يف أهل البيت منذ وفاة رسول اهلل  ،وان أي فرض آخر ال
يستطيع ان يقدم تفسريا معقوال هلذه الرواية إال ان نقول بوجوب الطاعة لكل بر وفاجر.
ونقول للعالمة اجلليل واملفكر اإلسالمي الكبري آية اهلل الشيخ حممد مهدي اآلصفي:
أوال – انه بقوله هذا يعرتف ضمنيا بأنه يقوم بعملية افتراض.
وثانيا – ان الفرض املعقول اآلخر هو ال هذا وال ذاك ،وامنا هو الطاعة لإلمام العادل  ،كما هو
احلال يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية  ،مثال  ،حسبما يعتقد الشيخ  ،وهل اإلمام هناك معصوم؟ أو
جائر؟ أو أمر بني أمرين؟
ملاذا تقفز على الفرضيات األخرى املعقولة وحتصرها باحلاكم اجلائر أو اإلمام املعصوم مث تفرتض
وجوده ووالدته؟
ان املتكلمني السابقني الذين استدلوا هبذه الرواية على ضرورة وجود اإلمام املعصوم املعني من قبل اهلل
واستمرار اإلمامة يف ولد احلسن العسكري  ،اعتمدوا على فقرة مهمة يف عملية االستدالل أمهلها الشيخ
اآلصفي وهي ضرورة استمرار اإلمامة وراثيا بصورة عمودية وعدم جواز انتقاهلا اىل أخ أو ابن أخ أو عم
أو ابن عم  ،ولذا فان قسما من شيعة اإلمام احلسن العسكري الذين مل يكونوا يؤمنون حبتمية هذا
القانون مل جيدوا بأسا بالقول بإمامة جعفر بن علي اهلادي  ،كما قال قسم من الشيعة سابقا بإمامة
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موسى بن جعفر بعد وفاة أخيه اإلمام عبد اهلل األفطح ،ومل يضطروا اىل افرتاض وجود ولد للعسكري
خالفا للظاهر واحلقيقة كما مل يضطروا من قبل اىل افرتاض وجود ولد لإلمام عبد اهلل األفطح.
إضافة اىل انه ميكن تطبيق احلديث على أئمة الشيعة االمامية اإلمساعيلية املختبئني اليوم فلماذا ترفض
ذلك؟
هناك تفاسري عديدة للرواية وتطبيقات خمتلفة فلماذا ختتار تفسريا معينا وترفض التفاسري والتأويالت
األخرى؟
ونصل اىل أحاديث (االثين عشرية) اليت حاول الشيخ اآلصفي ان يعتمد عليها من أجل استنتاج
وجود اإلمام الثاين عشر وافتراض حياته اىل اليوم.
وقد ادعى الشيخ اآلصفي صفة التواتر على تلك األحاديث بالرغم من أهنا ضعيفة عند السنة وغري
حمددة وال واضحة ،وهي اضعف عند الشيعة وخمتلقة كلها يف القرن الرابع اهلجري عند تأسيس الفرقة
االثين عشرية ومل يكن هلا أي وجود عند الشيعة يف القرون الثالثة األوىل.
وهي مع ذلك تتعارض مع أحاديث كثرية تؤكد على استمرار اإلمامة اىل يوم القيامة دون حتديد بعدد
معني  ،كما تتعارض متاما مع نظرية البداء اليت كان يستند اليها بعض األئمة أو بعض الشيعة االمامية يف
تغيري شخص اإلمام الذي خيلف أباه بعد وفاة أخيه املعني من قبل ،كما حدث مع إمساعيل بن جعفر
الصادق واإلمام حممد بن علي اهلادي اللذين توفيا يف حياة والديهما فانتقل الشيعة االمامية اىل أخويهما
من بعدمها.
وقد روى الصفار والكليين واملفيد والطوسي عن أيب هاشم داود بن القاسم اجلعفري قال :كنت عند أيب
احلسن العسكري وقت وفاة ابنه أيب جعفر وقد كان أشار اليه ودل عليه ،واين ألفكر يف نفسي أقول :
هذه قصة أيب إبراهيم وقصة إمساعيل  ،فأقبل ايل أبو احلسن وقال :نعم يا أبا هاشم بدا هلل يف أيب جعفر
وصري مكانه أبا حممد كما بدا هلل يف إمساعيل بعدما دل عليه أبو عبد اهلل ونصبه  ،وهو كما حدثتك
َ
نفسك وأنكره املبطلون ..أبو حممد ابين اخللف من بعدي عنده ما حتتاجون اليه ومعه آلة اإلمامة واحلمد
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وروى الصفار والكليين واملفيد والطوسي حديثا عن اإلمام اهلادي يقول فيه البنه احلسن  :يا بين أحدث
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هلل شكرا فقد أحدث فيك أمرا.
وإذا صحت فرضا أحاديث (االثين عشرية) فيمكن ان حنسب اإلمام عبد اهلل األفطح أو زيد بن علي
ونكمل القائمة وال حنتاج اىل افرتاض وجود ولد لإلمام العسكري دول دليل.
ان ذلك اال ستدالل من الشيخ اآلصفي يسميه املتكلمون  :الدليل العقلي أو االعتباري أو الفلسفي،
وهو كما يالحظ يقوم على مقدمات نقلية وظنون وتأويالت تعسفية وليس دليال عقليا حمضا حبيث
يستطيع أي إنسان عاقل ان يتوصل اليه .وهو دليل افرتاضي ظين ال يستطيع ان يثبت وجود إنسان يف
اخلارج.
يضيف الشيخ اآلصفي اليه دليال آخر هو الدليل الروائي الذي يتضمن أحاديث تشري اىل ان املهدي هو
الثاين عشر أو التاسع من ولد احلسني أو ابن احلسن العسكري ويدعي صفة التواتر على تلك
األحاديث .ورغم انه يعيرف التواتر بأنه ما ميتنع معه تواطؤ الرواة على انتحال الرواية وما بلغت رواته يف
مجيع الطبقات من الكثرة حبيث يستحيل تواطؤهم على الكذب  ،إال انه يتقبل الروايات دون متحيص أو
حبث ودون مقارنتها مع أحداث التاريخ واألجواء السياسية احمليطة هبا والصراعات الطائفية اليت أدت اىل
اختالقها ،ويرفض اإلشارة ولو من بعيد اىل حدوث االختالف واحلرية لدى الشيعة االمامية من
أصحاب اإلمام العسكري ،وتفرقهم اىل أربعة عشر فرقة وعدم معرفة كبار القوم بتلك األحاديث يف
الزمن األول وتعزيتهم جلعفر وهتنئتهم له باإلمامة بعد وفاة أخيه ،و ال يلتفت اىل احتمال الوضع
والكذب يف فرتة متأخرة  ،وخاصة من قبل الفرقة االثين عشرية اليت ولدت يف القرن الرابع اهلجري
واختلقت كل تلك الروايات لتدعيم مذهبها.
وهذا غريب جدا من باحث بسيط فضال عمن يدعي العلم واالجتهاد وهو ما يفسر التهرب من احلوار
اجلدي وإقامة املؤمترات العلمية احلرة احملايدة من اجل حبث هكذا أمور.
وع ندما يصل الشيخ اآلصفي اىل حبث وجود اإلمام املهدي ووالدته عن طريق األدلة العلمية التارخيية
يعتذر عن إمتام البحث حبجة عدم توفر الوقت  ،وهذا يصح ان كان طلب منه احلديث فجأة ،أما وانه

( - 227الصفار  :بصائر الدرجات ص  473والكليين :الكايف ج 1ص 326و 328واملفيد :اإلرشاد ص 337
والطوسي :الغيبة ص )122
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قد أعد لبحثه إعدادا مسبقا فانه يبدو اقرب اىل العذر من اجل التهرب من مناقشة األدلة التارخيية مبا
يتضمن اعرتافا بضعفها وأسطوريتها.
هلذا أستطيع ان أقول واكرر القول :ان اإلميان بوجود اإلمام حممد بن احلسن العسكري كان فرضية
فلسفية ظنية اجتهادية اكثر مما كان حقيقة تارخيية ثابتة.
ومن هنا ال بد ان نعيد النظر فيها حىت نعيد ترتيب أوراقنا الداخلية وعالقاتنا اخلارجية وال جنعل من
قضية اإلمام املهدي قصة نتناحر عليها اىل يوم القيامة.
امحد الكاتب

وبعد نشر ردي على الشيخ اآلصفي ،يف موقع شبكة هجر للحوار ،قام الشيخ بالتعقيب عليه ،قائال:
حتدثت يف مؤمتر اإلمام املهدي (عج)عن الطوائف األربعة من الروايات وداللتها على ان املهدي املوعود
املنتظر هو حممد بن احلسن العسكري عليهما السالم املولود بسامراء سنة 255هـ من خالل ثالث
حماور  ،هي :
أوال – التأكد من وثاقة أسناد كل من هذه األحاديث األربعة .
ثانياً – داللتها على وجود إمام وحجة هلل تعاىل على عباده من أهل البيت يف كل عصر وأن األرض ال
ختلو من حجة هلل تعاىل يف أي زمان .
ثالثاً – انطباق هذه األحاديث على ما يقوله الشيعة االمامية اإلثين عشرية عن اإلمام حممد بن احلسن
العسكري عليهما السالم  .وعدم وجود مصداق آخر يتطابق مع هذه األحاديث بشكل كامل .
واليك تفصيل هذه احملاور :
احملور األول يف التوثيق :
احملور األول يف توثيق الطوائف األربعة املتقدمة ( األحاديث األربعة ) من حيث السند  .وقد حتدثت يف
البحث السابق بإجياز عن توثيق هذه الروايات من حيث السند  .واعجب من تضعيف الكاتب حلديث
االثين عشر إماما أو أمريا عند أهل السن ة ويف حديث الشيعة  .فقد رواها البخاري بطرق عديدة يف
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الصحيح كما رواها مسلم بطرق عديدة يف الصحيح وقد ذكرت بعض طرق حمدثي أهل السنة يف
األحاديث اإلثين عشر إماماً (أو أمرياً) واخرج أصحابنا االمامية احلديث بطرق كثرية جدا بالغة حد

التواتر  ،وفيها الصحيح الذي ال ميكن فيه التشكيك من حيث السند  .فقد روى احلر العاملي صاحب
الوسائل رمحه اهلل يف اجلزء الثاين من كتابه القيم ( إثبات اهلداة ) تسعمائة وسبعا وعشرين حديثاً
( )927من النصوص العامة إلثبات إمامة األئمة اإلثين عشر عليهم السالم  ،يف الكثري منها تصريح
بعدد االثين عشر بشكل صريح وبأمساء األئمة عليهم السالم  ،ومجلة من طرق هذه الروايات صحيحة
بال إشكال  ،وهي بالغة ح ّد التواتر أيضاً بال إشكال .
منها  95رواية أخرجها الكليين يف الكايف  .و 53رواية أخرجها الصدوق يف عيون األخبار  .و 22رواية
أخرجها الصدوق يف معاين األخبار  .و 92رواية أخرجها الصدوق يف إكمال الدين  .و  22رواية
أخرجها الصدوق يف األمايل  .و  18رواية أخرجها الشيخ أبو جعفر الطوسي يف الغيبة .و 11رواية
أخرجها الشيخ أبو جعفر الطوسي يف مصباح املتهجد  .وغري ذلك  .ولست اعرف وجها علميا
موضوعيا للتشكيك يف رواية يرويها احملدثون عن  927طريقا.
احملور الثاين يف الداللة :
 - 1أما حديث الثقلني الذي تضافرت على روايته صحاح الفريقني فقد دل بشكل واضح على
اقرتان الكتاب حبجة وإمام من أهل البيت من بعد رسول اهلل (ص)  .فان رسول اهلل (ص) ترك فينا
وصرح باهنما ال يفرتقان حىت يردا عليه احلوض  .وأمر املسلمني بالتمسك
الكتاب والعرتة من بعده ّ ،

باحلجج من أهل بيته  ،كما أمرهم بالتمسك بالكتاب .ومعىن التمسك هو األتباع والطاعة  .وهذا هو
معىن ( احلجة ) و ( احلجية )  .وليس للحجية معىن غري االتباع والطاعة والتمسك  .وهؤالء احلجج من
أهل البيت كما يف منت احلديث  ،ومع القرآن جنباً إىل جنب يف كل عصر  ،ال يفرتقان واحلديث مما
تسامل عليه املسلمون .
 - 2واما حديث ( من مات ومل يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة اجلاهلية ) فيدل على :
أ  .ان معرفة أولئك األئمة واحلجج من أهل البيت من الدين  ،ورفضهم واجلهل هبم من اجلاهلية ،
حبيث يدور اإلسالم واجلاهلية معهما إجيابا وسلباً  .ومن ميت وهو ال يعرف إمام زمانه ميوت ميتة
جاهلية .
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ب  .ويدل على وجود إمام منهم يف كل زمان  ،جتب طاعته ومعرفته  ،وعلى استمرار حلقات األئمة
(ع ) يف كل زمان  ،وانه ال خيلو منهم زمان .
ومن يضع هذه الطائفة من الروايات اىل جنب الطائفة األوىل من الروايات جيد تطابقا واضحا فيما
بينهما .فقد ورد يف حديث الثقلني من الطائفة األوىل اهنم حجج اهلل على عباده وجيب التمسك هبم ،
وهم العدل اآلخر للكتاب  ،وما ان متسك الناس هبم لن يضلوا أبدا  .وورد يف الطائفة الثانية ان
معرفتهم من دين اهلل واجلهل هبم من اجلاهلية والضاللة  ،واحلديث مما تسامل عليه الفريقان  ،وقد ذكرنا
بعض ألفاظه وطرقه من قبل  ،وممن أخرجه الشيخان يف الصحيحني .
 - 3واما حديث ( أن األرض ال ختلو من حجة ).
فقد أخرجه أصحابنا بطرق وألفاظ كثرية  ،بالغة حد التواتر وبعض طرقها صحيح  ،كما ذكرت يف
املقال  .واحلديث يدل على وجود حجة هلل تعاىل يف كل زمان منذ وفاة رسول اهلل (ص) اىل ان تقوم
الساعة  ،سواء كان ظاهرا مشهورا  ،أو خائفاً مغموراً  ،كما ورد يف (هنج البالغة )  .ومن يألف لغة
حديث أهل البيت (ع) يعرف ان املقصود من احلجة هو اإلمام املعصوم ( راجع كتاب احلجة من
أصول الكايف ) .
 - 4والطائفة الرابعة روايات ( االثين عشر إماما  ،أو أمريا  ،أو وصياً ) من بعد رسول اهلل (ص) اليت

تضافرت روايتها من طرق الفريقني  .وهي تدل على ان األئمة من بعد رسول اهلل اثنا عشر فقط  ،واهنم
من قريش  ،ويف طرق أصحابنا االمامية أهنم من ذرية علي عليه السالم .
احملور الثالث يف التطبيق :
احملور الثالث يف تطبيق هذه الروايات على الواقع يف تاريخ اإلسالم  .وهو احملور الثالث للبحث الذي
قدمته إىل مؤمتر اإلمام املهدي (عج)  .فأننا إذا تأكدنا من صحة األحاديث األربعة من حيث السند
أوالً  .وتأكدنا من داللتها على وجود اثين عشر إماما وحجة من أهل البيت من جانب اهلل  .فال يبقى
تطبيق حقيقي ودقيق هلذه األحاديث غري ما تعرفه الشيعة االمامية ( واقصد هبم االثين عشرية) من القول
بإمامة أئمة أهل البيت عليهم السالم يف اثين عشر حلقة متصلة  ،ووالدة وغيبة اإلمام الثاين عشر منهم
 ،وهو حممد بن احلسن العسكري عليهما السالم  .وإذا ألغينا عقيدة الشيعة االمامية من احلساب مل
يبق معىن وال تطبيق هلذه األحاديث البتة .
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أما املذاهب اليت ال تتبىن مسألة ( الغيبة واالنتظار ) فال ميكن تطبيق هذه األحاديث عليها النقطاع
حلقات اإلمامة عنها يف أدوار كثرية ومراحل طويلة من التاريخ  ،حىت لو أخذنا بتمحل السيوطي يف
ترتيب االثين عشر إماما .وعليه تتخلف معهم الطائفة األوىل والثانية والثالثة من األحاديث  .واما
املذاهب اليت تتبىن مسألة ( الغيبة واالنتظار ) يف اإلمام  ،كاإلمساعيلية فهي أيضا غري قادرة على إعطاء
تفسري صحيح هلذه الطوائف األربعة من األحاديث لتخلف الطائفة الرابعة عنها ( وهي الروايات اليت
تصرح بان عدد خلفاء رسول اهلل (ص) من بعده اثين عشر إماما أو أمريا )  .فينحصر األمر يف تطبيق
هذه الروايات يف تاريخ اإلسالم على ما تقول به الشيعة االمامية  ،وليس له من تطبيق آخر  ،وال نعرف
تطبيقاً آخر هلذه الطوائف األربعة من الروايات غري ما يقول به االمامية من اإلميان بوالدة اإلمام حممد
بن احلسن العسكري عليهما السالم وغيبته  ،وهذا هو معىن ( املطابقة واالحنصار ) .
وعندئذ يتم االستدالل هبذه الطوائف األربعة من الروايات بشكل كامل  ،الحنصار األمر يف تطبيق هذه
الروايات على ما تقول به االمامية  ،وعدم وجود أي تطبيق آخر معروف يف تأريخ اإلسالم هلا .
وقد ذكرت لذلك مثاال يف املقال وقلت إذا عثر شخص على مال يف دار ال يدخلها غري أربعة – مثال
ض املال على اآلخرين فلم يدعه غريه  ،فان الذي عثر
– فادعاه أحدهم  ،ال يعرف له كذب  ،وعُ ِر َ
على املال يدفعه إىل من ادعاه دون ان يطالبه بيمني أو بينة  ،مبوجب سرية العقالء  .واألمر الذي بني
أيدينا يشبه هذا املثال بعض الشيء  .ويقول كاتب النقد  ( :إذا مل نعرف توجيها لتلك األحاديث

فكيف نطبقها على إنسان مل تثبت والدته وال وجوده بعد )  .أقول حنن ال نشك يف والدة اإلمام عليه

السالم وغيبته وهبذه العقيدة يؤمن أمة واسعة وكبرية من الناس  ،وعريقة يف التاريخ … ولكن للكاتب
ان يشك يف صحة هذه العقيدة  ،فيكون أمامه افرتاضان كأي قضية علمية أخرى ختضع للبحث العلمي
:
االفرتاض األول  :صحة عقيدة اإلمامة .
االفرتاض الثاين  :عدم صحة هذه العقيدة .
وله أن ُخيْ ِ
ض ْع هذين االفرتاضني للدراسة يف ضوء الطوائف األربعة املتقدمة من احلديث اليت ال ميكن
إنكارها وال تكذيبها كما تقدم  .عندئذ جيد ان االفرتاض األول يقدم بسهولة تفسريا واقعيا تارخييا
للطوائف األربعة املتقدمة من احلديث  ،النطباقها الكامل عليه  .بينما االفرتاض الثاين يؤدي به اىل
إنكار األحاديث األربعة أو تكذيبها  ،واألول منها يعارض النهج العلمي املعروف للفريقني يف توثيق
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احلديث  ،والثاين من هما تكذيب لرسول اهلل (ص) وأهل بيته الذين اذهب عنهم الرجس  ،وجعلهم
رسول اهلل (ص) العدل اآلخر للكتاب .
وحياول الكاتب ان يقلل من قيمة العمق التارخيي واملساحة اليت تغطيها هذه العقيدة يف العامل بتكثري
الفرق الشيعية اليت ال تؤمن هبذه العقيدة فيقول ( وقد خلط يف ذلك بني فرق الشيعة االمامية املختلفة
كاإلمساعيلية والواقفية والفطحية واحملمدية الذين قالوا بأئمة مهديني آخرين) .وهي حماولة ضعيفة بطبيعة
احلال  ،وال ميكن ان يصفها القارئ املنصف باإلنصاف  ،فال جيوز مقارنة الشيعة االمامية يف التاريخ
واحلاضر بفرق بائدة  ،ليس هلا أي حضور ثقايف وفقهي واجتماعي على وجه األرض كالواقفية والفطحية
واحملمدية  .فان الشيعة االمامية االثين عشرية أوسع املذاهب اإلسالمية بعد مذهب أهل السنة واجلماعة
( ونقصد هبم أهل السنة جمتمعني ) وهلم اليوم على وجه األرض مراكز علمية وحوزات ثقافية وجامعات
وفقهاء ومفسرون وحمدثون وموسوعات يف الفقه واحلديث والتفسري وميتّد تارخيهم اىل أصول عريقة من
الفقهاء واحملدثني واملتكلمني واملفسرين  ،ويغطون مساحة واسعة جداً من العامل اإلسالمي .
وتكثري الفرق الشيعية هبذه الصورة ال يؤدي اىل تقليل قيمة عقيدة الشيعة االمامية يف والدة وغيبة اإلمام
املهدي حممد بن احلسن العسكري عليهما السالم  .وكنت أمتىن ان اذكر طائفة من الروايات الصحيحة
اليت رواها أصحابنا االمامية بطرق صحيحة ومتواترة عن والدة وغيبة اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه ،
كما وعدت من قبل غري أن النقد وصلين وأنا يف السفر ومل يكن معي من مصادر احلديث ما أمتكن
معه من إجناز الوعد السابق .على ان فيما كتب علماؤنا رحم اهلل املاضني منهم وحفظ الباقني كاحلر
العاملي يف إثبات اهلداة و السيد صدر الدين الصدر يف كتابه (املهدي) والتجليل التربيزي يف كتابه عن
اإلمام املهدي والصايف الكلبايكاين يف منتخب األثر والشيخ علي الكوراين يف موسوعة اإلمام املهدي
وغريهم كفاية يف هذا الباب .على أمل العودة ان شاء اهلل اىل متابعة املوضوع .
وإنين كنت أمتىن لكاتب المناقشات شيئا اكثر من املوضوعية يف النقد  .فليس يعاب على أحد ان
حيمل رأيا أو ينقد رأيا ولكن بشرط ان يلتزم بالنهج العلمي للنقد  ،وذلك يف موضوع خطري وحساس
خيص عقيدة أمة من املسلمني واسعة االنتشار على األرض ومعروفة.

وقد رددت على رد اآلصفي  ،مبا يلي:
العالقة بين اإليمان بالمهدي ورفض الشورى
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مساحة العالمة الشيخ حممد مهدي اآلصفي حفظه اهلل
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
اطلعت على ردكم العاجل وانتم يف السفر على مناقشيت لكلمتكم عن (اإلمام املهدي) اليت ألقيتموها
يف أحد املؤمترات اليت عقدت مؤخرا حول هذا املوضوع .وقد خلصتم يف ردكم ما سبق ان شرحتموه يف
كلمتكم ،ومل تأتوا بشيء جديد ومل تردوا على النقاط اليت ذكرهتا يف مناقشيت من تعارض دعوى التواتر
واإلمجاع على مهدوية اإلمام الثاين عشر مع التاريخ الشيعي وأحاديث أهل البيت الكثرية واحلركات
املهدوية الشيعية العديدة اليت ظهرت يف القرون األوىل  .وبدال من ان تثبتوا والدة ابن اإلمام احلسن
العسكري املفرتض تارخييا انشغلتم م رة أخرى بتكرار احلديث عن النظرية االمامية اإلهلية  ،واستنتجتم
منها صحة فرضية وجود (اإلمام حممد بن احلسن العسكري) ووعدمت أيضا ببحث الروايات اليت تتحدث
عن والدته يف املستقبل  ،وهذا ما يدعونا اىل انتظار نتائج أحباثكم حول األدلة التارخيية على والدة
اإلمام املهدي .
وبالرغم من أنكم وصفتم تلك األدلة التارخيية  -مسبقا وبسرعة  -بالصحة والتواتر  ،رمبا اعتمادا على
املركوز يف ذهنكم  ،فاين أؤكد لكم مرة أخرى ان تلك الروايات التارخيية ليست سوى إشاعات سرية
ضعيفة ومتناقضة ال ترقى اىل مستوى خرب اآلحاد الصحيح فضال عن كوهنا صحيحة أو متواترة  ،خاصة
واهنا ختالف الظاهر وإمجاع املؤرخني الشيعة الذين حتدثوا عن وقوع احلرية بعد وفاة اإلمام احلسن
العسكري وقيام كرباء الشيعة بتعزية جعفر وهتنئته باإلمامة يف البداية  ،مث تفرق الشيعة اىل أربع عشرة
فرقة  ،وعدم معرفة علماء قم يف تلك األيام بوجود ولد لإلمام العسكري وإرساهلم وفدا اىل سامراء
ليحقق يف املوضوع  ،وان عامة الشيعة االمامية حبثوا عن الولد فلم يعثروا عليه ومل يتأكدوا من وجوده ،
فكيف تكون الروايات حول والدته متواترة؟ وماذا يعين التواتر لديكم؟ وهل لديكم مصطلح جديد يف
معىن التواتر؟ علما بأنكم تقولون بانعدام صفة التواتر مع احتمال الكذب والوضع .
ويبدو أنكم حتاولون إضفاء صفة الصحة والتواتر على إشاعات الغالة الغريبة والعجيبة  ،يف حماولة
منكم للخروج من احلرية اليت ال زلتم ترتددون فيها نتيجة إميانكم بنظرية اإلمامة اإلهلية وضرورة وجود
اإلمام املعصوم املعني من قبل اهلل  ،اليت استنتجتموها من بعض األحاديث اليت وصفتموها أيضا بالصحة
والتواتر  ،و ّأولتموها تأويال خاصا  ،وال تريدون ان تفسروها بشكل آخر كما فسرها بعض الشيعة
االمامية (الفطحية) الذين خرجوا من احلرية بنقل اإلمامة اىل جعفر بن علي اهلادي.
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ا ملشكلة هي يف طريقة استنتاجكم لنظريتكم اخلاصة من تلك األحاديث ويف تركيب فرضية والدة ابن
لإلمام العسكري عليها  ،مع انه ال تالزم بني النظرية األوىل والفرضية الثانية  ،وان القول بذلك نوع من
التخمني والظن والقول بال دليل.
ان حريتكم تتجسد يف حماولتكم العثور على مصاديق خارجة لبعض األحاديث الغامضة كحديث
االثين عشرية  ،وقد قدمنا لكم عدة حلول أخرى ممكنة مل تناقشوها ومل تأخذوا هبا وأصررمت على افرتاض
وجود ولد لإلمام العسكري مع ان هذه الفرضية أسوء من متحالت السيوطي.
مث إنكم مل جتيبونا على السؤال عن معىن اإلمامة وكيفية االرتباط باإلمام وطاعته وتوليه وهو يف الغيبة،
مع إنكم يف كتابكم (عالقة احلركة اإلسالمية بوالية األمر) ترفضون جمرد الوالء االمسي أو الصوري للويل
الفقيه وتطالبون حزب الدعوة اإلسالمية بالطاعة احلركية والوالء احلضاري واالنقياد السياسي  ،فكيف
ميكن حتقيق هذا ا لنوع من الطاعة لإلمام الغائب الذي ال يفيت وال يفسر وال يأمر وال ينهي وال ميارس
دوره القيادي؟ وكيف ميكن ان نسميه إماما؟ وقد قال اإلمام الرضا يف أحاديث كثرية  :ان اإلمام جيب
ان يكون حيا ظاهرا معروفا.
ولو كان اإلمام العسكري قد ادعى والدة ولد له وأظهره للناس مل نكن نشرتط ان يأتينا بدليل على بنوة
ذلك الولد له  ،كما مل نسأل أحدا من األئمة السابقني أو غريهم عن إثبات نسب أي شخص إليهم ،
بالرغم من شك بعض أهل البيت ببنوة اإلمام اجلواد (الذي كان أمسرا ) لإلمام الرضا يف حياته  ،وعرضه
على القافة  ،واكتفينا بإعالن اإل مام الرضا لبنوة ابنه اجلواد اليه .فكيف تريد منا ان ننسب ولدا اىل
اإلمام العسكري وهو يعلن أمام املأل أن ال وجود لولد لديه؟ ونقبل بالرواية السرية املتهمة واملشكوك
فيها؟
نعم توجد روايات كثرية يرويها الغالة والضعفاء والوضاعون ،ولكنها غري حمققة وال مدروسة وال توجد
فيها رواية واحدة صحيحة  ،ومشكلتها الرئيسية هي اهنا تنسب ولدا لرجل مل يعرتف بوجود هكذا ولد
 ،وهو أمر لو حدث مع أي شخص لرفضه بشدة  ،فهل تقبل ان ينسب إليك أحد وجود ولد لك يف
السر يف حياتك أو بعد مماتك بالرغم من إنكارك لذلك؟ وهل جيوز شرعا إحلاق هذا الولد املدعى بك
؟ وهل جيوز إعطاؤه اإلرث مثال؟
ان الشيعة االمامية مل جيمعوا على وجود اإلمام الثاين عشر ماعدا الفرقة االثين عشرية ،وقد وصل القول
بذلك اىل طريق مسدود فتخلى الشيعة ومنذ قرون عن نظرية اإلمامة وعن انتظار اإلمام املفرتض الغائب
 ،وأقاموا هلم دوال بأنفسهم على أساس الفقه والعدالة وليس العصمة أو النص .
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ومع ان الكثرة واالنتشار ليست مقياسا للحق والصواب ،228وإال فان املسيحيني وأهل السنة أكثر من
الشيعة  ،فنحن ال حناول التهجم على أية جمموعة بشرية مهما كانت صغرية  ،وامنا حناول مناقشة فرضية
ظنية اجتهادية قال هبا بعض املتكلمني قبل ألف عام وسببت للشيعة واملسلمني أضرارا كثرية  ،وال تزال
تعقد حياهتم االجتماعية وحتول دون تطور نظامهم السياسي.
ومن هنا أطالبكم ببذل املزيد من الوقت واجلهد ملراجعة تلك الفرضية بدقة والتأكد من حقيقتها ،
واعتقد اهنا تستحق ان توقفوا من أجلها كل أعمالكم الثقافية ونشاطاتكم التنظيمية والسياسية لكي
خترجوا بنتيجة واضحة وأكيدة  ،وذلك آلثارها الكبرية على مسريتكم الشخصية ومسرية احلزب الرائد
حزب الدعوة اإلسالمية ومسرية الشعب العراقي واألمة اإلسالمية...
فضيلة الشيخ اآلصفي
لقد بذلتم جهودا كبرية يف خمتلف اجملاالت الفقهية والفكرية والسياسية واالجتماعية  ..وتقفون اليوم أمام
قضية جذرية ترتبط مبوضوع الشورى وحق األمة يف اختيار أئمتها وممثليها يف جمالس الشورى  ،وهتم
العالقات الدولية والداخلية بني املسلمني  ،وانتم مدعوون من موقع املسؤولية اىل دراسة موضوع وجود
اإلمام الثاين عشر الغائب  ،والقيام بثورة ثقافية تصفي الرتاث من اخلرافات واألساطري والفرضيات الومهية
والنظريات البشرية الدخيلة  ،إذ ال ميكن من دون ذلك ،االنطالق بقوة وثبات لبناء احلضارة اإلسالمية
من جديد.
وإذا كنا مطالبني بالعودة اىل القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة و أحاديث أهل البيت الصحيحة  ،فانه
ليس من اجلائز التشبث بكل ما هو موروث من عصور االحنطاط ،أو التعصب لعقائد اآلباء واألجداد ،
فان هدفنا هو البحث عن احلق واحلقيقة والتمسك مبا هو ثابت وأكيد  ،ومراجعة النظريات اليت أضرت
بوحدة املسلمني ودمرت فكرهم السياسي ودفعتهم اىل اجلمود والتخلف واالنتظار وألقت هبم بني براثن
االستبداد.
امحد الكاتب
لندن  5شوال  1420املصادف 2000/1/12

 - 228وقد قال الشيخ املفيد":ما روي من خرب الواحد ...ولو رواه ألف إنسان وألف ألف ملا جاز أ ّن جيعل ظاهره
حجة يف دفع الضرورات وارتكاب اجلهاالت بدفع املشاهدات" .املفيد ،الفصول املختارة ،ص .249
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 -18مع الشيخ المنتظري في كتابه "موعود األديان":
المنتظري يعاني من االستبداد ويشيد قواعده!

للثورة اإليرانية بعدان ،بعد سياسي حتقق بإسقاط الشاه ،وبعد ثقايف متثل بالثورة على الفكر اإلمامي
اإلثين عشري القدمي الذي كان يكبل شيعة إيران ومينعهم من إقامة حكومة إسالمية يف عصر غيبة اإلمام
الثاين عشر (املهدي املنتظر) ،والذي كان يدعو الشيعة اىل الصرب وانتظار "اإلمام الغائب ،املعصوم
وا ملنصوص عليه من اهلل"  .ولكن فكر (والية الفقيه) حترر من عقيدة االنتظار وشرط العصمة والنص،
وأجاز للشيعة إقامة الدولة حتت قيادة الفقيه العادل (غري املعصوم وغري املنصوص عليه من اهلل) .وكانت
هذه اخلطوة ثورة فكرية بكل معىن الكلمة ،وكان من املتوقع أن متتد بآثارها اىل أبعد من إيران لرتمم
العالقات الشيعية السنية املتدهورة تارخييا ،وتقيم نظاما دميوقراطيا مثاليا يف إيران ،ولكنها مع األسف
الشديد توقفت يف منتصف الطريق فانتكست على صعيدين:
األول :الصعيد الداخلي ،حيث انتكست العملية الدميوقراطية هبيمنة املرشد األعلى على جملس
الشورى ورئاسة اجلمهورية واجملتمع بصورة عامة  ،دون أن يسمح ألحد بانتقاده أو حماسبته أو تغيريه.
الثاين :الصعيد اخلارجي ،حيث تقمصت الثورة اإليرانية ثوب الطائفية ومل تستطع حتقيق الوحدة
اإلسالمية ،بالرغم من سعيها وطموحها حنو ذلك .وقد سددت الثورة اإليرانية ضربة قاصمة للجماهري
اإلسالمية (السنية) اليت التفت حوهلا يف البداية ،بسنها قانونا دستوريا مييز بني السنة والشيعة ويضع
السنة يف إيران يف الدرجة الثانية ،ويشرتط على رئيس اجلمهورية أن يكون ملتزما باملذهب الشيعي
اإلمامي اإلثين عشري ،ومدافعا عنه.
وبالرغم من أن إيران يف ظل الثورة كانت قد حتولت جذريا حنو الفكر السياسي اإلسالمي العام (أو
السين) القائل بالشورى ،وختلت عن الفكر اإلمامي االثين عشري ،وكان ميكن أن حتظى بتعاطف
والتفاف اجلماهري اإلسالمية (السنية) إال اهنا بسنها لذلك القانون املميز دفعت السنة داخل إيران
وخارجها عنها.
وهناك بالطبع رابط بني املوضوعني يتمثل باالقتصار على نقد آثار فكر االنتظار ،وعدم نقد الفكر
اإلمامي من اجلذور .فقد كان َثة يف إيران عشية الثورة ،شعور بوجود أزمة يف الفكر اإلمامي حتول دون
التقدم يف عملية الثورة السياسية .وهذا ما دفع الشيخ حسني علي املنتظري اىل حماولة جتاوز الفكر
اإلمامي والتقرب من الفكر السين واخلروج بنظرية ثالثة جديدة.
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وحسبما يقول الشيخ املنتظري يف مذكراته فانه طرح على اإلمام اخلميين يف بداية الستينات فكرة اخلط
الثالث بني نظرية الشيعة يف النص ونظرية السنة يف الشورى  ،وذلك باجلمع بني النظريتني وااللتزام
بالنص يف زمان وجود األئمة املعصومني املنصوص عليهم من اهلل والعمل بالشورى يف حالة عدم
وجودهم  229.ولكن اإلمام اخلميين أصر على ضرورة االنتظار وحرمة إقامة الدولة يف (عصر الغيبة) أو
إقامتها على أساس الشورى ،وأكد على ان املذهب الشيعي يرى ضرورة كون اإلمام معصوما ومنصوبا
(من اهلل) وقال له:ان املسؤولية تقع على عاتق الناس يف زمان الغيبة ،وجيب علينا إعداد الظروف املناسبة
لظهور اإلمام الغائب.
وعندما قال له املنتظري :هل يعين ذلك ان يعيش الناس يف (عصر الغيبة) يف هرج ومرج؟ قال اإلمام
اخلميين " :لقد أمت اهلل النعمة  ،وهذه مسؤولية الناس الذين جيب عليهم توفري الشروط املناسبة لظهور
230
اإلمام (صاحب الزمان) إذ ان اإلمام حسب رأي الشيعة جيب ان يكون معصوما ومنصوبا فقط ".
كان هذا احلوار يف بداية الستينات ،أي قبل حوايل عشر سنوات من تبين اخلميين لنظرية والية الفقيه،
اليت أعلنها يف النجف سنة  1969قبل عشر سنوات من تفجر الثورة يف إيران.
وكان معظم فقهاء الشيعة يف ذلك الوقت حيرمون إقامة الدولة يف (عصر الغيبة) وظل مرجع كبري
كالسيد اخلوانساري (تويف عام  1405هجرية 1985 /م) يصر على ضرورة انتظار اإلمام الغائب
(حممد بن احلسن العسكري) وعدم جواز تطبيق احلدود الشرعية  ،أو التدخل يف الشؤون السياسية ،حىت
بعد انتصار الثورة بسنوات.
وقد بدأت مالمح الثورة الفكرية تتبلور يف إيران على يدي الشيخ املنتظري الذي بادر يف وقت متقدم
بإحياء صالة اجلمعة اليت كانت معطلة عند غالبية الشيعة االمامية االثين عشرية يف (عصر غيبة اإلمام
املهدي )لعدم توفر شرط األذن اخلاص هبا من اإلمام ) حيث بدأ الشيخ بإقامتها يف مدينة (جنف آباد)
قبل انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران.
ونظراً جلرأة الشيخ املنتظري يف نقد كثري من الظواهر السلبية يف الثقافة الشيعية ،فقد اهتمه احملافظون
بالوهابية والعمل على هدم التشيع وقبض األموال من اململكة العربية السعودية ،و ذهب أحد اخلطباء يف
231
قم اىل حتديد رقم بئر النفط اليت زعم ان املنتظري يأخذ عوائدها من السعودية!
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( -ص  17من ملف رقم  31من مذكرات الشيخ المنتظري)

وقد فرض الفكر الثوري اإليراين نفسه يف هناية املطاف ،واستطاع إقامة نظام سياسي يقوم على
انتخاب اإلمام ورئيس اجلمهورية ونواب جملس الشورى  .وكان ميكن هلذا النظام أن يشكل ملتقى
جلميع املسلمني بغض النظر عن هوياهتم الطائفية  ،ومل تكن َثة حاجة ماسة لتحديد هوية الدولة ورئيس
اجلمهورية  ،الطائفية " :الشيعية االمامية االثين عشرية" إذ ال أثر لتلك اهلوية يف السياسة الداخلية أو
اخلارجية أو االقتصادية أو االجتماعية  .بل اهنا متناقضة يف احلقيقة مع واقع النظام اجلديد ،الذي يقوم
على الشورى ويكتفي بشرط الفقه والعدالة ،بدال من العصمة والنص .ولذلك فقد رفض اجمللس
التأسيسي (اخلرباء) الذي سن الدستور ،إضافة اهلوية الطائفية اىل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،أو
اشرتاط التزام رئيس اجلمهورية بالتشيع اإلثين عشري ،كما رفض االعرتاف بوالية الفقيه ،أو إعطاء اإلمام
صالحيات واسعة تسمح له باهليمنة على النظام الدميوقراطي ،يف عمليات التصويت األوىل على بنود
الدستور املقرتح ،ولكن الشيخ املنتظري الذي كان يرأس (جملس اخلرباء) التأسيسي لعب دورا كبريا يف
إقرار بندين مهمني كان هلما األثر السليب على مسرية الثورة ،ودفعها للتوقف يف منتصف الطريق .فقد
كشف الشيخ املنتظري نفسه يف مذكراته اليت نشرها قبل مخس سنوات عن دوره يف تثبيت األصل الثاين
عشر  ،واألصل اخلامس عشر بعد املائة يف الدستور  ،اللذين ينصان على هوية الدولة اإليرانية ورئيس
اجلمهورية( :الشيعية االثين عشرية) وذلك بعد فشل املؤيدين يف احلصول على أغلبية أعضاء جملس
اخلرباء  ،وإصرار الشيخ املنتظري على مترير ذينك األصلني يف عملية تصويت أخرى 232.وذلك انطالقا
من كون املذهب الشيعي مذهب غالبية الشعب اإليراين  ،وكون الدستور اإليراين السابق املوضوع منذ
مائة عام  ،يتضمن بندا صرحيا بذلك  ،وحتت ضغط مراجع الدين يف قم كالسيد الكلبايكاين
والشريعتمداري والشيخ مرتضى احلائري .ويف احلقيقة مل يقدم ذلك الشرط من واقع إيران شيئا ومل يؤخر
شيئا ،سوى أنه ألب عليها السنة يف الداخل واخلارج ،وفصلهم نفسيا عنها.
وقد أحس الشيخ املنتظري بعد حني خبطئه هذا فوعد زعماء أهل السنة احملتجني على شرط اهلوية
الشيعية يف الرئيس  ،مبراجعة هذا األمر يف أي تعديل دستوري قادم ،حسبما يقول يف مذكراته 233.ولكن
هذا الوعد مل يتحقق حىت اآلن ،رغم تعديل الدستور سنة 1989
وإذا كان شرط اهلوية الشيعية يف الرئيس اإليراين ،قد عكر عالقات إيران اخلارجية مع أهل السنة ،كما
أثر على عالقاهتا معهم يف داخل إيران (يبلغ تعدادهم حوايل ستة ماليني نسمة) فان القرار اآلخر الذي
اختذه رئيس جملس اخلرباء الشيخ حسني علي املنتظري ،وهو منح مسئولية قيادة القوات املسلحة اإليرانية
اىل اإلمام (الويل الفقيه) يف الدستور اإليراين ،بعد فشل التصويت عليه يف مرة سابقة داخل جملس
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اخلرباء ،لعب دورا كبريا يف نقض النظام الدميوقراطي الذي أقامته الثورة اإليرانية ،وذلك بالسماح للفقيه
الويل باهليمنة على جملس الشورى ورئاسة اجلمهورية واجملتمع اإليراين بصورة عامة ،وبناء ديكتاتورية دينية
باسم (النيابة العامة للفقهاء عن اإلمام املهدي الغائب).
وكما قلنا يف البداية ،كانت هذه خطوة سلبية وانتكاسة خطرية يف مسرية الثورة ،وقد عاىن الشيخ
املنتظري نفسه منها  ،وذهب ضحيتها ،فبعد أن كان منتخبا من جملس اخلرباء ليكون خليفة اإلمام
اخلميين ،إذا به جيرب على االستقالة جملرد قيامه بنقد بعض تصرفات اإلمام  ،ومينع حىت من التعبري عن
وجهة نظره يف وسائل اإلعالم اإليرانية ،وتفرض عليه اإلقامة اجلربية والعزلة عن الناس لسنوات طويلة.
ومع ان نظرية الشيخ املنتظري حول (والية الفقيه) كانت ختتلف قليال عن نظرية اإلمام اخلميين ،إال أن
إميان املنتظري هبا ودفاعه عنها صبّا يف مصلحة األخري.
االختالف الرئيسي بني النظريتني كان يدور حول مصدر شرعية نظام والية الفقيه ،هل هو اهلل؟ أم
الشعب؟ ففي حني كان اإلمام اخلميين يعتقد بأن مصدر الشرعية ينبع من توكيل اإلمام املهدي للفقهاء
ليكونوا حكاما على الناس ،حسبما ورد يف "التوقيع" املروي عنه والذي يقول فيه" :وأما احلوادث الواقعة
فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فاهنم حجيت عليكم وأنا حجة اهلل"  .وكذلك من "مقبولة" عمر بن حتظلة

 ،واليت يقول فيها اإلمام الصادق ":إين قد جعلته عليكم حاكما" .مما مسح لإلمام اخلميين باعتبار والية
الفقهاء على الناس جمعولة من قبل اهلل كوالية الرسول واألئمة من أهل البيت  ،واهنا والية دينية إهلية .
وقد ترتب على ذلك اعتقاد اخلميين بعدم حاجة الفقيه إىل اخذ رضا األمة يف أية مسألة  ،وأن له
احلق ان يعمل مبا يتوصل إليه يف اجتهاده  ،وعلى األمة ان تطيعه بال مناقشة أو تردد  ،وهو ما مينحه
صالحيات مطلق ة أخرى  ،وجييز له و ألي فقيه ان يستويل على السلطة بالقوة أو االنقالب العسكري
أو حيتكرها بعد ذلك ويصادر احلريات واحلقوق العامة ويلغي األحزاب ويعطل جملس الشورى  ،أو
يصدر قوانني جديدة تتعارض مع الدستور أو الشرع  ،كما اصدر اإلمام اخلميين قانون (احملاكم اخلاصة
لرجال الدين) واملنافية للمساواة اإلسالمية والقوانني الوضعية  ،واليت حتكم مبا تشاء على من تشاء كيفما
تشاء .
ولكن الشيخ املنتظري ناقش اإلمام اخلميين يف داللة مقبولة عمر بن حنظلة واألحاديث األخرى على
النصب واجلعل والتعيني  ،وقال اهنا تدل على االنتخاب وال يصح االستدالل هبا إلثبات الوالية املطلقة
بالنصب .
ورغم صوابية منطق الشيخ املنتظري  ،املدعوم من قبل كبار احملققني الشيعة ،يف رفض نظرية النيابة
العامة للفقهاء عن اإلمام املهدي ،إال انه هزم يف معركة (والية الفقيه) ألنه توقف يف نقدها يف منتصف
247

