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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(به من دعاوٰى وأكاذيب وصـلت إٰىل أكثـر مـن 

لــة مــا أنــزل اهللا هبــا مــن ســلطان رأٰى مركــز الدراســات باط

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 

االفــرتاء س والكـذب وطيّـات دعاويـه غـري الزيـف والتـدلي

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 لرّد الساطع عىلٰ ا   ..............................................٤

بعض التوضيحات وبلورة األُصول والقيم وبيان األُسس التي 

السري البرشي عمومًا والطائفة  ٰى يعتمد عليها املنهج العلمي لد

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

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

 .)١(»ٰى َوَنْخز َنِذلَّ  َأنْ  َقبْلِ  ِمنْ  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

قلِّـب القلـوب ثبِّـت يـا م«احلـّق  الثبـات عـىلٰ  نسأله تعاىلٰ 

 .»دينك قلوبنا عىلٰ 

 مدير املركز

 يچالسيّد حمّمد القبان

                                                             

 .٥٠٥: ١إقبال األعامل ) ١(



 

 

رة باسم أمحد إسامعيل ـظهر يف اآلونة األخرية رجل يف البص

، النيابة اخلاّصة، وأنَّه وّيص اإلمام املهـدي  ٰى كاطع وادَّع

 أنَّه هـو ٰى ، وأنَّه هو اليامين، بل ادَّعوأنَّه ابن اإلمام املهدي 

الذي يمأل األرض قسـطًا وعـدالً بعـدما  اإلمام املهدي 

غريها من االّدعاءات الباطلة، وقد رأينا  ملئت ظلًام وجورًا، إىلٰ 

عي ونُ  عىلٰ من الواجب علينا أن نردَّ   كذبـه للقـّراء بـنيِّ هذا املدَّ

 :الكرام، فنقول

  :ب   ا ا ّ اي 

ــا دعــواه النيا ــع أمَّ ــدليل التوقي ــة ب ــة فهــي باطل ــة اخلاّص ب

نائبـه الرابـع  إىلٰ  ريف الصـادر مـن اإلمـام املهـدي ـالش

 :عيل بن حمّمد السمري 

ْمح  اهللاِ مِ بِْس « ِحيمِ  نِ الرَّ ـ ، َيا َعِيلَّ الرَّ ٍد السَّ ْعَظـَم أَ  يَّ ُمرْبَن ُحمَمَّ

اَوَبْنيَ ِستَِّة أَ  ٌت َما َبيْنََك يِّ نََّك مَ إِ فَ  ْخَوانَِك فِيَك،ْجَر إِ اهللاُ أَ  ْمجِْع أَ فَ  مٍ يَّ

َحٍد َيُقوَم َمَقاَمَك َبْعَد َوَفاتَِك، َفَقْد َوَقَعِت أَ  ُتوِص إَِىلٰ  ْمَرَك َوَال أَ 
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َوَذلِـَك َبْعـَد ُطـوِل  َبْعـَد إِْذن اهللاِ  الَّ ُظُهوَر إِ  َفَال  نِيَةُ اثَّ اْلَغيْبَُة ال

ِيت ِشـيَعتِي َجْورًا، َوَسيَأْ  ضِ رْ ِء األَ َال َمِد َوَقْسَوِة اْلُقُلوِب َواْمتِ األَ 

ِعي الْ  َعٰى  َال ُمَشاَهَدَة أَ ـَمْن َيدَّ  ِج ُمَشاَهَدَة َقبْـَل ُخـُروـاْلـ َفَمن ادَّ

ْفيَاِينِّ  يَْحِة َفُهَو كَ  السُّ ، َوَال اذِ َوالصَّ َة إِ  َوَال  َحْوَل  ٌب ُمْفَرتٍ بِاهللاِ  الَّ ُقوَّ

