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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّا :  

ـــني  ـــه الطيّب ـــد وآل ـــٰىل حمّم ـــّىلٰ اهللا ع ـــاملني، وص ـــد هللا رّب الع احلم

 .الطاهرين

تصّدٰى العلـامء ورجـال الفكـر واألدب للـدفاع عـن العقائـد احلّقـة يف 

زمــان واجهــوا فيــه أدعيــاء االنحــراف والضــالل وبمختلــف الوســائل كــّل 

 .الفكرية والعلمية واألدبية كلٌّ حسب سعته وختّصصه

ــارت  ــراف وص ــالل واالنح ــاء الض ــه أدعي ــر في ــان كث ــوم ويف زم والي

ــٰى ُأحصـــي أنَّ  ســة بضــاعة رائجــة حتَّ دعــاوٰى الــتقّمص للشخصــيات املقدَّ

ة وال عيسـوية واإلمامـة فضـالً عـن النيابـة باملئـات من اّدعوا األلوهيـة والنبـوَّ

 .بل اآلالف

ــه  وصـار التصـّدي هلـؤالء عـٰىل كثـرهتم يسـتنفذ الوقـت واجلهـد إالَّ أنَّ

ومع ذلك ال يرتك واجـب التصـّدي واحلفـاظ عـٰىل حيـاض العقيـدة والـدين 

بانتشار هـذه الظـاهرة واسـتفحاهلا يف أغلـب املـذاهب واألديـان، ومـن هنـا 

ــز الدر ــذ مرك ــدي أخ ــام امله ــية يف اإلم ــات التخّصص ــه  اس ــٰىل عاتق ع

متابعــة مــا يكتبــه العلــامء يف هــذا اجلانــب ونشـــره لــتعّم الفائــدة منــه، ومــن 

ذوي أهل األقالم البارعـة والبيـان اجلـذاب السـاحر سـامحة الشـيخ عـيل آل 

ــي  ــراف الت ــالل واالنح ــدعاوٰى الض ــذا ل ــه ه ــّدٰى يف كتاب ــذي تص ــن ال حمس

ــامع ــد إس ــا أمح ــب اّدعاه ــوٰى حس ــني دع ــت اخلمس ــي فاق ــاطع والت يل ك
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احصاءات هـذا الكتـاب الـذي نقّدمـه للقـارئ الكـريم، والـذي حيمـل بـني 

جنبيــه مناقشــات علميــة متينــة ومتابعــات دقيقــة واحصــاءات كــّل دعــاوٰى 

ـَم إٰىل  هذا الدّجال، حيث جيـد القـارئ الكـريم فيـه املـنهج املتَّبـع والـذي ُقسِّ

ــة ــّم مالحق ــة، ث ــام ثالث ــدعاوٰى  أقس ــال ال ــدم إغف ــية وع ــدعاوٰى الرئيس ال

ــة  ــالن األجوب ــان بط ــة وبي ــن مالحق ــالً ع ــة، فض ــت ثانوي ــرٰى وإن كان األُخ

التي صدرت من أمحـد إسـامعيل كـاطع أو أتباعـه عـٰىل املقـاالت والكتابـات 

التي سبقت هذا الكتاب، وقد امتـاز هـذا الكتـاب بأنَّـه سـلَّط الضـوء بشـكل 

واألغـالط التـي وقـع فيهـا ابـن كـاطع وأتباعـه،  يلفت النظر عـٰىل األخطـاء

وأمحـد  البصــريوقد أبدع الشيخ املؤلِّـف يف إجيـاد الشـبه بـني دعـوٰى أمحـد 

القادياين واضـحة الفسـاد يف كثـري مـن مفاصـل الـدعوٰى كاالسـتدالل عـٰىل 

ة واملهدويـة  الدعوٰى بـاألحالم وتكـاثر الـدعاوٰى وعظمهـا مـن اّدعـاء النبـوَّ

 .هاوالعيسوية وغري

ــة بعــض املطالــب أن يشــري إٰىل  ــف يف بداي هــذا ومل يغفــل الشــيخ املؤلِّ

ـا  القواعد واألُصول التي ينبغي مراعاهتـا، والتـي ال بـدَّ مـن االلتـزام هبـا وأهنَّ

 .توجب االستقامة واألمان من الزلل

فهــذا الكتــاب يتمتَّــع باالستقصــاء الشــمويل واملتابعــات الدقيقــة 

ــة وم ــات اللطيف ــدر وااللتفات ــل أن تص ــدرت وحيتم ــي ص ــردود الت ــة ال عاجل

دفاعًا عـن وجهـة نظـر األدعيـاء، ثـّم اسـتخلص مـن ذلـك كّلـه ومـن هـذا 

اجلهد الكبري املـرتاكم أنَّ هـذه الـدعوٰى دعـوٰى باطلـة ال يمكـن اإليـامن هبـا 

ا حتمـل يف طيّاهتـا الكثـري مـن املتناقضـات يف أصـل االّدعـاء أو  أو اّتباعها ألهنَّ

ــ ــا يرتتَّ ــتحيلة يف م ــي مس ــدعاوٰى ه ــن ال ــري م ــن أنَّ الكث ــالً ع ــه، فض ب علي

ــه يف رتبــة األئّمــة  عيها، فكــون أمحــد معصــومًا وأنَّ بالنســبة ألّي شــخص يــدَّ
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ــياء،  ــاء واألوص ــا إالَّ األنبي ــع هب ــائص ال يتمتَّ ــزات وخص ــع بمميّ ــه يتمتَّ وأنَّ

هذه دعـاوٰى قـد ُأوصـد عليهـا البـاب وال يمكـن تصـديقها بـأّي حـاٍل مـن 

ة بعـد ختمهـا، إالَّ أنَّـه وحيـث ادَّعـٰى كثـري مـن ا ألحوال نظري دعـاوٰى النبـوَّ

م أنبيـاء مـع كوهنـا خمتومـة بـالنبّي حمّمـد  اسـتدعٰى ذلـك  األشخاص أهنَّ

الرّد عليها وبيان أوجه املغالطـة والتشـويش مـن ِقبَـل أدعيائهـا، فكـذلك هـو 

هـي واضـحة  ريالبصــمحـد أاحلال هنا، فـرغم كـون الكثـري مـن اّدعـاءات 

ــ نَّ أ الَّ إ ،الــبطالن وجــه أف مل يغفــل تســليط الضــوء عليهــا وبيــان املؤلِّ

 .بطالهنا

حيصـنه ره وفكـره يف هـذا الكتـاب مـا ـوهـو جيـول ببصـ ئفيجد القار

ــباههاأومــن  مــن هــذه الــدعوٰى  ــذه أن ينــاظر أل اً لــه علميــويؤهِّ  ،ش ــاع ه تب

 .ون به عقم ما يستدلّ ويبنيِّ  ة الباطلةالدعو

ائنــا الكــرام نأمــل مــن اهللا ســبحانه م هــذا الكتــاب لقرّ ذ نقــدِّ إونحــن 

ــ ــفاعة وليّ ــاٰىل وبش ــم اإله األوتع ــوم عظ ــب املظل ــام الغائ ــأ م زي ن ُجي

ــده ــن جه ــاب ع ــاحب الكت ــة أو ،ص ــني الرعاي ــه يف ع ــولون جيعل ن أو ،القب

ن يكــون خــري بضــاعة وزاد أو ،ليـهإملحنــا أيف هــذا الكتـاب مــا  ئجيـد القــار

 .بناء هذه الطائفة املباركةاستغفال أيريد  شبهات من لردّ 

 مدير املركز

 السيّد حمّمد القبانچي
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 ..إٰىل سيّدي وموالي

 ..اإلمام املهدي املنتظر 

ــدفاع  ــع يف ال ــاب املتواض ــذا الكت ــيكم ه م إل ــدِّ ُأق

عــنكم، وكشـــف كـــذب مــن افـــرتٰى علـــيكم، 

ــاية  ــفارة والوص ــيكم، والس ــاب إل ــٰى االنتس واّدع

 ..كمل

فني بقبوله بأحسن القبولأمتنّ   .ٰى أن ترشِّ

 

*   *   * 





 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّ:  

 د، وعــىلٰ ســيّدنا حمّمــ العــاملني، والصــالة والســالم عــىلٰ  احلمــد هللا رّب 

 .بني الطاهرين املعصومنيآله الطيّ 

 ..وبعد

رة، اسـمه أمحـد إسـامعيل ـفقد ظهـر يف العـراق رجـل مـن أهـل البصـ

ـــريالب ــص ــ ٰى ، ادَّع ــر أنَّ ــدي املنتظ ــام امله ــفري اإلم ــمّ ه س ــه  ٰى ، وس نفس

باإلمام أمحـد احلسـن، وبعـد أن وجـد لـه أتباعـًا وأنصـارًا كثـرت اّدعاءاتـه، 

ـ ٰى عفـادَّ  جــّده  اإلمـام  ، وأنَّ اإلمــام املهـدي املنتظـر  ه ينتسـب إىلٰ أنَّ

 . )١(ه وصيّه واإلمام من بعدهأنَّ  ٰى عادَّ  الرابع، ثمّ 

عجالـة فجمعـت منهـا أكثـر  هـذا الرجـل عـىلٰ  ٰى دعـاو د أحصيُت وق

ــ: غريبــة ال يصــّدقها عاقــل، مثــل ٰى عــاًء، منهــا دعــاومــن مخســني ادّ  ه هــو أنَّ

ـ َب ، وُصـلِ بـن مـريم  ٰى عيسـ ٰى الذي فدّ  ه كـان َحَجـرًا يف يـد دونـه، وأنَّ

 بـه إبــراهيم  ٰى ، وأنجــ)٢( عـيل بـن أيب طالــب أنقـذ بــه سـفينة نـوح

ـ)٣(رودمن نار نم ـ)٤(مـن بطـن احلـوت ص بـه نبيَّـه يـونس ، وخلَّ م ، وكلَّ
                                                        

 . ٤٠: ٢و ١من األعداد : بيان احلّق والسداد) ١(

 .١٦: ١اجلواب املنري ) ٢(

 .املصدر السابق) ٣(

 .املصدر السابق) ٤(
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جعلـه عصـا يفلـق  اهللا تعـاىلٰ  ، وأنَّ )١(الطـور عـىلٰ  بـن عمـران  ٰى به موس

ــ)٣(، وجعلــه درعــًا لــداود )٢(البحــار  ٰى هبــا موســ ه كــان درعــًا ، وأنَّ

ع بــه يــوم أُ  عنــد أمــري املــؤمنني عــيل بــن أيب طالــب  د، وطــواه ُحــتــدرَّ

 .، وغري ذلك من العجائب والغرائب)٤(نييف صفّ  بيمينه

ه هو الذي سيمأل األرض قسطًا أنَّ : ناهيك عن اّدعاءاته العظيمة التي منها

د بميكائيـل، وعدالً بعدما ُملئت ظلـًام وجـورًا، وأنَّـ ـد بجربئيـل، ومسـدَّ ه مؤيَّ

د ول السيّ ه رسه مذكور يف القرآن والتوراة واإلنجيل، وأنَّ ومنصور بعزرائيل، وأنَّ 

ه داّبـة األرض التـي تكّلـم ، وأنَّـٰى ه خملِّص اليهود والنصار، وأنَّ )٥(املسيح 

 ا قام الدليل عىلٰ ، وغري ذلك ممَّ )٧(ةبظهره خاتم النبوَّ  ، وأنَّ )٦(الناس يف آخر الزمان

عاقل، وسنذكر ما وقفنـا عليـه مـن  ا تشيب له الولدان، وال يقبله أّي بطالنه، ممَّ 

 . مطاوي هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىلٰ اّدعاءاته يف

ويف موقـــع أنصـــاره كتـــب كثـــرية منســـوبة إليـــه، مملـــوءة باجلهـــل 

 .، وغري ذلكواخلرافات والتناقضات، وتفسري أحالم يضحك الثكىلٰ 

ــ ثــمّ  ــِف بكــّل إنَّ ــدَّ  ٰى هــذه الــدعاو ه مل يكت  ٰى وغريهــا، بــل صــار يتح

ـأنَّـ مراجع التقليد، ويـدعوهم للمنـاظرة؛ ليثبـت للنـاس ه ه أعلـم مـنهم، وأنَّ

 .هو اإلمام املفروض الطاعة يف هذا العرص
                                                        

 .املصدر السابق) ١(

 .املصدر السابق) ٢(

 .املصدر السابق) ٣(

 .املصدر السابق) ٤(

 .٣٠: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ٥(

 ).هـ٨/٤/١٤٢٤(خطاب صويت له يف ) ٦(

 ).السّيد أمحد احلسن اليامين املوعود: (ذكر ذلك يف بيان له بعنوان) ٧(
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ه حـيٌّ أم م يف هـذا الوقـت أنَّـوهذا الرجـل ال َيظهـر للنـاس، وال ُيعَلـ

ــ ــاك أّي ميّ ــيس هن ــه، إالَّ  ت، ول ــل مع ــيلة للتواص ــًا يف االوس ــت  موقع نرتن

ــ ه يمكــن التواصــل معــه مــن خــالل مــوقعهم، ألنصــاره الــذين يزعمــون أنَّ

ــ: الفيســبوك يقــول أنصــاره  صــفحة منســوبة إليــه عــىلٰ وعــرب ه هــو الــذي إنَّ

 .يكتب فيها بنفسه

مور غـري معلومـة، ولـيس هنـاك طريقـة للتأّكـد مـن هذه األُ  ولكن كّل 

ه قـد مـات ، ولعلَّـٰى هـذه الـدعاو ع كـّل الرجـل مل يـدَّ  ة كالمهم، فلعـلَّ صحَّ 

 .منذ سنني، وأنصاره يتاجرون باسمه، واهللا العامل

ــ ــوقب ــب ُنِس ــدر كتيّ ــهر ص ــوايل ش ــمه َب ل ح ــه، اس ــيّة : (إلي الوص

ســة ــ)اللالكتــاب العاصــم مــن الضــ :املقدَّ ق عليــه واحــد مــن ، مجعــه وعلَّ

جــوابني عــن  ، وهــذا الكتيّــب مشــتمل عــىلٰ )عــالء الســامل(: أنصــاره اســمه

ــد  ــوّجهني ألمح ــؤالني م ـــريس ــيهام  البص ــوابني ف ــيهام بج ــاب عل ــذا، فأج ه

واضـح  حـّق  )عـالء السـامل(اجلـوابني كـام يـزعم  بعض التفصيل، ويف هـذين

 .)١( باخلروج من ربقة املؤمننيرصيح، ليس بوسع مؤمن التنّكر له إالَّ 

بـام يف هـذا الكتيّـب زعمـوا  البصــريولوثوق أنصـار أمحـد إسـامعيل 

مـا ورد  مجيـع مراجـع النجـف األرشف يف أن يـرّدوا عـىلٰ  ٰى إمامهم يتحـدَّ  أنَّ 

 .سة أيضاً م أن يستعينوا بمراجع قم املقدَّ يف هذا الكتيّب، وهل

ــ ــز أنَّ ــارئ العزي ــيالحظ الق ــتحّق وس ــب ال يس ــن مر ه كتيّ ــع أن م ج

عليـه، أو يبـذل فيـه شـيئًا مـن جهـده، وألجـل  دّ يرصف شيئًا من وقته يف الـر

مـا جـاء يف هـذا  هـذه الـّدعوة مـن خـالل رّدي عـىلٰ  عـىلٰ  هذا رأيـت أن أردَّ 

ـ  للناس أنَّ الكتيّب؛ ليتبنيَّ  ا ال ختتلـف هـذه الـدعوة باطلـة مـن أساسـها، وأهنَّ
                                                        

سة(مقّدمة عالء السامل لكتاب ) ١(  ).الكتاب العاصم من الضالل: الوصّية املقدَّ
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ــان  ــت يف زم ــواء كان ــبقتها، س ــي س ــة الت ــدعوات الباطل ــن ال ــا م ــن غريه ع

هـذه الــدعوة  ، أم يف األزمنـة الالحقــة بعـد ذلــك، وأنَّ ة األطهــار األئّمـ

ــة ــال البابي ــا ح ــة)١(حاهل ــة)٢(، والبهائي ــاو ،)٣(، والقادياني ــن دع ــا م  ٰى وغريه

ن شــاء اهللا مــن خــالل هــذا إضــح لســفارة التــي ســبقتها، وسيتَّ املهدويــة أو ا

هـا فارغـة جوفـاء، يريـدون هبـا خـداع حتـّديات هـؤالء القـوم كلّ  الكتاب أنَّ 

 .لني ال أكثرالبسطاء واملغفَّ 

ــرّد  ــا يف الفصــل األّول ال وحيتــوي الكتــاب عــىل مقّدمــة وفصــلني، بيَّن

عي أمحــد  ــدَّ يف الكتــاب املوســوم  البصـــريعــٰىل جــواب الســؤال األّول للم
                                                        

ـب نفسـه بالبـاب، ُولِـَد يف سـنة : البابية) ١( )  ه١٢٣٥(ُتنسب إٰىل عـيل حمّمـد الشـريازي الـذي لقَّ

ــن دع ــإيران، أعل ــرياز ب ــنة يف يف ش ـــرون س ــس وعش ــر مخ ــن العم ــه م ــه ول ـــ١٢٦٠(وت ، )ه

ــه املهــدي املنتظــر، وحاربــه علـامء إيــران وفنَّــدوا أقوالــه، ثــّم  عـٰى أنَّ وتبعـه مجــع كبــري، ثــّم ادَّ

بأذربيجـان، ثـّم ُسـِجَن يف تربيـز، وُحكِـَم عليـه فيهـا بالقتـل، ) مـاكو(اعُتِقَل وُسِجَن يف قلعـة 

 . سنة) ٣١(، وله من العمر )هـ١٢٦٦(فُأعدم رميًا بالرصاص يف سنة 

ــة) ٢( ــد : البهائي ــيل حمّم ــاع ع ــن أتب ــو م ــاء اهللا، وه ــب ببه ــيل امللقَّ ــني ع ــريزا حس ــب إٰىل م ُتنس

ــريازي  ــاب(الش ــدام )الب ــد إع ــة بع ــة البابي ــوّىلٰ زعام ــاب(، ت ــة، )الب ــه بالبهائي ي أتباع ــمِّ ، فُس

ـ عـٰى أنَّ عٰى أّول األمر أنَّ الباب برشَّ بـه، ثـّم ادَّ ة اخلاّصـة، ادَّ عـٰى النبـوَّ ه املهـدي املنتظـر، ثـّم ادَّ

ة العاّمـة، والبهـائيون يلّقبونـه بألقـاب منهـا عٰى النبـوَّ ج منهـا فـادَّ النبـأ العظـيم، ثــّم : ثـّم تـدرَّ

ــه ــلَّ في ــٰى أنَّ اهللا ح ع ــاليم . ادَّ ــدوين تع ــدأ بت ــا ب ــه بعــض أتباعــه، ويف عك ــَي إٰىل عكــا ومع ُنِف

ـــارض  ـــارض القـــرآن، وع ـــه، فع ـــاب مذهب ـــان(كت ـــنة ) البي ـــوّيف يف عكـــا س ـــاب، ت للب

 . ، وُدفَِن فيها، وأصبح مدفنه مزارًا ألتباعه)هـ١٣٠٩(

يف ) م١٨٣٩(أو األمحديــة، ُتنســب إٰىل املــرزا غــالم أمحــد القاديــاين، ُولِــَد يف عــام : القاديانيــة) ٣(

ـه ُملَهـم قاديان إحدٰى قرٰى بنجاب باهلنـد، كـان ُينظـر إليـه أنَّـه داعيـة إسـالمي، ثـّم ا عـٰى أنَّ دَّ

ــه مثيــل الســّيد املســيح  عـٰى أنَّ ــه الســّيد املســيح مـن ِقَبــل اهللا تعــاٰىل، ثــّم ادَّ عــٰى أنَّ ، ثـّم ادَّ

ــام  ــود، ويف ع ــدان، ) م١٩٠٠(املوع ــاع كثــريون متفّرقــون يف البل ــه اآلن أتب ة، ول ــوَّ ــٰى النب ع ادَّ

 . ّامها بمقربة اجلنَّة، وُدفَِن يف قاديان يف مقربة س)م١٩٠٧(توّيف يف الهور سنة 
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ــة( س ــيّة املقدَّ ــالل: الوص ــن الض ــم م ــاب العاص ــاين )الكت ــل الث ، ويف الفص

 .أيضًا أوضحنا الرّد عىل جوابه للسؤال الثاين يف نفس الكتاب

أن جيعــل هــذا الكتــاب خالصــًا لوجهــه الكــريم، وأن  أســأل اهللا تعــاىلٰ 

ر ـمــام العصــومقبــوالً عنــد إ اً خــرًا يل يــوم فقــري وفــاقتي، ومرضــيّ جيعلــه ذ

ــ ــد هللا رّب ، إنَّ ــب، واحلم ــميع جمي ــّىلٰ  ه س ــاملني، وص ــىلٰ  الع ــ اهللا ع د حمّم

 .وآله الطيّبني الطاهرين

 )هـ١٤٣٤ /لربيع األوّ / ١٣(يف 

 عيل آل حمسن





 

 

 

  ايدة   ا ا  اّد

ا ّب او  

ــردّ  ــاب يف ال ــذا الكت ــأتبعه يف ه ــذي س ــنهج ال ــىلٰ  امل ــامعي ع ــد إس ل أمح

 :مورص يف أُ وأنصاره يتلخَّ  البصـري

١ _ رال واا  جا:  

ــ م يطعنــون يف علــم مــن يقــرأ كتــب أمحــد إســامعيل وأنصــاره جيــد أهنَّ

ــدَّ  ــن يضــعِّف أّي الرجــال بش ــون م ــة وردت يف أّي  ة، ويعيب ــاب مــن  رواي كت

 .د كالم آل حممّ  ه يردّ همونه بأنَّ كتب الشيعة، ويتَّ 

جني ألمحد إسامعيل  قال ناظم العقييل وهو من أشدّ   :البصـرياملروِّ

ــ( م يقبلــون أقــوال علــامء الرجــال مــن دون أن يعلمــوا والعجيــب أهنَّ

ــىلٰ  ــاً ع ــا أحيان ــالً، ويرّجحوهن ــندها أص ــات  س ــن رواي ــحيح م ــند الص املس

فالتوثيقـــات والتضـــعيفات ! الرجـــال يف مـــدح أو ذمّ  املعصـــومني 

ـالرجالية ال  ا أن تكـون عـن رأي واجتهـاد وحـدس علـامء الرجـال، ختلـو إمَّ

ـ ا أن تكـون منقولـة هلـم، والــرأي واالجتهـاد ال خـالف يف عـدم االعــتامد وإمَّ

ـ. خطـأهم الكثـري يف ذلـك الع عـىلٰ عليه، وخصوصاً بعـد االّطـ ا املنقـول وأمَّ

ــ ــو إمَّ ــو ال خيل ــم فه ــت هل ــل البي ــن أه ــوالً ع ــون منق ــا أن يك ن ، أو عمَّ

ــب علــيهم ُحيســ ــن غــري أهــل البيــت ، وإمَّ ، ا أن يكــون منقــوالً ع

ـ واملنقول عن غري أهـل البيـت  ة علينـا وخصوصـاً إذا جهلنـا لـيس حجَّ
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ــدَّ  ــال ب ــديل، ف ــرح والتع ــنهجهم يف اجل ــوال وم ــذه األق ــرواة هل ــلة ال أن  سلس

أن نعـرف الناقـل  نعرف مثالً الذي ينقـل عنـه النجـايش أو الطـويس، وال بـدَّ 

ــن ــ أيّ  هلــام ع ــذا حتَّ ــالم، وهك ــذا الك ــل ه ــارش امل نصــل إىلٰ  ىٰ شــخص نق ع

فهم، قهـم أو ضـعَّ ه وثَّ كيـف أنَّـ ىٰ نـر ة أو رواة احلـديث، ثـمّ ألصحاب األئمّ 

ـ وما هو منهجه يف ذلـك، هـل هـو الظـنّ  ا واالجتهـاد واحلـدس أم مـاذا؟ وأمَّ

 أن نعـرف سلسـلة فأيضـاً ال بـدَّ  املنقول لعلامء الرجال عـن أهـل البيـت 

ف، مضـعّ  جمهـول وال عـىلٰ  إرسـال وال عـىلٰ  السند كاملة، وأن ال حتتوي عـىلٰ 

ــزام، وإالَّ  ــاب اإلل ــرك وهــذا مــن ب ــات، وت ــدقيق يف أســانيد الرواي  فلــامذا الت

ــة؟ كتــب  واحلــال أنَّ ! التــدقيق يف حــال التوثيقــات والتضــعيفات املنقول

هلـا  الرجال وخصوصاً كتـاب النجـايش والطـويس وابـن الغضـائري ال سـند

ــدًا،  مــا نــدر، وكلّ وال طريــق إالَّ  هــا أقــوال ال تصــمد أمــام النقــد العلمــي أب

 مـــا اشـــتهر مـــن الرجـــال بالوثاقـــة أو الضـــعف، وهـــؤالء ال إالَّ  هـــمّ اللّ 

احلـال ] كـذا[اختصاص لكتـب الرجـال يف بيـان حـاهلم، بـل هـم معروفـون 

 .)١()من خالل الروايات وما اشتهر من السرية والتاريخ

تضـعيف مـن  توثيـق وال أّي  ه ال يقبـل أّي هـذا الكـالم أنَّـ ونتيجة كـّل 

ــ أّي  ــن كــان، رجالي ــًا م ــد كائن ــ اً أح ــذا كّل ــان أم غــريه، وهب ــم ك ه يســقط عل

 .الرجال من أساسه

 .كثري من اخلبط واخللط واجلهل كالمه قد اشتمل عىلٰ  إنَّ  ثمّ 

العلـامء يقبلـون أقـوال علـامء الرجـال مـن دون أن  من ذلـك زعمـه أنَّ 

ــىلٰ يع ــًا ع ــا أحيان ــالً، ويرّجحوهن ــندها أص ــوا س ــن  لم ــحيح م ــند الص املس

 .الرجال يف مدح أو ذمّ  روايات املعصومني 
                                                        

 .١٥: انتصارًا للوصّية) ١(
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ــإنَّ  ــح، ف ــذب فاض ــذا ك ــىلٰ  وه ــوا ع ــاليني حكم ــًا  الرج ــرواة طبق ال

ولئــك أقـوال املعـارصين ألُ  ة هلـم، واعــتامدًا عـىلٰ للروايـات املادحـة أو الذاّمـ

ــ ــيهم إمَّ ــلت إل ــي وص ــرواة الت ــن ا ال ــالتلّقي ع ــهرة، أو ب ــافهة، أو بالش مش

عـنهم الشـيعة  ٰى الرجـاليني الـذين تلّقـ مشاخيهم الثقات ومل تصل إلينـا، فـإنَّ 

معرفـة تاّمـة بالرجـال وبدرجـة مـن اجلاللـة  التوثيق والتضـعيف كـانوا عـىلٰ 

ـ ة صـحيحة، وهـذا كـاٍف والورع متنعهم عن مـدح راٍو أو قدحـه بـدون حجَّ

 .ضعيفاهتميف اعتبار توثيقاهتم وت

ما جـاءت الروايـة صـحيحة عـن إمـام معصـوم يف مـدح راٍو أو  ٰى ومت

مة عـىلٰ ذّمه فإهنَّ  روايـات  قـول، وعلـامء الرجـال قـد اسـتندوا عـىلٰ  كـّل  ا مقدَّ

 .كثري من الرواة يف أحكامهم عىلٰ   ٰى ة اهلدصادرة عن أئمّ 

ــ ــ ا إشــكاله عــىلٰ وأمَّ ــأقــوال علــامء الرجــال بأهنَّ ن تكــون ا أا ال ختلــو إمَّ

ـ ا أن تكـون منقولـة هلـم، عن رأي واجتهاد وحدس مـن علـامء الرجـال، وإمَّ

 .ال خالف يف عدم االعتامد عليه والرأي واالجتهاد

ــه ــ أنَّ : فجواب ــحّجي ــول الرجــايل إنَّ ــل ة ق ــن أه ــه م ــبب كون ــي بس ام ه

ــع إىلٰ  ــام ُيرج ــيهم ك ــع إل ــذين ُيرج ــربة ال ــون،  اخل ــائر الفن ــربة يف س ــل اخل أه

احلـدس  هـا مبتنيـة عنـد العقـالء عـىلٰ لتضـعيفات الرجاليـة كلّ والتوثيقات وا

ــك ألنَّ  ــة؛ وذل ــة معروف ــئ عقالئي ــن مناش ــئني م ــاد الناش ــة  واالجته العدال

 .دَركان باحلدس واالجتهادام يُ ، وإنَّ دَركان باحلّس والضعف ال يُ 

ــه ــت (: وقول ــل البي ــري أه ــن غ ــول ع ــيس ح واملنق ــل ــا، جَّ ة علين

ــا سلســلة  ــاً إذا جهلن ــرح وخصوص ــنهجهم يف اجل ــذه األقــوال، وم ــرواة هل ال

 .)والتعديل

ة ام يكون حجَّ املنقول يف توثيق الرجال وتضعيفهم إنَّ  واضح الضعف؛ ألنَّ 
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  يقبل توثيقًا أو تضعيفًا لـراٍو إالَّ إذا كان املنقول عنهم ثقاتًا، وال يلتزم عاقل بأالَّ 

نعرف منهج املنقـول  ا ال نحتاج ألن، مع أنّ إذا كان صادرًا عن أهل البيت 

 .عنه يف اجلرح والتعديل إذا كان يشهد بكذب راٍو أو بصدقه ووثاقته وعدالته

ــ ــهوأمَّ ــ( :ا قول ــت وأمَّ ــل البي ــن أه ــال ع ــامء الرج ــول لعل  ا املنق

