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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّ ا:  

ــيّدنا  ــد هللا رّب العــاملني، والصــالة والســالم عــٰىل س احلم

 .ونبيّنا حمّمد وآله الطيّبني الطاهرين

بعد أن كثر احلديث عن املدعو أمحد إسامعيل كاطع وما جاء 

دعـوٰى ) ٥٠(كاذيب وصـلت إٰىل أكثـر مـن به من دعاوٰى وأ

باطلــة مــا أنــزل اهللا هبــا مــن ســلطان رأٰى مركــز الدراســات 

رضورة التصّدي لبيان زيف  التخّصصية يف اإلمام املهدي 

هذه الدعاوي والرّد عليها ليس من باب أنَّ ما جـاء بـه ُأمـور 

علمية تعتمد الدليل العلمي والربهان املنطقي فأنت ال جتـد يف 

س والكـذب واالفــرتاء ات دعاويـه غـري الزيـف والتـدليطيّـ

وهــذه كتبــه وكتــب  _الروايــات  واالنتقــاء يف االعــتامد عــىلٰ 

، بل من باب أنَّ الشبهة قـد _ما نقول  أصحابه خري شاهد عىلٰ 

 جتد هلا مساحة يف بعـض النفـوس الضـعيفة أّوالً فتحتـاج إىلٰ 

 ابن كاطع الرّد الساطع عىلٰ    ..............................................٤

سس التي بعض التوضيحات وبلورة األُصول والقيم وبيان األُ 

السري البرشي عمومًا والطائفة  ٰى يعتمد عليها املنهج العلمي لد

ة عىلٰ  بشكل خاّص، مضافًا إىلٰ  املغّرت به واملتَّبع خطاه  القاء احلجَّ

 َلنـا َوأََقْمـَت  ُمنْـِذراً  َرُسوالً  إَِليْنا َأْرَسْلَت  َلْوال«: لئالَّ يقول أحد

 .)١(»ٰى َوَنْخز َنِذلَّ  َأنْ  َقبْلِ  نْ مِ  آياتَِك  َفنَتَّبِعَ  هاِدياً  َعَلامً 

ابـن كـاطع يعتـرب  ر هـذا الكـّراس للـرّد عـىلٰ ـلذا فإنَّ نش

حلقـة مـن حلقـات التصــّدي ألهـل البـدع والزيـغ، مضــافًا 

ــبهات مــن  إىلٰ  ــطة مركــز الدراســات يف رّد الش بــاقي أنش

ــي  ــل االجتامع ــفحات التواص ــت وص ــه يف الن ــالل موقع خ

 .املهدي وغريها ٰى وصحيفة صد

يـا مقلِّـب القلـوب ثبِّـت «احلـّق  الثبـات عـىلٰ  نسأله تعاىلٰ 

 .»دينك قلوبنا عىلٰ 

 مدير املركز

 يچالسيّد حمّمد القبان

                                                             

 .٥٠٥: ١إقبال األعامل ) ١(



 

 

ــن األُ  ــي تُ م ــور الت ــثكىلٰ م ــحك ال جني  ض ــروِّ ــاج امل احتج

ــرؤ ــاألحالم وال ــامعيل ب ــن ٰى ألمحــد إس ــا م ــث جعلوه ، حي

تهم عىلٰ  أهمّ   !ة عقيدهتم وصدق دعوهتمصحَّ  أدلَّ

يف أكثـر مـن مـورد يف  أمحـد إسـامعيل نفسـه احـتجَّ  إنَّ بل 

ـــات  ـــاول إثب ـــاألحالم، وح ـــه ب ـــه وكتب ـــه وبيانات خطابات

ــ ــاره، وشــهادة امللكــوت  ا كلــامت اهللا إىلٰ حّجيتهــا، وأهنَّ أنص

 !بصدق دعوته

ــه إىلٰ  ه ــاب وجَّ ــال يف خط ــة فقــد ق ــة احلــوزة العلمي : طلب

د يل، نحــن نقبــل شــهادة العــدلني؟ فهــا اهللا يشــه :تقولــون(

يشــهد يل، وفاطمــة تشــهد يل،  د يشــهد يل، وعــيلوحمّمــ

واحلسن يشـهد يل، واحلسـني يشـهد يل، وعـيل بـن احلسـني، 

ـــ ـــوحمّم ـــر، وموس ـــٰى د، وجعف ـــيل، وحمّم ـــيل، ، وع د، وع

التــي رآهــا  ٰى د، يشــهدون يل، بمئــات الــرؤواحلســن، وحمّمــ

! املؤمنون، أفال تقبلـون شـهادهتم وقـوهلم ونصـحهم لكـم؟
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ــربوكم  ــأمل خي ــىلٰ أهنَّ ــون ع ــّق  م جيتمع ــاحب احل ــاء،  ص إذا ج

رجــل  فــإذا رأيتمونــا قــد اجتمعنــا عــىلٰ «: وقــالوا 

ــّد  ــون ؟»وا إلينــا بالســالحفاهن الشــيطان يتمثَّــل  إنَّ : تقول
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 د أن ينطـق بحــرف مــن القـرآن، فكيــف يتمثَّــل بمحّمــ
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مــن بيــده ملكــوت الســاموات واألرض، مــا أنصــفتم  ،]٨٨

ــة  ــتم حرم ــيطان، وانتهك ــد الش ــوت بي ــتم امللك اهللا إذ جعل

ـــول اهللا  ـــوَّ رس العـــيل  بـــاهللا ة إالَّ ، وال حـــول وال ق

ــم ــون هل ــاس وتقول ــتخّفون الن ــيم، تس ــتم (: العظ ــل رأي وه

ــ ــول اهللا حتَّ ــا؟ ٰى رس ــه بالرؤي ــل  ،)تعرفون ــبحان اهللا، وه س
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! ؟رســول اهللا  ٰى كــان أحــد يف زمــن اإلمــام الصــادق رأ

 ىٰ مــن أراد أن يـــر«: يقــول اإلمــام الصــادق  ٰى حتَّــ

، والروايــات كثــرية »رســول اهللا بالرؤيــا فليفعــل كــذا وكــذا

ــذ ــيف ه ــوا ٰى ا املعن ــالم(، فراجع ــب ) دار الس ــن كت ــريه م وغ

ــون ــديث، تقول ــ(: احل ــا حجَّ ــىلٰ الرؤي ــط ة ع ــاحبها فق ، )ص

وســـمع يف  ٰى فـــرتّدون شـــهادة املـــؤمن العـــادل الـــذي رأ

ـــاموات رســـول اهللا  ـــاحلّق ملكـــوت الس ـــربه ب ، ، وأخ

وســمع يف هــذا العــامل  ٰى فكيـف إذن تقبلــون شــهادته فـيام رأ

 إِذ! اجلسامين؟
َ
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 ].٢٢: النجم[ ا