 .)١(»اْلَعظِيمِ  اْلَعِيلِّ 

  :ا ا ّج  إ ة

 أنَّ النيابة العاّمة لإلمام املهدي  وال بدَّ من اإلشارة إىلٰ 

معجزة إلثباهتا،  الذي تتمثَّل اليوم بمراجعنا العظام ال حتتاج إىلٰ 

بـل يكفـي أن نعلــم باجتهـاده مـن خــالل أسـاتذته وأبحاثــه 

 إالَّ المذته، بخالف النيابـة اخلاّصـة التـي ال تكـون ألحـد وت

ا بحاجة إىلٰ  بتعيني اإلمام   .معجزة إلثباهتا للنائب فإهنَّ

النيابة اخلاّصة  ٰى ج الذي ادَّعومثال ذلك ما جاء حول احلالَّ 

ر هبة اهللا بن حمّمـد الكاتـب ـ، فعن أيب نصلإلمام املهدي 

 :ر العمري، قالّم كلثوم بنت أيب جعفأُ ابن بنت 
                                                             

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: كامل الدين) ١(



 ٧  ..........................................  ألوهام واألحالم دليل األدعياءا

ج ويظهـر فضـيحته  أن يكشف أمر احلالَّ امَّ أراد اهللا تعاىلٰ ـل(

 زيه، وقع له أنَّ أبا سهل إسامعيل بن عـيل النـوبختي وُخي 

ـه إليـه يسـتدعيه  ممَّن جتوز عليه خمرقته وتتّم عليه حيلتـه، فوجَّ

وظنَّ أنَّ أبا سهل كغريه من الضعفاء يف هذا األمر بفرط جهله، 

غريه،  ن يستجّره إليه فيتمخرق به ويتسوف بانقياده عىلٰ وقدر أ

الضعفة، لقدر  فيستتبَّ له ما قصد إليه من احليلة والبهرجة عىلٰ 

ــ ه مــن العلــم واألدب أيضــًا أيب سـهل يف أنفــس النــاس وحملِّ

 :عندهم، ويقول له يف مراسلته إّياه

وهبـــذا أّوالً كـــان  _ إّين وكيـــل صـــاحب الزمـــان 

ــا ــتجّر اجلّه ــه إىلٰ يس ــو من ــّم يعل ــريه  ل ث ــد _غ ــرت أُ ، وق م

ــ ــن النص ــده م ــا تري ــار م ــلتك وإظه ــوي ـبمراس ــك لتق رة ل

 .نفسك، وال ترتاب هبذا األمر

إّين أسألك أمرًا يسـريًا : يقول له فأرسل إليه أبو سهل 

يـديك مـن الـدالئل  خيفُّ مثله عليك يف جنب مـا ظهـر عـىلٰ 

، ويل حبُّ اجلواري وأأُ والرباهني، وهو أّين رجل  صـبو إلـيهنَّ

، والشيب يُ  ة أحتّظاهنَّ ، بغِّ بعدين عنهنَّ ويُ منهنَّ عدَّ ضني إلـيهنَّ

 ابن كاطع لرّد الساطع عىلٰ ا   ..............................................٨

ة شـديدة  ـل منـه مشـقَّ وأحتاج أن أخضبه يف كّل مجعة، وأحتمَّ

، فصار القـرب  إالَّ ألسرت عنهنَّ ذلك، و انكشف أمري عندهنَّ

ريد أن تغنيني عن اخلضاب وتكفيني أُ عدًا والوصال هجرًا، وبُ 

ك، وصـائر إليـك، ه، وجتعل حليتي سوداء، فإّين طوع يديمؤنت

مذهبك، مع ما يل يف ذلك من البصرية  إىلٰ  عٍ وقائل بقولك، ودا

 .ولك من املعونة

ج مـن قولـه وجوابـه علـم أنَّـه قـد فلامَّ سمع ذلـك احلـالَّ 