إرسـال وال  أن نعرف سلسـلة السـند كاملـة، وأن ال حتتـوي عـىلٰ  فأيضاً ال بدَّ 

 .)فمضعّ  جمهول وال عىلٰ  عىلٰ 

ــفهــو واضــح ا ا كيــف نعــرف حــال سلســلة الســند مــن لركاكــة؛ ألنَّ

أقـوال الرجـاليني املعـروفني الــذين  حيـث الوثاقـة والضـعف إذا مل نرجـع إىلٰ 

 !ة بأحوال الرواة؟هلم خربة بالرجال ومعرفة تامّ 

 نقبـل توثيقـًا وال تضـعيفًا لـراٍو ا قالـه نـاظم العقـييل أالَّ ه يلزم ممـَّمع أنَّ 

ــطّ  ــن الرق ــك ع ــدر ذل ــواء ص ــارصين ، س ــن املع ــروفني، أم ع ــاليني املع ج

لة أهل البيت للرواة، أم عن أئمّ   .، وهذا ال يقوله حمصِّ

ــه أنَّ  ــويس  وزعم ــايش والط ــاب النج ــًا كت ــال وخصوص ــب الرج كت

 . ما ندروابن الغضائري ال سند هلا وال طريق إالَّ 

كتب الرجال املعروفة، وخصوصًا كتـاب النجـايش  جمازفة واضحة؛ ألنَّ 

منقولـة عـن مؤّلفيهـا  _الرجال والفهرسـت  _ يب الشيخ الطويس وكتا 

ه شكِّك أحد يف نسبة هذه الكتب وغريها هلؤالء األعالم، مع أنَّ بالتواتر، وهلذا مل يُ 

 .لو راجع كتب الرجال لوجد فيها أسانيد هذه الكتب ألصحاهبا

ــ ــ أنَّ  ٰى وال خيف ــاره إنَّ ــامعيل وأنص ــد إس ــم أمح ــقاط عل ــاولوا إس ام ح

التــي قامــت ) الغيبــة(هلــم التمّســك بروايــة كتــاب  ٰى رجــال بكاملــه ليتســنّ ال

روايـة يؤّيـدون هبـا بـاطلهم  خصـومهم بكـّل  عليها دعوهتم، وليحتّجوا عـىلٰ 

 .لو كانت من دون إسناد، أو كان يف سندها إرسال أو ضعف ٰى حتَّ 
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ــنَّ  ــإهنَّ لك ــك ف ــع ذل ــّعفون هم م ــاليني، ويض ــأقوال الرج ــذون ب م يأخ

الروايـات التـي تصـطدم مـع دعـوهتم، مثـل تضـعيفهم توقيـع  أسانيد بعض

ــ ــن حمّم ــيل ب ــيخ ع ــع الش ــفري الراب ــمري الس ــيخ  د الس ــذي رواه الش ال

 :ب، قالد احلسن بن أمحد املكتَّ عن أيب حممّ  الصدوق 

د  فيهـا الشـيخ عـيل بـن حمّمـكنت بمدينة السـالم يف السـنة التـي تـوّيف 

س اهللا روحـه، فحضـ النـاس  ام، فـأخرج إىلٰ ل وفاتـه بأّيـرُته قبــالسمري قـدَّ

د السـمري أعظـم بسم اهللا الرمحن الـرحيم، يـا عـيل بـن حمّمـ«: توقيعًا نسخته

ام، فـأمجع أمـرك، ة أّيـك ميّـت مـا بينـك وبـني سـتَّ اهللا أجر إخوانك فيك، فإنَّ 

أحـد يقـوم مقامـك بعـد وفاتـك، فقـد وقعـت الغيبـة الثانيـة،  وال توِص إىلٰ 

، وذلـك بعـد طـول األمـد، وقسـوة القلـوب، إذن اهللا  بعـد فال ظهـور إالَّ 

ــاهدة، أَال  عي املش ــدَّ ــن ي ــيعتي م ــيأيت ش ــورًا، وس ــتالء األرض ج ــن وام  فم

 .)١(»...املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كاذب مفرتٍ  ٰى عادَّ 

 :قال أمحد إسامعيل

توجــد كثــري مــن املناقشــات هلــذه الروايــة، وهــي كافيــة، ولــذا فهــم (

ـتركوه االحتجـاج هبـا  م يعلمـون أنَّ ا، وأعرضوا عنهـا منـذ زمـن بعيـد؛ ألهنَّ

ال قيمة له، فهي مطعـون يف سـندها، وعنـدهم لـو كانـت صـحيحة السـند ال 

 . )٢()اليقني بصدورها تفيد االعتقاد دون أن يعضدها ما يوصل إىلٰ 

: وبعض أنصار أمحد إسـامعيل وهـو ضـياء الزيـدي كتـب كتابـًا أسـامه

 :وقال ، ضعَّف فيه هذا التوقيع،)ة يف رواية السمريقراءة جديد(

الً، هـي الـرغم مـن ضـعف السـند الـذي مـرَّ علينـا أوّ  الرواية عىلٰ  إنَّ (
                                                        

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: كامل الدين) ١(

 .٢٨: مع العبد الصالح) ٢(
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خرب واحـد، وال يمكـن حتصـيل العلـم مـن خـرب الواحـد الثقـة، فضـالً عـن 

 .)١()املرسلة أو املجهولة

ره يف مجيع األعصار، ته واعتباصحَّ  ا أمجع الشيعة عىلٰ هذا التوقيع ممَّ  مع أنَّ 

ه يومنا هذا، مل يطعن فيه طـاعن، ولكـن ألنَّـ وكان العمل عليه منذ صدوره إىلٰ 

 يتعارض مع دعوهتم بصورة واضحة حاولوا تضعيفه والتشكيك يف داللته عىلٰ 

 .عي السفارة قبل الصيحة والسفياينمن يدَّ  تكذيب كّل 

اديث من باب اإللـزام ام يضّعفون بعض األحم إنَّ وهؤالء وإن زعموا أهنَّ 

ـملخالفيهم الذين يعتمـدون علـم الرجـال، إالَّ  م بالنتيجـة يطرحـون تلـك  أهنَّ

 .ة عليهم وإن كانت ضعيفة عند غريهما حجَّ الروايات، وال يعملون هبا مع أهنَّ 

ــإنَّ  ــان، ف ــف ك ــأحتّج وكي ــة يف  ني س ــات املروّي ــع الرواي ــيهم بجمي عل

أســانيدها، إلزامــًا هلــم بمــنهجهم كتــب الشــيعة اإلماميــة مــن دون النظــر يف 

ـ الـذي التزمـوا بـه والـذي حيتّجـون بــه عـىلٰ  م يف أســانيد غـريهم، ولـن أتكلَّ

 . إذا اقتضت احلاجة ذلكالروايات يف غالب األحيان إالَّ 

ــام أنَّ  ــ نعــم، ب ــت بحجَّ ــعيفة ليس ــات الض ــة الرواي ــد القطعي ة يف العقائ

ــإّين  ــة، ف ــام اإللزامي ــأردّ واألحك ــّل   س ــع ك ــة ض ــىلٰ رواي ــا ع ــون هب  يفة حيتّج

 .ريهم عمالً هبذا املنهج الصحيحغ

٢ _ وا وا ل اأ  ا جا:  

ــاره إىلٰ  ــامعيل وأنص ــد إس ــب أمح ــم أُ  أنَّ  ذه ــق عل ــه واملنط ــول الفق ص

ـوالنحو كلّ  ة أهـل البيـت هـا مل تـرد عـن أئّمـا كلّ هـا بدعـة، ال قيمـة هلـا؛ ألهنَّ

 َّبقوله ن ال ُحيتجُّ هم ممَّ ام وردت عن غري، وإن. 
                                                        

 .١٤: قراءة جديدة يف رواية السمري) ١(
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ــاب  ــه لكت ــامعيل يف تقديم ــد إس ــال أمح ــذِّ (ق ــام ملك ــول اإلفح ب رس

 ): اإلمام 

ــىلٰ ( ــييل ع ــاظم العق ــيخ ن ــق للش ــو رّد موفَّ ــاب، وه ــذا الكت ــرأت ه  ق

جــواب الســيّد حممــود احلســني لســؤال ســأله فيــه ســائل عــن هــذه الــدعوة 

ــ ب الســيّداحلقَّ ات كالمــه دونــام ة يف طيّــحممــود احلســني هــذه الــدعو ة، فكــذَّ
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يف  _هــا هــو تومهَّ  _، وطلــب الســيّد حممــود احلســني يف جوابــه معجــزة )٣٩

ــأُ  ة أصــول الفقــه علــم ظنّــي ونظريــات ظنّيــ ه ال يعلــم أنَّ صــول الفقــه، وكأنَّ

ـ: قواعـد وضـعها كفـرة اليونـان، وقـالوا مستندة إىلٰ  ا بـدهييات منطقيـة ال إهنَّ

خالف فيها بني العقالء، وليت شـعري لـو كـان هـؤالء اليونـانيّني عقـالء ملـا 
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 يصــاب بعقــول بنــي آدم الناقصــة لصــحَّ ، ولــو كــان ديــن اهللا )٧٢:احلجــر(

ــاىلٰ  ــس إلنكــار وجــود اهللا ســبحانه وتع ــاركس ومــن أسَّ  اســتدالل كــارل م

ـولكانوا معذورين، فقـد تبنّـوا قواعـد ادَّ  سـوا عليهـا عـوا أهنَّ ا بـدهييات، وأسَّ

، وضـّلوا وأضـّلوا هبـا نصـف اهللا سـبحانه وتعـاىلٰ  نظريات، أنكروا هبا وجود

 .)١()أهل األرض

ــ ــذه  أنَّ  ٰى وال خيف ــامعيل هب ــد إس ــل أمح ــن جه ــئ ع ــالم ناش ــذا الك ه

ــه ــي قول ــه هبــا، ويكف ــي أُ  إنَّ ( :العلــوم، وعــدم معرفت ــم ظنّ صــول الفقــه عل

علــامء  ، مــع أنَّ )قواعــد وضــعها كفــرة اليونــان ة مســتندة إىلٰ ونظريــات ظنّيــ

صــول الفقــه مــن قريــب وال بعيــد، والعلــم الــذي  عالقــة هلــم بأُ اليونــان ال
                                                        

ب رسول اإلمام) ١(  .١٧: اإلفحام ملكذِّ
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أمحـد إسـامعيل  وضعه فالسـفة اليونـان هـو علـم املنطـق، ومـن الواضـح أنَّ 

 .املنطق، فحكم عليهام بحكم واحد صول الفقه وعلمال يميّز بني علم أُ 

ه وضـع أساسـًا يـة؛ ألنَّـقواعد علـم املنطـق قواعـد قطعيـة ال ظنّ  مع أنَّ 

ــلصــيانة   ل يف اســتدالله وتفكــريه إىلٰ العقــل عــن الوقــوع يف اخلطــأ، وليتوصَّ

 .من درس هذا العلم ة، وهذا أمر واضح يعرفه كّل نتائج قطعية ال ظنّي

فـق مجيـع العقـالء والعلـامء هـذه العلـوم علـوم إنسـانية اتَّ  أنَّ  ٰى وال خيف

دراسـتها، أّمهيتهـا وكثـرة فوائـدها، ولـذلك اعتنـوا هبـا وب قديًام وحديثًا عـىلٰ 

 . وكتبوا الكتب يف تدوينها وتنقيحها

ـ ٰى خـروحال هذه العلوم حـال العلـوم األُ  ل إليهـا اإلنسـان التـي توصَّ

ــّب  ــة، كالط ــرب العصــور املتعاقب ــرية ع ــه الكث ــاء، بتجارب ــاء، والكيمي ، والفيزي

واهلندسة التي رصف أمحـد إسـامعيل يف دراسـتها سـنني مـن عمـره، وغريهـا 

ـ: النافعـة، التـي ال يقـول فيهـا عاقـل من العلوم اإلنسانية ا غـري مهّمـة وال إهنَّ

 .ؤخذ عن أهل البيت ا مل تُ قيمة هلا؛ ألهنَّ 

ــد كــان أئّمــ ــت لق ينــاظرون املالحــدة والزنادقــة  ة أهــل البي

ــاب أو  ــيهم بالكت ــون عل ــانوا حيتّج ــا ك ــة، وم ــان املختلف ــحاب األدي وأص

ـــنَّ الُســـ تعملون معهـــم قواعـــد ام كـــانوا ينـــاظروهنم بالعقـــل، ويســـة، وإنَّ

 .ل علم املنطق ببياهنااالستدالل الصحيح التي تكفَّ 

ــد رو ــفّ  ٰى وق ــدرجات(ار يف الص ــائر ال ــن ) بص ــام ب ــن هش ــنده ع بس

ــال ــم، ق ــد اهللا : احلك ــا عب ــألت أب ــ س ــن  ٰى بمن ــرف م ــامئة ح ــن مخس ع

ــول ــت أق ــالم، فأقبل ــون: الك ــذا يقول ــذا وك ــال. ك ــول يل«: ق ــذا : فيق ــل ك ق

ــُجعلــت : فقلــت. »وكــذا ك فــداك، هــذا احلــالل واحلــرام والقــرآن أعلــُم أنَّ

ــالم؟ ــو الك ــذا ه ــه، وه ــاس ب ــم الن ــاحبه، وأعل ــال يل! ص ــكُّ «: فق ــا  وتش ي
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ــ عــىلٰ  اهللا حيــتجُّ  أنَّ  هشــام؟ مــن شــكَّ  مــا  ة ال يكــون عنــده كــّل خلقــه بحجَّ

 .)١(»اهللا عىلٰ  ٰى حيتاجون إليه فقد افرت

ــّل  ــ وك ــن تتبَّ ــدم ــه جي ــامعيل وأتباع ــد إس ــالم أمح ــ ع ك ــم أهنَّ م جلهله

صــولية واملنطقيــة والنحويــة يف كالمهــم مــن حيــث يســتخدمون القواعــد األُ 

ــإهنَّ  ــعرون، ف ــعرون أو ال يش ــإنَّ يش ــا ف ــديث م ــون بح ــدما حيتّج الزم  م عن

ـ ـ إنَّ : م يقولـوناحتجاجهم بـه أهنَّ ة، بـل خـرب غـري الثقـة أخبـار اآلحـاد حجَّ

ـ ــ ة، وأنَّ حجَّ والبعــث أو يف  هر يف احلــّث األمــر ظـا ة، وأنَّ ظــاهر الكـالم حجَّ

الوجوب، والنهي ظـاهر يف املنـع والزجـر أو يف احلرمـة، وغـري ذلـك، وهـذه 

 .صولية معروفةها قواعد أُ كلّ 

ــ ــإهنَّ كــام أهنَّ ــبهم ف ــدما يكتبــون كت م يرفعــون الفاعــل، وينصــبون م عن

املفعــول، وجيــّرون املجــرور، وهكــذا، وهــذه قواعــد نحويــة معروفــة 

 . شاؤوا أم أبواومضبوطة، يعملون هبا 

ــإنَّ  ــان ف ــف ك ــبوطة  وكي ــد مض ــدهم قواع ــيس عن ــوم ل ــؤالء الق ه

ـ ٰى يرجعون إليهـا يف شـتّ  ام يأخـذون مـن القواعـد مـا يسـتفيدون العلـوم، وإنَّ

ــ  ة علــيهم وإن قــام الــدليل عــىلٰ منــه بشــكل انتقــائي، ويــرّدون مــا كــان حجَّ

 . تهصحَّ 

جهلهـم هبــا  هـذه العلـوم هــو الــداعي إلسـقاط كــّل  ومـن املعلـوم أنَّ 

يف أخطـاء  البصــريمن جهة كام قلنا، وكثـرة وقـوع إمـامهم أمحـد إسـامعيل 

ــرَّ  روا فاضــحة ال يقــع فيهــا صــغار طلبــة العلــم مــن جهــة ثانيــة، ولــذلك ب

، فــال جيــب علــم النحــو مل يــرد عــن أهــل البيــت  أخطــاءه الكثــرية بــأنَّ 

 . االلتزام به، وال قيمة له عندهم
                                                        

 .٣ح / ٤باب نادر من باب / ١٤٣: بصائر الدرجات) ١(
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صـولية غـري املوافـق للقواعـد األُ  املـنهج املعـوّج  بعون هـذام يتَّ ومع أهنَّ 

بـدليل  دلـيلهم املعـوّج  عـىلٰ   ال أحتـاج للـردّ  أّين أو املنطقية املتسامل عليهـا، إالَّ 

ــ مثلــه، فــإنَّ  معــوّج  ــة غنــيف الــدليل الصــحيح واحلجَّ  وكفايــة لكــّل  ٰى ة التاّم

، وكـان غـريض هـو بيـان طـريقتهم يف االسـتدالل ومـنهجهم يف طالب حـّق 

 .بيِّنة من أمرهم الحتجاج ليكون القارئ العزيز عىلٰ ا

٣ _ إ  ت اموا  جا:  

نسب أنصار أمحـد إسـامعيل إليـه جمموعـة مـن الكتـب والبيانـات، ومل 

بـه، وهـو يف تلـك الكتـب املنسـوبة إليـه كثـريًا نجد منه ما يدفع ذلـك أو يكذِّ 

االسـتفادة  عوهم إىلٰ سـتفادة مـن موقـع أنصـاره ويـداال ما ُيرشـد النـاس إىلٰ 

 : ه إليه ما نّصهه قال يف جواب سؤال موجَّ منه، فإنَّ 

ـوأمَّ (  ة اهللا يف كـّل ا سؤالك عن قبلـة الصـالة فالقبلـة احلقيقيـة هـو حجَّ

اذه قبلــة بــأن تتبعــه وتعمــل معــه، ويمكنــك أن تقــرأ الكتــب يف زمــان، واّختــ

 .)١()]كذا[ العقيدة احلّق  ف عىلٰ عرَّ موقع أنصار اإلمام املهدي لتت

 :وقال يف جواب سؤال آخر

ويمكنك قراءة تفسري هذه اآليات يف كتاب تفسري آية من سورة يونس، (

 .)٢()اهللا ينفعك هبا وهو منشور يف موقع أنصار اإلمام املهدي؛ لعلَّ 

 :وقال يف جواب سؤال ثالث

 هـو الواجـب عـىلٰ  ويمكنك قراءة كتاب الرشائع، وقـد بيَّنـت فيـه مـا(

نفسـها،  يف الواليـة عـىلٰ  يكـون للفتـاة احلـّق  ىٰ الزوجة جتاه زوجها، وأيضاً متـ
                                                        

 .٥٢٧ :٦ - ٤ثري اجلواب املنري عرب األ) ١(

 .٥٨٣ :٦ - ٤اجلواب املنرب عرب األثري ) ٢(



سة  ٢٥...............................    املنهج املتَّبع يف الرّد عٰىل دعوة البصـري وكتاب الوصّية املقدَّ

 لكــم ، وإذا مل يتبــنيَّ والكتــاب منشــور يف موقــع أنصــار اإلمــام املهــدي 

 .)١()يء بعد القراءة يمكنكم السؤال، وأكون بخدمتكم إن شاء اهللاـش

 : ويف تفسريه لرؤيا أحد السائلني قال

ــ( ــأمَّ ــدين، وأمَّ ــار فهــو ال ــاء يف ملكــوت ا اَخلض ا الســطح فهــو االرتق

الساموات واألرضني، ويف هـذه الرؤيـا وجـه بسـيط بـني يـديك، وهـو موقـع 

هــي العلــم املوجــود : راء الواســعةـالشــبكة، واحلديقــة اخلضــ األنصــار عــىلٰ 

هـي : صـال يف الشـبكة، والنافـذةهـو األثـري، طريـق االتّ : يف املوقع، والسـطح

ــذ ــىلٰ ناف ــيط تك ع ــت البس ــع، والبي ــ: املوق ــه؛ ألنَّ ــع نفس ــو املوق ــغري ه ه ص

 .)٢()بحجمه

مــا يف تلــك  إلبطــال هــذه الــدعوة بكــّل   ســأحتّج وألجــل ذلــك فــإّين 

ــو  ــا ه ــاره، وم ــع أنص ــودة يف موق ــه، واملوج ــوبة إلي ــات املنس ــب والبيان الكت

ــ ــاره؛ ألهنَّ ــبهم أنص ــذكور ويف كت ــع امل ــه يف املوق ــوب إلي ــرتمنس وا م إذا مل يف

ـعليـه فـام يف مـوقعهم وكتــبهم ح  ة عليـه، وإن كـانوا قــد افـرتوا عليـه فــإنَّ جَّ

ــبــنيِّ الواجــب عليــه أن يُ  ا ال نعلــم بحقيقــة احلــال،  للنــاس ذلــك، وحيــث إنَّ

سـكوته إقـرار منـه بـام يف ذلـك املوقـع،  ا نسبوه إليـه، فـإنَّ وهو مل ينكر شيئًا ممَّ 

 .قيد احلياة ال عىلٰ وتسليم بنسبة تلك الكتب إليه إن كان ال يز

*   *   * 

 

                                                        

 .١٤ :٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ١(

 .٥٠١: ٦ - ٤اجلواب املنرب عرب األثري ) ٢(





 

 

 

 و ا ّا  ؟  

رواهـا شـيخ الطائفـة الشـيخ  )١(الرواية التـي أسـموها بروايـة الوصـيّة

 :، وهذا نّصها)الغيبة(يف كتاب  الطويس 

أخربنا مجاعة، عن أيب عبد اهللا احلسني بن عيل بن سفيان البزوفري، عـن 

د بن اخلليل، صيل العدل، عن عيل بن احلسني، عن أمحد بن حممّ عيل بن سنان املو

ري، عن عّمه احلسن بن عيل، عن أبيه، عن أيب عبد اهللا ـعن جعفر بن أمحد املص

د، عن أبيه الباقر، عن أبيه ذي الثفنات سـيّد العابـدين، عـن أبيـه جعفر بن حممّ 

 _ ل رسول اهللا قا«: ، قالاحلسني الزكي الشهيد، عن أبيه أمري املؤمنني 

ر صـحيفة ـيـا أبـا احلسـن أحضـ: لعـيل  _يف الليلة التي كانت فيها وفاته 

 ،يا عيل: هذا املوضع، فقال إىلٰ  ٰى انته ٰى ته حتَّ وصيَّ  فأمال رسول اهللا . ودواة

، فأنت يـا عـيل اً مهديّ  عشـرإمامًا، ومن بعدهم اثنا  عشـره سيكون بعدي اثنا إنَّ 

ك اهللا تعاىلٰ إما عشـرل االثني أوّ  ، وأمري املؤمنني، ٰى ـاملرتض اً عليّ : يف سامئه مًا، سامَّ

سامء هذه األ يق األكرب، والفاروق األعظم، واملأمون، واملهدي، فال تصحُّ والصدّ 

فمن  ،نسائي تهم، وعىلٰ هم وميّ أهل بيتي حيّ  ي عىلٰ ألحد غريك، يا عيل أنت وصيّ 

ْقتَها  ها يف عرصة القيامة، ين ومل أرَ فأنا بريء منها، مل ترَ ثبَّتَّها لقيتْني غدًا، ومن طلَّ

ابنـي  مها إىلٰ ـرتك الوفـاة فسـلّ تي من بعـدي، فـإذا حضـمَّ أُ  وأنت خليفتي عىلٰ 
                                                        

ـا وصـّية رسـول اهللا ) ١(  إنَّام أسـموها بروايـة الوصـّية ليلّبسـوا عـٰىل النـاس، ويومهـوهم بأهنَّ

ــا لــن ُأجــارهي ــه، وأن ــة كتــاب يف ليلــة وفات ــة(م يف ذلــك، بــل ســأطلق عليهــا رواي ، أو )الغيب

 ).الغيبة(رواية الوصّية التي رواها الشيخ الطويس يف كتاب 
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ابنـي احلسـني الشـهيد  رته الوفاة فليسـّلمها إىلٰ ـالوصول، فإذا حض احلسن الربّ 

لعابدين ذي الثفنات ابنه سيّد ا رته الوفاة فليسّلمها إىلٰ ـالزكي املقتول، فإذا حض

رته الوفـاة ـد البـاقر، فـإذا حضـابنه حممّ  رته الوفاة فليسّلمها إىلٰ ـعيل، فإذا حض

 ٰى ابنه موسـ رته الوفاة فليسّلمها إىلٰ ـابنه جعفر الصادق، فإذا حض فليسّلمها إىلٰ 

رته الوفـاة ـابنه عيل الرضا، فإذا حض رته الوفاة فليسّلمها إىلٰ ـالكاظم، فإذا حض

ابنـه عـيل  رته الوفاة فليسـّلمها إىلٰ ـد الثقة التقي، فإذا حضابنه حممّ  مها إىلٰ فليسلّ 

رته ـابنه احلسن الفاضل، فـإذا حضـ رته الوفاة فليسّلمها إىلٰ ـالناصح، فإذا حض

 عشــر، فـذلك اثنـا د د املستحَفظ من آل حممّ ابنه حممّ  الوفاة فليسّلمها إىلٰ 

 مها إىلٰ فليسـلّ ) رته الوفاةـفإذا حض(، اً مهديّ  رعشـيكون من بعده اثنا  إمامًا، ثمّ 

بني، له ثالثة أسامي اسم كاسمي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحـد، : ابنه أّول املقرَّ

 .)١(»ل املؤمننياملهدي، هو أوّ : واالسم الثالث

ّا روا :  

ــذه  ــدَّ ه ــم ج ــل مظل ــعيف، ب ــندها ض ــة س ــا اً الرواي ــب رواهت ، وأغل

 .ال بمدح وال بقدح هلم ذكر يف كتب الرجال،جماهيل، مل يرد 

 :وإليك بيان حال بعضهم

 :عيل بن سنان املوصيل الَعْدل _ ١

ــه فيهــا ذكــر، ال بمــدح وال  ــال، مل يــرد ل ــل يف كتــب الرج وهــذا مهم

 . قدح، فيكون جمهول احلال

ـالتوثيـق؛ ألنَّـ عـىلٰ  ووصفه بالَعْدل ال يـدلُّ  ام يكـون وصـفًا ألحـد ه ربَّ

املـراد بـه  ه وصـف لـه فلعـلَّ منا بأنَّـه وصف له، ولـو سـلَّ م أنَّ  ُيعلَ أجداده، فال

 . يء آخر غري التوثيقـش
                                                        

 .١١١ح / ١٥١و ١٥٠: الغيبة) ١(



سة؟  ٢٩......................................................  ما هي الوصّية التي وصفوها باملقدَّ

 : ترمجة الفقيه الدارمي الَعْدليف د اخلوئي قال السيّ 

من ألقابه، وهذه كلمة  )العدل(كلمة  الرجل من العاّمة، وأنَّ  ال يبعد أنَّ (

 .)١()كاتب العدل: فيقال الُكتَّاب يف القضاء واحلكومات، ق عىلٰ طلَ تُ 

ح من هذا الوصف أنَّ  د اخلوئي والسيّ  : ة، فقـاله رجل مـن العاّمـرجَّ

كان يوصف  ما يظهر من ذكرها يف مشايخ الصدوق  عىلٰ  )العدل(كلمة  إنَّ (

 .)٢()ةة، فال يبعد أن يكون الرجل من العامّ هبا بعض علامء العامّ 

راد به التوثيق، فال نعلم مـن وصـفه ه يُ هذا الوصف له وأنَّ  منا أنَّ ولو سلَّ 

 . الواصف له بذلك ال ُيعتمد عليه يف جرح وال تعديل هبذا الوصف، فلعلَّ 

 :عيل بن احلسني _ ٢

ضـح بتتبّـع وهو اسـم مشـرتك، ُيعـرف بـالراوي واملـروي عنـه، ومل يتَّ 

د بـن اخلليـل، ويـروي عنـه عـيل بـن الروايات من يروي عن أمحـد بـن حمّمـ

 .ف من هوالعدل، وعليه فهو جمهول احلال، ال ُيعرَ سنان املوصيل 

ــ م أنَّ والــد الشــيخ الصــدوق (ه عــيل بــن احلســني بــن بابويــه وال ُيتــوهَّ

د بـن اخلليـل، والد الشيخ الصـدوق ال يـروي عـن أمحـد بـن حمّمـ ؛ ألنَّ )

 .سنان املوصيل العدل وال يروي عنه عيل بن

د الشـيخ الصـدوق يـروي عـن والـ الشـيخ الطـويس  أنَّ  مضافًا إىلٰ 

د بـن الشيخ املفيد، الـذي يـروي عـن الشـيخ الصـدوق حمّمـ: بواسطتني، مها

 . عيل بن احلسني بن بابويه

 :قال الشيخ الطويس 

ــ ٰى عــيل بــن احلســني بــن موســ( ــه القّم ــن بابوي ، كــان فقيهــًا ي ب
                                                        

 .٣٣٠٢الرقم / ٢١٠: ٦معجم رجال احلديث ) ١(

 .٨١٩٤الرقم / ٥٠: ١٣معجم رجال احلديث ) ٢(



 اإلمام القائم الرّد القاصم لدعوة املفرتي عىلٰ    ................................................  ٣٠

ــةً  ــيالً ثق ــريةجل ــب كث ــه كت ــال إىلٰ ، )...، ول ــه (: أن ق ــع كتب ــا بجمي أخربن

ــن شــيخ املفيــد ال: ورواياتــه ــد اهللا، عــن أيب جعفــر اب ، واحلســني بــن عبي

 .)١()، عن أبيه]الصدوق[بابويه 

ــ ــويس وأمَّ ــيخ الط ــني الش ــائط ب ــني  ا الوس ــن احلس ــيل ب ــني ع وب

مجاعــة، عــن احلســني بــن (: فــثالث، هــي) الغيبــة(املــذكور يف روايــة كتــاب 

 يـدلُّ  ، وهـذا)عيل بن سفيان البزوفري، عـن عـيل بـن سـنان املوصـيل العـدل

) الغيبـة(اختالف الطبقة بـني عـيل بـن احلسـني املـذكور يف روايـة كتـاب  عىلٰ 

 .ووالد الشيخ الصدوق 

ــع أنَّ  ــدوق  م ــيخ الص ــيل  الش ــنان املوص ــن س ــيل ب ــن ع ــروي ع ي

 :، حيث قال)كامل الدين ومتام النعمة(بواسطتني كام ورد ذلك يف كتاب 

د بن مهـران اآليب اهللا بن حممّ اس أمحد بن احلسني بن عبد ثنا أبو العبّ حدَّ (

زيـد بـن عبـد اهللا ) بـن(احلسـني ) أبـو(ثنا حـدَّ : بمرو، وقـال العرويض 

: ثني أيب، قالحدَّ : ثنا أبو احلسن عيل بن سنان املوصيل، قالحدَّ : البغدادي، قال

من  دَ فَ د احلسن بن عيل العسكري صلوات اهللا عليهام وَ سيّدنا أبو حممّ  َض  ُقبِ امَّ ـل