بعــد مــا  يف حــديث عــن اإلمــام احلســن العســكري 

رآه الفضــل بــن احلــارث يف املنــام، وقــال لــه مــا قــال، قــال 

 :» َّأمل  ،»كالمنـــا يف النـــوم مثـــل كالمنـــا يف اليقظـــة إن

ه مـوي؛ ألنَّـإيـامن خالـد ابـن سـعيد األُ  يقبل رسول اهللا 

 ٰى إيــامن هيــودي رأ  أمل يقبــل رســول اهللا ؟رؤيــا ٰى رأ

أمل  ؟»حـّق ] كـذا[د حمّمـ إنَّ «: ، وقـال لـه ٰى رؤيا بموسـ

ــ يقبــل اإلمــام الرضــا   ٰى م رأوا رؤإيــامن الواقفيــة؛ ألهنَّ

 ابن كاطع الرّد الساطع عىلٰ    ..............................................٨

ــ ــّق  ه بأنَّ ــام احلســني ؟ ح ــل اإلم ــب  ݠأمل يقب ــامن وه إي

اإلمـام املهـدي  مّ أمل تـأيت نـرجس أُ  ؟رؤيـا ٰى ه رأراين؛ ألنَّــالنص

  ٰسـن العسـكري بسـبب رؤيـا رأهتـا؟ أمل اإلمام احل إىل… 

ــة ! ا إليــه راجعــونا هللا وإّنــإّنـ ،…وأمل  مــا أثقــل الــدنيا يف كفَّ

ــّف  ــا أخ ــزانكم، وم ــوائكم  مي ــد أه ــاموات عن ــوت الس ملك

ـــال األُ  ـــدبَّروا ح ـــم، ت ـــع وآرائك ـــبقتكم م ـــي س ـــم الت م

 .)١()أنبيائهم

ــات حجّ  ــامعيل يف إثب ــد إس ــوب ألمح ــالم منس ــذا ك ــة ه ي

ة وقفـات تثبـت جهـل ع هـذه العبـارات عـدَّ األحالم، ولنا م

 :هذا الرجل

ؤا أ:  

ــة،  أنَّ  :الً أوّ  ــا قــد تكــون صــادقة، وقــد تكــون كاذب الرؤي

ـ عـىلٰ  ٰى الرؤ وليست كّل  ت عليـه نسـق واحـد، وهـذا مـا دلَّ

 :الروايات

                                                             

 .خطاب صويت موجود يف موقعه الرسمي) ١(
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ــا ــد اهللا  :منه ــن أيب خلــف، عــن أيب عب صــحيحة ســعد ب

ــال ــىلٰ «: ، ق ــا ع ــوه الرؤي ــارة : ثالثــة وج مــن اهللا بش

 .)١(»للمؤمن، وحتذير من الشيطان، وأضغاث أحالم

: عــن أيب بصــري، قــال ،مــا رواه الكلينــي  :ومنهــا

ــد اهللا : قلــت ــا الصــادقة : أليب عب ُجعلــت فــداك، الرؤي

ـ«: والكاذبة خمرجهام مـن موضـع واحـد؟ قـال ا صـدقت، أمَّ

ل ليلــة يف ســلطان الرجــل يراهــا يف أوّ  الكاذبــة خمتلفــة، فــإنَّ 

ــرد ــامل ــل إىلٰ ـام هــي شــة الفســقة، وإنَّ الرجــل، وهــي  يء ُخييَّ

ــ ــة خمالفــة، ال خــري فيهــا، وأمَّ ــد كاذب ــا بع ا الصــادقة إذا رآه

الثلثني من الليـل مـع حلـول املالئكـة، وذلـك قبـل السـحر، 

ــاً، أو فهــي صــادقة، ال ختلــف إن شــاء اهللا، إالَّ   أن يكــون ُجنُب

ـحقيقـة  غـري طهـور، ومل يـذكر اهللا  ينام عـىلٰ  ا ذكـره، فإهنَّ

 .)٢(»صاحبها ختتلف وتبطئ عىلٰ 

يف  عـن أمـري املـؤمنني  ،آشـوب ومـا رواه ابـن شـهر
                                                             

 .٦١ح / ٩٠: ٨الكايف ) ١(

 .٦٢ح / ٩١: ٨الكايف ) ٢(

 ابن كاطع الرّد الساطع عىلٰ    ............................................  ١٠

خلــق  اهللا تعــاىلٰ  إنَّ « :رانيني، قــالـجوابــه عــن ســؤال النصــ

ــام  ــإذا ن ــنفس، ف ــلطاهنا ال ــلطاناً، فس ــا س ــل هل ــروح، وجع ال

ــرّ  ــلطانه، فيم ــي س ــروح وبق ــرج ال ــد خ ــن  العب ــل م ــه جي ب

، فمهـام كـان مـن الرؤيـا الصـادقة نّ املالئكة وجيـل مـن اجلـ

. فمن املالئكـة، ومهـام كـان مـن الرؤيـا الكاذبـة فمـن اجلـنّ 

 .)١(»نييده، وُقتال معه يوم صفّ  فأسلام عىلٰ 

ــيخ  ــا رواه الش ــاب م ــذا الب ــا ورد يف ه ــل م ــن أفض وم

، عــن أيب جعفــر  ،بســنده عــن أيب بصــري الصــدوق 

هــزع،  :ل لــهإلبلــيس شــيطاناً يقــا إنَّ «: ســمعته يقــول: قــال

ليلـة، يـأيت النـاس يف  رق واملغـرب يف كـّل ـيمأل ما بـني املشـ

 .)٢(»املنام

ــا ــدوق  :ومنه ــيخ الص ــا رواه الش ــنده  م ــه بس يف أمالي

ــ ــالعــن حمّم ــوفيل، ق ــن القاســم الن ــد اهللا : د ب قلــت أليب عب

ـ ٰى املؤمن ير: الصادق  ام الرؤيـا، فتكـون كـام رآهـا، وربَّ
                                                             

 .١٧٩: ٢مناقب آل أيب طالب ) ١(

 ).٢٣٤/١٨(ح / ٢١٠: أمايل الصدوق) ٢(
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ــيئًا؟ ٰى رأ ــون ش ــال تك ــا ف ــال الرؤي ــام  إنَّ « :فق ــؤمن إذا ن امل

 السـامء، فكـّل  من روحه حركـة ممـدودة صـاعدة إىلٰ  خرجت

ــدير  ــع التق ــامء يف موض ــوت الس ــؤمن يف ملك ــا رآه روح امل م

مــا رآه يف األرض فهــو أضــغاث  ، وكــّل والتــدبري فهــو احلــّق 

 .)١(»...أحالم

ــّام  ــن ع ــة ب ــن معاوي ــنده ع ــر وبس ــن أيب جعف ، ر، ع

السـامء، فـام  نـاموا خرجـت أرواحهـم إىلٰ العباد إذا  إنَّ «: قال

، ومــا رأت يف اهلــواء فهــو رأت الــروُح يف الســامء فهــو احلــّق 

 . )٢(»...األضغاث

سـألت رســول « :، قــالوبسـنده عـن أمــري املـؤمنني 

ـا، الرؤيـا، فـربَّ  ىٰ عن الرجـل ينـام فـري اهللا  ام كانـت حق�

ن يـا عـيل، مـا مـ: فقـال رسـول اهللا  ،ام كانت بـاطالً وربَّ 

ــام إالَّ  ــعبــد ين ــد  ىٰ العــاملني، فــام رأ رّب  بروحــه إىلٰ  َج رِ  ُع عن