الطريق ،ومل يقم بنقد نظرية اإلمامة واالثين عشرية من اجلذور ،ومل يبحث مسألة وجود اإلمام املهدي
الغائب بدقة .وكما قلت سابقا ،فقد كانت نظرية والية الفقيه بنفسها ثورة على الفكر اإلمامي االثين
عشري ،ألهنا كانت تتخلى عن شرط العصمة والنص والساللة العلوية احلسينية يف اإلمام ،وترفض نظرية
انتظار اإلمام الغائب ،ولكن الشيخ املنتظري مل يبحث يف أصل نظرية اإلمامة ووجود اإلمام املهدي.
ولكي ال نظلم الشيخ املنتظري ،جيب أن نعرتف بشجاعته الفكرية ،وقيامه خبطوات جريئة يف نقد كثري
من املظاهر السلبية يف الرتاث الشيعي .فهو ينقل عن أستاذه املرجع الديين السيد حسني الربوجردي
(تويف سنة  )1960دعوته اىل التحقيق يف الكتب الروائية  ،والرتكيز على علم الرجال واحلديث وتصفية
األخبار الدخيلة  ،واالنفتاح على جماميع أهل السنة الروائية  ،ورفض الكتب الشيعية الضعيفة غري
املسندة 234.وينقل عنه أيضا ،قوله بعدم جواز اخلضوع هليبة العلماء السابقني اىل درجة االمتناع عن
235
ممارسة التفكري .
وقد دخل الشيخ املنتظري يف حوار مع أستاذ آخر له يف احلوزة العلمية (هو السيد مهدي احلجازي)
حول صحة رواية معينة  ،قال األستاذ  :ان العالمة اجمللسي يعتربها (رواية معتربة) قال الشيخ املنتظري:
ان اعتبار أحد العلماء لرواية معينة بأهنا صحيحة  ،ال يشكل حجة شرعية لنا  ،إذ جيب ان نتحقق من
الصحة بأنفسنا ونرى فيما إذا كانت معايريه للتصحيح متطابقة مع معايرينا  ،ولذا فان تصحيح اجمللسي
لتلك الرواية ال يكفي  ،وان علينا ان نتحقق بأنفسنا 236.هذه العقلية االجتهادية املنفتحة دفعت الشيخ
املنتظري اىل مراجعة كثري من األمور التارخيية  ،والنظر يف الرتاث الروائي الضخم املشحون باألحاديث
الضعيفة املوضوعة  ،والرتكيز على القرآن الكرمي وهنج البالغة  .مما كان يؤهله إلحداث ثورة ثقافية كربى
يف الرتاث الشيعي تتجاوز اخلالف الطائفي املوروث واملزمن .
وكان املنتظري قد انتقد خالل السنوات املاضية بعض اجلوانب التطبيقية السيئة لنظرية والية الفقيه ،
ولكنه مل يتطرق اىل حبث جذورها العقائدية  ،وخاصة جلهة ارتكازها على نظرية اإلمامة ووجود اإلمام
الثاين عشر الغائب( حممد بن احلسن العسكري) الذي يعطي الفقهاء (النواب العامني) هالة قدسية
وصالحيات واسعة ختل بالتوازن الضروري املطلوب بني األمة واإلمام.
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ان احلرص على تطور النظام اإلسالمي وصون التجربة الرائدة يقتضيان فتح احلوار حبرية مطلقة حول
مجيع القضايا الفكرية والعقائدية السنية والشيعية  ،وتذويب الرواسب التارخيية  ،من أجل حتقيق درجة
أعلى من الوحدة واملزيد من احلرية جلميع أبناء األمة اإلسالمية .ال سيما وان التطورات السياسية
املتالحقة يف إيران بعد فشل احلركة اإلصالحية وسعيها للتحرر من حكم رجال الدين ،تقتضي مواصلة
الثورة الثقافية وترسيخ عملية االجتهاد والفرز بني الروايات الصحيحة واملوضوعة .وهذا ما دفع عددا من
اإليرانيني للمطالبة من الشيخ املنتظري بإعادة النظر يف نظرية اإلمامة وحبث فرضية وجود اإلمام الثاين
عشر "حممد بن احلسن العسكري" املهدي املنتظر الغائب .ولكنه مل جيد الظروف املناسبة  ،أو الوقت
الكايف ،أو القدرة الصحية والذهنية الكافية لبحث ذلك املوضوع ،فكتب ردا سريعا  ،حتت عنوان
(موعود األديان) كرر فيه النظرية الشيعية االثين عشرية التقليدية ،وقال ":ان موضوع املهدي املوعود من
أهم املواضيع واألحباث اليت طرحت لدى املسلمني يف القرون األوىل ،منذ عهد الرسول األعظم واألئمة
املعصومني.وأكدت عليه األديان املختلفة .وتوجد عليه أدلة نقلية وعقلية .وقد جاءتين رسالة عرب
اإلمييل تنكر وجود اإلمام املهدي (إمام العصر) وغيبته اليت تعترب من أصول املذهب الشيعي" .وأشار
املنتظري يف املقدمة اىل أن كتابه " ال يعرب عن دراسة متكاملة حول اإلمام املهدي ،وذلك ألن هذا
املوضوع حيتاج اىل تأليف كتب مؤلفة".
كتاب "موعود األديان"
ويف الوقت الذي كنا ننتظر من الشيخ حسني علي املنتظري ،أن يقوم ببحث موضوع (املهدي) باعتباره
واحدا من أكرب فقهاء إيران ،وأحد قادة الثورة اإليرانية واملهتمني بتذليل العقبات الفكرية أمام تقدم الثورة
ومسريهتا الدميوقراطية .خاصة وأنه يعترب موضوع (املهدي) أصال من أصول املذهب الشيعي ،ولكن كتابه
الذي جاء يف أكثر من أربعمائة صفحة خال من أي حبث جدي حول املوضوع.
وقد اعرتف فيه بسرية احلمل والوالدة لإلمام املهدي املفرتض ،وقال ":ان الظروف السياسية كانت
تقتضي إخفاء محل ووالدة اإلمام املهدي ،حىت عن العلويني واهلامشيني ،خوفا من تسرب اخلرب اىل
العباسيني" 237.و "ان اإلمام العسكري مل يكن يطمئن اىل أحد سوى اخلاصة ،حىت يطلعهم على
والدة ابنه" 238.وأضاف" :ان سبب عدم ذكر املهدي يف وصية اإلمام احلسن العسكري ،هو الشعور
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باخلوف واخلطر على حياة ذلك اإلمام .ألن العسكري كان خيضع ملراقبة شديدة عند وفاته .ولذلك مل
239
يذكر اسم ابنه يف الوصية".
وبعد كل هذه السرية والغموض يف حياة اإلمام العسكري  ،وعدم اعرتافه بوجود أي ولد له يف حياته،
أو عدم ظهور أي ولد له عند وفاته ،حسبما يقول مجيع مؤرخي الشيعة ،فان الشيخ املنتظري يدعي
ثبوت وجود ولد لإلمام العسكري يزعم أنه ولد يف السر ،وانه املهدي املنتظر ،وانه حي اىل اليوم 240.مث
241
يعود فيناقض نفسه ليقول ان ذلك الولد املستور ظهر ليصلي على جنازة أبيه أمام الناس.
ومن املعروف ان هذه هي عقيدة الشيعة االثين عشرية ،وهي تقوم على افرتاض وجود الولد لإلمام
العسكري  ،لكي تستمر اإلمامة فيه ،دون أن تقدم أدلة تارخيية علمية على والدته ووجوده ،ولكنها
تتشبث بنظريات واهية و افرتاضات فلسفية ،وأحاديث ضعيفة ال تصمد أمام البحث العلمي .وبدال من
أن يقوم الشيخ املنتظري ببحث تلك "األدلة والرباهني" اليت يقدمها أصحاب النظرية االثين عشرية ،واليت
أوقعت الشيعة يف أزمة سياسية أكثر من ألف عام ،حىت جاءت نظرية (والية الفقيه) فأنقذهتم منها.
واليت ال تزال تعرقل املسرية الدميوقراطية للشعب اإليراين ..بدال من ذلك فان الشيخ املنتظري ال ميلك
سوى أن يكرر دعاوى الفرقة االثين عشرية دون متحيص أو مناقشة لسند أية رواية.
انه يقول يف البداية ":ال يوجد شك حول أصل وجود إمام العصر (عج) حىت حنتاج اىل إثباته عن
طريق النواب األربعة .فباإلضافة اىل أن املوضوع يثبت عن طريق األدلة اليت تؤكد ضرورة اإلمامة يف مجيع
العصور واألزمان ،فانه يثبت أيضا عن طريق األخبار املتواترة الواردة عن النيب األكرم (ص) واألئمة
املعصومني ،واملروية عن طريق الفريقني (السنة والشيعة) .وهناك أكثر من ثالثة آالف حديث حول
اإلمام املهدي ،حبيث تفيد ال تواتر اإلمجايل ،وتوجب القطع واليقني .وهي تتحدث عن املهدي وانه ابن
اإلمام احلسني ،وله غيبة ويعمر طويال ،مث يظهر وميأل األرض قسطا وعدال بعد أن متأل ظلما وجورا.
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ونستطيع إثبات وجود املهدي باألدلة العقلية والنقلية ،واألحاديث املتواترة منذ زمان النيب األكرم ،اليت
تورث العلم واليقني .وبناء على ذلك فان وجود اإلمام املهدي ليست فرضية قائمة على القمع
242
واإلرهاب ،بل قائمة على العقل السليم والنقل الثابت".
ويشرح ذلك مبزيد من التفصيل فيقول":هناك روايات متعددة تشكل حمل اتفاق بني الشيعة والسنة،
وبتعابري خمتلفة ،تدل على أن خلفاء الرسول أو أئمة املسلمني ،أو نقباء الرسول هم اثنا عشر .وحسب
هذه الروايات فان املهدي هو أحدهم ،وآخرهم .وان مجلة "ال يزال هذا الدين" أو "ما دام هذا الدين
قائما" الواردة يف بعض األحاديث تدل بصراحة على وجود خليفة للرسول ما دامت األمة اإلسالمية أو
الدي ن اإلسالمي قائما .ومبا أن األئمة األحد عشر قد استشهدوا بصورة مؤكدة فال بد أن يكون خليفة
الرسول الثاين عشر حيا ،وغائبا .وهو اإلمام املهدي املوعود.
وإذا قال الكاتب بأن املهدي املوعود مل يولد بعد ،وبعدما يولد سيكون خليفة رسول اهلل ،فان ذلك
يتناقض مع حديث "من مات و مل يعرف إمام زمانه مات ميتة اجلاهلية" املروي عن طريق السنة
والشيعة .وان هذا املعىن يستفاد من مجلة "لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض" الواردة يف حديث الثقلني
املتواتر ،والذي يقبل به أهل السنة ،وذلك ألن مفهوم عدم افرتاق العرتة عن القرآن يقتضي وجود العرتة
ما دام القرآن موجودا ،وان املهدي املوعود هو مصداق العرتة اليوم".
ويتابع الشيخ املنتظري قائال":ان من مجلة الشواهد التارخيية على صحة األخبار حول كون املهدي ابن
اإلمام احلسن العسكري ،هو انتظار خروجه يف أيام األئمة املعاصرين لألمويني والعباسيني ،وتشدد
امل عتمد العباسي يف البحث عن ولد اإلمام العسكري ،حيث قام بسؤال القوابل وفتش دار اإلمام
العسكري و دور اهلامشيني حبثا عنه .يقول الصدوق :ان جارية لإلمام العسكري ظلت حتت املراقبة ملدة
سنتني حىت اطمأن املعتمد من عدم محلها 243.وإذا كان املعتمد يعتقد بأن تلك األخبار (اليت تتحدث
عن ظهور املهدي) كاذبة وخمتلقة فلماذا خياف من وجود ولد لإلمام العسكري هبذه الصورة؟
وبناء على ذلك فان اإلمام املهدي هو ابن اإلمام احلسن العسكري .ومن صلب اإلمام احلسني  ،وان
امسه حتما "حممد بن احلسن العسكري" وليس "حممد بن عبد اهلل".
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وإذا رفض ا لكاتب وأشباهه يف الفكر ،تصديق ذلك ،فإما أن يرفض تلك الروايات الصحيحة ،وهذا
يؤدي اىل رفض أحاديث النيب .ومن البديهي أنه ال يقول بذلك .وإما انه يشكك بتلك الروايات
وبصحتها ،وهذا ما ال ميكن ألن تلك الروايات كثرية ومتواترة ،وقد اعرتف هبا كبار علم احلديث.
ورفضها نوع من العناد .وإما أن يقول بأن اإلمام العسكري حي مل ميت ،وهو غائب حىت يلد اإلمام
املهدي .وهذا ما ال يقول به أحد ألنه يتناقض مع وفاة اإلمام العسكري سنة  260وإما أن يقول بوفاة
اإلمام العسكري ،وان اهلل سوف حييه ويرزقه ولدا هو املهدي ،أو يعتقد بأن املهدي ابن اإلمام
العسكري ،وانه قد ولد ،مث مات .وهذا يتناقض مع حديث "من مات و مل يعرف إمام زمانه  "...الذي
يرويه السنة أيضا .وخيالف إمجاع الشيعة والسنة .إذن فال طريق سوى االعرتاف حبياة وغيبة اإلمام
244
املهدي".
ان هذا هو كل ما يقدمه الشيخ املنتظري يف معرض إثبات وجود اإلمام الثاين عشر "حممد بن احلسن
العسكري" يف منتصف القرن الثالث اهلجري وبقائه حيا اىل اليوم ،واىل أن يظهر يف املستقبل .ولو أمعنا
النظر يف "األدلة النقلية والعقلية" اليت قدمها لوجدناها جمرد افرتاضات واستنتاجات تقوم على رؤى
ومفاهيم وتأويالت مستنبطة من بعض األحاديث الضعيفة ،اليت يدعي تواترها ،مثل حديث "االثين
عشر خليفة" أو " من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية" وذلك طبعا بعد تفسريها باإلمام
املعصوم ،وإال فاهنا ال تنتج بالضرورة دليال على والدة ولد لإلمام العسكري ،وال تقول بأنه سوف يغيب
ويكون املهدي املن تظر .وقد حاول يف البداية االستشهاد بفكرة (املهدي املوعود) الواردة يف األديان
السابقة ،أو الواردة يف بعض األحاديث املنسوبة اىل النيب األكرم حممد (ص) واليت تتحدث عن املهدي
بصورة عامة  ،وال حتدد هويته بالضبط ،مث طبق تلك األحاديث واملفاهيم العامة على الشخص املزعوم
حمل اجلدال.
وعندما يعجز الشيخ املنتظري عن إثبات وجود "ابن احلسن العسكري" عرب الطرق العلمية التارخيية،
اليت ال يتطرق اليها أبدا ،حياول أن يعضد كالمه باالستشهاد بأقوال بعض الصوفية واحلشوية من أبناء
أهل السنة ،الذين وافقوا الشيعة االثين عشرية يف عقيدهتم حول املهدي ،دون أن يبحث يف أقواهلم ،أو
حيقق يف معتمدهم ،أو يالحظ الفارق الزمين بينهم وبني زمن اإلمام العسكري ،ال سيما واهنم ينسبون
ولداً لرجل مل يدعه يف حياته وال عند مماته ،ويقال أنه أخفاه وكتمه حىت عن أقرب املقربني اليه من
اهلامشيني والعلويني وأهل البيت ،كما يقول الشيخ املنتظري نفسه .فيقول" :يتحدث كثري من علماء
السنة عن والدة اإلمام املهدي وكونه ولد اإلمام العسكري ،وانه حي وينتظر اإلذن اإلهلي بالظهور ،كما
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يعتقد الشيعة .وجتدون أمساء كثري من أولئك العلماء يف كتاب "منتخب األثر" وكذلك "من هو املهدي"
وميكنك م مراجعتها" .وال يكتفي املنتظري بذلك بل يقول ":ان التوراة تتحدث عن األئمة االثين عشر
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"اثنا عشر رئيسا من ولد إمساعيل" وهو ما ال ينطبق إال على األئمة االثين عشر".
وبغض النظر عن صحة هذا النص  ،ونسبته اىل اهلل تعاىل ،أو انطباقه على األئمة االثين عشر
املع روفني لدى الشيعة االثين عشرية ،وعدم مشوله للنيب األكرم حممد (ص) فان الشيخ املنتظري يفسره
كما يشاء بدون دليل ،ليفرتض من خالله والدة اإلمام الثاين عشر ،يف حني كان جيب عليه أن يثبت
والدة ووجود ابن احلسن العسكري قبل أن يضع امسه يف قائمة االثين عشر .علما بأن هذه القائمة
وحىت الفكرة االثين عشرية مل تظهر عند الشيعة االمامية يف القرنني الثاين والثالث ،وامنا تبلورت يف القرن
الرابع اهلجري ،مث أخذ أقطاب املذهب بتأليف األحاديث حوهلا ،ومبحاولة االستشهاد على صحتها
بكل ما تيسر لديهم ،ومقارنتها بكل ورد يف التاريخ من رقم اثين عشر ،حىت وان كان عدد أسباط
اليهود الذين آمنوا مبوسى ،والذين مل يكونوا سوى اثنيت عشرة قبيلة.
ومن الغريب ان الشيخ املنتظري املعروف بتحقيقه ومستواه العلمي العايل ،وخاصة يف "دراساته عن
والية الفقيه" يتناول هنا قضية وجود اإلمام الثاين عشر ،بسطحية وسرعة واختصار ،وبصورة خملة جدا ال
يصح اتباعها لدى حبث مسألة جزئية فكيف لدى حبث أصل من أصول املذهب مثل موضوع وجود
املهدي املنتظر.
وعلى أي حال فان عملية إثبات وجود اإلمام الثاين عشر ،اليت يقوم هبا الشيخ املنتظري كبقية
مشايخ الفرقة االثين عشرية ،ال تنتج وجود إنسان يف اخلارج فضال عن أن يكون إماما أو مهديا ،ولكنها
تشكل فقط قناعة يف أذهان الناس (الشيعة االمامية االثين عشرية) وتؤدي اىل عرقلة تفاعلهم مع احلياة،
وذلك برفع املسئولية الشرعية عنهم يف الثورة وإقامة الدولة ،اليت يعتقدون ان املسئول الوحيد عن إقامتها
هو "اإلمام املعصوم املعني من قبل اهلل حممد بن احلسن العسكري" أو (املهدي املنتظر الغائب) وقد
عاىن الشيخ املنتظري نفسه من هذه املعضلة حىت مع اإلمام اخلميين يف بداية الستينات ،عندما طرح
عليه مسألة اخلط الثالث ،حسبما قال الشيخ يف مذكراته ،اليت نقلناها يف بداية هذا املقال  ،حيث قال
له اإلمام اخلميين  ":ان املذهب الشيعي يرى ضرورة كون اإلمام معصوما ومنصوبا (من اهلل) وان
املسؤولية تقع على عاتق الناس يف زمان الغيبة ،وجيب علينا إعداد الظروف املناسبة لظهور اإلمام
الغائب " .وعندما قال له املنتظري :هل يعين ذلك ان يعيش الناس يف (عصر الغيبة) يف هرج ومرج؟ قال
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اإلمام اخلميين " :لقد أمت اهلل النعمة  ،وهذه مسؤولية الناس الذين جيب عليهم توفري الشروط املناسبة
لظهور اإلمام (صاحب الزمان) إذ ان اإلمام حسب رأي الشيعة جيب ان يكون معصوما ومنصوبا فقط
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".
ولكن الشيخ املنتظري يتغافل عن هذه األزمة الفكرية املالزمة لالعتقاد بوجود اإلمام املعصوم الغائب،
ويقول":ال يعتقد أي عامل شيعي بتعطيل األحكام يف عصر الغيبة ،وكل ما يوجد هو ان بعض علماء
الشيعة يربطون تنفيذ بعض األحكام مثل احلدود باحلكومة والقدرة على تنفيذها ،وما مل توجد القدرة فال
جيب تنفيذها" .وذلك خوفا من اختاذ هذا األمر دليال على عدم والدة املهدي .مث يرتاجع فيقول ":ال
انفي وجود الفهم اخلاطئ للغيبة عند البعض ،من الذين يربطون تنفيذ كثري من األمور السياسية كالثورة
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واألمر باملعروف والنهي عن املنكر باإلمام املهدي".
وإذا مل يكن املوقف السليب من الثورة وإقامة الدولة يف عصر الغيبة ،حبد ذاته دليال على عدم الوالدة،
فانه يشكل مظهرا من مظاهر األزمة الناجتة عن القول بفرضية ومهية هي "وجود اإلمام الثاين عشر حممد
بن احلسن العسكري" .وان أحد مظاهرها اليوم ،حىت بعد إقامة الدولة ،ادعاء حكام اجلمهورية
اإلسالم ية اإليرانية بكوهنم نوابا عامني عن اإلمام الغائب ،واستمداد شرعيتهم الدستورية منه  ،مث من
اهلل ،وليس من الشعب ،مما يدفعهم للتعايل عليه واالستهانة بإرادته ،واهليمنة على ممثليه ،وعرقلة املسرية
الدميوقراطية برمتها.
ولو أمعن الشيخ املنتظري قليال باخلطوات الثورية اليت أجنزهتا نظرية والية الفقيه ،بعد االنفكاك عن
شروط اإلمامة املثالية من العصمة والنص والساللة العلوية احلسينية ،وعدم انتظار اإلمام املعصوم املعني
من قبل اهلل ليقود الثورة ويقيم الدولة ،واالكتفاء بشرط الفقاهة والعدالة ،ألدرك أن الثورة ال تكتمل ،وان
ال شعب اإليراين لن يأخذ حقوقه الدميوقراطية كاملة ،إال بعد التحرر من اإلميان بأسطورة (اإلمام الغائب)
اليت ال يوجد عليها أي دليل شرعي ،وال أي دليل تارخيي قاطع.
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 -19مع الدكتور محمد التيجاني السماوي:
ما هو مذهب أهل البيت؟
بسم اهلل الرمحن الرحيم
حضرة األستاذ الكرمي الدكتور حممد التيجاين السماوي احملرتم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ودمتم يف خدمة االسالم واملسلمني
اما بعد فانه مما يسر املرء ان يهتدي انسان اىل خط أهل البيت (ع) ويقتدي بسريهتم.
واعتقد ان جتربتك يف البحث عن احلقيقة والتفتيش عن مذهب أهل البيت حتمل يف طياهتا عالئم
الشجاعة واالميان واإلخالص والصرب والتضحية  ،إذ ليس من اليسري ان يقول املرء كلمة احلق (او ما
يعتقده احلق ) يف وجه اجملتمعات املتعصبة املقلدة اليت اعتادت على ما ورثته من اآلباء واألجداد.
وان حبك للحقيقة وصفاتك الكرمية تلك تدفعين بكل صدق واخالص لكي اعرض عليك ما
توصلت اليه خالل حبثي املشابه عن احلقيقة وعن خط أهل البيت الصحيح من بني الركام اهلائل الذي
اختلط به طوال قرون  ،ومن بني التيارات العديدة اليت اكتنفت خط أهل البيت يف حياهتم وبعد وفاهتم.
كتبت عدة كتب يف هذا اجملال
كنت من أشد املتحمسني لنظرية االمامة االهلية (االثين عشرية) وقد ُ
لقد ُ
وكرست حيايت للدفاع عنها والدعوة اليها  ،وكنت أؤمن هبا إميانا عميقا حىت استطعت ان احول عددا
من الوهابيني يف السودان سنة  1986يف جلسة واحدة اىل شيعة .ولكن بعد تعمقي يف دراسة التاريخ
الشيعي ونظرية االمامة االهل ية ألهل البيت بصورة شاملة جلميع أركان النظرية وتفاصيلها الدقيقة أدركت
اهنا مرت يف عدة مراحل من التطور  ،وقد انطلقت يف البداية يف أواسط القرن الثاين اهلجري على أيدي
املتكلمني الشيعة يف الكوفة كنظرية سياسية وراثية ردا على النظريات الوراثية األموية والعباسية  ،وكانت
ختتلف عنها يف اهنا تشرتط الوراثة يف البيت العلوي احلسيين  ،ونتيجة الصراع بني اخلط الزيدي واخلط
اجلعفري أضاف املتكلمون شرط الوراثة العمودية لكي حيرموا زيدا من حق االمامة والقيادة للشيعة وقالوا
بضرورة انتقال االمامة يف األعقاب واعقاب األعقاب اىل يوم القيامة وعدم جواز انتقاهلا اىل أخ او ابن
أخ او عم او ابن عم.
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وقد أدى هذا التشدد يف قانون وراثة االمامة اىل عدة أزمات يف تاريخ الشيعة االمامية  ،وكانت األزمة
األوىل عند وفاة االمام عبد اهلل األفطح الذي كاد الشيعة جيمعون على إمامته بعد وفاة أبيه االمام
الصا دق  ،ولكنه تويف بعد فرتة وجيزة دون ان يعقب ولدا تستمر االمامة يف عقبه  ،وهذا ما أدى اىل
تفرق الشيعة االمامية الذين قالوا بإمامته اىل ثالث فرق قالت إحداها :بانتقال االمامة اىل أخيه موسى
بن جعفر  ،جامعة بينه وبني أخيه ومؤولة للقانون الذي ال يؤمن جبواز اجتماع االمامة يف أخوين بعد
احلسن واحلسني  ،وشطبت فرقت ثانية اسم األفطح من قائمة األئمة  ،ورفضت الفرقة الثالثة االنتقال
اىل موسى بن جعفر زاعمة وجود ولد لألفطح خفية  ،وقالت بإمامته ومهدويته.
وكانت األزمة الثانية بعد وفاة االمام الرضا وتركه البنه اجلواد صغريا مل يبلغ سن التكليف الشرعي بعد.
اما األزمة الثالثة فقد كانت عند وفاة االمام احلسن العسكري دون ان يعقب ودون ان يوصي اىل أحد
باإلمامة او يذكر وجود أي ولد له .وهذا ما أوقع الشيعة االمامية يف حرية شديدة يف شأن االمامة وأدى
اىل تفرقهم اىل أربعة عشر فرقة  ،وقول فرقة منهم بوجود ولد مولود خفية وسرا وانه االمام من بعده وانه
املهدي املنتظر.
وقد دفعت األزمة الشيعة اىل تساؤل :اذا كان واجبا على اهلل ان ينصب االمام املعصوم وحيرم على األمة
اختيار االمام بالشورى  ،وكان االمام فعال موجودا  ،فمالذا يغيب تلك الغيبة الطويلة ويرتك شيعته
واملسلمني حيارى بال راع؟ وملاذا ينجح املهدي الفاطمي (اإلمساعيلي) يف تأسيس الدولة الفاطمية يف
مشال أفريقيا وينجح الزيدية يف اليمن وال خيرج املهدي ابن احلسن العسكري؟
ولذلك فقد تراجع معظم الذين آمنوا بوجود املهدي يف البداية وانتقل بعضهم اىل املذهب اإلمساعيلي
او الزيدي او تراجع عن نظرية االمامة االهلية باملرة.
وبالرغم من مرور عقود من الزمن على االميان بوجود ابن احلسن فان االمامية (القطعية) مل يكونوا
يعرفون النظرية (االثين عشرية) حيث كانوا ال يزالون يؤمنون باستمرار االمامة يف أعقابه اىل يوم القيامة ،
وميكن مالحظة ذلك لدى الشيخ الصدوق الذي تويف يف أواخر القرن الرابع اهلجري.
وعندما طالت املدة ومل يظهر (املهدي) املفرتض نشأت فرقة واقفية جديدة يف صفوف االمامية وقالت
حبصر األئمة يف (اثين عشر اماما) وان الدنيا ستنتهي مع هناية الثاين عشر .واستعارت حديثا ضعيفا من
أحاديث اآلحاد املغمورة عند العامة مث الفت جمموعة من األحاديث املزورة ونسبتها اىل الرسول األعظم
او األئمة السابقني من أهل البيت وادعت وجود قائمة مسبقة بأمساء األئمة االثين عشر منذ عهد رسول
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اهلل .كما قال بعضهم بأن األئمة ثالثة عشر  ،وروى بذلك أحاديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله.
(راجع الكايف وكتاب سليم بن قيس اهلاليل)
لقد كانت نظرية االمامة االهلية يف البداية موازية لنظرية الشورى  ،وكلتامها ممتدتان اىل يوم القيامة ومل
تكن إحدامها تقبل التحديد والتقييد يف عدد من اخللفاء او فرتة من الزمن  ،ولكن غياب االمام الثاين
عشر الذي مل يولد قط هو الذي دفع االمامية اىل اختصار نظريتهم وتطويرها وإهنائها عند الرقم ()12
وقام جمموعة من الرواة الضعاف والكذابني والوضاعني  ،حسب علم الرجال الشيعي  ،بوضع عشرات
الروايات املزورة على لسان رسول اهلل تتحدث عن القائمة املسبقة بأمساء األئمة االثين عشر واحدا
واحدا.
ولو راجع أي أحد التاريخ الشيعي وتاريخ أهل البيت (ع) وأحاديثهم الصحيحة وقام بتمحيص
الروايات على ضوء علم الرجال الشيعي (الطشي والنجاشي وابن الغضائري والطوسي واحللي) لوجد ان
تلك الروايات عارية عن الصحة وضعيفة جدا وال يوجد بينها رواية واحدة صحيحة.
ولو مر على قصة البداء يف تعريف األئمة السابقني خللفائهم الالحقني وما يلحق ذلك من تبدل وتغيري
بعد موت بعضهم يف حياة آبائهم ألدرك عدم صحة وجود هكذا قائمة مسبقة .ولو اطلع عل أدلة
القائلني بوجود االمام الثاين عشر ألدرك هتافتها وعجزها عن إثبات وجود او والدة (حممد بن احلسن
العسكري) وهذا ما ينسف النظرية (االثين عشرية) من األساس  ،فضال عن انه يلقي بظالل من الشك
على نظرية االمامة االهلية ايضا  ،وذلك النقطاعها عمليا وعدم استمرارها تارخييا  ،وإفساح ذلك
للمجال أمام نظرية الشورى اليت كان يؤمن هبا أل البيت ويؤيدها القرآن الكرمي ويقول هبا العقل السليم.
وقد كانت حصيلة ذلك البحث التارخيي والعقائدي يف نظرية االمامة االهلية هو (كتاب تطور الفكر
السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه) الذي يتألف من الكتب التالية:
-1

نظرية االمامة االهلية ألهل البيت عند الشيعة االمامية االثين عشرية

وقد استعرضت فيه مجيع أدلة النظرية وناقشتها ورددت عليها على ضوء أحاديث أهل البيت املوجودة يف
تراث االثين عشرية.
-2
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النظرية املهدوية عند الشيعة االمامية االثين عشرية

وقد استعرضت فيه ايضا مجيع أدلة القائلني بوجود املهدي ( حممد بن احلسن العسكري) الفلسفية
والتارخيية والروائية وغريها  ،وناقشتها ورددهتا  ،وأثبت اهنا ليست سوى فرضية ومهية اجتهادية ابتدعها
فريق من املتكلمني الذين وصلوا اىل طريق مسدود بعد وفاة االمام العسكري دون ان خيلف ولدا ودون
ان يوصي اىل أحد باإلمامة.
-3

تطور الفكر السياسي الشيعي يف عصر الغيبة

وبالطبع فان النتيجة اليت توصلت اليها هي معاكسة للنتيجة اليت توصلت اليها أنت  ،وان كانت تلتقي
حول أهل البيت  ،إذ اعتقد انا ان نظرية أهل البيت هي الشورى  ،وتعتقد أنت ان نظريتهم هي االمامة
االهلية اليت اعتقد انا اهنا من صنع املتكلمني وال عالقة هلا بأهل البيت  ،ومبا انك قطعت رحلة طويلة
من البحث والتنقيب وفعلت انا كذلك فاعتقد اننا كفوئني ملناقشة املوضوع جبدارة وتقييم أدلة الطرف
اآلخر  ،ومن هنا فأرجو منك ان تلقي بنظرة على كتيب بعد ان ألقيت نظرة على كتبك  ،وتقول رأيك
بصدق وصراحة وانا على استعداد ان أغري رأيي فيما اذا اقتنعت خبطأ رأيي السابق  ،وأرجو بذلك ان
يوفقنا اهلل خلدمة دينه احلنيف وإظهار مذهب أهل البيت احلقيقي.
هذا والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أخوكم املخلص امحد الكاتب
لندن 1994/5/4

 - 20مع الشيخ الدكتور فاضل المالكي في كتابه (الغيبة الصغرى والسفراء األربعة):
عدم جواز سرية القيادة ،واالمام العسكري أعلن ميالد ابنه!
تعرفت على الشيخ فاضل املالكي ،يف بداية السبعينات يف كربالء ،ورأيت فيه األخالق الفاضلة
والعلم والذكاء ،وتومست أن ي وفق الشيخ يف اجلمع بني العلوم الدينية اليت كان قد بدأ يف دراستها ،وبني
العلوم احلديثة اليت كان يواصلها ،وقد جنح الشيخ يف احلصول على درجة الدكتوراه واالجتهاد فأصبح
الشيخ الدكتور املالكي .ومن هنا فان مشاركته يف الندوات اليت أقامها مركز االحباث العقائدية التابع
258

ملكتب السيد السيستاين ،يف قم ايران ،كان يفرتض أن تكون مشاركة متميزة ،وكان ميكن – ورمبا ال
يزال -أن يوفق لتقدمي املزيد يف اجملال االسالمي .ومع ان اختصاصه الرئيسي اخلطابة املنربية ،وهذه
تقتضي جماراة العامة يف احلديث ،وعدم التعمق يف األحباث األكادميية أو العلمية االختصاصية مثل
األصول والدراية والرجال ،اال ان تصديه إللقاء حبث يف ندوة علمية يف احلوزة الدينية ،كان يفرتض أن
حيمل طابعا خاصا أكادمييا يرتفع فوق مستوى العامة واخلطابة املنربية .ويبدو أن الشيخ املالكي حاول
ذلك قليال ،ولكن األجواء اإلرهابية املخيمة على احلوزة ،واملهمة التبليغية اليت انربى هلا ،وطبيعة املوضوع
املبحوث ،كانت عوامل مشرتكة أبعدته عن تناول موضوع (الغيبة) بصورة علمية ،ولذلك جاءت
حماضرته عن (الغيبة) بعيدة عن أعمال الدكاترة واجملتهدين.حيث مل يتوقف ليدرس أو يناقش أية رواية
من ناحية السند ،أو يالحظ التناقضات الصارخة اليت تزخر هبا الروايات اليت تتحدث عن (والدة االمام
الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري وغيبته) .ورغم أنه حاول اجلمع بني الروايات املتناقضة ،بصورة
تعسفية ،اال انه كان ذكيا يف طرح أسئلة مهمة يف املوضوع.
ابتدأ الشيخ الدكتور املالكي ،حديثه عن الغيبة ،برواية عن كتاب الغيبة للطوسي  ،عن االمام جعفر
بن حممد الصادق (عليه السالم) يقول فيها" :للقائم غيبتان إحدامها قصرية واالخرى طويلة :فاألوىل
خاصة من شيعته ،واألخرى يظهر فيها وال يُدرى أين هو؟ يشهد
يرجع فيها إىل أهله يعلم مبكانه فيها ّ
248
املوسم يرى الناس وال يرونه وال يعلم مبكانه إالّ مواليه يف دينه ويقال فيها :هلك يف أي واد سلك".
ودون أن يناقش يف سند هذه الرواية ،وفيما اذا كانت صحيحة وصادرة فعال عن االمام الصادق ،أو
خمتلقة من قبل الشيعة الواقفية ،الذين كانوا يقولون بغيبة االمام موسى الكاظم ،ويعنون بالغيبة األوىل
دخوله يف السجن ،وبالثانية :هربه من السجن ،وعدم موته ،واستمرار حياته اىل وقت الظهور .فان
الشيخ املالكي سارع لتطبيق هذه الرواية على (ابن العسكري) بالرغم من أهنا ال تشري اىل اسم معني،
وذلك تبعا ملؤسسي املذهب االثين عشري (مشايخ الطائفة :الكليين والصدوق واملفيد والطوسي) الذين
استفادوا من الرواية (الواقفية) السابقة لتأييد دعواهم يف وجود االمام الثاين عشر وغيبته .وبالرغم من
عدم ثبوت (الغيبتني) ال لالمام الكاظم وال لولد العسكري ،املشكوك يف وجوده أساسا ،فان الشيخ
الدكتور املالكي أغفل كل هذه املالحظات ،ودخل مباشرة يف احلديث ،فاعترب حديث االمام الصادق
حول (الغيبتني)" :نوعا من اإلخبار الغييب قبل مولد صاحب األمر ،وانه جزء من خمطّط متكامل يف
الشريعة االسالمية ،بدأ بالنيب االعظم (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف قضيّة التبشري واالنباء واالخبار عن
لالمة لكي تستقبل
أصل قضية ظهور صاحب االمر (عليه السالم) وغيبته  ،وان العمليّة عمليّة إعداد ّ
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هذا االمام الثاين عشر  ،صلوات اهلل وسالمه عليه ،مبا حيف إمامته من خصوصيات ،ومن أهم وأبرز
249
هذه اخلصوصيات قضية غيبته (عليه السالم)".
ويبدو ان الشيخ الدكتور املالكي ،كان حياضر اعتمادا على حافظته ،ولذلك اختلطت عليه األمور
جدا ،حبيث اعترب (أبو األديان البصري) أحد نواب االمام املهدي الشخصيني يف فرتة الغيبة الصغرى،
وهذا ما مل يقله أحد ال من قبل وال من بعد ،وإمنا ورد يف كتاب (إكمال الدين) للصدوق ،أن أبا
األديان البصري كان وكيال لالما م العسكري ،الذي أرسله يف مهمة خاصة قبيل وفاته  ،اىل املدائن،
وأعطاه مواصفات االمام القادم ،وأخربه بتصادف عودته اىل سامراء مع وفاته (أي العسكري) يف نفس
اليوم ،بعد أسبوعني.
وهذا الرجل (أبو األديان البصري) رجل خمتلق موهوم وجمهول (ال يعرف امسه وال اسم ابيه وال
عشريته) مل يعرفه أحد ومل يشر اىل وجوده أي مؤرخ  .ومل يذكره غري الصدوق ،الذي قال انه أحد خدم
االمام العسكري وحامل كتبه  ،ورسوله اىل األمصار وجامع أمواله .وتتضمن روايته دعوى بعلم االمام
العسكري غيبيا مبوعد وفاته بعد اسبوعني ،ومبا سوف حيدث عند تشييع جنازته ،رغم أن اهلل تعاىل
يقول ":وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ،وما تدري نفس بأي أرض متوت" .لقمان  34وهو ما
يضعف الرواية جدا جدا.
ولكن ماذا يفعل آية اهلل الدكتور املالكي ،وهو مضطر للدفاع عن فكرة الغيبة ووجود االمام الثاين
عشر؟ وهل ميلك غري تلك الروايات األسطورية لإلعتماد عليها وعرضها على اجلمهور؟
وبدال من البحث يف حقيقة هذه الروايات وفضحها ،وقد كتبت عنها مفصال يف اجلزء الثاين من
كتايب تطور الفكر السياسي الشيعي (اإلمام حممد بن احلسن العسكري ..حقيقة تارخيية؟ أم فرضية
فلسفية؟) ،فان املالكي يقفز عن هذه األمور ،ويلهي نفسه واملستمعني والقراء ببحث تفاصيل أخرى غري
مهمة .مثل :ما معىن الغيبة؟ ومن أهل االمام الغائب الذين يعود اليهم ؟ وهل يعلم مواليه مبكانه؟ وهل
ميكن أن يراه أحد يف ظل الغيبة؟
ويؤكد ":يف اجلملة ،هنالك لقاءات ،ولكن هذه اللقاءات إّمنا هي حجة على أصحاهبا ،ألنه يف زمن
خاصاً ،فال يسعنا كلما جاءنا شخص وقال:
الغيبة الكربى نعلم أ ّن االمام سالم اهلل عليه مل ّ
يعني سفرياً ّ

خاصة إذا كان مؤمناً ظاهر
أنا سفري االمام ،أنا رأيت االمام ،أن نرتّب االثر ،نعم ال يسعنا أن نك ّذبهّ ،
االميان والعدالة ،ال نواجهه بالكذب ،ولكن يف نفس الوقت ال يرتتب أثر شرعي على دعواه أنّه رأى
االمام سالم اهلل عليه" .ويعرتف ":أحياناً رمبا تقوم قرائن على كذب بعض امل ّدعني ،وما أكثر امل ّدعني
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للرؤية ،سواء يف الغيبة الصغرى أو يف الغيبة الكربى ،كما أن هنالك من ّادعى املهدويّة ،وهنالك من
250
ّادعى السفارة ،وهنالك من ّادعى الرؤية".

وخالل تقدمي الشيخ املالكي ملداخلته ،ينتبه بأن حبث تفاصيل الغيبة ،متأخر عن حبث إثبات وجود
الغائب ووالدته ،فيقول":هنالك أحباث سابقة على هذا البحث :من قبيل مسألة والدته(عليه السالم)،
واملفروض أن احلديث عن غيبته بعد أن حترز والدته ،وأن ُحيرز وجوده ،وأنّه غائب وليس مبيّت  ،والنقطة
الثالثة هو إحراز أ ّن له سفراء يف هذه الغيبة .وهنالك أسئلة أخرى ترتبط يف موضوع أصل الغيبة ويف
يتوىل االمامة يف سن مبكر" .ولكنه يقفز عليها ويفرتضها من املسلَّمات،
أصل إمامته أنّه كيف ّ
ويقول":كل هذه االحباث كما ال خيفى تفرتض يف حديثنا اآلن ،بعنوان أصول موضوعيّة مسلّمة ،ال
نتكلم عنها ونفرتضها أمور مسلّمة ،فمحط ركابنا يف واقع األمر هو عبارة عن نفس الغيبة الصغرى يف

مفهومها ،وكذلك يف سفراء االمام سالم اهلل عليه يف هذه الغيبة ،وطريقة متاس االمام سالم اهلل عليه
251
بقواعده الشعبية".
وتلمع يف ذهن الدكتور املالكي ،وهو يقدم مداخلته ،نقطة مهمة أخرى ،هي عدم جواز السرية يف
القيادة االسالمية ،وهذه نقطة طاملا أثارها املالكي ضد بعض األحزاب االسالمية العراقية اليت كانت
ختفي قيادته يف ظروف من الكتمان يف أيام النضال ضد الدكتاتورية (الصدامية) وكان املرجع الديين
الراحل السيد حمسن احلكيم قد أفىت بعدم جواز اتباع القيادات السرية اجملهولة ،يف الستينات من القرن
العشرين .وهكذا يقول الشيخ الدكتور فاضل املالكي" :السريّة رمبا تكون يف العمل ،أما السرية يف القيادة

يصرون يف خمتلف مراحلهم ورغم
ال وجود هلا يف االسالم ،وهلذا جند أ ّن االئمة صلوات اهلل عليهم ّ
ميرون هبا ،على قضية أن ينص السابق على الالحق .نعم رمبا كان هذا النص يف
ظروف التقية اليت كانوا ّ
ضمن إطار تقية يف ضمن اخلواص ،أما أن تكون سريّة بتمام املعىن فهذا يف واقع االمر ليس من شؤون
االمامة ،أو احلجة بوجه عام نبوًة أو إمامةً ،فاصرار االئمة سالم اهلل عليهم على قضية أن يشخص

أدق الظروف ،هذا الواقع متفرع على قضية علنية القيادة
السابق منهم الالحق ولو يف أحلك الفرتات و ّ
قدر االمكان ،ملا يف سرية القيادة من مشكالت مبسوطة يف حملّها له حبث علمي آخر يف باب النظام
السياسي االسالمي".
وهنا وجد املالكي نفسه يف مواجهة روايات كثرية تدعي سرية الوالدة والوجود لالمام الثاين عشر،
مير هبا االمام العسكري ،دفعته لكتمان أمر االمام
فقال  ":إن الظروف اخلانقة االرهابية اليت كان ّ
املهدي من محله إىل والدته إىل نشأته  ،فقد مت كتم محله بقضية كرامة كما كتم محل أم موسى مبوسى
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بالقصة املعروفة ،وهكذا والدته أيضاً ما كانت بشكل علين ،إّمنا كانت بتمام الواقع
(عليه السالم)
ّ
واحليطة واحلذر" .وأضاف":ا ّن االمام سالم اهلل عليه يف الغيبة الصغرى كان ينهى عن التسمية" .ولكنه

استدرك قائالً :ان ذلك يف جماالت التقية فقط ،ال يف مطلق اجملاالت ،يعين ال دليل عندنا أ ّن االمام
(عليه السالم) هنى عن مطلق التسمية ،وإّمنا هنى عن التسمية لغرض احلفاظ عليه ،بدليل أنه إذا وقع
دل على املكان ،هذا قرينة ،يعين هو أشبه بالواقع ،بيان العلّة للنهي ،فإذا مل يلزم من ذكر
االسم مثال ّ
االسم الداللة على املكان فال إشكال ،باعتبار أ ّن القضية يف أوجها والسلطة العباسية كانت تبحث عن
االمام سالم اهلل عليه وحتاول رصده والقضاء عليه ،وجرت حماوالت عديدة الغتياله (عليه السالم)
وفشلت ،فلهذا االمام كإجراء يف تلك احلالة ويف تلك الظروف كان ينهى عن التسمية فيما يرتبط
باحلفاظ عليه وعدم الداللة على مكانه ،أما إذا مل يلزم منه هذا احملذور فال بأس بالتسمية ،فقد مسّاه
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رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ونص عليه األئمة السابقون".
ومبا أن الشيخ الدكتور املالكي كان مييل مسبقا اىل رفض الرواية السرية ،فقد مال اىل الرواية العلنية،
وقال"رغم هذا الكتمان فان االمام العسكري سالم اهلل عليه كان حريصاً على قضية إثبات والدته
ووجوده..ألننا ملا نتكلم عن موضوع الغيبة البد أن نعرف أ ّن هذا الغائب مولود موجود( .ولذلك فإن)
ّ
ّأول إجراء اختذه االمام العسكري سالم اهلل عليه فيما تفيد الروايات :أنّه أكثر من العقائق عن االمام
عق عن االمام
املهدي (عليه السالم) ،وهذه من خواصه أنه مل يُ َّ
عق عن مولود على االطالق كما ّ
حىت ورد يف رواياتنا :أنه عُ ّق عنه ثالَثائة عقيقة .بل ان االمام العسكري
صاحب االمر (عليه السالم)ّ ،
(عليه السالم) أمر عثمان بن سعيد أن يشرتي كذا الف رطل ـ الرطل قرابة ثلث كيلو غرام ـ من اللحم
ع وعدَّد االماكن ،مثالً كتب إىل
وممّا شاكل ّ
ويوزعه على الفقراء ،والشيء امللفت للنظر أ ّن االمام َّنو َ
اصه يف قم أن يع ّقوا وأن يقولوا للناس أن هذه العقيقة مبناسبة والدة املولود اجلديد لالمام العسكري
خو ّ
(عليه السالم) وأنّه حممد ،وهكذا مثالً كتب إىل خواصه يف بغداد ويف سامراء .هذه عناية من االمام

سالم اهلل عليه ،كثرة العقائق وإخبار الناس مبناسبة هذه العقائق ومن ذحبت عنه هذه العقيقة مثالً ،هذا
كلّه إجراء ّأول أراد منه االمام سالم اهلل عليه عملية إعالمية بأ ّن هذا االمام الثاين عشر املنتظر صلوات
اهلل وسالمه عليه قد ولد وقد تشرفت البشرية والعامل باشراق نور وجهه املقدس".