الرسم والعادة، ومل يكن عندهم  مل عىلٰ بال وفود باألموال التي كانت ُحت قم واجل

سألوا عن سيّدنا احلسـن  ٰى ُرسَّ من رأ  أن وصلوا إىلٰ ، فلامَّ خرب وفاة احلسن 

 .)٢()...ه قد ُفِقدَ إنَّ : ، فقيل هلمبن عيل 

ــافًا إىلٰ  ــدوق  أنَّ  مض ــيخ الص ــارشة ال  الش ــده باملب ــن وال ــروي ع ي

عـيل بـن احلسـني الـذي يـروي عنـه عـيل بـن  أنَّ  عـىلٰ  وهـذا يـدلُّ  بالواسطة،

 .سنان املوصيل شخص آخر
                                                        

 ).٣٩٢/١٩(الرقم / ١٥٧: الفهرست) ١(

 .٢٦ح / ٤٣باب / ٤٧٦: امل الدينك) ٢(



سة؟  ٣١......................................................  ما هي الوصّية التي وصفوها باملقدَّ

 :د بن اخلليلأمحد بن حممّ  _ ٣

ف ، فــال ُيعــرَ وهــو مهمــل يف كتــب الرجــال، مل يــذكروه بمــدح وال ذمّ 

 .من هو

ة عـن أمحـد وهو مـن املـدافعني بشـدَّ  _وقد اعرتف بذلك ناظم العقييل 

 :حيث قال) انتصارًا للوصيّة(ابه يف كت _جني له روّ وامل البصـريإسامعيل 

د بـن  أمحـد بـن حمّمـم تشـيّعه إالَّ ة مل ُيعَلـأحد مـن رواة الوصـيّ  ومل يبَق (

 .)١()اخلليل

وثاقتـه،  أحـد عـىلٰ  ه مل يـنّص م تشـيّعه فإنَّـه ال ُيعَلـأنَّـ مضـافًا إىلٰ : قلُت 

 .اٍف يف إسقاط الرواية من أساسهاوهذا ك

يف تشـيّعه؛ لشـهادة  ه ال ينبغـي الشـّك العقـييل مـن أنَّـوما زعمه نـاظم 

م، والعــتامد عــيل بــن احلســني بــن بابويــه عليــه يف  الشــيخ الطــويس كــام تقــدَّ

 :يل النامزي عند ترمجته، حيث قالالرواية، وملا قاله الشيخ ع

وقع يف طريق الشيخ عن عيل بن سنان املوصيل، عن عـيل بـن احلسـني، (

صلوات اهللا  عشـرة االثني األئمّ  عىلٰ  ويف هذه الرواية النّص (: قوله إىلٰ  ،)...عنه

 . )٢()عليهم، وأسامئهم، وفضائلهم، فهي تفيد حسنه وكامله

مل يشــهد بتشــيّعه، وال بتشــيّع غــريه  الشــيخ الطــويس  مــردود بــأنَّ 

ر هـذه الروايـة ضـمن روايـات ام ذكـ، وإنَّـ)الغيبـة(ن ُذكروا يف رواية كتاب ممَّ 

لـو كـان  ٰى ، حتَّـا مرويـة عـن اإلمـام الصـادق راد بذلك أهنَّ ة، واملاخلاّص 

ــاث،  ــن غي ــكوين وحفــص ب ــات الس ــل رواي ــة، مث ــن العاّم بعــض رواهتــا م

ــن درّ  ــوح ب ــن أئمّ ون ــريهم ع ــا اج وغ ــتن ــات ، فإهنَّ ــن رواي ــدودة م ا مع

 .ةهؤالء مجيعًا من العامّ  ة رغم أنَّ اخلاّص 
                                                        

 .٤٥: انتصارًا للوصّية) ١(

 .املصدر السابق) ٢(



 اإلمام القائم الرّد القاصم لدعوة املفرتي عىلٰ    ................................................  ٣٢

 :قال الشيخ الطويس 

ــ( ــراوفأمَّ ــان ال ــذهب، وروا إذا ك ــل امل ــاد ألص ــًا يف االعتق  ٰى ي خمالف

ــ ــن األئّم ــرَ  ة مــع ذلــك ع ــ ُنظِ ــان هنــاك مــن ُط ــه، فــإن ك ــيام يروي ق رُ ف

وألجـل مـا (: أن قـال إىلٰ ، ...)هبـم مـا خيالفـه وجـب إطـراح خـربه املوثوق

اث، وغيـاث بـن كّلـوب، ونـوح قلناه عملت الطائفة بام رواه حفـص بـن غيـ

فـيام مل ينكـروه،  تنـا ة عـن أئمّ مـن العاّمـوغـريهم  ،اج، والسكوينبن درّ 

 .)١()ومل يكن عندهم خالفه

ا ما زعمـه نـاظم العقـييل مـن اعـتامد عـيل بـن احلسـني بـن بابويـه وأمَّ 

الــراوي عنــه لـيس عــيل بــن  عليـه يف الروايــة، فهــو مـردود بــام بيَّنــاه مـن أنَّ 

ــ ــه، وإنَّ ــن بابوي ــو رجــل جمهــول، ال ُيعــرَ احلســني ب ــام ه ك ف مــن هــو؛ وذل

 .مالختالف الطبقة كام بيَّناه فيام تقدَّ 

مــا قالــه العقــييل ال  الــراوي عنــه هــو ابــن بابويــه فــإنَّ  منا أنَّ ولــو ســلَّ 

د بـن رواها عيل بن احلسـني عـن أمحـد بـن حمّمـ ٰى خرا مل نجد رواية أُ ؛ ألنَّ يتمّ 

ـقِّ  هذه الرواية، وهذا ال ُحي اخلليل إالَّ   ا مل نـرَ ق اعـتامده عليـه يف الروايـة، مـع أنَّ

ح بأنَّ   . عن ثقةعيل بن احلسني بن بابويه ال يروي إالَّ  من رصَّ

ــ ــه الــنامزي فهــو رأي ضــعيف ال يســاعد عليــه التحقيــق، وأمَّ ا مــا قال

عليه دليل صـحيح، وهـو خمـالف ملـا قالـه أكثـر علـامء الطائفـة، فـال  ومل يدلُّ 

 َ ـ !؟د فيـه الـنامزياعتمـده نـاظم العقـييل وقلَّـ ندري ِمل م يـذّمون علـم مـع أهنَّ

ــوال الرجــاليني، إالَّ  ــال، وال يعتمــدون أق ــالرج م يعتمــدون األقــوال  أهنَّ

ـــوال األُ  ـــرّدون األق ـــوافقهم، وي ـــت ت ـــرالضـــعيفة إذا كان ـــت  ٰى خ إذا كان

 .ختالفهم
                                                        

ة يف أصول الفقه ) ١(  .١٥٠و ١٤٩: ١العدَّ



سة؟  ٣٣......................................................  ما هي الوصّية التي وصفوها باملقدَّ

 :جعفر بن أمحد املرصي _ ٤

وهو مهمـل يف كتـب الرجـال أيضـًا، مل نجـد لـه ترمجـة، ومل نجـد مـن 

 .قال بوثاقته

 :حجر العسقالين نعم قال ابن

جعفـر بـن أمحــد بـن عـيل بــن بيـان بــن زيـد بـن ســيابة أبـو الفضــل (

ف بـابن أيب العـالء، قـال ابـن عـدي بعـد أن سـاق ري، وُيعـرَ ـالغافقي املصـ

ه مـات كتبـت عنـه سـنة تسـع وتسـعني، وسـنة أربـع وثالثامئـة، وأظنّـ: نسبه

د و حمّمــثنا عـن أيب صــالح وعبـد اهللا بـن يوســف الكالعـي، وأبـفيهـا، فحـدَّ 

ـــالدمشــقي التنيســ ا ي، وســعيد بــن عفــري، ومجاعــة بأحاديــث موضــوعة كنّ

 .)١()اً ن ذلك، وكان رافضيّ همه بوضعها، بل نتيقَّ نتَّ 

 .ضعفه عىلٰ  وثاقته إن مل يدّل  عىلٰ  هذا الكالم ال يدلُّ   أنَّ إالَّ 

 :ريـجعفر بن أمحد املص احلسن بن عيل عمّ  _ ٥

ال، مل يـذكروه بمـدح وال قـدح، وهو كسـابقيه، مهمـل يف كتـب الرجـ

 . فيكون جمهول احلال

 :والد احلسن بن عيل _ ٦

ري، وهـو أيضـًا جمهـول ـوهو عيل بـن بيـان بـن زيـد بـن سـيابة املصـ

 .احلال، مل يذكره علامء الرجال بمدح وال قدح

 :والنتيجة

جماهيـل، ال ُيعَرفـون مـن هـم، ومل ) الغيبـة(أكثر رواة روايـة كتـاب  أنَّ 

ــاق ــت وث ــىلٰ تثب ــا ع ــتدالل هب ــلح لالس ــاقطة، ال تص ــة س ــون الرواي  تهم، فتك
                                                        

 .٤٤٢الرقم / ١٠٨: ٢لسان امليزان ) ١(



 اإلمام القائم الرّد القاصم لدعوة املفرتي عىلٰ    ................................................  ٣٤

إمامــًا  عشـــرإثبــات اثنــي  يء، فضــالً عــن صــالحيتها لالســتدالل عــىلٰ ـشــ

 .   بعد اإلمام املهدي املنتظر 

ّا روا  ءال اأ:  

ــار الظــاهرة يف  ي ـقــال الشــيخ املجلســ بعــد أن ذكــر بعــض األخب

 :اً مهديّ  عشـرمامًا اثني إ عشـرالثني بعد ا أنَّ 

 :مشهور، وطريق التأويل أحد وجهنيهذه األخبار خمالفة لل(

ــاالثني  :لاألوّ  ــراد ب ــون امل ـــرأن يك ــديّ  عش ــّي : اً مه ــائر   النب وس

، وقـد سـبق ، بـأن يكـون ُمْلكهـم بعـد القـائم القـائم  ٰى ة سواألئمّ 

َهلـا بجميـع األئّمـ أنَّ  بعـد  القـائم  ة، وقـال برجعـةاحلسن بن سـليامن أوَّ

موته، وبه أيضـًا يمكـن اجلمـع بـني بعـض األخبـار املختلفـة التـي وردت يف 

 . ة ملكه مدَّ 

ــاين ــادين  :والث ــائم، ه ــياء الق ــن أوص ــدّيون م ــؤالء امله ــون ه أن يك

ـ خيلـو الزمـان مـن حة الـذين رجعـوا؛ لـئالَّ للخلق يف زمـن سـائر األئّمـ ة، جَّ

 . )١()يعلم ًا، واهللا تعاىلٰ ُحَججَ  ة أيضاً وإن كان أوصياء األنبياء واألئمّ 

 ): الفوائد الطوسية(يف  العاميل  وقال احلرّ 

ـ:  عشــربعـد االثنـي  عشــرحديث االثني  :٣٨فائدة ( ه اعلـم أنَّ

قــد ورد هــذا املضــمون يف بعــض األخبــار، وهــو ال خيلــو مــن غرابــة 

ض لـه أصـحابنا إالَّ  ين اآلن، رـمـا حيضـ  النـادر مـنهم عـىلٰ وإشكال، ومل يتعرَّ

حـّد اليقـني،  مـا ورد بـذلك مل يصـل إىلٰ  وال يمكن اعتقاده جزمـًا قطعـًا؛ ألنَّ 

مـن  وجه اإلمكـان مشـكل؛ ملـا يـأيت إن شـاء اهللا تعـاىلٰ  بل جتويزه احتامالً عىلٰ 
                                                        

 .١٤٩و ١٤٨: ٥٣بحار األنوار  ) ١(



سة؟  ٣٥......................................................  ما هي الوصّية التي وصفوها باملقدَّ

ـ التوّقـف إىلٰ  وباجلملة فهـو حمـّل . كثرة معارضه  تـه عـىلٰ ق وتظهـر قوَّ أن يتحقَّ

 :ه ورد من طرقذلك أنَّ معارضه، والذي حيرضين اآلن من 

يف مجلة األحاديث التـي رواهـا ) الغيبة(ما رواه الشيخ يف كتاب : أحدها

عن أيب عبـد  ،أخربنا مجاعة: ، قالة األئمّ  عىلٰ  ّص يف الن من طريق املخالفني

اهللا احلسني بن عيل بن سفيان البزوفري، عن عيل بن سنان املوصيل العدل، عـن 

، عن البصـريد بن اخلليل، عن جعفر بن أمحد ن حممّ عيل بن احلسني، عن أمحد ب

د، عن أبيـه البـاقر، ه احلسن بن عيل، عن أبيه، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممّ عمّ 

عن أبيه ذي الثفنات سيّد العابدين، عن أبيه احلسني الزكي الشهيد، عن أبيه أمري 

وفاتـه لعـيل يف الليلة التي كانـت فيهـا  قال رسول اهللا : ، قالاملؤمنني 

 :رسول اهللا  فأمىلٰ . ر دواة وصحيفةـيا أبا احلسن أحض  َّٰى ته، حتَّ وصي 

مامـًا، ومـن إ عشــره يكون بعـدي اثنـا يا عيل، إنَّ : هذا املوضع، فقال إىلٰ  ٰى انته

 .)١(لخا )...اً مهديّ  عشـربعدهم اثنا 

 :وقال الشيخ البيايض العاميل 

شـاّذة، وخمالفـة للروايـات  عشــربعـد االثنـي  عشــرالرواية باالثني (

مـن  ه مل يمـضِ ه لـيس بعـد القـائم دولـة، وأنَّـالصحيحة املتواترة الشهرية بأنَّـ

ــدنيا إالَّ  ــام ال ــوات، وقي ــروج األم ــة خ ــرج، وعالم ــا اهل ــًا فيه ــني يوم  أربع

ــىلٰ  ــاعة، ع ــة يف قولــه أنَّ  الس ــن بعــدهم«: البَْعدي ــ» م ي البعديــة ـال تقتض

ـِد اهللاِ  :الزمانية كام قال تعـاىلٰ 
ْ
ِديـِه ِمـْن َ�ع

ْ
ه

َ
َمـْن �

َ
� ]فجـاز ]٢٣: اجلاثيـة ،

 .كوهنم يف زمان اإلمام، وهم نّوابه 

الوفــاة  _يعنــي املهــدي  _رته ـفــإذا حضــ«: قــال يف الروايــة :إن قلــَت 

 .ينفي هذا التأويل» ابنه فليسّلمها إىلٰ 
                                                        

 .١١٥: الفوائد الطوسية) ١(
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ــُت  ــدلُّ  :قل ــىلٰ  ال ي ــذا ع ــة  ه ــون لوظيف ــوز أن يك ــده، جي ــاء بع البق

ــئالَّ الوصــيّ  ــة، وجيــوز أن يبقــة؛ ل ــة جاهلي ــدعو إىلٰ  ٰى  يكــون ميت ــده مــن ي  بع

 .فيه ويف آبائه عشـرذلك يف حرص االثني  إمامته، وال يرضُّ 

 ٰى ال ُيقطع بـزوال التكليـف عنـد موتـه، بـل جيـوز أن يبقـ: قال املرتٰىض 

ة يقومـون بحفـظ الـدين ومصـالح أهلـه، فيـه، بعـد أئّمـ عشــرحرص االثني 

ا ُكلِّفنـا بـأن نعلـم ية؛ ألنَّـعشــرهذا القول عـن التسـمية بـاالثني رجنا وال ُخي 

ــ ــد بيَّنَّ ــيهم، وال إمــامتهم، إذ هــو موضــع اخلــالف، وق ــًا شــافيًا ف ا ذلــك بيان

 .موافق لنا عليهم، فانفردنا هبذا االسم عن غرينا من خمالفيهم

ــو ــا أق ــ: لوأن ــب ظنَّ ــة، توج ــة آحادي ــذه الرواي ــة اً ه ــألة اإلمام ، ومس

إن مل يبـنيِّ املتـأّخرين بجميـع أسـامئهم، وال كشـف   النبـّي  وألنَّ علميـة، 

معــرفتهم، فيلــزم تــأخري البيــان عــن احلاجــة،  عــن صــفاهتم مــع احلاجــة إىلٰ 

 .وأيضًا فهذه الزيادة شاّذة ال تعارض الشائعة الذائعة

يكـون بعـدي اثنـا «: غايـة الروايـات ال معارضـة بيـنهام؛ ألنَّ  :إن قلَت 

 .ونحوها» عدد نقباء بني إرسائيل ة بعدياألئمّ «، »خليفة عشـر

، عشـــرلــو أمكـن ذلــك لــزم العبـث والتعميــة يف ذكـر االثنــي  :قلـُت 

ر املبتـدأ ـ، وجيـب حصـ»وتسـعة مـن ولـد احلسـني«: يف أكثر الروايات وألنَّ 

ــ ــرب، وألهنَّ ــّس يف اخل ــعار ق ــوراة وأش ــذَكروا يف الت ــرب  م مل ُي ــا، وال أخ وغريه

ة االثنـي  عـدَّ األئّمـامَّ ـرة رّبـه، ولــحضـ يلـة إرسائـه إىلٰ برؤيتهم ل  النبّي 

، ويعنـي بـه زمـان التكليـف، »ال ختلـو األرض مـنهم«: ، قال للحسـنعشـر

ــ ــدهم أئّم ــىلٰ فلــو كــان بع ــت األرض مــنهم، ويبعــد محــل اخللــو ع  أنَّ  ة خلل

 .)١()ه من املجاز، وال رضورة حتوج إليهاملقصود به أوالدهم؛ ألنَّ 
                                                        

 .١٥٣و ١٥٢: ٢الرصاط املستقيم ) ١(



سة؟  ٣٧......................................................  ما هي الوصّية التي وصفوها باملقدَّ

 :ئفة يف هذه الرواية ونحوها نقولقاله علامء الطاإذا عرفت ما 

أمـروا شـيعتهم باألخـذ بـام يرويـه األعـدل  ة أهـل البيـت أئمّ  إنَّ 

ــديث، ويُ  ــدق واألورع يف احل ــه واألص ــنهم واألفق ــهور ع ــذ باملش ، ؤخ

ــاذّ  ــرتك الش ــام  وُي ــن اإلم ــة ع ــن حنظل ــر ب ــة عم ــد ورد يف مقبول ــادر، فق الن

بـه أعـدهلام، وأفقههـام، وأصـدقهام  مَ َكـم مـا َح احلُْكـ«: ه قـالأنَّ  الصادق 

: قلــت: قــال. »مــا حيكــم بــه اآلخــر يف احلــديث، وأورعهــام، وال ُيلتَفــت إىلٰ 

. اآلخـر ان عنـد أصـحابنا، ال يفضـل واحـد مـنهام عـىلٰ ام عـدالن مرضـيّ فإهنَّ 

ا يف ذلــك الــذي حكــام بــه مــا كــان مــن روايـتهم عنَّــ ُينَظــر إىلٰ «: فقــال: قـال

ذ بـه مـن حكمنـا، وُيـَرتك الشـاّذ الـذي ؤَخـمـن أصـحابك، فيُ  املجمع عليـه

 .)١(»املجمع عليه ال ريب فيه ليس بمشهور عند أصحابك، فإنَّ 

ــور ٰى ورو ــن أيب مجه ــال ،اب ــني، ق ــن أع ــن زرارة ب ــاقر : ع ــألت الب س

ُجعلــت فــداك، يــأيت عــنكم اخلــربان واحلــديثان املتعارضــان، : ، فقلــت

 الشـاذّ  عْ بـام اشـتهر بـني أصـحابك، ودَ  ذْ ُخـ ،يـا زرارة«: ام آخـذ؟ فقـالفبأّهي 

ــيــا ســيّ : فقلــت. »النــادر . ام معــًا مشــهوران مرويــان مــأثوران عــنكمدي إهنَّ

 .)٢(»بام يقول أعدهلام عندك، وأوثقهام يف نفسك ذْ ُخ «: فقال 

ــكَّ  مــن أوالد اإلمــام  عشـــرروايــة املهــدّيني االثنــي  يف أنَّ  وال ش

ة األئّمـ مـن أنَّ  خمالفـة ملـا تـواتر عـنهم  رواية شـاّذة املهدي املنتظر 

هـذه الروايـة قـد رواهــا  أنَّ  ال يزيـدون وال ينقصـون، مضـافًا إىلٰ  عشــراثنـا 

ــ ــون، وأمَّ ــذين ال ُيعَرف ــل ال ــاملجاهي ــارصة لألئّم ــات احل ــي ا الرواي ة يف اثن

ة خلفـًا عـن سـلف مـن غـري فقد رواهـا الثقـات مـن أصـحاب األئّمـ عشـر
                                                        

 .١٠ح / باب اختالف احلديث/ ٦٨و ٦٧: ١الكايف ) ١(

 .٢٢٩ح / ١٣٣: ٤عوايل اللئايل ) ٢(
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مـن  عشــره حيتّم علينا طـرح روايـة املهـدّيني االثنـي كلّ نكري من أحد، وهذا 

 .ولد اإلمام القائم 

ّت اروا ا  :  

عبـارات ينبغـي التوّقـف عنـدها،  عـىلٰ ) الغيبـة(اشتملت رواية كتـاب 

  :والتعليق عليها

 .»إماماً  عشـره سيكون بعدي اثنا إنَّ  ،يا عيل«: قوله :منها

ـ عشـروهؤالء االثنا  خـر متـواترة مروّيـة ت علـيهم روايـات أُ إمامـًا دلَّ

 . ةنَّ ق الشيعة وأهل الُس رُ من طُ 

 :فمنه ،ا ما روي من طريق الشيعةأمَّ 

ــ _ ١ س اهللا أرسارمه ــدَّ ــدوق ق ــي والص ــا رواه الكلين ــانيدمه ام  ابأس

إمامـًا،  عشــرنحـن اثنـا «: يقـول سـمعت أبـا جعفـر : عن زرارة، قـال

 . )١(»لد احلسني ة من ومّ األئ منهم حسن وحسني، ثمّ 

س اهللا أرسارهـــم   والصـــدوقمــا رواه الكلينــي  _ ٢ والــنعامين قــدَّ

ــاين  ــر الث ــن أيب جعف ــانيدهم ع ــؤمنني  أنَّ  بأس ــري امل ــن  أم ــال الب ق

ـ ليلـة القـدر يف كـّل  إنَّ «: اسعبّ  ـسـنة، وإنَّ نَة، ه ينـزل يف تلـك الليلـة أمـر السَّ

ــذلك األمــر والة بعــد رســول اهللا  ــ، »ول ــن عبّ ــم؟ : اسفقــال اب مــن ه

 . )٢(»ثونة حمدَّ من صلبي أئمّ  عشـرأنا وأحد «: قال

إثبـات (عـن كتـاب الفضـل بـن شـاذان  العـاميل  ما رواه احلرّ  _ ٣

ن ، عـبسـند صـحيح عـن أيب شـعبة احللبـي، عـن أيب عبـد اهللا ) الرجعة
                                                        

 .٤٤ح / ٤٧٨: ؛ اخلصال١٦ح .../ باب فيام جاء يف االثني عشـر/ ٥٣٢: ١الكايف ) ١(

ــايف ) ٢( ـــر/ ٥٣٣: ١الك ــي عش ــاء يف االثن ــيام ج ــاب ف ــدين١١ح .../ ب ــاب / ٣٠٥: ؛ كــامل ال ب

 .٣ح / ٤باب / ٦٨؛ الغيبة للنعامين ١٩ح / ٢٧



سة؟  ٣٩......................................................  ما هي الوصّية التي وصفوها باملقدَّ

ــن الســب ــن اإلمــام احلس ــّدي رســول اهللا «: ، قــالط آبائــه، ع ســألت ج

 اثنـا : دد نقبـاء بنـي إرسائيـلة بعـدي بِعـاألئّمـ: ة بعده، فقـالئمّ عن األ

 .)١(»...، أعطاهم اهللا علمي وفهميعشـر

 .غريها قريبًا، فانتظرها ٰى خروستأيت روايات أُ 

 : فمنه ،ةنَّ ا من طريق أهل الُس وأمَّ 

سـمعت : ما أخرجه البخاري وغـريه عـن جـابر بـن سـمرة، قـال _ ١

، فقـال كلمـة مل أسـمعها، فقـال »أمـرياً  عشــر يكـون اثنـا«: يقـول النبي 

 . )٢(»هم من قريشكلّ «: ه قالإنَّ : أيب

 . )٣()تهصحَّ  فق عىلٰ هذا حديث متَّ (: قال البغوي

 دخلـت مـع أيب عـىلٰ : وأخرج مسـلم عـن جـابر بـن سـمرة، قـال _ ٢

ي فـيهم ـيمضـ ٰى ي حتَّــهـذا األمـر ال ينقضـ إنَّ «: ، فسمعته يقـول النبّي 

مـا : فقلـت أليب: قـال. تكلَّـم بكـالم خفـي عـيلَّ  ثـمّ : قال. »خليفة عشـراثنا 

 . )٤(»هم من قريشكلّ «: قال؟ قال

سـمعت : وأخرج مسلم أيضًا بسـنده عـن جـابر بـن سـمرة، قـال _ ٣

 ،»رجـالً  عشــرال يزال أمر النـاس ماضـيًا مـا ولـيهم اثنـا «: يقول  النبّي 

، فسـألت  تكلَّـم النبـّي  ثمّ  مـاذا قـال رسـول اهللا : أيب بكلمـة خفيـت عـيلَّ

٥(»هم من قريشكلّ «: ؟ فقال( . 