ــمّ العــاملني فهــو حــّق  رّب  ــَردِّ  ، ث ــار بِ ــز اجلبّ إذا أمــر اهللا العزي
                                                             

 ).٢٣١/١٥(ح / ٢٠٩: أمايل الصدوق) ١(

 ).٢٣٢/١٦(ح / ٢٠٩: أمايل الصدوق) ٢(
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ــامء واألرض،  روحــه إىلٰ  ــني الس ــروح ب ــارت ال ــده، فص جس

 .)١(»فام رأته فهو أضغاث أحالم

 ه لـيس كـّل أنَّـ عـىلٰ  والروايات يف ذلك كثرية، وهـي تـدلُّ 

 .صادقة، بل منها ما هو من الشيطان ٰى رؤال

ــد  لــع أمحــد إســامعيل عــىلٰ ولــو اطَّ  هــذه الروايــات ملــا أكَّ

ــىلٰ  ــحَّ  ع ــّل ص ــرؤ ة ك ــني ال ــق ب ــن دون تفري ــالم م  ٰى األح

 . الكاذبةوالصادقة 

ــه ــب قول ــوت (: والغري ــتم امللك ــفتم اهللا إذ جعل ــا أنص م

ـد أنَّ  ، فـإنَّ )بيد الشـيطان ف ـالشـيطان يتصـ الروايـات تؤكِّ رَّ

، فني، ويـرهيم مـا يشـاء مـن وساوسـه كـام مـرَّ يف أحالم املكلَّ 

 .وهذا ال يستلزم جعل امللكوت بيد الشيطان

يف كالمـــه مغالطـــة مفضـــوحة، وهـــو تســـميته  إنَّ  ثـــمّ 

ــادح،  ــأ ف ــذا خط ــامللكوت، وه ــا ب ــامل الرؤي ــالم أو لع لألح

ــ ــل مركَّ ــك  ب؛ إذ أنَّ وجه ــامل املل ــني ع ــز ب ــل ال يميِّ الرج

 مـن هـذا األخـري ال يطَّلـع عليـه إالَّ  وال يعلـم أنَّ وامللكوت، 
                                                             

 ).٢٣٣/١٧(ح / ٢٠٩: أمايل الصدوق) ١(
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ــون إالَّ  ــرب ال تك ــن الق ــة م ــغ مرتب ــواّص بل ــذلك  للخ ، ول

ــاىلٰ  ــه تع ــاليقني، يف قول ــوت ب ــرآن امللك ــرن الق   :ق
َ
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ــوقِِن�َ  ُم
ْ
ــام( ا� ــن اطَّ ، )٧٥: األنع ــىلٰ فم ــع ع ــوت اهللا  ل ملك

بعـد  اهللا إبـراهيم  مرتبة اليقني التـي ناهلـا نبـّي  وصل إىلٰ 

 .طول جماهدات وابتالءات

ـة عـىلٰ الرؤيـا ح: تقولـون(: قـال أمحـد إسـامعيل:  ًثانيا  جَّ

 ٰى صــاحبها فقــط، فــرتّدون شــهادة املــؤمن العــادل الــذي رأ

ــول اهللا  ــاموات رس ــوت الس ــمع يف ملك ــربه وس ، وأخ

وسـمع يف هـذا  ٰى كيف إذن تقبلـون شـهادته فـيام رأ، فباحلّق 

 .)!العامل اجلسامين؟

الرؤيـا  إنَّ (: ا ال نقـولوهذا كـالم واضـح الـبطالن؛ ألّنـ

ـ: ام نقـول، وإنَّـ)صـاحبها فقـط ة عىلٰ حجَّ  ـإهنَّ ة ا ليسـت بحجَّ

ــًا، ال عــىلٰ  ــامعيل  صــاحبها وال عــىلٰ  مطلق غــريه، وأمحــد إس

عيـه أتباعـه مـن ر  ؤيـتهم للمعصـومني قاس قبول ما يدَّ

مـور احلّسـية، واحلـال قبول شهادة املـؤمن العـادل يف األُ  عىلٰ 

 ابن كاطع الرّد الساطع عىلٰ    ............................................  ١٤

ـ أنَّ  ـشهادة املؤمن يف الرؤيا ال قيمـة هلـا ألهنَّ ة، ا ليسـت بحجَّ

 .به يف رؤياهنا نكذِّ ال أنَّ 

ــدعاو ــذه ال ــن ه ــ ٰى ولك ــال؛ ألهنَّ ــا بح ــن قبوهل ا ال يمك

ــق  ــذين مل نتحقَّ ــامعيل ال ــد إس ــاع أمح ــن أتب ــادرة م ــن ص م

رجـالً فاضـالً أو وجيهـًا أو  رَ وثاقتهم وصـدق قـوهلم، ومل َنـ

 .عاملًا معروفًا شهد بذلك

عني يبق ولو أحسنَّا الظنَّ  احـتامل اشـتباههم يف  ٰى هبؤالء املدَّ

د نقـوالهتم ليسـت جمـرَّ  واألحالم، فام يـدرينا أنَّ  ٰى تلك الرؤ

ن الـذي ا ليست بأضغاث أحـالم؟ ومـا يـدرينا أنَّ أوهام؟ وأهنَّ 

هؤالء مل  ام أنَّ فعالً، والسيّ  رأوهم يف املنام هم املعصومون 

 يعرفوا ُصَورهم؟ ٰى حتَّ  يروا املعصومني 

ــهادهتم، وأنَّ  ــؤالء يف ش قنا ه ــدَّ ــا وص لن ــو تنزَّ ــذين  ول ال

ــدَّ رأوهــم هــم املعصــومون  ــي  ، فــال ب أن نعــرف مــا ه

ــرؤ ــك ال ــدلُّ  ٰى تل ــل ت ــالم، وه ــىلٰ  واألح ــد  ع ــة أمح إمام

 لزوم اّتباعه وتصديقه يف دعاواه؟ إسامعيل و

ــلَّ  ــو س ــأنَّ ول ــرؤ منا ب ــك ال ــدلُّ  ٰى تل ــىلٰ  ت ــد  ع ــة أمح إمام