وهذه الرواية بالطبع تناقض الرواية السرية متاما ،بل تنسفها نسفا ،وال ميكن اجلمع بينهما أبدا،
خصوصا اذا أضفنا اىل ذلك ما ذكره الشيخ املالكي من " أن االمام العسكري (عليه السالم) كان
اصه وشيعته ويعرفهم على ولده االمام املهدي سالم اهلل عليه".
حيضر جماميع من خو ّ
 - 252ص 66
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يعتمد الشيخ املالكي يف رأيه هذا  ،على جمموعة روايات نقلها الشيخ الصدوق يف (إكمال الدين)
والطوسي يف (الغيبة) ويقول":إذن فان غيبة االمام سالم اهلل عليه يف واقع االمر ،كانت غيبة بعد ثبوت
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مولد ،وثبوت وجود".
ولكن الدكتور املالكي ،ال يستطيع أن يغفل متاما الرواية األخرى السرية ،فيقول":ان الغيبة الصغرى
بدأت مبولده (عليه السالم) ،حيث كان مولده مبنيّاً على الكتمان ،فكان االمام سالم اهلل عليه غائباً
منذ ذلك احلني وإىل أن يظهر للعيان بشكل علين عام" .مث يعود اىل روايته األوىل فيقول":إ ّن االمام
اخلاصة ،وكان هناك
سالم اهلل عليه مل يكن غائباً باملعىن املتعارف منذ والدته ،نعم كان حمفوظاً إالّ عن ّ
تكتم على اللقاء به على االمجال بالنحو الذي بيّناه سابقاً ،كانت هناك حمدوديّة يف قضية رؤيته ،أما
غيبة بتمام املعىن وباملعىن الذي نفهمه حبسب الظاهر من مولده مل تشرع ،وان االمام سالم اهلل عليه كان
يأيت إليه جماميع من أصحابه فيطلعهم عليه ،فالغيبة إذن مل تبدأ من حني مولده " 254.وحياول الشيخ
املالكي أن يقدم نظرية جديدة ثالثة متوسطة يف بدء الغيبة ،فيقول ":ا ّن غيبته بدأت بعد مولده بفرتة،
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وأعلن عن غيبته نفس والده االمام العسكري (عليه السالم)".
ولكن هذه النظرية يف احلقيقة تتناقض مع الروايات اليت استند اليها املالكي يف إثبات والدة ابن احلسن
ال عسكري ،واليت كانت تتحدث عن غيبته مباشرة يف أول يوم من والدته ،وعودته صبيا بالغا أو رجال
كبريا ،كرواية حكيمة وغريها من الروايات ،واليت كانت إحداها تتضمن منو الوليد السريع يف الشهر مبثل
256
ما ينمو غريه يف السنة.
ان الرواية العلنية ،هي إحدى الروايتني املتناقضتني حول املوضوع ،واليت انتشرت يف حماولة إلثبات
وجود الولد لالمام العسكري ،يف بعض األوساط البعيدة عن سامراء ،وحتدثت أيضا عن صالة (االمام
املهدي) على جثمان أبيه أمام احلشود ،وجلوسه يف داره واستقباله للوفود وأخذه لألمخاس والزكوات ،وما
اىل ذلك .وهي ليست سوى اشاعة متأخرة ختالف الثابت اجملمع عليه بني مؤرخي الشيعة مثل النوخبيت
وسعد بن اهلل األشعري القمي واملفيد والطوسي واملرتضى والنعماين والطربي ،من عدم إعالن االمام
العسكري عن وجود ولد له ،ووصيته بأمواله اىل أمه ،وتفسري املؤرخني الشيعة هلذا املوقف باخلوف
الشديد م ن السلطة العباسية .فكيف ميكن أن جنمع بني دعوى اخلوف والتكتم الشديد ،اىل درجة
إنكار الولد ،وبني اإلعالن وإقامة احلفالت (العقيقة) هنا وهناك ابتهاجا مبولده؟ وكيف جنمع بني سرية
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الوالدة وإعجازها ،حبيث مل تعلم باحلمل حىت أم املهدي املفرتضة ،حىت ساعة الوالدة ،كما تقول رواية
حكيمة ،وبني ظهور االمام وصالته على أبيه أمام الشرطة والوزراء والنواب يف عقر دار اخلالفة؟
ولو كان الدكتور الشيخ فاضل املالكي ،يبذل جزءا صغريا من عقله العلمي األكادميي لينظر يف هذه
الروايات املتناقضة  ،وأسنادها اجملهولة واملرسلة واملقطوعة ،ألدرك أنه يسبح يف عامل من اخليال
واألساطري ،ولوفر على نفسه عناء اجلمع بني هذه اإلشاعات.
ولو عاد الشيخ الدكتور املالكي اىل القوانني الشرعية ،لوجدها ترفض بشدة نسبة ولد اىل إنسان ،من
دون معرفته ،هذا اذا كان الولد حيا ظاهرا ملموسا ،فكيف بنسبة شبح موهوم؟
وكما قال املالكي ،ان القائد االسالمي جيب ان يكون ظاهرا علنيا معروفا ،وال جيوز أن يكون سرا
جمهوال ،فهل يستطيع أن يدلنا على ذلك االمام املدعى؟
ولو درس الشيخ املالكي تاريخ الشيعة السابق خالل القرن الثاين اهلجري ،لوجد قصة مشاهبة ،هي
قصة ادعاء ولد مستور لالمام ع بد اهلل األفطح ،من قبل بعض الشيعة ،واليت رفضت من عامتهم ألهنا
قصة باطنية خمالفة للظاهر من وفاة األفطح دون خلف.
ولو ألقى الدكتور املالكي نظرة عامة على قصة ادعاء فريق من أصحاب االمام العسكري لوجود ولد
له يف السر ،وعدم امتالكهم ألي دليل سوى االفرتاض الفلسفي ،وبعض االشاعات عن رؤيته واللقاء
به ،وعدم ظهوره منذ ذلك احلني واىل اليوم ،يف حني أن االمام املعني من قبل اهلل ال جيوز عليه االختباء،
كما يقول االمام علي بن موسى الرضا الذي واجه الواقفية الذين ادعوا غيبة والده االمام الكاظم.
ألدرك أنه أمام قصة أسطورية حمبكة ال أساس هلا من الصحة .ولعرف ان "السفراء األربعة" ليسوا سوى
جزءا من أدعياء النيابة الكذابني الدجالني الذين انتشروا يف تلك األيام ،وأخذوا يستغلون البسطاء من
الشيعة ويأخذون أمواهلم باسم االمام املهدي.
ولكي يصل اىل هذه النتيجة ،على الشيخ املالكي أن يضع جانبا ،ولو بصورة مؤقتة ،الصورة املقدسة
ألدعياء النيابة ومشايخ الطائفة الذين روجوا لتلك األسطورة ،ويفرتض كذهبم ،ألنه لن يستطيع أن حيقق
يف صدقهم ويتأكد من كالمهم وهو يقدسهم ويثق بكالمهم مائة باملائة.
ويبدو ان الشيخ املالكي قد خطا خطوة على هذا الطريق  ،عندما قال":إن مسألة السفراء من
املهمة يف واقع االمر ،يعين كيف نعرف أ ّن هذا الشخص سفري عن االمام سالم اهلل عليه ،ال
املسائل ّ
سيما وأنّنا نعلم أن هنالك من ادعى السفارة كذباً وزوراً ،وهذا باب واسع فتحه مجلة من العلماء ،وقد
عقد مثالً الشيخ الطوسي أعلى اهلل مقامه أو الشيخ الصدوق أو العالمة اجمللسي أعلى اهلل مقامهم ،
فصوالً يف أمساء الذين ادعوا السفارة كذباً وزوراً ،واحلال يقتضي أ ّن الوضع والكذب وارد ،باعتبار أ ّن
مقام السفارة عن االمام مقام مقدس وعظيم أعظم من مقام املرجعية يف زماننا ،فال يبعد أن يتنافس
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عليه الكثري وأن ي ّدعيه الكثري ،فالبد من مثبتات في قضية السفارة حتى نستطيع أن نعرف الصادق

من الكاذب".
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" وكان من السفراء الذين ادعوا السفارة كذباً وزوراً:
 1ـ اهلاليل أمحد بن هالل العربتائي( ،منطقة من بغداد والكوت).
 2ـ الباليل حممد بن علي بن بالل.
 3ـ النمريي حممد بن نصري النمريي.
 4ـ احلسني بن منصور احلالج الصويف املعروف ،الذي قتله امللك العباسي.
 5ـ أبو حممد احلسن السريعي أو الشريعي.
 6ـ حممد بن علي بن أيب العزاقر الشلمغاين املعروف ،الذي كان من أعالم الشيعة
وألّف كتباً يف التشيع ،ولكنه ملنافسة جرت بينه وبني احلسني بن روح النوخبيت أعلى اهلل
مقامه الشريف النائب الثالث لالمام املهدي سالم اهلل عليه ،خرج عن طوره وأخذ ي ّدعي
دعاوى غري صحيحة ،وحكم االمام سالم اهلل عليه يف توقيع من توقيعاته املقدسة بضالله
واحنرافه ،وأعلن عن ذلك أيضاً سفريه احلسني بن روح النوخبيت.
ويروي بعض العلماء رواية تقول :سأل رجل احلسني بن روح أعلى اهلل مقامه الشريف فقال له:
ما تقول يف كتب حممد بن علي الشلمغاين؟
وحممد بن علي الشلمغاين مل يكن رجالً من السوقة أو رجالً من العاديني ،إمنا كان عاملاً من

علماء الطائفة ،ووجهاً من وجوه املذهب ،وكان قد صدرت عنه تصرحيات ضالّة واحنرافات،
فوقف منه االمام سالم اهلل عليه ونوابه موقفاً صارماً ،وكان كثري التأليف ،حبيث كانت كتبه متال
املكتبات االسالمية ،فكانت مشكلة للشيعة يف ذلك الزمن ،رجل ميلك هكذا قدسية وهكذا
علمية وهكذا فضيلة ينحرف هبذا الشكل ،يصعب على كثري من االذهان أن يتقبل هذه الفكرة،
فلهذا سألوا احلسني بن روح النوخبيت عن هذا املوضوع أنّه يسأل االمام سالم اهلل عليه .فخرج
التوقيع بتحرمي قراءة كتبه و ّأهنا كتب ضالل ،حينئذ سألوه :ما نصنع وبيوتنا مليئة من كتبه؟
يعين ما من بيت إالّ وفيه كتاب من كتب ابن أيب عزاقر.

قال :أقول لكم كما قال االمام العسكري سالم اهلل عليه يف بين فضال.

وبنو فضال بيت من البيوت العلميّة الشيعيّة ،ولكن هؤالء ابتلوا بأ ّهنم صاروا واقفية من الشيعة
املنحرفني".خذوا مبا رووا وذروا ما رأوا" .رواياتنا املوجودة يف كتبهم خذوها ،ال سيما وأ ّهنا كانت

أيّام استقامتهم ،وأما آراؤهم فال تأخذوا هبا ،خذوا مبا رووا وذروا ما رأوا ،فكان يف الواقع أزمة
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واجهتها الطائفة ،أزمة من ادعى السفارة كذباً ،ومنهم حممد بن علي بن أيب عزاقر الشلمغاين".
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إذن ،فما هي املثبتات اليت تؤكد وجود االمام وراء هؤالء النواب ،أو أدعياء النيابة؟ وما هو
املانع من كذهبم مجيعا؟ وما الذي يؤكد صدق النواب األربعة؟ ليس يف ادعاء النيابة فقط ،وامنا يف
وجود االمام الغائب الثاين عشر؟
جييب الشيخ الدكتور فاضل املالكي ":كان ثبوت نيابتهم (النواب األربعة) بشهادة الثقات،
وهم باملئات يف جماميع كثرية فيما تروي الروايات ،أ ّن هنالك اتفاقاً من الرواة والعلماء على شهادة
االمام العسكري (عليه السالم) بوثاقة عثمان بن سعيد العمري رمحه اهلل ،وأ ّن االمام املهدي
أقره يف منصبه ويف زمن غيبته الصغرى ،وكان يقول":امسعوا له واطيعوا" وهذا املعىن
سالم اهلل عليه ّ

النص عليه "امسعوا له واطيعوا" ،مث ال خيفى أن مما يطاع فيه
يف واقع االمر أخذ يتداول باعتبار ّ
259
نصه على من بعده ،فقد نص على ولده حممد بن عثمان من بعده".
ولست أدري من أين جاء الشيخ املالكي هبذه الرواية؟ وكيف عرف ان االمام املهدي قد عني
العمري سفريا له؟ يف حني مل يشاهده أحد ،ومل ينقل عنه بالطبع قوله ،اال ان يكون العمري نفسه
قد قد نقل النص على نفسه ،بعد أن ادعى رؤية االمام ،كما يف قصة احلمريي وأمحد بن اسحاق
اللذين سأاله :هل رأيت االمام؟ فبكى وقال نعم ورقبته مثل هذا.
وكان يفرتض الشيخ املالكي أن يتوقف هنا قليال ليتأكد من دعوى العمري الذي نقل النيابة
بعد وفاته اىل ابنه حممد بن عثمان العمري ،والذي نقلها بدوره اىل النوخبيت مث السيمري .وهذا أول
الكالم ،فكيف نصدق العمري يف دعواه انه سفري االمام ،وحنن مل نتأكد من وجود االمام؟ ومل
نعرف له أثرا؟ وهل نبين ديننا على خرب آحاد مشبوه كهذا؟
ا ن الشيخ املالكي يعود فيؤكد":الطريق االول الثبات نيابتهم اتفاق ثقات الرواة والعلماء على

نص السابق على الالحق
نص االمام املعصوم (عليه السالم) على أوهلم ،مث شهادهتم على ّ
باعتبار أن مما جتب طاعة النائب واجب الطاعة فيه هو تعيينه ملن يأيت من بعده" .وهو يعرف ان
منح الثقة املتبادلة بني أعضاء أية مجاعة ،هي ثقة مشكوك هبا ،وال جيوز االعتماد عليها ،وامنا
جيب النظر اليها من اخلارج وبصورة حمايدة ،مث اهنا ثقة منقولة عرب مئات السنني ،ومن قال اهنا
كانت موجودة يف تلك األيام؟ ومل يكن أحد من الشيعة يشكك هبم؟ هذا وقد اختلف شيعة
االمام العسكري اىل أربعة عشر فرقة ،وكما تقول الروايات اليت ينقلها الكليين والنعماين والصدوق
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 " :ان الشيعة يف ذلك العصر كان يتهم بعضهم بعضا بالكذب والكفر ،ويتفل بعضهم يف وجوه
بعض ،ويلعن بعضهم بعضا ،واهنم انكفأوا كما تكفأ السفينة يف أمواج البحر ،وتكسروا كتكسر
الزجاج أو الفخار" 260.وقد اشتهر عند الشيعة تلك األيام حديث عن أهل البيت يقول":خدامنا
261
وقوامنا شرار خلق اهلل".
لقد اعتمد الشيخ الطوسي يف توثيق عثمان بن سعيد العمري على عدة روايات  ،وكان بعضها  ،كرواية
امحد بن اسحاق القمي  ،ينص على توثيقه من قبل االمام اهلادي واالمام العسكري يف احمليا واملمات ،
وانه الوكيل والثقة املأمون على مال اهلل  ،وليس فيها ما ينص على نيابة العمري عن االمام (املهدي)
ولكن بعض الروايات كان ينص بصراحة على اعالن االمام العسكري خالفة العمري لالمام املهدي ،
اال ان سند هذه الرواية ضعيف جدا وذ لك الشتماله على (جعفر بن حممد بن مالك الفزاري) الذي
يقول عنه النجاشي وابن الغضائري  · :انه كذاب مرتوك احلديث وكان يف مذهبه ارتفاع (غلو) ويروي
عن الضعفاء واجملاهيل وكل عيوب الضعفاء جمتمعة فيه  ،وقد روى يف مولد القائم اعاجيب  ،وكان يضع
احلديث وضعا  ،وانه كان فاسد املذهب والرواية .
أما الرواية السابقة اليت تتحدث عن وثاقة العمري وأمانته ووكالته فاهنا جمهولة  ،ويوجد يف سندها الغايل
(اخلصييب) وهي تنطوي على دعوى علم االمام العسكري بالغيب ومعرفته بوفد اليمن قبل ان يراهم ()9
وهذه الدعوى من مفاهيم الغالة  ،وان الرواية األوىل تقول :ان العسكري أخرب باستقامة العمري يف
املستقبل بعد وفاته  ،وهذا ما ال يعلمه اال اهلل  ،وهو من علم الغيب ايضا.
ومن هنا  ،وبعد سقوط هذه الروايات لضعفها متنا وسندا  ،فانا نكاد حنصل على نتيجة واحدة  ،هي:
ان العمري الذي كان وكيال لالمامني اهلادي والعسكري يف قبض االموال  ،قد استصحب الوكالة وادعى
وجود (ولد) لالمام العسكري  ،ليدعي الوكالة له  ،دون ان يقدم دليال واضحا وأكيدا على ما يقول .
ولذلك ال يؤكد املؤرخون بصراحة على توكيل (املهدي) له  ،وهذا الطربسي الذي كان حريصا على
تدوين كل ما وصل اليه ال يقول يف كتابه (االحتجاج) اكثر من  ( :ان العمري قام بأمر صاحب الزمان
 ،وكانت توقيعاته وجوابات املسائل خترج على يديه) 10 .

 - 260الكليين ،الكايف ،ج 1ص  366و 338و 340والنعماين ،الغيبة ،ص  89و 206و،208
والصدوق ،أخبار الرضا ،ص  ،168واكمال الدين ،ص 408
 - 261أكده الشيخ الطوسي يف الغيبة ،ص  ،244ولكنه قال ":انه ليس على عمومه ،وامنا قالوا ،ألن فيهم من غري
وبدل وخان"
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ومل يذكر املؤرخون الشيعة اية (معجزة ) له تثبت دعواه يف النيابة  ،بالرغم من قول السيد عبد اهلل شرب
يف (:حق اليقني) ":ان الشيعة مل تقبل قول النواب اال بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد
منهم من قبل صاحب األمر  ،تدل على صدق مقالتهم وصحة نيابتهم" 11 .
فكيف يقرأ املالكي التاريخ من جانب واحد ويهمل وجهات النظر األخرى؟
أمل يعرف أن الشيعة أو بعضهم كان يشك بصدق دعوى "السفراء األربعة"
وقد ندم ب عض الشيعة على اعطاء االموال اىل العمري كما شكوا بوجود املهدي والتواقيع اليت كان
خيرجها العمري وينسبها اليه  ،وكان منهم قسم من أهل البيت  ،وهذا ما دفع العمري اىل ان يصدر
كتابا على لسان املهدي يندد بالشاكني واملنكرين لوجود املهدي  .كما شك قسم آخر بصحة وكالة
النوخبيت وتساءل عن مصرف االموال اليت كان يقبضها باسم االمام املهدي  ،وقال  :ان هذه االموال
خترج يف غري حقوقها .
وقد نقل املالكي نفسه بعضا من تلك القصص حيث يقول ":روى الشيخ الصدوق أعلى اهلل مقامه
يف إكمال الدين أنه  :جاءت أمرأة  ..فدخلت على أيب القاسم بن روح النوخبيت ،وكانت معها حقيبة
أو حمفظة فيها مجلة من اجملوهرات  ،فسألته  :أخربين مبا حتت عباءيت؟ قال هلا :القيه يف دجلة مث اقبلي
أين شاهد هذه القضية ما زدت فيها وال نقصت حرفاً،
إلينا لوجهك ،يقول أبو علي البغدادى :واهلل ّ
فذهبت وألقتها يف دجلة مث رجعت بسرعة إىل احلسني بن روح ،وإذا هبا جتد حمفظتها بني يدي احلسني
بن روح وبعدها على قفلها مل تفتح ،قال :أو أخربك مبا فيها؟ قالت :وما؟ قال :فيها كذا جموهرات ،كذا
حلقات ذهب ،كذا سوار ،كذا خصوصيات إىل آخره ،يقول :فواهلل لقد دهشت أنا واملرأة وعجبنا
مم علمت ذلك؟ قال :دلّين على ذلك سيدي صاحب االمر صلوات اهلل عليه".
وسألناه ّ
تعزز صدق نيابة هؤالء النواب وسفارهتم عن
ويضيف":هناك كرامات كثرية من هذا القبيل ذكرت ،وهي ّ
االمام سالم اهلل عليه".
ولكن الشيخ الدكتور املالكي ال يقول لنا كيف صدق هذه "املعجزة" اليت رواها البغدادي ،رمبا على
سبيل الدعاية واإلعالن؟ وكيف صدق حبدوث املعاجز على يدي السفراء؟ وكيف صدق النوخبيت يف
دعواه علم الغيب مبا يف احملفظة؟ والغيب ال يعلمه اال اهلل؟ وملاذا ال يصدق دعاوى بعض الصوفية
املشاهبة ،مثل ما ينقل عن عبد القادر الكيالين؟ وهل يعتربه سفريا لالمام املهدي؟
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ان الشيخ املالكي يعترب دعوى اإلتيان باملعاجز وعلم النواب بالغيب ،دليال على صحة دعاويهم
بالنيابة ،وعلى وجود االمام الغائب ،فيقول ":كان االمام سالم اهلل عليه جتري املعجزة والكرامة على يديه
تارة عن طريق السفراء وتارة عن طريق بعض اخلواص االبدال من الناس ،من قبيل حممد بن شاذان بن
نعيم رضوان اهلل عليه ،الذي يقول :اجتمع عندي من احلقوق الشرعيّة مخسمائة درهم إالّ عشرين
درمهاً ،فاستحييت أن أبعث هبا لالمام (عليه السالم) دون أن أمتّها ،فأمتمتها خبمسمائة وأوصلتها إىل
االمام سالم اهلل عليه ـ الظاهر عن طريق نائبه ،ال ّن القضية يف زمن الغيبة ،واملفروض اللقاء املباشر يف

مثل هذه القضايا عن طريق النواب ،وإن كان ميكن أن يكون التقى به سالم اهلل عليه مباشرة ـ فجاء
اجلواب عن االمام :وصلت مخسمائة درهم لك منها عشرون درمهاً" .ويعلق":مثل هذه الكرامات كانت
262
تظهر لالمام سالم اهلل عليه ،فكانت تعزز وجوده احلسي".
ويقول ":وهنالك توقيع من توقيعات الناحية املقدسة آلخر نائب وهو النائب الرابع وهو السمري،

يوصيه فيه بأن ال يوصي من بعده لشخص آخر فقد انتهت الغيبة الصغرى ،وهذه الرسالة تشهد عباراهتا
على صدورها من تلك الناحية املقدسة ،يقول":بسم اهلل الرمحن الرحيم ،يا علي بن حممد السمري،
أعظم اهلل أجر إخوانك فيك فانّك ميّت ما بينك وبني ستّة أيام" .فاالمام سالم اهلل عليه نعى إليه نفسه
مر هبا من علماء الطائفة ،كالصدوق والطوسي وأمثال هؤالء
يف حياته ،وهذه القضية رواها كل من ّ
263
قدس اهلل أسرارهم".
وي عرتف الشيخ املالكي بأن هذا يرتبط مبوضوع علم الغيب الذي ال يعلمه اال اهلل عز وجل ،ولكنه
264
يضيف":ان اهلل يطلع على بعض املعلومات الغيبيّة َمن ارتضى من خلقه".
ويف احلقيقة ان املؤرخني الشيعة يذكرون قصصا كثرية عن اجرتاح النواب األربعة للمعاجز وإخبارهم
بالغيب ،يف حماولة منهم للتمييز بني مدعي النيابة الكاذبني وبني أولئك األربعة الذين يصفوهنم بالصدق
 .وذكر الطوسي خربا عن علي بن امحد الدالل  :ان العمري اخربه بساعة وفاته من يوم كذا وشهر كذا
وسنة كذا  ،فمات يف اليوم الذي ذكره من الشهر الذي ذكره من السنة اليت ذكرها  ،وكان ذلك يف آخر
مجادى األوىل من سنة  305هـ
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ولكن هذا القول خيالف القرآن الكرمي ومباديء التشيع وأحاديث أهل البيت (ع) الذين كانوا ينفون
علمهم بالغيب او استخدام الطريقة االعجازية الغيبية الثبات امامتهم .يقول الشيخ الصدوق يف
(إكمال الدين) ":االمام ال يعلم الغيب وامنا هو عبد صاحل يعلم الكتاب والسنة  ،ومن ينحل لألئمة
علم الغيب فهذا كفر باهلل وخروج عن االسالم عندنا  ،وان الغيب ال يعلمه اال اهلل وما ادعاه لبشر اال
265
مشرك كافر" .
وقد قال االمام الصادق (ع)  ":يا عجبا ألقوام يزعمون أنا نعلم الغيب! ..واهلل لقد مهمت بضرب
جارييت فالنة فهربت مين فما علمت يف اي بيوت الدار هي"  .وسأل حيىي بن عبداهلل االمام موسى
الكاظم (ع) فقال ":جعلت فداك اهنم يزعمون انك تعلم الغيب؟ فقال :سبحان اهلل! ضع يدك على
رأسي  ،فواهلل ما بقيت شعرة فيه ويف جسدي اال قامت  .ال واهلل ما هي اال وراثة من رسول اهلل " .ويف
رواية اخرى ينقلها احلر العاملي  ،يقول فيها االمام ":قد آذانا جهالء الشيعة ومحقاؤهم ومن دينه جناح
266
البعوضة ارجح منه ...اين بريء اىل اهلل واىل رسوله ممن يقول انا نعلم الغيب ".
وكان يفرتض بالشيخ الدكتور املالكي أن يطلع بدقة على آراء الشيعة وأقوال أهل البيت (عليهم السالم)
قبل أن يصدق اإلشاعات واألساطري اليت كان ينسجها أدعياء النيابة اخلاصة عن أنفسهم ،فاذا كان
أئمة أهل البيت ال يعلمون الغيب وينفونه عن أنفسهم فكيف يعلمه أدعياء النيابة؟
وقد استوقفين الشيخ املالكي وهو حياول تصديق تلك الدعاوى ،وتسويقها ،بقوله ":ان اهلل يطلع
على بعض املعلومات الغيبيّة َمن ارتضى من خلقه" وكان األجدر به أن يتلو اآلية الكرمية كما هي  ،ال

أن يشوهها هبذه الصورة ،وإذا مل يكن حيفظها كان األوىل به العودة اىل القرآن الكرمي الذي يقول ":عامل
الغيب فال يظهر على غيبه أحداً  ،اال من ارتضى من رسول( "...اجلن  )27- 26وليس "من أرتضى
من خلقه" .والفرق شاسع بني الرسل ،وبني "من ارتضى من خلقه" الذين حياول املالكي إدخال النواب
األربعة فيهم.
إذن فال ميكننا ان نصدق بدعوى أولئك النواب بالنيابة عن االمام املهدي  ،ونعترب قوهلم دليال على
وجود االمام  ،استنادا اىل دعاوى املعاجز او العلم بالغيب .
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وإذا كنا نتهم أدعياء النيابة الكاذبني جبر النار اىل قرصهم  ،وباحلرص على االموال واالرتباط بالسلطة
العباسية القائمة يومذاك  ،فان التهمة تتوجه ايضا اىل اولئك (النواب االربعة) الذين مل يكونوا بعيدين
عنها  .إذ يقول حممد بن علي الشلمغاين الذي كان وكيال عن احلسني بن روح النوخبيت يف بين بسطام ،
مث انشق عنه وادعى النيابة لنفسه ":ما دخلنا مع أىب القاسم احلسني بن روح يف هذا األمر اال وحنن نعلم
267
فيما دخلنا فيه  ،لقد كنا نتهارش على هذا األمر كما تتهارش الكالب على اجليف" .
وبعد اهنيار كل هذه "األدلة" ال جيد الشيخ الدكتور فاضل املالكي ،دليال على وجود (االمام
املهدي) اال التشبث بقشة (اخلط) الذي يقول ان االمام كان يكتب به تواقيعه للنواب " فهنالك لالمام
خط خاص ،هذا اخلط اخلاص مألوف ومأنوس يف زمن أبيه االمام العسكري (عليه السالم) ،وقد نص
الصدوق رمحه اهلل بأنّه من مجلة الطرق اليت كان يعرف الناس هبا وجود االمام سالم اهلل عليه وصدق
دعوى سفارة َمن ّادعى السفارة ،كان ذلك من خالل معرفة خطه (عليه السالم) ،ال ّن الرسائل كانت

لكل َمن كان له متاس باالمام سالم اهلل عليه
تصدر خبطّه وتوقيعه ّ
مؤرخة بتأرخيها أيضاً ،ممّا كانت تؤّكد ّ
وبواسطتهم لبقية الطبقات كانت تؤّكد وجوده (عليه السالم) .وهذه الكتب الصادرة كانت خبطّه (عليه
السالم) ،مل تكن خبط غريه ،ومل تكن مطبوعة مثالً حسب الفرض ،ويف ذلك الزمن مل تكن هنالك
أدوات طبع بالنحو املوجود اليوم ،املهم أنه مل تكن خبط غريه ،إّمنا كانت خبط نفسه (عليه السالم)

وموقعة بتوقيعه .فإذن قضية خط االمام وتوقيع االمام الذي كان ينفرد به هذا السفري الصادق االمني،
268
كانت أيضاً طريقة من طرق االثبات".
وال أعرف كيف اعترب الشيخ الدكتور املالكي  ،موضوع اخلط دليال على وجود االمام ،مع أن خط
التواقيع كان سريا وغامضا وجمهوال ،ومل يعرفه أحد ،ومل يطلع عليه أحد .وكان أدعياء النيابة حيرصون
على إخفائه عن عيون الناس  ،ألنه مل يكن سوى خطهم بأيديهم  .وهذا ما يقوله (التوقيع ) الذي
يرويه الطربسي يف (االحتجاج) عن اسحق بن يعقوب عن العمري  ،يقول  ":وال تظهر على خطنا
الذي سطرناه أحدا"  .ولذلك فقد أشار الشيخ الطوسي اىل (خط املهدي) بصورة مريبة  ،حيث قال:
" قال ابو نصر هبة اهلل :وجدت خبط ايب غالب الرازي :ان العمري كان يتوىل هذا األمر (النيابة) حنوا من
مخسني سنة  ،حيمل الناس اليه أمواهلم وخيرج اليهم التوقيعات باخلط الذي كان خيرج يف حياة احلسن
(ع) باملهمات يف أمر الدين والدنيا  ،وفيما يسألونه من املسائل باألجوبة العجيبة" .ومل يقل أن العمري
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كان خيرج التواقيع خبط املهدي الذي مل يعرفه أحد ،ومل يره أحد فكيف يعرفون خطه؟ وامنا قال انه كان
خيرج التوايقع باخلط الذي كان خيرج يف حياة احلسن .ومن املعروف ان التعرف على خط االمام احلسن
بذاته كان مشكلة يف حياته  ،اذ كان يلجأ بعض ادعياء النيابة عنه  ،اىل تزوير خطه  ،وقد وقع الشيعة
بسبب ذلك يف مشكلة التعرف على خط االمام العسكري والتأكد من خطه  ،يف حياته  ،فكيف ميكن
التعرف على خط (االمام املهدي) الذي مل يره أحد ومل يـَُر خطه ومل يُتأكد من وجوده؟ وال ميلك عامة
الناس وسيلة للتحقق منه ؟
ومع وجود هذه االشكالية الكبرية  ،فان العمري مل يكن يسلم اخلطوط والتواقيع اىل أحد  ،بل كان
يربزها هلم فقط او يستنسخها خبطه.
و لذلك ميكننا اختاذ (سرية اخلط او احلرص على إخفائه ) دليال إضافيا على عدم وجود (حممد بن
احلسن العسكري) الذي ان كان موجودا فعالً وكان خمتفيا وغائبا ألسباب أمنية  ،لكان جلأ بصورة
قاطعة اىل اثبات شخصيته عند الشيعة  ،وقيادهتم عرب الرسائل املوقعة اليت ال تقبل الشك والنقاش ،
وميكن معرفتها ومتييزها بواسطة التعرف على اخلط  ،واملقارنة بينها  ،كواحدة من الوسائل العديدة اليت
يثبت هبا نفسه.
ويف اخلتام أطلب من الشيخ الدكتور فاضل املالكي ،الذي رمبا يطمح لتبؤ منصب املرجعية الدينية ،أن
يعيد دراسة قض ية (وجود االمام الثاين عشر) بروح علمية أكادميية حمايدة ،حىت يصل اىل جوهر مذهب
أهل البيت ،ويزيح عنه ما تراكم عليه من خرافات وأساطري.

 - 21مع السيد علي الحسيني الميالني في كتابه عن (االمام المهدي)
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ما معنى "االمام" ؟ وهل االمام الثاني عشر غائب؟ أم حاضر؟
قرأت كتاب أو حماضرة السيد علي امليالين ،اليت نشرها مركز االحباث العقائدية التابع ملكتب
السيد السيستاين  ،يف قم ،وذلك ضمن سلسلة من الكتب واحملاضرات اليت أعدها ونشرها املركز،
 - 269نشر مركز األحباث العقائدية ـ سلسلة الندوات العقائدية ( ،)19سلسلة الكتب العقائدية ( )81إعداد
مركز األحباث العقائدية/http://www.aqaed.com/shialib/books/all/nadwe19 :
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للرد على كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه) والذي قلت فيه :ان
الفكر السياسي االمامي وصل اىل طريق مسدود بوفاة االمام احلسن العسكري ،وغاب مع القول
بغيبة االمام الثاين عشر ،وان الفكر الشيعي عاد فنهض وختلى عن نظرية التقية واالنتظار ،فقال
بنظرية والية الفقيه ،وأخريا بالشورى أو الفكر الدميوقراطي احلديث ،وانه بذلك وضع نظرية
االمامة االهلية ألهل البيت وراءه متاما ،حيث مل يعد يشرتط العصمة وال النص وال الساللة العلوية
احلسينية يف االمام ،بل يقبل بالشروط االعتيادية من الكفاءة واألمانة ،أو الفقه والعدالة ،ولذلك
فانه أعطى لألمة الدور الطبيعي يف اختيار االمام ،على العكس متاما من الفكر االمامي البائد
الذي كان يلقي هبذه املهمة على اهلل تعاىل ،ويرفض قيام األمة بأي دور يف عملية االنتخاب
والشورى.
وقلت أيضا :بأن الشيعة املعاصرين مل يعودوا إماميني ،بل مسلمني دميوقراطيني.
ومما يؤيد كالمي هذا  ،هو تصدي املرجع األعلى السيد علي السيستاين لقيادة مسرية
الدميوقراطية يف العراق ،بشكل بعيد متاما عن الفكر االمامي القدمي .وذلك إدراكا منه للواقع
العراقي (الشيعي) الذي يسري باجتاه املستقبل ،وحماولة منه لقيادته وترشيده .ولكن بعض احمليطني
بالسيد السيستاين ال يدركون ذلك التحول العميق احلادث يف اجملتمع الشيعي ،وحياولون جره اىل
الوراء أو إبقاءه يف الثالجة (اجملمدة) .وبدال من أن يتفهموا كتايب بعمق ،راحوا يهامجوه بسرعة،
وينضمون احملاضرات وينشرون الكتب ضدي ،وقد اضطر بعضهم اىل حتوير عدد من املفاهيم
السياسية االسالمية حىت يوقف عملية التفكري السليم باملاضي واحلاضر واملستقبل ،وكان من
هؤالء السيد علي امليالين الذي حاول التالعب مبعىن كلمة "االمام" حىت حيافظ على سالمة
النظريات البائدة من الزوال.
لقد عرضت يف كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي) اىل مسرية هذا الفكر منذ انطالقته يف
أيام االمام علي بن أيب طالب واالمام احلسن واحلسني (عليهم السالم) واشرتاطه العدالة والعمل
بالقرآن يف االمام ،مطلق االمام ،وقلت :ان احلركة الشيعية يف تلك األيام مل تكن تعرف شرط
العصمة والنص ،واهنا كانت تلتزم مببدأ الشورى ،ولكنها يف القرن الثاين أخذت تقول تدرجييا
بنظرية العصمة والنص ،واهنا كانت تعين بذلك ضرورة اشرتاط اخلليفة أو احلاكم االسالمي
بالعصمة ،وملا كان هذه الشرط املثايل ال يعرفه اال اهلل ،فقد انتهى الفكر الشيعي (اإلمامي) اىل
ضرورة النص والتعيني لالمام من قبل اهلل تعاىل  ،عرب النيب أو اإلمام السابق .وان اإلمامية قالوا
نتيجة لذل ك بأن االمامة (أي اخلالفة) تنحصر يف أهل البيت من ذرية علي واحلسني اىل يوم
القيامة .ولكن هذه النظرية (االمامية) اصطدت بعقبات كثرية منها رفض أئمة أهل البيت هلا،
ومنها وصوهلا اىل طريق مسدود بوفاة االمام احلسن العسكري دون خلف .مما أدى هبا اىل الوقوع
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باحلرية ،ا ليت كانت تضطرها إما اىل الرتاجع والتخلي عن الفكر االمامي ،غري الواقعي وغري
الصحيح ،وإما اىل اختالق ولد ومهي لالمام العسكري لتستمر فيه االمامة اىل يوم القيامة .وان
عامة الشيعة االمامية قد تراجعوا وختلوا عن الفكر املثايل الذي ال ميت اىل أهل البيت بصلة ،ما
عد ا فريق منهم أصر على افرتاض وجود ولد لالمام العسكري ،بالرغم من أنفه ،وبالرغم من عدم
وجود أية أدلة شرعية وعلمية تثبت ذلك .وقال أنه غائب وسوف يظهر يف املستقبل.
وهكذا ولدت الفرقة االثنا عشرية.
ولكن هذه الفرقة كانت أول املتضررين من تلك الفرضية الومهية ،حيث اضطروا اىل االنسحاب
من احلياة السياسية إلمياهنم بعدم جواز اتباع أية قيادة ال تتصف العصمة والنص ،وإمياهنم بوجود
تلك القيادة االهلية (الغائبة) ،يف الوقت الذي كان اخواهنم الشيعة االمساعيلية والزيدية يواصلون
عملهم الثوري وينجحون يف إقامة دول هلم هنا وهناك ،يف القرن الثالث والرابع اهلجريني.
ومضت قرون وقرون وقرون...
اىل أن أدرك عامة الشيعة االمامية بأن مشكلتهم تكمن يف فكرهم السليب األسطوري ،وان
عليهم أن يتخلوا عنه ،فقاموا بثورة اجتهادية أدت هبم اىل التحرر من فكر االمامة واالنتظار،
وآمنوا بنظرية والية الفق يه ،اليت التفوا فيها على ذلك الفكر القدمي بادعائهم أن الفقهاء هم نواب
االمام املهدي العامون ،وحيق هلم إقامة الدولة بامسه ،ولكن هذا الفكر كان حيمل بعض السلبيات
اليت أدت اىل إقامة ديكتاتورية رجال الدين يف ايران.
ومع التزام الشيعة أخريا يف العراق وغري العراق ،بالفكر الدميوقراطي احلديث ،ختلوا عمليا عن
الفكر االمامي البائد واملخدر ،وانطلقوا يف احلياة.
ومن هنا فان حتديد مفهوم كلمة "االمام" املستخدمة يف الفكر السياسي االسالمي العام ،ويف
الرتاث االمامي باخلصوص ،يلعب دورا مهما يف فهم الفكر االمامي ومعرفة التناقض الكبري الذي
وقع فيه بني القول بضرورة وجود االمام يف األرض ،وبني القول بغيبة االمام .وهذا يتضح من
مراجعة أي كتاب إمامي قدمي مثل الشايف للسيد املرتضى أو تلخيص الشايف للطوسي ،او األلفني
للعالمة احللي ،أو غريها من عشرات بل مئات الكتب املؤلفة حول االمامة وشروطها وحملها.
وكنت أحسب ان هذه مسألة بديهية ،وال حتتاج اىل نقاش .ولذلك استغربت من حماولة البعض
اجلدال فيها .كما فعل السيد علي امليالين يف كتابه أو حماضرته اليت تركزت حول املوضوع.
كل زمان من إمام يعتقد به الناس أي املسلمون ،ويقتدون به،
قال امليالين":إنّه الب ّد يف ّ
البالغة":اللهم
وجيعلونه حجة بينهم وبني رهبم...يقول أمري املؤمنني (عليه السالم) كما يف هنج
ّ
وإما خائفاً مغموراً ،لئالّ تبطل حجج اهلل
حبجة ّإما ظاهراً مشهوراً ّ
بلى ال ختلو االرض من قائم هلل ّ
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أظن أ ّن أحداً جيرؤ على املناقشة يف
وبيّناته" .والروايات الواردة يف هذا الباب أيضاً كثرية ،وال ّ
أسانيد هذه الروايات ومداليلها ،إ ّهنا روايات واردة يف الصحيحني ،ويف املسانيد ،ويف السنن ،ويف

املعاجم ،ويف مجيع كتب احلديث ،والروايات هذه مقبولة عند الفريقني .فقد اتفق املسلمون على
رواية":من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة".
وأضاف امليالين ":وذكر املؤرخون :أ ّن عبد اهلل بن عمر ،الذي امتنع من بيعة أمري املؤمنني
احلجاج بابه ليالً ليبايعه لعبد امللك ،كي ال يبيت تلك الليلة بال إمام،
سالم اهلل عليه ،طرق على ّ

احلجاج ودخل عليه يف
وكان قصده من ذلك هو العمل هبذا احلديث كما قال ،فقد طرق باب ّ
تلك الليلة وطلب منه أن يبايعه قائالً :مسعت رسول اهلل يقول":من مات وال إمام له مات ميتة
احلجاج احتقر عبد اهلل بن عمر ،وم ّد رجله وقال :بايع رجلي ،فبايع عبد اهلل بن
جاهلية" ،لكن ّ

كل زمان واالعتقاد بإمامته وااللتزام
عمر ّ
احلجاج هبذه الطريقة .فقضية وجوب معرفة االمام يف ّ
وتدل عليه االحاديث ،وسرية الصحابة ،وسائر الناس ،ومنها ما
ببيعته أمر مفروغ منه ومسلّمّ ،
ذكرت لكم من أحوال عبد اهلل بن عمر.
وإّمنا أردت أن أذكر لكم مناذج من الكتاب والسنة وسرية الصحابة على أ ّن هذه املسألة ـ

لكل زمان إمام الب ّد وأ ْن يعتقد املسلمون بإمامته وجيعلونه حجةً بينهم
كل زمان و ّ
مسألة أ ّن يف ّ
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وبني رهبم ـ من ضروريات عقائد االسالم".
وبغض النظر عن املناقشة يف اعتبار مسألة االمامة من ضروريات االسالم؟ أم ال؟ ،وفيما اذا
كان أحد جيرؤ على مناقشتها أو رفضها؟ أو ال؟ ،وفيما اذا كان حديث ابن عمر صحيحا؟ أو
ال؟ ،فان من الواضح ان املقصود به هو احلاكم واخلليفة والسلطان ،أي مطلق االمام ،كما فهم
عبد اهلل بن عمر الذي بايع احلجاج لعبد امللك ،واعرتض على ثورة عبد اهلل بن مطيع يف املدينة
ضد يزيد.
كما ان من الواضح من تلك األحاديث – إن صحت – ان املقصود من (املعرفة) اإلتباع
العملي واالنقياد السياسي ،وليس املعرفة النظرية اجملردة ،وهو ما كان يشكل املقدمة األوىل لنظرية
االمامة االهلية ،اليت كانت تنطلق من هذه لتضيف مقدمة أخرى يف عملية بناء فكرها السياسي،
فتشرتط (العصمة) يف االمام ،أي اخلليفة أو احلاكم أو السلطان ،مث تقول يف مقدمتها الثالثة :ان
العصمة أمر ال يعرفه اال اهلل ،ولذلك تستحيل الشورى كطريق ملعرفة االمام وانتخابه ،وجيب النص
عليه من اهلل .مث تقول بعد ذلك :ان اهلل عز وجل قد نص على إمامة أهل البيت ،وان االمامة
متسلسلة يف ذرية علي واحلسني اىل يوم القيامة.
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إذن فقد كان احلديث عن االمامة السياسية بالدرجة األوىل .ولكن السيد علي امليالين يرفض
هذا الفهم ،ويقول":نشري إىل بعض اخلصوصيات املوجودة يف لفظ احلديث":من مات ولم
يعرف" ،الب ّد وأ ْن تكون املعرفة هذه مبعىن االعتقاد أو مقدمة لالعتقاد" ،من مات ولم يعرف"
أي :من مات ومل يعتقد بإمام زمانه ،ال مطلق إمام الزمان ،بإمام زمانه احلق ،بإمام زمانه الشرعي،
بإمام زمانه املنصوب من قبل اهلل سبحانه وتعاىل" .من مات ولم يعرف إمام زمانه" هبذه القيود
أي حاكم سيطر على شؤون املسلمني
"مات ميتة جاهلية" ،وإالّ لو كان املراد من إمام الزمان ّ
وتغلَّب على أُمور املؤمنني ،ال تكون معرفة هكذا شخص واجبة ،وال يكون عدم معرفته موجباً
للدخول يف النار ،وال يكون موته موت جاهلية ،هذا واضح .إذن ،الب ّد من أن يكون االمام

الذي جتب معرفته إمام حق ،وإماماً شرعياً ،فحينئذ ،على االنسان أن يعتقد بإمامة هذا
الشخص ،وجيعله حج ًة بينه وبني ربّه ،وهذا واجب ،حبيث لو أنّه مل يعتقد بإمامته ومات ،يكون
موته موت جاهلية ،وبعبارة أُخرى" :فليمت إ ْن شاء يهودياً وإ ْن شاء نصرانياً".
وهنا قام السيد امليالين بتحوير مفهومني يف احلديث ،مها ( :املعرفة واالمام) استنادا لعجز
احلديث ":مات ميتة جاهلية" حيث استعبد أن يكون املقصود مطلق االمام .وقد فسر املعرفة
باملعرفة النظرية واالعتقاد ،ال االتباع واالنقياد السياسي ،هتربا من استحقاق مهم يفرض نفسه
وينسف نظرية الغيبة ،وهو  :كيف جيب أو ميكن اتباع إمام غري معروف وغائب؟ وهل ميكن
تسميته بإمام أصالً ،وهو ال يؤم املسلمني وال حيكمهم وال يقودهم؟ كما أفرغ مفهوم كلمة
(االمام) من املعىن السياسي ،وفسرها باالمام احلق املعني من قبل اهلل ،حىت حيافظ على نظرية
االمامة من االهنيار ،يف حني أن النظرية يف أساسها كانت تدور حول اخلالفة واحلكم والسلطان،
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ومل تكن تتحدث عن أئمة يشبهون املالئكة أو اجلن الذي جيب اإلميان هبم غيبا يف االسالم.
واذا كان السيد امليالين يستبعد أن يكون املقصود من (معرفة االمام) الواردة يف احلديث مطلق
اإلمام ،لصعوبة قبول النتيجة ملن ال يعرف االمام ،وهي املوت ميتة جاهلية ،فنحن يف احلقيقة
نشكك هلذا السبب يف أصل احلديث الذي ينسب املوت اجلاهلي ( أو اليهودي أو النصراين) ملن
ميوت بال إمام ،مع ان القرآن الكرمي مل يشر اىل هذا املوضوع "املهم جدا يف االسالم" ومل يعتربه
جزءا من العقيدة االسالمية ،وال من ضروريات الدين .ولذلك يصعب علينا قبول اعتبار أمر
271
كل مسلم معرفته واالميان به
لكل زمان إماماً جيب على ّ
 وقد عاد السيد امليالين بعد ذلك فقال ":إ ّن ّوااللتزام بطاعته واالنقياد له" .ص 16
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ضروريا من ضروريات الدين رغم عدم ذكره يف القرآن الكرمي .هذا اضافة اىل عدم الوضوح يف
احلديث من كلمة "االمام" وامكان تطبيقه – كما فعل عبد اهلل بن عمر – على يزيد بن معاوية
وعبد امللك بن مروان.
واذا أصر السيد امليالين على اعتبار احلديث صحيحا ،فنحن نصر على فهمه بصورة مطلقة
وعامة ،كما فهمه عبد اهلل بن عمر وعامة املسلمني ،الذين يستشهد امليالين هبم يف تصحيح
احلديث ،وهم بالطبع ال يفهمون املعىن اخلاص " االمام املعصوم" الذي حياول امليالين تركيبه عليه.
وعلى أي حال ،يريد السيد امليالين ،من خالل تفسريه التعسفي هذا ،أن يستدل هبذا
لكل زمان إماماً
احلديث على وجود (االمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري) فيقول ":إ ّن ّ