سـمعت رسـول : وأخرج مسلم أيضًا عـن جـابر بـن سـمرة، قـال _ ٤
                                                        

 .٢٣٣: ٢عن إثبات اهلداة ) ١(

 .١٢٧: ٨صحيح البخاري ) ٢(

 .٣١: ١٥رشح الُسنَّة ) ٣(

 .٣: ٦صحيح مسلم ) ٤(

 .املصدر السابق) ٥(
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قــال  ثــمّ  ،»خليفــة عشـــراثنــي  ال يــزال اإلســالم عزيــزًا إىلٰ «: يقــول اهللا 

 .   )١(»هم من قريشكلّ «: ما قال؟ فقال: كلمة مل أفهمها، فقلت أليب

هـذه الروايـات وغريهـا  يف كـّل  إمامـًا أو خليفـةً  شــرعوالتعبري باثني 

ه لو كان هنـاك غـريهم لبُـنيِّ ولـو يف بعـض الروايـات، وَلــَام يفيد احلرص؛ ألنَّ 

، ومـع أنَّ  أطبقت مجيع الروايات عـىلٰ  الشـيعة وأهـل  ذكـر هـذا العـدد املعـنيَّ

شـديدًا، ة اختلفـوا يف كثـري مـن مسـائل اإلمامـة، وتنـازعوا فيهـا نزاعـًا نَّ الُس 

، مـن غـري زيـادة وال نقيصـة، عشــرعدد اخللفـاء اثنـا  أنَّ  م أمجعوا عىلٰ  أهنَّ إالَّ 

ة أهـل أئّمـ ام هـو يف انطبـاق هـذه األحاديـث، هـل تنطبـق عـىلٰ واختالفهم إنَّ 

ة، نَّ غـريهم كـام يقـول أهـل الُسـ كام يقول الشيعة، أو تنطبـق عـىلٰ  البيت 

ــومل يقــل أحــد مــن هــذه األُ  ــ إنَّ (: البصـــريد إســامعيل ة قبــل أمحــمَّ ة األئّم

 .بطالن زعمهم هذا دليالً عىلٰ  ٰى ، وكف)ونعشـرأربعة و

إمامـًا مـع وجـود غـريهم َبْعـَدهم  عشــرة يف اثنـي ر األئمّ ـحص مع أنَّ 

ــيســتلزم العبــث والتعميــة كــام قــال البيــايض العــاميل  ب عليــه ، بــل يرتتَّ

بيـنام هـم أكثـر مـن  عشــراثنـا  ةاألئّمـ إيقاع النـاس يف الضـالل بإهيـامهم أنَّ 

 . ذلك، وهذا ال يصدر عن املعصوم 

 هناك روايـات كثـرية واضـحة الداللـة عـىلٰ  ع الروايات جيد أنَّ ومن تتبَّ 

 . إمامًا، ال يزيدون وال ينقصون عشـرة يف اثني ر اخللفاء أو األئمّ ـحص

د بـن عـيل بـن بابويـه املعـروف بالصـدوق مـا رواه الشـيخ حمّمـ :منها

د العابـدين عـيل بـن احلسـني، د صحيح عن ثابت بن دينـار، عـن سـيّ بسن 

عن سيّد الشهداء احلسني بـن عـيل، عـن سـيّد األوصـياء أمـري املـؤمنني عـيل 

ــ«: قــال رســول اهللا : ، قــالبــن أيب طالــب  ــا األئّم ة مــن بعــدي اثن
                                                        

 .املصدر السابق) ١(



سة؟  ٤١......................................................  ما هي الوصّية التي وصفوها باملقدَّ

هلم أنت يا عيل، وآخـرهم القـائم الـذي يفـتح اهللا تعـاىلٰ عشـر  ره عـىلٰ ذكـ ، أوَّ

 .)١(»يديه مشارق األرض ومغارهبا

أيضًا بسند صحيح عن إسامعيل بـن  ما رواه الشيخ الصدوق  :ومنها

د بن عيل، عن أبيـه د، عن أبيه حممّ الفضل اهلاشمي، عن الصادق جعفر بن حممّ 

عيل بن احلسني، عن أبيه احلسني بن عيل، عن أبيه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

اهللا  قلت لرسول«: ، قال : ّيـا عـيل، : فقال. ة بعدكأخربين بعدد األئم

هلم أنت، وآخرهم القائمعشـرهم اثنا   .)٢(»، أوَّ

ا اثنا منّ «: سمعته يقول: قال،  وبسنده عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا

 . )٣(»ة، يصنع اهللا بالسادس ما أحّب ة، وبقي ستّ ستّ  ٰى ـ، مضاً مهديّ  عشـر

 عشــرا اثنـا منّـ«: ن عيل بن أيب طالب وبسنده عن اإلمام احلسني ب

هلم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب اً مهديّ  ، وآخرهم التاسع من ولدي، ، أوَّ

 عىلٰ  به األرض بعد موهتا، وُيظهر به دين احلّق  ، ُحييي اهللا تعاىلٰ وهو القائم باحلّق 

الـدين فيهـا  فيها قوم، ويثبت عـىلٰ  ركون، له غيبة يرتدُّ ـالدين كّله ولو كره املش

تُْم صاِدِ��َ  :آخرون، فيُؤَذون، فيقال هلم
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

ُ
د

ْ
وَع

ْ
ا ا�

َ
، ]٤٨: يونس[ َم� هذ

والتكذيب بمنزلة املجاهد بالسيف بني يـدي  ٰى األذ الصابر يف غيبته عىلٰ  ا إنَّ أمَ 

 .)٤(» رسول اهللا

وبسنده عن عبد السالم بـن صـالح اهلـروي، عـن موالنـا اإلمـام عـيل 

ــن مو ــب ــه  ٰى س ــن آبائ ــا، ع ــول اهللا  أنَّ  الرض ــديث  رس ــال يف ح ق
                                                        

 .٣٥ح / ٢٤باب / ٢٨٢: ؛ كامل الدين)١٧٥/١١(ح / ١٧٣: أمايل الصدوق) ١(

 ).٩٩٨/١٠(ح / ٧٢٨: أمايل الصدوق) ٢(

 .١٣ح / ٣٣باب / ٣٣٨: كامل الدين) ٣(

 .٣ح / ٣١باب / ٣١٧: كامل الدين) ٤(
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ــني يــدي رّيب «: طويــل ــا ب ــي  إىلٰ   فنظــرت وأن ــت اثن ســاق العــرش، فرأي

مــن أوصــيائي،  ر عليــه اســم وّيص ـنــور ســطر أخضــ نــورًا، يف كــّل  عشـــر

 . )١(»تيمَّ عيل بن أيب طالب، وآخرهم مهدي أُ : أّوهلم

د، لصــادق جعفــر بــن حمّمــبــن أيب القاســم، عــن ا ٰى وبســنده عــن حييــ

ة األئّمــ«: قــال رســول اهللا : ، قــالعـن أبيــه، عــن جــّده، عــن عــيل 

، أّوهلم عـيل بـن أيب طالـب، وآخـرهم القـائم، هـم خلفـائي، عشـربعدي اثنا 

ــائي، وُحَجــج اهللا عــىلٰ  ــيائي، وأولي ــرُّ مَّ أُ  وأوص ــدي، املق ــي بع ــؤمن،  ت هبــم م

 . )٢(»واملنكر هلم كافر

ــ وبســنده عــن عبــد اهللا ــا «: قــال رســول اهللا : قــال ،اسبــن عبّ أن

أوصـيائي بعـدي اثنـا  سيّد النبيّني، وعيل بـن أيب طالـب سـيّد الوصـيّني، وإنَّ 

 . )٣(»، وآخرهم القائم، أّوهلم عيل بن أيب طالب عشـر

ــ ولعــلَّ  ــات الداّل ــح الرواي ــن أوض ــىلٰ م ــ ة ع ــار األئّم ــي انحص ة يف اثن

ـــر ــدوق  عش ــيخ الص ــا رواه الش ــًا م ــيس  إمام ــن ق ــليم ب ــن س ــنده ع بس

ــاليل يف حــديث طويــل أنَّ  ــؤمنني  اهل ا النــاس، أّهيــ«: ، قــالأمــري امل

َس  :اهللا أنـزل يف كتابـه أتعلمون أنَّ 
ْ
ُم ا�ـر�ج

ُ
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ْ
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َ
ــزاب[ أ ــة ]٣٣: األح ــي وفاطم ، فجمعن

هـؤالء أهـل  إنَّ  هـمّ اللّ : ، وقـالعلينـا كسـاءً  ٰى ألقـ وحسـينًا، ثـمّ  وابنيَّ حسناً 

بيتــي وحلمتــي، يــؤملني مــا يــؤملهم، وجيرحنــي مــا جيــرحهم، فأذِهــْب عــنهم 

ــرهم تطهــريًا، فقالــت أُ  ــ مّ الــرجس وطهِّ ــا رســول اهللا؟ فقــال: مةلَ َس ــا ي : وأن
                                                        

 .١ح / ٧باب / ٦: ١علل الرشائع ) ١(

 .٢٨ح / ٦٢و ٦١: ١ عيون أخبار الرضا ) ٢(

 .٣١ح / ٦٦: ١ عيون أخبار الرضا ) ٣(



سة؟  ٤٣......................................................  ما هي الوصّية التي وصفوها باملقدَّ

ـ أنت عـىلٰ  ، ويف أخـي، خـري، إنَّ ، ويف ابنـيَّ )١(]ويف ابنتـي فاطمـة[ام ُأنزلـت يفَّ

ـة، لـيس معنـا فيهـا  احلسن واحلسني، ويف تسعة من ولـد ابنـي احلسـني خاصَّ

ــا ــد غرين ــالوا كلّ  ،»؟أح ــمفق ــهد أنَّ : ه ــ مّ أُ  نش ــألنا لَ َس ــذلك، فس ثتنا ب ــدَّ مة ح

 .»...Â مةلَ َس  مّ ثتنا به أُ ثنا كام حدَّ فحدَّ  رسول اهللا 

ــال إىلٰ  ــال: أن ق ــون أنَّ «: ق ــدكم اهللا، أتعلم ــول ا أنش ــام  هللا رس ق

فـيكم الثقلـني،   تـاركٌ ا النـاس، إّين يـا أّهيـ: خطيبًا، مل خيطب بعد ذلـك، فقـال

ــئالَّ  ــام ل ــكوا هب ــي، فتمسَّ ــل بيت ــاب اهللا وعــرتيت أه ــإنَّ كت اللطيــف   تضــّلوا، ف

 .َيِردا عيلَّ احلوض ٰى ام لن يفرتقا حتَّ اخلبري أخربين وعهد إيلَّ أهنَّ 

يــا رســول اهللا، : فقــال فقــام عمــر بــن اخلطــاب وهــو شــبه املغضــب،

ال، ولكـن أوصـيائي مـنهم، أّوهلـم أخـي، ووزيـري، : أهل بيتـك؟ قـال أكّل 

ابنـي  مـؤمن بعـدي، هـو أّوهلـم، ثـمّ  كـّل  تـي، وويلّ مَّ ووارثي، وخليفتـي يف أُ 

تسـعة مـن ولـد احلسـني، واحـد بعـد واحـد  ابنـي احلسـني، ثـمّ  احلسن، ثـمّ 

ــ ــهداء اهللا يف ٰى حتَّ ــوض، ش ــيلَّ احل ــِردوا ع ــىلٰ  َي ــه ع ــه، وُحَجج ــه،  أرض خلق

ــادن حكمتــه، مــن أطــاعهم أطــاع اهللا، ومــن عصــاهم وُخــزّ  ان علمــه، ومع

 .)٢(قال ذلك رسول اهللا  نشهد أنَّ : همفقالوا كلّ  ،»؟اهللا  عٰىص 

، »لـــيس معنـــا فيهـــا أحـــد غرينـــا«: وىلٰ يف الفقـــرة األُ  وقولـــه 

ــوحص لفقـرة الثانيـة فقـط يف ا عشــرجس يف اثنـي رة مـن الـرر العـرتة املطهَّ

عيهم أمحـد إسـامعيل وغـريهم عـن عداهم مـن املهـدّيني الـذين يـدَّ  ُخيرج َمنْ 

ــرأن يكو ــنهم ال ــب اهللا ع ــذين أذه ــن ال ــوا م ــام ن ــريًا، ك ــرهم تطه جس وطهَّ

 . ُخيرجهم عن أن يكونوا من الثقلني اللذين جيب التمّسك هبام
                                                        

 .٢٠٠: هذه اإلضافة مذكورة يف نفس الرواية يف كتاب سليم بن قيس اهلاليل) ١(

 .٢٥ح / ٢٤باب / ٢٧٩و ٢٧٨: كامل الدين) ٢(



 اإلمام القائم الرّد القاصم لدعوة املفرتي عىلٰ    ................................................  ٤٤

ة يف اثنـي ّمـانحصـار األئ ومن الروايات الواضحة أيضًا يف الداللة عـىلٰ 

ي بسنده عن جابر بن يزيد اجلعفي، عن أيب جعفر از القمّ فقط ما رواه اخلزّ  عشـر

قومـًا  إنَّ ،  يـا ابـن رسـول اهللا: قلـت لـه: ، قـالد بن عيل الباقر حممّ 

: قـال! جعل اإلمامـة يف عقـب احلسـن واحلسـني اهللا تبارك وتعاىلٰ  إنَّ : يقولون

 ِ� َعِقِبهِ  :ذكره يقول تعاىلٰ مل يسمعوا اهللا كذبوا واهللا، أوَ «
ً
 باِ�يَة

ً
َِمة

َ
ها �

َ
 وََجَعل

 إنَّ  ،يـا جـابر«: قـال ثـمّ  ،» يف عقب احلسني؟فهل جعلها إالَّ  ؟]٢٨: الزخرف[

ة الذين قال رسـول باإلمامة، وهم األئمّ  ة هم الذين نصَّ رسول اهللا األئمّ 

سـاق العـرش  وبة عـىلٰ السامء وجدت أساميهم مكت  ُأرسي يب إىلٰ امَّ ـل: اهللا 

، ٰى د، وجعفـر، وموسـاسًام، منهم عيل، وسبطاه، وعيل، وحمّمـ عشـربالنور اثنا 

ة مـن أهـل بيـت ة القـائم، فهـذه األئّمـد، وعيل، واحلسن، واحلجَّ وعيل، وحممّ 

عيه أحد غرينا إالَّ  مـع إبلـيس  ره اهللا تعـاىلٰ ـ حشـالصفوة والطهارة، واهللا ما يدَّ

 .)١(»وجنوده

ــا إالَّ « :وقولــه  ــه أحــد غرين عي مــع  ره اهللا تعــاىلٰ ـ حشــواهللا مــا يدَّ

مــن  كـّل  ، وأنَّ عشـــرة اثنـا األئّمـ أنَّ  واضــح الداللـة عــىلٰ » إبلـيس وجنـوده

 . ، مضلٌّ ، ضالٌّ ة فهو دّجاٌل اإلمامة من غري هؤالء األئمّ  ٰى ادَّع

ا ا   ّت اروا:  

 عشــربعـدهم اثنـا  ومـن«: قولـه) بـةالغي(من عبـارات روايـة كتـاب 

 .»اً مهديّ 

ت هـذه الروايـة كـام يـزعم أمحـد إسـامعيل ومجاعتـه أم مل  وسواء صـحَّ

ر كثـريًا يف الروايـات، فمـن قـد تكـرَّ  )املهـدّيني(لفـظ  ، فإنَّ كام هو احلّق  تصّح 
                                                        

 .٢٤٧و ٢٤٦: كفاية األثر) ١(



سة؟  ٤٥......................................................  ما هي الوصّية التي وصفوها باملقدَّ

الـذين ورد ذكـرهم يف  عشــرة االثنـا هـم هـؤالء املهـدّيون؟ هـل هـم األئّمـ

 ة آخرون مغايرون هلم؟م أئمّ ترة، أم أهنَّ الروايات املتوا

ـــع الروايـــات جيـــد أنَّ  إنَّ : يف هـــذا املقـــام نقـــول لفـــظ  الـــذي يتتبَّ

 : ة موارداستُعمل يف عدَّ  )املهدّيني(

ــ _ ١ ــىلٰ أنَّ ــق ع ــ ه ُأطل ــي األئّم ـــرة االثن ــومني  عش ــذا املعص ، وه

ــري يف الروايــات، ومنهــا ــاً : اإلطــالق كث ــي نقلناهــا آنف ــي األحاديــث الت ، الت

 . م مهدّيونبأهنَّ   عشـرة االثني ورد فيها وصف األئمّ 

بســنده عــن أيب محــزة، عــن أيب  مــا رواه الشــيخ الصــدوق  :ومنهــا

 .)١(»اً مهديّ  عشـرا اثنا منّ «: ه قال أنَّ  عبد اهللا 

ــا ــر موثَّ  :ومنه ــن أيب جعف ــري، ع ــة أيب بص ــالق ــا «: ، ق ــن اثن نح

 .)٢(»اً مهديّ  عشـر

ة االثنـي رجـالً مـن الشـيعة غـري األئّمـ عشــراثنـي  عىلٰ  طلقه أُ أنَّ  _ ٢

 . ومعرفة حّقهم مواالة أهل البيت  ، َيْدعون الناس إىلٰ  عشـر

ــد رو ــدوق  ٰى فق ــيخ الص ــال الش ــري، ق ــن أيب بص ــنده ع ــت : بس قل

 سـمعت مـن أبيـك إّين  ،يـا ابـن رسـول اهللا: د للصادق جعفـر بـن حمّمـ

  َّاثنـا : ام قـالإنَّـ«: ، فقـال»اً مهـديّ  عشــرنـا يكون بعد القـائم اث«: ه قالأن

هم قـوم مـن شـيعتنا َيـْدعون إمامـًا، ولكـنَّ  عشــراثنـا : ، ومل يقلاً مهديّ  عشـر

 .)٣(»مواالتنا ومعرفة حّقنا الناس إىلٰ 

قـوم مـن «م بـأهنَّ  عشــرهلـؤالء املهـدّيني االثنـي  ووصف اإلمام 
                                                        

 .١٤ح / ٣٣باب / ٣٣٩: كامل الدين) ١(

 .٦ح / ٣٣باب / ٣٣٥: كامل الدين) ٢(

 .٥٦ح / ٣٣باب / ٣٥٨: كامل الدين) ٣(
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، دليــل واضــح  ّي م مــن أهــل بيــت النبــ، دون أن يصــفهم بــأهنَّ »شــيعتنا

ــىلٰ  ــ ع ــبون إىلٰ أهنَّ ــّي  م ال ينتس ــ النب ــ، وأهنَّ ــوا بأئّم ــومنيم ليس ، ة معص

ــأهنَّ  ــنهم ب ــرب ع ــذلك أخ ــاس إىلٰ ول ــْدعون الن ــت  م َي ــل البي ــواالة أه  م

مـواالهتم  ومعرفة حّقهـم، ولـو كـانوا ُحَججـًا معصـومني لـدعوا النـاس إىلٰ 

 .مواالة غريهم ال إىلٰ 

ـ الصـادق  اإلمـام وزعم بعضـهم أنَّ  ـإنَّ أبـاه اإلمـام  أنَّ  د عـىلٰ ام أكَّ

 ، ونفـي أنَّ »إمامـاً  عشــراثنـا : ، ومل يقـلاً مهـديّ  عشــراثنـا «: قال الباقر 

ــاقر  ــا «: قــال اإلمــام الب ــي نفــي اإلمامــة عــن »إمامــاً  عشـــراثن ، ال يعن

 .  )١(نفي قول ذلك عىلٰ  ام يدلُّ املهدّيني، وإنَّ 

كــان يف صــدد بيــان  ام الصــادق اإلمــ وهــذا الــزعم مــردود بــأنَّ 

احلــديث أليب بصــري، ومل يكــن يف صــدد التعميــة واإلهبــام عليــه، مــع  ٰى معنــ

 لعـدم التأكيـد عـىلٰ  داعٍ ٍ ة ملـا كـان هنـاك أّي ه لو كـان هـؤالء املهـدّيون أئّمـأنَّ 

إمـامتهم ال ينبغـي أن تكـون  م قـوم مـن الشـيعة، فـإنَّ إمامتهم ووصفهم بأهنَّ 

 !كان الكالم مع أمثال أيب بصري، خصوصًا إذا اً ّرس 

منا لـو سـلَّ ) الغيبـة(هـذا القـول ُحيمـل مـا ورد يف روايـة كتـاب  وعىلٰ 

أي بعـد ظهـوره، ال بعـد موتـه » بعـد القـائم«: تها، فيكون املـراد بقولـهبصحَّ 

ــ ــده؛ ألهنَّ ــة بع ــون اإلمام ــث يتوّل ــبحي ــوا بأئّم ــذا م ليس ــه ه ــصَّ علي ــام ن ة ك

 .احلديث

رجـالً مـن ولـد احلسـني  عشــربـه أحـد  َف ِص هذا الوصف وُ  أنَّ  _ ٣

  بعد اإلمام املهدي. 

بسـنده عـن أيب محـزة، عـن أيب عبـد اهللا  الشـيخ الطـويس  ٰى فقد رو
                                                        

 .٢٢: األربعون حديثًا يف املهدّيني وذّرية القائم ) ١(



سة؟  ٤٧......................................................  ما هي الوصّية التي وصفوها باملقدَّ

 عشــرا بعـد القـائم أحـد منّـ إنَّ  ،يـا أبـا محـزة«: قـال ،يف حديث طويل 

 .)١(»من ولد احلسني  اً مهديّ 

ــة  ــذه الرواي ــحَّ  _وه ــليم بص ــع التس ــ _تها م ــىلٰ حممول ــراد  أنَّ  ة ع امل

ــ: عشـــرباملهــدّيني األحــد  أنفســهم   عشـــرة املعصــومون األحــد األئّم

م يقومــون بــاألمر بعــد القــائم ، فـإهنَّ الـذين توّلــوا اإلمامــة قبــل القــائم 

  ٰبعــد اإلمــام  عشـــرالــدنيا واحــدًا بعــد واحــد، فاألحــد  إذا رجعــوا إىل

م مــن بــأهنَّ  ، ووصــفهمالســابقون لــه  عشـــرهــم األحــد  املهــدي 

ـ ولد اإلمـام احلسـني  أغلـبهم مـن ولـد  نَّ إام ورد بنحـو التغليـب، أي إنَّ

 .  اإلمام احلسني 

الشـيخ الصـدوق  ٰى ذلـك، فقـد رو خـر مـا يشـري إىلٰ ويف الروايات األُ 

الرضـا  ٰى عـن عـيل بـن موسـ ،بسنده عن عبد السالم بن صـالح اهلـروي 

،  ــه حــديث طويــل ذكــر فيــه قــال يف  رســول اهللا  أنَّ  عــن آبائ

ــا حمّمــ: فنوديــت«: الســامء، فقــال بعــض مــا حــدث يف عروجــه إىلٰ  د أنــت ي

ــ ــك، فإّي ــا رّب ــعبــد، وأن ــد، وعــيلَّ فتوكَّ ــاي فاعب ــادي، ل، فإنَّ ك نــوري يف عب

تـي، تـي، لـك وملـن تبعـك خلقـت جنَّ بريَّ  تـي عـىلٰ خلقي، وحجَّ  ورسويل إىلٰ 

ــ ــت كرامت ــيائك أوجب ــاري، وألوص ــت ن ــك خلق ــيعتهم وملــن خالف ي، ولش

ــوايب ــت ث ــت. أوجب ــا رّب : فقل ــت ،ي ــيائي؟ فنودي ــن أوص ــ: وم ــا حمّم د ي

 إىلٰ  فنظـرت وأنـا بـني يـدي ريب . سـاق عـريش أوصياؤك املكتوبـون عـىلٰ 

ر عليــه ـنـور ســطر أخضـ نـورًا، يف كــّل  عشـــرسـاق العـرش، فرأيــت اثنـي 

، وآخـرهم مهـدي هلـم عـيل بـن أيب طالـب من أوصيائي، أوّ  اسم وّيص 
                                                        

 .٥٠٤ح / ٤٧٨: الغيبة) ١(
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هـؤالء  ،ديـا حمّمـ: ، هـؤالء أوصـيائي بعـدي؟ فنوديـتيا رّب : تي، فقلتمَّ أُ 

ــفيائي، وُحجَ  ــائي، وأص ــيائي، وأحبّ ــىلٰ أوص ــدك ع ــي بع ــم بريَّ  ج ــي، وه ت

يت وجـاليل ألُظهـرنَّ  هبـم  أوصياؤك، وخلفـاؤك، وخـري خلقـي بعـدك، وعـزَّ

ــنيَّ  ــي، وألُعل ــي، وألُ  دين ــم كلمت ــرنَّ هب ــدائي،  طهِّ ــن أع ــآخرهم م األرض ب

لــنَّ لــه الريــاح، وألُ  رنَّ ســخِّ ه مشــارق األرض ومغارهبــا، وألُ كنَّــملِّ وألُ  لــه  ذلِّ

ــه بجنــدي، وألُ رنَّ ـه يف األســباب، وألنصـالسـحاب الصــعاب، وألرقينـَّ نَّ ه مدَّ

 ديمـنَّ ألُ  توحيـدي، ثـمّ  يعلـن دعـويت، وجيمـع اخللـق عـىلٰ  ٰى بمالئكتي، حتَّـ

 .)١(»لقيامةيوم ا ام بني أوليائي إىلٰ األيّ  داولنَّ ملكه، وألُ 

ــىلٰ  ــات ع ــن الرواي ــا م ــة كغريه ــحة الدالل ــة واض ــذه الرواي  أنَّ  وه

ــول اهللا  ــون، أّوهلــم عشـــراثنــا  أوصــياء رس ، ال يزيــدون وال ينقص

 . ، وآخرهم اإلمام املهدي املنتظر اإلمام أمري املؤمنني 

ــديمــنَّ ملكــه، وألُ ألُ  ثــمّ «: وقولــه يــوم  ام بــني أوليــائي إىلٰ داولــنَّ األّي

ــدي  دالٌّ عــىلٰ » يامــةالق ــاء اهللا  ، وأنَّ دوام ملــك اإلمــام امله ــم  _أولي وه

 . سيتداولون امللك بعده _  عشـراألحد  أوصياء رسول اهللا 

ـ ام تعـنيَّ هـذا احلمـل ألنَّ وإنَّ  ة األئّمـ أنَّ  ت عـىلٰ األحاديـث املتـواترة دلَّ

ـ عشـراثنا  رجعـة  ىلٰ خـر عـت أحاديـث أُ فقط بـال زيـادة وال نقيصـة، كـام دلَّ

 .مبارشة بعد اإلمام املهدي  ة املعصومني األئمّ 

ــليامن يف  ــن س ــن ب ــا رواه احلس ــث م ــذه األحادي ــن ه ــ(وم ر ـخمتص

لعـيل  إنَّ «: ، قـالعـن أيب عبـد اهللا  ،بسنده عن جـابر بـن يزيـد) البصائر

 ــني ــع احلس ة م ــرَّ ــيف األرض ك ــيهام، ُيْقبِ ــلوات اهللا عل ــه ص ــه  ابن ل برايت
                                                        

 .٢٢ح / ٢٣٨: ١ عيون أخبار الرضا ) ١(



سة؟  ٤٩......................................................  ما هي الوصّية التي وصفوها باملقدَّ

 ة ومعاويـة وآل معاويـة ومـن شـهد حربـه، ثـمّ ميّـه مـن بنـي أُ ينـتقم لـ ٰى حتَّ 

مـن أهـل الكوفـة ثالثـني ألفـًا، ومـن سـائر  يبعث اهللا إلـيهم بأنصـاره يومئـذٍ 

ــ وىلٰ ة األُ ني مثــل املــرَّ النــاس ســبعني ألفــًا، فيلقــاهم بصــفّ  يقــتلهم، فــال  ٰى حتَّ

رعــون عذابــه مــع ف ، فيــدخلهم أشــدّ يبعــثهم اهللا  ُيبقــي مــنهم خمــربًا، ثــمّ 

ــ مــع رســول اهللا  ٰى خــرة أُ كــرَّ  وآل فرعــون، ثــمّ  يكــون خليفتــه يف  ٰى حتَّ

ــون األئّمــ ــعّام  ة األرض، ويك ــون ُيعبَــ ٰى لــه، وحتَّ د اهللا عالنيــة، فتك

 .)١(»يف األرض اً نية يف األرض كام ُعبد اهللا ّرس عبادته عال

 سألت أبـا عبـد اهللا: د بن سليامن الديلمي، عن أبيه، قالوبسنده عن حممّ 

  عن قول اهللا:  
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، ]٢٠: املائـدة[ َجَعل

 ةاألئمّ : ته، وامللوك، وإبراهيم، وإسامعيل، وذّريرسول اهللا : األنبياء«: فقال

«، ٢(»ةة، وملك الكرَّ ملك اجلنَّ «: ملك ُأعطيتم؟ قال وأّي : فقلت: قال(. 

بـن عمـرو اخلثعمـي، عـن أيب عبـد اهللا  ويف خرب آخر عن عبـد الكـريم

  َّوالفـاجر  معـه الـربّ   ويكـرَّ مـا مـن إمـام يف قـرن إالَّ «: ه قال يف حديثأن

 .      )٣(»املؤمن من الكافر يديل اهللا  ٰى يف دهره، حتَّ 

  ل اّ؟  أّو

ل ه هـو املهـدي األوّ أنَّـ وأنصـاره عـىلٰ  البصــريأمحد إسـامعيل  استدلَّ 

ابنــه  رته الوفــاة فليســّلمها إىلٰ ـفــإذا حضــ«): الغيبــة(روايــة كتــاب  بقولــه يف

ــامي ــة أس ــه ثالث بني، ل ــرَّ ــد اهللا : أّول املق ــو عب ــم أيب، وه ــمي واس ــم كاس اس

 .»ل املؤمننياملهدي، هو أوّ : وأمحد، واالسم الثالث
                                                        

 .٢٩: بصائر الدرجاتخمترص ) ١(

 .٢٨: بصائر الدرجات خمترص) ٢(

 .٢٧: بصائر الدرجاتخمترص ) ٣(
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، البصــرييف الروايـة هـو أمحـد إسـامعيل  )ابنـه(املـراد بــ  بتقريب أنَّ 

 .أمحد: ن أسامئهمن ضم حيث إنَّ 

لــه ثالثــة «: الضــمري يف قولــه وهــذا االســتدالل واضــح الفســاد؛ ألنَّ 

: اســم كاســمي واســم أيب، وهــو عبــد اهللا وأمحــد، واالســم الثالــث: أســامي

ــابــن اإلمــام املهــدي  ، ال يعــود عــىلٰ »املهــدي اإلمــام  ام يعــود عــىلٰ ، وإنَّ

اإلمـام  ريح بـأنَّ ـخـر ورد فيهـا التصـاملهدي نفسه، بـدليل وجـود روايـات أُ 

 .له هذه األسامء املهدي 

سـمعت : بسـنده عـن حذيفـة، قـال ما رواه الشـيخ الطـويس  :منها

: ه ُيبـاَيع بـني الـركن واملقـام، اسـمهإنَّـ«: وذكر املهـدي فقـال رسول اهللا 

 . )١(»أمحد، وعبد اهللا، واملهدي، فهذه أسامؤه ثالثتها

 امء اإلمـام املهـدي مـن مجلـة أسـ ويظهر مـن بعـض الروايـات أنَّ 

بسـنده عـن أيب جعفـر  الشـيخ الصـدوق  ٰى أمحـد، فقـد رو: غري املشهورة

قـال أمـري املـؤمنني : ، قـالد بـن عـيل البـاقر، عـن أبيـه، عـن جـّده حمّمـ

  ٰــىل ــو ع ــرب وه ــيض «: املن ــان أب ــر الزم ــدي يف آخ ــن ول ــل م ــرج رج خي

شـاش رب بـاحلمرة، مبـدح الـبطن، عـريض الفخـذين، عظـيم مـاللون، مش

شـبه شـامة  لـون جلـده، وشـامة عـىلٰ  شـامة عـىلٰ : املنكبني، بظهـره شـامتان

ـعَلـواسـم يُ  ٰى اسـم خيفـ: ، لـه اسـامن النبّي  فأمحـد،  ٰى ا الـذي خيفـن، فأمَّ

رق واملغـرب، ـد، إذا هزَّ رايتـه أضـاء هلـا مـا بـني املشـن فمحمّ علَ ا الذي يُ وأمَّ 

مـن زبـر   صـار قلبـه أشـدّ مـؤمن إالَّ  ٰى رؤوس العباد فال يبقـ ووضع يده عىلٰ 

ــ ٰى ة أربعــني رجــالً، وال يبقــقــوَّ  احلديــد، وأعطــاه اهللا تعــاىلٰ   دخلــت ت إالَّ ميّ
                                                        

 . ٤٦٣ح / ٤٥٤: للطويس الغيبة) ١(



سة؟  ٥١......................................................  ما هي الوصّية التي وصفوها باملقدَّ

ــه تلــك الفرحــة  ــورهم، ) يف قلبــه(علي وهــو يف قــربه، وهــم يتــزاورون يف قب

 .)١(»ويتبارشون بقيام القائم صلوات اهللا عليه

: لـه بعنــوان هبـذه الروايـة يف بيـان أمحـد إسـامعيل احـتجَّ  والغريـب أنَّ 

 :، وقال)د أمحد احلسن اليامين املوعودالسيّ (

 .)د اسم اإلمام املهدي ل، وحممّ وأمحد اسم املهدي األوّ (

ـ الرواية واضحة الداللـة عـىلٰ  مع أنَّ  واحـد، وهـو  ٰى ام اسـامن ملسـمَّ أهنَّ

رجلــني  ال يعـود عـىلٰ » لـه اســامن«: ، والضــمري يف قولـهاإلمـام املهـدي 

 .د إسامعيل الذي أضحك الناس عليهعم أمحخمتلفني كام يز

ــدي  مــع أنَّ  ــد للمه هــذه الروايــة ال تشــري ال مــن قريــب وال مــن بعي

 . ام تشري لإلمام املهدي الذي يمأل األرض قسطًا وعدالً ل؛ وإنَّ األوّ 

ف االسـم املعـروف ألمحـد إسـامعيل هـو أمحـد، وال ُيعـرَ  أنَّ  مضافًا إىلٰ 

، د بـن احلسـن العسـكري اإلمـام حمّمـدًا، بخـالف حمّمـ: أن من أسـامئه

د، واســمه ن هــو حمّمــاســمه املعــروف املعَلـ احلــديث ينطبــق عليـه؛ ألنَّ  فـإنَّ 