ـــه،  ـــه بمذهب ـــروج إلي ـــل يف اخل ـــلته وجه ـــأ يف مراس أخط

رســل إليــه رســوالً، وأمســك عنــه ومل يــرد إليــه جوابــًا، ومل ي

ه أبـو سـهل  حدوثـة وضـحكة ويطنـز بـه عنــد أُ  وصـريَّ

كـّل أحــد، وشـهر أمــره عنـد الصــغري والكبـري، وكــان هــذا 

 .)١()الفعل سببًا لكشف أمره وتنفري اجلامعة عنه

عي الكــّذاب أمحــد بــن إســامعيل  فــأين معجــزة هــذا املــدَّ

 ؟!بن كاطع

                                                             

 .٣٧٦ح / ٤٠٢و ٤٠١: الغيبة للطويس ) ١(



 ٩  ..........................................  ألوهام واألحالم دليل األدعياءا

  :ام وام  رن

ا دعواه بأنَّـه الـيامين فهـي باطلـة جزمـًا، ألنَّـه قـد ورد  وأمَّ

أنَّ الــيامين  يف روايـات صـحيحة عـن أئّمــة أهـل البيـت 

خيرج يف نفس اليوم الـذي خيـرج فيـه السـفياين واخلراسـاين، 

وأنَّ الـيامين والســفياين كفـريس رهــان، فعـن بكــر بـن حمّمــد 

: خــروج الثالثــة«: ، قــالاألزدي، عــن أيب عبــد اهللا 

ــ ــهر اخلراس ــدة، يف ش ــنة واح ــيامين يف س ــفياين وال اين والس

 .)١(»...واحد، يف يوم واحد

ــه قــال وعــن هشــام بــن ســامل، عــن أيب عبــد اهللا  : أنَّ

 .)٢(»اليامين والسفياين كفريس رهان«

أنَّـه  وعن أيب بصـري، عـن أيب جعفـر حمّمـد بـن عـيل 

ــال ــنة ... «: ق ــاين يف س ــيامين واخلراس ــفياين وال ــروج الس خ

يف شهر واحـد، يف يـوم واحـد، نظـام كنظـام اخلـرز  واحدة،

يتبع بعضه بعضـًا، فيكـون البـأس مـن كـّل وجـه، ويـل ملـن 
                                                             

 .٤٤٣ح / ٤٤٧: الغيبة للطويس) ١(

 .١٥ح / ١٨باب / ٣١٧: الغيبة للنعامين) ٢(

 ابن كاطع لرّد الساطع عىلٰ ا   ............................................  ١٠

مــن رايــة الــيامين،  ٰى نــاواهم، ولــيس يف الرايــات رايــة أهــد

ــد ــة ه ــي راي ــدعو إىلٰ ٰى ه ــه ي ــرج  ، ألنَّ ــإذا خ ــاحبكم، ف ص

النــاس وكــّل مســلم ، وإذا  الــيامين حــرم بيــع الســالح عــىلٰ 

، وال حيـلُّ ٰى فـاهنض إليـه فـإنَّ رايتـه رايـة هـدخرج الـيامين 

ملسلم أن يلتوي عليه، فمن فعـل ذلـك فهـو مـن أهـل النـار، 

 .)١(»طريق مستقيم احلّق وإىلٰ  ألنَّه يدعو إىلٰ 

خـرج اخلراسـاين فهل خرج السفياين ونحـن غـافلون؟ أم 

ـه الـيامين قبـل  وألف كالَّ ونحن نائمون؟ كالَّ  عي أنَّ ، بل من يدَّ

 .لسفياين واخلراساين فهو الكّذاب املفرتخروج ا

ّا  ا :  