 ١٥  ................................................  حّجية األحالم يف امليزان

ــإنَّ  ــامعيل، ف ــرؤ إس ــاألحالم وال ــت ب ــة ال تثب ــام  ٰى اإلمام ك

 . سيأيت بيانه قريبًا إن شاء اهللا تعاىلٰ 

ــاً  ــّي  أنَّ  :ثالث ــة النب ــومني   رؤي ــام  واملعص يف املن

 ا تفصيل؟دائًام تكون رؤيا صادقة؟ أو فيه

كـــام يف التســـجيل الصـــويت  _ذهـــب أمحـــد إســـامعيل 

ــــة النبــــّي  أنَّ  إىلٰ  _والكتــــب املنســــوبة إليــــه    رؤي

ــومني  ــدَّ  واملعص ــام ال ب ــادقة،  يف املن ــا ص ــون رؤي أن تك

                                :ةة أدلَّ ذلك بعدَّ  عىلٰ  واستدلَّ 

بـن [د فقلـت ملحّمـ: ما رواه سـليم بـن قـيس، قـال :منها

ث أمـَري املـؤمنني ]: أيب بكـر عـن هــؤالء  َمـن تـراه حـدَّ

ــال ــالوا؟ فق ــام ق ــة ب ــول اهللا : اخلمس ــرس ــراه يف ، وإنَّ ه ي

اه يف اه يف املنــام مثـل حديثـه إّيــليلــة، وحديثـه إّيـ منامـه كـّل 

ــإنَّ  ــة، ف ــاة واليقظ ــول اهللا  احلي ــال رس ــن رآين يف «: ق م

ل يب يف نـوم وال يقظـة الشـيطان ال يتمثَّـ املنام فقـد رآين، فـإنَّ 

 .)١(»يوم القيامة وال بأحد من أوصيائي إىلٰ 
                                                             

 .٣٥٠: كتاب سليم بن قيس) ١(

 ابن كاطع الرّد الساطع عىلٰ    ............................................  ١٦

بســنده عــن اإلمــام  ومــا رواه الشــيخ الصــدوق 

ثني أيب«: ، قال الرضا عـن أبيـه  ،يعـن جـّد  ،ولقد حـدَّ

  َّرســول اهللا  أن مــن رآين يف منامــه فقــد رآين؛  :قــال

ــل يف صــوريت، وال يف صــورة أحــد مــ ألنَّ  ن الشــيطان ال يتمثَّ

ــيائي ــيعتهم، وإنَّ أوص ــن ش ــد م ــورة أح ــا  ، وال يف ص الرؤي

 .)١(»ةمن النبوَّ  اً الصادقة جزء من سبعني جزء

ــذه  ــه هب جني ل ــروِّ ــه امل ــامعيل وأتباع ــد إس ــتدالل أمح واس

ــه، إذ أنَّ  ــوا إلي ــا ذهب ــنفعهم يف م ــار ال ي ــات مل  األخب الرواي

ــث أنَّ  ــا بحي ــق الرؤي ــّل  تطل ــ ٰى مــن رأ ك ه رجــالً واعتقــد أنَّ

ـــام فقـــد رآه حقيقـــة، وأنَّ   بـــّي الن املرئـــي هـــو  يف املن

ــل إنَّ  ــالً، ب ــوم فع ً  املعص ــامَّ ــدًا مه ــعت قي ــات وض يف  الرواي

ــه ــورة  ألنَّ «: قول ــوريت، وال يف ص ــل يف ص ــيطان ال يتمثَّ الش

  .»أحد من أوصيائي

ــوم  ــورة املعص ــيطان بص ــل الش ــت متثّ ــة منع  فالرواي
                                                             

 ).١١١/١٠(ح / ١٢١: أمايل الصدوق) ١(
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ملنـام ألحـد النـاس فلـو جـاء الشـيطان يف ا ،ومل متنع االّدعـاء

ــال ــد، وق ــا عمــرو(: بصــورة زي ق أنَّ )أن ــدَّ ــل ُيص ــذا  ، فه ه

 َعْمرًا يف املنام؟  ٰى النائم رأ

عي أنَّ  طبعًا ال؛ ألنَّ  :اجلواب ه عمرو، وهـو لـيس املرئي يدَّ

  بعمــرو يف احلقيقــة، وهكــذا األمــر بالنســبة للنبــّي 

مـثالً  رجـالً معـارصًا للرضـا  ، فلو أنَّ واملعصومني 

، فإن هـذا ه اإلمام الرضا أنَّ  ٰى شخصًا يف املنام، وادَّع ٰى أر

به، ولن يقبل منه ما يقولـه؛ ألنَّـ  ه يعـرف أنَّ النائم قطعًا سيكذِّ

 .ليست هكذا صورة اإلمام الرضا 

هـذه الروايـات،  عـىلٰ  وهذا هو جواب الشـيخ املفيـد 

عي يف اليقظـة أنَّــإذا جـاز مـن بشـ(: ه قـالفإنَّ  إلـه ه ر أن يـدَّ

ــ ٰى كفرعـون ومـن جــر ر وزوال ـحيلـة البشــ ةجمـراه، مـع قلَّ

عي إبلـيس عنـد النـائم  اللبس يف اليقظة، فام املانع مـن أن يـدَّ

ن منـه ه نبـّي بوسوسته له أنَّـ ، مـع متّكـن إبلـيس بـام ال يـتمكَّ

 .)١()ر، وكثرة اللبس املعرتض يف املنام؟ـالبش
                                                             

 .٢١٢: ٥٨بحار األنوار : ُأنظر) ١(
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 عصـومني ه أحـد املعـاء الشـيطان يف املنـام أنَّـإذن فادّ 

أحـدهم يف منامـه شخصـًا  ٰى ليس بمحـال، وبالتـايل فـإذا رأ

ــ عي أنَّ ــدَّ ــّي ي ــ ه النب ــد األئّم ، فعليــه أن ة ، أو أح

د فعالً أنَّ   .ذلك عىلٰ  يدلُّ  ه هو، وال يوجد دليل قطعييتأكَّ

وقـوع مثـل  ريفة دلَّـت عـىلٰ ـبعض الروايـات الشـ بل إنَّ 

 :ة أهل البيت ذلك يف حياة أئمّ 

قال أبو عبـد : ي بسنده عن زرارة، قالـما رواه الكّش  :منها

 ،نعـم: قلت ،»أيب آتيه؟ أخربين عن محزة، أيزعم أنَّ « :اهللا 

إبلـيس سـلَّط  ، إنَّ )ناملتكـوّ ( كـذب واهللا، مـا يأتيـه إالَّ « :قال

صـورة شـاء، إن  ، يأيت الناس يف أيّ )ناملتكوّ : (شيطاناً يقال له

 صـورة كبـرية، وال واهللا مـا شاء يف صورة صغرية، وإن شاء يف

 .)١(»يستطيع أن جييء يف صورة أيب 

: أيضًا بسنده عـن بريـد بـن معاويـة العجـيل، قـال ٰى ورو

 إنَّ : كان محـزة بـن عـامرة الزبيـدي لعنـه اهللا يقـول ألصـحابه
                                                             

 .٥٣٧ح / ٥٨٩: ٢اختيار معرفة الرجال ) ١(
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ليلـة، وال يـزال إنسـان يـزعم  يـأتيني يف كـّل  أبا جعفـر 

َر يل أّين ه قــد أراه إّيــأنَّــ ، يــت أبــا جعفــر  لقاه، فُقــدِّ

ثتـه بــام يقــول محـزة، فقــال كــذب عليـه لعنــة اهللا، مــا « :فحدَّ

 .)١(»نبيّ  وال وّيص  يقدر الشيطان أن يتمثَّل يف صورة نبيّ 

 دخلـت عـىلٰ  :عن عيل بن عقبـة، عـن أبيـه، قـال ٰى كام رو

كــان «: فســلَّمت وجلسـت، فقـال يل: قـال أيب عبـد اهللا 

هــم عون رجــالً كلّ اب، ومعــه ســبيف جملسـك هــذا أبــو اخلطّــ

خـربكم  أُ أَال : رمحتهم، فقلـت هلـمفـ ئاً يـإليه ينـاهلم مـنهم شـ

ــب أصــغرهم إالَّ  ــلم، فــال أحس ــائل املس ــالبفض ــىلٰ :  ق  ب

فــالن : مــن فضــائل املســلم أن يقــال: قلــت. علــت فــداكُج 

ــاب اهللا  ــاري لكت ــظٍّ ق ــالن ذو ح ــالن  ، وف ــن ورع، وف م

ــ ــه لرّب ــد يف عبادت ــجيته ــلم، م ــائل املس ــذه فض ــم ه، فه ا لك

ـ اكم والرجـال، ام املسـلمون رأس واحـد، إّيـوللرياسات؟ إنَّ

 إنَّ :  ســمعت أيب يقــولالرجــال للرجــال مهلكــة، فــإّين  فــإنَّ 
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ــصـورة، إالَّ  يـأيت يف كـّل ) املــذهب: (شـيطاناً يقـال لـه ه ال  أنَّ