 .اآلخر املخفي هو أمحد

ــد ــ ٰى وهــذه إح ــث الطاّم ــن أمحــد إســامعيل، حي ــدرت م ــي ص ات الت

ــتّج  ــا يدَّ  حي ــالف م ــي خ ــل ه ــا، ب ــم معناه ــث ال يفه ــر بأحادي ــام أكث ــه، ف عي

 !أخطاءه وغفالته

ــ ثــمّ   ة يعــود عــىلٰ الضــمري يف روايــة الوصــيّ  منا جــدالً بــأنَّ ا لــو ســلَّ إّن

 لـيس ابنـًا مبـارشًا لإلمـام املهـدي  البصــريأمحد إسـامعيل  ، فإنَّ )ابنه(

أمحـد  كام يعرتف هـو، ولـيس ابنـًا بالواسـطة كـام هـو الثابـت الصـحيح؛ ألنَّ 

إلمــام رة، وهــؤالء ال ينتســبون لـإســامعيل مــن عشــرية البوســويلم يف البصــ
                                                        

 . ١٧ح / ٥٧باب / ٦٥٣: كامل الدين) ١(
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كـام هـو  ، وال لسـيّدة نسـاء العـاملني فاطمـة الزهـراء أمري املـؤمنني 

ــ عون ألنفســهم أهنَّ اإلمــام  م ينتســبون إىلٰ املعــروف مــن نســبهم، وهــم ال يــدَّ

 .، بل ينكرون ذلكاملهدي 

ــلَّ  ــو س ــامعيل  منا أنَّ ول ــد إس ـــريأمح ــام  البص ــارش لإلم ــري مب ــن غ اب

الرابـع ألمحـد إسـامعيل كـام  و اجلـدّ هـ اإلمام املهدي  ، وأنَّ املهدي 

ـ ، فــإنَّ )١(يـزعم هـو وأنصـاره ده اإلطـالق اللغــوي ظـاهر الروايـة الــذي يؤيِّ

ــو أنَّ  ــن( ه ــ )االب ــة أهنَّ ــارش، بقرين ــن املب ــًا االب ــه غالب ــراد ب ــتعملت يف ي ا اس

ريـد بـاالبِن االبـُن بواسـطة دون غـريه، ولـو أُ  ٰى ات هبذا املعنـالرواية تسع مرَّ 

أن يـراد بـاالبن بعـد اإلمـام  ذلـك، فكيـف يصـّح  نصب قرينة عىلٰ  من فال بدَّ 

 !قرينة يف البني؟ دة من دون أّي املهدي االبن بوسائط متعدِّ 

ــة يف  العــاميل  وقــد احتمــل احلــرّ  وجــود تصــحيف يف هــذه الرواي

بني فليســّلمها إىلٰ «: قولـه  فليســّلمها إىلٰ (: الصــحيح هــو ، وأنَّ »ابنــه أّول املقــرَّ

بني أبيه أّول  .، واملراد باألب هو اإلمام احلسني )املقرَّ

 : قال 

تقـدير تسـليمه  عـىلٰ ) الغيبـة(نه احلـديث املـروي يف كتـاب وما تضـمَّ (

ال ينـايف هـذا الوجـه؛ الحـتامل  بعـد املهـدي  عشــريف خصوص االثني 

باليـاء آخـر احلـروف، ويـراد  )أبيـه(تصـحيفًا، وأصـله  )ابنـه(أن يكون لفظ 

ــني  ــه احلس ــني ب ــة احلس ــن رجع ــرية م ــث كث ــابقًا يف أحادي ــا روي س ؛ مل

  عند وفاة املهدي  ِّ٢()لهليغس( . 
                                                        

أمحـد بـن إسـامعيل بـن صـالح بـن حسـني بـن سـلامن ابـن اإلمـام : (يف موقع أنصاره أنَّ نسبه هـو) ١(

 ). احلسن العسكري  د بنحممّ 

 . ٢٤٢و ٢٤١: اإليقاظ من اهلجعة) ٢(



سة؟  ٥٣......................................................  ما هي الوصّية التي وصفوها باملقدَّ

ــرّ  ــري احل ــاميل  ويش ــ إىلٰ  الع ــي دلَّ ــات الت ــىلٰ الرواي ــام  أنَّ  ت ع اإلم

 .األمر بعد وفاة اإلمام املهدي املنتظر  يتوّىلٰ  احلسني 

ـ   بسـنده عـن أيب عبـد اهللاحلسـن بـن سـليامن احلـّيل  ٰى فقد رو ه أنَّ

ل َمـْن خيـرج؟ َمـْن أوّ : فقيـل لـه. »نعـم«: عن الرجعة، أحقٌّ هـي؟ قـال َل ُسئِ 

ــال ــني «: ق ــرج عــىلٰ احلس ــائم  ، خي ــر الق ــاس : قلــت. »أث ومعــه الن

ــوِر  :يف كتابــه ال، بــل كــام ذكــر اهللا تعــاىلٰ «: هــم؟ قــالكلّ   ِ� ا�ص�
ُ
خ

َ
ف
ْ
ــن

ُ
يـَـْوَم �

 
ً
واجا

ْ
ف
َ
 أ

َ
ون

ُ
ت
ْ
تَأ

َ
� ]١(»بعد قوم ، قوم]١٨: النبأ( . 

ــه  ــال ،وعن ــني «: ق ــل احلس ــذين ُقت ويقب ــحابه ال ــوا يف أص ل

، فيـدفع إليـه بـن عمـران  ٰى موسـ كـام ُبعثـوا عـىلٰ  اً معه، ومعه سبعون نبيّ 

ــون احلســني  ــاتم، فيك ــائم اخل ــله، وكفنــه،  الق ــيل غس هــو الــذي ي

 .)٢(»وحنوطه، ويواري به يف حفرته

ــي ــابر اجلعف ــن ج ــال ،وع ــ: ق ــا جعف ــمعت أب ــول ر س واهللا «: يق

ــ . »ا أهــل البيــت رجــل بعــد موتــه ثالثامئــة ســنة، ويــزداد تســعاً لــيملكنَّ منّ

ــت ــ: قل ــال ٰى مت ــك؟ ق ــون ذل ــائم «: يك ــد الق ــت. »بع ــوم : قل ــم يق وك

 _الـدنيا  ر إىلٰ ـخيـرج املنتصـ ة سـنة، ثـمّ عشــرتسـع «: القـائم يف عاملـه؟ قـال

ــني  ــو احلس ــب _ وه ــل ويس ــحابه، فيقت ــه ودم أص ــب بدم ــفيطل  ٰى ي حتَّ

 .)٣(»اح وهو أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب خيرج السفّ 

 رجـوع اإلمـام احلســني  عـىلٰ  ومـن أوضـح الروايـات التـي تـدلُّ 

: ، قـالروايـة ثابـت بـن دينـار عـن أيب جعفـر  مع اإلمـام املهـدي 
                                                        

 . ٤٨: بصائر الدرجاتخمترص ) ١(

 .املصدر السابق) ٢(

 .٤٩: بصائر الدرجاتخمتصـر ) ٣(
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ألصــحابه قبــل أن ُيقتــل بليلــة  قــال احلســني بــن عــيل بــن أيب طالــب «

ــدة ــول اهللا إنَّ : واح ــال يل  رس ــ: ق ــي إنَّ ــا ُبن ــاق إىلٰ ي ــراق،  ك ستُس الع

ــا ــال هل ــزل يف أرض يق ــورا: (وتن ــربالء(و) عم ــ)ك ــا، ، وإنَّ ــهد هب ك تستش

ــة ــك مجاع ــهد مع ــُرَب . ويستش ــد َق ــد إيلَّ  وق ــا عه ــول اهللا  م ، وإّين رس

رف يف هـذه الليلـة، ـراف فلينصــراحل إليه غدًا، فمـن أحـّب مـنكم االنصـ

ـ. منّـي يف حـلٍّ فإّين قد أذنت له، وهـو  : د فـيام قالـه تأكيـدًا بليغـًا، وقـالواوأكَّ

ــ روا ـفأبشــ: ذلــك، قــال ٰى  رأفلــامَّ . نــرد مــوردك ٰى واهللا مــا نفارقــك أبــدًا حتَّ

ُخيرجنـا  بعـدما جيـري علينـا، ثـمّ  ام نمكـث مـا شـاء اهللا تعـاىلٰ اهللا إنَّ ة، فوَ باجلنَّ 

إّنـا وأنـتم نشـاهدهم يف اهللا وإّياكم حني يظهر قائمنـا، فينـتقم مـن الظـاملني، و

يـا  ،َمـْن قـائمكم: فقيـل لـه. السالسل واألغـالل وأنـواع العـذاب والنكـال

د بــن عــيل البــاقر، وهــو الســابع مــن ولــد ابنــي حمّمــ: ابــن رســول اهللا؟ قــال

د بـن جعفـر بـن حمّمـ ٰى د بـن عـيل بـن موسـاحلّجة بن احلسن بن عيل بن حممّ 

يظهــر، ويمــأل األرض  ثــمّ ة طويلــة، بــن عــيل ابنــي، وهــو الــذي يغيــب مــدَّ 

 .)١(»قسطًا وعدالً كام ُملئت جورًا وظلامً 

 الـذي يتـوّىلٰ  أنَّ  بوضـوح عـىلٰ  واألحاديث يف ذلك كثـرية، وهـي تـدلُّ 

ل املهــدّيني ، ال أوّ هــو اإلمــام احلســني  األمــر بعــد اإلمــام املهــدي 

ة، عليـه روايـة واحـد ذلـك مل تـدّل  ، فـإنَّ البصــريعي أمحد إسـامعيل كام يدَّ 

ــ ــدي حمّم ــام امله ــه اإلم ــراد ب ــات ي ــائم يف الرواي ــالق الق ــن وإط ــن احلس د ب

 .دليل، وال دليل يف البني غريه حيتاج إىلٰ  ، ورصفه إىلٰ العسكري 

*   *   * 

                                                        

 .٢٠ح / ٥باب / ٥١٢و ٥١١: ١النجم الثاقب ) ١(



 

 

 

 إ ءات أياّدا  

ــب أنَّ  ــن الغرائ ــامعيل  م ــد إس ـــريأمح ــات  البص ــازف جمازف ــد ج ق

كذبـه فيهـا،  ، قـد قـام الـدليل عـىلٰ اً رية جـدّ كبـرية وكثـ ٰى عظيمة باّدعاء دعاو

 . ضحك الثكىلٰ ، وكثري منها يُ اً بعضها غريب جدّ   أنَّ إالَّ 

 :عجالة ومن مجلة دعاواه التي مجعتها عىلٰ 

 .وسفريه ه رسول اإلمام املهدي أنَّ  _ ١

ــال ــدي ( :ق ــام امله ــتكم باســم اإلم ــل أتي ، ومل أطلــب مشــيئتي، ب

 أنَّ  يقبلنـي ال يقبـل أيب الـذي أرسـلني، واحلـّق  مشيئة الذي أرسلني، فمـن ال

 .  )١()من ال يكرم االبن ال يكرم األب الذي أرسله

 .واملتويل لألمر من بعده اإلمام املهدي  ه وّيص أنَّ  _ ٢

ــ ــه بعــد ذكــر اســمه املســتعار  ع يف كــّل وهــو يوقِّ ــو  _كتبــه وبيانات وه

 .هدي ورسول ويامين اإلمام امل بوّيص  _السيّد أمحد احلسن 

 .بعد ظهوره ه وزير اإلمام املهدي أنَّ  _ ٣

ــال ــث إنَّ (: ق ــدي  حي ــام امله ــر اإلم ــيامين ووزي ــو ال ــدي ه ، امله

باملهـدي كـام يف  ىٰ باملهـدي، وأيضـاً الـيامين يسـمّ  ىٰ يسـمّ  فاإلمام املهدي 

 .)٢()وصيّة رسول اهللا 
                                                        

 . ٢٠: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ١(

 . ٤٦: ٢ - ١بيان احلّق والسداد من األعداد ) ٢(
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ــ _ ٤ ــدي أنَّ ــام امله ــد اإلم ــن ول ــ ، وأنَّ ه م ــّده الراب ــام ج ع، اإلم

 .وهذا ذكرناه فيام سبق

 :وجاء يف جواب موقع من أنصار اإلمام املهدي قوهلم

عنـد حديثـه مـع  )ُبنَـي(: ظ بكلمةمرارًا يتلفَّ  اإلمام املهدي  كام أنَّ (

ل: د أمحد احلسن كام ورد يف أحد البيانات، حيث وردالسيّ   .)١()ُبنَي فديتُك، عجِّ

ـ ٰى ه معصـوم، ال بمعنـأنَّ  _ ٥ أخطـاءه  ه قـد ثبـت أنَّ طـئ؛ ألنَّـه ال خيأنَّ

 .دخلهم يف ضاللة، وال يُ ٰى ه ال ُخيرج الناس من هدأنَّ  ٰى ام بمعنكثرية، وإنَّ 

ــىلٰ  ــييل يف رّده ع ــاظم العق ــال ن ــد  ق ــه أمح ــمة إمام ــن يف عص ــن طع م

 :أ أخطاء فاحشة يف اللغة العربيةه أخطإسامعيل بأنَّ 

لنا جـدالً  ىٰ وحتَّ ( بَـل السـيّد وقلنـا بوجـود أخطـ )٢(لو تنزَّ
اء فعـالً مـن قِ

ــ ــو مل يعلــن بأنَّ ــن، فه ــال أمحــد احلس ــل ق ــة، ب ــة العربي ــوم يف اللغ ــإه معص ه نَّ

ــ ، ه ال ُيــدخل النــاس يف باطــل، وال ُخيــرجهم مــن حــّق معصــوم مــن بــاب أنَّ

مـن أجلـه األنبيـاء واملرسـلون، والـذي يكفـل  َث وهذا هو اهلـدف الـذي ُبِعـ

 .)٣()ة ورضا اهللا تعاىلٰ دخول الناس اجلنَّ 

 .عشـرل املهدّيني االثني ه أوّ أنَّ  _ ٦

ــال ــل( :ق ــول ومل أق ــدي إّين : ال أق ــام امله ــدي  اإلم ــا امله ــل أن ، ب

 . )٤()، ورسوله، ووصيّه، واليامينل من ولده األوّ 
                                                        

 . ٣٦: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ١(

ــأ يف ) ٢( ــه أخط ــدالً بأنَّ ل ج ــزَّ ــة، ويتن ــامعيل اللغوي ــد إس ــاء أمح ــرتف بأخط ــه ال يع ــب أنَّ الغري

ب مكابر  . العربية، مع أنَّ أخطاءه الينكرها إالَّ متعصِّ

ة يف كتـاب اجلــواب ، وهـذه الكلمـة منقولـ١١: الـرّد األحسـن يف الـدفاع عـن أمحـد  احلسـن) ٣(

 . ١٤٠: ٦ - ٤املنري عرب األثري 

 . ٤٠: ٢ - ١بيان احلّق والسداد من األعداد ) ٤(



 ٥٧...........................................................    لبصـرياّدعاءات أمحد إسامعيل ا

 ).الغيبة(ه املذكور يف رواية كتاب أنَّ  _ ٧

 .هذا األمر دعوته قائمة عىلٰ  وهذا كثري يف كلامته، بل إنَّ 

 .ل املؤمنني باإلمام املهدي بعد ظهورهه أوّ نَّ أ _ ٨

 :فقد جاء يف جواب موقع من أنصار اإلمام املهدي قوهلم

 .)١() ل املؤمنني بدعوة اإلمام املهديني، وهو أوّ ل املهديّ وهو أوّ (

 .الذي ُتوِهم بعض الروايات الداللة عليه عشـره اإلمام الثالث أنَّ  _ ٩

ـتـي ربَّـهنـاك بعـض الروايـات ال فإنَّ  م منهـا أهنَّ  أنَّ  عـىلٰ  ا تـدلُّ ام ُيتـوهَّ

 .، وأمحد إسامعيل وأنصاره يطبِّقوهنا عليهعشـرة ثالثة األئمّ 

ة مـن مـن األئّمـ عشــراحلـادي  ومـن املعلـوم أنَّ ( :قال نـاظم العقـييل

ــؤمنني  ــري امل ــد أم ــ ول ــام حمّم ــو اإلم ــكري ه ــن العس ــن احلس ، د ب

 . )٢() تهيل من ذرّ هدي األوّ فيكون املولود الذي من ظهره هو امل

دعوتـــه مشـــاهبة لـــدعوة نـــوح،  لـــه دعـــوة خاّصـــة، وأنَّ  أنَّ  _ ١٠

 .د ، وحممّ  ٰى ، وعيسٰى وإبراهيم، وموس

ـــوح ( :قـــال يف جـــواب ســـؤال ورد لـــه ، فـــدعويت كـــدعوة ن

ــراهيم  ــدعوة إب ــوك ــدعوة موس ــ ىٰ ، وك ــدعوة عيس ،  ىٰ ، وك

 .)٣() دوكدعوة حممّ 

ــح يف أنَّ  ــه واض ــاء  وكالم ــدعوات األنبي ــايرة ل ــدة، مغ ــوة جدي ــه دع ل

ـ، إالَّ السابقني  ، )د وكـدعوة حمّمـ( :ا مشـاهبة هلـا، ولـذلك قـال أهنَّ

 . هي دعوة رسول اهللا : ومل يقل
                                                        

 . ٣٦: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ١(

 . ٨٩: األربعون حديثًا يف املهدّيني وذّرية القائم ) ٢(

 . ٩: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ٣(
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 . ه سعد النجوم، وِدْرع داود، والنجمة السداسية، ونجمة الصبحأنَّ  _ ١١

الصـبح،  فجميـع هـذه األسـامء يل، فأنـا سـعد النجـوم، ونجمـة( :قال

 .)١()ودرع داود، وأنا الطاهر، وأنا وعد اهللا غري مكذوب

ــعار  ــي هــي اآلن ش ــية الت ــة الصــبح نجمــة داود السداس ــد بنجم ويري

 .)الصهيوين دولة العدوّ 

 ): بيان السداد(قال يف كتابه 

 .وهي درع داود، وهي النجمة السداسية، أو نجمة الصبح: سابغات(

  ت ا غ ب ا س

٩ 

+ 

١ 

+ 

٢ 

+ 

١ 

+ 

١ 

+ 

٤ 

+ 

٢(١٥=  ٤(. 

معصـوماً يف اإلسـالم، هـم  عشــرل بعـد أربعـة وهو رقم املهـدي األوّ 

ــة واألئّمــحمّمــ ــيل وفاطم ) ١٤( اً ة مــن ولــد عــيل، وعــددهم مجيعــد وع

 ).١٥(ل وهو رقم يأيت املهدي األوّ  معصوماً، ثمّ 

وهـــو درع داود، وشـــعاره درع داود، ودرع داود يف القـــرآن ُوصـــفت 
                                                        

 . ٣٨: ٢ - ١ألعداد بيان احلق والسداد من ا) ١(

ــني ) ٢( ــإنَّ الس ــه؛ ف ــه وكذب ــن َدَجل ــذا م ــاوي ) ٦= (ه ــغري، وال تس ــل الص ــاب اجلم ، )٩(بحس

 :فإنَّ حساب اجلمل الصغري كالتايل

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ احلرف

 ١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ اجلمل حساب

 ص    ق ف ع س ن م ل  ك احلرف

 ١ ٩ ٨  ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ اجلمل حساب

 غ ظ ض ذ خ ث ت ش  ر   احلرف

 ١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ اجلمل حساب

، )بيــان احلــّق والســداد مــن األعــداد(وعليــه، فــال ينخــدع القــارئ بحســاباته إذا قــرأ كتابــه   

ه يكذب فيها كذبًا معّمداً   . فإنَّ
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 .)١()أمحد احلسن= َمْن نجمة داود؟ 

 .ه كتاب اهللا، والقرآن الكريم الناطقأنَّ  _ ١٢

، أمحـد هـو رسـول املهـدي، وكتـاب اهللا ا سـبق أنَّ  لـك ممـَّفتبـنيَّ ( :قال

 .)٢()والقرآن الكريم الناطق

ه رسـول اإلمـام ه إمام معصوم وأنَّـإذا كان أمحد إسامعيل يزعم أنَّ  :قلت

 ر إمامـًا صـامتًا، ال ناطقـًا؛ ألنَّ ـ، فينبغي أن يكـون يف هـذا العصـاملهدي 

 . كان أحدمها صامتاً ر واحد إالَّ ـه ال جيتمع إمامان يف عصأنَّ  ت عىلٰ الروايات دلَّ 

ــد رو ــي  ٰى فق ــالء،  الكلين ــن أيب الع ــن احلســني ب بســند صــحيح ع

. »ال«: تكـون األرض لـيس فيهـا إمـام؟ قـال: قلـت أليب عبـد اهللا : قال

 .  )٣(» وأحدمها صامتال، إالَّ «: يكون إمامان؟ قال: قلت

ٰ  رسول اهللا  أنَّ  _ ١٣  .به، وذكر اسمه ونسبه وصفته وىصَّ

؛ جـّدي رســول اهللا  اهللا، بــل سيشـكوكم لـن أشـكوكم إىلٰ ( :قـال

ٰ ألنَّ   . )٤()يب، وذكر اسمي، ونسبي، وصفتي ه وىصَّ

 .ذكروه باسمه ونسبه وصفته وسكنه ة األئمّ  أنَّ  _ ١٤

م ذكـروين باسـمي، ونسـبي، ؛ ألهنَّ ة وسيشكوكم آبائي األئمّ (: قال

 .)٥()وصفتي، وسكني
                                                        

 . ٤٤: ٢ - ١بيان احلّق والسداد من األعداد ) ١(

 . ١٤: ٢ - ١بيان احلّق والسداد من األعداد ) ٢(

 . ١ح / باب أنَّ األرض ال ختلو من حّجة/ ١٧٨: ١ايف الك) ٣(

 . ٢٠: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ٤(

 . ٢١: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ٥(
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ــ أنَّ  _ ١٥ ألهــل  ا الرببــري بيَّنــوا أمــرهأشــعيا وأرميــا ودانيــال ويوحنّ

 .األرض قبل سنني طويلة

ــ(: قــال ــوسيشــكوكم أشــعيا وأرميــا ودانيــال ويوحنّ م ا الرببــري؛ ألهنَّ

 . )١()هذا وختذلونني؟ بيَّنوا أمري ألهل األرض قبل سنني طويلة، كّل 

ــني  أنَّ  _ ١٦ ــام احلس ــاء اإلم ــل  دم ــربالء هللا، وألج ــالت يف ك س

 .، وألجل أمحد إسامعيل نفسهأبيه 

ــال ــالت يف كــربالء هللا،  كم دمــاء احلســني وستشــكو(: ق ــي س الت

 .   )٢()، وألجيلوألجل أيب 

وإن  ه أفضل من اإلمام احلسني أنَّ  ه يشري يف بعض كلامته إىلٰ أنَّ  _ ١٧

 دماء اإلمام احلسني  إنَّ (: ه قال كام مرَّ آنفاً ريح بذلك؛ فإنَّ ـالتص مل جيرؤ عىلٰ 

 ).األنا(ص من رشك لَّ ه ختعي أنَّ ه يدَّ ، وألنَّ )سالت ألجله

ــال ــن عــيل  فرســول اهللا ( :ق ، وكــذلك اإلمــام أفضــل م

 ل، وتســاوهيم مــن هــذه اجلهــة جهــةأفضــل مــن املهــدي األوّ  املهــدي 

ــه املهــدي األوّ  ىٰ الــرداء، وهــو روح القــدس األعظــم، الــذي تــردّ  ــب ه ل؛ ألنَّ

صــل ح التسـديد، ومل حيصــل لـه الفـتح، بيــنام اإلمـام املهـدي  حيتـاج إىلٰ 

ار،  اهللا الواحـد القّهـإالَّ  ىٰ ه يف آنـات ال يبقـله الفتح، فتسديده مـن الفـتح؛ ألنَّـ

د بـروح القـدس األعظـم، ل فلم حيصل لـه الفـتح، هلـذا يُ ا املهدي األوّ أمَّ  سـدَّ

األنـا املوجــودة  ىٰ ، أي حتَّـ)رك بـك شــيئاً ـشـأن يعبــدك ال يُ ( :لـه بــ ىٰ وُيـدع

 . )٣() اهللا، فالعبادة هي املعرفةيعرف إالَّ  وال ىٰ بني جنبيه ال يراها، فال ير
                                                        

 .املصدر السابق) ١(

 .املصدر السابق) ٢(

 . من موقع أنصار أمحد إسامعيل يف االنرتنت) ٣(



 ٦١...........................................................    لبصـرياّدعاءات أمحد إسامعيل ا

ـ ا اإلمام احلسـني وأمَّ  قـول  ٰى عـن معنـ َل ه ُسـئِ فلـيس كـذلك، فإنَّ

ـرين مـن شـّكي ـنفسـ إهلـي أخرجنـي مـن ذّل «: اإلمام احلسـني  ي، وطهِّ

 :، فأجاب بجواب جاء فيه قوله)ورشكي

ــا(رك، وهــو ـأنــواع الشــ ىٰ وهــو أخفــ: يـرك النفســـالشــ _ ٣(  )األن

وهــي تشــوبه بالظلمـة والعــدم التــي بــدوهنا ال ، للمخلــوق منهـا التـي ال بــدَّ 

رك ـعبـد مـن عبـاد اهللا هـو مشـ ، وبالتـايل فكـّل  اهللا سـبحانه وتعـاىلٰ إالَّ  ىٰ يبق

ــ ــذا املعن ــني ىٰ هب ــام احلس ــ ، واإلم ــذا املعن ــ ىٰ أراد ه ــن الش ــا ـم رك وم

، وإزالـة يطلـب الفـتح املبـني مـام احلسـني ، وكـان اإليصحبه من الشّك 

 .  )١()شائبة العدم والظلمة عن صفحة وجوده

ـا  :ه املشار إليه بالرسول يف آيات كثرية من القرآن، منهاأنَّ  _ ١٨
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ه ذكـر هـذه اآليـات ، وغريهـا، فإنَّـ)٤٧:يـونس( بِال

 ً  .)٢(هبا ه هو املعنيُّ أنَّ   هبا عىلٰ مستدالَّ

ــان احلــّق (وقــال يف كتابــه    لــك أنَّ فتبــنيَّ (): والســداد مــن األعــداد بي

ــي  ــات العلم ــدخان، وباإلثب ــورة ال ــني يف س ــول املب ــو الرس ــن ه ــد احلس أمح

 . )٣()ةسيّد األدلَّ يته أنت بالريايض الذي سمَّ 
                                                        

 . ١٩: ٢املتشاهبات ) ١(

 . ٢٤و ٢٣: ١عرب األثري اجلواب املنري ) ٢(

 . ٤٣: ٢ - ١بيان احلّق والسداد من األعداد  ) ٣(
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 .د املذكور يف كثري من الرواياته قائم آل حممّ أنَّ  _ ١٩

ـ ه ذكر يف كتـاب املتشـاهبات مـا روي عـن اإلمـام الصـادق فإنَّ  ه أنَّ

 .» من ولد احلسني اً مهديّ  عشـرئم أحد منّا بعد القا إنَّ «: قال

ل، ولـيس اإلمـام م هـو املهـدي األوّ القـائ: ويف هـذه الروايـة(: قـال ثمّ 

 .)١()اً مهديّ  عشـربعده اثنا  اإلمام  ؛ ألنَّ املهدي 

 .ه يمأل األرض قسطًا وعدالً، بعدما ُملئت ظلًام وجوراً أنَّ  _ ٢٠

د لإلمام املهدي أنَّ  _ ٢١  .دولته ه يمهِّ

د يف زمن الظهور  إنَّ (: قال أمحد إسامعيل يف أحد بياناته س، املقدَّ اليامين ممهِّ

 .)٢()، ويسلِّم الراية لإلمام املهدي]كذا[ عشـرومن الثالت مائة وثالث 

 . ده بقيّة آل حممّ أنَّ  _ ٢٢

 .ه الركن الشديدأنَّ  _ ٢٣

د بجربائيلأنَّ  _ ٢٤  . ه مؤيَّ

د بميكائيلأنَّ  _ ٢٥  . ه مسدَّ

 .ه منصور بإرسافيلأنَّ  _ ٢٦

موقَّعـة هبــذه األوصــاف  وكثـري مــن توقيعاتــه يف أواخـر كتبــه وبياناتــه

وغـريه، وتوقيعـه ) املتشـاهبات(اخلمسة السـابقة، مثـل توقيعـه يف آخـر كتابـه 

بيــان (: ، وبيــان آخــر اســمه) مــن كــان كيمينــيال يــامين إالَّ (: يف بيــان أســامه

ــدي  ــام امله ــمه)أرسار اإلم ــث اس ــان ثال ــه (: ، وبي ــات وفي ــان الفئ بي

 .غريها، و)حسب فئته خماطبة الرموز الدينية كّل 

 .ه اليامين املذكور يف الرواياتأنَّ  _ ٢٧
                                                        

 . ١٤٤سؤال / ٤٤: ٤املتشاهبات ) ١(

 ). هـ٢١/٤/١٤٢٦(بتاريخ ) السّيد أمحد احلسن اليامين املوعود(بيان باسم ) ٢(
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والـيامين (): د أمحـد احلسـن الـيامين املوعـودالسـيّ : (قـال يف بيـان اسـمه

ل املهــدّيني؛ أن يكــون الــيامين هــو أوّ  ، فــال بــدَّ اإلمــام املهــدي  يــدعو إىلٰ 

 ....)بعده هم من ولده اً مهديّ  عشـراألحد  ألنَّ 

اســمه،  ل بيَّنـت روايـات أهـل البيـت واملهـدي األوّ (: أن قـال إىلٰ 

 . )وصفاته، ومسكنه بالتفصيل، فاسمه أمحد، وكنيته عبد اهللا أي إرسائيل

 .من مل يؤمن به فهو يف النار أنَّ  _ ٢٨

ــرباءة يف  ــان ال ــال يف بي ـــ١٣/٦/١٤٢٥(ق ــيكم (: )ه ــت عل ــد قام لق

 ط املسـتقيم إىلٰ راـ الصـيب، بـأّين  ة البالغة التاّمـة مـن اهللا سـبحانه وتعـاىلٰ احلجَّ 