ــه ابــن اإلمــام املهــدي  ـا اّدعــاءه بأنَّ ، فــال يوجــد وأمَّ

ــىلٰ  ــل ع ــده دلي ــك  عن ــعيفة  إالَّ ذل ــة ض ــذا يُ  _رواي ــميّها ه س

ــا تنطبــق عليــه  ــة الوصــيّة وزعــم أهنَّ عي رواي ذكرهــا  _املــدَّ

 :هييف كتابه الغيبة، و الشيخ الطويس 
                                                             

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: الغيبة للنعامين) ١(



 ١١  ........................................  ألوهام واألحالم دليل األدعياءا

ــن  ــيل ب ــن ع ــني ب ــد اهللا احلس ــن أيب عب ــة، ع ــا مجاع أخربن

سفيان البزوفري، عن عـيل بـن سـنان املوصـيل العـدل، عـن 

عيل بن احلسني، عن أمحد بـن حمّمـد بـن اخلليـل، عـن جعفـر 

ري، عن عّمه احلسن بـن عـيل، عـن أبيـه، عـن ـبن أمحد املص

 أيب عبد اهللا جعفر بـن حمّمـد، عـن أبيـه البـاقر، عـن أبيـه ذي

الثفنات سـيّد العابـدين، عـن أبيـه احلسـني الزكـي الشـهيد، 

 _ قـال رسـول اهللا «: ، قـالعن أبيه أمـري املـؤمنني 

يـا أبـا احلسـن : لعـيل  _يف الليلة التي كانت فيهـا وفاتـه 

ــأمال رســول اهللا . ر صــحيفة ودواةـأحضــ وصــيَّته  ف

ــه ســيكو: هــذا املوضـع، فقــال إىلٰ  ٰى انتهــ ٰى حتَّـ ن يــا عـيل، إنَّ

ر مهـديًا، فأنـت ـبعدي اثنا عرش إمامًا ومن بعـدهم اثنـا عشـ

يف ســامئه  ر إمامــًا ســّامك اهللا تعــاىلٰ ـيــا عــيل أّول االثنــي عشــ

ـــ ـــًا املرتض ـــؤمنني، والصـــّديق األكـــرب، ٰى ـعلي ـــري امل ، وأم

والفــاروق األعظــم، واملــأمون، واملهــدي، فــال تصــحُّ هــذه 

أهـل بيتـي  يـا عـيل، أنـت وصـيّي عـىلٰ . األسامء ألحد غريك

نسائي، فمـن ثبَّتَهـا لقيتنـي غـدًا، ومـن  حيّهم وميّتهم، وعىلٰ 

 ابن كاطع لرّد الساطع عىلٰ ا   ............................................  ١٢

. طلَّقتها فأنا بريء منهـا، مل تـَرين ومل أَرهـا يف عرصـة القيامـة

ــىلٰ  ــي ع ــت خليفت ــديأُ  وأن ــن بع ــي م ــ. ّمت ــإذا حض رتك ـف

ابنـــي احلســن الـــّرب الوصــول، فـــإذا  مها إىلٰ الوفــاة فســلِّ 

ي احلسـني الشـهيد الزكـي ابنـ رته الوفـاة فليسـّلمها إىلٰ ـحض

ــ ــإذا حض ــول، ف ــّلمها إىلٰ ـاملقت ــاة فليس ــيّد  رته الوف ــه س ابن

رته الوفـاة فليسـّلمها ـالعابدين ذي الثفنات عـيل، فـإذا حضـ

ابنـه  رته الوفـاة فليسـّلمها إىلٰ ـابنه حمّمد الباقر، فـإذا حضـ إىلٰ 

ــ ــإذا حض ــادق، ف ــر الص ــّلمها إىلٰ ـجعف ــاة فليس ــه  رته الوف ابن

ــاظم ٰى موســ ــالك ــإذا حض ــّلمها إىلٰ ـ، ف ــاة فليس ــه  رته الوف ابن

ابنـه حمّمـد  رته الوفـاة فليسـّلمها إىلٰ ـعيل الرضـا، فـإذا حضـ

ابنــه عــيل  رته الوفــاة فليســّلمها إىلٰ ـالثقــة التقــي، فــإذا حضــ