ــيّ  ــورة نب ــأيت يف ص ــيّ  وال وّيص  ي ــبه إالَّ نب ــد ، وال أحس  وق

ــراء ــي أ ىٰ ت ــذروه، فبلغن ــاحبكم فاح ــلص ــه، هنَّ ــوا مع م ُقتل

ـــحقهم، إنَّـــ ـــدهم اهللا، وأس ـــك عـــىلٰ فأبع  اهللا إالَّ  ه ال هيل

 .)١(»هالك

ــّل  ــد أنَّ  فك ــة تؤكِّ ــات املبارك ــذه الرواي ــيطانًا  ه ــاك ش هن

ــرتاء ــ ٰى ي عي أنَّ ــدَّ ــرفني، وي ــؤالء املنح ــومني هل ــد املعص ه أح

 ُّهلــم أفكــاره املنحرفــة؛ إلضــالهلم، وإبعــادهم  ، ويـدس

 .عن الرصاط املستقيم

ـــالروايــات الشــ بــل إنَّ  ــ أنَّ  ت عــىلٰ ريفة دلَّ ام الشــيطان ربَّ

عي أنَّ  يف اليقظـة فضـالً عـن  _ عيـاذًا بـاهللا _ه اهللا سـبحانه يدَّ

 !اهللا مقامه املنام كام قال شيخنا املفيد أعىلٰ 

سـمعت رجـالً مـن الطيَّـارة : ففي صحيحة يـونس، قـال

ث أبــا احلســن الرضـا ُحيـ ــ دِّ ه عــن يــونس بـن ظبيــان أنَّ
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كنت يف بعض الليـايل وأنـا يف الطـواف، فـإذا نـداء مـن : قال

 أنـا فاعبـدين،  أنـا اهللا، ال إلـه إالَّ يـا يـونس، إّين (: فـوق رأيس

ــذكري ــالة ل ــم الص ــت رأيس)وأق ــو ... ، فرفع ــب أب فغض

ــبًا مل يملــك نفســه، ثــمّ  ــال للرجــل احلســن غض خــرج أُ «: ق

ثك، ولعـن يــونس عنّـ بــن ي، لعنــك اهللا، ولعـن اهللا مــن حــدَّ

لعنـة منهـا تبلغـك  ظبيان ألف لعنة، تتبعهـا ألـف لعنـة، كـّل 

يـونس  ا إنَّ  شـيطان، أَمـم، وأشـهد مـا نـاداه إالَّ قعر جهـنَّ  إىلٰ 

 العــذاب مقرونــان، وأصــحاهبام إىلٰ  اب يف أشــّد مــع أيب اخلطّــ

العــذاب،  ذلــك الشــيطان، مــع فرعــون وآل فرعــون يف أشــّد 

 . )١(»...سمعت ذلك من أيب عبد اهللا 

 .اً يف املنام فكثريون جدَّ  ا الذين ادَّعوا رؤية اهللا تعاىلٰ مَّ وأ

ــد رو ــدوق  ٰى فق ــيخ الص ــراهيم  الش ــن إب ــنده ع بس

ــال ــي، ق ــادق : الكرخ ــت للص ــالً رأ إنَّ : قل ــه  ٰى رج ربَّ

 ذلـك رجـل ال ديـن « :يف منامه، فـام يكـون ذلـك؟ فقـال
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ــه، إنَّ  ــاىلٰ  ل ــارك وتع ــر اهللا تب ــة، وال يف ا ىٰ ال ُي ــام، يف اليقظ ملن

 .)١(»وال يف الدنيا، وال يف اآلخرة

ـــالفني،  ـــد املخ ـــن عقائ ـــام م ـــة اهللا يف املن ـــواز رؤي وج

ــتهم هللا  ــ وقصــص رؤي ــن أن حتص ــر م ــامهم أكث ، ٰى ـيف من

هـم هـؤالء كلّ  إنَّ (: ومن عدم اإلنصـاف للخصـوم أن نقـول

 ، بــل نقطــع أنَّ )يف املنــام عــاء رؤيــتهم هللا تعــاىلٰ كــاذبون يف ادّ 

ــرؤ ــن رؤأ ٰى تلــك ال ــر م ــذين  ٰى كث ــد إســامعيل ال ــاع أمح أتب

ـــ عـــوا أهنَّ ة ، فـــأخربوهم بصـــحَّ م رأوا املعصـــومني ادَّ

ــل ــذا الرج ــوة ه ــأنَّ ! دع ــع ب ــام نقط ــّل  ك ــل لك ــيطان متثَّ  الش

قوهه هو اهللا سبحانه وتعاىلٰ هلم أنَّ  ٰى هؤالء، وادَّع  .، فصدَّ

ومــا زال الصــاحلون وغــريهم (: ولـذلك قــال ابــن تيميـة

ــم يف ــرون رهبَّ ــنّ ي ــا أظ ــاطبهم، وم ــام، وخي ــر   املن عــاقالً ينك

ا ال يمكــن دفعـه؛ إذ الرؤيــا تقــع وجــود هـذا ممَّــ ذلـك، فــإنَّ 

لإلنسان بغري اختيـاره، وهـذه مسـألة معروفـة، وقـد ذكرهـا 
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ــن أصــحابنا وغــريهم يف أُ  ــدين، وحكــوا العلــامء م صــول ال

والنقــل عــن طائفــة مــن املعتزلــة وغــريهم إنكــار رؤيــة اهللا، 

ـبذلك متوات : هـم قـالواولكـن لعلَّ  ربَّـه يف املنـام، ىٰ ن رأر عمَّ

ــ( ــد أنَّ ــوز أن يعتق ــام ٰى ه رأال جي ــه يف املن ــد )ربَّ ــون ق ، فيكون

ــن  ــون م ــالم، ويكون ــغاث األح ــن أض ــذا م ــل ه ــوا مث جعل

فرط سلبهم ونفـيهم نفـوا أن تكـون رؤيـة اهللا يف املنـام رؤيـة 

مـة، ملتجهِّ ا يقولـه ايف املنـام، فهـذا ممـَّ ٰى صحيحة كسائر ما ُير

ـوهو باطل خمالف ملـا اتَّفـق عليـه سـلف األُ  تهـا، بـل ة وأئمَّ مَّ

ة عقـالء بنـي آدم، ولـيس يف رؤيـة اهللا يف فق عليـه عاّمـوملا اتَّ 

ام ذلـك ، وإنَّـق بـه سـبحانه وتعـاىلٰ املنام نقص وال عيب يتعلَّـ

ــي، وصــحَّ  ــتقامة بحســب حــال الرائ ــه وفســاده، واس ة إيامن

 .)١()حاله وانحرافه

حــاول أمحــد إســامعيل يف معــرض كالمــه أن يــدفع  وقــد

: ون النــاس وتقولــون هلــمتســتخفّ ( :هــذا اإلشــكال، فقــال
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تعرفونـه بالرؤيـا؟، سـبحان اهللا  ٰى وهل رأيتم رسـول اهللا حتَّـ