كل مسلم معرفته واالميان به وااللتزام بطاعته واالنقياد له ..272.وان الشيعة االمامية
جيب على ّ
273

االثين عشرية قالت :إ ّن الذي عرفناه مصداقاً لذلك هو ابن احلسن العسكري".
وبعد أن يصل امليالين اىل هذه النتيجة التقليدية ،يطرح عددا من األسئلة من قبيل :ملاذا الغيبة؟
وما الفائدة من إمام غائب ؟ وما هو تكليف املؤمنني جتاهه وجتاه االحكام الشرعية يف زمن
الغيبة؟
وهنا يقع امليالين يف أزمة حقيقية  ،فال يدري ما يقول ،هل يقول ان االمام املهدي فعال غائب
ومنقطع عن شيعته؟ وهنا يكون قد رد بنفسه على نفسه ،فكيف ميكن االلتزام بطاعة إمام غائب
واالنقياد له؟ مث ما ذا يكون موقف الشيعة يف حالة الغيبة؟ هل هو انتظاره وعدم القيام بأي ثورة
أو حكومة ،كما كان يقول الش يعة االثنا عشرية من قبل؟ أم جيب عليهم االخنراط يف احلياة
السياسية وتفجري الثورات وتشكيل احلكومات ،على أساس والية الفقيه أو الشورى؟ ولكن يف
هذا حمذور كبري مناقض لنظرية االمامة ،هو :إقامة إمام غري معني من قبل اهلل.
أم يقول ان االمام الثاين عشر حاضر ويتفاعل مع شيعته؟ ويف هذا خمالفة صرحية لنظرية
الغيبة ،ولرواية تكذيب من يدعي رؤية االمام الغائب قبل الظهور.
ومل أكن أتصور ان السيد علي امليالين سوف خيتار اجلواب األخري! وال يكتفي بذلك بل يتهم
من يعارضه بالنفاق والعداء لالسالم!
يتوصلون إليها وال ميكنهم
أجل انه يقول بكل جرأة ":هؤالء ال يعلمون ،ال ّن هذه االُمور ال ّ
االطّالع عليها :إ ّن الثقات من أبناء هذه الطائفة من علماء وغري علماء ،هلم قضايا وحوادث
مدونة يف الكتب املعنيّة ،وكم من
وقصص وحكايات ،تلك القضايا الثابتة املروية عن طرق الثقات ّ
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قضية رجع الشيعة ،عموم الشيعة ،أو يف قضايا شخصية ،رجعوا إىل االمام (عليه السالم) وأخذوا
االئمة سالم اهلل عليهم واملنافقني ال
حل تلك القضية ورفع تلك املشكلة ،إالّ أ ّن أعداء ّ
منه ّ
274

يوافقون على مثل هذه االخبار ،وطبيعي أن ال يوافقوا ،ومن ح ّقهم أن ال يعتقدوا".
وعندما نوجه السؤال ال تقليدي التارخيي اىل السيد امليالين عن سبب غيبة االمام؟ وملاذا ال
يظهر إذن ليقيم بنفسه دولة احلق ،اذا كان عامة الشيعة وخاصتهم يلتقون به ويعرضون عليه
مشاكلهم؟ هل هو اخلوف؟ وقد زال واحلمد هلل ،بعد أن أقام الشيعة دوال عديدا هلم ،وأصبح
العامل دميوقراطيا يسمح بظ هور أي إمام حىت لو قال انه (املهدي املنتظر) وها هي أوربا وأمريكا
يوجد فيها العديد ممن يدعي أنه املهدي املنتظر ،وله حمطات إذاعية وتلفزيونية ووسائل إعالم ،وال
حيول خياف من أحد ،فلماذا ال يظهر (حممد بن احلسن العسكري) اذا كان حقيقة موجودا؟

جييبنا السيد امليالين بشيء من احلرية والفلسفة والتناقض ،ويقول ":الحظوا إذا كانت غيبة
وإما عدم املقتضي ،غيبة
االمام (عليه السالم) ملصلحة أو لسبب ،ذلك السبب ّإما وجود املانع ّ
االمام (عليه السالم) ّإما هي لعدم املقتضي لظهوره أي لعدم وجود االرضية املناسبة لظهوره ،أو
لوجود امل وانع عن ظهوره .وجود املوانع وعدم املقتضي كان السبب يف غيبة االمام (عليه السالم)،
هذا واضح .إنّا ال نعلم أ ّن املانع مىت يرتفع ،وال نعلم أ ّن املقتضي مىت يتحقق وحيصل ،ولذا ورد
يف الروايات" :إّمنا أمرنا بغتة" .فظهور االمام (عليه السالم) مىت يكون ؟ حيث ال يكون مانع
وتتم املقدمات واالرضية املناسبة لظهوره .وهذا مىت يكون ؟ العلم عند اهلل سبحانه وتعاىل،
ّ
275

فيمكن أن يكون غداً ،وميكن أن يكون بعد غد ،وهكذا".
ونقول له :أمل تقل قبل قليل :ان االمام يلتقي بعامة الشيعة وخاصتهم؟ أم ان هذه روايات
أسطورية مثل الروايات اليت حتدثت عن والدته ووجوده؟

 - 22مع الشيخ جعفر كاظم المصباح في كتابه (االمام المهدي حقيقة ال خيال)
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رفض الشك المنهجي ،والتشبث باليقين الموروث
قال اهلل تعاىل يف كتابه اجمليد":والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا اىل اهلل هلم البشرى فبشر ِ
عباد
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اهلل وأولئك هم أولوا األلباب" .الزمر – 17
18
هذه اآلية الكرمية تنطبق على كل من يستمع اىل حكاية وجود (االمام الثاين عشر) سواء آمن هبا أو
مل يؤمن ،ولكن عليه أن يتجنب عبادة الطاغوت ،أي عبادة اهلوى والتعصب واخلرافات واألساطري،
وتنطوي كلمة "يستمع" على شيء من التفكري مث اختيار الصاحل من السيء من القول ،وهذا هو عني
العقل وصفة العقالء "أولوا األلباب" ولن يتوصل اىل هذه العملية (االستماع ،التفكري ،اختيار األحسن)
اال من هداه اهلل تعاىل.
وأزعم أنين استمعت اىل حكاية وجود االمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العسكري) جيدا ،وبكل
تفاصيلها ،ونبذهتا ألهنا كانت سيئة جدا بكل املعايري ،أمال هبداية اهلل تعاىل.
وكنت أفرتض مبن يقرأ كتايب عن املوضوع (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه)
ايل ،مث يفكر فيما أقول ،ويتجنب التعصب وعبادة الطاغوت ،فيقبل كالمي أو يرفضه،
أن يستمع قليال ّ
وإذا رفضه يقدم يل األدلة املقنعة هبدوء واحرتام ،لكي يهديين اىل ما اعتقد هو انه طريق اهلداية
والصواب.
هكذا فعل بعض من حاول أن يرد علي ،ولكن بعضا آخر جتنب طريق احلوار العلمي اهلاديء،
وأطلق لعواطفه العنان ،ومحل القلم لريد ،قبل أن يفكر ،ودون أن يفكر يف أي نقطة من نقاط احلكاية.
ولو متهل قليال ودرس األمر من جوانبه املتعددة ألدرك أن األمر ليس كما ورثه من آبائه وأجداده ،وأن
يف القضية كثريا من اخلرافة واخليال.
ان ما حيول دون أي انسان ودون التفكري السليم ،هو تقديس اآلباء واألجداد ،أي عبادة الطاغوت،
ولو حترر االنسان قليال منها  ،ولو لفرتة قصرية هي فرتة البحث والتنقيب ،لتنعم بفضل اهلل وهدايته
ونوره.
ويف احلقيقة شاهدت بعض الردود على كتايب ،يتصف بصفة التقليد األعمى بصورة رهيبة ،حبيث
يقدس كل شيء من الروايات اىل الرواة اىل العلماء السابقني والالحقني ،وال يعتقد بإمكانية خطأ أو
احنراف أو كذب أي أحد ،كأهنم كلهم مالئكة معصومون ال يأتيهم الباطل من بني أيديهم وال من
خلفهم ،وال حيتمل أن يكون مذهبه خاطئا من األساس ،وهذا ما جيب أن يفرتضه أي باحث حمايد من
البداية ،مث يع يد دراسة مذهبه على أساس الشك ،ورمبا يصل اىل اليقني أو ال يصل ،أما أن يتشبث
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الباحث باليقني املوروث ،ويرفض الشك يف أي موضوع ،فهذا عني التقليد وال ميت اىل البحث احملايد
بصلة.
ومن الكتب اليت صدرت للرد علي ،وال يعطي مؤلفها لنفسه مساحة للشك ،وال لطرح أي سؤال ،هو
كتاب املرحوم الشيخ كاظم جعفر املصباح (االمام املهدي حقيقة ال خيال) الصادر سنة  1998من
مؤسسة األعلمي يف بريوت .وكنت أفضل عدم الرد عليه ،ألنه مل يرد على شيء من الكتاب ،وامنا أعاد
اجرتار احلكايات القدمية ،دون أي نقد أو متحيص ،وأفضل رد عليه هي إعادة قراءة كتايب من أوله اىل
آخره .ولكن نظراً الستغالل بعض املناوئني ملثل ذلك الكتاب يف اإلدعاء بأنه قد مت الرد على كتايب،
ارتأيت أن أقوم بعرض بعض ما ورد فيه ،للتدليل على نوعية الردود املتهافتة اليت ترفض التفكري
واالجتهاد.
وقد الحظت أنه كلما شعر الكاتب بعجزه عن تقدمي الدليل املقنع ،كلما جلأ اىل سالح العاجزين:
(السب والشتم واالهتام الباطل والتهريج والتهديد والرتهيب) .وقد كان كتاب الشيخ املصباح (غفر اهلل
له) منوذجا متقدما يف هذا اجملال.
يقول رمحه اهلل":زعم بعض الضالين المضلين أنه حصل له شك بوالدة االمام الثاين عشر لعدم توفر
األدلة الكافية ،أو لعدم قناعته هبا ..وهذا الشك ال يساوي شيئا بالقياس اىل األدلة النقلية والعقلية
والعلمية ،السيما مسألة االميان بوالدة املهدي اذ أهنا تعد جزءا من العقيدة الشيعية وقد مت اثباهتا بأدلة
قطعية ،وبإجماع علمائنا فال تأثير للشك والقناعة الشخصية يف نفيها قبال تلك األدلة خصوصا اذا

مل يكن الشخص من اصحاب االختصاص يف علم احلديث والرجال" 277 .ويضيف ":أمجع علماؤنا
على ان السفراء األربعة لالمام املهدي بلغوا من اجلاللة ورفعة الشأن ما فوق الوثاقة ،فليس مبقدور هذا
278
املتطفل أن يطعن بوثاقتهم ،فاذا ثبتت وثاقتهم بإمجاع العلماء ثبت ارتباطهم وصلتهم باملهدي".
ويقول":على فرض ان بعض النصوص اليت ذكرت تاريخ والدة املهدي ضعيفة أيستلزم هذا إنكار والدته

وتكذيب الروايات الصحيحة المتواترة اليت تنص عليه بكونه (حممد بن احلسن العسكري) وتكذيب
سفرائه الثقات بإمجاع علمائنا ومراجعنا العظام؟ غريب جدا هذا االسلوب االستداليل الذي ميارسه هذا

النفر الضال حيث ينفي اليقين بالشك ،ويدع االحاديث الصحيحة المتواترة ويعتمد على األقاويل
النابعة من احلقد والتعصب الطائفي ،وينقض إجماع علمائنا العظام بأقوال من شذ واحنرف عن جادة
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احلق والصواب".

279

ويؤكد":االستدالل غريب شاذ مناف ألسس االستدالل األصويل العلمي،

واالستقراء املنطقي ،اللذين يعتمدان على نفي الشك باليقين وليس بالعكس".

280

ويقول":اما قوهلم بضعف كل الروايات اليت تتحدث عن هوية املهدي وتاريخ والدته ،فهذا افرتاء آخر
بال دليل ،ألن معظم روايات تعريف املهدي الواردة عن سائر املعصومني ،واليت ذكرت امسه واسم ابيه
وكنيته صحيحة متواترة بإجماع علمائنا ومراجعنا العظام .وكذا الروايات اليت تذكر كيفية الوالدة
وتارخيها فمعظمها أيضا صحيحة ومسندة ،ذكرها علماؤنا يف كتبهم املتعلقة باملهدي ،فنفي صحتها
باجلملة مجازفة حمقاء منشأها الجهل بعلم الرواية والرجال معا".

281

مث يستدرك":ولنفرض اهنا

ضعيفة فال ضير في ضعفها بعدما عرفنا من الروايات الصحيحة املئات اليت نصت على اسم املهدي
واسم ابيه وامساء آبائه مع ذكر كنيته ومشائله وأوصافه .فقد أجمع املعصومون على انه حممد بن احلسن
العسكري".

282

يقول رمحه اهلل":زعم بعض الضالين المضلين أنه حصل له شك بوالدة االمام الثاين عشر لعدم توفر
األدلة الكافية ،أو لعدم قناعته هبا ..وهذا الشك ال يساوي شيئا بالقياس اىل األدلة النقلية والعقلية
والعلمية ،السيما مسألة االميان بوالدة املهدي اذ أهنا تعد جزءا من العقيدة الشيعية وقد مت إثباهتا بأدلة
قطعية ،وبإجماع علمائنا فال تأثير للشك والقناعة الشخصية يف نفيها قبال تلك األدلة خصوصا اذا

مل يكن الشخص من اصحاب االختصاص يف علم احلديث والرجال" 283 .ويضيف ":أمجع علماؤنا
على ان السفراء األربعة لالمام املهدي بلغوا من اجلاللة ورفعة الشأن ما فوق الوثاقة ،فليس مبقدور هذا
284
املتطفل أن يطعن بوثاقتهم ،فاذا ثبتت وثاقتهم بإمجاع العلماء ثبت ارتباطهم وصلتهم باملهدي".
ويقول":على فرض ان بعض النصوص اليت ذكرت تاريخ والدة املهدي ضعيفة أيستلزم هذا انكار والدته
وتكذيب الروايات الصحيحة المتواترة اليت تنص عليه بكونه (حممد بن احلسن العسكري) وتكذيب
سفرائه الثقات بإمجاع علمائنا ومراجعنا العظام؟ غريب جدا هذا االسلوب االستداليل الذي ميارسه هذا

النفر الضال حيث ينفي اليقين بالشك ،ويدع االحاديث الصحيحة المتواترة ويعتمد على األقاويل
279
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النابعة من احلقد والتعصب الطائفي ،وينقض إجماع علمائنا العظام بأقوال من شذ واحنرف عن جادة
احلق والصواب".

285

ويؤكد":االستدالل غريب شاذ مناف ألسس االستدالل األصويل العلمي،

واالستقراء املنطقي ،اللذين يعتمدان على نفي الشك باليقين وليس بالعكس".

286

ويقول":اما قوهلم بضعف كل الروايات اليت تتحدث عن هوية املهدي وتاريخ والدته ،فهذا افرتاء آخر
بال دليل ،ألن معظم روايات تعريف املهدي الواردة عن سائر املعصومني ،واليت ذكرت امسه واسم ابيه

وكنيته صحيحة متواترة بإجماع علمائنا ومراجعنا العظام .وكذا الروايات اليت تذكر كيفية الوالدة
وتارخيها فمعظمها أيضا صحيحة ومسندة ،ذكرها علماؤنا يف كتبهم املتعلقة باملهدي ،فنفي صحتها
باجلملة مجازفة حمقاء منشأها الجهل بعلم الرواية والرجال معا".

287

مث يستدرك":ولنفرض اهنا

ضعيفة فال ضير في ضعفها بعدما عرفنا من الروايات الصحيحة املئات اليت نصت على اسم املهدي
واسم ابيه وامساء آبائه مع ذكر كنيته ومشائله وأوصافه .فقد أجمع املعصومون على انه حممد بن احلسن
العسكري".

288

إذن فمسألة وجود املهدي املنتظر (حممد بن احلسن العسكري) تشكل لدى الشيخ املصباح ،جزءا
من العقيدة الثابتة بإمجاع علمائنا ،وأي شك فيها ضالل وإضالل ،ال يساوي شيئا يف قبال األدلة النقلية
والعقلية والعلمية ،وان الروايات اليت تنص على حممد بن احلسن العسكري هي صحيحة ومسندة
ومتواترة وجممع عليها .كما ان وثاقة "السفراء األربعة" ثابتة بإمجاع العلماء .ومن هنا "فإن األفكار
والعقائد الفاسدة اليت حيملها هذا الشخص ال متت اىل االسالم والتشيع بصلة ،بل هي افرازات بعض
289
الطائفيني املتعصبني من علماء الوهابية وخرجيي مدرسة املستشرقني من عمالء الدوائر االستكبارية".
هل ميكن يف هذا اجلو من التعصب واالنفعال واإلنغالق التفكري يف أي شيء؟ أو النظر يف أقوال أمحد
الكاتب والرد عليها بعلمية وموضوعية وحياد؟

ان الشك اذا جاء ،ينتفي اليقني ،ولن يعود اليقني مرة أخرى اىل القلب ،اال بأدلة يقينية ،فكيف اذا
كان اليقني املدعى قائما أساسا على شك تارخيي؟ صحيح ان "علماءنا" جيمعون على وجود االمام
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املهدي ،ولكن السؤال هو :مىت أمجعوا؟ وهل ان إمجاعهم حجة؟ أمل حيدث الغموض واحلرية والشك
لدى عامة الشيعة بعد وفاة االمام العسكري دون خلف ظاهر؟ فكيف حدث اليقني بعد ذلك؟ وعلى
أي أساس؟ وهل ينفع أحدا ادعاء اليقني؟ وهل حقا ميتلك علماؤنا السابقون أو الالحقون يقينا حول
املوضوع؟ أم أهنم يشكون يف قلوهبم وال يعربون عن شكهم أمام الناس خوفا وطمعا؟ أمل يشك حىت
بعض من ادعى الوكالة عن االمام املهدي ،مثل (حممد بن ابراهيم بن مهزيار األهوازي) الذي يقول انه
ورث أمواال من أبيه وقرر الذهاب اىل بغداد واستئجار دار على شاطيء دجلة واالستمتاع باالموال ،قبل
أن يدعي حصول اليقني بعد لقائه بالعمري؟
لنستمع اىل الشيخ املصباح وهو حيدثنا عن احلرية والشك الذي اعرتى عامة الشيعة يف أواسط القرن
الثالث اهلجري ،فيقول":مل خيتلف املسلمون يف شيء كاختالفهم يف مسألة والدة االمام املهدي ونسبه
وحسبه ،وهل انه مولود أم سيولد فيما بعد .واشتد التنازع بعد وفاة االمام احلسن العسكري بني عشرين
فرقة كما يقول ابن حجر العسقالين يف صواعقه ،فبعضهم ينفي أن يكون للحسن العسكري ولد ،ألن
أخذ مرياثه من قبل أخيه جعفر لدليل قاطع على ما يذهب اليه املنكرون حسب اعتقادهم ،اذ لو كان
له ولد لورثه بدال من جعفر .وزعم البعض اآلخر أن املهدي مولود من أب آخر ليس هو احلسن
العسكري...وانه حي يرزق يعيش يف مكان ما  ..ومنهم من يقول بعدم والدته ،وانه سيولد فيما
بعد 290."..ويعرتف حبدوث "مالبسات مبهمة ،وظروف غامضة رافقت والدة االمام املهدي اليت
حصلت يف أجواء متشنجة ،شديدة احلرج ،مفعمة بالسرية والكتمان ،الن اخلليفة العباسي الذي كان
يرتقب احلدث بوجل قد شدد حينها اخلناق حول بيت االمام العسكري ،وفرض عليه الرقابة احملكمة،
291
وبث من حوله العيون كي حياط علما بالوليد يف ساعة والدته  ،ليتسىن له القضاء عليه يف املهد".
ويقول":ان وقوع الشيعة يف حرية واضطراب بعد وفاة االمام العسكري ،مسألة طبيعية ،لعدم رؤيتهم
لالمام املهدي ،وجلهلهم سبيل االتصال به ،ولظهور من يدعي االمامة زورا وهبتانا كعمه جعفر
الكذاب" 292.ويفسر احلرية والغموض بقوله":كان االمام العسكري قد طبق سياسة االحتجاب على
نفسه ،وجعل بينه وبني القواعد املوالية له وكالء كأيب األديان والعمري وغريمها ليقوموا باحكام الصلة بينه
وبني مواليه ،وقد حتول بعضهم فيما بعد اىل وكالء البنه املهدي .ان هذا العمل الذي قام به االمام ملدة
طويلة قبل رحيله قد مهد السبيل ملسألة الغيبة وجعلها أمرا مستساغا".293
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ويعرب الشيخ املصباح نفسه عن وجود قدر من احلرية يف داخله ،إذ يقول متسائال":إذا تويف العسكري
ومل يرتك ولدا  ...فمن عسى يكون املهدي ومىت سيولد على صعيد املستقبل؟ مث اليس الزم هذا القول
تكذيب الرسول واألئمة االطهار؟" 294.ويعيد نفس السؤال مرة أخرى":اذا كان االمام احلسن بن علي
العسكري آخر األئمة من أهل البيت فمن خلفه يف تويل مهمة االمامة من بعده؟ فان قلنا ان األمر تُرك
سدى فلم خيلفه أحد ،انتقض قوله (ص) "لن يفرتقا" حيث حصل االفرتاق فعال باستشهاد االمام
العسكري ،وعدم وجود من خيلفه ،وسيعقب هذا االفرتاق ضالل ال حمال .وهذا ما ال يرتضيه اهلل
سبحانه وتعاىل لعباده ،اذ كيف يرتكهم ليضلوا بعد أن هداهم لإلميان .فاذا كان هذا غري معقول ،
ومنافيا حلكمة اهلل ولطفه ،فال بد إذن ان يكون امام معصوم من أهل البيت حيل حمله وينجز مهامه.
فمن عسى أن يكون غري االمام املهدي  .وان بطالن ثبوت االحتمال الثاين يثبت االحتمال األول وهو
295

املطلوب".
إذن فإن يقني الشيخ املصباح ،والقائلني بوجود الولد ،منذ أول يوم ،مل يقم على أساس األدلة الشرعية
العلمية املنتجة لليقني الشرعي ،وامنا على أساس االحتمال والظن واالفرتاض ،وهذا ما ال يولد يقينا لدى
أحد ،واذا كان الشيخ املصباح يدعي وجود اليقني لديه  ،فهذا أمر شخصي خيصه ،ولكنه ال يستطيع
بذلك أن يبين عقيدة دينية ويصفها بالثبات واليقني واالمجاع.
ونظرا ألن الشيخ املصباح يدرك وجود الشك املعقول يف قضية دعوى وجود الولد للحسن العسكري،
اذا مل نقل أسطورة املهدي ،فانه حياول أن يغطي عليه (على الشك) بالتحذير من الشك باألمور الغيبية
كلها ،والتهديد بالضالل واالحنراف والكفر ،فيقول":ليست هذه القضية الوحيدة اليت تعرضت إلثارة
االشكاالت والشبهات ،بل شأهنا شأن القضايا الغيبية األخرى اليت كانت معرضا حلمالت التشويش
والتشكيك ،كقضية الربزخ والبعث والنشور واحلساب وامليزان والصراط واجلنة والنار ...فهي ليست أمورا
مادية حسية ميكن إحضارها يف املخترب ،وإخضاعها للتجارب وللتأكد من صحتها .ان هذه القضايا
الغيبية ونظائرها ال ميكن فهمها من خالل السياق املادي التجرييب ،بل ال بد من وضعها ضمن اطار
الدراسة الغيبية اليت تعت مد بالدرجة األوىل على إثبات األمور العقائدية بالنصوص القرآنية واألحاديث
النبوية والدالئل العقلية ،واملؤيدات اليت تفرزها التجارب العلمية مبرور الزمن .فبهذا الفهم الواعي للعامل
الغييب ،والقدرة االهلية غري املتناهية يستطيع ان يفهم املرء قضية املهدي وغريها من القضايا الغيبية ،
وبدونه سيكون فهمها أمرا عسيرا ،وسيقود الباحث حتما الى الكفر بها في نهاية المطاف،
ويخرج من دائرة المؤمنين بالغيب.
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فاملنهج املادي الذي ميارسه املستشرقون يف دراسة عقائد املسلمني والقضايا الغيبية ال يصلح تطبيقه على
مثل هذه األمور ألهنا ليست مادية ختضع للتجارب.
لذا جيب على الباحث املسلم ان ال يقلد املستشرقني يف دراسة قضية املهدي وما ماثلها من األمور
الغيبية بعيدا عن الفهم الواعي للعامل الغييب املشار اليه ،ألن ذلك سيقوده اىل متاهات الضالل والضياع
ويبعده عن صلب عقيدته االسالمية رغما عنه ،وتلك هي النتيجة احلتمية لالنسياق وراء املنهج املادي
296
يف دراسة القضايا الغيبية والعقائدية"." .
وقد ناقشنا هذه الدعوى (غيبية موضوع املهدي) يف أكثر من حماورة يف هذا الكتاب ،ونعيد تلخيص
القول هنا:
ان اإلميان باملسائل الغيبية اليت يذكرها القرآن الكرمي ،هو من أول ضروريات اإلميان باالسالم ،ولكن
النقاش يف ثبوت كون وجود (حممد بن احلسن العسكري) ووالدته ضروريا من ضروريات االسالم أو
التشيع ،أو كونه أمرا غيبيا جيب اإلميان به بصورة عمياء ،فهذا أول النقاش ،وال ميكن أن نؤمن بوجود
انسان بصورة غيبية ،أي بال دليل علمي شرعي ،وقد اعرتف الشيخ املصباح يف حدوث الغموض
والشك واحلرية حول موضوع اخللف لالمام العسكري ،فكيف يدعي بعد ذلك أنه جزء من الغيب،
وحيذر من الشك به خوفا من الشك باهلل والكفر والضالل؟
ومل أفهم ماذا يعين الشيخ املصباح "باملنهج املادي الذي ميارسه املستشرقون يف دراسة عقائد
املسلمني" مع ان هذا املوضوع مطروح للنقاش يف أوساط املسلمني والشيعة منذ حوايل ألف ومائيت عام.
ولكين أعرف وجود منهج حشوي باطين مغال أسطوري ،كان حياول دس نفسه يف صفوف الشيعة منذ
الفجر األول لإلسالم.
نعود اىل مسألة الشك واليقني ،فنقول :ان كل املذاهب واألديان الباطلة يف العامل تعتقد وتنطوي على
يقني ،فهل جيوز ألبنائها التسليم مبا ورثوه من آبائهم وأجدادهم؟ أم جيب عليهم طرح الشك االبتدائي،
والتفكري مبوضوعية وحيادية يف كل عقيدة ،حىت يعرفوا احلق ويعذروا أمام اهلل؟
وهل نزل علينا أو على علمائنا جربئيل (عليه السالم) ليخربنا أو خيربهم أهنم على صواب مائة يف املائة
 ،يف كل شيء؟ واذا كنا نؤمن باالسالم بيقني ،فهل يعين أن علينا تقبل كل األفكار املوروثة باسم
االسالم والتشيع حزمة واحدة؟ وال جيوز التشكيك أو رفض أية مسألة  ،حىت لو كانت مثل مسألة
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وجود ابن احلسن ،الذي حام حوهلا الشك يف القرون األوىل  ،وأصيب الشيعة بسببها باحلرية
واالضطراب؟.
والغريب ان الشيخ املصباح الذي مل يتوقف ليدرس أية رواية أو را ٍو ،وقبل مجيع احلكايات األسطورية
الواردة حول املوضوع بكل يسر وسهولة (ما عدا حكاية االختباء يف السرداب) ادعى ان الكاتب الذي
يشكك يف تلك الروايات " ليس من اصحاب االختصاص يف علم احلديث والرجال .وان حبثه مناف
ألسس االستدالل األصويل العلمي ،واالستقراء املنطقي ،اللذين يعتمدان على نفي الشك باليقين
وليس بالعكس.
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عرف لنا "االمجاع" و "التواتر" يف ظل الشك واحلرية واالضطراب؟ ودلنا على "أصول
ويا ليته ّ
االستدالل األصويل العلمي ،واالستقراء املنطقي" .وشرح لنا "مباديء علم احلديث والرجال".

ومع األسف الشديد ،مل نسمع منه اال هجوما على من يشكك بالروايات الضعيفة  ،وقوالً "باجنبار
298
ضعف السند بقوة املنت ،اذا كان مطابقا ملباين الشيعة".
وإضافة اىل ذلك ،فقد قدم لنا رؤية أصولية جديدة حول جواز القياس والتشبيه التعسفي يف مسائل
العقيدة والتاريخ ،مثل قياس خفاء مولد (االمام املهدي) وغيبته ،على خفاء مولد النيب موسى (عليه
السالم) وغيبته ،أو طول عمر (االمام املهدي) على طول عمر النيب نوح (عليه السالم) ،أو صغر عمر
ابن احلسن عند وفاة أبيه وتوليه االمامة ،بصغر عمر النيب حيىي (عليه السالم) الذي آتاه اهلل احلكم
صبيا ،فقال":مما يؤكد جهله (الكاتب) أيضا منعه للقياس يف األمور العقائدية والعقلية والتارخيية ،ظنا منه
حبرمته يف مثل هذه املوارد خالفا ملا عليه علماؤنا يف حليته فيها وحرمته يف الفروع فقط" 299.وتابع
قائال":أمل يذكر القرآن الكرمي قصة مماثلة لقصة املهدي واخلليفة العباسي ،تلك هي قصة موسى
وفرعون ..أليس هذا دليال قاطعا يثبت ما نقول؟ فمثلما أجنى اهلل موسى (ع) من كيد فرعون رغم شدة
بطشه وإصراره على استباحة النساء وذبح األبناء ،أجنى اهلل املهدي املنتظر من كيد اخلليفة
العباسي..وعاش املهدي حتت ظل احلكومة العباسية الغامشة بالرغم من شدة بطشها واستبدادها ،كما
عاش موسى يف قصر فرعون بالرغم منه ،لكن الفرق بينهما أن موسى عاش ظاهرا مرئيا ،بينما أدركت
عناية اهلل ورمحته املهدي فأخفته عن أنظار خصومه املرتبصني به ،فكانت الغيبة الصغرى والكربى.
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ان الظروف السياسية املشبعة باخلوف واالرهاب جعلت االمام العسكري حييط الوالدة جبو يف غاية
السرية والكتمان ،ويخفي والدة وليده عن أقرب المقربين اليه عدا أخته وخادمه العمري ،لئال يعلم
300

احلاكم اجلائر بالوليد وهو باملهد".
وكنت قد رفضت يف كتايب قياس تلك األمور املدعاة يف ثنايا أسطورة املهدي ،وفرقت بني اإلميان
بالقصص اليت يذكرها القرآن الكرمي من باب اإلعجاز االهلي ،وبني الدعاوى الباطلة اليت ال تستند اىل
دليل ،وبعدم جواز القياس والتشبيه جملرد االمكان العقلي أو حدوث بعض األمور يف التاريخ ،ولذلك ال
ميكن أحدا أن يدعي مثال ان املهدي ولد أو سيولد من دون أب ،ألن النيب عيسى (عليه السالم) قد
ولد كذلك.
حجية اإلجماع

لقد اعتمد الشيخ املصباح يف بناء "يقينه" بوجود (حممد بن احلسن العسكري) على "إمجاع علمائنا
العظام الذين أمجعوا على وثاقة السفراء األربعة" .ولكنه مل يشرح لنا حجية هذا اإلمجاع املدعى واملتأخر
(بعد حصول الشك واحلرية واالضطراب) يف حني ان اإلمجاع أساسا ليس حبجة عند الشيعة االمامية
االثين عشرية ،اال اذا كشف يقينا عن قول املعصوم ،واملفروض حدوث الشك ،حسبما يعرتف املصباح،
فكيف يكون اإلمجاع املتأخر حجة؟ واذا كان الشيعة بعد االمام العسكري قد تفرقواواختلفوا وتفل
بعضهم يف وجوه بعض ولعن بعضهم بعضا ،وكان الذين ادعوا النيابة والوكالة عن (االمام املهدي)
يكذب بعضهم بعضا ،فكيف حصل الوثوق واالطمئنان بأقوال "السفراء األربعة" واالطمئنان اليهم من
بني السفراء الكذابني مدعي النيابة؟ وعلى أي أساس؟
ان الشيخ املصباح ال يريد أن يفكر يف هذه االمور.
ورمبا ال نعدو احلقيقة  ،اذا قلنا ان املرحوم الشيخ املصباح كان حاصال على درجة تلميذ مقلد،
بامتياز  .فقد كان شاطراً بنقل أ قوال مؤسسي املذهب االثين عشري القدماء ،دون تفكري أو متحيص أو
نقد او تساؤل ،ومما ينقله لنا يف هذا اجملال هذا القول االفرتاضي ":اذا ثبت بطالن كل أقوال اصحاب
الفرق املخالفة بأدلة الشيخ الطوسي علمنا بصحة ما قاله الشيعة االمامية من ان املهدي مولود ،وهو ابن
احلس ن العسكري ال غري ،وانه حي يرزق من يوم ولدته أمه اىل الوقت احلاضر ،غري انه غائب عن
301
األبصار".
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ومع انه ادعى قبل قليل  ،ويف اكثر من مكان من كتابه "وجود اخلوف واالرهاب الذي دفع االمام
العسكري اىل إخفاء والدة ابنه عن أقرب املقربني اليه ما عدا أثنني" 302.فانه عاد ليناقض نفسه بنفسه
ويقول":حتقق األمل املنشود بوالدته اليت حصلت يف عاصمة الدولة العباسية ،وشاعت أخبارها ال أقل
بني املوالني ألبيه االمام احلسن ،وشهد الكثري منهم شخصه ،وعرف مشائله ،وبعد استشهاد ابيه
واستالمه لالمامة شهد سفراؤه األربعة ونقلوا هلم األموال وتبادلوا الرسائل املرسلة اىل الناحية املقدسة
303
والصادرة منها ملدة سبعني سنة".
وبالرغم من أنه ذكر حدوث االختالف بني الشيعة أنفسهم ،قبل سائر املسلمني ،حول مسألة وجود
ابن احلسن ووالدته ،اال انه عاد فادعى حصول االمجاع بين املسلمني على والدته ،فقال":ذكرت كتب
ال عامة واخلاصة تاريخ والدة املهدي وأمجعت على أن والدته يف النصف من شعبان سنة  255وبينت
304

نسبه وحسبه وسبب اخفائه من قبل أبيه".
ولكي يربر حكاية شيوع أخبار والدة ابن احلسن ،عاد فنفى استمرار اخلوف واإلرهاب والتفتيش أو
االهتمام العباسي بالوليد ،فقال":ان االخطا ر احملدقة بالدولة العباسية حينذاك ،قد أرغمتها على أن
تغض النظر بصورة مؤقتة عن مسألة املهدي لتقوم مبواجهة األخطار اجلدية اليت هتدد وجودها بالفناء
حاليا ،فكانت تلك الظروف عامال مهما من العوامل اليت مهدت السبيل لغيبة املهدي وتثبيت سفرائه،
305
وتوثيق الصلة بشيعته ومواليه من خالهلم".
وقد استشهد الشيخ املصباح بقول للسيد حممد باقر الصدر ،يف كتابه (حبث حول املهدي) ":لقد
قيل قدميا ان حبل الكذب قصري ومنطق احلياة يثبت أيضا ان من املستحيل عمليا حبساب االحتماالت
أن تعيش اكذوبة هبذا الشكل ،وكل هذه املدة ،وضمن كل تلك العالقات واألخذ والعطاء ،مث تكسب
ثقة مجيع من حوهلا .وهكذا نعرف ان ظاهرة الغيبة الصغرى ميكن ان تعترب مبثابة جتربة علمية الثبات ما
هلا من واقع موضوعي ،والتسليم باالمام القائد بوالدته وحياته وغيبته وإعالنه العام عن الغيبة الكربى اليت
306

استرت مبوجبها عن املسرح ومل يكشف نفسه ألحد".
وال ميكننا اال تصديق مقدمته األوىل":ان حبل الكذب قصري" والتوقف عند استنتاجه دوام تلك
احلكاية ،ألهنا انقرضت وبادت ،ومل تكن أكثر من أسطورة دخيلة يف التشيع واالسالم .مل جتلب سوى
الغيبة والعزلة للشيعة على مدى التاريخ ،ولذلك ختلى عنها الشيعة اليوم واخنرطوا يف احلياة الدميوقراطية.
302
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وقفة أخرية مع اهتامات املصباح وافرتاءاته
ويف اخلتام ،ال يسعنا اال التوقف قليال عند االهتامات الباطلة اليت مأل هبا كتابه من بدايته اىل هنايته
ضد املشككني بوجود (االمام الثاين عشر) بعد أن عجز عن تقدمي األدلة العلمية على ذلك ،واليت
ساقها بناء على منهجه القائم على الظن والتخمني والتحليل واالفرتاض ،والتهرب من ذكر األدلة
والرباهني .وكيل السباب والشتائم والدعوة للقتل واإلرهاب.
فقد قال":ظهر يف اآلونة األخرية كتاب مأجورون وظفوا أقالمهم خلدمة أغراض أسيادهم املستكربين
الذين ما فرتوا برهة من الزمن عن حماربة االسالم وعقائده السامية .فزعم هؤالء الكتاب أن مسألة
املهدي قصة خرافية منسوجة من خيوط الوهم واخليال ،ال أصل هلا وال جذور تارخيية ،متغافلني عما
307
جاء به الرسول األعظم من الروايات املتواترة اليت روهتا كتب الفريقني من املسلمني على حد سواء".
"والذي يهمنا هنا معرفة الدوافع الكامنة وراء هذا التحرك املشبوه والنشاط املريب الذي تقف وراءه دوائر
االستكبار العاملي املسرية من قبل الصهيونية العاملية"" 308.وألجل ان تكون هذه احلملة التحريفية ذات
أثر فعال سخرت أجهزة املخابرات االستكبارية عددا من عمالئها املتسرتين بالتشيع ليكون كالمهم
309
أكثر تأثريا يف نفوس السذج من الشيعة املتأثرين بأفكار املستشرقني التحريفية الضالة".

مث قال متأسفاً وحمرضا على اإلرهاب ":ان االمام اخلميين أصدر فتوى بإهدار دم سلمان رشدي
ونظائره ،وأوجب قتله .فلو نفذت ا جلماهري املؤمنة تلك الفتوى يف حينها ملا جترأت هذه العناصر الضالة
310
أن حتذو حذوه ومتارس نفس الدرب التحريفي الذي مارسه سلمان وأشباهه".
 - 23مع السيد إدريس الحسيني في كتابه( :من الشك الى الشك)
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 - 307ص 9
 - 308ص 10
 - 309ص 10
 - 310ص 12
 - 311إدريس احلسيين ،من الشك اىل الشك حينما يكون السري القهقرى سؤال االمامة جمددا ،دار اخلليج العريب،
بريوت2001 ،
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الخلط بين النبوة واإلمامة ،والفصل بين اإلمامة والخالفة
رمبا كان كتاب السيد إدريس احلسيين ،وهو صحفي مغريب متشيع ،كتابا متميزا من بني الكتب اليت
تصدت للرد على كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي) فهو يصدر من شخص متشيع حديثا ،ولكنه
يتهمين ليس بعدم معرفة املذهب اإلمامي اآلن ،وامنا بعدم معرفته سابقا ،رغم أين نشأت يف أحضان هذا
املذهب  ،وكتبت منذ السبعينات عدة كتب للدعوة اليه ،وقمت بتشييع عدد من االخوة السودانيني،
وتأسيس حركة شيعية إمامية يف السودان يف أواسط الثمانينات.
ومع أين أعتقد أين وصلت اىل جوهر مذهب أهل البيت (عليهم السالم) بعد إزاحة غبار األساطري
املرتاكمة عليه ،فا نه يقول وبكل ثقة بأين انطلق يف نقدي للفكر اإلمامي من اجلهل وعدم املعرفة.
وبالطبع فانه يعين بذلك عدم التطابق مع الصورة اليت حيملها عن نظرية اإلمامة.
يقول يف مقدمة كتابه":لئن كان الكاتب مل يفهم املغزى الفلسفي العميق وراء فكرة املهدي املنتظر،
شب ضرب أمخاسا بأسداس ،فلو أنه
فتلك مشكلته ،ألنه ظل طيلة هذه الفرتة جاهال بعقائده ،حىت إذا َّ
بقي جاهال مقلدا لكان ذلك خريا له وأفضل من أن ينقلب باحثا ضاال .ان أوىل تلك األوهام اليت وقع
فيها الكاتب ،أنه وضع االمام املهدي والوصية واالمامة ،نقيضا للشورى والدميوقراطية .وهلذا انزلق عقله
الضيق اىل أن يضحي بإحدى املعتقدات لصاحل األخرى ..والكاتب كثريا ما يسء فهم "الغيب" لذلك
فإن جل انتقاداته يف هذا االجتاه ،تكشف أن العقيدة االسالمية مبنطلقها األصيل مل جتد هلا يف ذهن
312

الكاتب مستقراً".
ويضيف":حىت وان ادعى الكاتب بأنه إمامي يف األصل ،فقد كان من عامة الناس الذين ورثوا اعتقادا
دون أن يفهموا فلسفته ..انه جمرد رد فعل عن معتقد غامض ،وساذج عن االمامة ،وليس رد فعل علمي
313
عن عقيدة مدركة بفكر ونظر".
ونقول للسيد إدريس احلسيين ،بأن مفهومنا لإلمامة ،يعين احلكم واخلالفة والزعامة والرئاسة واإلمارة،
وما اىل ذلك من معاين السلطة ،اليت احتاج اليها املسلمون بعد وفاة رسول اهلل (ص) واختتام النبوة
وانقطاع الوحي ،لتطبيق الشريعة االسالمية ،وهو ما دار حوله علم الكالم الشيعي والسين يف القرون
األوىل ،واختلف الشيعة اإلمامية عن غريهم باشرتاط العصمة والنص يف اإلمام ،وعدم االكتفاء بالعلم
والعدالة والكفاءة .وال معىن لإلمامة غري هذا ،اال ما ادعاه الغالة واملتطرفون من اإلمامية بأن االمامة
كالنبوة أو امتداد هلا ،أو نيابة عن اهلل يف إدارة الكون( .كما رأينا الوحيد اخلراساين وتلميذيه العاملي
312
313
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وكمال احليدري يعتقدون) .أما عامة الشيعة اإلمامية عرب التاريخ فلم يكن هلم مفهوم لإلمامة سوى
اخلالفة واحلكم والرئاسة .ولذلك قلنا بأن الغيبة تناقض اإلمامة ،وأن هذه النظرية وصلت اىل طريق
مسدود وانقرضت ،وختلى عنها الشيعة اليوم ليلتزموا بنظام الشورى أو والية الفقيه.
وبدال من أن يستوعب السيد إدريس احلسيين هذه التطورات ،ويتجاوز النظريات التارخيية البائدة ،فإنه
حياول أن يعلمنا نظرية اإلمامة من جديد ،وخاصة بعدما حتول اىل "التشيع" ( )...وباخلصوص بعد ما
ختلينا حنن عن تلك النظرية املثالية الومهية .فيقدم لنا تصورا جديدا مقتبسا من تراث الغالة خيلط بني
االمامة والنبوة ،ويفصل بينها وبني معىن اخلالفة .وإذ يقوم بذلك فانه يتهمنا بالفصل بني النبوة واإلمامة،
واخللط بني االمامة واخلالفة! ومبحاولة تأسيس مذهب خاص يف التشيع ،على أنقاض اإلمامة يسميه
314
"بالدميوقراطية الكاتبية".
ويقول":إن أكرب األوها م اليت أقام الكاتب عليها كافة مهاتراته ،هو اخللط بني اإلمامة ككفاءة
واخلالفة كحكومة زمنية خالصة .وهذا الوهم قدمي يف تاريخ اجلدل الفكري والكالمي ما بني أنصار
اإلمامة وخصومها .بل هو صراع زاد من شحنته اإلسراف والتجهيل واألجواء الطائفية واملذهبية اليت
جعلت خصوم اإلمامية ال يبذلون أدىن جهد لتفهم جوهر اإلمامة وفلسفتها ،تلك الفلسفة اليت تلخص
لنا اإلمامة كامتداد طبيعي للنبوة .أي ان احلاجة اىل االمامة هي حاجة تشريعية أوالً وقبل كل شيء.
فاذا كان الناس أحرارا يف اختيار حكامهم حىت ولو أدى اختيارهم اىل اطراح حكومة االمام ،فان
الكفاءة ال تدرك باالختيار ،فهي متاما كالنبوة ،مجلة من الصفات والشروط ،وال تثبت وال تلغى
باالختيار .لقد وجهنا اخلالق على حنو االرشاد اىل أنه حيثما وجدت الكفاءة فعلى العاقل املكلف أن
خيتارها.
ومن هنا نالحظ أن كل األفكار اليت صاغها الكاتب أو باألحرى اجرتها من خصوم اإلمامية ،إمنا
كانت قائمة على أساس ذلك اخللط بني االمامة ككفاءة جوهرية راسخة يف حقيقة الشخص ،سواء
حكم أو مل حيكم ،وبني احلكومة الزمنية مبا هي ثابتة باالختيار.
واذا كان املكلفون غري مكرهني على اختيار معني يف دنياهم ،فال ينبغي أن ننسى بأن اجلانب
التكليفي من االسالم يشغل ذمة أولئك الرافضني لإلمامة "الكفاءة" جملرد أهنا ال تليب مصاحلهم
الشخصية ،فهم آَثون بإقصائهم اإلمامة اليت أناط املشرع هبا بيان التشريع وتأويله ،بعد أن اكتمل تنزيله،
ويتطلب األمر هبنا أن ال نكون متشرعني وال مؤمنني حىت نستسيغ كون الشريعة مرتوكة لغري املعصومني
يف إدراك أحكامها الواقعية.
314
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إذن اإلمامة هي جوهر النبوة ذاتها ،اهنا حقيقة هلا سندها يف روح التصور االسالمي لقضية التشريع
واستمرارية بيانه ،هذا اذا كان املطلوب أن ختتار األمة الشريعة االسالمية حكما هلا.
ان مسألة اإلمامة مل تنتظم كإشكالية كالمية ،لعب التاريخ دورا كبريا يف تكاملها وتناسقها ،بل هي
315
مطلب ظهرت أمهيته للوهلة األوىل بعد أن التحق صاحب الدعوة بالرفيق األعلى".
ويستدل على كالمه بالقول":ان حقيقة اإلمامة تكمن يف نقطة واحدة .ان اهلل تعاىل يقول يف كتابه
الكرمي( :ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) النحل  ،89وال أحد ميلك أن يكشف عن كل ما يف
الكتاب ،بل وال أحد يستطيع أن يتحدث عن كل شيء من خالل القرآن ..وال ميلك ذلك اال االمام..
316
فهو الناطق عن القرآن ،العامل بتأويله الراسخ يف العلم ،عدل القرآن ،والثقل األصغر".
ونظرا لفصل السيد احلسيين بني االمامة واخلالفة ،فانه مل جيد مانعا من قبول األحاديث الواردة عن
أهل الببيت واليت تتحدث عن الشورى":نقول للكاتب :نعم ،ان فكر أهل البيت السياسي ال يناقض
الشورى وحق االختيار ،ولكن ال يعين ذلك أن دعمهم للشورى مناقض حلقيقة اإلمامة والنص
317
والشرعية .بل ان االمامة خارجة ختصصا عن اختصاص أو حق الشورى ،ليس شرعا ،بل تكوينا".
ويقول ":نعم ،هناك نصوص تتحدث عن االمامة وأخرى عن الشورى .واألئمة مل يروا أي تناقض بني
ذلك .ان األئمة مل يتحدثوا عن أن االمامة تتحقق بالشورى ،ولو كان الكاتب يقصد ذلك فهو متقول،
ف ليأت بدليل .ان القول باالمامة ال يناقض القول بالشورى يف مذهب أهل البيت .وهلذا نالحظ أن
سقوط خيار اإلمامة يف التاريخ االسالمي ،رافقه سقوط خليار الشورى أيضا .ان االمامة والشورى معا
كانا ضحية اخلالفة واخللفاء منذ السقيفة .وانه ال وجود ألي نص لدى االمامية يناقض القول
318
باالمامة".
وعندما مير على موضوع تنازل االمام احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية ،والذي يدل على كون
اخلالفة أمرا دنيويا وليس أمرا دينيا منصوصا عليه من اهلل ،حياول احلسيين أن يفصل بني اإلمامة واخلالفة،
فيقول":االمام احلسن مل يتنازل عن اإلمامة وامنا عن اخلالفة الزمنية" 319.مث يقول":من قال ان احلسن
تنازل عنها؟ ومىت كان املرء قادرا على التنازل عن كفاءته؟ فهذا كمن يرى أن المشمش قابل للتنازل
315
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عن مشمشيته  .فعل نفهم أن عليا تنازل عنها هو أيضا؟ ان عدم قبول الناس حبكم االمام أو النيب ال
يعين سلب االمامة أو النبوة عنهما" .ويضيف":ان الكاتب خيلط هنا بني االمامة واخلالفة الزمنية .وهو
ما يؤكد يل أنه جاهل متاما جبوهر االمامة .ان تنازل االمام احلسن كان إكراها مثلما أكره االمام علي ،
بل ومثلما أكره أنبياء كثريون على االنسحاب والرتاجع ،وقتلوا وذحبوا ..ومل يكن ذلك ليلغي نبوهتم،
فالنبوة كفاءة وملكة وكذلك االمامة .واألئمة مل يتنازلوا عنها ،بل أكرهوا على االنسحاب"" 320 .ان
االمامة بغض النظر عن أهل البيت (عليهم السالم) هي لطف وضرورة ثابتة وراجحة حبكم العقل،
321
والدين بال إمامة ال حصن له عن االمنحاق".
ان السيد إدريس احلسيين  ،كما قلنا ،يلتزم بتصور معني عن اإلمامة يقارب أو يشابه النبوة ،وحيول أن
يقرأ التاريخ على ضوئه ،ولكنه عندما ميعن النظر يف سرية االمام علي بن أيب طالب ،جيد أنه خيالف
تصوراته،وال جيد أثرا هلا يف ثقافة اجليل االسالمي األول ،فيقول":لقد أدرك علي أن الشورى يف املهاجرين
واألنصار من باب القوة والشوكة ،فمن مل يعينه هؤالء ال جمال أمامه كي ميضي بعيدا .كذلك كان موقفه
بعد مقتل عثمان ،بل ان تلك شهادة كربى على أن االمام زهد يف اخلالفة حينما أدرك أن الظروف ال
تسمح له بأكثر من ممارسته الخالفة السياسية ،ولذا كان يف قراره ما يذكر بأن زهد علي بن أيب
طالب يف اخلالفة الزمنية ،ال يعين أبدا زهده يف اإلمامة .وحيث أن البيعة اليت متت لعلي يومها ،لم تأخذ
بعين االعتبار الحق الشرعي إلمامته ،فقد كان خبيار أن يقبلها أو يرتكها.
ان االمام عليا فرض عليه بعدها أن يحكم بمنطق الخالفة وليس بمنطق اإلمامة ،والفرق بني
املفهومني كبري جدا .انها خالفة إمام مرفوض اإلمامة.
ان اخلالفة فعال مل تعد متثل شيئا بالنسبة لعلي بن أيب طالب ،وكفى بذلك شاهدا على أن األمر شهد
احنرافا حقيقيا عن قدسية اخلالفة وشرعيتها .واالمام كان قد وقف موقفه ذاك يوم السقيفة ،حرصا على
كفاءته كإمام .أما وقد اغتصبت االمامة وغيبت ،فان عليا مل يعد مصرا على خالفة سياسية ،اال أن
يقيم هبا حقا أو يزيل هبا باطال.
مث ال زلت أتساءل بعد ذلك ،كيف يذهب علي بن أيب طالب ،الذي رفض اخلالفة لألولني ،فيعرضها
على طلحة والزبري؟ وهو يدرك أن ال حق له يف أن يسلمها هلما...
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على أن كالم علي حىت يف املثالني املذكورين ( االحتجاج مع طلحة والزبري ومعاوية بتحقق بيعته) كان
هادفا اىل الزام أولئك اخلصوم بالبيعة ،أي الزامهم مبا ألزموا به أنفسهم .لقد ادرك علي أن أمثال طلحة
والزبري ومعاوية مل يؤمنوا بإمامته ،فلم االحتجاج عليهم بأمر ال يعتقدونه وال يقرون له به؟ وال يعقل أن
322
حيتج علي على القوم باإلمامة ،وهو يدرك أنه مل يبايع كإمام وامنا كخليفة".
ولكن السيد إدريس احلسيين يرتبك عندما يواجه أحاديث أهل البيت الصحيحة اليت متزج بني
مفهومي االمامة واخلالفة أو الوالية ،وتعتمد م بدأ الشورى وال تشرتط العصمة يف اإلمام ،مثل حديث
االمام علي":انه ال ينبغي أن يكون الوايل على الفروج والدماء واملغامن وإمامة المسلمين ،البخيل ..وال

اجلايف ..وال املرتشي "..حيث حياول احلسيين أن يتالعب باأللفاظ ويفسر معىن (العصمة) تفسريا
جديدا ،فيقول":ان حديث االمام عن الشورى ال يناقض العصمة" 323.وان "هذه األخبار تدل على أن
االمام ينبغي أن يتحلى بصفات لو اجتمعت يف واحد لكان معصوما ،إذ ما العصمة اال ذلك.وملاذا ال
حيتمل أن يكون معىن الوالي هنا عماله وأمراؤه يف البلدان؟ ملاذا يصر الكاتب على أهنا تعين شخص
االمام ،أي اإلمام األكرب" 324 .مع ان نص االمام هنا صريح باحلديث عن "إمامة املسلمني".