ــإذا حضــ ــاة فليســّلمها إىلٰ ـالناصــح، ف ــه احلســن  رته الوف ابن

ــ ــإذا حض ــل، ف ــّلمها إىلٰ ـالفاض ــاة فليس ــ رته الوف ــه حمّم د ابن

 .، فذلك اثنا عرش إماماً املستحفظ من آل حمّمد 

رته ـر مهــديًا، فــإذا حضـــثــّم يكــون مــن بعــده اثنــا عشــ

ــّلمها إىلٰ  ــاة فليس ــامي الوف ــة أس ــه ثالث بني ل ــرَّ ــه أّول املق : ابن



 ١٣  ........................................  ألوهام واألحالم دليل األدعياءا

ــم  ــد اهللا، وأمحــد، واالس اســم كاســمي، واســم أيب وهــو عب

 . )١(»املهدي، هو أّول املؤمنني: الثالث

 :كالمه نقول وللرّد عىلٰ 

ــل : أّوالً  ــه دلي ــون ل ــدَّ أن يك ــة ال ب عي اإلمام ــدَّ ــن ي إنَّ م

ــىلٰ  ــي ع ــاجز  قطع ــه مع ــون ل ــدَّ أن يك ــذا ال ب عاه، وك ــدَّ م

ــه االســتناد إىلٰ  ــة واحــدة ضــعيفة  وكرامــات، وال يمكن رواي

عاه ٰى كهذه الرواية ع  .إثبات مدَّ

ة  وهــذه الروايــة ضــعيفة الشــتامل ســندها عــىلٰ  عــدَّ

 .جماهيل

ــاً  ــه ال يمكــن األخــذ قــد ثبــت يف علــم األُ  :ثاني صــول أنَّ

، منهـا داللـةً  ٰى برواية صحيحة إذا تعارضت مـع روايـة أقـو

ة روايــات أقــووهــذه الروايــة مــع ضــعفها تُ   ٰى عارضــها عــدَّ

ـالتـي تُ  ، منها روايـة اإلمـام الرضـا منها داللةً   د عـىلٰ ؤكِّ

هــو جــّده  أنَّ الــذي يســتلم األمــر مــن اإلمــام املهــدي 

دخــل : ، فعــن احلســن بــن عــيل اخلــّزاز، قــالســني احل
                                                             

 .١١١ح / ١٥١و ١٥٠: الغيبة للطويس) ١(

 ابن كاطع لرّد الساطع عىلٰ ا   ............................................  ١٤

ــن أيب محــزة عــىلٰ  ــه أيب احلســن الرضــا  عــيل ب : فقــال ل

ــال ــام؟ ق ــت إم ــم«: أن ــه»نع ــال ل ــّدك : ، فق ــمعت ج إّين س

ــد  ــن حمّم ــر ب ــول جعف ــام : يق ــون اإلم ــه  إالَّ ال يك ول

أنســيت يــا شــيخ أو تناســيت؟ لــيس هكــذا «: فقــال. عقــب

ــام قــال جعفــر قــال جعفــر  ال يكــون اإلمــام : ، إنَّ

اإلمام الـذي خيـرج عليـه احلسـني بـن عـيل  إالَّ وله عقب  إالَّ 

 ــه ال عقــب لــه صــدقت ُجعلــت فــداك : ، فقــال لــه»فإنَّ

ــول ــّدك يق ــمعت ج ــذا س ــا . )١(هك ــام الرض ــد  فاإلم ق

ر مـن أن يكــون لـه عقــب حــني ـاإلمــام الثـاين عشــ ٰى اسـتثن

ــه أمحــد ابــ عي هــذا الكــّذاب بأنَّ ن اإلمــام موتــه، فكيــف يــدَّ

 ؟!املهدي 

عبد اهللا بـن  عن يف الكايف بسنده ومنها ما رواه الكليني 

ـيْنا : يف قوله تعاىلٰ  القاسم البطل، عن أيب عبد اهللا 
َ
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 ، خروج احلسني ]٦و ٥: اإلرساء[ ل