، وهـذا ىٰ ي هلـك وهـوف عنّـات النعيم، فمن سار معـي نجـا، ومـن ختلَّـجنّ 

 آيـة ، ومـا بعـده إالَّ هو اإلنذار األخري لكم مـن اهللا ومـن اإلمـام املهـدي 

م يصـلوهنا وبـئس العذاب واخلـزي يف هـذه احليـاة الـدنيا، ويف اآلخـرة جهـنَّ 

 . ...)املهاد ملن مل يلتحق هبذه الدعوة

 : أن قال إىلٰ 

مــن مل  كــّل  أنَّ  د بــن احلســن املهــدي وأعلــن باســم اإلمــام حمّمــ(

 /١٣(بعـد  اإلمـام املهـدي  يلتحق هبذه الـدعوة، ويعلـن البيعـة لـوّيص 

 : فهو )ق. هـ١٤٢٥ /رجب

م جهـنَّ  ، وهـو هبـذا إىلٰ خارج من واليـة عـيل بـن أيب طالـب  _ ١

 وتفصـيالً، فـال حـجَّ  طلـة مجلـةً أعاملـه العباديـة با وبئس الورد املورود، وكـّل 

 .وال صالة وال صوم وال زكاة بال والية

ــول اهللا حمّمــ أنَّ  _ ٢ ــن عبــد اهللا رس ــن كــّل  د ب مــن  بــريء م

 .)ينتسب إليه، ومل يدخل يف هذه الدعوة، ويعلن البيعة

 .من مل ينرصه فهو يف النار ة نرصته، وأنَّ مَّ األُ  ه جيب عىلٰ أنَّ  _ ٢٩
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 : سةطلبة احلوزة العلمية يف النجف األرشف وقم املقدَّ  قال يف بيانه إىلٰ 

 ، هـل تنتظـرون إالَّ رة اإلمـام املهـدي ـيا من تتخـاذلون عـن نصـ(

، بعد اصطفافكم مع )لع(وارث يزيد بن معاوية ) لع(االصطفاف مع السفياين 

 روا بنار ـبشأ، إذن ف)كاأمري(ال األكرب الدّج 
ُ
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ْ
؟ سيأتيكم احلسني  بكينا، ولطمنا الصدور عىلٰ : ، ماذا ستقولون�ِل

، ماذا )ن ُأرشك يف دمي، فقد قاتلتم ولدي املهديأنتم ممَّ (: جواب احلسني 

ـلعـن اهللا أُ : احلياد؟ إذن جوابكم نا نقف عىلٰ إنَّ : بعد، هل ستقولون ة سـمعت مَّ

 ....)بذلك ورضيت به

وإذا كــان قــراركم هــو خــذالن احلســني يف هــذا الزمــان، (: ن قــالأ إىلٰ 

ــذركم عــذاب اهللا ســبحانه ركم وأُ حــذِّ  أُ وإذا اخــرتتم ظلــم أنفســكم، فــإّين  ن

 .)يف الدنيا واآلخرة، وال عذر لكم وال عاذر وتعاىلٰ 

د بروح القدسأنَّ  _ ٣٠  .ه مؤيَّ

ــال ــدي (: ق ــام امله ــذا اإلم ــن  وهك ــور ع ــن الظه ــتغني يف زم يس

، فينتقـل روح ىٰ لـه يف زمـن الغيبـة الصـغر َح ه ُفـتِ القدس األعظـم؛ ألنَّـ روح

 .)١()لاملهدي األوّ  القدس األعظم إىلٰ 

 ىٰ وأرواح القـدس كثـرية، وليسـت واحـدًا، والـذي مـع عيســ(: وقـال

 ــ ــع حمّم ــذي م ــاء دون ال ــع األنبي ــيل  د وم ــة  وع  وفاطم

ــ ــزة واألئّم ــم، مل ين ــدس األعظ ــروح الق ــو ال ــذا ه ــل إالَّ ، وه ــع حمّم د  م

 ٰعـيل  ، وانتقل بعد وفاتـه إىل ّة األئّمـ إىلٰ  ، ثـم ّمـن بعـدهم  ، ثـم

 . )٢()عشـرني االثني املهديّ  إىلٰ 
                                                        

 . هذا مذكور يف موقع أنصاره يف االنرتنت) ١(

 . ٤١: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ٢(



 ٦٥...........................................................    لبصـرياّدعاءات أمحد إسامعيل ا

 .ه مذكور يف التوراةأنَّ  _ ٣١

 .ه مذكور يف اإلنجيلأنَّ  _ ٣٢

 أنتم الشيعة تقولون بـأنَّ : ع بامرأة مسيحيّة، نّصهفقد ورد إليه سؤال موقَّ 

عة، وانقطعت بعدها السفارة، فكيف تثبت بالدليل الـنقيل والعقـيل السفراء أرب

 ؟)٥(ك سفري رقم من القرآن والتوراة واإلنجيل بأنَّ 

فأجاب أمحد إسامعيل بنقل نصوص من التوراة واإلنجيل والقرآن يزعم 

ه هو املراد هبا، وكالمه طويل ممل ال حاجة لنقله؛ عليه، وأنَّ  ا تشري إليه، وتدلُّ أهنَّ 

 .)١(إثبات، فمن أراده فلرياجعه من أّي  ه خالٍ نَّ أل

رانية يف ـوقــد مجــع بعــض أنصــاره جمموعــة مســائل هــذه املــرأة النصــ

ــامه ــاب أس ــدي  وّيص : (كت ــام امله ــول اإلم ــل  ورس ــوراة واإلنجي يف الت

 .، وهو من ضمن إصدارات أنصار أمحد إسامعيل)والقرآن

ي املذكور يف اإلنجيلأنَّ  _ ٣٣  . ه املعزِّ

ــيحيّني ف ــد إســامعيل يف قســم دعــوة املس قــد ورد يف موقــع أنصــار أمح

 : ما لفظه) هو املعّزي السيّد أمحد احلسن : (حتت عنوان

، ورسـول اإلمـام املهـدي  ل وّيص ورد التبشري باإلمام املهدي األوّ (

ي، ففي   ىٰ ورد يف العهد اجلديد يف مواضع متعّددة تبشري عيس ا يوحنّ (باملعزِّ

ي الـروح القـدس، الـذي سريسـله األب باسـمي، فهـو وأمَّ  :)٢٦: ١٤ ا املعزِّ

 ).ما قلته لكم ركم بكّل يشء، ويذكِّ  مكم كّل يعلِّ 

البشــارة : (ومــن مجلــة مــا كتبــه بعــض أنصــار أمحــد إســامعيل كتــاب

ي أمحــد ومطارحــات يف العقيــدة املســيحيّة ــاملعزِّ ــه)ب عــادل الســعيدي : ، كتب

 .سامعيلي هو أمحد إاملعزِّ  إلثبات أنَّ 
                                                        

 .  ٢٥: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ١(
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ــ ــن أنَّ  أنَّ  ٰى وال خيف ــلمني م ــامء املس ــه عل ــب إلي ــا ذه ــالف مل ــذا خم  ه

ــاملعــزِّ  ، وأمــر  ٰى اهللا عيســ ر بــه نبــّي ـي املــذكور يف اإلنجيــل والــذي بشَّ

 .أتباعه باإليامن به هو رسول اهللا 

 : )هدام ظلّ (قال املرجع الديني الكبري الشيخ حسني الوحيد اخلراساين 

، د بنبيّنا حممّ  الساموية واألنبياء السابقون  رت الكتبـلقد بشَّ (

ـ ٰى فوا كتبهم لكي ال يبقأتباعهم حرَّ  ومع أنَّ  ل فـيام أثر لتلك البشارة، لكن املتأمِّ

  ...).بقي منها تنكشف له احلقيقة، ونكتفي منها بنموذجني

 :أن قال إىلٰ 

تم إن كنـ) ١٥( :عشــرا اإلصـحاح الرابـع جاء يف إنجيل يوحنّ : الثاين(

يـًا آخـر وأنا أطلب من األب فيُ ) ١٦. (حتبونني فاحفظوا وصاياي عطـيكم ُمَعزِّ

ي  ٰى ومت) ٢٦: (عشـرويف اإلصحاح اخلامس . األبد ليمكث معكم إىلٰ  جاء املعزِّ

الذي من عنـد األب ينبثـق، فهـو  الذي سأرسله أنا إليكم من األب روح احلّق 

ه رّبـ بأنَّ  ٰى الذي وعدهم عيس بّي وقد ورد يف النسخة األصلية اسم الن. يشهد يل

املحمود واألمحـد، ولكـن : ، وترمجتها)بركليتوس(أو ) بارقليطا(سوف يرسله 

وها إىلٰ  ي املرتمجني غريَّ  !)١()املعزِّ

 .بن مريم  ٰى اهللا عيس ه أفضل من نبّي أنَّ  _ ٣٤

ي املذكور يف اإلنجيل، أنَّ  ٰى ع ادَّ امَّ ـأمحد إسامعيل ل فإنَّ   :قاله هو املعزِّ

ي عــىلٰ  عــىلٰ  ورد يف النصــوص مــا يــدلُّ ( :  ىٰ عيســ أفضــلية املعــزِّ

ـإنَّـ: ي أقول لكم احلّق لكنّ  ه إن مل أنطلـق ال يـأتيكم ه خـري لكـم أن أنطلـق؛ ألنَّ

ي، ولكن إن ذهبُت أرسله لكم  . )٢()املعزِّ
                                                        

 . ١٢٣و ١٢٢: ١منهاج الصاحلني ) ١(

 . يف موقع أنصاره يف االنرتنت، قسم اليهود واملسيحيني) ٢(
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 . ا الالهويته اخلروف القائم يف رؤيا يوحنّ أنَّ  _ ٣٥

نرتنـت يف قسـم دعـوة محـد إسـامعيل يف االيف موقـع أنصـار أ رَ فقد ُذِكـ

ــ احلســن  اإلمــام أمحــد: (املســيحيني حتــت عنــوان ه اخلــروف القــائم كأنَّ

 :، هذيان كثري، منه ما لفظه)هويتالال ايف رؤيا يوحنّ  مذبوح

يـة اإلمـام ل املـؤمنني مـن ذرّ فمن هو الذي جيمـع أنصـار أبيـه غـري أوّ (

 ة االثنــاون غــري األئّمــشـــرعومــن هــم الشــيوخ األربعــة وال! ؟املهــدي 

ومـن هـو األسـد الـذي مـن ! ؟عشــر] كـذا[ني االثنـا واملهـديّ  عشـر] كذا[

غـري األسـد ! ختومـه؟ سبط هيـوذا أصـل داود والـذي يفـتح السـفر، ويفـّك 

وهـو مــن ســبط  …د وحنــني وبــدريف خيــرب وُأُحـ الـذي كــرَّ مـع عــيل 

ومــن . ام املهــدي اإلمــ مّ أُ ) نــرجس(ّمــه مــن بنــي إرسائيــل أُ  هيــوذا؛ ألنَّ 

وهـو حيمـل ) ه مـذبوحخـروف قـائم كأنَّـ(ه بأنَّـ َف هو اخلـروف الـذي ُوِصـ

د، وعـيل، حمّمـ: عشــرسبعة قـرون وسـبعة أعـني، هـم املعصـومون األربعـة 

ــ ــني، واألئّم ــن، واحلس ــة، واحلس ــدي األوّ ة وفاطم ــري امله ــيامين ، غ ل وال

 .) ىٰ رسول اإلمام املهدي ورسول عيس

 .دونه َل الذي فداه بنفسه، فُقتِ  بن مريم  ٰى عيس ه شبيهأنَّ  _ ٣٦

ريح بــذلك يف موقــع أنصــار أمحــد إســامعيل يف قســم ـفقــد ورد التصــ

ــوان ــت عن ــيحيّني، حت ــيّ : (املس ــن الس ــد احلس ــلوب  د أمح ــبيه املص الش

 : ذلك ما نّصه يف رَ ُذكِ  اوممَّ  ،)د املسيح السيّ  ٰى الذي فدّ 

،  ىٰ وكــان بعــد منتصــف الليــل أن نــام احلواريــون، وبقــي عيســ(

ــ َب شــبيهه الــذي ُصــلِ (فرفعــه اهللا، وأنــزل  ــداًء، )َل وُقتِ ــه وف ، فكــان درعــاً ل

ــوحت َل وُقتِــ َب ، ُصــلِ د وهـذا الشــبيه هــو مــن األوصــياء مـن آل حمّمــ ل مَّ

 .)ة اإلمام املهدي العذاب ألجل قضيّ 
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ــوا ــويف ج ــؤال موجَّ ــب س ــدو أنَّ ــامعيل يب ــد إس ــل ه ألمح ــن رج ه م

 :هنرصاين، نّص 

كـم كنـتم فلقد أخربين زمييل بخـرب كـان صـاعقًا بالنسـبة يل، مفـاده أنَّ (

ــرّب  ــوع ال ــبيه ليس ــلبه، وإنَّ  الش ــاء ص ــ أثن ــمك الش ــار ـجس ــل آث ريف حيم

هــل ممكــن أن ترونــا صــورًا : ســؤايل هــو. الصــلب الــذي حــدث يف املــايض

 ).ار الباقية من ذلك احلدث العظيم؟ اآلثبنيِّ تُ 

 : قال أمحد إسامعيل

طلبها من اهللا سبحانه أُ ره، والصور ـلتنص اً جليّ  احلّق  ىٰ أسأل اهللا لك أن تر(

 .)١()، فهو قادر أن يريك احلقيقة جليّة إن طلبتها منه سبحانه بإخالصوتعاىلٰ 

 . ه أعلم الناس بالتوراة واإلنجيل والقرآنأنَّ  _ ٣٧

 :ل أمحد إسامعيلفقد قا

 رة، ويف خـّده األيمـنـاسـمه أمحـد، ومـن البصـ: وهبذا يكـون الـيامين(

، ويف رأسـه حـزاز، وأعلـم النـاس بـالقرآن اً أثر، ويف بداية ظهوره يكـون شـابّ 

 .)٢()ةوبالتوراة واإلنجيل بعد األئمّ 

 اإلمـام أمحـد احلسـن: (نرتنـت حتـت عنـواناال ويف موقع أنصاره عـىلٰ 

 ما لفظه)كتاهبمكتاب ب املناظرة وأهل كّل  إىلٰ  يدعو العلامء ،: 

أنـا أعلـم مـن أهـل التـوراة بتـوراهتم، : د أمحد احلسـن قال السيّ (

 .)وأعلم من أهل اإلنجيل بإنجيلهم، وأعلم من أهل القرآن بقرآهنم

ــ ــا أتعجَّ ــه وأن ــرة أخطائ ــع كث ــاء م ــذا االّدع ــل ه ــه مث ــن اّدعائ ب م

كــريم كــام ســيأيت تفصــيله، ولكــن إذا مل الفاضــحة يف قــراءة آيــات القــرآن ال

 !تستِح فاصنع ما شئت
                                                        

 .  ٤٦: ٦ - ٤اجلواب املنري عرب األثري ) ١(

 .  ٤٦: ٤املتشاهبات ) ٢(



 ٦٩...........................................................    لبصـرياّدعاءات أمحد إسامعيل ا

 .ه النبأ العظيمأنَّ  _ ٣٨

 .)١()هو النبأ العظيم اإلمام املهدي  وّيص  ويف هذا الزمان فإنَّ (: قال

 . ه َحَجر يف يد عيل بن أيب طالب أنقذ به سفينة نوحأنَّ  _ ٣٩

 .نمرود من نار به نبيَّه إبراهيم  ٰى اهللا نجَّ  أنَّ  _ ٤٠

 . من بطن احلوت اهللا خلَّص به نبيّه يونس  أنَّ  _ ٤١

 . الطور عىلٰ  بن عمران  ٰى م به موساهللا كلَّ  أنَّ  _ ٤٢

 . البحار  ٰى جعله عصا يفلق هبا موس اهللا تعاىلٰ  أنَّ  _ ٤٣

 . جعله درعًا لداود  اهللا تعاىلٰ  أنَّ  _ ٤٤

ع بـه أمـري املـؤمنأنَّ  _ ٤٥ د، وطـواه يـوم ُأُحـ ني ه كان درعـًا تـدرَّ

 . نيبيمينه يف صفّ 

 :قال أمحد إسامعيل

ــ( ــيّدي حمّم ــرين أيب وس ــدي أم ــن امله ــن احلس ــذه  د ب ــول ه أن أق

ألقـاه يف يـوم ليهـدي بـه  أنا َحَجر يف يمني عـيل بـن أيب طالـب : الكلامت

ــوح  ــفينة ن ــرَّ س ــراهيم ليُ  ةً ، وم ــي إب ــارةً  نج ــرود، وت ــار نم ــن ن  م

الطـور،  عـىلٰ   ىٰ م بـه موسـبطـن احلـوت، وكلَّـمن  ص يونس ليخلِّ 

ع بـه يف أُ وجعله عصا تفلق البحـار، ودرعـاً لـداود  د، وطـواه ُحـ، وتـدرَّ

 .)٢()نيبيمينه يف صفّ 

 . د املسيح ه رسول السيّ أنَّ  _ ٤٦

 .ه رسول إيلياأنَّ  _ ٤٧

 . ه رسول اخلرضأنَّ  _ ٤٨
                                                        

 . ٤٥: ٢ - ١بيان احلّق والسداد من األعداد ) ١(

 . ١٨: ٣ - ١ب املنري عرب األثري اجلوا) ٢(
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 :قال أمحد إسامعيل

يـأتون يف القيامـة  رض ـيـا واخلـوإيل ىٰ وعيس واإلمام املهدي (

، وهي حساب وعذاب ونقمة ]أي عند قيام دولة اإلمام املهدي [ ىٰ الصغر

 ).العذاب والنقمة قبل اإلنذار؟ فمن املنذر؟ الظاملني، فهل يصحُّ  عىلٰ 

 :تساؤله بقوله وأجاب عىلٰ 

ــ أن يكــون هنــاك رســول مــنهم  ال بــدَّ (  وينــذر النــاس بــني يبرشِّ

 .)١()بل ظهورهمأيدهيم، أي ق

 :قال ثمّ 

ومـن معـه، وهـم  الرسول الـذي يرسـله اإلمـام املهـدي  لذا فإنَّ (

 ..)..وإيليا واخلرض، وخروجه من العراق ىٰ عيس

 :أن قال إىلٰ 

ــيم؟ إالَّ ( ــني احلك ــد األم ــذا العب ــو ه ــن ه ــن فم ــوالً م ــون رس  أن يك

 ).، وإيليا، واخلرض ىٰ اإلمام املهدي، ومن عيس

 . )٢(م الناس يف آخر الزماناألرض التي تكلِّ  ةه دابّ أنَّ  _ ٤٩

 :سةطلبة احلوزة العلمية يف النجف األرشف وقم املقدَّ  قال يف بيانه إىلٰ 

م الناس، وهذا عيل بـن ة األرض التي تكلِّ هذه دابّ : ذنان فليسمعمن له أُ (

نا  .املزمع أن يأيت أيب طالب 
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 . ٣٠: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري  )١(

لة ألمحد إسامعيل ) ٢(  ).هـ٨/٤/١٤٢٦(يف  البصـريذكر ذلك يف كلمة مسجَّ

ــة، ) ٣( ــذه اآلي ــامعيل يف ه ــد إس ــأ أمح ــن أخط ــواو م ــذف ال ــا بح ــَو�ِذافقرأه ــا، لكنَّ  ا أثبتناه

 .صحيحة بالواو



 ٧١...........................................................    لبصـرياّدعاءات أمحد إسامعيل ا

 .نفسه إىلٰ  )هذه، وهذا(وهو يشري بـ 

 .ةبظهره خاتم النبوَّ  أنَّ  _ ٥٠

 :قال أمحد إسامعيل

مـن  د مـن أوصـياء حمّمـ وّيص  ة هو يف ظهر كّل بالنسبة خلتم النبوَّ (

ـ، أمَّ د ، وهو ختم رسول اهللا حممّ ة واملهدّيني ألئمّ ا ه ظـاهر يف ا هـل أنَّ

ظاهر اخللقة فال، ولكن يمكن أن ُيظهره اهللا ملـن يشـاء، وجيعلـه ظـاهرًا لـرياه، 

 . )١()ويمكن أن يريه اهللا أيضاً ملن يشاء من عباده، سواء بالرؤيا أو الكشف

 .ا رسول اهللا ة أخرب عنهه روضة من رياض اجلنَّ أنَّ  _ ٥١

ــجَّ  ــة مس ــامعيل يف كلم ــد إس ــك أمح ــر ذل ــزة ذك ــا معج ــر فيه ــه ذك لة ل

 : ، فقالدة فاطمة الزهراء معرفته بموضع قرب السيّ 

] كذا[بنيِّ أُ  د بن احلسن العسكري وهلذا أمرين أيب اإلمام املهدي حممّ (

ل من حيكم من ولـده،  وصيّه، وأوّ ، وهو أّين من موضعي منه ] كذا[يء ـش

 ). ة أخرب عنها رسول اهللا روضة من رياض اجلنَّ أّين و

 .ه احلجر األسودأنَّ  _ ٥٢

 :قال يف كتابه اجلواب املنري

] كـذا[ فاحلجر األسـود املوضـوع يف ركـن بيـت اهللا والـذي هـو جتـّيل (

ـل بالعهـد وامليثـاق، هـو نفسـه حجـر الزاويـة الـذي ذكـره داود  ورمز للموكَّ

ذي هيــدم حكومــة الطــاغوت يف ِســْفر ، وهــو نفســه احلجــر الــ ىٰ وعيســ

ل الـذي يـأيت يف آخـر د أو املهـدي األوّ ، وهو نفسـه قـائم آل حمّمـدانيال 

 .)٢() وأهل بيته الزمان كام روي عن رسول اهللا 
                                                        

 . ٥٩: ٦ - ٤رب األثري اجلواب املنري ع )١(

 . ٧٦: ٦ - ٤اجلواب املنري عرب األثري  )٢(
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 :وقال أيضاً 

إنســان مرتبطــة بصـاحب األمانــة، وهــو كــام عــربَّ  أمانــة كــّل  بقـي أنَّ (

، وهـو احلجـر األسـود يف »وامليثـاق َلك ابتلع كتـاب العهـده مَ بأنَّ «: عنه 

ــدي األوّ  ــو امله ــان، وه ــة إنس ــو يف احلقيق ــة، وه ــي يف الكعب ــركن العراق ل ال

والـيامين، وهــو صــاحب األمــان، ولــذلك فهــو الفــاتح لدولــة العهــد اإلهلــي 

د الرئيس  .)١() ل بعد قائدها اإلمام املهديي هلا، واحلاكم األوّ ـواملمهِّ

 . ةيدخلون اجلنَّ ل من أنصاره أوّ  أنَّ  _ ٥٣

 :)هـ١٣/٦/١٤٢٥(قال يف بيان الرباءة الصادر يف 

ــم ( ــا، وحتّفه ــريهم عليه ــر األرض بس ــار، تفتخ ــري أنص ــاري خ أنص

 .)ة يوم القيامةل فوج يدخل اجلنَّ املالئكة، وأوّ 

 : ة مالحظاتيالحظ عليها عدَّ  ٰى وهذه الدعاو

إســامعيل  ال دليــل عليهــا، ودليــل أمحــد ٰى مجيــع هــذه الــدعاو أنَّ  _ ١

أمحــد  د، ودليــل بعــض أنصــاره هــو أنَّ وأنصــاره عليهــا هــو االّدعــاء املجــرَّ 

ـ البصــريإسامعيل  صـف بجميـع ه متَّ إمـام معصـوم صـادق، وهـو أخـرب بأنَّ

 .مور التي ذكرناها وغريها، فوجب تصديقه فيهاهذه األُ 

ه أمحد إسامعيل مل ولن تثبت إمامته، بـل ثبـت أنَّـ وهذا الكالم مردود بأنَّ 

ه مل غري صالح لإلمامة بالقطع واليقني؛ ويكفي يف ثبوت كذبه يف اّدعاء اإلمامة أنَّ 

يستطع أن يثبت إمامته بدليل واحد، ومن أوضـح مـا يبطـل دعـواه وقوعـه يف 

ه عـاّمي أخطاء كثرية ال يقع فيها كثري من صبيان الشيعة، وهي كاشـفة عـن أنَّـ

ـ نـا عـىلٰ رصف، وسنذكر مجلة وافرة من أخطائه يف ردِّ  ه أعلـم النـاس زعمـه أنَّ

 . ة إمامتهصحَّ  ته عىلٰ نجيل، الذي جعله من مجلة أدلَّ بالقرآن والتوراة واإل
                                                        

 . ٢٦٠: ٤ - ١املتشاهبات ) ١(



 ٧٣...........................................................    لبصـرياّدعاءات أمحد إسامعيل ا

ــدَّ  مــع أنَّ  عي مــا هــو غــري قابــل للتصــديق، وال اإلمــام املعصــوم ال ي

ـ عاقـل إذا سـمع هـذه  ة الصـحيحة، وكـّل يصف نفسه بام ثبت بطالنـه باألدلَّ

كـذب أمحـد إسـامعيل وافرتائـه  بنفسـها دليـل عـىلٰ  ا هياالّدعاءات يقطع بأهنَّ 

 .أهل البيت  اهللا وعىلٰ  عىلٰ 

قها حتَّ  ٰى مجلة وافرة من هذه الدعاو أنَّ  _ ٢ أمحد  املجانني، فإنَّ  ٰى ال يصدِّ

أمحـد  لنـا بـأنَّ ه احلجر األسود، وهذا غـري معقـول، ولـو تنزَّ عي أنَّ إسامعيل يدَّ 

يء واحـد موجـودًا يف ـفكيف يكون ش يء واحد،ـإسامعيل واحلجر األسود ش

ة حجراً أسود، واحد وبصورتني خمتلفتني، بأن يكون يف مكّ  مكانني خمتلفني يف آنٍ 

 ! ـرة أمحد إسامعيل؟ويكون يف البص

عي أنَّ ه متقلِّب اخللقة، فإنَّ وُيفَهم من اّدعاءاته أنَّ  ه كان َحَجرًا يف يمـني ه يدَّ

 ٰى اهللا موس عصا كانت عند نبّي  احلجر إىلٰ  ل هذاحتوَّ  ، ثمّ عيل بن أيب طالب 

  ّا اآلن فنحن ِدْرع كان عند داود، وأمَّ  لت العصا إىلٰ حتوَّ  يفلق هبا البحار، ثم

ت عليها حالته؟ هل هو اآلن عصـا، أو درع، أو نتساءل عن الكيفية التي استقرَّ 

 !؟البصـريحجر أسود، أو حجر آخر، أو أمحد إسامعيل 

ــض ادّ  أنَّ  _ ٣ ــبع ــذيان ال معن ــه ه ــ ٰى عاءات ــه، فإنَّ ــه ادَّ ل ــ ٰى ع ه درع أنَّ

ــد  ــون أمح ــف يك ــح، إذ كي ــذيان واض ــذا ه ــية، وه ــة السداس داود، والنجم

درع  إسـامعيل درع داود والنجمــة السداسـية التــي هـي شــعار إرسائيــل؛ ألنَّ 

ــبَ  ــة ُتل ــًا حقيقي ــت درع ــداود كان ــية ش ــة السداس ــرب، والنجم يء ـس يف احل

ـ ٰى درع، ونحـن نفـرتض يف هـذه الـدعاوآخر خمتلـف ومغـاير للـ ه ذكرهـا أنَّ

ــ ٰى بنحــو احلقيقــة ال بنحــو املجــاز، وحتَّــ  ه أراد هبــا املجــاز فــإنَّ لــو فرضــنا أنَّ

مل يفعـل، فيكـون كالمـه خطـًأ  هـذا املجـاز، وهـو عليه أن ينصب قرينـة عـىلٰ 

 .أخطائه التي ال ُتَعدُّ  يضاف إىلٰ  اً لغويّ 
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دونه،  َل بنفسه، فُقتِ  بن مريم  ٰى عيس ٰى ه الذي فدّ ومن هذيانه زعمه أنَّ 

مـن  يولد من جديد يف البرصة، فـإنَّ  ب قبل أكثر من ألفي سنة، ثمّ إذ كيف ُيصلَ 

 الـدنيا عـىلٰ  ام يمكن أن يرجـع إىلٰ د من جديد، وإنَّ يف الزمان السابق ال ُيولَ  دَ ُولِ 

آثار  ه يزعم أنَّ ام أنَّ يّ د والدة ثانية، والسولَ عليها، ال أن يُ  َل حالته التي مات أو ُقتِ 

ْلب ال تزال موجودة يف جسمه كام مرَّ   .الصَّ

ـ أنَّ  _ ٤ هبا الدليل والربهان، مثل زعمـه أنَّ ه بعضًا آخر من اّدعاءاته يكذِّ

التـي يسـّميها  _نقوالتـه  أعلم الناس بالتوراة واإلنجيل والقـرآن، واحلـال أنَّ 

فـة، وإذا النسـخ قوالت من ام هي نمن التوراة واإلنجيل إنَّ  _احتجاجات  املحرَّ

عليه أن يربز النسـخ الصـحيحة وخيرجهـا  كان أعلم الناس هبذين الكتابني فإنَّ 

 .توراة أو إنجيل ٰى أن يسمَّ  فال يصحُّ  ٰى ا ما هو عند اليهود والنصارللناس، وأمَّ 

عليـه أن خيجـل مـن قـول هـذا  ه أعلم الناس بالقرآن فـإنَّ ا زعمه أنَّ وأمَّ 

ه ال ُحيسن أنَّ  ت عىلٰ التسجيالت املنشورة يف موقع أنصاره بصوته دلَّ  نَّ الكالم؛ أل