وبدال من استنطاق التاريخ والتعرف على فكر أهل البيت ،والنظر اىل سريهتم ،فان االستاذ احلسيين
يقتبس تصوراته عن اإلمامة من الغالة ،ويعتقد بأهنا درجة تقارب النبوة وفوق السياسة ،وأن طريقها
النص وليس الشورى ،ولذلك يهامجين قائال":الكاتب ينظر اىل االمامة باعتبارها جمرد خالفة زمنية أو
رئاسة دولة .وحنن نقول له :نعم ،لو كان األمر كذلك ،لكانت الشورى هي الطريق املسلكي الختيار
اخلليفة .لكن هيهات أن تكون االمامة جمرد رئاسة دولة أو خالفة زمنية .وقد رأينا كيف أن أمري املؤمنني
حينما استأصل املغتصبون حقه يف االمامة الكاملة ،زهد فيها واعترب جمرد اخلالفة الزمنية ال تكفي.
إذن تلك شهادة أخرى على أن صاحبنا ال يفقه يف أمر االمامة شيئا ،وقد سبق وذكر أمري املؤمنني
بأنه ال بد للناس من امام بر أو فاجر ،فاألرض ال ختلو من ذلك على االطالق .لكن االمامة أمر
خمتلف متاما ،اهنا متأل ثغرة كربى يف دنيا الناس ،الثغرة اليت حتدث بوفاة الرسول (ص) ...ان الرسول قال:
ان موت العامل ثغرة يف االسالم ال يسدها اال عامل مثله ،فاذا كان هذا ثابتا يف حق عامة العلماء ،فان
325
ذهاب الرسول هلو أكرب ثغرة يف االسالم ال يسدها اال امام".
322
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وال يسعنا هنا أن نناقش السيد إدريس احلسيين يف أدلته حول نظريته املغالية يف األمامة  ،فوق
السياسية ،القريبة من النبوة ،فهو يعرتف يف كتابه بأنه كتب ما كتب على وجه السرعة  ،حيث يقول:
"كانت تلك باختصار مالحظات سريع ة كتبت على عجل يف خضم اطالعنا على ما حفل به كتاب
أمحد الكاتب من شبهات أكل الدهر عليها وشرب ،حنن أعرف هبا منه ،وما كانت لتمنعنا من الوصول
326
اىل حقيقة االمامة الكربى ،أو باالحرى اىل جزء من سرها املكنون ليس اال".
ومع ذلك فهو يعتقد أن نظريته هذه متثل احلق املطلق ،وان أية قراءة أخرى خمالفة هلا متثل شبهات
باطلة ،وعندما نسأله أين مصاديق هذه النظرية  ،بغض النظر عن صحتها؟ وملاذا توقفت منذ وفاة
االمام احلادي عشر (احلسن العسكري) إذا كان جيب أن تستمر اىل يوم القيامة؟ وسواء كان (االمام
الثاين عشر) موجودا أم ال ،أال ت شكل الغيبة تناقضا صارخا وعمليا مع هذه النظرية؟ مبعىن هل لدينا
منذ ألف عام من يقوم مبهام اإلمامة االهلية؟ جييبنا السيد احلسيين باألجوبة التقليدية اليت اعتاد االمامية
مواجهة تلك األسئلة هبا ،وهي أنه ال تناقض بني ضرورة االمامة ،والغيبة ،وان الغيبة مسؤولية األمة وليس
االمام.
وبدال من أن يبحث حقيقة وجود االمام الثاين عشر ،ليتأكد من خطأ نظريته املثالية الومهية ،فان
احلسيين يقفز على هذه املسألة ،وحياول انقاذ النظرية العقيمة.
يقول ":الغيبة تأجيل لدور االمام فرضته ظروف انعدام األمن ،وان الكاتب يتوهم حينما خيلط بني
غياب االمام وعدم وجوده مطلقا ،نعم  ،االمامة مستمرة اىل يوم القامة ،وغياب االمام هو مصداق
كبير على تلك االستمرارية".

327

و"ان ادعاء الكاتب بأن الغيبة تناقض فلسفة االمامة صحيح لو

كان االمام امنا غاب لغرض االستمتاع بغيبته ،أما والظروف األمنية مل تكن تسمح له وهو الذي يوكل
بالقيام يف األرض ،فان وجوده يومئذ ويف كل زمان ال يتوفر فيه أنصار له ،يبقى خطرا على العامل .مل ال

بد أن نوجه هذا السؤال اىل الكاتب :هل غيبة النيب أو موته يناقض فلسفة النبوة""328.ومع ان كالما
كهذا يعيدنا اىل اشكالية اخللط بني االمامة وقيادة الدولة ،فاننا نالحظ أن شيئا مهما يغيب عن ذهن
الكاتب ،فاذا كان غياب االمام يتناقض مع فلسفة االمامة  ،فنحن نرى أن غيابه ال يناقضها بل
329
يعطلها".
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وينسى احلسيين هنا ان االمامة ختتلف عن النبوة ،على األقل يف مسألة واحدة ،وهي التعامل املباشر
مع الناس بصورة مست مرة ،وان النبوة مكرسة يف القرآن الكرمي ،وقد ختمها اهلل مبحمد (صلى اهلل عليه
وآله) وان االمامة ،حسب الفرض  ،حاجة مستمرة بعد النبوة اىل يوم القيامة ،وال حتتمل الغيبة أو
التأجيل أو البعد عن الناس ،سواء بسبب من الناس أو من األئمة ،ولذلك فقد انتقد االمام الرضا
الواقفية الذين ادعوا غيبة والده موسى بن جعفر وقال هلم":من مات بغري إمام مات ميتة جاهلية ..إمام
حي يعرفه ،وقد قال رسول اهلل (ص)  :من مات وليس له إمام يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية" وهو
ما يتناقض مع غيبة األئمة بأي شكل من األشكال ،على العكس من غيبة األنبياء أو وفاهتم ،بعد أداء
رسالتهم ..ان احلسيين ينسى كل ذلك فيقول ":ان الكاتب هنا ال يأيت مبا يناقض دليل الغيبة ،بل مبا
يناقض ادعاءه ،فهو يرى أن مهمة االمام هي هداية الناس وتنفيذ األحكام..أقول :ما دام دور النيب
(ص) هو هداية الناس ،وتنفيذ االحكام وإخراج الناس من الظلمات اىل النور ،فلماذا ينتهي دور األنبياء
إذن يف دنيا اخللق؟ وهل فعال خرج الناس من الظلمات ،وهل خرجوا من احلرية؟ اذن مثل ذلك متاما
سؤال الكاتب :ملاذا غاب االمام إذن؟ ..أقول :ان وجود االمام هو ايضا حجة تكليفية على من
أقصوه" 330.و"يقول الكاتب :وقد رد االمام علي بن موسى الرضا على الواقفية ( ...من مات وليس
له امام حي يعرفه يسمع له ويطيع )..وهذا كالم امامي وليس هناك من ينكره ،وحنن نقول :نعم ال بد
أن يكون االمام حيا متعينا حتى يعرفه الناس بالطرق المتسالم عليها في معرفة األنبياء واألوصياء،
نعم المهدي حي يعرف ،وهو غائب ،وليس مجهوال أصال .القضية أنه غائب ،وفرق بني أن أقول
لك :ال أدري من سيطرق علينا الباب غدا ،وبني أن أقول  :سوف يطرق علينا الباب غدا زيد من
331
الناس ،فاألول جمهول ،والثاين معلوم ،وكالمها يف حمك الغيبة".
وهكذا حيل احلسيين مشكلة الغيبة ،باالدعاء ان االمام الثاين عشر حي معروف! ويكاد يقول أيضا انه
ليس بغائب "فان أمر االمام مل خيف عن كل الناس ،بل هناك خاصة اخلاصة ويف طليعتهم النواب
332
األربعة" .
ومل يقل لنا ملاذا عاب االمام الرضا على شيعة أبيه (الواقفية) الذين كانوا يعتقدون أن االمام الكاظم
حي ويعرفونه ح ق املعرفة؟ وملاذا استنكر عليهم القول بالغيبة؟ ورفض ادعاءاهتم الباطنية باستمرار حياة
الكاظم خالفا للظاهر من وفاته؟
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ولو توقف السيد إدريس احلسيين هنا قليال  ،وتأمل حديث االمام الرضا ،ألدرك بعمق خطورة املنهج
الباطين الذي كان يسوق ما يشاء من النظريات ضد أئمة أهل البيت يف حياهتم ،واصطنع ما يشاء من
نظريات وفرضيات أخرى بعد وفاهتم ،حتت غطاء (التقية) .ولعرف الفاصلة الكبرية بني فكر أهل البيت،
وأساطري الغالة العجيبة والغريبة .وأليقن بأن نظرية اإلمامة ال عالقة هلا بأهل البيت وال عالقة هلم هبا.
ولكن السيد احلسيين جيمد عقله ،ويؤجره للغالة الباطنيني ،ويأخذ على" الكاتب أنه يستنكر مقولة
333
التقية يف فهم الكثري من املعاين".
أجل ان مقولة التقية تعطل فهم كثري من األمور ،و ذلك مبا تقوم به من قلب لألحداث واألقوال
واألفعال .حيث يصبح امليت حيا واحلي ميتا ،واحلق باطال والباطل حقا ،وأبرز مثال على ذلك هو
موضوع وفاة االمام العسكري دون خلف ،فلو قرأ االنسان التاريخ بصورة طبيعية ،ألدرك مضي االمام
اىل ربه وقسمة إرثه بني أمه وأخيه ،واستحالة نسبة ولد اليه مل يذكره يف حياته ،ومل يشر اليه يف وصيته.
ولكن عندما يرفض املرء التاريخ الظاهري ،وحياول أن يقلبه رأسا على عقب ،فانه يسمح خلياله
بالنشاط ،وجييز لنفسه افرتاض ما يشاء ،وهكذا قام الباطنيون بافرتاض ولد لالمام العسكري ،وفسروا
عدم التصريح به بوجود ظروف سرية أحاطت بوالدته ،ومع ان هذه الظروف غري صحيحة ومل تكن
موجودة ،فعلى فرض صحتها ،ال ميكن أن توفر أدلة على والدته .اال ان الذين أرادوا ان ينسجوا حكاية
وجود الولد لينقذوا نظرية اإلمامة من االهنيار ،مل يرتددوا بادعاء ما يشاءون دون أن يقدموا على
مزاعمهم أي دليل.
والغريب أن يأيت رجل بعد أكثر من ألف عام ليصدقهم يف كل ما يقولون! ويتحدث عن أساطريهم
وكأهنا حقائق غري قابلة للجدال ،ويصب لعناته على من يكفر هبا.
يقول السيد احلسيين بكل ثقة واطمئنان ":ان كتمان والدة االمام (عج) وإحاطته حبزام من السرية ،يف
جن فيها جنون السلطة يف أن تضع يدها على املولود اخلطري" 334.ويدعي وجود "مضايقات
حلظة ّ
وحصار ضربته السلطة حول أئمة أهل البيت (عليهم السالم) وقد كان خلفاء بين العباس يقيمون ألف
حساب هلؤالء األئمة رغم موقفهم الصامت قبل أن يقيموا حسابا واحدا لكل الثورات املناهضة هلم يف
خمتلف البالد .وهذا امنا يعين أن اخللفاء أدركوا أن خطر هؤالء هو خطر اسرتاتيجي ،ما داموا ميلكون

برناجما حقيقيا وجذريا" 335 .وينتقد الكاتب ألنه "أقام كل أفكاره على التاريخ العام .ولو شئنا لقلنا
التاريخ الرمسي .وحنن نقول له :ان املسألة كان يراد منها أن حتدث بعيدا عن عيون البالط ومؤرخيه،
333
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فالذي يبحث عن الدقة يف مثل هذه األمور يف التاريخ العام ،هو ال شك مغالط .ومىت كان التاريخ
الرمسي ،الذي يقصده الكاتب يثبت كل شيء .واذا كانت الغيبة قابلة ألن يثبتها التاريخ الرمسي إذا ملا
كانت احلاجة اليها أصال ،وملا مسيت غيبة .وكيف حلدث خاص مثل الغيبة حماط هبذا السياج الكبري من
التقية أن ترصده عدسة املؤرخ العامي .فالقضايا الواضحة اليت يدوهنا املؤرخ العامي هي تلك القضايا اليت
336
تكون واضحة يف دنيا الناس .والغيبة كانت أمرا خاصا وسريا".
وبعد التزامه باملنهج الباطين ،ورفضه للتاريخ الرمسي العام ،مل جيد احلسيين حاجة أو امكانية لبحث
موضوع الروايات التارخيية السرية اليت حتدثت عن والدة (االمام الثاين عشر) إذ أنه يفرتض أهنا سرية غري
قابلة للبحث ،وال جيد حرجا من التصديق هبا بعيون مغمضة يف ظالم السرية والكتمان.
واذا كان َثة أي جمال للتفكري فال بد أن يفكر بالدليل العقلي (االفرتاضي) و"ان الدليل العقلي ال يقوم
على الفراغ ،كما حياول الكاتب هنا أن يثبت ،بل هو دليل يقوم على أدلة نقلية ونصوص"" 337.ان أمر
الغيبة هو أمر غيبي تم بكيفية غيبية .وألنه غييب ،فان املوقف العقلي منه هو التسليم ،وال يعترب ذلك
عجزا يف تفسري أسباب الغيبة .ان املسألة يف حقيقتها غيبية فال جمال للتعليل ،وان كل ما فسروا به الغيبة

ا منا يصلح من باب املقتضي وليس العلة التامة .فان حكمة اهلل وتدبريه مما ال حتيط به العقول الناقصة".

338

وعلى رغم شرعية الشك يف هكذا ظروف سرية ملفوفة بالكتمان ،وعدم جواز التيقن بشيء قبل
احلصول على األدلة والرباهني القطعية ،وضرورة التمسك بالتاريخ الظاهري الرمسي ،فان احلسيين
يقول":ان قصارى ما ميكن أن يؤدي اليه هذا التحليل هو موقف الشك ليس اال ،ويف أكثر احلاالت
فهو يدعونا اىل االحتمال وليس اىل احلكم اليقيين ،وقد ذكرنا أن موقف الشك الذي ال ينبين على
منهج قومي ورؤية نافذة لألمور ،هو شك دمهائي ال يليق مبقام الباحثني ،بل هو تطوح وتذبذب وقصور
339
ذهين ،على صاحبه التمرس أكثر يف دروس املنطق وباقي ضروب الصنعات العقلية".
ان وجود الشك يف احلقيقة حول املوضوع ،ينسف احلكم اليقيين الذي يدعيه الباطنيون االثنا
عشريون ،وحيول دون بناء عقيدة دينية على أساس أمر افرتاضي غامض مشكوك فيه .وما دام الشك
معقوال ومربرا وموجودا ،فانه مينع شرعا من تبين أية مقولة بال دليل .ولكن مشكلة املؤمنني بنظرية اإلمامة
336
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339
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اهنم يبنوهنا على أوهام ،ويرفضون االعرتاف حبقائق التاريخ ،وهم مستعدون لقلب كل األمور ،ونسبة
أوالد ملن مات ومل خيلف .ويسمون ذلك عقال ومنطقا وحكمة.

 - 24رسالة الى المرجع الديني السيد محمد رضا الكلبايكاني
بسم اهلل الرحمن الرحيم
مساحة املرجع الديين االمام السيد حممد رضا الكلبايكاين دام ظله
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ودمتم يف صحة وعافية خلدمة االسالم واملسلمني.
وبعد ..فقد اطلعت على كتاب للمريزا أمحد الصابري اهلمداين باسم ( :اهلداية اىل من له الوالية) وهو
تقرير حبثكم يف درس اخلارج مطبوع يف سنة  1383هجرية يف قم ايران
وكانت لدي بعض األسئلة أرجو من مساحتكم توضيحها  ،وكذلك بعض املالحظات أرجو الرد عليها
ولكم جزيل الشكر سلفا  ،لقد حتدثتم يف ذلك الكتاب عن نظرية والية الفقيه  ،وكنتم يف طليعة
العلماء املعاصرين الذين أيدوا تلك النظرية .وقلتم :ال بد لألمة من زعيم ورئيس وقيم وحاكم ،وان مل
يكن نبيا أو وصيا ،وان القدر املتيقن من األمة والرعية للرئاسة والزعامة يف اجلملة هو العامل الفقيه العادل
(ص  )40واستشهدمت بقول الفضل بن شاذان يف روايته املنسوبة اىل االمام الرضا ،واليت تقول ":انا ال
جند فرقة من الفرق وال ملة من امللل عاشوا وبقوا اال بقيم ورئيس ملا ال بد منه يف أمر الدين والدنيا"
وقلتم  ":ان الظاهر منها ان عدة من األمور مما البد منها يف قوام امللة ونظم الرعية ،حبيث لوالها الختل
النظام وفسدت معيشة األنام وكثرت الفتنة وازدادت احلرية واجنذم حبل الدين والدنيا ،إذ ليست تلك
األمور مما ميكن صدورها من أي شخص وفرد ،بل ال بد يف إجرائها من وجود الزعيم وحكم القيم الذي
له الوالية على الرعية والزعامة لألمة  ،وهلذا نرى يف كل جمتمع ان طبقات الناس يف منازعاهتم يرجعون
يف بادئ األمر اىل زعيمهم"( .ص )12
وذهبتم اىل القول  :ان من املناصب اجملعولة للفقهاء  :إجراء احلدود وتنبيه الغافل وإرشاد اجلاهل،
واستدللتم على ذلك بوجوه ثالثة( .ص  )43واشرتطتم تسليم اخلمس للفقيه باعتباره مربئا للذمة.
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ولكنكم توقفتم يف مسألة احلدود وقلتم ":ان احلدود من األمور اليت يشك يف اعتبار اإلذن من االمام
(ع) وحيتمل ان يكون اإلذن دخيال يف أصل الوجوب وتعلق اإلرادة به  ،وترتيب املصلحة عليه".
(ص)30
فما هو رأيكم بالتحديد؟ هل هو اشرتاط إذن االمام املعصوم يف إجراء احلدود؟ أم ال ؟
وقد كان رأيكم واضحا بالنسبة إىل اجلهاد وصالة اجلمعة  ،حيث اشرتطتم حصول اإلذن من االمام
املعصوم او نائبه ،فلم جتيزوا اجلهاد االبتدائي للفقيه رغم قولكم بأنه القدر املتيقن للرئاسة والزعامة ..
وأجزمت صالة اجلمعة بإذنه ،ولكنكم احتطتم وجوبا بأداء الظهر يوم اجلمعة.
وقد شككتم يف أصل وجوب اجلمعة يف عصر الغيبة وقلتم  ( :لو شك يف اعتبار اإلذن يف شيء ،
واحتمل كونه دخيال يف أصل وجوبه ،وتعلق اإلرادة به وترتب املصلحة عليه  ،كإجراء احلدود واقامة
اجلمعة وغريها  ،مما حيتمل كونه من الوظائف اليت يقوم هبا شخص االمام  ،أو من هو مأذون منه ،
فحينئذ يكون الشك يف أصل التكليف فيجري فيه الرباءة  ،وباجلملة :اإلذن املشكوك اعتباره قد حيتمل
كونه من مقدمات وجود املكلف به  ،وشرطا فيه  ،كما لو علم ان الشارع أراد وجود شيئا يف اخلارج ومل
يرض برتكه  ،ولكن يشك يف انه يعترب اإلذن فيه من نائبه العام او اخلاص ؟ أم ال؟ فريجع الشك اىل
القيد الزائد فيحكم باألصل على عدم اعتباره .وقد حيتمل اإلذن دخيال يف أصل الوجوب وشرطا له ،
كما يف صالة اجلمعة لقوله تعاىل (اذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا اىل ذكر اهلل …) الحتمال
ك ون املنادي هو االمام  ،او املأمور من قبله  ،فيكون الشك يف أصل التكليف واجلواز  ،ومقتضى
األصل عدمه).
وقد ألغيتم وجوب صالة اجلمعة يف (عصر الغيبة) من األساس  ،باحتمال ان يكون املراد من املنادي
يف اآلية :االمام  ،وان املقصود بذلك االمام احملتمل هو االمام املعصوم  ،وان االمام املعصوم هو االمام
املفرتض الغائب (حممد بن احلسن العسكري) وملا مل يثبت منه اإلذن يف نظركم فقد ألغيتم وجوب صالة
اجلمعة يف هذا العصر  ،وذلك بالرغم من بناء فعل النداء يف اآلية على صيغة اجملهول " اذا نودي" وليس
املعلوم  ،حبيث ال يقبل التخصيص بواحد معني  ،إمام او غري إمام  ،وامنا يكتفى حبصول النداء وحتققه
يف اخلارج  ،كما ال يوجد يف اآلية أي إشارة اىل كون املنادي اماما.
وهنا أود ان أسأل مساحتكم عن أسباب هذا االحتمال؟ ..وهل جيوز رفع اليد عن إطالق اآلية
الشريفة جملرد احتمال؟ ..وأال يعترب هذا اجتهادا مقابل النص؟ ..واحتماال تعسفيا؟ ..مع ان الظاهر من
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اآلية هو النداء اجملرد غري املنسوب اىل أحد فضال عن كونه اماما  ،أو اماما عادال  ،أو اماما معصوما
..
فما هي أدلة او دوافع تفسري املنادي اجملهول باإلمام او االمام املعصوم؟ وحصر النداء به؟
واذا جاز لنا اعتبار الفقيه العادل – حسب رأيكم – رئيسا وزعيما فلماذا ال نفسر اآلية به  ،ونعتربه
االمام الذي يعطي اإلذن بصالة اجلمعة؟ وما املانع من ذلك؟
وهكذا القول يف اجلهاد الذي خياطب القرآن الكرمي املسلمني للقيام به  ،وال يلقي مسئوليته على
(االمام ) ،فضال عن (االمام العادل أو املعصوم).
وان شرط العصمة يف االمام الذي يعلن اجلهاد قد حدث مؤخرا  ،ومن خالل دليل اإلمجاع على إذن
االمام ..
فاذا اعتربنا الفقيه العادل رئيسا وزعيما (أي اماما شرعيا) فلماذا ال نربط اجلهاد به ونعلق جوازه على
إذنه؟
أال تعتقدون أننا حباجة اىل إعادة النظر يف مسالة اجلهاد وصالة اجلمعة واحلدود وسائر األمور اليت علقها
بعض العلماء السابقني الذين كانوا يقولون بنظرية (التقية واالنتظار) يف عصر الغيبة  ،حىت ظهور
املهدي ..كما أعدمت النظر يف مسألة الدولة والوالية وأجزمت للفقيه العادل ان يقوم مبهمة الرئاسة والزعامة
لألمة ..وأوجبتم إعطاء اخلمس له.
فان إجراء احلدود وإعالن اجلهاد واألمر بصالة اجلمعة جزء من أعمال االمام  ،أي إمام  ،فلماذا
تشرتطون فيها إذن االمام املعصوم  ،وقد مسحتم للفقيه ان يقوم بدور االمامة؟
وقد الحظت أنكم استندمت على رواية الفضل بن شاذان عن االمام الرضا (ع) لتبيان أمهية االمامة ،
واستنتجتم منها ضرورة االمامة والرئاسة يف عصر الغيبة  ،رغم ان الرواية تنفي بصراحة وبقوة جواز
القيام مبهمة االمامة لغري االمام املعصوم املعني من قبل اهلل تعاىل.
ولكن حلسن احلظ ان هذه الرواية ليست رواية باملعىن الصحيح  ،وامنا هي – كما يقول الفضل بن
شاذان يف العلل – من تأليفه  ،وهو مل يلتق االمام الرضا  ،وال أبوه (شاذان) الذي كان من أصحاب
االمام اجلواد  ،وكان الفضل معاصرا لالمام العسكري وتويف سنة 260هجرية.
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وأخريا أود ان أسألكم عن فقرة وردت يف الكتاب املنسوب إليكم (اهلداية اىل من له الوالية ) يف معرض
االستدالل على وجوب طاعة النيب (ص) واألئمة (ع) ( :ان وجود األنام وما يعيشون به كله من منهم
وهبم) (ص )27
ما املقصود هبذه العبارة اليت يشتم منها رائحة الغلو؟ وكيف يكون وجود األنام ورزقهم من النيب واألئمة
وهبم؟ وما هو الدليل على ذلك من القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة ؟ وما هو مصدر هذه الفكرة
من كتب علمائنا السابقني؟ وهل تتبنون هذه الفكرة اآلن؟ أرجو من مساحتكم توضيح هذه النقاط
واإلجابة على هذه االسئلة  ،ولكم من اهلل األجر اجلزيل ومنا الشكر والثناء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
وأطال اهلل عمركم وأبقاكم ذخرا لإلسالم واملسلمني

امحد الكاتب
لندن  1414 /1 / 1املصادف 1993 /6/ 21

 – 25رسالة الى فضيلة الشيخ حسن الصفار حفظه اهلل
القطيف
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
قرأت لكم يف موقعكم على شبكة االنرتنت كلمة عن االمام املهدي حتدثتم فيها يف البداية عن ضرورة
االجتهاد والنظر يف املعتقدات اليت قلتم انه ال يصح فيها التقليد واالتباع  ،وذلك ألن االسالم دين
العقل وعقائده قائمة على النظر والتفكري  ،وانه يرفض اخلرافات واألساطري وينهى عن األخذ بشيء قبل
التأكد منه ( وال تقف ما ليس لك به علم).
وانا اتفق معكم يف ذلك.
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واتفق معكم ايضا يف ضرورة التسليم بالظاهر اإلعجازية اليت ذكرها القرآن الكرمي كتحول النار اليت
أشعلها منرود بإذن اهلل بردا وسالما على إبراهيم (ع) أو والدة النيب عيسى (ع) من دون أب  ،أو
اإلسراء واملعراج او طول عمر النيب نوح عليه السالم.
وتفضلتم بأن االعتقاد باإلمام املهدي يأيت ضمن هذا السياق وانه ثبت بالنقل الذي يقره العقل .
وان األحاديث الواردة عن النيب حممد (ص) وأهل بيته فاقت حد التواتر  ،واستشهدمت على ذلك بأقوال
الشيخ ابن تيميه واحملدث املعاصر الشيخ حممد بن ناصر األلباين والشيخ يوسف الربقاوي  ،كما أشرمت
اىل كتاب الشيخ لطف اهلل الصايف (منتخب األثر يف االمام الثاين عشر) الذي قلتم انه مجع فيه
 6277حديثا حول االمام املهدي من كتب الفريقني السنة والشيعة.
وقلتم :ان خروج املهدي املنتظر يف آخر الزمان مسألة ثابتة عند املسلمني على اختالف مذاهبهم وان
علماء املسلمني يتفقون على ان املهدي من عرتة الرسول ومن ولد فاطمة  ،لكن هناك اختالفا يف
تفاصيل هذه العقيدة بني املذاهب الكالمية املختلفة يأخذ كل فريق مبا يصح ويثبت لديه.
وقلتم :بأن الشيعة االمامية يعتقدون بأن االمام املهدي قد ولد يف  15شعبان سنة  255من أبيه االمام
احلسن العسكري وانه ال يزال ينتظر أمر اهلل ملمارسة دوره العاملي ليمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت
ظلما وجورا.
وأضفتم  :ان النص ثبت لدى الشيعة االمامية من جهة معصومة بذلك فهم ملزمون بقبوله واالميان به.
ودعمتم قولكم هذا مبا ق لتم من وجود أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول اهلل يتحدث فيها اثين عشر
اماما أو أمريا أو خليفة هلذا الدين  ،وان هذا العدد ال ينطبق اال على األئمة االثين عشر من أهل
البيت.
ومل جتدوا يف طول عمر االمام املهدي املمتد منذ منتصف القرن الثالث اهلجري حىت اليوم اية استحالة
عقلية وقلتم :اذا ما ثبت النص الشرعي على وجود االمام املهدي فاننا نقبله كظاهرة إعجازية ليست
ممتنعة عقال وامنا هي خارقة للعادة وخمالفة للمألوف فقط.
وقد عقبتم على ذلك احلديث عن االمام املهدي بكلمة قيمة عن عصور التخلف اليت عاشتها االمة
االسالمية وسادت فيها حالة التعصب املذهيب والنزاعات الطائفية  ،ودعومت اىل ضرورة جتاوز املسلمني
لتلك احلالة املزرية وحتمل كل فرقة مسؤولية معتقداهتا أمام اهلل تعاىل  ،كما دعومت اىل ضرورة البحث عن
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احلقيقة عرب الدراسة املوضوعية ملوارد اخلالف واحلوار البناء البعيد عن التهريج والتشنج والشتم
واالستهزاء.
فضيلة الشيخ املوقر
ال يسعين اال ان أشكركم واكرب فيكم روح األخوة واحملبة وصوت العقل واالجتهاد والنظر والتفكري ،
واقدر فيكم روح التسليم لآليات القرآنية الكرمية والنصوص االسالمية الثابتة واالميان بالغيب والظواهر
اإلعجازية اخلارقة للعادة اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي  ،واذا كنت اختلف معكم حول هوية االمام
املهدي ووالدته يف املاضي السحيق  ،بالرغم من اتفاقي معكم حول ظهوره يف املستقبل ،فاين اعتقد بأن
االختالف حول هذا املوضوع بني الشيعة االثين عشرية وبقية الفرق الشيعية واإلسالمية ال يتخذ طابع
االختالف العقائدي  ،إذ أنه ال يتعلق بالتوحيد او النبوة او املعاد او أي اصل من أصول الدين وامنا
حول قضية جزئية تارخيية بسيطة وهي والدة االمام املهدي يف القرن الثالث اهلجري أو قبيل ان يأذن اهلل
له بالظهور يف املستقبل .ومن هنا فاين ارفض بالطبع أي توتر او تشنج او تضخيم هلذه املسالة من هذا
الطرف او ذاك  ،او اعتبار قضية وجود االمام املهدي وكونه الثاين عشر من أئمة أهل البيت قضية
عقائدية كربى أو ضرورة من ضروريات الدين تدخل صاحبها اجلنة او خترجه من النار.
ولوال تفاعل هذه القضية مع سلسلة من النظريات السياسية واألحكام الفقهية وتأثريها على العالقات
الشيعية الداخلية واخلارجية  ،وارتباطها خاصة بنظرية والية الفقيه احلاكمة يف ايران  ،ملا كانت هنالك أية
ضرورة لبحثها او إثارهتا اآلن.
صديقي الفاضل الشيخ الصفار
لقد ملست فيكم منذ السبعينات حيث تعرفنا على بعضنا البعض يف مدرسة الرسول األعظم يف الكويت
 ،حب العمل لإلسالم والبحث عن مصادر الثقافة االسالمية النقية ورفض اخلرافات واألساطري والتفتيش
عن احلق والصواب  ،وكانت حماضراتك القيمة وخاصة أيام عاشوراء منوذجا مثاليا لألحاديث الرسالية
املوثقة واملنطقية واملعقولة اهلادفة اىل بناء جيل إسالمي جديد مؤمن باهلل واحلق واحلرية.
وانطالقا من ثقيت العظيمة بكم وبنواياكم املخلصة لتوحيد األمة االسالمية وجتديد الرتاث االسالمي
وتنقيته مما علق به من خرافات وأساطري عرب القرون الطويلة  ،واعادة بناء احلضارة االسالمية على أسس
علمية ثابتة ..انطالقا من ذلك أدعوكم اىل مواصلة التفكري واعادة النظر يف قضية وجود االمام الثاين
عشر (حممد بن احلسن العسكري) ووالدته يف منتصف القرن الثالث اهلجري وبقائه على قيد احلياة اىل
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يوم واىل ان يأذن اهلل باخلروج .وذلك ليس من منطلق استحالة العمر الطويل او إنكار الظاهر
اإلعجازية اخل ارقة للعادة وال من منطلق رفض االميان خبروج املهدي يف آخر الزمان  ،وامنا من منطلق
التثبت من والدة ابن لالمام احلسن العسكري فعال رغم نفي االمام العسكري لذلك ووصيته اىل أمه
وعدم إشارته علنا اىل وجود ولد له  ،والتحقق من دعاوى بعض أصحاب االمام العسكري بوجود ولد
له يف السر واخلفاء  ،والنظر يف رواياهتم التارخيية اليت يكتنفها التناقض والغلو واخليال األسطوري.
عزيزي الشيخ حسن
ان الشيعة والشيعة االمامية قالوا خالل القرون الثالثة اهلجرية االوىل بنظريات عديدة حول املهدي
فاعتقد بعضهم ان االمام املهدي هو علي بن ايب طالب واعتقد بعض آخر انه حممد بن احلنفية او ابنه
أبو هاشم او حممد بن عبد اهلل بن احلسن ذو النفس الزكية او االمام الباقر او االمام الصادق او ابنه
إمساعيل او حممد بن عبد اهلل األفطح او االمام الكاظم او عبد اهلل بن معاوية الطيار او حممد الديباج او
حممد بن القاسم ا و حييال بن عمر او حممد بن علي اهلادي او االمام احلسن العسكري او القائم اجملهول
الذي يظهر يف املستقبل  ،ومل جيمعوا على مهدوية شخص معني ماعدا الفرقة االثين عشرية اليت قالت
بوجود ولد خمفي لالمام العسكري وانه املهدي املنتظر.
ومن هنا ميكننا القول بعدم وجود نص ثابت وصريح من جهة معصومة على والدة (حممد بن احلسن
العسكري) وال توجد ضرورة لاللتزام باإلميان بذلك  ،خصوصا وان القول بوجوده كان ملفوفا بالسرية
والكتمان وخمالفة الظاهر .وان اهلل تعاىل ال حيتج على عباده بأمر خفي كهذا  ،وله احلجة البالغة.
أما ما تفضلتم به من االستدالل بأحاديث االثين عشرية وعدم انطباق هذا العدد اال على أئمة اهل
البيت فتوجد فيه مناقشات كثرية من حيث صحة السند واملضمون وامكانية تطبيق العدد على عدد آخر
من األئمة كزيد بن علي او االمام عبد اهلل األفطح الذي كان يقول بإمامته قسم كبري من الشيعة
االمامية الفطحية مبا يغنينا عن افرتاض وجود ولد لالمام العسكري خالفا للظاهر وجملرد استكمال العدد.
شيخنا الكرمي
قبل ان حندد هوية االمام املهدي او نقول انه حممد بن احلسن العسكري ال بد ان نثبت أوال والدته
ووجوده يف التاريخ  ،إذ ال جيوز ان نفرتض وجوده بناء على أحاديث عامة او نظريات كالمية فلسفية
كما يفعل بعض املتكلمني.
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واذا كان معظم الشيعة االمامية ومعظم شيعة االمام العسكري قد رفضوا التصديق بدعوى فريق صغري
منهم بوجود ولد له يف السر هو االمام من بعده وانه املهدي املنتظر  ،ورفضوا القبول حبكاياهتم الغريبة
والغالية واملتناقض ة اليت تتحدث مرة عن والدته بصورة إعجازية حبيث مل تعرف أمه باحلمل به حىت
ساعة الوالدة ومل يكن عليها أي أثر للحمل  ،وان املالئكة او الطيور قد خطفته فورا ومل يعثر على أثر له
بعد ذلك  ،وتتحدث مرة اخرى عن رؤيته يف حياة أبيه وقيامه بالصالة على جثمانه واستقباله للوفود يف
سر من رأى على مقربة من اخلليفة العباسي املعتمد الذي يقال انه كان يبحث عنه وحياول قتله ..اذا
كان معظم الشيعة االمامية فضال عن عامة املسلمني قد رفضوا التصديق بتلك القصة املشكوك فيها
لعدم توفر األدلة الشرعية الكافية واحلجج العلمية القاطعة يف ذلك الزمان  ،فماذا مينع شيعة أهل البيت
واحملبني هلم من البحث والتحقيق ومواصلة التفكري والنظر واالجتهاد يف هذه القضية اليت فرقت بني
االثين عشرية وعامة الشيعة واملسلمني ،أدت اىل خروج االثين عشرية من مسرح التاريخ قرونا طويلة بعد
التزامهم بانتظار االمام الغائب وحترمي هم العمل السياسي واقامة الدولة االسالمية يف عصر الغيبة اال مع
حضور االمام املعصوم .وذلك قبل ان يتوصل العلماء اجملددون اىل نظرية والية الفقيه او الشورى ويقوموا
بثورة عظمى مسحت هلم باالجتهاد وتويل الفقيه العادل.
أال تتفقون معي بأن الشيعة اجلعفرية اليوم قد حترروا من كثري من نظريات املتكلمني السابقني الومهية
وفرضياهتم العقيمة ،واهنم باتوا اليوم يقفون يف طليعة القائلني بنظرية الشورى؟ ومن هنا فاهنم ليسوا حباجة
اىل افرتاض إمام معصوم يعيش خلف ستار الغيب  ،وان من الضروري إعادة حبث موضوع وجود االمام
الثاين عشر ووالد ته يف التاريخ  ،والتأكد مما اذا كان حقيقة تارخيية؟ أم فرضية فلسفية  ،وذلك من أجل
تعزيز االجتاه الدميوقراطي الشعيب يف الفكر السياسي الشيعي وإزالة أية عقبات أمام الوحدة االسالمية؟
شيخنا الكرمي أملنا فيكم كبري وثقتنا فيكم عالية ومعرفتنا بكم قدمية وحنن متأكدون دائما أنكم تسريون
أمام اجلماهري يف الطليعة وأنكم من علماء هذه األمة وروادها الذين حيملون مشعل اإلصالح والتجديد.
وتقبلوا فائق احرتامي  ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أمحد الكاتب
لندن  22رمضان  1420املصادف 1999/12/30
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 – 26مع السيد أمير محمد الكاظمي القزويني في كتابه (اإلمام المنتظر)
سماحة العالمة أمير محمد الكاظمي القزويني حفظه اهلل ،الكويت
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته …
سيدي الكرمي  ،لقد سررت بردكم العاجل على رساليت حول الدعوة لبحث ومراجعة دراسيت عن االمام
املهدي  ،وأشكركم على الكتب القيمة اليت أرسلتموها معها..
وقد ذكرين كتاب (شبهات حول الشيعة) الذي قرأته يافعا قبل أكثر من مخسة وعشرين عاما  ،يف
أيام احلماس اهلائل للدفاع عن االسالم والتشيع يف العراق يف مواجهة املد اإلحلادي واملعادي  ،وقد
اطلعت على كتاب (االمام املنتظر) الذي ألفتموه قبل حوايل أربعني عاما  ،للرد على الشبهات الواردة
حول وجود املهدي  ،وقد واصلتم مسرية العلم واجلهاد  ،وكان يل شرف اللقاء بكم عام  1968يف
البصرة  ،وكنت اعتربكم وال أزال أستاذا كبريا للحركة االسالمية والشيعية اليت وفقين اهلل ان أكون جنديا
صغريا فيها منذ نعومة أظافري  ،حيث كتبت عدة كتب عن االمام احلسني (ع) واإلمام الصادق (ع)
واإلمام السجاد (ع) والوالية والتشيع والسيدة فاطمة الزهراء وفكر أهل البيت عموما ،منذ أكثر من
عشرين عاما …
ومل تكن الدراسة اليت قمت هبا يف السنوات املاضية واليت مشلت االمامة واملهدي واملرجعية اال عمال
متواضعا يف خدمة االسالم ومدرسة أهل البيت (ع) وباالعتماد على املصادر الشيعية القدمية فقط ،
واكتشفت خالهلا وجود عدة تيارات فكرية يف احلركة الشيعية املعاصرة ألهل البيت  ،وعدة تيارات
ولدت بعد رحيل االمام احلسن العسكري  ،وحاولتا التعرف بدقة وعلمية وأمانة على خط أهل البيت
بصورة ثابتة ومؤكدة بعيدا عن خترصات الغالة وأباطيل املنحرفني  ،وقد دعوت العلماء واملفكرين الشيعة
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وأساتذة احلركة االسالمية الشيعية املعاصرة أمثالكم إللقاء نظرة عليها قبل الطبع ومناقشة ما جاء فيه
أوال قبل ان تصبح بني أيدي العوام  ،وأعلنت استعدادي لتعديل اية نقطة فيها أو إلغاء الدراسة
وإحراقها اذا ثبت يل خطأ املعلومات الواردة فيها  ،أو طبع الردود يف املقدمة اذا مل أقتنع هبا  ،وذلك
إنصافا للحقيقة وحتاشيا خلداع أحد  ،ولكين مع األسف الشديد مل أحظ منكم بكلمة رد شافية أو
إبداء استعدادكم إللقاء نظرة على دراستنا او املشاركة يف مؤمتر إلبداء وجهة نظركم .وقد كانت رسالتكم
اجلوابية تلخيصا لكتابكم حول (االمام املنتظر) الذي يبدو انه تلخيص لكتاب (الشايف) او (تلخيص
الشايف) وغريه من كتب األقدمني .
ولقد حتدثتم يف رسالتكم اجلوابية املختصرة عن عدد من االمجاعات بني صفوف الشيعة واملسلمني
حول (املهدي) و (والية الفقيه) .وامسحوا يل سيدي الكرمي ان أقول لكم بتواضع :اهنا دعاوى غري
علمية وغري صحيحة .فاذا كان املسلمون يتفقون على خروج مهدي يف آخر الزمان  ،فان ذلك ال يعين
إمجاعهم على والدة (حممد بن احلسن العسكري) .واذا كان الشيعة جيمعون على انه من أهل البيت
ومن أوالد احلسني  ،فانه مل حيدث ان أمجعوا على والدته بعد وفاة أبيه  ،حيث انقسموا اىل أربعة عشر
فرقة  ،ووقعوا يف حرية شديدة  ،وميكنكم مراجعة كتاب (فرق الشيعة ) للنوخبيت  ،و (املقاالت والفرق)
لسعد بن عبد اهلل األشعري ا لقمي و(الفصول املختارة  ،واإلرشاد ) للمفيد و (إكمال الدين )
للصدوق  ،و(الغيبة) للنعماين و (الغيبة) للطوسي  ،وغريها من الكتب اليت حتاول تفنيد آراء الفرق
الشيعية األخرى حول املهدي ووجوده.
واذا كان الشيعة االمامية االثنا عشرية جيمعون على والدته ووجوده  ،فان إمجاعهم – حسب علم
األصول – غري حجة  ،ألن اإلمجاع املتقدم املقارب لعصر املعصوم هو احلجة لديهم فقط  ،وهذا ال
يوجد  ،وقد ناقشنا ذلك مفصال يف الكتاب.
وكذلك موضوع والية الفقيه  ،الذي يشكل انقالبا على فكر االمامة االهلية واشرتاط العصمة والنص
يف االمام  ،مل يكن يوما موضوعا جممعا عليه بني الشيعة.
ان كثريا مما يطرحه بعض الفقهاء واملتكلمني من آراء ويقدمونه للناس على انه  " :حكم اهلل  ،أو دين
اهلل" ما هو يف احلقيقة اال من بنات أفكارهم  ،ورمبا كان بعيدا عن جدا عن القرآن الكرمي والعقل ودين
اهلل احلقيقي .ولذا أرج و من مساحتكم ان تقبلوا بوصف (النظريات) حىت ال نقول (البدع واألباطيل
واألساطري ) لكثري من (العقائد واألحكام).
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وأرجو ان أجد لديكم الصدر الرحب ملناقشة أية فكرة مبوضوعية واحرتام وعدم تسرع ملن يرد بعض
"املسلمات" بوصمه بسرعة بالردة والعمالة وخدمة االستعمار وخدمة الوهابية  ،وأنتم أجل من ذلك.
خاصة انه ال حيق ألي أحد ان يعلن نفسه وصيا على الدين  ،واال لسمحنا للطرف اآلخر ان ميارس
نفس الدور ويقوم بشن حرب إعالمية شرسة ضد كل من ال يوافق آراءه ..إذن فان املصلحة االسالمية
 ،وروح املوضوعية اليت يعلمنا إياها القرآن الكرمي بقوله (وانا أو إياكم لعلى هدى او يف ضالل مبني)
تدفعنا الحرتام الرأي اآلخر  ،والتشكيك قليال مبوروثاتنا الثقافية اليت مل ندرسها دراسة علمية ومل جنتهد
فيها .وان من املهم والضروري الدفاع عن احلق وعن االسالم وعن خط أهل البيت (ع) ولكن من
األهم الرد العلمي امل وضوعي غري املتعصب القائم على أسس منطقية وعلم الرجال وعلم األصول ،
واالستعداد النفسي لتقبل احلق .
ومن هنا فاين – وأنا تلميذكم الصغري – أدعوكم مرة اخرى إلعادة النظر يف الفكر اإلمامي برمته ،
وخصوصا موضوع االمام املهدي (حممد بن احلسن العسكري) وتوابعه من والية الفقيه  ،ودراسة ذلك
كما ندرس مسائل الطهارة والنجاسة والصالة والصوم.
واعتقد أنكم مبا تتمتعون به من إخالص وإميان وعلم وسعة اطالع  ،من أقدر الناس على القيام
بذلك ،واذا مل يكن لديكم الوقت الكايف فأنا أدعوكم إللقاء نظرة على دراستنا (تطور الفكر السياسي
الشي عي من الشورى اىل والية الفقيه) واليت ال أبالغ اذا قلت اهنا قد قامت على أصول ثقافتنا وفكرنا
الشيعي ومؤلفات مشايخ الطائفة من أمثال األشعري القمي والنوخبيت والكليين والصفار والربقي
والصدوقني واملفيد والطوسي والكراجكي والنعماين وغريهم  ،مث إبداء وجهة نظركم القيمة حول
املوضوع.
واعتقد أنكم مسؤولون أمام اهلل تعاىل اذا طبعت تلك الدراسة اليت تنقض كثريا من األفكار السائدة
اليوم يف صفوف االثين عشرية  ،وكانت يف علم اهلل غري صحيحة  ،ألنكم مل تقوموا بواجب التصحيح
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
واذا كنتم قد اهتممتم بالرد على أوراق دعائية كتبها موسى املوسوي  ،أو اهتممتم بالرد على ما كتبه
الدكتور علي شريعيت  ،وألف ولدكم كتابا يف الرد على املوسوي  ،فأنا أدعوكم أدعو مجيع العلماء
واملفكرين الذين يهمهم الدفاع عن خط أهل البيت ان يشاركوا يف احلوار حول املوضوع ويناقشوا دراسيت
قبل الطبع.
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وأجد نفسي معذورا أمام اهلل بعد بذل أقصى جهودي لدراسة فكر أهل البيت عليهم السالم ودعويت
للعلماء واملفكرين مجاعة ومنفردين  ،سرا وجهارا ليال وهنارا  ،للحوار واملناقشة  ،مع استعدادي
للتصحيح والتعديل اآلن ويف املستقبل.
وأجد من واجيب الشرعي ومسئولييت يف خدمة االسالم وخط أهل البيت ان أقوم بنشر ما توصلت اليه
من أفكار ونتائج .وقد أعذر من أنذر.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
امحد الكاتب
لندن  16رمضان 1413