ــن اإلمــام الصــادق رأ ــد يف زم ــان أح ــول اهللا  ٰى وهــل ك رس

 ــ ــر: يقــول اإلمــام الصــادق  ٰى حتَّ  ٰى مــن أراد أن ي

 .)ا فليفعل كذا وكذارسول اهللا بالرؤي

 :كالمه واجلواب عىلٰ 

ــادق  أنَّ  ــام الص ــاس إىلٰ  اإلم ــد الن ــي  أرش ــل لك عم

ــبــه رســول اهللا  ٰى ُيــر ــد عــىلٰ  ه ، لكنَّ  كــّل  أنَّ  مل يؤكِّ

رؤيا بعـد هـذا العمـل هـي رؤيـة صـادقة، بـل حيتمـل فيهـا 

شـيئًا  ٰى الوجهان، متامـًا كالـذي يقـوم هبـذه األعـامل وال يـر

مـن يعمـل هـذا  مل يضـمن لكـّل  ه ًا، فإنَّـكام حيصل كثري

 .يف منامه رسول اهللا  ٰى العمل أن ير

خالفنا مـع أمحـد إسـامعيل وأتباعـه لـيس يف رؤيـة  إنَّ  ثمّ 

ــوم  ــ املعص ــدمها، وإنَّ ــام أو ع ــم يف يف املن ــا معه ام خالفن

ـ ة ترتيب األثـر عليهـا، وهـو تصـديق مـا يـراه، وجعلـه حجَّ

 .حقيقة املعصوم  ه قوله، وكأنَّ بينه وبني ربّ 

ــو أنَّ  ــحيح ه ــول الص ــ والق ــت بحجَّ ــالم ليس ة يف األح
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رعية، وال يف املوضــوعات اخلارجيــة، فضــالً ـاألحكــام الشــ

 :مورة أُ ة، وذلك لعدَّ عن العقائد املهمَّ 

 ة يـدلُّ نَّ ا مل نجد دلـيالً واحـدًا مـن الكتـاب أو الُسـأنَّ _  ١

ــــىلٰ  ــــحجّ  ع ــــام الش ــــالم يف األحك ــــة األح رعية، أو ـي

 .املوضوعات اخلارجية، أو العقائد الدينية

حكـم فقهـي أو  عـىلٰ  وهلذا مل نجد عاملًا من العلـامء احـتجَّ 

ــعقيــدة معيَّ  ــة بأنَّ  يف املنــام، فــأخربه بــأنَّ  اإلمــام  ٰى رأه ن

 .احلكم يف هذه املسألة أو تلك هو كذا أو كذا

 يف ٰى ه رأأنَّ  ة بحكم اعتامدًا عىلٰ حكم يف قضيّ  ومل نجد قاضياً 

 عىلٰ  لزوم إقامة احلدّ  ٰى مع زيد، أو رأ احلّق  املنام إمامًا أخربه أنَّ 

، زيدًا سـارق أو زانٍ  اإلمام يف املنام، فأخربه أنَّ  ٰى ه رأرجل ألنَّ 

 .ا ال خيتلف فيه العلامء قديًام وحديثاً وهذا ممَّ 

م أنَّ أنَّ _  ٢ األحـالم منهـا مـا هـو صـادق،  ا ذكرنا فيام تقدَّ

الكاذبة  ٰى اذب، ومع وجود العلم اإلمجايل بالرؤومنها ما هو ك

تلك األحـالم  التي مصدرها الشيطان الرجيم كيف نقطع بأنَّ 

ق الشكُّ  ٰى صحيحة؟ ومت ا ية تلك األحالم، فإهنَّ يف حجّ  ما تطرَّ

 ابن كاطع الرّد الساطع عىلٰ    ............................................  ٢٦

ر يف علم األُ تسقط عن احلجّ  يف  الشـكَّ  صول مـن أنَّ ية، ملا تقرَّ

 . يةلعدم احلجّ  ية مساوٌق احلجّ 

 .ال تثبت باألحالم أحكام اهللا تعاىلٰ  أنَّ  دلَّ عىلٰ  ما_  ٣

ــد رو ــي  ٰى فق ــة، بســند صــحيح  الكلين ــن أذين ــن اب ع

مـــا تـــروي هـــذه «: قـــال: قـــال ،عـــن أيب عبـــد اهللا 

ــبة؟ ــت ،»الناص ــداك: فقل ــت ف ــال ،ُجعل ــاذا؟ فق يف «: يف م

ــجودهم ــ: فقلــت ،»أذاهنــم، وركــوعهم، وس ــونإهنَّ : م يقول

ديـن اهللا  كـذبوا؛ فـإنَّ « :فقـال ،النـوم يب بن كعـب رآه يفأُ  إنَّ 

 ١(»يف النوم ىٰ أعّز من أن ُير(. 

جوانـب ديـن  كـّل  أنَّ  ريف دليـل عـىلٰ ـفهذا الكـالم الشـ

اهللا ال تثبت باملنامـات، مـن عقائـد دينيـة، وأحكـام رشعيـة، 

عي  ، أو إمامـة إمـام، وكـّل ة نبـّي فضالً عن ثبوت نبوَّ  مـن يـدَّ

ديــن اهللا  كــذبوا، فــإنَّ «: ذلــك فهــو داخــل حتــت قولــه 

  يف النوم ٰى أن ُيرمن أعّز«. 

ــد رضــوان اهللا عليــه مســألة  ــل الشــيخ املفي ــد فصَّ وق
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ـ(: املنامات تفصـيالً دقيقـًا، فقـال  ا رؤيـة اإلنسـان للنبـّي وأمَّ

 ة أو ألحد األئّمـ  َّذلـك عنـدي عـىلٰ  يف املنـام، فـإن 

 ته، وقســم أقطــع عــىلٰ صــحَّ  قســم أقطــع عــىلٰ : ثالثــة أقســام

ز فيـه الصـحَّ بطالنه، وقسم أُ  ة والـبطالن، فـال أقطـع فيـه جوِّ

 ٰى منـام رأ ته فهـو كـّل صـحَّ  ا الذي أقطـع عـىلٰ حال، فأمَّ  عىلٰ 

وهـو فاعـل لطاعـة، أو  أو أحـد األئمـة   فيه النبـّي 

، أو  لقبحهـا، وقائـل حلـّق آمر هبا، وناٍه عن معصـية، أو مبـنيِّ 

 .ملا هو عليه داٍع إليه، أو زاجر عن باطل، أو ذامٍّ 

ذلك؛  ضدّ  ما كان عىلٰ  بطالنه فهو كّل  ا الذي أقطع عىلٰ وأمَّ 

بعيد  ، وصاحب احلّق صاحبا حّق  واإلمام  النبّي  لعلمنا أنَّ 

 .عن الباطل

ز فيه الصـحَّ ا الذي أُ وأمَّ  ة والـبطالن فهـو املنـام الـذي جوِّ

ولـيس هـو آمـرًا وال ناهيــًا،  أو اإلمــام  فيـه النبـّي  ٰى ُيـر

ــتصُّ  عــىلٰ وال  ــًا، أو  حــال خي ــراه راكب ــل أن ي ــديانات، مث بال

 .)١()ماشيًا، أو جالسًا، ونحو ذلك
                                                             

 .٢١١: ٥٨بحار األنوار : ُأنظر) ١(
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 ه ال يمتنع رؤية من نظـنّ أنَّ  واضح الداللة عىلٰ  وكالمه 