أن يقرأ كثريًا من آيات القرآن بصورة صحيحة، وقراءة كثري من صبيان الشـيعة 

سـن تفسـريه من قراءته، فإذا كان ال ُحيسن قراءة آيات القـرآن فكيـف ُحي  أصحُّ 

 .اهللا تعاىلٰ  وبيان معانيه، وسنبّني ذلك فيام سيأيت إن شاء

ه رسول اإلمـام املهـدي، والسـيّد املسـيح، أمحد إسامعيل زعم أنَّ  أنَّ  _ ٥

ام هو نائب عن املرِسل، وال الرسول إنَّ  ، ومن الواضح أنَّ ر ـوإيليا، واخلض

ل قد بدأ دعوته، وكانت عنـده تعـاليم أو أوامـر  إذا كان املرِس يكون رسوالً إالَّ 

يرسل رسوالً من  ٰى مل يظهر بعُد حتَّ  د املسيح السيّ الناس، و يريد إيصاهلا إىلٰ 

رسوالً له يف زمان اإلمام  كيف يرسل السيّد املسيح  ِقبَله، وكذلك إيليا، ثمّ 

؟ فهل سيقوم السيّد املسيح بدعوة مغـايرة لـدعوة اإلمـام املهـدي املهدي 

  َّهـدي ة اإلمام املمهمّ  به؟ مع أنَّ  إرسال رسول خاّص  حيتاج إىلٰ  ٰى حت 



 ٧٥...........................................................    لبصـرياّدعاءات أمحد إسامعيل ا

حاجـة  ظلم وجور وضالل، فال تكـون أّي  ه سيطّهر األرض من كّل عاملية، وأنَّ 

 .ألن يأيت يف زمانه من له دعوة مماثلة لدعوته

ة به، وليست ليس بصاحب دعوة خاّص  ر ـاخلض ذلك أنَّ  أضف إىلٰ 

 !يرسل للناس رسوالً من ِقبَله ٰى ة يف آخر الزمان حتَّ له مهمّ 

ً ل مل يبلِّ امعيأمحد إس مع أنَّ  عن اإلمام املهدي أو السـيّد  غ الناس شيئًا مهامَّ

 ٰى نفسـه، حتَّـ ام هـو يف دعـوة النـاس إىلٰ ما بذله من جهد إنَّ  ، وكّل املسيح 

ه فإنَّـ) رشائـع اإلسـالم(الرسالة العملية التي أمر أتباعه بالعمل هبا وهي كتاب 

اآلن مل  ، وحلـدّ  ّيل ق احلـاملشهور للمحقّ ) رشائع اإلسالم(اقتبسها من كتاب 

 .أبواب العبادات والنكاح وتوابعه فقط ه مشتمل عىلٰ يتم، فإنَّ 

مل يقـم عليهـا دليـل، بـل قـام الـدليل  ٰى هـذه الـدعاو كـّل  والنتيجة أنَّ 

ن أمحـد إسـامعيل وأتباعـه مـن إثباهتـا، وهـي بطالهنا وفسادها، ومل يـتمكَّ  عىلٰ 

 .وحيرتم عقول الناسن حيرتم عقله، هراء وهذيان ال يصدران ممَّ 

عون دعاو كّل  واملالحظ أنَّ  م كذهبم، وأهنَّ  عىلٰ  عظيمة تدلُّ  ٰى الدّجالني يدَّ

لـني،  األغبيـاء املغفَّ قه إالَّ ال يصدّ  حدٍّ  تصل هبم إىلٰ  ٰى جون يف دعاواهم حتَّ يتدرَّ 

 هالتي اّدعاها أمحد إسامعيل جيزم بكذبه وَدَجله، فإنَّ  ٰى هذه الدعاو ومن ينظر إىلٰ 

 ٰى هذه الدعاو أو إله، والسبب يف حشده كّل  ه نبّي عي أنَّ  أن يدَّ له بعدها إالَّ  مل يبَق 

لو كان غري قابـل  ٰى ما يقوله حتَّ  ه وجد قومًا أغبياء يصّدقونه ويقبلون منه كّل أنَّ 

 :للتصـديق، وحــال هـؤالء حــال فرعـون وقومــه الـذين قــال فـيهم ســبحانه
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ـ) ١( ة العـرتة النبويـة الطـاهرة وال عـن أئّمـ ا مل تـرد عـن رسـول اهللا هذه صالة مبتدعـة؛ فإهنَّ

 ــت ــل البي ــثَّ أه ــحيحة حل ــالة ص ــذه الص ــت ه ــو كان ــا  ، ول ــا، ومل ــيعتهم عليه ش

ــىلٰ  ــابقوا ع ــا تط ــع أنَّ . إغفاهل ــاملني  م ــاء الع ــّيدة نس ــمل س ــالة ال تش ــذه الص ــه ا ؛ ألهنَّ

ت األئمّ   .د ة واملهدّيني بالصالة، دون غريهم من آل حممّ خصَّ
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ــ قـريش والعــرب كــانوا جيـادلون بمغالطــة يصــيغوهنا عـىلٰ  ا ســؤال أهنَّ

لوهيـة أصـنامهم التـي ، وسـؤاهلم يقـارن بـني أُ د يطلبون جوابه من حمّمـ

عيها املســيحيّون لعيســا ىٰ ة عيســلوهيــعوهنا، وأُ يــدَّ  ، يف حــني  ىٰ لتــي يــدَّ

لوهيــة بأُ  الــذي ينكــر علــيهم تأليــه األصــنام أيضــاً ال يقــرُّ  املســؤول  أنَّ 

ــاد   ىٰ عيســ إنَّ : املطلقــة، بــل يقــول  ىٰ عيســ ــد مــن عب إنســان، وعب

ــأهنَّ  ــاهلم ب ــف اهللا ح ــذا وص ــه، وهل ــاء اهللا يف أرض ــن خلف ــة م م اهللا، وخليف

فــرض غــري صــحيح، وال يقــّره وال  ال مبنــي عــىلٰ الســؤ جمــادلون، حيــث إنَّ 

 . )يقول به املسؤول

 :واجلواب

اآليــة  كــالم أمحــد إســامعيل أجنبــي عــن ظــاهر اآليــة املباركــة؛ ألنَّ  أنَّ 

، بــن مــريم  ٰى رضب مــثالً بعيســ  النبــّي  أنَّ  واضــحة الداللــة عــىلٰ 

ــ ــوأمَّ ــامعيل فإنَّ ــد إس ــالم أمح ــاهر يف أنَّ ا ك ــ ه ظ ــالكّف ــارنوا ب ــة ني أُ ار ق لوهي

جــائزة   ٰى لوهيــة عيســأُ  كــام أنَّ : ، فقــالوا ٰى لوهيــة عيســاألصــنام وأُ 

 .لوهية األصنام كذلكأُ  فإنَّ 

 : وهذا كالم خيالف ظاهر اآلية من وجهني

ــه رضب  كــالم قــريش عــىلٰ  أنَّ  _ ١ ــيس في ــه أمحــد إســامعيل ل مــا قال

ــ ــل، وإنَّ ــّي مث ــؤال للنب ــادة اآلهلــة ام هــو س ــة بــني عب ــادة  ، أو مقارن وعب

 .، وبني السؤال أو املقارنة ورضب املثل فرق واضح ٰى عيس

 هلـم هـم َمـثََالً   ٰى عيسـ َب الـذين ُرضِ  ه يظهـر مـن اآليـة أنَّ أنَّ  _ ٢

ـ قوم النبـّي  ه ا كـالم أمحـد إسـامعيل فإنَّـ، وهـم الـذين صـّدوا عنـه، وأمَّ

ــ يفيــد أنَّ  ــارنوا بــني أُ الكّف ــذين ق ــة األصــنام وأُ ار هــم ال ــلوهي  ٰى ة عيســلوهي

 ّوهذا ال يقتيض منهم شيئًا من الصد ،! 



 ٨١......................................................    الرّد عٰىل اجلواب األّول: الفصل األّول

ــافًا إىلٰ  ــإنَّ  مض ــك ف ــي  ذل ــن أيب  ٰى رو الكلين ــنده ع ــايف بس يف الك

ــا رســول اهللا : بصــري، قــال ذات يــوم جالســًا إذ أقبــل أمــري املــؤمنني  بين

 ــول اهللا ــه رس ــال ل ــ إنَّ «: ، فق ــن عيس ــبَهًا م ــك َش ــريم،  ٰى في ــن م ب

بـن  ٰى يف عيسـ ٰى تـي مـا قالـت النصـارمَّ ن أُ ولوال أن تقـول فيـك طوائـف مـ

 أخـذوا الـرتاب مـن حتـت بمـأل مـن النـاس إالَّ  مريم لقلت فيك قوالً ال متـرُّ 

فغضـب األعرابيـان، واملغـرية بـن : قـال. »قدميك، يلتمسـون بـذلك الربكـة

ه رب البـن عّمـــمـا ريض أن يضــ: ة مــن قـريش معهــم، فقـالواشـعبة، وعـدَّ 

ــا ُ�َِب  :فقــال نبيّــه  فــأنزل اهللا عــىلٰ ! ريم؟بــن مــ ٰى  عيســَمــثَالً إالَّ  م�
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كنـت يف : بسنده عن عـامر بـن واثلـة، قـال الشيخ الصدوق  ٰى ورو

ناس أبـا بكـر استخلف ال«: وهو يقول  اً ، فسمعت عليٰى البيت يوم الشور

 به منه، واستخلف أبـو بكـر عمـر وأنـا واهللا أحـقُّ  باألمر وأوىلٰ  وأنا واهللا أحقُّ 

ف هلم عمر جعلني مع مخسة نفر أنا سادسهم، ال ُيعرَ   أنَّ به منه، إالَّ  باألمر وأوىلٰ 

عيلَّ فضل، ولو أشاء الحتججت عليهم بام ال يسـتطيع عـربيّهم وال عجمـيّهم 

ا النفر هل فـيكم نشدتكم باهللا أّهي «: قال ، ثمّ »رك تغيري ذلكـاملعاهد منهم واملش

َد اهللا قبيل؟أحد وَ  نشدتكم باهللا هل فيكم أحد قال له «: قال. ال همّ اللّ : قالوا ،»حَّ

 ،بعـدي ه ال نبـّي  أنَّـإالَّ  ٰى أنت مني بمنزلة هـارون مـن موسـ: رسول اهللا 

 ...هم الاللّ : قالوا ،»غريي؟
                                                        

 .١٨ح / ٥٧: ٨الكايف ) ١(
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: م بـاهللا هـل فـيكم أحـد قـال لـه رسـول اهللا نشـدتك«: أن قال إىلٰ 

. ارًا مــن املالئكــة يــزوروين، فــال تــأذن ألحــد مــنهمزوّ  احفــظ البــاب فــإنَّ 

ــه ثــالث مــرَّ  ــر، فرددت ــه أنَّ فجــاء عم ــب  رســول اهللا  ات، وأخربت حمتج

هتم كـذا وكـذا، ثـمّ من املالئكة، وعـار وعنده زوّ  : أذنـت لـه، فـدخل فقـال دَّ

 إنَّ : ذلــك يــرّدين عــيل، ويقــول ة، كــّل جئتــك غــري مــرَّ  قــد يــا رســول اهللا إّين 

ــدَّ  رســول اهللا  ــة، وع ــده زّوار مــن املالئك ــب وعن ــذا وكــذا، حمتج هتم ك

يـا عـيل قـد صـدق، كيـف علمـت : ة؟ أعـاَينَهم؟ فقـال لـهفكيف علم بالعدَّ 

ات، وسـمعت األصـوات، فأحصـيُت اختلفـْت عـيلَّ التحيّـ: هتم؟ فقلـتبعدَّ 

، فخـرج عمـر وهـو ٰى فيـك ُسـنَّة مـن أخـي عيسـ نَّ صدقت، فـإ: قال. العدد

ــن مــريم مــثالً : يقــول ــه الب َب ــأنزل اهللا ! َرضَ ــْر�ََم : ف ــُن َ� ــا ُ�َِب ا�ْ م�
َ
َو�
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 . )١(ال همّ اللّ : قالوا  ،»غريي؟، )�َ�الئِ�

  ٰى ذي رضب عيســالــ أنَّ  وهـذان احلــديثان واضــحا الداللــة عــىلٰ 

ــ مــثالً هــو النبــّي    :ه ال يــراد بقولــه ســبحانه، وأنَّ
َ

ْوُ�ــك
َ
العــرب أو ، ق

 .ام يراد هبم بعض الصحابةار قريش، وإنَّ كفّ 

 : قال أمحد إسامعيل

ة أدلَّـ ة الكفـر دائـًام عنـدما جيـدون أنَّ سـلوب يسـتخدمه أئّمـوهذا األُ (

مغالطــة  اً عــىلٰ  مبنيّـعوة اإلهليــة قـد أخــذت بأعنــاقهم، فيصـيغون ســؤاالً الـد

 عـىلٰ ] كـذا[وفرض غري صحيح، ال يقـّره وال يقـول بـه املسـؤول، ليشـكلون 
                                                        

 .٣١ح / ٥٥٧: ٢اخلصال ) ١(
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ــد ــون ال ــة، ويطلب ــذا[عوة اإلهلي ــاطئ، ] ك ــؤاهلم اخل ــالطتهم وس ــاً ملغ جواب

 عــىلٰ  الســؤال مبنــيّ  اخلطــأ، وهــؤالء جــواهبم يكــون يف بيــان أنَّ  عــىلٰ  واملبنــيّ 

ـوهُ  :دلني كـام وصـفهم القـرآند جمـام جمـرَّ ضح أهنَّ فرض خاطئ؛ ليتَّ 
ُ
� َ َ
مـا �
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 :واجلواب

 ٰى رضب عيسـ  النبـّي  ه قـد تبـنيَّ مـن ظـاهر اآليـات السـابقة أنَّ أنَّ 

  ُّعليـه قولـه  مثالً لصحابته، فصّدوا عنه، ومل يقبلـوه منـه، وهـذا مـا يـدل

ــ :تعــاىلٰ  ــا ُ�َِب ا�ْ م�
َ
 َو�
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ون

�
 يَِصــد
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ــ ؛ُن َ�ــْر�ََم َمــث ه ال ألنَّ

يصـّدوا عـن َمـثَلهم  ، ثـمّ  ٰى ار قـريش مـثالً بعيسـرب كّفــل أن يضـعقَ يُ 

 . الذي رضبوه للنبّي 

  :ا قولـه سـبحانهوأمَّ 
�

 إِال
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َ
ار الكّفـ فهـو كـالم مسـتأنف، واآليـة تشـري إىلٰ  ٌم خ

أو املنافقني الـذين ال يزالـون يعتقـدون بتعـّدد اآلهلـة وإن أظهـروا اإلسـالم؛ 

آ�َِهتُنا :لقوهلم
َ
 .أ

ــّي  ــ  والنب ــؤمنني امَّ ـل ــبَّه أمــري امل ــىلٰ  ٰى بعيســ  ش ــقَّ ذلــك ع  ش

ــول اهللا  ــديقهم لرس ــحابه، ورأوا أن تص ــن أص ــة م ــ مجاع ــك كأنَّ ه يف ذل

ـــ ـــدوا علي ـــرتاب   اً يســـتلزم أن يعب كـــوا ب ـــه، وإذا كـــانوا إذا تربَّ أقدام

ــ ــيعبدون علي ــإنَّ   اً س ــتهم أوىلٰ  ف ــادهتم آلهل ــّق  عب ــالواوأح ــذلك ق  :، ول

 َــو
ُ
ْم ه
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َ
ِصـُمون

َ
ـإأي  ٌم خ عبـادة آهلـتهم  إنَّ : م مل يقولـواهنَّ

ــّق  ــام؛ وإالَّ إالَّ  وأوىلٰ  أح ــاد واخلص ــل العن ــن أج ــل وم ــدالً بالباط ــإهنَّ  ج م  ف

 .عبادة آهلتهم ال خري فيها يعلمون أنَّ 
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ــد رو ــدين األ ٰى وق ــيّد رشف ال ــالس ــن عبّ ــن اب ــرتابادي ع ــس ه اس، أنَّ

ــال ــّي : ق ــنام النب ــن أصــحاب  بي ــاليف نفــر م ــيكم «: ه إذ ق ــدخل عل اآلن ي

: هـو هـذا؟ فقـال: فـدخل أبـو بكـر، فقـالوا ،»تـيمَّ بن مـريم يف أُ  ٰى نظري عيس

ــالوا ،»ال« ــر، فق ــدخل عم ــال: ف ــذا؟ فق ــو ه ــيل  ،»ال«: ه ــدخل ع ، ف

أهـون  ٰى ت والعـزّ َلِعبـادة الـالَّ : فقـال قـوم ،»نعـم«: هو هـذا؟ فقـال: فقالوا

ــذا ــا ُ�ِ : فــأنزل اهللا . مــن ه م�
َ
 َو�

ُ
ــه

ْ
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آ�َِهتُنا خ

َ
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ُ
 .)١(»اآليات ...َوقا�

ضـــة (: مـــة الســـيّد الطباطبـــائي قـــال العالَّ  والروايـــة غـــري متعرِّ

ــوَ  :لتوجيــه قــوهلم
ُ
ْم ه

َ
ــْ�ٌ أ

َ
آ�َِهتُنــا خ

َ
ــأ ة ســببًا للنــزول ، ولــئن كانــت القصَّ

ــة ٰى فمعنــ ــئن نتَّ : اجلمل ــوّىلٰ ل ــن أن نت ــا خــري م ــع كرباءن ــا ونطي ــع آهلتن ــ ب  اً علي

 .)٢()م علينا ابن عّمهدًا فيحكِّ بع حممّ م علينا، أو خري من أن نتَّ فيتحكَّ 

ــ ــرآن، وممَّ ــات الق ــاهر آي ــامعيل لظ ــد إس ــم أمح ــدم فه ــنيَّ ع ــاه يتب ا قلن

 وهـذا لـيس بجديـد عـىلٰ ، أو جتاهلـه هلـا وجهله بروايـات أهـل البيـت 

 .القوم الذي ُعرفوا بانتقائيّتهمهؤالء 

ّا  إ أ ن ز :  

 : قال أمحد إسامعيل

ْم  :القـول اإلهلـي إىلٰ  ّص النانتقل  مَّ ومن ثَ (
ُ
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َ
� جلعلنـا مـنكم خلفـاء كاملالئكـة  أي لـو نشـاء

، وخيلفـون د بعد حمّمـ مني أنقياء أطهار، خيلفون اهللا سبحانه وتعاىلٰ معصو

ه سـبحانه ، وخيلف بعضهم بعضاً، كام أنَّـاملأل األعىلٰ  بعد انتقاله إىلٰ  دًا حممّ 
                                                        

 .٣٩ح / ٥٦٧: تأويل اآليات الظاهرة) ١(

 .١١٦: ١٨امليزان تفسري ) ٢(
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قـال  ة هللا يف أرضه، فاهللا سبحانه وتعاىلٰ عبد اهللا خليف  ىٰ جعل قبل هذا عيس
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وقائدًا يقتدي به بنـو إرسائيـل  مثاالً وقدوةً   ىٰ أي جعل عيس ... ِمن

مـون ة تقتدون هبم، وتتعلَّ مَّ منكم خلفاء يف هذه األُ بعونه، ولو شاء اهللا جلعل ويتَّ 

 ِ�َـِ�   ىٰ بـه كـام جعـل اهللا عيسـ ىٰ خذوهنم مثـاالً ُحيتـذمنهم، وتتَّ 
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ا�ِيل
ْ
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 :واجلواب

حــرف امتنــاع المتنــاع، أي  )لــو(كلمــة  هــذا التفســري مــردود؛ ألنَّ  أنَّ 

 )هلـو جـاء زيـد ألكرمتـ(: إذا قلنـايء المتناع غـريه، فــامتناع ش عىلٰ  ا تدلُّ هنَّ إ

 .كرمه، فامتنع إكرام زيد المتناع جميئهه مل يأِت فلم أُ أنَّ : معناه فإنَّ 

لـو شـاء (: وعليه، فلو كان املراد باآلية كـام قـال أمحـد إسـامعيل، وهـو

ــذه األُ  ــاء يف ه ــنكم خلف ــل م ــاهللا جلع ــم، وتتعلَّ مَّ ــدون هب ــنهم، ة تقت ــون م م

اهللا  أنَّ  عـىلٰ  لكانـت اآليـة تـدلُّ  ،) ىٰ بـه كعيسـ ىٰ خذوهنم مثاالً ُحيتـذوتتَّ 

م مـنهم هبـم، ويـتعلَّ  ٰى مل يشأ ذلـك، فلـم جيعـل خلفـاء يف األرض ُيقتـد تعاىلٰ 

 .الناس، وهذا باطل بالرضورة

ــول ــن أن نق ــاص م ــال من ــذا ف ــو إنَّ : وهل ــراد ه ــاىلٰ : امل ــاء اهللا تع ــو ش  ل

ــ ــة، ولك ــن املالئك ــاء يف األرض م ــنكم خلف ــدالً م ــل ب ــاىلٰ جلع ــا  ن اهللا تع م

اقتضـت مشـيئته ذلـك، فجعــل اخللفـاء مـن جــنس اإلنسـان، ال مـن جــنس 

 .املالئكة

ــ ــوإنَّ ه قليــل املعرفــة ام وقــع أمحــد إســامعيل يف هــذا اخلطــأ الشــنيع ألنَّ

 .ذلك يعرفه صغار طلبة العلم  فإنَّ بعلوم اللغة العربية وقواعدها، وإالَّ 
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 : قال أمحد إسامعيل

ــًة أنَّ ( ــ وحقيق ــالعج ـــب ال ينقض ــي ممَّ ــهم مفّس ــّمون أنفس ري ـن يس

ــا هــو إنَّ : القــرآن، ويقولــون ، فلــو كــان يمكــن أن )بــدالً مــنكم(: املــراد هن

الكـالم متامـاً  ىٰ تقلب املعاين هبذه الصـورة القبيحـة بإضـافة ألفـاظ تغـّري معنـ

، فكيـف ىٰ بحيث يقلب النفـي إجيابـاً، واإلجيـاب نفيـاً، ملـا بقـي للكـالم معنـ

ــ إنَّ : يقــوللعاقــل أن  مْ  ىٰ معن
ُ
�

ْ
ــن ــن يقــول ِم ــذا كم  إنَّ : بــدالً مــنكم، ه

 !).؟)نعم(هو ) ال( ىٰ ، ومعن)ال(هو ) نعم( ىٰ معن

 :واجلواب

مْ : كلمــة رون، وهــو أنَّ ـالتفســري الــذي قالــه املفّســ أنَّ 
ُ
�

ْ
 ِمــن

الكـالم، ولـيس فيـه إضـافة ألفـاظ  ٰى لـيس تغيـريًا ملعنـ )بدالً مـنكم(: معناها

ــ إجيــاب، أو اإلجيــاب إىلٰ  ىلٰ تقلــب النفــي إ ــي، وإنَّ ــة نف ام هــو اســتعامل لكلم

تـأيت  )ِمـنْ (كلمـة  يف أحد معانيهـا اللغويـة، وهـذا ال إشـكال فيـه؛ ألنَّ  )ِمنْ (

 .أحدها ٰى يف اللغة، وهذا املعن ة معانٍ لعدَّ 

 : مورة أُ ، وذلك لعدَّ متعنيَّ  ٰى هذا املعن محل هذه الكلمة عىلٰ  بل إنَّ 

البـدل، والشـواهد القرآنيـة  ٰى تستعمل يف اللغة بمعن )ِمنْ (كلمة  أنَّ  _ ١

ِخَرةِ  :قوله تعاىلٰ : ذلك كثرية، منها واللغوية عىلٰ 
ْ

يا ِمَن اآل
ْ
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َ
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َق�  :، أي بدالً من اآلخرة، وقوله سبحانه)٣٨: التوبة(
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ً
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�

َ
 .شيئاً  ، أي ال يغني بدل احلّق )٣٦: يونس( ش

 :ومنه قول الشاعر

ــُذوا املخــاَض ِمــَن الَفِصــيِل  َأَخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــةً    ُغُلبَّ

ــريِ   ــُب لِألَم ــًام، وُيْكتَ ــيال: ُظل   )١(أف

ــوالشــاعر يصــف جبــاة الزكــاة بــأهنَّ   م أخــذوا م ظــاملون خــائنون؛ ألهنَّ
                                                        

 .٥٣٠الرقم / ٣٢٠: ١ مغني اللبيب) ١(
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عـن املخاض وهي الناقة احلامل، بـدل الفصـيل، وهـو ولـد الناقـة املفصـول 

أفـيالً، وهـو ولـد الناقـة الـذي عمـره : م أخـذواالرضاع، ويكتبون لألمري أهنَّ 

 .سبعة أشهر

مْ  :يف قوله )ِمنْ (كلمة  إنَّ : ا لو قلناأنّ  _ ٢
ُ
�

ْ
تبعيضـية، ال بدليـة،  ِمـن

ذلك يسـتلزم  رون يشبهون املالئكة، فإنَّ هَّ معناها رجال مط) مالئكة(كلمة  وأنَّ 

ـرين ُيقتـد مل يشأ اهللا تعاىلٰ  أنَّ  هبـم  ٰى أن جيعـل خلفـاءه يف األرض رجـاالً مطهَّ

امتناع أمر المتناع أمر آخر، وهذا معلوم  عىلٰ  تدلُّ  )لو( كاملالئكة؛ ملا بيَّناه من أنَّ 

 . هم من الرجالكلّ  خلفاء اهللا تعاىلٰ  البطالن وواضح الفساد، فإنَّ 

ــافًا إىلٰ  ــة أنَّ  مض ــون كلم ــه أن تك ــل يلزم ــذا القائ ــةمالئ(: ه ــد ) ك ق

ـرون يقتـد: ، ومعناهـااً استعملت يف اآلية اسـتعامالً جمازيـ هبـم  ٰى رجـال مطهَّ

 جمـازي حيتـاج إىلٰ  ٰى معنـ كاملالئكة، ورصف الكلمـة عـن معناهـا احلقيقـي إىلٰ 

 . ذلك عىلٰ  قرينة، وال قرينة يف اآلية تدلُّ 

ـ عـىلٰ  باملالئكة يـدلُّ  تشبيه خلفاء اهللا تعاىلٰ  أنَّ  _ ٣ الئكـة يف م دون املأهنَّ

ي أن يكون َوْجه الشـبه ـطبيعة التشبيه تقتض الطهارة والصالحية لالقتداء؛ ألنَّ 

وجه الشـبه  ، فإنَّ )زيد كاألسد(: ه، فإذا قيليف املشبَّه به أكثر ظهورًا منه يف املشبَّ 

 . وهو الشجاعة أكثر ظهورًا يف األسد منه يف زيد

ــ  ٰى هلـدة اتشـبيه أئّمـ ه ال يصـحُّ ضـح أنَّـوهبـذا يتَّ  م باملالئكـة؛ ألهنَّ

 .من املالئكة اهللا تعاىلٰ  وأقرب إىلٰ  رتبةً  أعىلٰ 

مــع روايــة كتــاب الكــايف التــي  اآليــة ال يتنــاىفٰ  ٰى ومــا ذكرنــاه يف معنــ

مْ  :نقلناها فـيام سـبق مـن قولـه
ُ
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ولـو نشـاء ( :جلعلنا بـدالً مـن بنـي هاشـم مالئكـة يف األرض، ولـيس املـراد

 .اه آنفًا من األسباب؛ ملا بيَّنَّ )جلعلنا من بني هاشم مالئكة

إن  إ ّ  ا:  

 : قال أمحد إسامعيل

ـ فـرد مـن اجلــنّ  عـدَّ  يف حـني أنَّ ( ه مـن  املالئكـة لســبب، أو اإلنـس بأنَّ

كمشــاهبتهم يف الطاعــة، أو نقــاء وطهــارة باطنــه، أو الرتقائــه معهــم يف 

ه كـان إبلـيس مـن املالئكـة؛ ألنَّـ يف القـرآن، فـاهللا قـد عـدَّ  رَ الساموات، قد ُذكِ 

  :ي، وبحسـب ارتقائـه يف السـاموات ُحيسـب مـن املالئكـةـقبل أن يعصـ
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 :واجلواب

ن املالئكـة، وإن ًا مـَلَكـأو اإلنـس مَ  اعتبـار فـرد مـن اجلـنّ  ه ال يصحُّ أنَّ 

ــاره مَ  كــان بــني ذلــك الفــرد وبــني امللــك مشــاهبة يف أمــر مــا؛ ألنَّ  ــاعتب ًا َلَك

ــ ي هلــم حقــائق خارجيــة متغــايرة ـي واإلنســخــالف الواقــع، وامللــك واجلنّ

 .مغايرة هلا ٰى خرحقيقة منها حقيقة أُ  اعتبار أّي  عن بعضها، فال يصحُّ 

باملالئكة فيام هو ظاهر مـن  أو اإلنس نعم، ال حمذور يف تشبيه بعض اجلنّ 

باملَلك الرتقائه مع املالئكة يف  صفات املالئكة، وتشبيه إبليس الذي هو من اجلنّ 

هذه الصفة ليست هي الصـفة البـارزة يف املالئكـة  الساموات غري صحيح؛ ألنَّ 

: ي واملالئكة، وقد قال علامء البالغةأن تكون هي وجه الشبه بني اجلنّ  يصّح  ٰى حتَّ 

هـذه الصـفة وإن كانـت مـن  تشبيه رجل باألسد يف َبْخر فمه؛ ألنَّ  ال يصحُّ  هإنَّ 

 . ا ليست هي الصفة البارزة فيه أهنَّ صفات األسد إالَّ 
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ــ ــه  )املالئكــة(شــمول لفــظ  ٰى  رأامَّ ـوأمحــد إســامعيل ل إلبلــيس؛ لكون

اهللا سـبحانه عـدَّ إبلـيس  م أنَّ ، تـوهَّ مأمورًا مـع املالئكـة بالسـجود آلدم 

 . هه هبم، وهو توّهم فاسد كام بيَّناه آنفاً ملالئكة، أو شبَّ من ا

ــ ــو أنَّ ــذا اخلطــأ ه ــدرس والســبب يف وقــوع أمحــد إســامعيل يف ه ه مل ي

ـ أنَّ  علم البالغة، فلم يلتفـت إىلٰ   عـىلٰ  )ملالئكـةا(ام أطلـق لفـظ اهللا سـبحانه إنَّ

ـ املجموع الذين فـيهم إبلـيس مـن بـاب تغليـب املالئكـة عـىلٰ  م غـريهم؛ ألهنَّ

 . أرشف من إبليس وأكثر عدداً 

ــبحانه ــه س ــتثناء يف قول   :واالس
�

ــ�َس  إِال ــو  إِبِْل ــع، وه ــتثناء منقط اس

ــه املســتثن ــذي ال يكــون في ــن جــنس املســتثن ٰى ال ــه، ولكــن ألنَّ  ٰى م ــد  من أمح

ــ ــو، فإنَّ ــم النح ــن عل ــيط م ــر البس ــذا األم ــرف ه ــامعيل ال يع م أنَّ إس ــوهَّ  ه ت

ــو الغ ــام ه ــل ك ــتثناء متَّص ــون االس ــذي يك ــو ال ــتثناءات، وه ــب يف االس ال

م  ٰى مـن جـنس املســتثن ٰى املسـتثن منـه، فوقـع يف هــذا اخلطـأ الواضـح، إذ تــوهَّ

 . عدَّ إبليس من املالئكة اهللا تعاىلٰ  أنَّ 

 : قال أمحد إسامعيل

 ل آلدم واجلعــل يف اآليـــات املتقّدمـــة هـــو نفســـه اجلعـــل األوّ (

ــه، ــة اهللا يف أرض ــ خليف
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ــداود  ــل اهللا ل ــه جع ــة يف نفس   :األرض خليف
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بوضـوح  القـرآن يـنّص  بنا اآليـات وقرأناهـا بـالتوايل سـنجد أنَّ فلو رتَّ 

ــ ، وهــو �ســتمرّ  أمــر االســتخالف بــدأ بــآدم أنَّ  عــىلٰ 
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 :واجلواب

ــ ــف يف أنَّ أّن ــه ا ال نختل ــت حكمت ــد اقتض ــبحانه ق ــه  اهللا س ــل ل أن جيع

ــه، وأنَّ  ــاء يف أرض ــة األوّ  خلف ــو آدم اخلليف ــمّ ل يف األرض ه ــواىلٰ  ، ث  ت

ــاىلٰ  ــبحانه وتع ــاء اهللا س ــياء، وأنَّ خلف ــاء وأوص ــل أنبي ــو  ، فجع األرض ال ختل

 .يقوم بأمره من خليفة هللا تعاىلٰ 

 تثبت خالفتهم؟ مَ الكالم يف هؤالء اخللفاء من هم؟ وبِ   أنَّ إالَّ 

مـع أمحـد إسـامعيل وأنصـاره كـام سـيأيت بيانـه إن  هذا ما نختلـف فيـه

 .شاء اهللا تعاىلٰ 

 :قال أمحد إسامعيل

، وفعـل مـا أراد، وجعـل مالئكـة يف األرض وقد شاء سبحانه وتعـاىلٰ (

 .)ونة واملهديّ األئمّ : د ، وهؤالء هم آل حممّ د خيلفون بعد حممّ 

 :واجلواب

 م الذي يشبهون املالئكة وهم آل النبّي املالئكة يف اآلية ال يراد هب ا أنَّ نّ ا بيَّ أنّ 

  َّاحلقيقي ٰى ام يراد هبم املالئكة باملعنكام يزعم أمحد إسامعيل، وإن. 