 - 27مع الشيخ علي آل محسن في كتابه( :من هو خليفة المسلمين في هذا العصر؟)

[1]340

التردد بين الحقيقة والوهم ،والغيبة والالغيبة
يطرح الشيخ علي آل حمسن السؤال أعاله( :من هو خليفة املسلمني يف هذا العصر؟) ليجيب
بالطبع ":انه االمام املهدي املنتظر حممد بن احلسن العسكري".
وقبل أن نتابع معه رحلة اإلجابة ،اليت استغرقت منه حوايل مائة صفحة ،جيدر بنا التوقف عند
املنهجية اليت اتبعها يف عملية االستنتاج .فقد اتبع منهجية االستدالل "العقلي" اليت استخدمها األولون،
وحاول أن يقرتب من االستدالل التارخيي ،لكنه شعر بضعفه الفاضح فابتعد عنه سريعا وهو يستنكر
احلاجة اليه ما دام قد أهنى مسألة وجود االمام الثاين عشر عن طريق العقل .وبالرغم من عدم صالحية
االستدالل الفلسفي أو العقلي إلثبات أمر خارجي هو وجود إنسان معني يف التاريخ ،فان ما يسمى
بالدليل العقلي مل يقم بالطبع على العقل اجملرد ،وامنا على جمموعة روايات تشكل نظرية االمامة االهلية،
وبالتايل فاهنا ال متت اىل العقل بصلة .ومع ذلك فقد وقع الشيخ علي آل حمسن يف مأزق واضح وهو
- http://www.almohsin.org/?page=books&action=show&id=12
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حياول إثبات وجود اخلليفة املعني من قبل اهلل يف هذا العصر ،حيث ال يوجد له أثر منذ مئات السنني
على األقل ،وهو ما يناقض دعواه بضرورة تعيني اهلل لالمام ،فراح يتخبط يف تفسري "الغيبة" ويدعي قيام
هذا االمام بإسعاف أتباعه وإنقاذهم من املآزق يف شىت بقاع األرض ومبجرد مناداته.
ويف احلقيقة مل يأت الشيخ علي آل حمسن جبديد ،فقد سبقه اىل هذا االدعاء كثري من السابقني
والالحقني ،حبيث نستطيع القول ان كتابه نسخة مصغرة ومشوهة مما كتبه املتكلمون اإلمامية السابقون.
وهو لذلك خي لو من أية عملية فكرية أو اجتهاد حديث ،أو حىت تأمل وإدراك ملا ينقل من روايات
و"أدلة وبراهني" .ولو مسح لنفسه بساعة تفكري واحدة ملا غالط نفسه ،وألدرك بوضوح عدم وجود
خليفة معني من قبل اهلل يف هذا العصر ،ولذلك بادر الشيعة اىل تشكيل احلكومات االسالمية
والدميوقراطية إلدارة شئوهنم بأنفسهم ،بصورة تتناقض مع االعتقاد بوجود اخلليفة املعني من قبل اهلل.
ومع ان الشيخ علي اقرتب كثريا من احلقيقة عندما عنون كتابه بالسؤال عن اخلليفة يف هذا العصر ،مما
يعين أنه فسر كلمة "االمام" باخلليفة ،أي احلاكم والسلطان والرئيس ،على العكس مما فعل آخرون
حاولوا التهرب من هذا املفهوم السياسي ،وتفسري كلمة "االمام" مبعان أخرى بعيدة جدا عن معىن
اخلليفة ،ولكن الشيخ علي مل يوضح املوقف الشرعي من اخلليفة املعني من قبل اهلل  ،والذي يدعي
وجوده يف هذا العصر ،هل هو انتظاره وتعليق إقامة الدولة االسالمية على ظهوره ،كما كان يقول الشيعة
االمامية االثنا عشرية طيلة ألف عام ،أو هو املبادرة اىل إقامة الدولة على أساس نظرية والية الفقيه ،أو
الشورى واالنتخاب الدميوقراطي .وذلك ألن إدعاءه بوجود اخلليفة الشرعي يف هذا العصر يقتضي
بالضرورة انتظار تعليماته والتوقف عن مم ارسة أي نشاط سياسي اال بأمره ،وان املبادرة اىل الثورة وإقامة
الدولة تعين عدم االعرتاف بوجود مثل ذلك اخلليفة أو االمام.
إنه فعال مأزق كبري ،وبدال من أن حياول الشيخ علي آل حمسن اخلروج منه ،وذلك بإعادة النظر
اجلدي واالجتهاد العميق فيما ورثناه من آبائنا من تأويالت وحكايات واجتهادات وأحاديث مشكوك
فيها وأساطري ،فانه راح يردد كل ذلك بسذاجة أخبارية ،ويدعو الشيعة واملسلمني للوقوع معه يف املأزق
الكبري.
لنر
وألن كتاب الشيخ علي كان تكرارا ملا كتبه آخرون ،فتعالوا نقرأ نتائج حبثه يف خامتة الكتابَ ،
كيف يركب املقدمات وكيف يأخذ النتائج:
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يقول:
 -1أن علماء أهل السنة قد أوجبوا على كافة املسلمني يف مجيع األعصار واألمصار أن ينصبوا هلم
خليفة واحداً لكل املسلمني ،وأوجبوا املبادرة إىل ذلك من دون تأخري أو هتاون فيه.
 -2أهنم أوجبوا أيضاً مبايعة خليفة املسلمني يف كل عصر ،وال حيل ملسلم أن يبيت ليلة وليست يف عنقه
بيعة ،ومن مات من غري بيعة فميتته ميتة جاهلية.
 -3أهنم اشرتطوا يف إمام املسلمني أن يكون قرشياا فقيهاً جمتهداً عادالً غري فاسق ،واختلفوا يف خلع
الفاسق ،فمنهم من أوجبه ،وأكثرهم على منعه.
 -4أن املسلمني اتفقوا على أنه ال جيوز نصب خليفتني يف عصر واحد ،بل جيب أن يكون للمسلمني
ناصة على أنه جيب
إمام واحد جلميع املمالك اإلسالمية وإن تباعدت ،وجاءت أحاديث أهل السنة َّ
على الناس أن يبايعوا اخلليفة األول ،ويقتلوا اخلليفة اآلخر.
حتريوا حرية شديدة ،ومل ميتثلوا ما دلَّت عليه أحاديثهم الصحيحة ،ومل
 -5أن أهل السنة يف هذا العصر َّ
يعملوا بأقوال علمائهم يف هذا الشأن ،فصاروا تائهني ،مل ينصبوا هلم خليفة ،مع وجوبه عليهم ،وصارت
بالدهم متق يسمة ،حيكمها سالطني خمتلفون مل تتوفر فيهم الصفات اليت اشرتطوها يف خليفة املسلمني.
وبعد أن يقدم هذه املقدمات اخلمس يأيت اىل املقدمة السادسة ،وهي إثبات وجود إمام للمسلمني يف
هذا العصر ،فيقول":ان األدلة الصحيحة قد دلَّت على أن إمام املسلمني يف هذا العصر هو اإلمام
املهدي حممد بن احلسن العسكري عجل اهلل فرجه  ،ألن نفي إمامته ( ع ) يستلزم حماذير كثرية ال ميكن
[2]341
التخلص منها".
وقبل ان يتطرق اىل تفاصيل األدلة اليت أشار اليها سابقا يقول يف املقدمة ":ان اإلشكال الذي كثر
انصب على اعتقاد الشيعة بإمامة اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري
الطَّْرق عليه والتشنيع به قد
َّ

( ع ) املولود يف سنة 255هـ ،وقوهلم باستمرار حياته وإمامته إىل هذا العصر ،فإن أهل السنة رأوا يف
هذا املعتقد داللة على ضعف األفهام وسخافة العقول ،فال ميكن التصديق ٍ
بإمام قد ُولِد قبل حوايل ألف
ومائة وتسع وستني سنة ،وهو ال يزال حياا إىل يومنا هذا ،فإن العمر الطبيعي ال يبلغ إىل هذا احلد بأي
حال من األحوال" .ويرد على أهل السنة بالقول":مع أن أهل السنة قد شنَّعوا هبذا على الشيعة
اإلمامية ،إال أهنم مل جييبوا على كثري من األسئلة اليت كانت وال تزال تدور حول مسألة إمام املسلمني يف

 - [2] 341ص 97
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هذا العصر ،فإن هذه املسألة مع أمهيتها قد سكت عنها علماء أهل السنة ،ومل خيوضوا فيها ،بل عتَّموا
الس يين ال يهتدي فيها إىل شيء صحيح".
عليها ،حىت صار ُّ
وسواء سكت السنة عن اإلجابة عن مسألة االمامة ،أم أجابوا ،ومهما أجابوا ،فان سؤال الشيخ آل
حمسن( :من هو اخلليفة يف هذا العصر؟) حيتاج اىل جواب مستقل اعتمادا على أدلة خاصة ،فما هي
تلك األدلة ؟
ان استدالل الشيخ علي آل حمسن يقوم ،كما قلنا آنفا ،على جمموعة مقاالت تتلخص يف ضرورة
وجوب نصب االمام يف الفكر السين والشيعي .واذا سلمنا هبذه الضرورة ،فاهنا ميكن أن تتم بأية صورة،
أو يشرتط فيها أي شرط مثل العلم والعدالة والكفاءة ،كما كانت تقول النظرية السياسية االسالمية يف
العصور األوىل ،قبل والدة الفرق االسالمية الشيعية والسنية ،وميكن أن تتم عملية نصب االمام من اهلل ،
كما تقول النظرية االمامية .واذا كانت النظرية األوىل تواجه مشاكل تطبيقية أو تفصيلية ،فاهنا نظرية ال
تزال عملية حيث ميكن للمسلمني االجتماع على إمام واحد ،أو انتخابه بصورة أو بأخرى ،ولكن
النظرية االمامية واجهت منذ أكثر من ألف عام مشكلة فقدان االمام املعصوم املعني من قبل اهلل،
وأصبحت منذ أواسط القرن الثالث نظرية خيالية غري واقعية  ،حىت مع القول بوالدة االمام الثاين عشر
وغيبته ،ولذلك ختلى عنها الشيعة االمامية أنفسهم وبادروا مؤخرا الختيار أئمتهم وإقامة دوهلم .وهو ما
يؤكد عقم نظرية االمامة وصحة نظرية الشورى ،النظرية الوحيدة القابلة للتطبيق اليوم.
ولكن الشيخ علي آل حمسن وأتباع النظرية االمامية االثين عشرية ال يزالون يرفضون االعرتاف بالواقع،
ويصرون ع لى الشروط املثالية (العصمة والنص) اليت يشرتطوهنا يف االمام ،واليت أدت هبم اىل افرتاض
وجود االمام الثاين عشر ،بعد وفاة االمام احلسن العسكري دون خلف ظاهر.
ومن هنا تصدى الشيخ آل حمسن للرد على كتايب" :تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل
والية الفقيه" وا لذي أثبت فيه انقراض نظرية االمامة ووصوهلا اىل طريق مسدود واضطرارها اىل افرتاض
وجود االمام الثاين عشر الغائب ،الذي مل يولد أبدا .وحاول الشيخ أن يثبت ذلك مبا يلي فقالَّ ":ادعى

شخص أمسى نفسه ( أمحد الكاتب ) يف بعض القنوات الفضائية أنه مل جيد دليالً تارخيياً واحداً يدل
على والدة اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري عجل اهلل فرجة ،ومراده بالدليل التارخيي هو
الروايات الصحيحة اليت تُثبت الوالدة وإن كانت مروية يف كتب الشيعة املعتربة ،متغافالً عن سائر األدلة
العقلية وغريها ،اليت حتتم والدته ووجوده ( ع ) ،وزعم أنه َّ
حتدى علماء الشيعة يف ذلك ،ومل حيصل
منهم على جواب.
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َّع كاذب ،فهو عامي ِص ْرف ال معرفة له بتمحيص الروايات واألدلة النقلية ،وحنن سنثبت
ومع أنه ُمد ٍ
فساد زعمه لئال ينخدع بكالمه بعض العوام الذين قد يغرتون بتمويهاته ،فنقول:
أوالً :أنه جيب األخذ يف إثبات والدة اإلمام املهدي (ع) بكل دليل تام صحيح ،وال معىن لالقتصار

على الدليل التارخيي فقط ،ألن كل دليل صحيح جيب التسليم به ،وال أولوية للدليل التارخيي على غريه
من األدلة ،وصاحب الزمان قد ثبتت والدته بأدلة متن يوعة كثرية صحيحة ،وهذا ٍ
كاف ملن كان له قلب
أو ألقى السمع وهو شهيد.
ثانياً :أن األدلة األخرى إما أدلة عقلية قطعية ،أو أدلة مركبة من الدليل العقلي والدليل النقلي ،وهذه
األدلة أهم من الدليل التارخيي الذي قد يناقَش فيه ،ألنه مع ثبوت الدليل العقلي القطعي ال ُحيتاج إىل
الدليل التارخيي الظين.
ثالثاً :أن ثبوت والدة أي شخص ال ُحيتاج فيه إىل دليل تارخيي قطعي ،وإال ملا استطعنا أن نثبت
والدة كثري من الشخصيات املعروفة يف التاريخ ،فإن والداهتم مل تثبت بدليل تارخيي قطعي متواتر.
رجع فيه إىل والد الشخص نفسه ،فإذا ثبت عنه برواية
رابعاً :أن ثبوت الوالدات يف عموم األشخاص يُ َ
واحدة صحيحة أنه قد اعرتف بأنه قد ُولد له مولود ،فحينئذ ال بد من تصديقه واإلقرار له به ،وسيأيت
أقر بأنه ُولد له اخللَف من بعده.
أن اإلمام العسكري قد َّ
خامساً :أنه يكفي يف حصول اجلزم بوالدته ( ع ) إخبار مجلة كبرية من العلماء والصلحاء واملؤمنني
أهنم رأوه يف وقائع كثرية وحوادث عديدة خمتلفة ،حىت مجع الشيخ املريزا النوري الطربسي يف كتابه (جنة
عمن رأوا اإلمام املهدي (ع) ،وهذا الكتاب
املأوى يف ذكر من فاز بلقاء احلجة) تسع ومخسني حادثة َّ
مطبوع يف ذيل اجمللد الثالث واخلمسني من كتاب حبار األنوار.
مر نقله عن الشيخ عبد الوهاب الشعراين يف
وقد اعرتف برؤيته أيضاً بعض علماء أهل السنة كما َّ
كتابه (اليواقيت واجلواهر) .فهل جيوز ملنصف أن يك يذب كل هؤالء مجلة واحدة ،وال سيما أن من
[3]342

مجلتهم بعض علماء أهل السنة الذين ال يـُتَّهمون بالتواطؤ مع الشيعة يف هذه املسألة".
ونالح ظ هنا أن الشيخ علي آل حمسن ،قد هترب يف البداية من االعتماد على الدليل التارخيي،
وقال ":جيب األخذ يف إثبات والدة اإلمام املهدي (ع) بكل دليل تام صحيح ،وال معىن لالقتصار على
 - [3] 342ص 46 - 45
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الدليل التارخيي فقط" واعرتف بأن الدليل التارخيي دليل ظين قد يُناقَش فيه ،ولذلك التجأ اىل ما أمساه
الدليل العقلي القطعي أو املركب من العقلي والنقلي .ويف احلقيقة انه مل يتطرق أبدا اىل الدليل التارخيي
الذي حيتوي على قصص أو إشاعات عن مولد ابن احلسن العسكري ،ألنه رمبا يدرك ضعف تلك
احلكايات األسطورية غري املسندة واليت ال يعرف قائلها ،وبالتايل ال ميكن االعتماد عليها .ومن هنا
قال":إن ثبوت والدة أي شخص ال ُحيتاج فيه إىل دليل تارخيي قطعي ،وإال ملا استطعنا أن نثبت والدة
كثري من الشخصيات املعروفة يف التاريخ ،فإن والداهتم مل تثبت بدليل تارخيي قطعي متواتر".
ولقد أخطأ هنا بصورة مضاعفة  ،عندما غالط نفسه بنفي احلاجة إلثبات والة إنسان اىل الدليل
التارخيي القطعي ،وعندما استشهد بعدم االستطاعة يف إثبات والدة كثري من الشخصيات املعروفة يف
التاريخ ،وأخطأ مرة ثالثة عندما قال :ان والداهتم مل تثبت بدليل قطعي متواتر .إذ ان الشيخ تالعب
مبعىن التواتر ،والتواتر يعين ورود اخلرب من جهات خمتلفة تؤدي اىل اليقني بوجود شيء أو شخص ما،
كزيد أو عمرو من الناس ،وال يوجد شخصية معروفة يف التاريخ مل يثبت وجودها بغري التواتر ،واال
أصبحت شخصية جمهولة مشكوك يف وجودها .مث ان وجود الشخصيات املعروفة أو غري املعروفة يف
التاريخ دليل كاف عل ى حقيقتها وال حنتاج اىل احلديث عن تفاصيل والدهتا وظروفها ،فان الشخص
يثبت نفسه ،وهو أمر خيتلف متاما عن احلديث عن شخص أسطوري جمهول وغامض مل يظهر له أي أثر
عرب أكثر من ألف عام ،وهذا ما يدفعنا للتحقيق يف الروايات اليت تتحدث عن وجوده ،وطلب الدليل
التارخيي ،والسؤال عن اسم أمه ويوم والدته وتفاصيل حياته ،وهي املعلومات اليت مل حنصل عليها بطريقة
علمية يف شأن والدة ووجود ابن احلسن العسكري ،أما األدلة القطعية العقلية والنقلية  ،اليت يتحدث
عنها الشيخ آل حمسن ،وحتدث عنها قبله كثريون ،فهي أدلة فلسفية نظرية ظنية ال ميكن أن تثبت وجود
انسان يف اخلارج بصورة قطعية ،وامنا عن طريق الظن والتخمني واالفرتاض .وذلك ألن نظرية االمامة أو
االثين عشرية ميكن ان تنطبق على أشخاص آخرين غري (االمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري)
مثل جعفر بن علي اهلادي  ،أو االمام زيد بن علي ،أو أي إمام من أئمة الشيعة االمساعيلية ،وال ميكن
لنظرية االمامة االهلية أن تنتج بالضرورة انسانا معينا ،مل يعرتف به أبوه يف حياته ،ومل يظهر له أي أثر عرب
التاريخ .وما قيل ويقال عن رؤيته واللقاء به قدميا وحديثا ما هو اال إشاعات واهية مل يسندها أي دليل.
واذا كان الشيخ علي آل حمسن نفسه يعرتف بأن الدليل التارخيي ظين وميكن أن يُناقش فيه ،فكيف
حصل له اجلزم الذي ادعاه بعد ذلك من تلك القصص اليت رواها بعض احلشوية املتأخرين بال دليل؟
خاصة وانه مل يقم بدراسة تلك الروايات وال التحقيق فيها ومعرفة سندها ،أو مالحظة التناقض الكبري
الذي يوجد بينها ،مما يدل على اختالقها يف وقت متأخر ،وقد حبثنا كل تلك الروايات بصورة مفصلة يف
كتابنا ،فلماذا أغمض عينيه عن ذلك؟
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وبعد أن ألغى الشيخ علي آل حمسن أمهية الدليل التارخيي وعجز عن االستشهاد به بصورة علمية،
جلأ اىل الدليل الثالث ،وهو ما يسمى بالدليل الروائي (النقلي) الذي حيتوي على جمموعة روايات تنسب
اىل رسول اهلل (ص) أو اىل األئمة السابقني ،وتتحدث عن (االمام الثاين عشر) .وقد خلط الشيخ علي
هنا مرة أخرى بني هذا الدليل والدليل التارخيي ،فقال":إن األدلة الروائية اليت أمساها أمحد الكاتب أدلة
تارخيية تدل عل ى والدته ( ع )" يف حني أين مل أمسها بذلك ،وامنا فرقت بينها وبني الدليل التارخيي الذي
عنيت به الرؤية واملشاهدة القطعية للوليد ،وعلي أي حال فقد ذكر الشيخ علي جمموعة روايات تتحدث
عن أن املهدي هو التاسع من ولد اإلمام احلسني ( ع ) مث قال ":إن هذه الرواية صحيحة السند ،وهي
دالة بوضوح على أن املهدي هو التاسع من ولد احلسني ( ع ) ،وال تاسع من ولد احلسني ( ع ) صاحل
لإلمامة إال اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري ( ع )".
ونقول له :أوالً :ما هو دليلك على صحة السند؟ مث إنك تقوم بعملية افرتاض ،ال دليل عليها ،ثانيا،

وال حتصل على أية نتيجة من هذا الكالم ،ثالثاً ،إذ مل يثبت وجود ولد لالمام العسكري ،ومل يظهر أي
إمام معصوم منذ وفاة العسكري.
وما فائدة الروايات ،حىت اذا كانت مليون رواية و"صحيحة" على زعمك ،اذا كانت كلها تتحدث يف
اهلواء ،ال تقدم لألمة إماما من اهلل يقودها ويبين دولتها؟ وترتك الشيعة واملسلمني حيارى بال إمام ،أو
تدفعهم النتخاب إمامهم بأنفسهم؟.
ان مشكلة الشيخ آل حمسن واالثين عشرية عموما ،أهنم يصدقون الروايات اليت ذكرها ما يسمى
بالنواب األربعة اخلاصني وحواشيهم الذين ادعوا وجود الولد والنيابة اخلاصة عنه ،ويعتمدون عليها دون
تفكري أو مناقشة أو حتقيق ،واعتبار الفئة اليت قالت بوجود الولد ،يف عصر احلرية ،يف قمة التقوى والورع
والصدق واالخالص ،يف حني يفرتض بأي إنسان أن يقف على احلياد وينظر اىل قصة وفاة االمام
العسكري دون خلف يف تلك الظروف الغامضة ،وانشقاق الشيعة اىل أربعة عشر فرقة ،وحياول التأكد
من دعوى أي فريق ،خاصة مع عدم وجود أي أثر لذلك الولد املدعى أو املفرتض .فكيف اذا تبني أن
أعظم وأقوى دليل على وجوده ليس اال افرتاضا فلسفيا قائما على نظرية االمامة ،اليت كانت ستنهار
بصورة كاملة وتنقرض لو مل يتم افرتاض وجود إمام غائب؟
ويف احلقيقة ان نظرية االمامة انقرضت وانتهت ،ومل تبق حية اال يف خيال من آمن بوجود الولد وظل
ينتظره منذ ذلك احلني اىل اآلن.
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ورغم كل ما جاء به الشيخ علي من روايات فانه مل يستطع أن يشري باصبعه اىل وجود االمام يف
اخلارج ،وامنا االفرتاض و"احلكم" بوالدته ووجوده ،حيث قال":من كل ما تقدم نرى أنه ال مناص من
احلكم بوالدة اإلمام حممد بن احلسن العسكري ( ع ) حبسب داللة الروايات الصحيحة اليت ذكرنا بعضاً
منها ،وأن إنكاره مكابرة واضحة ممن يعتقد بروايات أهل البيت ( ع ) املروية يف كتب احلديث املعروفة
عند الشيعة كالكا يف والتهذيب واالستبصار ومن ال حيضره الفقيه وغريه ،ويسلك الطريقة املعروفة يف
[4]343
تصحيح األحاديث كما زعم أمحد الكاتب يف كالمه".
وهذا ما يؤكد جتاهل الشيخ علي آل حمسن حالة الشك الطبيعية واملعقولة والشرعية اليت أعقبت وفاة
االمام العسكري دون خلف ظاهر ،والتقليد األعمى ملؤسسي املذهب االثين عشري وتقديسهم أكثر
من الالزم ،مع أهنم اعرتفوا بعدم وجود أدلة تارخيية علمية قطعية على والدة بان لالمام العسكري ،واهنم
مل يقولوا ما قالوا اال افرتاضا وظنا وختمينا ،وقد أيد الشيخ علي ذلك أيضا عندما اعرتف بأن الدليل
التارخيي ظين وميكن أن يناقش فيه ،مما يدل على ان القول بوجود االمام الثاين عشر ليس اال فرضية
فلسفية ال حقيقة خارجية هلا.
وان هذا القول مل ينبع اال من ظروف احلرية واألزمة الفكرية اليت وقع فيها الشيعة االمامية بعد وفاة
االمام العسكري دون أن يشري اىل من خيلفه يف االمامة ،ودون أن يتحدث عن وجود ولد له ال يف السر
وال يف العلن.
وتظهر مالمح تلك احلرية واألزمة الفكرية ،يف مقال آخر للشيخ علي آل حمسن يقول فيه":إنا إذا مل
صي منها ،مثل خلو هذا
نقل بوالدة اإلمام املهدي عليه السالم فإنه تلزم حماذير كثرية ال ميكن التف ي
العصر وما قبله من األعصار من إمام صاحل لإلمامة ،وخلو هذا العصر من إمام من العرتة الطاهرة،
ووقوع كل املسلمني يف اإلمث لعدم بيعتهم إلمام يف هذا العصر ...وغري ذلك من احملاذير الكثرية اليت ال
ميكن التسليم هبا .وإنا إذا مل نقل بوالدة املهدي عليه السالم وبقائه ،فال يكون أي مصداق يف هذا
العصر حلديث الثقلني ،وهو قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم( :إين تارك فيكم الثقلني :كتاب اهلل وعرتيت
أهل بييت ،ما إن متسكتم هبما فلن تضلوا بعدي أبداً ،وإهنما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ،فانظروا
كيف ختلفوين فيهما) .وإذا مل يكن اإلمام املهدي عليه السالم موجوداً فال إمام من العرتة الطاهرة يصلح
 -[4] 343ص 49
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للتمسك به ،فال يكون هلذا احلديث أي معىن يف عصرنا ،فيكون باطالً ،وهذا ال ميكن القول به ،فإن
مجعاً من علماء أهل السنة استفادوا من احلديث ـ كما هو الصحيح ـ وجود متأ يهل من أهل البيت يصلح

لإلمامة إىل أن تقوم الساعة ،وإال الفرتق الكتاب عن العرتة ،وهذا ما نفاه احلديث  .وإنَّا إذا مل نقل
بوالدة اإلمام املهدي ووجوده فال بد من القول بأن كل املسلمني يف عصرنا ويف العصور السابقة لعصرنا
(م ْن مات وليس يف عنقه بيعة فميتته ميتة
ميتتهم ميتة جاهلية ،لقوله صلى اهلل عليه وآلهَ :
[5]344
جاهلية).
وبدال من أن يعرتف الشيخ علي آل حمسن بالواقع الذي يؤكد عدم وجود إمام معصوم منذ أكثر من
ألف عام ،على األقل ،والذي دفع الشيعة بعد انتظار طويل اىل البحث عن امام جديد ،فانه يغالط
نفسه ويصر على افرتاض وجود ذلك االمام يف عامل اخليال واألساطري ،وحياول أن يرسم له أعماال أخرى
غري االمامة مثل مهمة االسعاف الفوري على مستوى العامل ملن تلم به نائبة أو حتل به مصيبة .أو حفظ
الدنيا من الزوال.
وطبعا فان دعواه هذه أيضا قائمة على الظن والتخمني ،وال أساس هلا من الواقع ،ولكنه ما ذا يفعل
وقد وقع يف ورطة افرتاض ذلك االمام ،واعتقد أنه موجود .وعندما واجه سؤاال عن احلكمة وراء غيبة
االمام إذا كان اهلل قد عينه لقيادة املسلمني وإقامة الدولة االسالمية ،مل جيد الشيخ علي آل حمسن جوابا
عولنا على
اال بإحالة األمر على اهلل واالدعاء بأن وراء الغيبة حكمة ال يعرفها اال اهلل تعاىل":إنَّا إذا َّ
حكمة اهلل سبحانه ،فال بد من ٍ
وجه حسن يف مجيع ذلك وإن جهلناه بعينه ،وبذلك نسد الباب على
نتربع بإيراد جوابات تلك املسائل على سبيل االستظهار وبيان االقتدار:أن
خمالفينا يف سؤاالهتم ،إال أنّا ّ
اإلمام ( ع ) ينتفع به الناس وإن كان غائباً ،فغيبته ال متنع من أن تكون له منافع مهمة وفوائد جليلة
غري ما يتعلق بتبليغ األحكام الشرعية ،مثل رفع العذاب عن الناس ،ألن اإلمام من أهل البيت (ع )
أمان ألهل األرض من العذاب كما ورد يف حديث جابر األنصاري ( رض ) عن النيب ( ص ) أنه قال:
ذهبت
كنت ،فإذا
النجوم أمان ألهل السماء ،فإذا
ْ
ُ
ذهبت أتاها ما يوعدون ،وأنا أمان ألصحايب ما ُ
أتاهم ما يوعدون ،وأهل بييت أمان ألميت ،فإذا ذهب أهل بييت أتاهم ما يوعدون.ومع أن كل وظائف
اإلمام ( ع ) يف زمان الغيبة ال نعلمها وال حنيط هبا ،إال أن كثرياً من الشيعة الذين وقعوا يف مآزق
وخطوب وباليا ،لقيهم اإلمام ( ع ) فخلّصهم من حمنهم ،وأعاهنم يف شدَّهتم".
وأخريا يقول":إن اإلمام ( ع ) ليس بغائب عنّا ،بل حنن ال نعرفه بشخصه ،وال منيزه عن غريه".
]344[5

- http://www.almohsin.org/?page=articles&action=show&id=6
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غري إن قوله هذا ال يقدم وال يؤخر ،وال يغري من احلقيقة شيئا ،وهي ان الشيعة وعامة املسلمني ليس
هلم اليوم إما م معني من اهلل ،ميكنهم االلتفاف حوله ومبايعته خليفة هلم ،ولذلك وجب عليهم املبادرة
النتخاب من يشاءون من الرجال العدول األكفاء الصاحلني أو العلماء الورعني ليكونوا أئمة معاصرين
هلم.
هل يستطيع الشيخ علي أن يقول غري ذلك؟ اال أن يلتزم بنظرية االنتظار لذلك االمام الغائب أو
الالغائب  ،اىل يوم القيامة.

 - 28مع الشيخ نعمة هادي الساعدي ،في كتابه( :االمام المهدي من الشك الى اليقين)

[1]345

بين الشك العلمي المنهجي ،واليقين الساذج الموروث
الشيخ نعمة الساعدي هو أحد أساتذة احلوزة العلمية يف النجف األشرف ،وهو كما يعرف نفسه أحد
تالمذة الشيخ حممد رضا املظفر والسيد حممد تقي احلكيم ،وقد انربى للرد على السؤال الذي طرحه
كتاب (تطور الفكر السياسي الشيعي) حول وجود اإلمام الثاين عشر (حممد بن احلسن العسكري) من
منطلق اإلميان املوروث التقليدي الثابت به ،واهتام الرفض له بالشك العبثي املناقض لروح التسليم،
فقال":الشاك يف قضية املهدي (ع) اما مصاب يف نفسه أو عقله أو جاهل أو متجاهل أو متعصب أو
هو رهني التقليد األعمى ال يتحرر منه ،ولو انطلق يف اآلفاق العلمية ،وما أكثر هؤالء الذين يعيشون يف
الرواسب والظالم الفكري وان ادعى الفضل والفضيلة والوعي ،ولكنه أعمى يف هذه الدنيا حيتاج اىل
بصرية يف أمره وتبصري يف أمور الدين" [2]346.وتساءل":ملاذا الرتدد واالستغراب؟ وملاذا التشكيك؟ وكأن
قضية املهدي قضية ليس هلا سابق وال جذور وأصول؟" وأضاف ":كثر الشاكون واملشككون واملرتددون
وتكاثروا يف هذا العصر ،فالعجب من رجل مسلم قد عرف االسالم وتثقف بثقافة اسالمية كيف ال
يهضم قضية االمام املهدي ،ومل يعها حق وعيها .أنا أعجب منه كيف يشك بامامة املهدي ،مهدي
هذه األمة ،وكيف يرتدد خبروجه وقيامه باألمر ،كيف وقد أمجع عليه املسلمون يف كل العصور االسالمية.
 - [1] 345الطبعة األوىل ،مطبعة حممد ،ايران 1382 ،هـ ش ()2003
 - [2] 346ص 38
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وقد سجل الباحثون من علم اء احلديث قوائم يف احصائيات من أمساء علماء العامة الذين اعرتفوا به
وبظهوره وانه من ذرية احلسني ورووا فيه الروايات الكثرية عن الرسول (ص) ان صح هذا القول ،فال شك
وال ريب فيها وقد ملئت الكتب االسالمية باألحاديث والروايات .وبدأت محلة جديدة يقودها رجل أو
أكثر م ن رجل وهو يعلن االسالم ويقول :أنا رجل مسلم عرفت االسالم واعرتف باخللفاء بعد حممد
(ص) ويؤيد العلماء من العامة وال يرتدد برواياهتم ..ويطرح الروايات ...وأعجب منه رجل آمن باالمامة
بعد النبوة واعرتف بآل النيب أئمة وقادة بعد الرسول ،واعتقد بضرورة االمامة وضرورة وجود االمام
واعرتف بعلي قائدا شرعيا ومن بعده آله األحد عشر اماما ...مث اذا وصل اىل االمام الثاين عشر االمام
[3]347
املهدي تردد وشك فيه .كيف وقد نص عليه أبوه وأجداده وبشر به الرسول؟".
واعترب الشك داءا خطريا فقال":ماذا نقول هلذا الشاك؟ وكيف تولد عندك هذا الشك؟ وهل تعلم
بأنك قد أصبت هبذا الداء؟ انه داء خطري ويصعب عالجه ،وهو ضرب من الوسواس واخلواطر
[4]348
الشيطانية؟ أو هو من ضعف القوى ؟ أو هو من سيطرة القوى الشيطانية الشريرة؟".
وتساءل":كيف يشك االنسان؟ وملاذا يشك يف أمر قام االمجاع عليه؟ وهل يتحول هذا الشك اىل
يقني؟ وملاذا يشك االنسان املسلم يف قضية هذا االمام الثاين عشر اذا كانت قضية واقعية عاشت عصورا
يف نفوس اآلباء واألجداد؟ ملاذا يكثر القال والقيل يف االمام املهدي دون غريه من القضايا الدينية

واالجتماعية؟ وملاذا هذا التشكيك؟ أهو ثقافة جديدة يف عقلية تدعي الوعي؟ وقال":أما أنا فقد آمنت
واعتقدت وصدقت ألنين عرفت حممدا نبيا صادقا ...وهو الذي قال صادقا ودعانا اىل هذا االمام ،وال

بد لنا من معرفته خشية من أن نقع يف أحضان اجلاهلية والتخلف والضالل "من مات ومل يعرف امام
زمانه مات ميتة جاهلية" واقتضت ارادة اهلل ان ال ختلو األرض من حجة ،فهو أمام العصر ولكل عصر
امام .وقد آمنا وهي قضية ال ريب فيها وال شك فيها ،وللشك جذور وعوامل وأسباب ،واذا سألنا هذا
املشكك كيف صرت مشككا؟ وما هي عوامل التشكيك؟ ال جيد اجلواب ،وال جوابا منطقيا".

[5]349

لقد ولد الشيخ الساعدي ونشأ يف بيئة شيعية إمامية اثين عشرية ،وورث إميانا تقليديا بوجود االمام
الثاين عشر وغيبته منذ منتصف القرن الثالث اهلجري ،وترعرع على مبدأ االنتظار له ،ولذلك اعترب
االميان به أصال عقائديا ثابتا ويشكل جزءا من االسالم ،والتشكيك به موقفا طارئا وغريبا ومنافيا
للعقيدة االسالمية .ولو أ ن الشيخ الساعدي نظر اىل األمر من خارج إطار الفرقة االثين عشرية ،أو عاد
 - [3] 347ص 106
 - [4] 348ص 203
 - [5] 349ص 195
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اىل الوراء ليقرأ تاريخ الشيعة االمامية عند وفاة االمام احلسن العسكري ،ورأى الغموض الذي يلف
مسألة وجود اخللف ،واحلرية اليت عصفت بشيعة االمام العسكري ،واستمع اىل أهل البيت وهم ينفون
وجود أي ولد له ،ألدرك أن األصل يف القضية هو الشك ،وأن اإلميان به حيتاج اىل دليل ،وان الدليل
العلمي القاطع مفقود ،وأن القول بوجود الولد مل يكن سوى افرتاض فلسفي ومهي خمالف للظاهر
والقوانني الشرعية االسالمية .ويف احلقيقة لو أن الشيخ الساعدي بذل مزيدا من الوقت لتأمل مربرات
الشك بوجود االمام الغائب ،أو درس ظروف نشأة النظرية االثين عشرية ،لرمبا كان له موقف آخر.
يقول":بادرين أحد الشباب قائال:
 ان قضية االمامة هبذه السلسلة – اثنا عشر -ال زيادة وال نقيصة ،وان املهدي إمام ،وانه سوفخيرج وميارس أعماله يف إمامة األمة واالميان بذلك ،واالعتقاد هبذه املسألة على أهنا مسألة تثبتها
النصوص وقوامها الروايات واألحاديث املروية املسطرة يف كتب ،مل يقدر هلا أن تدرس دراسة موضوعية
ليحذف منها الضعيف املوضوع ،ويف هذه األحاديث ما ال يقبله العقل احلديث ،وإذا كانت قضية
املهدي مسألة أساسه ا الروايات فاهنا ال تصلح دليال وال تثبت شيئا ،فاذا توقفنا عند االحاديث ألن
فيها ما ال تطمئن له النفوس وال تصدقه العقول ،فاذا ترددنا يف هذه االحاديث واذا طرحنا هذه
االحاديث كان هدرا وطرحا هلذه القضية من جذورها ،ألن األحاديث ورواهتا وأسانيدها ومصادرها
حباجة اىل دراسة ومتحيص ونقد ،فهي بنفسها أحاديث سقيمة وضعيفة وقابلة للتأويل والتحليل ،وحىت
رواهتا تدور حوهلم الشبهات ،وقد وجدنا حوهلم نقاط تعجب واستفهام وعالمات ترقيم جديدة ،قد
غفل عنها القدماء  ،فهي روايات مضطربة احتج هبا كل فريق على إثبات أن املهدي هو ما يراه هو
وآمن به ،وما ورد فيها ما هو اال جممالت وعبارات مغلقة غري واضحة الداللة واملدلول ،وهي روايات ال
تثبت االمام املهدي عينا وذاتا ونسبا وزمانا ،وما ورد فيها (املهدي) .وكلمة (املهدي) تنطبق على كل
رجل هداية داع للهدى ،فهي وان دلت فال خصوص فيها على أن املهدي هو (حممد بن احلسن من
ذرية علي وفاطمة) ،فهي حتمل الربهان املنطقي للناس كافة ،أو يؤخذ هبا حجة مقبولة ،وال تزال قضية
املهدي من القضايا املتأرجحة بني طائفة وأخرى عند املسلمني ،وكل يدعي احلق وينسب البطالن
[6]350
والكذب والوهم لغريه".
امام على األمة ولألمة ،وامنا خلق ونصب ليقود األمة وينفع االمة ويسوسها
"وقال هذا الشاك :االمام ٌ
وليس هو اماما على نفسه ،ومن أجل نفسه وذاته..اذن ما الفائدة به اليوم هلذه األمة؟ واألمة ما
أحوجها اليه؟ وما هي َثرة هذا االمام الغائب وهو مل يقدم نفعا ألي فرد من أفراد األمة ،ومل تصدر منه

 - [6] 350ص 48
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فتوى وال إرشاد وال قضاء وال عطاء فكري؟ امام مستور خمتفي ومل يره أحد اليوم ،خصوصا يف عصرنا،
[7]351
وال ينتفع به أحد من املسلمني ،وحىت البشر مجيعا؟".
وكما الحظنا فان الشيخ الساعدي نقل مربرات الشك بوجود االمام الثاين عشر ،من التشكيك
بانطباق النظرية االثين عشرية عليه ،اىل التشكيك بصحة الروايات اليت تعتمد عليها تلك النظرية ،اىل
التساؤل عن معىن االمامة وفائدة االمام الغائب؟ فضال عن ضعف داللة أحاديث املهدوية على وجود
شخص (حممد بن احلسن العسكري) .وهذه نقاط مهمة جدا تربر الشك بوجوده ووالدته ،خاصة اذا
أخذناها يف ظل عدم تصريح االمام العسكري بوجود ولد له يف حياته ،والوصية بأمواله اىل أمه ،وعدم
وجود نص صريح وصحيح على إمامة الثاين عشر .وهذا ما يعرتف به الشيخ نعمة هادي الساعدي
نفسه حيث يقول ":ان غيبة االمام املهدي أوقعت أبناء هذه االمة مبشاكل اجتماعية وفرقت صفوفها،
وخلقت األ فكار املضادة وسببت التخلف واالبتعاد والتباعد عن الكتاب ،فلو قرؤوا كتابا مقبوال عن
االمام املهدي ملا حصل الذي حصل...وما أحوج هذه االمة اىل االمام يف هذه األيام السوداء وما يقوله
أبناء هذه األمة فهو افصاح عن اجلروح واآلالم والكبت ،فقد مسعنا من يقول :اذا كان هذا االمام قد
خاف من حكام عصره أو كان يف حذر وخوف وريبة منهم فهل ذلك باق يف هذا العصر وهذه األيام؟
واذا خاف االمام من اآلباء واألجداد فما ذنب األبناء؟"" [8]352.وأظنين صادقا اذا قلت ان غيبة االمام
املشكلة الكربى والداء اخلطري الفتاك ،وان غيبته ان طالت واذا طالت وامتدت يف الزمان فال تدري أين
اهلدى واهلداية والساحل والوقاية والنجاة والتحرر من كل ذلك ،أتبقى يف دوامة ويف دائرة ال تعرف
[9]353
النهاية كثرية االعداء؟ وكيف تواجه الزمن واألزمات واألحداث؟".
ومع ذلك فان الساعدي يقول":املهم هو االميان به وبوجوده ،والتخلص من عقدة الشك اليت سيطرت
على أكرب عدد من هذا اجليل؟ وكيف القضاء وإزالة هذا الداء الذي مسم األفكار وعطل املشاعر .ان
الشك مرض خطري يهدد العقلية ويفتك بالنفس فيسلب راحتها وهو ضرب من ضروب العذاب ".