ب لكـّل بيضـة  يف سبعني مـن أصـحابه علـيهم البـيض املـذهَّ

ال  ٰى الناس أنَّ هذا احلسني قد خـرج حتَّـ وجهان، املؤّدون إىلٰ 

ه، وأنَّه لـيس بـدّجال وال شـيطان، واحلّجـة يشّك املؤمنون في

ت املعرفة يف قلوب املؤمنني أنَّه  القائم بني أظهرهم، فإذا استقرَّ

ـجاء احلّجة املوت، فيكون الذي يُ  احلسني  نـه كفِّ له ويُ غسِّ

، وال ييل الوّيص ده يف حفرته احلسني بن عيل لحطه ويُ نِّ وُحي 

 ر من بعد اإلمام املهدي األم ، فالذي يتوّىلٰ )١(»الوّيص  إالَّ 

 .وليس أمحد بن إسامعيل الكّذاب هو جّده احلسني 
                                                             

 .٢٥٠ح / ٢٠٦:  ٨الكايف ) ١(

 ابن كاطع لرّد الساطع عىلٰ ا   ............................................  ١٦

يف كامل الدين بسـنده عـن أيب  ومنها ما رواه الصدوق 

يا ابن رسول : قلت للصادق جعفر بن حمّمد : بصري، قال

يكون بعد القائم اثنـا «: أنَّه قال اهللا، إّين سمعت من أبيك 

اثنـا : ر مهديًا، ومل يقلـاثنا عش: ام قالإنَّ «: ، فقال»ر مهدياً ـعش

مواالتنا  ر إمامًا، ولكنَّهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىلٰ ـعش

، فلو صحَّ سند رواية املهديني االثني عرشـ ال )١(»ومعرفة حّقنا

 .يمكن األخذ هبا ملعارضتها هبذه الرواية

عي انتسـابه إىلٰ : ثالثاً  ن لـه أحـد ال بـدَّ أن يكـو إنَّ مـن يـدَّ

دليل وشـواهد كـإقرار األب أو شـهادة القابلـة وغريهـا مـن 

القرائن بـدون معارضـة، فـام هـو دليلـك بأنَّـك ابـن اإلمـام 

 ؟!يا أمحد بن إسامعيل بن كاطع املهدي 

ّ ىو ؤا :  