، آمرًا بباطل، أو زاجـرًا عـن أو اإلمام   ه هو النبّي أنَّ 

 . دعوة الشيطان أو أحد أتباعه ، أو داعيًا إىلٰ حّق 

ــاً  ــتجَّ  :رابع ــبعض  اح ــه ب ج ل ــروِّ ــن ي ــامعيل وم ــد إس أمح

املعصــومني قبلــوا إســالم أو إيــامن  الروايــات التــي تفيــد أنَّ 

يف املنــام، فقطعــوا  بعــض النــاس الــذين رأوا املعصــوم 

 ، وجعلهـا أمحـد إسـامعيل وأتباعـه دلـيالً عـىلٰ ه هـو احلـّق بأنَّ 

 :يف املنام، فقال ة رؤية املعصومني يحجّ 

ـــل رســـول اهللا ( ـــامن خالـــد بـــن ســـعيد  أمل يقب إي

ــاألُ  ــل رســول اهللا  ٰى ه رأمــوي؛ ألنَّ ــا؟ أمل يقب ــامن  رؤي إي

] كـذا[د حمّمـ إنَّ : ، وقـال لـه ٰى رؤيا بموسـ ٰى هيودي رأ

ــل اإلمــام الرضــا حــّق  ــ ؟ أمل يقب ــة؛ ألهنَّ ــامن الواقفي م إي

ــ ٰى رأوا رؤ ــّق  ه بأنَّ ــني ح ــام احلس ــل اإلم  ؟ أمل يقب

 مّ رؤيـا؟ أمل تـأيت نـرجس أُ  ٰى رأ هراين؛ ألنَّــإيامن وهب النصـ

ــدي  ــام امله ــبب  إىلٰ  اإلم ــكري بس ــن العس ــام احلس اإلم

 ).رؤيا رأهتا؟
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 :واجلواب

ــول املعصــوم إلســالم بع أنَّ  ــي قب ضــهم أو إيامهنــم ال يعن

ــجّ احلكــم بح ــرؤي ــّي  ٰى ة تلــك ال ــل النب ــام قب  واألحــالم، فك

 ٰى اهللا موســ نبــّي  ٰى إيــامن اليهــودي الــذي رأ   َــق َل بِ

 َل بِـدخلـوا يف هـذا الـدين طمعـًا، وقَ  م املنـافقني الـذينإسال

 .إسالم الذين خافوا من بريق السيوف

إسـالم اليهـود، أو إيـامن  قبـوهلم  أنَّ  عـىلٰ  وهذا يـدلُّ 

ــل  ــه دخ ــذي ألجل ــبب ال ــول الس ــتلزم قب ــالفني، ال يس املخ

مـا دامـت  السـبب ال هيـمّ  هؤالء يف اإلسالم أو اإليامن، فـإنَّ 

 .دخول يف اإلسالم أو اإليامنالنتيجة هي ال

ــمّ  ــوم  إنَّ  ث ــذهبا؛  املعص ــن ك ــا م ــدق الرؤي ــم ص يعل

بســنده  ݞذلــك مــا رواه الشــيخ املفيــد  ومــن األمثلــة عــىلٰ 

 :سمعت أيب يقول: حنان بن سدير الصرييف، قالعن 

النـائم وبـني يديـه طبـق  ٰى فـيام يـر رسول اهللا  رأيت

فـردَّ السـالم، منـه، وسـلَّمت عليـه،  منديل، فـدنوتب ٰى مغطّ 

كشف املنديل عن الطبـق، فـإذا فيـه رطـب، فجعـل يأكـل  ثمّ 
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ــدنوت ــه، ف ــت من ــه فقل ــة: من ــاولني رطب ــول اهللا، ن ــا رس . ي

يـا رسـول اهللا نــاولني : قلـت فنـاولني واحـدة، فأكلتهـا، ثــمّ 

ــرأُ  ــ. ٰى خ ــت كلَّ ــا، فجعل ــا فأكلته ــدة فناولنيه ــت واح ام أكل

ــٰى خــرســألته أُ  ــات ٰى ، حتَّ ــة رطب ــاين ثامني ــمّ  أعط  فأكلتهــا، ث

 .»حسبك«: ، فقال يلٰى خرطلبت منه أُ 

  كان مـن الغـد دخلـت عـىلٰ فانتبهت من منامي، فلامَّ : قال

بمنـديل،  ٰى وبني يديه طبق مغطّ  د الصادق جعفر بن حممّ 

مت ، فسـلَّ ه الذي رأيته يف املنام بني يـدي رسـول اهللا كأنَّ 

ه رطب، فجعـل ا فيكشف الطبق فإذ عليه، فردَّ عيلَّ السالم، ثمّ 

. ُجعلت فداك، ناولني رطبة: لذلك، وقلت يأكل منه، فعجبت

 أكلت ثامين رطبات، ثمّ  ٰى حتَّ  ٰى خرطلبت أُ  فناولني فأكلتها، ثمّ 

 ي رسـول لـو زادك جـّد « :، فقـال يلٰى خـرطلبت منـه أُ 

م عارف بام كان ،»لزدناك م تبسُّ  .)١(فأخربته فتبسَّ

ــخص ال ي ــامن ش ــالم أو إي ــول إس ــفاء إذن فقب ســتلزم إض

 . سبب وصوله للحقيقة كام ذكرنا رشعية عىلٰ 
                                                             

 .٦ح / ٣٣٦و ٣٣٥: أمايل املفيد) ١(
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ـــإنَّ  ـــه ف ـــ وعلي ـــت بحّج ـــالم ليس ـــد األح ة يف العقائ

 .ة أو األحكام الرشعيةاإلسالميّ 

ــا تنقســم إىلٰ  أنَّ  :خامســاً  ــاء يف  الرؤي ــة أقســام كــام ج ثالث

ــي ــرب، وه ــ«: اخل ــيطان،  ٰى رـبش ــن الش ــزين م ــن اهللا، وحت م

ث به اإلنسان نفسوالذي ُحي   .)١(»ه، فرياه يف منامهدِّ

ة كتـب يف بيـان جون ألمحـد إسـامعيل عـدَّ وقد كتب املروّ 

ــرؤحجّ  ــة ال ــرآن  ٰى ي ــن الق ــات م ــوا بآي ــالم، واحتّج واألح

ــة، كلّ  ــات خمتلف ــدلُّ ورواي ــا ال ت ــىلٰ  ه ــرؤ أنَّ  ع ــ ٰى ال ة يف حّج