[10]354

ويقول":تعال معي أيها االنسان لتتخذ من الشك أسلوبا ومنهجا ومسارا وحركة يف مسريتنا حنو
الوصول اىل اليقني ،ويكون الشك خطوة ومرحلة أوىل نسلكها للوصول اىل رحاب اليقني اىل ساحة
 - [7] 351ص 68
 - [8] 352ص 173
 - [9] 353ص 167
 - [10] 354ص 233
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احلقيقة ،وهو اهلدف املقصود وهو اليقني وهو احلق اليقني ...ولو سألنا هذا الشاك :كيف ولد الشك يف
نفسك؟ ..أتدري أنك ال تؤمن باحلقيقة؟ اذن أنا على يقني وأنا معتقد وأنت من املشككني؟..فلماذا
أنت مشكك وملاذا أنا على يقني؟ هل تسأل نفسك ملاذا ال تأخذ باحلقيقة؟ وهل يف احلقيقة
[11]355
شك؟".
ويضيف ":احلمد هلل الذي أخرجنا وبصرنا وعرفنا احلقيقة ،وعرفنا وليه ،ووصلنا اىل رحاب اهلداية
والنور ،واقرتبنا اىل التمسك بالعروة الوثقى ...واحلقيقة هي احلقيقة وال يضرنا قول الناس وان قالوا
وتقولوا ،فلو كانت بأيدينا درة وعرفناها َثينة عن بصرية ووعي ودراية واختبار فال يضرنا من قال اهنا
[12]356
فحمة أو كثرت األصوات بأهنا ال َثن هلا يف األسواق".
ويدعي الشيخ الساعدي أن إميانه بوجود االمام الثاين عشر مبين على أخبار متواترة مروية جيال بعد
جيل  ،فيقول":قد تسأل عن هذا اليقني املغروس يف النفوس امنا هو نتيجة علم وانفتاح وتنمية قضايا
منطقية وتأمالت ومعادالت صحيحة؟ ال قضايا ومهية أو ظنية أو أخبار آحاد أو تقليد اآلباء؟ فان
أخبار اآلحاد ال تبين عليه قضية وال تغرس إميان ،وامنا هي أخبار متواترة رواها جيل بعد جيل ،وتسامل
[13]357
عليها اخللف عن السلف واألبناء واألحفاد عن اآلباء واألجداد".
ان املسألة ،يف احلقيقة ،ليست هبذه البساطة اليت حياول الشيخ الساعدي تصويرها هبا ،وامنا حيتاج
التخلص من الش ك اىل معرفة ويقني ،وهذا غري موجود يف مسألة وجود الولد لالمام العسكري ،اليت
قامت أساسا على الظن والتخمني واالفرتاض ،وحفت بعد ذلك مبجموعة من الروايات الضعيفة
واملختلقة واملأولة وحكايات العجائز واألساطري .وال يوجد حوهلا أي تواتر وال إمجاع ،كيف وان شيعة
االمام احلسن العسكري أنفسهم قد انقسموا اىل أربعة عشر فرقة؟ فضال عن إنكار بقية الشيعة وسائر
املسلمني هلا .إذن فاهنا حباجة اىل مراجعة جادة وشاملة وجذرية ،بدال من الرد السريع العاطفي واملستند
اىل التقليد املوروثة.
ان الشك بوجود (اإلمام الثاين عشر الغائب) شك علمي ومنطقي ومعقول جدا ،على العكس من
اإلميان به الذي يتسم بقدر كبري من السذاجة والتقليد .ورمبا كان الشيخ الساعدي مييل اىل هذا الشك
لوال ركام األحاديث الضعيفة املنسوبة اىل أئمة أهل البيت والنيب األكرم ،واليت تشكل النظرية االمامية
االثين عشرية ،واليت يصدقها الشيخ الساعدي بسهولة ،وال جيرؤ على نقدها خوفا من تكذيب الرسول
 - [11] 355ص 199
 - [12] 356ص197
 - [13] 357ص 236
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األعظم (ص) مع أنه ليس مطالبا بتصديق كل ما يروى عن النيب قبل فحصه ونقده ومتييزه ،وبالتايل فان
رفضه ألية رواية أو جمموعة روايات – اذا كانت ضعيفة – ال يتضمن تشكيكا بصدق الرسول األعظم
أو أئمة أهل البيت ،بقدر ما يشكل تكذيبا لتلك الروايات ورفض نسبتها اليهم.
يقول":أخربنا النيب حممد (ص) بإخبارات كثرية ،وهي صادقة ،وكل ما أخرب به فهو صدق ،وإخبار
الصادق يؤخذ به ...واألخبار الواردة عنه يف الكتب االسالمية ،وقد ملئت الكتب هبذه االخبارات،
وهي مروية ومنقولة عن الصحابة الكرام والتابعني الثقات ،فكيف نكذب هذا ونشكك يف هذا؟
أيها املشكك املبتلى املصاب ،ملاذا أنت يف هذه احلالة؟ هل قرأت هذه الكتب االسالمية ،وأصحاهبا
أعلم منك ومين ،وأصدق منك ومين ،هل نشك يف هذه الكتب الصادقة ؟ أم نشك يف التابعي الصديق
الناقل عن الصحايب الكرمي ،والراوي عن أصدق من خلقه اهلل ،الصادق األمني ،وظهرت الدعوة
للمهدي أيام النبوة ،مث يف عصر الصحابة ،ويف عصر التابعني ،ويف عصر احملدثني من املسلمني ،ويف
عصر أحفاده األئمة اهلداة الكرام الربرة".

[14]358

ها هنا يكمن سر الشك بوجود االمام الثاين عشر ،أو رفض اإلميان به وبنظرية االمامة االهلية ألهل
البيت.
ولكن الغريب من الشيخ الساعدي ،الذي يفرتض أنه قضى عمره يف احلوزة العلمية ،هو اخللط بني
تصديق الرسول وتصديق الروايات الضعيفة املنسوبة اليه ،واخلوف من تكذيبها خوفا من تكذيب
الرسول .مع أن هذا أمر يدركه طالب العلم االبتدائي  ،خاصة يف املدارس األصولية ،ورمبا حىت يف
املدارس األخبارية احلشوية اليت تعرتف إمجاال بوجود أحاديث مكذوبة على الرسول األكرم.
يقول الشيخ نعمة الساعدي":اذا صدقنا الرسول (ص) وآمنا به وقام االمجاع على صدقه ،وقد ثبت
ذلك فعال ،فما هذا الرتدد واال نشطار يف قضية االمام املهدي؟ فاذا شككنا فيه ويف ظهوره ويف والدته
ويف حياته وطول عمره فقد شككنا يف غريه ألن الدين وحدة ال تتجزأ ال ينفصل بعضها عن البعض
اآلخر ،فقد ورد":من كذب آية من كتاب اهلل فقد نبذ كتاب اهلل وراء ظهره" .و" من كذب بآية من
كتاب اهلل فقد نبذ االسالم وراء ظهره ،وهو املكذب جبميع القرآن واألنبياء واملرسلني" .واذا شككنا يف
االمام الثاين عشر شككنا بإمامة من سبقه ،ألن السابق نص على الالحق ،وأخرب عنه ،فاذا شككنا يف
علي شككنا مبا ورد فيه وعنه عن رسول اهلل ..واذا شككنا يف احلسني وتصرفاته فقد شككنا يف قول
الرسول فيه .ان الشك والرتدد يف القضايا الدينية دليل على ضعف االميان أو على التخلف واجلهل
 - [14] 358ص 234
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وعدم االنفتاح والقدرة على اهلضم ...فمن آمن بالرسول وصدق كيف يصاب بالشك والتشكيك ،وهو
[15]359
القائل هناك إمام له عصره وله دوره وأهل زمانه؟".
ونسي الشيخ الساعدي أن الشك باألحاديث ويف نسبة أية نظرية اىل الرسول ،ال يعين بالضرورة
الشك بالرسول نفسه .فقال أيضا":الشك يف املهدي يدعوك اىل الشك يف حديث آبائه وأجداده ومن
مث الشك يف أحاديث الرسول (ص) ويتسلسل عندك هذا الشك وتتولد منه شكوك ويتعدد ويتحول
الشك البسيط اىل شك مركب ،وحىت املركب يتمركز ويتولد منه عناد وأمراض نفسية...
واستشهد الساعدي بقول معروف ألئمة أهل البيت وهو ":ال تنقضوا اليقين بالشك" .فقال :ما

دمنا آمنا باالمامة اليت يتفرع بعد كل امام امام وال ختلو األرض من قائم وهادي وداعي وحجة فال نشك
بعد هذا اليقني ،واالمام الثاين عشر الذي جاء بعد آبائه ،هو االمام الذي ختم اهلل به االمامة وال امام
[16]360
بعده ،وهو منتهى من ثبتت له االمامة وال يأيت بعده امام".
ولكن الشيخ الساعدي يف احلقيقة قلب املوضوع ،فان اليقني الثابت املروي بإمجاع املؤرخني والرواة
الشيعة هو عدم إعالن االما م العسكري لوجود ولد له يف الظاهر ،وهو ما حيتم االلتزام قانونيا بعدم
وجود ولد له ،يف حني ان االدعاء بوجود ولد له يف السر هو قول ظين مشكوك فيه ،وال جيوز التمسك
به ألنه نقض لليقين بالشك.

وهناك قاعدة أصولية أخرى يعرفها علماء الدين ،وهي( :اصالة العدم) وحيتاج نقضها اىل دليل

قاطع ،فهل ميتلك أصحاب فرضية وجود الولد دليال كهذا؟
ان الشيخ الساعدي يعرتف بعدم وجود نص صريح من الرسول األكرم على االمام الثاين عشر ،ولكنه
يدعي وجود نص عليه من االمام العسكري ،فيقول":اذا كان النص دليال يف اثبات وثبوت االمامة فان
أباه احل سن العسكري (ع) هو الذي نص عليه باالمامة ،وهو دليل مقبول يؤخذ به ،وهنا ننطلق يف
آفاق فكرية واسعة ،وندخل يف قضايا منطقية ،فاالميان بالالزم تصديق بامللزوم واالعتقاد بالشيء وانه
حقيقة ثابتة يقتضي األحذ بكل لوازم ذلك الشيء  ،وبيان ذلك :حنن اذا آمنا بضرورة االمامة بعد
النبوة ،وحنن اذا صدقنا الرسول يف نبوته وأخذنا أقواله يف حق علي  ...وانه املرشح لالمامة بعده بال
منازع ..فهو أمر متعني ..وحنن اذا صدقنا عليا ..علينا أن نأخذ بقوله ..فاذا نص على ولديه احلسنني
أخذنا به دليال ،واذا نص احلسني على ولده السجاد بأنه امام بعد ابيه ،واذا نص السجاد على ولده
الباقر صدقناه ،واذا نص الباقر على ولده الصادق ،واذا نص الصادق على ولده الكاظم ،وهكذا  ..واذا
 - [15] 359ص 193 – 192
 - [16] 360ص 212
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نص احلسن العسكري على ولده املهدي انه امام هذه األمة من بعده ،صدقنا قول احلسن العسكري،
وأخذناه دليال ،والتزمناه حجة مقبولة ،والنتيجة من ذلك النص أن املهدي هو االمام واحلجة بعد ابيه.
واذا حنن ترددنا يف ذلك هدمنا االمامة وجزأنا االمامة ...وجتزئة االمامة مسألة خارجة عن الدين ..وهو
خالف احلق ،فاالمامة مسألة متكاملة األطراف تبدأ بعلي وتنتهي باملهدي مسألة كلية ال تتجزأ عددا
معدودا اثنا عشر اماما ال ميكن جتزئة ذلك ال عددا وال فكرة ...فاالميان بعلي امام أوالً يلزم االميان
[17]361
باملهدي إمام هذه األمة ،وهو الثاين عشر".
ان يف كالم الشيخ الساعدي هذا عدة نقاط ،فهو يدعي نص االمام العسكري على إمامة ابنه ،وهذا
خالف الظاهر واملعروف والثابت من أنه مل يعرتف بوجود ولد يف الظاهر فكيف ينص على إمامته؟ واذا
كانت هنالك نصوص حول الوجود واالمامة فهي سرية وضعيفة وافرتاضية ،وتقوم أساسا على نظرية
االمامة أو النظرية االثين عشرية ،اليت ولدت فيما بعد خالل القرن الرابع اهلجري .ورمبا كانت خماوف
الشيخ الساعدي من اهنيار نظرية االمامة يف حالة عدم ثبوت وجود االمام الثاين عشر ،صحيحة ويف
حملها ،ولكن جمرد وجود املخاوف من االهنيار ال يربر افرتاض وجود االمام الثاين عشر ،بال دليل علمي
قاطع.
واذا ثبت عدم وجود دليل شرعي على والدة ولد لالمام العسكري ،فال بد من مراجعة نظرية االمامة
نفسها ،والتأكد من حقيقة فكر أهل البيت السياسي ،وفيما اذا كانت تلك النظرية حتظى بتأييدهم أو
اهنا هي األخرى نظرية خمتلقة ومنسوبة اليهم بغري علم منهم.
هذا هو التفكري املنطقي السليم ،ولكن الشيخ الساعدي الذي يشعر بضعف النصوص  ،يصر على
اللجوء اىل منطق اال فرتاض الفلسفي ليثبت وجود االمام الثاين عشر ،فيقول":التوقف يف االمام املهدي
أو الشك ،يلزم الرتدد يف النصوص ،واألخذ بطرف من االمامة وطرح اآلخر هدم ملفهوم االمامة ،ومن
باب المالزمة نقول بإمامة المهدي (ع) .فان القول بإمامة علي (ع) يلزمه القول بإمامة ولده احلسن،

ألنه نص عليه ،والقول بإمامة احلسن يلزمه القول بإمامة أخيه احلسني ألنه خليفته ،وهكذا ينص على
من بعده ،ألنه إمام ،ورفض إمامة املهدي يلزمه رفض وطرح ما ورد عن احلسن العسكري (ع) واذا مل

تأخذ مبا ورد عن احلسن العسكري معناه قلنا بعدم امامته ،ومل تلتزم مبا قاله وصدر عنه وصرح به،
ونستدل على امامته بالالبدية العقلية ،وهي كما صورها العالمة احللي يف (الباب احلادي عشر) ألن كل
[18]362
زمان ال بد فيه من إمام معصوم.فراجع".
 - [17] 361ص 55 – 53
 - [18] 362ص 50
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ويقول":هذا أحد العلماء من علماء النجف الراحلني وهو حممد حسني املظفر باحث وكاتب ومفكر
يف قضايا العقي دة وأصوهلا ،ومدافع عنها ،ورد الشبهات الكافرة ،يقول ":وهبذا الدليل املنطقي  ،وهو
يركب شكال منطقيا مؤلفا من صغرى وكربى ونتيجة وقضية مؤلفة من نقاط أربعة مقبولة منطقيا ولكن
فيها صعوبة حتتاج لعقل يدرك هذا التسلسل من املقدمات:
املقدمة األوىل :ان العامل حباجة إل مام مصلح يغرس األمان والثقة يف النفوس ،ألن اهلل ال يرتك العامل
مضطربا.
املقدمة الثانية :الكتاب والسنة غري وافيني يف العلم والتطبيق
املقدمة الثالثة :كان على اهلل اللطيف أن ينصب لألمة إماما يدعوهم ويرشدهم.
املقدمة الرابعة :االمام الصاحل واجب عقلي يف هذا اليوم ،فاالمام اهلادي املرشد موجود يف هذا اليوم ال
[19]363
حمالة".
ويضيف ":ان قضية املهدي من القضايا الضرورية الالبدية العقلية املنطقية...ألن لكل زمان إمام وال
بد فيه من إمام ،وال بد من معرفة هذا االمام".
ص 200
ورغم ان هذا االستدالل االفرتاضي ال يقوم على علم وال يقني ،وجيانب املنطق ،فانه يفرتض مرة
أخرى ان االمام هو (حممد بن احلسن العسكري) وانه غائب وال يزال حيا مل ميت .وكل ذلك افرتاض يف
افرتاض وظن يف ظن ،وهذا ما يعرتف به الشيخ الساعدي حيث يقول ":ان قضية املهدي أتعبت
املفكرين من املسلمني والباحثني ،وخاصة علماء هذه الطائفة" .ص 50
وحياول الشيخ الساعدي ان يوجد نوعا من التالزم بني اإلميان باالمام الثاين عشر وبني النبوة
والتوحيد ،فيقول":أفىت كثري من العلماء بكفر من أنكر املهدي ،أما عندنا فان من أنكره أو شك فيه
فانه قد هدم االمامة ،وهدم االمامة معناه فصل االمامة عن النبوة ،أو تكذيب للرسول الذي بشر به ،أو
تشكيك يف حديث آل حممد (ص) ألهنم بشروا به ..واحلاجة اىل النبوة هي احلاجة لالمامة بعدها،
واالميان بالنبوة يلزمه اميان باالمامة بعدها ،واذا بطلت النبوة بطلت االمامة بعدها ،وبالعكس .ولو
بطلت النبوة فصلنا النبوة عن التوحيد .ولوجود هذا التالزم بين التوحيد والنبوة واالمامة كانت
النتيجة :االيمان بامامة المهدي المنتظر (ع) وهي تشكل سلسلة مرتبطة بعضها باآلخر ،ويتوقف

 - [19] 363ص ( 52راجع مبحث يف االمام واالمامة – طبعة النجف)
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هذا على هذا ،وحاجة االنسان اىل النبوة هي حاجته اىل الرئاسة والزعامة السياسية ،فاالمامة ضرورية وال
[20]364
استغناء عنها ،فهي والنبوة يف خط واحد".
ويؤكد":حاجة األمة لالمامة هي حاجتها للنبوة ،واالمامة خلف عنها ،وتؤدي ما أدت وتقوم بأعمال
تكفل مسرية األمة ومسريهتا يف احلياة ،وما دام القرآن باق فاالمام باق ،ومها متالزمان يف الوجود والبقاء
[21]365
تشريعا وتنفيذا".
ومن الواضح لكل قاريء مدى التطرف الذي يذهب اليه الشيخ الساعدي ،مما مل يذهب اليه أحد
من قبل ممن كتب عن موضوع االمام الثاين عشر ،وكيف انه حياول ربط قضية ظنية ومهية افرتاضية
اسطورية بصلب الدين االسالمي من التوحيد والنبوة ،بالرغم من عدم وجود دليل على ذلك.
وق د ادعى تكفري كثري من العلماء ملن ينكر املهدي ،ومل يذكر اسم أحد منهم ،وال أساس التكفري ،مع
ان موضوع املهدي ال يشكل أصال من أصول الدين وال ضروريا من ضرورياته.
أما ما ذكره من أن إنكار وجود املهدي يؤدي عند الشيعة اىل هدم االمامة ،وفصلها عن النبوة ،فهذا
صحيح  ،ولكن ذلك ال يؤدي اىل تكذيب الرسول أو التشكيك يف حديث آل حممد (ص) ألهنم مل
يذكروا اسم املهدي وامنا حتدثوا – فيما تقول الروايات الصحيحة الواردة عنهم – عن إمام مهدي عام
يعمل باحلق والعدل .وقد أخطأ الشيخ الساعدي كثريا عندما ساوى بني احلاجة اىل النبوة مع احلاجة
لالمامة ،وقال":إن االميان بالنبوة يلزمه االميان باالمامة ،واذا بطلت النبوة بطلت االمامة بعدها،
وبالعكس .ولو بطلت النبوة فصلنا النبوة عن التوحيد .ولوجود هذا التالزم بين التوحيد والنبوة
واالمامة كانت النتيجة :االيمان بامامة المهدي المنتظر (ع) وهي تشكل سلسلة مرتبطة بعضها

باآلخر ،ويتوقف هذا على هذا ،وحاجة االنسان اىل النبوة هي حاجته اىل الرئاسة والزعامة السياسية،
فاالمامة ضرورية وال استغناء عنها ،فهي والنبوة يف خط واحد".
وذلك ألن بطالن نظرية االمامة االهلية ال يستدعي بطالن النبوة ،إذ ال يوجد تالزم بني األثنني ،وال
يوجد دليل صريح وواضح على اإلمامة يف القرآن الكرمي ،ولذلك فان كل املسلمني من غري الشيعة
وبعض الشيعة (كالزيدية) ال يؤمنون بنظرية االمامة .مما يعين عدم توقف اي منهما على اآلخر .وعدم
تشكيل االمامة مع النبوة خطا واحدا ،والعياذ باهلل.
وحىت لو افرتضنا صحة نظرية االمامة أو االثين عشرية ،فاهنا ال تدل حتما على وجود ولد لالمام
العسكري ،وانه املهدي الغائب املنتظر ،إذ ميكن حساب أي إمام آخر من أئمة أهل البيت مثل االمام
زيد بن علي أو عبد اهلل األفطح أو موسى املربقع أو غريهم وتكملة القائمة االثين عشرية.
 - [20] 364ص 249
 - [21] 365ص 39
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ويبدو ان الشيخ الساعدي يلقي بالكالم على عواهنه ،فهو تارة يتهم املنكر للمهدي بالكفر ،ولكنه
سرعان ما يرتاجع ليقول":االمام املهدي اتفقوا عليه واختلفوا فيه ...وهذا االختالف ال يضر في أصل
الفكرة المنحدرة من الفكرة األصلية ،حنن نسميه املهدي املنتظر وقائم آل حممد من ذرية احلسني كما
بشر به الرسول ،فقد قال الرسول (ص) وهو يشري اىل احلسني":هذا امام وابن امام وأخ إلمام وأبو أئمة
تسع ،تاسعهم املهدي" .أما غرينا يسميه بأمساء أخرى ،واالشتباه يف املصداق اخلارجي  ،والكل اتفق

على املبدأ واملنشأ واجلذور والبداية واملفهوم ،وانه وقع االحتالف يف اخلارجي يف الذات وما أكثر
االشتباهات يف املصاديق اخلارجية ،وهم يسمونه البطل احملرر واملصلح للعامل واملرتقب ،كيف ما كان
[22]366
فهذه الفكرة دينية قدمية".
وبعد أن اعترب غيبة االمام املهدي مشكلة كربى واجهت الشيعة ،وداء خطريا فتاكا ،وسببا يف وقوع
[23]367
فهون من أمر الغيبة وقال ":إن االمام املنتظر موجود وان غاب
الفرقة والتخلف والضالل.
عاد َّ
عن أبصارنا احملدودة وعن العني وان غاب عين وعنك فهو ليس بغائب هو حاضر وهو شاهد وهو
مشاهد هو معنا يف جمالسنا وموقفنا يرانا ويلحظنا ويسددنا وحنن يف لطفه وشهوده ورؤياه ،وقد ورد يف
أحاديث آل حممد (ص) ":ان ميتنا اذا مات لم يمت وان غائبنا اذا غاب لم يغب".

[24]368

"ان

األئمة شهداء على اخللق يرون ما اليراه الناس ويسمعون ما ال يسمعه الناس وهم حاضرون يف أذكار
الناس وان أعمال الناس تعرض عليهم فغيبتهم جسديا ال متنع من حضورهم فكريا وروحيا وأخالقيا ،فهم

السادة وهلم السيادة واليهم يرجع الناس ،وعنهم ينطلقون  ،فغيبة االمام (ع) عنا او ابتعاده عنا ال يفقده
احلضور واملعية والوجود على املواقف وما يصدر وما يقع على هذه األمة ،فهو معها مل يبتعد عنها ،فهو
[25]369
الذي يدير شؤوهنا ،فهو قريب اليها حاضر معها يرعاها ويسدد أخطاءها".
وبعد أن اعترب االمامة جزءا ال ينفك من االسالم ،عاد فرتاجع عن ضرورة استمرار االمامة اىل يوم
القيامة ،واعرتف بإمكانية الشورى ،فقال":علل استاذنا حممد تقي احلكيم يف إحدى حماظراته :ان األمة
تعيش بعد النبوة يف مرحلة االنتقال ال تستطيع أن تنتخب أو تكون جملس الشورى النزيه اجملرد عن
املطامع واألغراض واملصاحل ،وهي ال تزال يف مرحلة االنتقال ،وبعد جتاوز هذه املرحلة وبعد رقيها
واستقرارها وتكاملها تستطيع عند ذلك أن تدير أمورها وختتار ما ختتار وهو احلجة  ،وال ختلو األرض من
حجة هلل ،وقد مرت هذه األمة مبراحل خمتلفة  ،فاذا تكاملت وارتقت شأهنا شأن األمم األخرى فعندها
 - [22] 366ص 186
 - [23] 367ص 173
 - [24] 368ص 175
 - [25] 369ص 176
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تدير نفسها بنفسها ويكون االنسان يف عصر خيتلف عن عصرنا ،وتكون احلياة القادمة ختتلف عن
حياتنا املعاصرة ،وعندها يظهر االمام" [26]370.وقال ":ان مصاحل االمة وتطورها وعقليتها قد يرتقي يف
عصر االمام املهدي وتنضج لتدبر نفسها بنفسها وتعي وتدرك شؤوهنا وتأخذ باالسالم منهجا".

[27]371

ولو كان الشيخ نعمة الساعدي يريح نفسه وأنفسنا ألعاد النظر يف أساس موضوع اإلمامة ،وملا
اضطر اىل افرتاض وجود الولد لالمام العسكري ،مث القول انه املهدي املنتظر وأنه غائب وسوف يظهر يف
املستقبل ،وألعرتف باحلقيقة ..حقيقة عدم وجود ولد لالمام العسكري ،وعدم تبين أئمة أهل البيت
لنظرية االمامة ،وخبامتية النبوة احملمدية ،وعدم وجود امتداد مشابه هلا يف الزمان باسم االمامة ،وهو ما
نفاه الواقع والتاريخ ،على األقل منذ وفاة االمام العسكري الذي مل يشر يف وصيته اىل وجود ولد له ،
وال اىل موضوع االمامة من بعده.

 - 29مع المهندس عالم سبيط النيلي في كتابه:
(الشهاب الثاقب للمحتج بكتاب اهلل في الرد على الناصب أحمد الكاتب)
التنظير للمنهج الحشوي ،والتحريف بدعوى اإلصالح

 - [26] 370ص 223
 - [27] 371ص 214
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ترددت كثريا يف الرد على النيلي ،الذي درس اهلندسة يف موسكو ،ومل يسبق له أن درس يف احلوزة
العلمية ،ولكنه خيتزن ثقافة شيعية شعبية تقليدية ،وقد هاله إقبال الناس يف العراق على كتايب عند
صدوره ،فانربى للرد على الكتاب ،ومل جيد ما يرد به سوى مفردات اجلدل الشعيب الذي ال يستند على
أي منهج علمي ،وال أقول أكثر من ذلك ألين أربا بنفسي النزول اىل مستوى املفردات السوقية
والغوغائية اليت استخدمها يف كتابه .واذا كان املكتوب يقرأ من عنوانه ،فان اهتام أمحد الكاتب بالنصب
والعداء ألهل البيت ،هبذه السهولة واجلرأة ،يؤكد طبيعة الردود اليت قدمها املؤلف.
ولوال وجود أشخاص ،أو جلنة  ،أو تيار يروج اىل الكاتب النيلي ،وكتبه املشاهبة وادعاؤهم برد النيلي
على الكاتب ،ملا تشجعت يف الرد عليه ،ألن كتابه يرد على نفسه بنفسه لكثرة ما فيه من تناقض
وحشوية وسطحية ورفض مباديء البحث العلمي اليت مل يدرسها بالطبع يف موسكو الشيوعية.
وألنه كان يعتقد بأن االمامة من اهلل وتثبت عن طريق النص ،فقد اعتقد بأهنا جزء أساس من الدين،
ولذا فقد وجد يف قراءيت املخالفة لنظريته واليت تقول بأن الشورى هي نظرية أهل البيت السياسية تناقضا
كبريا مع الصورة التقليدية اليت حيملها عن التشيع ،وانطلق من هنا لريد على كتايب (تطور الفكر السياسي
ِ
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كل
الشيعي) حىت قبل أن يقرأ الكتاب .حيث يقول ":من َّأوِل َُ سطوٍر قرأهتا وأنا ُ
أدرك َّ
ٍ ِ
ِ
ِ
يد
للكاتب،
الالحقة
وبدأت َّ
أعلم إىل أ ي
ي موض ٍع ير ُ
ُ
الرد وملْ أقرأ سوى سبع صفحات ..لما َذا؟ ألنين ُ
أقسم باهللِ ومالئكته وكتبه ورسلِ ِه أين علمت من َّأوِل ِ
ِ
مخسة أسط ٍر أنَّه يف الطر ِيق إلنْ َكا ِر
َ
ّ
ُ
الوصول  .و ُ
الوصي ِة و ِ
اإلمامة ،و َّ
يمات نفسيَّةٌ هلذا اهلدف!!".
أن هذه كلَّها مقد ٌ
ّ
ولكنه مل يتوقف عند تطور الفكر الشيعي عرب التاريخ ،ومل يتأمل يف التحديات اليت واجهته ،ومل يبحث
بالطبع موضوع وجود االمام الثاين عشر أو عدم وجوده  ،واعترب ذلك أمرا مسلما ال حيتاج اىل نقاش،
ومل يتوقف اال عند النظريات املختلفة يف تفسري سبب الغيبة ،وهو أمر متأخر على مسألة حبث وجود
االمام الغائب ووالدته.
وملا كان حبث هكذا أمور تارخيية وعقائدية حيتاج اىل عدة علمية يفتقدها النيلي ،فقد اختصر الطريق
برفض البحث العلمي من األساس ،واإلعالن عن كفره بعلم الرجال ،والتمسك بدال من ذلك باملنهج
االخباري الفج الذي ينظر اىل الروايات نظرة ذوقية ومزاجية .ومل يبحث ومل جيب عن كثري من األسئلة
اليت طرحتها يف الكتاب حول مصري نظرية االمامة ومصداقها اخلارجي ،أو هوية االمام الثاين عشر،
واعترب ذلك حماولة استخباراتية لكشف سرت االمام الغائب!!!
ان مشكلة النيلي الكربى تكمن يف أنه يعتقد أن ما ورثه من آبائه وأجداده هو عني احلق
والصواب ،رغم أن الكثري منه قائم على أحاديث ضعيفة أو خمتلقة ،أو تأويالت تعسفية للقرآن الكرمي،
وبدال من أن يفرتض يف البداية احتمال اخلطأ أو ميارس الشك املنهجي الذي يقود اىل البحث العلمي،
مث التوصل اىل اليقني ،فانه يتشبث مبا ورثه حرفيا دون نظر أو تفكري ،وال يسمح حىت للعلماء باحرتام
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يد أ ْن نقولَهُ يف
اآلراء األخرى ،أو توفري أي قدر من احلرية يف البحث والتفكري ،فهو يقول مثالَ ":وَما نر ُ
ِ
اجلدال حو َل احل يق و ِ
أن الناس دأبوا َعلَى ِ
ِ
ك إىل
الباط ِل و
ِ
ادوا يف َذل َ
الصحيح واخلاطئ ،ومتََ ُ
َْ َ
َهذا الكتاب ُه َو َّ َ
ِ
درجة َّ
االجتهاد
أصبَحوا يأخذو َن بفكرِة احرت ِام اآلر ِاء مجيعاً ولو فيما بينهم ،وي يربرون
َ
أن ُعلَ َماءَ الديي ِن ْ
ِ
إلغناء الفك ِر و ِ
ويزعمون َّ
البحث.
أن
االختالف يف الديي ِن رمحَةٌ وأنَّهُ ضرورةٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
لكن ُهنَ َ
َّ
ني االختالف يف احلَ يق والباط ِل ُه َو عْيـنُهُ ال َفَرق بـَ ْ َ
ني البَ ْحث َعن احلَ يق والباط ِل وبـَ ْ َ
اك فَـَرقاً بـَ ْ َ
االختالف ويسمحو َن بتعد ِ
ال ُك ْف ِر و ِ
َّ
ُّد الوجوهِ يف ِ
اإلميانَّ .
اإلهلي ُه ْم
النص
ذين ي يربرون
ي
تأويل ّ
َ ََْ
إن ُك َّل ال َ
ظَلَمةٌ وك َفرةٌ ،بل ُهم أَظْلَم اخلَْل ِق طُراً وإ ْن لَبسوا العمائِم وجتلببوا جبُ ِ
لباب الديي ِن ،ألنـ َُّه ْم يؤمنون بِ َع َدِم
َ
َ
ّ
َ
َ َْ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
النص
وض ِ
ني احلَ ّق والباط ِل ابتداءً ،وجيعلون َّ
َّ
وح ال َفَرق بـَ ْ َ
اإلهلي الَّذي َجاءَ إلزالة االختالف ـ جيعلونهُ
ِ
لالختالف".
ص َد َراً
َم ْ
وهذا ما يثري التعجب والشفقة حول مدى انغالق النيلي ومجوده الفكري وتطرفه ،حينما يعترب العلماء
اجملتهدين الذين يسمحون بتعدد وجهات النظر يف تأويل القرآن" :ظلمة وكفرة بل أظلم اخللق طراً".
ورغم وجود تفاسري عديدة للدين ومذاهب ومدارس خمتلفة يف داخل الدين ،مما يعين وجود االحتمال
خبطأ بعض التفاسري أو التأويالت ،فان النيلي يعترب نقد التفسري السائد للدين ،طبعا حسب وجهة
بوضوح ٍ
ِ
كاف َّ
ي
أن
نظره ،حماولة إلبطال أسس الدين ،ويقول":نـََرى
ٍ
اهلجمات َّ
املوج َه ِة إىل الديي ِن السماو ي
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
َّها
َو َعلَى كافَّة املستويات ه َي َه َج َم ٌ
ات َعلَى التفس ِري السائد للديي ِن َولَْي َس ْ
ت َعلَى الديي ِن نَـ ْفسهَ ،ولكنـ َ
ِ
خالل التناقُ ِ
ِ
ِ
س الديي ِن من ِ
أس ِ
البعض بَ ْل
ب
ُحتا ِو ُل َ
َ
ُ
إبطال ُ
ضات يف أقوال علماء الديي ِن واملف يسرين ،فيحس ُ
أن الديين أصبح يف خطَ ٍر من ه ِذ ِه اهلجم ِ
أكثر ِ
ات".
الناس َّ َ َ َ َ
َ َََ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
والغريب انه يعرتف بـَّ ":
شامل ملبادئ
انقالب
املسلمني ُمْن ُذ قرون طويلة ُه َو
ص َل يف عقائد
َ
ٌ
إن َما َح َ
ٌ
يث َّ
للنص القرآيني وحماولةَ ْفه ِم ِه ُمستَ ِقالً َعن آر ِاء الير َج ِال
الديي ِن و
اسةَ اجلّ َّ
اد َة ي
انعكاس للمفاهي ِم ِحبَ ُ
أن الدر َ
ٌ
ِِ
بوضوح ٍ
كاف َّ
ك
تبني
ٍ
نقيض الديي ِن الَّذي َجاءَ بِِه ُحمَ َّم ٌد (ص)َ ،ول َذل َ
يين الَّذي بـَ ْ َ
يُ
ني يدينا اليوم ُه َو ُ
أن الد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
الناس َّ
أن الديين
يتمك ُن دعاةُ اإلحلاد وال ُك ْفر من توجيه الضربات القويَّة إىل َهذا الديي ِن املزيَّف فيحس ُ
ب ُ
الباط ِل ِمن ِ
أن اخلطَر هو علَى ِ
ِ
الباط ِل ال َغْيـَر!.
يف َخطَ ٍرَ .و َّ
لكن احلقيقةَ َك َما قُـ ْلنَا م ْن قبل َّ َ َ ُ َ َ
َ
ضح للقار ِئ ال َفر َق بـني ِدي ِن ِ
اهلل ودي ِن ِ ِ
ْم ُن املشكلَةُ بِ ُك يل
َ َْ َ
َو ْ
الناس! ،إ ْذ ُهنَا تك ُ
لكن يـَْبـ َقى علينا أ ْن نو ي َ
أَبْـ َع ِاد َها!
ٍ
األعمال ستَكو ُن املفاجأةُ فِيـها َعلَى ِ
ِ
ِ
َّ
رجال الديي ِن من كافَِّة
سلسلة ِم َن
فإن َهذا
َْ
َ
َ
التوضيح يستلزُم إجراءَ
أشد وقعاً ِممَّا ِهي علَى القارئ العادي .ومن املتوقَّ ِع أ ْن ي ِقف أكثرهم ِض َّد ِ
ِ
املذاهب ُّ
التصحيح ويف
عملية
ِ
َ َ
َ َ ُُ
أحسوا باخلطَ ِر الدَّاه ِم علَى مسلَّماهتِِم ِ
ومبادئِ ِهم ـ وسوف َْحيسبو َن َّ
أن اخلَطََر يف
ي
صف ي
العدو إذا ُّ
َ
َ
ِ
ِ
املالح َد ِة والك ّفا ِر.
هجمات
التصحيح أعظَ ُم عليهم من اخلَطَ ِر اآليت من
ِ
ِ
ك ألنَّنا لَو قُـ ْلنَا َّ
أعمال الير َج ِال ،وبيَّنا فِ ِيه حقيق َة الديي ِن ظَ َهَر ِم ْن
أن َما تَـْنتَ ِق ُدونَهُ ُه َو آراءُ الير َج ِال و ُ
ذَل َ
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ِ
ِ ِ
ِ
األم ِة ومعروفَةٌ بالـ
مشهورةٌ يف َّ
المعةٌ
خالل َذل َ
ك ُك ْف ُر َه ُؤالء الير َجال واحنرافُـ ُهم َعن الديي ِنُ ،
وهم أمساءٌ َ
َ
ِ
(التقوى والصالح) ،بل أمساء م َقد ِ
ِ ِِ
ألن الد َّ
الناس اليوم ُه َو يف الواقِ ِع
َّسةٌ ج َّداًَ .ذل َ
َْ ٌ َ
ك َّ َ
يين الذي يؤم ُن به ُ
ِ
ني الديي ِن وما يسمى ب ِ
أمساء ٍ
ـرجال الديين".
رجال ،فَال يـَ ْفصلو َن وال يـُ َفيرقو َن بـَ ْ َ
ََ ّ
ُ
إذن فان النيلي يعرتف بوجود حتريف وتأويالت باطلة يف الدين ،بل وانقالب شامل ملفاهيم الدين
الصحيحة ،ويدعي العمل من أجل اصالح ذلك التحريف ،أو يعطي لنفسه احلق بالقيام بذلك ،ولكنه
يرفض أن يقوم اآلخرون هبذا الدور ،كما يرفض انتهاج الطرق العلمية الصحيحة للتصحيح .وأوهلا الشك
مبا ورثه من آبائه وأجداده ،وعدم اعتبار كل ذلك من احلق املطلق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال
من خلفه.
ولو كان النيلي قد اتبع املنهج العلمي يف البحث والتحقيق والتفكري ،لرمبا كان قد وصل اىل نتائج
طيبة ،ولكنه مع األسف أضاع الطريق ،وأغلق على نفسه الباب رافضا أدىن اختالف.
ولست أدري كيف سارع النيلي اىل اعتبار نقد نظرية االمامة ،أو وجود االمام الثاين عشر ،مبثابة إنكار
النبوة والرسالة ،مع ان نظرية االمامة هي واحدة من النظريات املختلف عليها داخل املذهب الشيعي
الذي ضم أكثر من سبعني فرقة.
ِ
يل
ولست أدري كيف توصل اىل أن " كتاب (تَطَُّور الفك ِر
ي
الشيعي من الش َ
ُّورى إىل والية الفقيه) ميث ُ
أبرز عم ٍل من ِ
الز ِ
أعمال التحر ِ
يف" .مع أن الكاتب يدعو اىل العودة اىل القرآن الكرمي ،وسنة النيب
يف و َّ
َ َ
(ص) ومذهب أهل البيت ،ورفض أقوال الرجال الذين دسوا أقواهلم يف تراث أهل البيت.
والفرق الرئيس بني النيلي والكاتب ،هو ان األول يرفض البحث والتحقيق ،والكاتب يدعو اىل ذلك
قبل التمسك بأية عقيدة .وكنا ننتظر من االستاذ النيلي ان يقوم مبناقشة الروايات املتناقضة والضعيفة اليت
ذكرها الكاتب ،وبىن على ضوئها القول بأسطورية وجود االمام الثاين عشر ،وبطالن نظرية االمامة .وأن
يقدم بدال منها ما يعتقد اهنا روايات صحيحة تثبت أوالً والدة (حممد بن احلسن العسكري) حىت يسوغ
القول بوجود اثين عشر شخصا هم أئمة معينون من قبل اهلل ،ضمن ما يعرف بنظرية االمامة االثين
عشرية .إذ ال جيوز أن يقفز عن حبث موضوع والدة ووجود االمام الثاين عشر ،ليبحث فقط يف بعض
الروايات اليت تتحدث عن نظرية االمامة االهلية ،من دون تقدمي مصداق خارجي هلا ،وكذلك من دون