عي هو الرؤيا، ويقول  ة التي يستند إليها هذا املدَّ إنَّ من األدلَّ

 .ووصيّه م أنَّه ابن اإلمام املهدي يف املنا ٰى بأنَّه رأ
                                                             

 .٥٦ح / ٣٣باب / ٣٥٨: كامل الدين) ١(



 ١٧  ........................................  ألوهام واألحالم دليل األدعياءا

ــىلٰ  ــردَّ ع ــاور  فلل ــتكلَّم يف حم ــا أن ن ــي لن ــذا ينبغ كالمــه ه

 :ثالثة، هي

 :تعريف الرؤيا: املحور األّول

ــة  ــا النظري ــاب، منه ــذا الب ــة يف ه ــن نظري ــر م ــاك أكث هن

 عـن حقيقـة غيبيـة وال عـربِّ الغربية التي تقول بأنَّ الرؤيـا ال تُ 

ام هـي انعكـاس وتـأّثر ملـا يف اخلـارج، حقيقة مسـتقبلية، وإنَّـ

ث بــه اإلنسـان نفســه، أو انعكـاس ملــا دِّ فهـي عبـارة عــامَّ ُحيـ

مــور الدنيويــة، فهــي قضــيّة ماّديــة رصفــة ال يعيشــه مــن األُ 

 .واقع هلا، وال تكشف عن أّي حقيقة

إنكــار الـــروح واإليـــامن  وهــذا التفســـري مبنــي عـــىلٰ 

 .بالوجود املاّدي لإلنسان فقط

ا ا لنظرية اإلسالميّة فهي تـؤمن بـأنَّ الرؤيـا حتكـي عـن أمَّ

حقيقة ما، وتكـون حاكيـة ألمـر حـادث يف املـايض أو ألمـر 

 .سيحدث يف املستقبل

هـذه النظريــة تكـون الرؤيـا متعّلقـة بــالروح،  وبنـاًء عـىلٰ 

ــه ــب يف منام ــامل الغي ــق بع ــان تتعلَّ ــدرك ، ألنَّ روح اإلنس فت

 ابن كاطع لرّد الساطع عىلٰ ا   ............................................  ١٨

كنـه أن يـرتجم مـا رآه بعض مـا يف ذلـك العـامل، وبالتـايل يم

دة يف ذاهتـا ماّديـة يف فعلهـا،  إذا انتبه من النـوم، فـالنفس جمـرَّ

غ الــنفس والتفتــت إىلٰ  العــامل  وإذا نــام اإلنســان فكــأنَّام تتفــرَّ

 .العلوي فيحصل عندها الرؤيا

 هل كّل رؤيا صادقة وهلا حقيقة؟: املحور الثاين

العـامل  إىلٰ  صـحيح أنَّ الـروح أحيانـًا تنتقـل: يقول العلـامء

ــوي ــن ،العل ــدن  ولك ــن الب ــت م ــّل روح إذا فرغ ــيس ك ل

دات ــرَّ ــل واملج ــامل العق ــال بع ــن االّتص ــت م ن ــك  متكَّ وذل

 .لكدورهتا وقلَّة صفائها، هذا من جهة

ظاهرة كذلك  اً اإلنسان كام أنَّ لديه حواّس  ٰى خرومن جهة أُ 

لديه حواس باطنة ُتدرس يف علم النفس الفلسفي حتت عنوان 

 املشرتك واملتخيّلة، وهذا احلّس املشرتك لديه قـدرة عـىلٰ احلّس 

لـو انفصـلت الـروح عـن البـدن  ٰى ّرف يف الصور، فحتَّ ـالتص

بل من املمكن  ،ّرفةـوحدها املتص ٰى عامل املثال ال تبق وذهبت إىلٰ 

الصور التي أدركتهـا  ر عىلٰ شرتك معها احلّس املشرتك فيؤثِّ تأن 

 .النفس من عامل املثال
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ـل بـن عمـرل ا يقـول اإلمـام الصـادق من هن : لمفضَّ