ة أو إثبـات حكـم رشعـي أو عقيــدة، فضـالً عـن إثبـات نبــوَّ 

 . إمامة

بسـجود الشـمس  يـا يوسـف ا اآليـات فمنهـا رؤأمَّ 

ــا  ــاحبي الســجن، ورؤي ــا ص ــه، ورؤي ــب ل والقمــر والكواك

ـ ر، ورؤيـا إبـراهيم ـملك مصـ ه يـذبح ابنـه إسـامعيل أنَّ

 ٰوقولــه تعـــاىل ،:  ـــا�
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 .ونحوها

ــكَّ  ــاء  يف أنَّ  وال ش ــا األنبي ــّق  رؤي ــيطان ؛ ألنَّ ح  الش

 .ٰى ا وحي يوحال يتالعب هبم، وألهنَّ 

ــ ــربَّ وأمَّ ــا غــريهم ف ــا رؤي ــون صــادقة، وربَّ ــون ام تك ام تك

ر وإن كانــت صــادقة، ـأضــغاث أحــالم، ورؤيــا ملــك مصــ

ــاىلٰ   أنَّ إالَّ  ــف  اهللا تع ــراج يوس ــببًا إلخ ــا س ــن  جعله م

 .ملكاً  السجن، وصريورته بعد الذّل 

ة، أو إثبـات نبـوَّ  عـىلٰ  مـا يـدلُّ  وال جتد يف كتاب اهللا تعـاىلٰ 

، أو دحـض باطـل برؤيـا ، وهـذا هــو إمامـة، أو إثبـات حـّق 

 .نزاعنا مع أمحد إسامعيل وأتباعه حمّل 

انقطـع الـوحي وبقـي « :قوله  :فمنهاا األحاديث وأمَّ 

 .)١(» وهي نوم الصاحلني والصاحلاترات، أَال ـاملبشِّ 
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ــذهبــت النبــوَّ «: قولــه  :ومنهــا : راتـة وبقيــت املبشِّ

 .)١(»له ىٰ رؤيا الصاحلة، يراها املسلم أو يُ الر

عــن جــابر  ،مــا روي عــن أيب جعفــر البــاقر  :ومنهــا

رجـل مــن أهـل الباديــة رســول اهللا  ٰى أتــ: بـن عبــد اهللا، قـال

يـا رســول اهللا، أخـربين عــن قـول اهللا: ، فقـال:  يــَن ِ
�
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ــر ــنة ُت ــؤمن، فيُ  ىٰ احلس ــللم ـــبشَّ ــاه، وأمَّ ــا يف دني ــهر هب  :ا قول

 ِِخــَرة
ْ

ــ َوِ� اآل ــد  ا بشــارة املــؤمن عنــد املــوت أنَّ فإهنَّ اهللا ق

 .)٢(»قربك ك وملن حيملك إىلٰ غفر ل

ـر :اسوعن ابن عبّ 
ْ
�ُش
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 . )٣()هي الرؤيا احلسنة يراها املسلم لنفسه أو لبعض إخوانه(
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ـأَال « :قـال،  اس، عـن النبـّي وعن ابن عبّـ  ه مل يبـَق  إنَّ

ــ ســلم أو  الرؤيــا الصــاحلة، يراهــا املة إالَّ رات النبــوَّ ـمــن مبشِّ

 .)١(»له ىٰ ُتر

ــل ــه  ،وعــن أيب الطفي ــوَّ « :، قــالعن  ة بعــدي إالَّ ال نب

ــ ــل ،»راتـاملبشِّ ــ: قي ــا املبشِّ ــا رســول اهللا، وم ــالـي : رات؟ ق

  .)٢(»الرؤيا الصاحلة«

ــال ــادة، ق ــن أيب قت ــول اهللا : وع ــال رس ــا « :ق الرؤي

 .   )٣(»ةمن اهللا، وهي جزء من أجزاء النبوَّ  ىٰ الصاحلة برش

ــذه ا ــات كلّ وه ــدلُّ لرواي ــا ت ــىلٰ  ه ــرؤ أنَّ  ع ــادقة  ٰى ال الص

ـ ات للمـؤمنني، وأمَّ ـمبرشِّ ـا تُ ا أهنَّ ، أو تنفـي بـاطالً، اً ثبـت حقَّ

ة أو إمامـة  فال داللة فيها عـىلٰ  ذلـك، فضـالً عـن إثبـات نبـوَّ

 .زاعنا مع أمحد إسامعيل وأتباعهن كام هو حمّل 

ا هلــهــذه الـدعوة مــن أوّ  كــّل  ولـيعلم القــارئ الكـريم أنَّ 
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ــىلٰ  إىلٰ  ــة ع ــا قائم ــة آخره ــات الباطل ــالم واملنام ــم ، األح فه

ــام ن ــربون املن ــيعت ــيّ  اً صَّ ــرَ  اً تشخيص ــُيع ــه حجَّ ة اهللا يف ف ب

ــا كــنّص (: ولــذلك قــال أحــدهم، أرضــه ي ـتشخيصــ الرؤي

ـة باعتبارهـا وحيـاً ح ــ فـال موجـب للنظـر إليهـا عـىلٰ ، جَّ ا أهنَّ

 !)١()نَّةالسُّ جزء من 

ايـة الوصـيّة التـي ُبنيـت عليهـا رو واألعظم مـن هـذا أنَّ 

تها هـي صـحَّ  دليـل عـىلٰ  ٰى أقـو حوا أنَّ رصَّ ، كّل هذه الدعوة

 !ٰى الرؤ

 :قال ناظم العقييل

 وهــي شــهادة اهللا تعــاىلٰ ، القــرائن وأرشفهــا ٰى ومـن أقــو(

د الســيّ  ة روايــة الوصــيّة وانطباقهــا عــىلٰ صــحَّ  يف املنــام عــىلٰ 

ــهادة ــن اهللا ش ــُم م ــْن أعظ ــن، وَم ــد احلس ــث رأ. .أمح  ٰى حي

واإلمــام عـــيل ، بالرســول  ٰى األنصــار مئــات الــرؤ

 ، وفاطمـة الزهـراء ،ـ، ةوبـاقي األئّمـ د وكّلهـا تؤكِّ
                                                             

ة ) ١(  .٢٢٨: ١يف القطيف ضجَّ
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ــىلٰ  ــدي  أنَّ  ع ــام امله ــول اإلم ــن رس ــد احلس ــيّد أمح  الس

 .)١()ه اليامين املوعودوأنَّ ، يتهه من ذرّ وأنَّ ، اً حقَّ 

ــنّص  ــىلٰ  إذن ال ــد ع ــة  الوحي ــي رواي ــاحبهم ه ــة ص إمام

ــيّ  ــو، ةالوص ــىلٰ  ٰى وأق ــل ع ــحَّ  دلي ــي ص ــة ه ــذه الرواي ة ه

والطريــق لتشــخيص مصــداق هــذه الروايــة هــو ، األحــالم

األحالم أيضًا، فام أعظم هـذه األحـالم عنـدهم، التـي يقـوم 

 !عليها مذهب بكامله

*   *   * 

                                                             

 .٢٥: دفاعًا عن الوصّية) ١(