حبث سند أية رواية.
وهذا هو جوهر اخلالف بني النيلي والكاتب ،واملفرق الرئيس بني احلقائق واألساطري ،واحلق والباطل.
وبدال من أن خيتار النيلي املنهج العلمي والطبيعي يف االجتهاد والبحث والتحقيق ليصل اىل احلقيقة،
اختار أن يغمض عينيه ويصم أذنيه ويغلق عقله ،ويطلق للسانه العنان يف كيل السباب والشتائم
واالهتامات واالفرتاءات على اآلخرين.
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انه يدعي بأنه يبين عقيدة االمامة على القرآن والسنة ،فيقولَ ":ك َذب ُك ُّل قَائِ ٍل أل ي ِ ٍ ِ
ْم
َ
ي فكَْرة فْيـ َها ُحك ٌ
ِ
الغي أو َكالمي أو فَـ ْلسفيُ ال ي ِد ُّل علَيهِ
ِ
َع َقائِ ٌّ
ٌّ
هي أو بَ ٌّ
عي أو ف ْق ٌّ
لي أو َش ْر ٌّ
دي أو تار ِخي ٌّي أو ُم ْستَـ ْقبَ ٌّ
َ يٌ َ َْ
كوضوح املعاد ِ
الت اليريَاضيَّ ِة الَّيت ال تَـ ْقبَ ُل َخطَئَاً َما" .ولكنه ال يأيت بآية واحدة صرحية
بوضوح تام
ال ُق ْرآ ُن
ٍ
ِ َُ َ
تثبت االمامة ألهل البيت ،وامنا يعتمد التأويل التعسفي واللف والدوران .كما يفعل مع هذه اآلية اليت
ني النَّ ِ
اك َخلِي َف ًة ِيف ْاأل َْر ِ
اس
ود إِنَّا َج َع ْلنَ َ
تتحدث عن خالفة النيب داود (عليه السالم)( :يَا َد ُاو ُ
اح ُكم بـَ ْ َ
ض فَ ْ
ِ
ِ
احل يق وَال تَـتَّبِ ِع ا ْهلوى فَـي ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ َّ
اب َش ِدي ٌد ِمبَا نَ ُسوا
ضلَّ َ
ذين يَضلُّو َن َعن َسبِ ِيل اللَّه َهلُم َع َذ ٌ
ََ ُ
ب َْ َ
ك َعن َسب ِيل الله إ َّن ال َ
احلِس ِ
اب)  .سورة ص  26ليستنتج منها إمامة األئمة من أهل البيت ،مما يدل على أن النيلي خيلط
يـَ ْوَم ْ َ
بني خالفة األنبياء وبني االمامة السياسية املطلوبة يف اجملتمعات االسالمية اىل يوم القيامة ،رغم ختم اهلل
للنبوة بنبينا حممد (صلى اهلل عليه وآله) وحياول ان يقيس على هذه اآلية قياسا باطال ،ويأوهلا تأويال
تعسفيا حىت يستخرج منها ما يريد.
ورى بـَْيـنَـ ُهم) ،فيقول":أَنْـتُم تَـ ُقولُو َن َّ
أن
ويف مقابل ذلك يقوم النيلي بتأويل آية الشورى( :وأ َْم ُرُه ْم ُش َ
ِ ِِ
(األَمر) ُش ِ ِِ
ورى بـَْيـنَـ ُهم) ُمثَّ تَـ ُقولُو َنَّ :
يف
ُّورى ..فَ َك َ
إن (أُويل األ َْم ِر) هبَذه الش َ
ورى ل َقوله تَـ َع َاىل (وأ َْم ُرُه ْم ُش َ
َْ َ
بالشورى؟ يالِْل َف ِ
يح ِة املْن ِطقيَّ ِة!!أَفَـ َهـَذا َما تَعلَّ ْمتِ ُموهُ ِم ْن أرسطو طاليس؟!! َوَم َع
ض
يَكو ُن َو ُّ
يل ْ
َ
األم ِر بـَْيـنَـ ُهم ُّ َ
َ
ِ
بأل التَـ ْعر ِ
ف ي
ك َّ
يف.أ َْم ُهنَا فَـ َقط تَـْن ُسو َن أصولَ ُكم
(األم ِر) قَطْ َعاً ـ
(أمَرُهم) ُه َو َغْيـ ُر
فإن
األم ُر امل َعَّر ُ
َذل َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ِ ِ
ِ
الع ْه ِد؟".
وال َفر َق بـ
باإلضافَِة وامل َعَّرف بأَل ْ
ني امل َعَّرف َ
ف الم َ
ُ
َ َْ َ ُ
ومن الواضح ان هذا التفسري للقرآن ليس واضحا كوضوح املعادالت الرياضية املتفق عليها ،وامنا فيها
قدر كبري من التأويل والقلب واللف والدوران.
وبعد أن يتالعب القرآن الكرمي كما يشاء ،يأيت النيلي لألحاديث فيعطي لنفسه احلق بأن يغرف منها
ما يشاء ،ويرفض أن يستوقفه أحد أو أن يسائله أحد عن صحة تلك األحاديث ،فيشن هجوما عنيفا
على علم األصول والرجال ،اللذين تطورا لدى املدرسة األصولية منذ مئات السنني ،ويصر على العودة
اىل طريقة االخباريني احلشوية ،فيقول:
ِ
ِ
كل
ديث ضعيف! نعم..
األحاديث ضعيفةٌ
ضعيف ِج َّداً ،و ُّ
ٌ
ب سيقو ُلَ :هذا احلَ ُ
صحيح فَإنَّهُ
ٌ
"الكات ُ
ِج َّداً!!.
ِ
ِ
ِ
بالرجال ٌّ
ضلٌّ ..أ َْم
حيتج
أحتج
 ..أ َمل أَقُ ْل لك ال تكلّمين
ضال م ي
بالرجال ي
بالرجال! .والذي ُّ
فإين ال ُّ
ِ
ك َّ
أن الشيع َة ُه ْم األصوليون؟ أال تدري َّ
سب َّ
ألن ِع ْل َم الير َج ِال
ك قَ ْد َع َاد إىل حنرك؟َ .ذل َ
أن س ْه َم َ
َْحت ُ
أعمال ِ
شيعة علي! .بل هو من أفكا ِر و ِ
النصوص من خاللِِه لَيس من ِ
ِ
أعمال ِ
ُّورى!
ْم َعلَى
أهل الش َ
َ ْ َُ
واحلُك َ
ْ َ
ِ
باملوضوع الَّذي بيننا اآل َن".
وانتقالُهُ إىل
ِ
الطائفة الَّيت َّ
تسمى اصطالحاً بـ (الشيعة) ال عالقةَ لَهُ
ويضيفِ َّ ":
أحاديث تبعاً لوثاقَِة الير َج ِال أو َع َدِم وثاقَتِهمَّ ،
ألن الير َجال خيتلفو َن
ت بِأَقْـ َو ِال و
َ
إن العقائ َد ال تَـثْبِ ُ
أَيضاً يف ه ِذهِ
ِ
ِ
الوثاقة ! َّ
ك ُك ُّل َم ْن تس يميهم شيع ًة فَال
الع َم َل َهلَُو
باملعكوس َ ..ح َّىت لَو تَـبَـ َّىن طري َقتَ َ
َْ
َ
إن َ
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ِ
ِ
ِ
ض ٍ
ك .فَ َما أَ ْد َر َ
اإلمامةُ
الشيع ِة َعلَى َ
الل في َهذا َوَم َع ذَل َ
ُح َّجةَ يف ذَل َ
اك أ ْن يَ ُكو َن أَ ْكثَـ ُر طائ َفة َ
ك تَـْبـ َقى َ
ِ
يين؟!!.
ه َي الد َ
ف الب ِ
ف بالير ِ
ك َّ
ف أهلَه.
جال..
أعرف َّ
إن َّ
احلق تَـ ْع ِر ْ
ْ
اط َل تَـ ْع ِر ُ
احلق ال يـُ ْعَر ُ
وحيَ َ
ف ْأهلَهُ ،وأع ِر ْ َ
ِ
ْسها وال
األصويل و
ي ضدُّها متََ َاماَ ًُ ،والقانو ُن
َوَه ِذ ِه ال َكلِ َمةُ مشهورةٌ َو َّ
ُّ
ُّ
لكن َ
الع َم َل اجلار َ
الكالمي عك ُ
ِ ٍ
ِ
ْس َها متََ َاماَ ًُ؟!!
غرابَةَ!! فَ َك ْم م ْن آيَة يف القرآن مشهورٍة و َ
الع َم ُل َعك ُ
َّ
اإلمام َة بعلي واألئِ َّم ِة َهلَُو كافٌِر!
إن َم ْن يـُثْبِ ُ
ت َ
ِ
ت ت ْف َه ُم وُك ُّل ِ
يفهمو َن َّ
األئم ِة!!.
ت َعن طر ِيق َّ
ص َم َة أُثْبِتَ ْ
اإلمام َة والع ْ
َوآَنْ َ
أن َ
الناس ُ
احلقيقي من املزيَّ ِ
ُخَرى؟
ف
يف تع ِر ُ
َّ
ت تَـ ْر َج ُع ألقو ِال الير َج ِال َمَّرًة أ ْ
فَ َك َ
ف إذا ُكْن َ
َ
إذا ُكْنت ال تَـعلَم َّ ِ
ِ ِ
َصالً جل ْع ِل املزيَّ ِ
فاعلَ ْم َهذا
ف َعلَى قَ َدِم املساو ِاة َم َع
احلقيقي ْ
ي
َ
أن ع ْل َم الير َجال ُوض َع أ ْ َ َُ
ْ ُ
ِ
ِ
ف
َّاس قَـلُّوا أو َكثَروا؟ …بَ ْل أع ِر ْ
ت تَـْب َح ُ
حق فَ َما شأْنُ َ
ث َعن احلَ يق مبَا ُه َو ّ
اآلن !.وإذا ُكْن َ
ك مبَا يقولُهُ الن ُ
احل َّق أوالً ،وعندئذ ستـعلَم موقع ُكل و ٍ
احد من ِ
الناس ِم َن احلَ يق ".
ََ ْ ُ َ ي
َ
ِ
ِ
ِ
النبوي ُه َو يف َع ْر ِ
باملرةَِّ ،
ض احلديث َعلَى ال ُقرآنَ .و َّإمنَا
ألن األ َْمَر
َّ
مث يؤكد ":أن ع ْل ُم الير َج ِال ال قيمة لَهُ َّ
ِ
ِ
ِ
احلديث َم َع
القرآن ،إِ ْذ ال يـُ ْع َق ُل أ ْن ُْحي َك َم بِِه َعلَى
خالفوهُ ألنـ َُّه ْم لَو فَـ َعلَوا
ُّ
الضطروا إىل حتديد معاينَ
ِ
الصحيح ،بَ ْل يريدو َن املْن َع من ظهوِر
احلصول َعلَى التفس ِري
االختالف يف التفس ِري .وهم ال يريدو َن
ِ
َ
َ
ِ
ِ
امرَة كلَّها َعلَى قرينِ ِه (العرتة)!.
التفس ِري احلَ يق للقرآن ،ألنَّهُ سيكش ُ
ف املؤ َ
ِ
ِ
ِ
لألحاديث..
التضعيف
األو ُل واألخريُ لظهوِر ِع ْل ِم الير َجال و
ك فَـ َه َذا ُه َو
وحيد و َّ
السبب ال ُ
فافْـ َه ْم َذل َ
ُ
السالم ألنَّها جميعاً أَ ْخباُر ٍ
أهل ِ
آحاد بِسبَ ِ
وخاصةً أخبار ِ
ب االضطهاد!
َّ
البيت عليهم َّ
َ
َ
ِ ِِ
ِ
ِ
يدها.
لتضعيف
ائق عينَـ َها
َوَهذا
األحاديث الَّيت ال تعجبُهُ وتقويَةَ الَّيت يُر ُ
الكاتب  ...يستخد ُم َهذه الطر َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
خالف األو ِام ِر النبويَِّة
صلَ ٍةَ ،وْه َو
ُ
وعملُهُ َهذا وإ ْن فَـ َعلَهُ أقو ٌام من طائفة الشيعة فَإنَّهُ ال َمي ُ
ت إىل الديي ِن ب َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
و ِ
ك َّ
ذين ْحيكمو َن
الشيعة خالفُهُ َذل َ
السنَّة و َ
املنطق و َ
ألن الير َجا َل ُه ْم ال َ
الع ْق ِل! فَال ُح َّج َة فيه ،إ ْذ أَ ْكثَـ ُر ُ
ني الير َج ِال!
َعلَى وثاقَِة الير َج ِال فيبقى
ُ
االختالف قائماً بـَ ْ َ
ني ِ
األحاديث هو قانو ٌن ال يأتيه ِ
ِ
الباطل ِم ْن بـَ ْ ِ
يديه وال ِم ْن خ ْل ِف ِه.
لتصحيح
الوحيد
يق
ِ
ُ
والطر ُ
َُ
ُ
ِ
ولَيس هنَ َ ِ
ِ
ِ
بالسيفَ ،و َّأما القرآ ُن
َْ َ ُ
اإلمام فَـ َقتَـلُوهُ
اك س َوى القرآن أو اإلمام املنصوص َعلَْيه من الرسولّ .أما ُ
فَـ َقتـلُوه بِتـعد ِ
ابتداع املراد ِ
ِ
النصوص حبَس ِ
ِ
ب الشهيَّ ِة !.
لتوجيه
فات واجملا ِز
ُّد
التأويل و ِ َ
َ ََ
ِ َ
وجعلوا مكانـَهما أنفسهم من ِ
خالل ِع ُْ ُِمل الير َج ِال فَ َحلُّوا َحمَ َّل الثقلني كليهما .فلعنَةُ اهللِ َعلَى الظاملني.
َُ
ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت مْنـ َها
الو ْ
ض ِع ،فَ َمَّر ْ
ُمثَّ َو َ
ضعُوا شروطاً قاسيَّةً ج َّداً للرجال ،قاسيَةً ض َّد اخلصوم ُال ض َّد االنتحال و َ
ألهنا تَـتحدَّث عن ُكل ما يد يمر املؤامرَة وأصحاهبا مشمولني كأس ٍ
املوضوعات وَمل متَُر ِمْنـها ِ
الص َحاحَّ ،
انيد
َ
ُ َْ ْ َ
ُ
َ َ ُ َ ّ َ َُ ُ
ِ
ِ
االستبعاد.
بشروط
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ِ
ِ
ِ
ِ
األحاديث بأقسى ِممَّا ُه َو
تسجيل
ومنَـ َعوا من
ك ف َق ْد َحتَ َاملوا أَ ْكثَـَر ِممَّا ُه َو
َوَم َع َذل َ
ٌ
مذكور يف الشروط َ
ِ
ِ
ط ،فانربى بـعض من ب ِقي عندهم ِ
املارِة بِنَ ِ
الشروط.
فس
حي واستَ ْد َركوا َعلَى
مشرو ٌ
األحاديث َّ
َ
ضم ٌري ٌّ
َْ ٌ
َ َ
ِ
َوَك َّ
املوضوع ِعْند ُكم للظُْل ِم!
بالقانون
لكن
ِ
أن لسا َن حاهلِِم ُ
يقول :اظلموا َو ْ
ِ
للحديثِ .
ِ
يقول لَهَُّ :
إن ُك َّل َما تَ ْستَ ْش ِه ُد بِِه
االنتقائي
األسلوب
يستخد ُم
فالكاتب
َو َعلَى َهذا
فللم ْرِء أ ْن َ
َّ
َ
ُ
ف! .فيبقى ُك ُّل و ِ
اح ٍد َعلَى َما أ ََراد".
موضوعٌ ومزيَّ ٌ
ِ
َِ ِ
ِ
ِ ِ
ك قُـ ْلنَا ِمَر َاراً َّ
ص ِوم أو ِم ْن
يل
حتليل ي
ُ
ويقول":ل َذل َ
الوحيد َعلَى ص َّحة صدوِرهِ م َن املَْع ُ
النص ُه َو الدَّل ُ
أن َ
موثوق وهو ِعْن َد اهللِ ِ
ِسواه ،فَال ميكن تضعيف نص أو تقويتُه تَـبـعاً لوثاقَِة اليرج ِال .فَ َكم ِمن ٍ
فاس ٌق؟ َوَك ْم
ُ
ُ َْ
ْ ْ
َ
ُ
ََْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِم ْن شري ٍر وْهو عْن َد اهلل من األخيا ِر؟ .بَل َكم م ْن شري ٍر َْجي َعل اهللُ َعلَى لسانه احلَ َّق؟ وَكم م ْن َع ٍ
امل حنري ٍر
َ ْ
ْ ْ
ّ
َ
ّ َ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
التباس ويُوق ُع اخلَْل َق َم َعه.
نَ َسى اللَّ ْف َظ فَـيَـْنـ ُقل امل ْع َىن بأَل َفاظه ُه َو فَـيَـ َق ُع يف
َ
َّامغَ ِة ِ
يصوص الد ِ
ِ
ِ
للخالص ِم َن الن ِ
ِ
لباطلِ ِه وكأنـَّنَا ُمغَفَّلو َن ال
الرَواةِ فَـ َقط
عيف
ض
ُّ
ب َعلَى تَ ْ
وقَ ْد ْاعتَ َم َد الكاَت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نَ ْد ِري َّ ِ
ِ
ض
َصالً ِم ْن ج َه ِة ْ
أن ع ْل َم الير َجال ظَ َهَر أ ْ
أع َداء الديي ِن وخصوم األئَ َّمة األطْ َها ِر وإ ْن َع َم َل بِه بَـ ْع ُ
َّاس ِمن طَوائِ ِ
ف ال يشْيـ َع ِة".
الن ِ ْ َ
وهنا ينسى النيلي أن الكاتب ال حياول إثبات نظرية معينة ،وامنا يشكك مبا تقدمه النظرية االمامية
االثين عشرية من أدلة ،وبالتايل فاذا مل تصح األحاديث والقصص والروايات اليت تبين عليها مقولتها ،فان
العودة اىل نقطة الصفر تعين عدم ثبوت نظرية االمامة ،وليس بقاء كل طرف على ما عنده .واذا مل
تثبت نظرية االمامة ،أو فرضية وجود االمام الثاين عشر ،فان األمر يعود بصورة آلية اىل نظرية الشورى
اليت ال يوجد غريها يف الساحة.
ولست أعرف ما هو سبب هتجمه على علماء األصول واجملتهدين من االمامية ،مع اهنم مل
يستخدم وا قواعدهم النقدية األصولية يف قراءة أحاديث االمامة واالثين عشرية ووجود االمام الثاين عشر،
وامنا ساروا على الطريقة األخبارية القدمية ،ولذلك مل ينقضوها .يف حني أن مهامجة األصوليني لن ينفع
االخباريني شيئا ،إذ ان القواعد األصولية والرجالية هي قواعد فرضت نفسها على الشيعة لتصفية الركام
اهلائل من اخلرافات واألساطري اليت تسربت اىل تراث أهل البيت ،وكانت سببا حلدوث احنرافات عقائدية
كربى يف صفوفهم ،وليس التزامهم هبا تقليدا للسنة الذين سبقوهم اليها بقرن أو قرنني عندما واجهوا
حالة مشاهبة من الروايات املختلقة اليت بلغت حوايل نصف مليون رواية ،مما دفع احملققني منهم اىل
تصفيتها واختيار بضعة آالف رواية صحيحة منها .ولكن االستاذ النيلي حياول من خالل ضربه للمنهج
األصويل والرجايل ،وتبين املنهج األخباري احلشوي ،ان حيافظ على نظرياته من االهنيار .فيهاجم الشيعة
وعلماء األصول قبل أن يهاجم الكاتب.
كان ميكنه االجتهاد يف علم الرجال وتضعيف من يريد او توثيق من يريد ،ولكنه رفض علم الرجال
كله وخشي من االقرتاب منه  ،وادعى انه قادر على معرفة النص الصحيح الصادر عن املعصوم من
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غريه ،بواسطة التحليل .ومل يشرح لنا كيفية ممارسة التحليل وأسسه وقواعده ،مع األسف الشديد .ورمبا
كان يقصد االشارة اىل دراسة املنت يف نقد األحاديث ،وهي عملية ميكن أن تساعد على معرفة النص،
خاصة أثناء التعرف على عناصر التضاد واملخالفة مع القرآن الكرمي أو العلم أو العقل ،مما يؤدي اىل
إسقاط احلديث ،ولكن عملية التحليل ال تستطيع أن توثق رواية وتثبت صدورها عن املعصوم اال بعد
تأكد صدورها عرب رجال ثقاة معروفني وسند متصل ،وأما اذا ختلل الرواية رجال جمهولون أو ضعاف ،أو
انقطع سندها فان الرواية تفقد قيمتها الشرعية وال ميكن االعتماد عليها .وهذه مسائل بديهية يعتمدها
كل الناس من كل االديان واملذاهب يف عملية التثبت من االخبار ،ولكن االستاذ النيلي حياول أن
يتجاوز الشروط العلمية البديهية يف النفي واإلثبات ،وحيتج بعملية التحليل للروايات ،وهو باب واسع
ميكن ان يدخل االنسان عربه ما يشاء ،وينسب ما يشاء اىل من يريد.
والطريف أنه رغم كل ذلك يدعي أنه يتبع منهجا علميا يف البحث ،ويهاجم اآلخرين على عدم
ِ
ِ
ِ
ِ
ابت
اتباعهم للمنهج العلمي ويقول عين "انه يأيت
بالقصص إلثبات بطالن القضايا الدينية أو حيشر الثو َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نفس
َّحت يف
َّك ُ
الكتاب فَِإن َ
الوارد َة يف السنَّة املقدَّسة من ُمجلة القضايا املشكوك فْيـ َها ..وأينما تصف َ
جتد َ
ِ ٍ
ِ
ِ
ذكر".
الطريقة الَّيت ال ُ
متت إىل البحث العلمي بأيَّة صلة تُ ُ
ان عملية التحريف اليت حدثت يف الدين ،واليت يعرتف النيلي بوجودها حىت داخل املذهب الشيعي،
مل تتم اال عرب املناهج غري العلمية وغري الشرعية يف أخذ الدين ،والقيام بتأويل القرآن الكرمي بصورة
تعسفية ،إضافة اىل اختالق الروايات واألساطري ونسبتها اىل االسالم أو اىل مذهب أهل البيت ،وال

ميكن التخلص من التحريف واألساطري اال بتنقيتها عرب منخل علم الرجال .وهو بالضبط ما يرفضه
النيلي.
إذن فهو يرفع شعار اإلصالح ،يف الوقت الذي يسري يف طريق التحريف .وال يزيد الطني اال بلة.
 - 30مع الشيخ محمد اليعقوبي
مساحة الشيخ الكرمي اليعقويب (حفظه اهلل)
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ودمتم خلدمة اإلسالم واملسلمني
لقد قرأت يف أحد املواقع فتوى للسيد كاظم احلائري ينفي فيها اجتهادكم  ،ورغم أن هذا املوضوع هو
موضوع شخصي وليس حمال للفتوى ألنه ليس قضية عامة ،فقد جترأ السيد غفر اهلل له على إصدار
هكذا حكم من دون أن يلتقي بكم كما اعتقد ومن دون أن يطلع على علمكم مباشرة  ،وهذا ال
جيوز  ،وإذا جاز مقابلته باملثل جلاز لنا التساؤل عن اجتهاده بغض النظر عن الشهادات اليت حيملها،
ولست اعرف كيف منح هو شهادة االجتهاد  ،وعلى أي حال فقد قرأت يف موقعكم تعزية لإلمام
صاحب العصر والزمان باستشهاد الصديقة فاطمة الزهراء(ع)  ،واعتقد أن ذلك ينطوي على
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موضوعني مهمني حباجة إىل اجتهاد عميق وعدم تقليد اخلطباء واملؤلفني السابقني ومها :موضوع
ضرب السيدة فاطمة الزهراء وقتلها على يدي اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب.
واملوضوع الثاين :هو وجود اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري الذي قال بعض شيعة اإلمام
العسكري بأنه ولد يف السر واستمر يف حياته إىل اليوم.
ولست ادري فيما إذا قد مسح لكم وقتكم الكرمي بإلقاء نظرة على كتايب حول وجود اإلمام الثاين
عشر ،واالطالع على أدلة القائلني بوجوده ،وهي أدلة فلسفية اقرب إىل الفرضيات الكالمية وليست
أدلة تارخيية علمية مؤكدة وبالتايل فانه ال جيوز بناء عقيدة عليها أو اعتبارها جزءاً من الدين أو من
أصول املذهب اجلعفري .
وإذا مل تكونوا قد اطلعتم على الكتاب فأرجو االطالع عليه ،أو تزويدنا بادلتكم اخلاصة على والدته
ووجوده وكما تعرفون فان اإلميان اليقيين من خالل االجتهاد يف األمور األساسية مثل وجود اإلمام
الثاين عشر الذي يشكل أساس النظرية االثين عشرية يعترب أمرا مهما بالنسبة الجتهاد أي جمتهد
شيعي ،وال جيوز التقليد يف اإلميان بالقضايا األساسية اليت يقوم عليها املذهب االثين عشري أو أي
مذهب.
بانتظار جوابكم العاجل
ميكنكم االطالع على كتابنا حول املهدي الثاين عشر على موقعنا
والسالم عليكم
أخوكم امحد الكاتب
بسمه تعاىل
جناب األخ الكاتب هداك اهلل تعاىل إىل سبيله
اجعل جوايب يف نقاط:
ُ -1سئل السيد احلائري (دامت افاضاته) عن هذه الفتوى فقال :انه رأي علمي حمض والزال مكتبه
يف النجف يقول :بأن ذلك ال يقدح فيما نعرفه عن الشيخ من العدالة والنفع يف العمل االجتماعي.
 -2لست مسؤوال عن اجته اد غريي من األمساء املذكورة وغريها  ،ومن أخالقي أنين ال اقدح يف
اآلخرين مبقدار ما يلطف يب اهلل تبارك وتعاىل فلم اكن راضياً بدرج هذا املعىن يف رسالة موجهة إيل.
 -3اطلعت على صورة التعزية املوجودة على صفحة موقع اإلنرتنت فلم أجد فيها ما يوجب اإلشكال
على بعض امل ظامل اليت تعرضت هلا الصديقة الطاهرة وإذا استفيد ذلك من عبارة الشهادة فإننا ال نعين
هبا القتل املباشر فهذا مل يتحقق وامنا نعين تعرضها للمظلومية الشديدة املستمرة حىت أدت إىل وفاهتا
بسبب تداعيات تلك املظلومية.
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وأما املصادر من كتب الفريقني على هذه املظلومية فقد تواترت إمجاالً مع اختالف جزئي يف بعض
التفاصيل وقد تكفل علماءنا بإحصاء تلك املصادر وال أظنها بعيدة عنك وما رحيلها وهي يف ريعان
الشباب بعد أبيها خبمسة وسبعني يوماً فقط وإخفاء قربها وتشييعها سراً وهي ابنة نبيهم (ص)
الوحيدة وبقيته فيهم والطاهرة املطهرة املعصومة إال عالمات شاخصة إىل يوم الدين على تلك النكسة
األخالقية والعقائدية الكربى وال حاجة إىل املزيد.
 -4سأحاول بإذن اهلل تعاىل حتصيل كتابكم عن وجود اإلمام الثاين عشر من موقعكم على اإلنرتنت
وأرجو باملقابل أن حتصلوا على كتايب (شكوى اإلمام) من موقعنا وهو ثالث كتاب لشرح احلديث
الشريف (ثالثة يشكون  ...القرآن واملسجد والعامل) وهو (ع) املصداق األكمل للعامل .ففيه بعض
اجلواب لسؤالكم وعلى أي حال ميكن أن يكون االستدالل على وجود اإلمام بعدة أشكال من
األدلة:
الشكل األول :وجود املقتضي هلذا الوجود ويتضمن عدة مستويات:
األول  :التارخيي حيث روى الثقاة بروايات مجة مشاهدهتم لإلمام (ع) ومراسلته له يف الغيبة الصغرى
والكربى منذ والدته (ع) ومروراً بفرتة السفراء األربعة حىت اآلن وإذا أردنا إلغاء هذه الوسيلة إلثبات
املعلومات فال تبقى وسيلة للتصديق بشيء إال يف موارد حمدودة.
الثاين :العقائدي ،حيث دلت روايات أهل البيت  Fأن األرض ال ختلو من حجة وان األئمة اثنا
عشر وتع ّدهم أحيانا باألمساء وكل إمام ينص على خلفه وان األرض لو خليت من اإلمام لساخت

بأهلها وغريها مما هو موجود يف أصول الكايف وغريه.
الشكل الثاين :رفع املانع وهو استبعاد طول العمر أو عدم احلاجة لذلك وحنوه من استبعادات وهي
مدفوعة بوجود أمثلة أخرى كنوم أصحاب الكهف ورفع عيسى (ع) إىل السماء ووجود اخلضر (ع)
حسبما هو مشهور وغريهم ورفع االستبعاد طبياً وفلسفياً وعرض الثمرات ملثل هذا الوجود املبارك

وغريها من املعلومات اليت ذكرهتا يف كتاب (شكوى اإلمام(ع)) الذي طبع حديثاً وأرجو أن يكون
متوفراً يف املوقع .
ويف اخلتام اعتذر عن االختصار واالكتفاء برؤوس العناوين راجياً أن تكون فاحتة للخري ،أهلمنا اهلل

وإياكم سبل اهلدى والرشاد وعصمنا وإياكم من الزلل يف العمل واخلطل يف التفكري واإلخالص يف
النية فما الدنيا بكل زخرفها وزبرجها بثمن حلياتنا وال َثن لنفوسنا إال اجلنة.

حممد اليعقويب
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مساحة الشيخ حممد اليعقويب حفظه اهلل
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
لقد أرسلت لكم رسالة قبل حوايل ثالث سنوات ،مبناسبة تشكيك السيد كاظم احلائري باجتهادكم،
وطلبت منكم بالتحديد االجتهاد يف موضوع عقدي مهم هو وجود اإلمام الثاين عشر "حممد بن احلسن
العسكري" الذي يشكل أساس الفكر السياسي للشيعة االثين عشرية والذي يصطلح عليه البعض
بالعقيدة االمامية االثين عشرية .وقد أجبتموين حينها برسالة خمتصرة جدا مل أعتربها ردا مناسبا من
مر هبا العراق ،ولذلك مل استمر يف
قبلكم ،وقد أعذرتكم النشغالكم يف خضم األحداث الكبرية اليت َّ
احلوار معكم حول املوضوع ريثما تستقر األمور بعض الشيء ،أو يتوفر لديكم وقت كاف لالهتمام
اجلدي باملوضوع ،ولكين عثرت قبل أيام على رساليت إليكم وجوابكم عنها منشورين يف موقعكم على
اإلنرتنت ،فحفزين ذلك على التواصل معكم من جديد.
اكتب لكم هذا اجلواب يف الذكرى الرابعة لالحتالل األمريكي للعراق ،وهي ذكرى حزينة رغم الفرح
اجلزئي الذي محلته بإسقاط نظام صدام ،ألهنا كرست احتالل العراق ومهدت للحرب الطائفية وقضت
على أحالم العراقيني بإقامة نظام دميوقراطي عادل .وعلى رغم ما يقال من تسلم احلكومة العراقية
للسيادة من احملتل قبل سنتني ،إال أن الواقع يكذب ذلك ،حيث يعتدي احملتل كل يوم على كل مظاهر
السيادة العراقية وال يعرتف بأي استقالل ،ويواصل عدوانه على الشعب العراقي بصورة مستمرة.
ورمبا كنتم تدركون أكثر مين بأن التجربة الدميوقراطية اليت وعدنا هبا احملتل تبخرت حتت نريان احلرب
الطائفية اليت أشعلها بني السنة والشيعة وال أريد هنا التحدث عن االحتالل ومكره وتالعبه بالشعارات
الرباقة ،فأنا أدرك أن الدميوقراطية قرار عراقي قبل أن تكون قرارا أمريكيا ،وقد الحظت أن الشعب
العراقي اخنرط يف إجراءاهتا باندفاع كبري ،وقد دعمت املرجعية الدينية التجربة الدميوقراطية ،بل انتزعت
االنتخابات انتزاعا من احملتل ،وذلك لشعور املرجعية والشعب أن اخليار الدميوقراطي هو الطريق الوحيد
للنجاة والتقدم وطي صفحة الديكتاتورية والتوتر واحلروب الداخلية املستمرة على السلطة.
ويف هذه املناسبة أحيي مشاركتكم يف العملية الدميوقراطية التارخيية ،وقيادتكم لقطاع واسع من الشعب
العراقي (يف حزب الفضيلة) هبذا االجتاه .وأعتقد جازما أنكم حترصون جدا على جناح التجربة
الدميوقراطية واستمرارها وتقدمها حنو األفضل .كما أظن أنكم تشاركوين الرأي بأن الواقع العراقي حيفل
بعوامل عديدة معوقة للعملية الدميوقراطية ،ولذلك ال جيوز إلقاء اللوم كامال على احملتل أو الدول اجملاورة
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يف فشل التجربة الدميوقراطية .وعلى رأس تلك العوامل:الطائفية ،واختالط الدين بالسياسة ،إضافة إىل
اجلهل وانعدام الثقافة والتقاليد الدميوقراطية.
ال أعرف بالضبط مىت انتميتم للحوزة العلمية ،ولكين أمخن أنكم انتميتم إليها يف الستينات ،يف الوقت
الذي تشرفت أنا باالنتماء إليها .وإذا كان ذلك صحيحا فال شك أنكم تتذكرون املوقف الفكري
السياسي العام يف احلوزة العلمية ،وخاصة يف النجف األشرف ،أيام املرجع الراحل السيد حمسن احلكيم
(رمحه اهلل) حيث كان خييم فكر االنعزال السياسي وانتظار اإلمام املهدي الغائب  ،وعدم جواز تأسيس
حكومة إسالمية أو املشاركة فيها ،أو السعي من أجل حتقيقها ،ألهنا من أعمال اإلمام املهدي (املعصوم
املعني من قبل اهلل) وال جيوز ألحد غريه إقامتها يف (عصر الغيبة) بناء على احلديث الذي يقول ":كل
راية قبل راية املهدي فهي راية ضاللة وصاحبها طاغوت" .ولذلك رفض مراجع النجف (احلكيم واخلوئي
واحللي وغريهم) فكرة تأسيس حزب إسالمي يسعى من أجل احلكم على أساس الشورى ،كحزب
الدعوة اإلسالمية ،وطلبوا من مؤسسي احلزب (السيد حممد باقر الصدر والسيد مهدي احلكيم والسيد
حممد باقر احلكيم) االنسحاب من احلزب يف بداية الستينات ،وتركوه يتخبط يف مواجهة األحزاب
واحلكومات املختلفة ،حىت قيام الثورة اإلسالمية يف إيران على أساس نظرية والية الفقيه ،اليت تعترب ثورة
على الفكر اإلمامي وعقيدة االنتظار السليب ،املخدرة.
وحنمد اهلل تعاىل على هذا التطور الكبري اجلذري الذي حدث يف الفكر السياسي الشيعي يف العقود
األخرية ،والذي مسح للشيعة باالخنراط يف احلركة املعارضة لنظام صدام ،واملشاركة يف التجربة الدميوقراطية
احلديثة يف العراق .ورغم أن ذلك التطور اجلذري كان يستدعي وقفة علمية اجتهادية لدراسة الفكر
السياسي الشيعي برمته ،والتعرف على حقيقة ما حدث ،والتمييز بني الفكر السياسي اإلسالمي ،أو
الشيعي األصيل القائم على فكر أهل البيت ،وبني الفكر السليب الدخيل الذي تسرب إىل مذهب أهل
البيت ،وأضر بالشيعة قبل غريهم ،مثل فكرة االنتظار اليت كبلت الشيعة قرونا من الزمن  ،وأخرجتهم من
مسرح احلياة واألحداث ،إال أن الكثري من الشيعة ومن مراجعهم أيضا ،فضلوا جماراة التطورات دون
التفكري العميق فيها ،ولذلك قطفوا بعض اإلجيابيات وانطووا على كثري من سلبيات الفكر البائد .واعتقد
بأن الطائفية هي من خملفات الفكر القدمي وال عالقة هلا بالتشيع وال باإلسالم .ولكن بعض من يؤمن
ويشارك بالعملية الدميوقراطية ال يزال حيمل من مالحمها شيئا كثريا .وبالطبع فان بعض من يسمى بأهل
السنة ،يرفض االشرتاك بالعملية الدميوقراطية ،أو يقاومها ،أو ميارسها بروح طائفية بعيدة عن روح
اإلسالم ،وهو ما يؤدي بالطرفني إىل إفشال التجربة الدميوقراطية وهتديدها بشكل خطري.
ولو التفت السنة والشيعة إىل حقيقة الدميوقراطية لوجدوا أهنا تشكل بديال جوهريا عن الفكر السياسي
القدمي للسنة والشيعة ،فإن السنة كانوا يعتقدون بنظام اخلالفة مبالمح استبدادية وراثية ،وكان الشيعة
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يؤمنون بنظام اإلمامة القائم على فكرة العصمة والنص والوراثة يف أهل البيت ،أو البيت العلوي احلسيين.
وقد اهنار الفكر السياسي السين مع بزوغ الفكر الدميوقراطي ،ووصل الفكر السياسي الشيعي إىل طريق
مسدود مع اإلميان بغيبة اإلمام الثاين عشر يف أواسط القرن الثالث اهلجري ،أي قبل أكثر من ألف عام.
وال أريد هنا أن أحتدث بالتفصيل عن تطور الفكر السياسي السين باجتاه الدميوقراطية ،وختليه عن أهم
أصوله التشريعية ،فقد كتبت أخريا كتابا خاصا حول املوضوع حتت عنوان (تطور الفكر السياسي السين
حنو خالفة دميوقراطية) ولكين أود الرتكيز على املوضوع الذي يهمنا وهو الفكر السياسي الشيعي ،وال
سيما حجر األساس يف هذا الفكر :موضوع وجود اإلمام الثاين عشر "حممد بن احلسن العسكري"
الذي قضى على الشيعة والتشيع عرب التاريخ ،ألنه مل يكن سوى أسطورة افرتضها بعض األدعياء واملرتزقة
ملصاحل ضيقة مادية وسياسية .وقد ختلص الشيعة من الفكر اإلمامي اليوم واحلمد هلل ،على مستوى
العمل والتطبيق ،حيث مل يعودوا يشرتطون يف اإلمام العصمة والنص والوراثة يف البيت العلوي احلسيين،
وقبلوا بالنظام الدميوقراطي واالنتخابات الشعبية ،وهو ما كانوا يرفضونه قرونا طويلة من الزمن ،وظلت
املرجعية الدينية ترفضه إىل وقت قريب( ،يف الستينات والسبعينات من القرن العشرين).
هذا هو الواقع
ولكن املشكلة تكمن يف أن كثريا من الشيعة الذين مل يدرسوا التطورات الفكرية السياسية بعمق ،ال
ينتبهون إىل حقيقة ختليهم عن الفكر اإلمامي االثين عشري العقيم ،وال يزالوا يؤمنون بالفكر اإلمامي
على أنه يشكل عقيدة دينية تارخيية ،أو أنه جزء من املذهب الشيعي اجلعفري ،دون أن يعرفوا بأن الفكر
اإلمامي كان ميثل قبل وصوله إىل الطريق املسدود ،فكرا سياسيا يف مقابل النظريات السياسية األخرى
العباسية والفاطمية واألموية والزيدية ،ومل يكن ميثل عقيدة دينية ،وال ميت إىل املذهب اجلعفري الفقهي
بأية صلة .وقد شرحت ذلك بالتفصيل يف كتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إىل والية
الفقيه).
ورغم إمياين سابقاً بنظرية والية الفقيه ،يف الستينات ،تبعا النتمائي إىل مدرسة اإلمام السيد حممد
الشريازي (رمحه اهلل) ومنظمة العمل اإلسالمي ،إال أين مل أدرك يف البداية حجم التطورات اهلائلة اليت
حدثت يف الفكر السياسي الشيعي ،ومل أحلظ انفصام نظرية والية الفقيه ،أو تناقضها مع الفكر اإلمامي
ونظرية انتظار اإلمام املهدي الغائب ،وذلك لعملية االلتفاف اليت قمنا هبا على تلك النظرية ،بواسطة
نظرية النيابة العامة للفقهاء عن اإلمام املهدي ،علما بأن هذه النظرية تتناقض جوهريا مع نظرية اإلمامة
القائمة على اشرتاط العصمة والنص يف اإلمام ،يف حني تقوم نظرية والية الفقيه تقريبا على نظرية
الشورى واالنتخاب ،والفقه والعدالة ،أي ال تشرتط العصمة والنص ،وامنا تقرتب من النظرية السياسية
الزيدية .إضافة إىل نظرية النيابة العامة للفقيه ،ال تقوم على أساس علمي متني ،ولذلك رفضها معظم
احملققني من علماء الشيعة كالشيخ األنصاري والسيد اخلوئي.
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وكما تعرفون فان نظرية النيابة العامة هي اليت مهدت لظهور املرجعية الدينية يف القرون األخرية،
وتطورت من مستوى نقل احلديث إىل اإلفتاء إىل الوالية احملدودة ،إىل النيابة العامة ،إىل النيابة أو
الوالية املطلقة للفقهاء ،كما طرحها اإلمام اخلميين يف أيامه األخرية ،واليت تضاهي أو تتفوق على والية
النيب واألئمة من أهل البيت.
وحسب علمي فإنكم (مساحة الشيخ اليعقويب) تقيمون مرجعيتكم الدينية  ،و متارسون والية معينة على
حزب الفضيلة ،على أساس هذه النظرية .وبالطبع فإنكم تأخذون شرعيتكم ،أو حتسبون ،من عقيدة
"وجود اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري" .ومع أنكم ال تقولون بالنيابة اخلاصة ،أو االلتقاء
باإلمام املهدي ،كما حياول أن يدعي أو يروج لذلك كثري من الدجالني يف الساحة العراقية والشيعية،
الذين حياولون السيطرة على السذج واجلهلة والرعاع ،واستغالهلم ماديا وسياسيا .وقد رأيت انزعاجكم
الشديد من هذه الدعاوى ،إال إنكم مل تتوقفوا لتحققوا وتدرسوا بدقة وعمق أساس املوضوع .ورغم أين
دعوتكم لذلك يف رساليت األوىل لكم قبل ثالث سنوات ،إال إنه يبدو أنكم اكتفيتم بقراءة األخبار
وتقليد السابقني.
وأرجو أن أكون خمطئا يف تقديري لكم ،ولكن جوابكم اآلنف ينطوي على تسرع وتبسيط شديدين.
فقد استدللتم على وجود "اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري" بدليلني مها "الدليل التارخيي
والدليل العقائدي" وقلتم حتت عنوان (الدليل األول التارخيي)":روى الثقاة بروايات مجة مشاهدهتم
لإلمام (ع) ومراسلته له يف الغيبة الصغرى والكربى منذ والدته (ع) ومروراً بفرتة السفراء األربعة حىت

اآلن وإذا أردنا إلغاء هذه الوسيلة إلثبات املعلومات فال تبقى وسيلة للتصديق بشيء إال يف موارد
حمدودة".
كما قلتم حتت عنوان (الدليل الثاين العقائدي) ":دلت روايات أهل البيت أن األرض ال ختلو من
حجة وان األئمة اثنا عشر وتع ّدهم أحيانا باألمساء وكل إمام ينص على خلفه وان األرض لو خليت
من اإلمام لساخت بأهلها وغريها مما هو موجود يف أصول الكايف وغريه".
وهذا ما يقوله بالضبط مشايخ الطائفة االثين عشرية منذ أكثر من ألف عام ،وقد كتب أستاذكم
السيد حممد حممد صادق الصدر فيه موسوعته (اإلمام املهدي) وما كنت أعتقد به أنا من قبل ،وما

نشأت عليه منذ صغري ،ولكين كنت أود لو تتوقف عند كل نقطة مما تفضلت به ،وتدرسها بدقة
وعمق  ،وبكلمة أخرى :جتتهد يف هذا املوضوع العقائدي املهم ،اجتهادا علميا ،حىت تكتشف احلق
من الباطل .واالجتهاد يف العقيدة مقدم على االجتهاد يف الفروع الفقهية.
قلت":روى الثقاة بروايات مجة مشاهدهتم لإلمام (ع)" فهل تعرف من هم هؤالء الثقاة؟ ومن وثقهم؟
ومىت؟ وهل درست أحواهلم واجتهدت رجاليا يف أشخاصهم؟ أم قلدت اآلخرين السابقني الذين نقلوا
عنه م؟ وإذا كنت تقصد بالثقاة "النواب األربعة" الذين ادعوا النيابة اخلاصة عن "اإلمام املهدي" فهل
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تعرف أن الشيعة كانوا يشكون بصدقهم يف حياهتم ،وأهنم مل يكونوا يفرقون بينهم وبني أدعياء النيابة
الكذابني (العشرين) اآلخرين ،ومل ميلكوا دليال حسيا على صدقهم سوى ادعاءاهتم الفارغة بالنيابة عن
رجل مل يره أحد ،علما بأهنم كانوا يف موضع شبهة ألهنم كانوا جيرون النار إىل قرصهم ،وكانوا
يستفيدون ماديا من دعاواهم؟ فكيف أصبحوا ثقاة؟ ومىت؟ وعند من؟ وهل يؤيد البحث العلمي
املستقل احملايد وثاقتهم وصدق دعاواهم؟
وقلت أيضا":روى الثقاة بروايات مجة مشاهدهتم لإلمام (ع) ومراسلته له يف الغيبة الصغرى والكربى
منذ والدته (ع)  ...وحىت اآلن" .فهل تستطيع أن تذكر اسم رجل واحد راسله اإلمام؟ يستطيع أن
يثبت صحة دعواه باملراسلة؟ إذ كيف نستطيع أن نصدق أي شخص يدعي مراسلة اإلمام (املفرتض)
له؟ دون أن يظهر الرسالة؟ وإذا أظهرها فكيف نعلم بأهنا من اإلمام الغائب؟ وحنن نشك بوجوده؟
حيث يستطيع أي شخص أن يكتب ما يشاء من الرسائل وينسبها ملن يريد ،ويدعي وجود رابطة بينه
وبني ذلك الشخص؟ ويضحك على الناس ويبتزهم ويستغلهم؟
وحسب علمي ال توجد إال رسالة واحدة مدعاة ،نقلها ابن شهر آشوب يف القرن السادس اهلجري
عن الشيخ املفيد الذي كان يعيش يف القرن اخلامس ،وادعى فيها أن رجال أعرابيا (جمهوال) جاء
برسالة من رجل جمهول يقول أن كاتبا جمهوال أمالها عليه وزعم أنه اإلمام املهدي ،وهذه الرسالة مل
يشر إليها الشيخ املفيد نفسه يف أي كتاب من كتبه ،فكيف نصدقها وهي عن جماهيل؟
وال شك أنكم لو حبثتم يف هذه الدعوى لرفضتموها بسرعة الربق ومل تبنوا عليها أي دليل.
وال أعرف بعد ذلك من تقصد مبراسلة اإلمام املهدي له اآلن؟ هل تقصد أمحد احلسن (قتيل الزرقاء)؟
أو الصرخي؟ أم من؟ وكيف تصدق األدعياء والدجالني هبذه السرعة والبساطة؟
وإذا كنت تصدق هؤالء فلماذا ال تصدق مبن يأتيك مثال ويقول لك انه حضر جنازة اإلمام املهدي
ودفنه؟وهل تطالبه بالدليل؟ أم تصدقه بصورة عمياء؟
مث قلت":وإذا أردنا إلغاء هذه الوسيلة إلثبات املعلومات فال تبقى وسيلة للتصديق بشيء إال يف موارد
حمدودة" .وأقول لك:كيف تعترب تلك الدعاوى الغامضة واجملهولة وسائل إلثبات املعلومات؟ فضال
عن العقائد وأصول الدين؟ وإذا كنت تعترب تلك الروايات أو اإلشاعات اجملهولة أدلة علمية فال بد أن
تراجع أسس االجتهاد والبحث العلمي من جديد.
شيخنا الكرمي
لقد رد على كتايب (تطور ال فكر السياسي الشيعي) حىت اآلن أكثر من مخسني مؤلفا ،ومعظمهم مل
يتوقف عند "الدليل التارخيي" املدعى ،لشدة ضعفه ،وهتافته ،وسقوطه عن مستوى خرب اآلحاد إىل
مستوى اإلشاعات اجملهولة اليت ال جيوز األخذ هبا شرعا يف مسألة جزئية ،فكيف يف مسألة كبرية مثل
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وجود اإلمام الثا ين عشر؟ .وكنت أمتىن أن تقرأ كتايب قبل أن تتحدث عن هذا "الدليل" .حيث
ناقشت كل الروايات "التارخيية" الواردة حول املوضوع سنداً ومتنا.
ولو كنت قد درست أو اجتهدت يف موضوع وجود "اإلمام الثاين عشر" أو قرأت كتب األقدمني
من مشايخ الطائفة (كالصدوق واملفيد واملرتضى والطوسي والنعماين) الكتشفت أهنم يصرحون
بضعف "الدليل التارخيي" الذي ال ينهض حجة شرعية يف إثبات وجود الولد لإلمام العسكري بصورة
مستقلة ،واهنم إمنا يأتون به من باب املعاضدة والتأييد ،وإال فاهنم ال يعتمدون يف قوهلم بوجود الولد

إال على ما يسمونه "الدليل العقلي" والذي أمسيته أنت بالدليل العقائدي ،والذي يتلخص باملقوالت
التالية":إن األئمة اثنا عشر ،وإن األرض ال ختلو من حجة ،وأهنا لو خليت من اإلمام لساخت
بأهلها " إضافة إىل مقوالت أخرى مثل :إن اإلمامة يف ذرية اإلمام علي واحلسني ،وأهنا تنتقل يف
ذريتهم بصورة عمودية ال تذهب إىل أخ وال إىل ابن أخ أو عم أو ابن عم ،وان اإلمام العسكري كان
اإلمام بعد أبيه وانه تويف ومل يغب ،وما إىل ذلك من تفاصيل .وكل هذه املقوالت ال تعتمد على
القرآن الكرمي وال على السنة النبوية وال على أحاديث أهل البيت الصحيحة املتواترة ،وإمنا على أخبار
آحاد ضعيفة ،ال تصمد أمام املناقشة العلمية.
إن أحاديث (االثين عشرية) مثال مل يكن هلا وجود عند الشيعة االمامية يف القرون الثالثة األوىل ،وامنا
اخرتعت وألفت يف القرن الرابع اهلجري ،بعد وفاة اإلمام العسكري مبائة عام تقريبا .وقد ناقشتها يف
كتاب خاص ملحق بكتايب (تطور الفكر السياسي الشيعي) وموجود يف موقعي على اإلنرتنت.
وأما مقولة":إن األرض ال ختلو من حجة" فهي على فرض صحتها ال تنتج بالضرورة وجود إنسان يف
اخلارج أو تؤكد والدة ابن لإلمام العسكري ،وتدل يف النهاية على كون فكرة وجود الولد فرضية
فلسفية ظنية.
وإذا متعنت يف تل ك املقولة فسوف تكتشف أن املتكلمني الشيعة األوائل كانوا يقصدون هبا ضرورة
وجود اإلمام ،أي الرئيس أو احلاكم ،أو اخلليفة ،واضطراب اجملتمع يف حالة فقدان احلاكم ،ومل يكونوا
يقصدون تزلزل األرض واصطدامها بالكواكب والنجوم األخرى .وأن املتكلمني األوائل كانوا يضيفون
إليها مقولة أخرى هي "ضرورة كون اإلمام معصوما" ومقوالت أخرى ليستنجوا منها ضرورة افرتاض
وجود ولد لإلمام العسكري رغما عن أنفه ،ودون علمه ،ومن دون أن يدعيه يف حياته.
إن احلديث عن موضوع وجود "اإلمام الثاين عشر" حديث طويل ،ولذلك طلبت منك أن هتتم
بدراسته واالجت هاد فيه ،من أجل أن تكتشف األرضية الشرعية اليت تقف عليها "املرجعية الدينية" أو
"النيابة العامة واخلاصة" اليت يدعيها كثري من الناس بال دليل.
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ولو كنت فعلت ذلك ،وآمل أن تقوم هبذا البحث عاجال ،الكتشفت أن الطائفية ال تقوم إال على
خرافات وأساطري ،وهي ال تفيد املس لمني الشيعة وال السنة ،سوى صب الزيت على النار ،وعرقلة
العملية الدميوقراطية ،وبناء األمة اإلسالمية من جديد.
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