ـ« ــل يف األحـالم كيــف دّبـر األمــر فيهـا فمــزج فكِّ ر يـا مفضَّ

ا لـو كانـت كّلهـا تصـدق لكـان النـاس  صادقها بكاذهبا، فإهنَّ

كّلهم أنبيـاء، ولـو كانـت كّلهـا تكـذب مل يكـن فيهـا منفعـة، 

ــ ــالً ال معن ــت فض ــل كان ــًا  ٰى ب ــدق أحيان ــارت تص ــه، فص ل

ر ـهلـا أو مضـ ٰى النـاس يف مصـلحة هيتـد فينتفع هبـا ة يتحـذَّ رَّ

 .)١(»عتمد عليها كّل االعتامديُ  كثريًا لئالَّ منها، وتكذب 

بعضــها صــادقة وبعضــها غــري صــادقة،  ٰى إذن الــرؤ

ــل  والصــادقة منهــا بعضــها قابــل للتعبــري وبعضــها غــري قاب

سـمعته : ، قـالللتعبري، فعن أيب بصـري، عـن أيب جعفـر 

هــزع، يمــأل مــا بــني : بلــيس شــيطانًا يقــال لــهإنَّ إل«: يقــول

، فهـو )٢(»املرشق واملغرب يف كـّل ليلـة، يـأيت النـاس يف املنـام

لـــتهم صـــورًا حتـــدث بســـببها يلقـــي يف روع النـــاس وخميّ 

 .الكاذبة ٰى أضغاث األحالم والرؤ
                                                             

ل بن عمر) ١(  . ٨٥: ٣؛ بحار األنوار ٤٤و ٤٣: التوحيد للمفضَّ

 ).٢٣٤/١٨(ح / ٢١٠: أمايل الصدوق) ٢(

 ابن كاطع لرّد الساطع عىلٰ ا   ............................................  ٢٠

صـادقة وبعضـها كاذبـة فكيـف  ٰى وإذا كانت بعض الـرؤ

ــنُ  ــزمميِّ ــو اجل ــة بنح ــن الكاذب ــادقة ع ــد !ز الص ــل ال تفي ؟ ب

ـِ� ِمـَن الظّن فال تكـون حّجـة ألنَّ  إالَّ  ٰى الرؤ
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 .موررشعيًا وغريه من األُ 

 :الرؤيا التي هلا احلّجية: الثالث املحور

ا الرؤيا احلّجة فهـي رؤيـا املعصـوم فقـط، ومـا حيصـل  أمَّ

فيهـا مـن األمـر والنهـي فهــو خمـتصٌّ باملعصـوم أيضـًا، قــال 
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ــري  ــا غ ــا رؤي ــا املعصــوم أمَّ ــة هــي رؤي ــا احلّج إذن فالرؤي

ــة،  املعصــوم فهــي وإن كانــت صــادقة ولكنَّهــا ليســت بحّج

ــا ــام الص ــده اإلم ــد أكَّ ــر ق ــذا األم ــن دق وه ــن اب ، فع



 ٢١  ........................................  ألوهام واألحالم دليل األدعياءا

مــا تــروي هــذه «: قــال: ، قــالأذينــة، عــن أيب عبــد اهللا 

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

ــم يقولــون: ، فقلــت»أذاهنــم وركــوعهم وســجودهم إنَّ : إهنَّ

كـذبوا فـإنَّ ديـن اهللا أعـّز «: يب بن كعب رآه يف النـوم، فقـالأُ 

ر حقيقــة قــرِّ ن يُ أ ، فــأراد )١(»يف النــوم ٰى رمــن أن ُيــ

مفادهـا أنَّ الرؤيــا ال تصــلح أن تكــون مصــدرًا مــن مصــادر 

 .الترشيع واالعتقاد

ــة فهــي تســتند إىلٰ  ــَرق املنحرف ــا الِف ــات  وأمَّ ــا يف إثب الرؤي

د هلا إمامًا وفقًا لألحـالم كـام هـو حـال أتبـاع دِّ معتقداهتا وُحت 

عون  عي الكـّذاب أمحـد إسـامعيل كـاطع الـذين يـدَّ هذا املـدَّ

ــم رأ ــمأهنَّ ــال هل ــومني ق ــد املعص ــام أنَّ أح ــايعوا : وا يف املن ب

ــام  ــه اإلم أمحــد إســامعيل كــاطع، ونحــن نقــول هلــم مــا قال

ــادق  ــ: الص ــن أن ُي ــّز م ــن اهللا أع ــإنَّ دي ــذبتم ف يف  ٰى رك

 .النوم

                                                             

 .١ح / باب النوادر/ ٤٨٢: ٣الكايف ) ١(

 ابن كاطع لرّد الساطع عىلٰ ا   ............................................  ٢٢

عي اآل هذه هـي أهـمّ  ثـم، وفـيام مـا يسـتند إليـه هـذا املـدَّ

السـمع  ٰى أو ألقـ ملـن كـان لـه قلـب كفايـةبيَّناه من الرّد عليه 

 .طيل بذكر باقي خزعبالتهوهو شهيد، فال نُ 

*   *   * 