كـام   عشــرة االثنـا فهـم األئّمـ ا اخللفاء بعـد رسـول اهللا وأمَّ 

ـ ت عىلٰ دلَّ  ريـد ا املهـدّيون فـإن أُ ذلـك األحاديـث املتـواترة عنـد الشـيعة، وأمَّ
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 ء آخـرون يتوّلـون اإلمامـة بعـد اإلمـام املهـدي املنتظـر ة وخلفـاهبم أئمّ 

من ولده كام يـزعم أمحـد إسـامعيل وأنصـاره، فهـذا مل يثبـت بـدليل صـحيح، 

 .خالفه كام سيأيت توضيحه إن شاء اهللا تعاىلٰ  ة عىلٰ بل قامت األدلَّ 

وا اإلمامة قبـل أنفسهم الذي تولّ  عشـرة األحد ني األئمّ ريد باملهديّ وإن أُ 

ـ م يرجعون إىلٰ ، وأهنَّ ام املهدي املنتظر اإلم ت عليـه الروايـات الدنيا كام دلَّ

ة واحدًا بعد واحد، فهذا صحيح، وسنزيد مَّ التي سيأيت ذكرها، ويتوّلون أمر األُ 

 .هذا الكالم إيضاحًا فيام سيأيت إن شاء اهللا تعاىلٰ 

  إ أ : َوإمُ ٌِ َِِ:  

 : قال أمحد إسامعيل

ـوِن  :سبحانه بقوله وهلذا أتمَّ (
ُ
بِع

�
 بِها َوات

�
ُن َ

�
ْ
م

َ
ال �

َ
ِة ف

َ
اع

�
ٌم �ِلس

ْ
ِعل

َ
 ل

ُ
ه
�
َو�ِن

ِقيمٌ 
َ
ت

ْ
س

ُ
� 

ٌ
مْ هذا اجلعل اإلهلي  أي إنَّ  هذا ِ�اط

ُ
�

ْ
نا ِمن

ْ
ل

َ
َع َ� _  َِل والذي ُنق 

 إىلٰ  ف به دين اهللا احلـّق ِعْلٌم ُيعرَ  _الوحيدة يف ليلة وفاته  د وصيّة حممّ  بنّص 

 .)يوم القيامة

 :واجلواب

عليـه ظـاهر اآليـة ال مـن قريـب وال مـن  ما قاله أمحد إسامعيل ال يـدلُّ 

ــ ــبعيــد، وإنَّ  :ه جعــل الضــمري يف قولــهام هــو حتميــل لآليــة مــا ال حتتمــل، فإنَّ

 ِــاَعة ــٌم �ِلس�
ْ
ِعل

َ
 ل

ُ
ــه

�
ــىلٰ  َو�ِن ــود ع ــه يع ــن قول ــيَّد م ــدر متص ــ :مص ن

ْ
ََعل

َ
ا �

مْ 
ُ
�

ْ
اآليـة  ٰى معنـ ه ال دليـل عليـه، فـإنَّ أنَّـ وهو اجلَْعل، وهـذا مضـافًا إىلٰ  ِمن

ــذٍ  ــ حينئ ــبح معن ــدًا؛ إذ يص ــون فاس ــة ٰى يك ــ إنَّ : اآلي ــديّ جعــل األئّم ني ة وامله

العالمـة، : املـراد بـالعلم باطـل؛ ألنَّ  ٰى قيـام السـاعة، وهـذا معنـ عالمة عـىلٰ 

ــل ــة، وجع ــوم القيام ــو ي ــاعة ه ــراد بالس ــ وامل ــن األئّم ــة م ــون عالم ة ال يك

 .عالمات الساعة كام هو واضح
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عليـه  ال يـدلُّ  )يـوم القيامـة إىلٰ  ف بـه ديـن اهللا احلـّق ِعلٌم ُيعـرَ (: وقوله

ـاَعةِ  :قوله تعـاىلٰ  ـٌم �ِلس�
ْ
ِعل

َ
داللـة، مـع مـا فيـه مـن جعـل الـالم يف  بـأّي  ل

توحــة ال تــأيت يف النتهــاء الغايــة، والــالم املفــردة املف )إىلٰ ( ٰى بمعنــ )للســاعة(

ــٰى اللغــة هبــذا املعنــ ر صــفة لكلمــة ، وهــي هنــا للتوكيــد ال غــري، كــام أنَّ ه قــدَّ

 عليـه أّي  ، وهـذا التقـدير مل يـدلُّ )ف بـه ديـن اهللا احلـّق ُيعـرَ (: ، وهـي)ِعْلم(

 .قرينة دليل، ومل تقم عليه أّي 

 أن يعــود الضــمري يف  وعليــه فــال بــدَّ 
ُ
ــه

�
يء مــن أرشاط ـشــ عــىلٰ  َو�ِن

ـالس  بـن مـريم  ٰى ا سـابق مـذكور يف اآليـة وهـو عيسـاعة وعالماهتا، إمَّ

ـ يء آخـر يفهـم مــن ـشـ رين، أو يعـود الضـمري عـىلٰ ـكـام قـال مشـهور املفسِّ

 . سياق اآليات املباركة

 الضمري راجـع إىلٰ  رين أنَّ ـاملشهور بني املفسِّ (: ي ـقال الشيخ املجلس

 ُيعَلم به قرهبـا، من أرشاط الساعة  ٰى ، أي نزول عيس ٰى عيس
�
ن ُ ْمـ�َ

َ
ـال �

َ
ف

 .)١()القرآن الضمري راجع إىلٰ : أي بالساعة، وقيل بِها

ــ الزم مــا قالــه أمحــد إســامعيل مــن أنَّ  إنَّ  ثــمّ  ة واملهــدّيني جعــل األئّم

املســلمني مــن زمــان  كــّل  يــوم القيامــة أنَّ  إىلٰ  ف بــه ديــن اهللا احلــّق ِعلــٌم ُيعــرَ 

ــســامعيل مل يعرفــوا ديــن اهللا احلــّق زمــان أمحــد إ إىلٰ  رســول اهللا  م مل ؛ ألهنَّ

يصل إلـيهم هـذا اجلعـل، فلـم يؤمنـوا باملهـدّيني، ومل يعرفـوا أمحـد إسـامعيل 

هــذا وال غــريه مــن املهــدّيني الــذين مل يفصــح أمحــد إســامعيل عــن أســامئهم 

 !  اآلن ٰى حتَّ 

ف بـه ديـن رَ ة واملهـدّيني ِعْلـًام ُيعـاألئّمـ َجْعـل القول بـأنَّ  أنَّ  مضافًا إىلٰ 

بالتقصــري يف  ة أهــل البيــت يــوم القيامــة يســتلزم اّهتــام أئّمــ إىلٰ  اهللا احلــّق 
                                                        

 .٣٤٥: ١٤بحار األنوار ) ١(
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لشــيعتهم ومـواليهم، حيـث أخفــوا ذكـر املهـدّيني االثنــي  بيـان الـدين احلـّق 

 ، ومل يــذكروا هلــم أســامءهم، بــل نّصــوا يف روايــات كثــرية متــواترة أنَّ عشـــر

، وآخـرهم القـائم املنتظـر منني فقـط، أّوهلـم أمـري املـؤ عشــرة اثنا األئمّ 

 . كام سنذكره قريبًا إن شاء اهللا تعاىلٰ  املهدي 

ّم ّا   ّا ا    دون:  

 َل ة واملهـدّيني ُنِقـاجلعـل اإلهلـي لألئّمـ ما زعمه أمحـد إسـامعيل مـن أنَّ 

 :الوحيدة يف ليلة وفاته، مردود بأمرين د وصيّة حممّ  بنّص 

بعـد  عشــرة االثنـي األئّمـ عـىلٰ  وهـو الـنّص  _اجلعل اإلهلـي  أنَّ  _ ١

ـ  صدر مـن النبـّي  _ رسول اهللا  ذكـر يف  ه قبـل ليلـة وفاتـه، فإنَّ

ــدِّ  ــاهد متع ــ دة أنَّ مش ــا األئّم ـــرة اثن ــيعة عش ــا الش ــي رواه ــات الت ، والرواي

 . ة يف ذلك كثرية ومشهورةنَّ وأهل الُس 

فلـم  أبنـاء اإلمـام املهـدي املنتظـر  مـن عشــرا املهدّيون االثنا وأمَّ 

 .يرد هلم ذكر يف تلك الروايات، ومل ُيَرش إليهم ال من قريب وال بعيد

ــذه األمهّ  ــدّيون هب ــؤالء امله ــان ه ــدَّ وإذا ك ــي يتش ــة الت ــد ي ــا أمح ق هب

ة مـن الـالزم بيـان أسـامئهم كـام ُبيِّنـت أسـامء األئّمـ إسامعيل وأنصـاره، فـإنَّ 

ذكـرهم يف الروايــات مقــرونني  األقــّل  م، أو عــىلٰ الســابقني هلـ عشـــراالثنـي 

ــ ــذكر األئّم ــي ب ـــرة االثن ــ عش ــات إذا ُذِك ــذكرون يف الرواي ــث ُي  رَ ، بحي

، كــام يصــنع أمحــد إســامعيل وأنصــاره يف الصــالة  عشـــرة االثنــا األئّمــ

ــّي  عــىلٰ  ــون النب ــ صــلِّ عــىلٰ  هــمّ اللّ (: وآلــه، حيــث يقول ــهحمّم ــ: د وآل ة األئّم

 . )نيواملهديّ 

ــة عــن رســول اهللا  ع أنَّ مــ ذلــك كّلــه ال وجــود لــه يف الروايــات املروّي

  وأهل البيـت رغـم اهـتامم أهـل البيـت ،  ببيـان مجيـع مسـائل
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مـن الروايـات التـي  اإلمامة اإلهلية وتفاصيلها، وكثـرة مـا صـدر عـنهم 

 .دون غريهم عشـرة االثني ذكرت األئمّ 

ـومل أجد يف كالم أمحد إسامعيل وأنصاره بح م سـب تتبّعـي لكلامهتـم أهنَّ

لذكر هؤالء  ة أهل البيت وأئمّ   ر إغفال النبّي ذكروا سببًا صحيحًا يربِّ 

 .فقط عشـرة االثني ذكر األئمّ  املهدّيني يف أحاديثهم، مع تأكيدهم عىلٰ 

  ر عـدم ذكـر النبـّي  مل أجـد يف كالمهـم سـببًا صـحيحًا يـربِّ كام أّين 

ــي  ــدّيني االثن ــؤالء امله ـــرهل ــنيِّ  إىلٰ  عش ــه، ليب ــني وفات ــيّة ح ــددهم يف وص  ع

ــ ــا إالَّ خاّص ــم هب ــع أنَّ ة ال يعل ــل، م ــدد قلي ــذه   ع ــت هب ــألة إذا كان ــذه املس ه

ه ينبغـي التأكيــد عليهـا يف املشــاهد يـة التـي يــذكرها أمحـد إســامعيل فإنَّـاألمهّ 

 . أحد كّل  ة عىلٰ تقوم احلجَّ  ٰى دة حتَّ املتعدِّ 

 عشــرة االثنـي أسـامء األئّمـ  لنبـّي ومن الروايات التي بـنيَّ فيهـا ا

بسـند ) إثبـات الرجعـة(دون غريهم، مـا رواه الفضـل بـن شـاذان يف كتـاب 

قـال رسـول اهللا «: قـال أبـو جعفـر : د بـن مسـلم، قـالصحيح عن حممّ 

  لعيل بن أيب طالـب :بـاملؤمنني مـن أنفسـهم، ثـمّ  أنـا أوىلٰ  ،يـا عـيل 

عـيل بـن  احلسـني، ثـمّ  احلسـن، ثـمّ  ، ثـمّ باملؤمنني من أنفسهم أنت يا عيل أوىلٰ 

 بـن جعفـر، ثـمّ  ٰى موسـ جعفـر بـن حممـد، ثـمّ  د بن عيل، ثـمّ حممّ  احلسني، ثمّ 

 احلسـن بـن عـيل، ثـمّ  د، ثـمّ عيل بن حمّمـ د بن عيل، ثمّ حممّ  ، ثمّ ٰى عيل بن موس

ــ ــدَّ احلجَّ ــب م ــاية، ويغي ــة والوص ــه اخلالف ــي إلي ــذي تنته ــن، ال ــن احلس ة ة ب

 . )١(»ويمأل األرض عدالً وقسطًا كام ُملئت جورًا وظلامً يظهر،  طويلة، ثمّ 

ار سـمعت عبـد اهللا بـن جعفـر الطيّـ: خرب سليم بن قـيس، قـال :ومنها

اس وعمـر ا عند معاويـة، أنـا واحلسـن واحلسـني وعبـد اهللا بـن عبّـكنّ : يقول
                                                        

 .٢٣٤: ٢إثبات اهلداة ) ١(
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بينــي وبــني معاويــة كــالم، فقلــت  ٰى ســامة بــن زيــد ، فجــرمة وأُ لَ َســ مّ بــن أُ 

بــاملؤمنني مــن أنفســهم،  أنــا أوىلٰ «: يقــول عت رســول اهللا ســم: ملعاويــة

بـاملؤمنني مـن أنفسـهم، فـإذا استشـهد عـيل  أخي عيل بـن أيب طالـب أوىلٰ  ثمّ 

 ابنـي احلسـني مـن بعـده أوىلٰ  باملؤمنني من أنفسـهم، ثـمّ  فاحلسن بن عيل أوىلٰ 

نني بـاملؤم باملؤمنني مـن أنفسـهم، فـإذا استشـهد فابنـه عـيل بـن احلسـني أوىلٰ 

بـاملؤمنني مـن  د بـن عـيل أوىلٰ ابنـه حمّمـ من أنفسهم، وسـتدركه يـا عـيل، ثـمّ 

إمامـًا، تسـعة مـن ولـد  عشــرتكملـة اثنـي  أنفسهم، وستدركه يا حسني، ثـمّ 

واستشـهدت احلسـن، واحلسـني، وعبـد : ، قـال عبـد اهللا بـن جعفـر»احلسني

ــ ــن عبّ ــن أُ اهللا ب ــ مّ اس، وعمــر ب ــد، فشــهدوامة، وأُ لَ َس ــن زي ــامة ب ــد  س يل عن

ــة ــليم. معاوي ــال س ــداد، : ق ــن ســلامن، وأيب ذر، واملق ــك م ــد ســمعت ذل وق

 .)١(م سمعوا ذلك من رسول اهللا وذكروا أهنَّ 

ل أفـراد بَـمـن قِ  من رسـول اهللا  عَ ا ُسمِ وهاتان الروايتان وغريمها ممَّ 

 من ولد اإلمام املهدي عشـرمل يذكر فيهام املهدّيني االثني   دين، والنبّي متعدِّ 

فقـط،  عشــرة يف اثنـي ر األئّمــام حصر إليهم أصالً، وإنَّ ـ، ومل يشاملنتظر 

ة بن احلسن الذي تنتهـي إليـه اخلالفـة احلجَّ  ثمّ «: وىلٰ يف الرواية األُ  وقوله 

 .  من أوالده ة ه ال أوصياء بعد احلجَّ أنَّ  واضح الداللة عىلٰ » والوصاية

ــ أنَّ  وهاتــان الروايتــان وغريمهــا دليــل عــىلٰ  ام هــو يف اجلعــل اإلهلــي إنَّ

ـ عشــراثني  ا املهـدّيون فلـم يثبـت هلـم جعـل إهلـي؛ لعـدم إمامـًا فقـط، وأمَّ

 .  ذلك عىلٰ  وجود روايات متواترة تدلُّ 

ال  للشيخ الطـويس ) الغيبة(رواية الوصيّة املذكورة يف كتاب  أنَّ  _ ٢

وهـذه الروايـة ضـعيفة ، اً أن يكون قطعيـ اجلعل ال بدَّ  يثبت هبا جعل إهلي؛ ألنَّ 
                                                        

 .٤ح / باب فيام جاء يف االثني عرش والنّص عليهم / ٥٢٩: ١الكايف ) ١(
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ة يف انحصـار األئّمـ عىلٰ  ، ومعارضة باألحاديث املتواترة التي تدلُّ السند كام مرَّ 

 .آخرهم هو اإلمام املهدي املنتظر  إمامًا فقط، وأنَّ  عشـراثني 

ر ـوال بــأس أن أنقــل للقــارئ العزيــز مجلــة مــن الروايــات التــي حتصــ

 .ها ذكرناه فيام سبقفقط وإن كان بعض من عشـرة يف اثني األئمّ 

د بسـن د بن عيل بن بابويه املعـروف بالصـدوق الشيخ حممّ  ٰى فقد رو

د العابدين عيل بن احلسني، عن سيّد الشهداء صحيح عن ثابت بن دينار، عن سيّ 

: ، قـالاحلسني بن عيل، عن سيّد األوصياء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

هلم أنت يا عيل، وآخرهم عشـراثنا ة من بعدي األئمّ «: قال رسول اهللا  ، أوَّ

 . )١(»يديه مشارق األرض ومغارهبا ره عىلٰ ذك القائم الذي يفتح اهللا تعاىلٰ 

بسـند صــحيح عـن إسـامعيل بــن الفضـل اهلاشــمي،  أيضـًا  ٰى ورو

د بـن عـيل، عـن أبيـه عـيل بـن د، عـن أبيـه حمّمـعن الصادق جعفـر بـن حمّمـ

ن أبيـه أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب احلسني، عن أبيه احلسني بن عيل، عـ

قلت لرسـول اهللا «: ، قال :يـا : فقـال. ة بعـدكأخـربين بعـدد األئّمـ

هلم أنت، وآخرهم القائمعشـرعيل، هم اثنا   . )٢(»، أوَّ

د، بــن أيب القاســم، عــن الصــادق جعفــر بــن حمّمــ ٰى وبســنده عــن حييــ

ة األئّمــ« :قــال رســول اهللا : قــال ،ه، عــن عــيل عـن أبيــه، عــن جــدّ 

هلم عـيل بـن أيب طالـب، وآخـرهم القـائم، هـم خلفـائي، عشـربعدي اثنا  ، أوَّ

 . )٣(»... تي بعديمَّ أُ  وأوصيائي، وأوليائي، وُحجج اهللا عىلٰ 
                                                        

كــامل  ؛٣٤ح / ٦٦: ١عيــون أخبــار الرضــا  ؛)١٧٥/١١(ح / ١٧٣و ١٧٢: أمــايل الصــدوق) ١(

 .٣٥ح / ٢٤باب / ٢٨٢: الدين

 ).٩٩٨/١٠(ح / ٧٢٨: أمايل الصدوق) ٢(

 .٢٨ح / ٦٢و ٦١: ١ عيون أخبار الرضا ) ٣(
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يف حــديث ذكــر  رســول اهللا  أنَّ  وبســنده عــن أمــري املــؤمنني 

أنـا د أنـت عبـدي، ويـا حمّمـ: فنُوديـُت «: يف املعراج، فقـال ٰى فيه بعض ما جر

ــرّبــ ــك، فإّي ــاي فاعبــد، وعــيلَّ فتوكَّ  ك نــوري يف عبــادي، ورســويل إىلٰ ل، فإنَّ

تـي، وملـن خالفـك بعـك َخلقـُت جنَّ تي، لـك وملـن اتَّ بريَّ  تي عىلٰ خلقي، وحجَّ 

خلقــت نــاري، وألوصــيائك أوجبــُت كرامتــي، ولشــيعتهم أوجبــُت ثــوايب، 

املكتوبـون  د، أوصـياؤكيـا حمّمـ: ، ومـن أوصـيائي؟ فنوديـُت يـا رّب : فقلت

سـاق العـرش، فرأيـت  إىلٰ   ّيب فنظـرت وأنـا بـني يـدي ر. ساق عريش عىلٰ 

ــي  ـــراثن ــّل  عش ــورًا، يف ك ــ ن ــطر أخض ــور س ــم وّيص ـن ــه اس ــن  ر، علي م

يــا : تــي، فقلــتمَّ عــيل بــن أيب طالــب، وآخــرهم مهــدي أُ : هلــمأوصــيائي، أوّ 

ــت رّب  ــدي؟ فنودي ــن بع ــيائي م ــؤالء أوص ــ: ه ــا حمّم ــائي ي ــؤالء أولي د، ه

تـي، وهـم أوصـياؤك وخلفـاؤك وخـري بريَّ  صيائي وُحججي بعـدك عـىلٰ وأو

 .)١(»...خلقي بعدك

: قــال رســول اهللا : أيضــًا، قــال وبســنده عــن أمــري املــؤمنني 

هلـم عـيل بـن أيب طالـب، وآخـرهم القـائم، هـم ، أوّ عشــرة بعدي اثنا األئمّ «

ــىلٰ  ــج اهللا ع ــائي وحج ــيائي وأولي ــائي وأوص ــرُّ مَّ أُ  خلف ــدي، املق ــي بع ــم  ت هب

 . )٢(»مؤمن، واملنكر هلم كافر

 عشــرا اثنـا منّـ«: ، قـالوبسنده عن احلسني بن عيل بن أيب طالب 

، وآخرهم التاسع من ولدي، هلم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ، أوَّ مهدياً 

 عىلٰ  به األرض بعد موهتا، ويظهر به دين احلّق  يي اهللا تعاىلٰ ، ُحي وهو القائم باحلّق 
                                                        

؛ ٢٢ح / ٢٣٨: ١ ؛ عيــون أخبــار الرضــا ١ح / ٧بــاب / ٧و ٦: ١ رائعـعلــل الشــ) ١(

 .٤ح / ٢٣باب / ٢٥٦: كامل الدين

 .٢٨ح / ٦٢و ٦١: ١؛ عيون أخبار الرضا )١٧٥/١١(ح / ١٧٣و ١٧٢: أمايل الصدوق) ٢(
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الـدين فيهـا  فيها قوم، ويثبت عـىلٰ  ركون، له غيبة يرتدُّ ـّله ولو كره املشالدين ك

تُْم صاِدِ��َ  :آخرون، فيؤَذون، فيقال هلم
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

ُ
د

ْ
وَع

ْ
ا ا�

َ
؟ ]٢٥: امللك[ َم� هذ

والتكذيب بمنزلة املجاهد بالسيف بني يـدي  ٰى األذ الصابر يف غيبته عىلٰ  أَما إنَّ 

 .)١(»رسول اهللا 

خلفـائي  إنَّ «: قال رسـول اهللا : اس، قالعن عبد اهللا بن عبّ  وبسنده

هلـم أخـي، وآخـرهم ، أوَّ عشــراثنا : اخللق بعدي وأوصيائي، وحجج اهللا عىلٰ 

فمـن : ، قيـل»عيل بن أيب طالب«: يا رسول اهللا ومن أخوك؟ قال: قيل. »ولدي

لًام، والذي املهدي الذي يملؤها قسطًا وعدالً كام ُملئت جورًا وظ«: ولدك؟ قال

َل  يوم واحد َلَطـمن الدنيا إالَّ  لو مل يبَق  اً نبيَّ  بعثني باحلّق   ٰى اهللا ذلـك اليـوم حتَّـ وَّ

رق ـ خلفه، وتشصّيل بن مريم، فيُ  ٰى خيرج فيه ولدي املهدي، فينزل روح اهللا عيس

 .)٢(»األرض بنوره، ويبلغ سلطانه املرشق واملغرب

يقـول  _يف حـديث طويـل  _د احلمـريي د بـن حمّمـوبسنده عـن السـيّ 

يـا ابـن رسـول اهللا قـد روي لنـا : د قلت للصـادق جعفـر بـن حمّمـ: فيه

ة كوهنـا، فـأخربين بمـن تقـع؟ فقـال يف الغيبـة وصـحَّ  أخبار عن آبائـك 

 :» َّــاين  إن ــو الث ــدي، وه ــن ول ــادس م ــتقع بالس ــة س ـــرالغيب ــن  عش م

 بـن أيب طالـب، هلـم أمـري املـؤمنني عـيل، أوّ ة اهلداة بعد رسـول اهللا األئمّ 

ــاحلّق  ــائم ب ــرهم الق ــو وآخ ــان، واهللا ل ــاحب الزم ــة اهللا يف األرض، وص ، بقيّ

يظهـر، فـيمأل  ٰى بقي يف غيبته مـا بقـي نـوح يف قومـه مل خيـرج مـن الـدنيا حتَّـ

 .)٣(»األرض قسطًا وعدالً كام ُملئت جورًا وظلامً 
                                                        

 .٣ح / ٣١باب / ٣١٧: ؛ كامل الدين٣٦ح / ٦٩: ١ عيون أخبار الرضا ) ١(

 .٢٧ح / ٢٤باب / ٢٨٠: كامل الدين) ٢(

 .٢٣ح / ٣٣باب / ٣٤٢: كامل الدين) ٣(
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ــ ــام واألحاديــث يف ذلــك كثــرية، ال حاجــة الستقصــائها، وهــي داّل ة ب

ه فقـط، ال يزيـدون وال ينقصـون، وأنَّـ عشــرة اثنـا األئّمـ أنَّ   ريب فيه عىلٰ ال

ـه لـو كـان ثَ ؛ ألنَّـمن ولد اإلمام املهـدي املنتظـر  مة بعدهال أئمّ  ة ة أئّمـمَّ

الـذي يمـأل  آخـرهم القـائم بـاحلّق  مهدّيون هبـذه الصـفة لكـان التعبـري بـأنَّ 

 . فاضحاً  خطأً  األرض قسطًا وعدالً بعدما ُملئت ظلًام وجوراً 

 ل ا دةّ و:  

ــىلٰ  ــًا إرصار ع ــاه آنف ــذي نقلن ــامعيل ال ــد إس ــالم أمح ــة  أنَّ  يف ك رواي

هــي الوصــيّة ) الغيبــة(يف كتــاب  الوصــيّة التــي رواهــا الشــيخ الطــويس 

ــول اهللا  ام ه ال وصــيّة غريهــا، وإرصاره هــذا ربَّــ، وأنَّــالوحيــدة لرس

روايــات  الع عــىلٰ صــوره أو تقصــريه يف االّطــيكــون ناشــئًا عــن كذبــه، أو ق

ــأهــل البيــت  وصــايا  دة مشــتملة عــىلٰ ه قــد ُرويــت روايــات متعــدِّ ؛ ألنَّ

ــول اهللا أُ  ــر لرس ــ خ ــرد يف ش ــا أّي ـمل ي ــي  يء منه ــدّيني االثن ــر للمه ذك

 .من أوالد املهدي املنتظر  عشـر

د بـن املسـتفا ٰى يف الكـايف بسـنده عـن عيسـ مـا رواه الكلينـي  :منها

قلــت «: ، قــالبــن جعفــر  ٰى ثني موســحــدَّ : رير، قــالـالضــ ٰى أيب موســ

كاتــب الوصــيّة، ورســول اهللا  ألــيس كــان أمــري املــؤمنني : أليب عبــد اهللا

  َّبـون املميل عليـه، وجربئيـل واملالئكـة املقر فـأطرق : شـهود؟ قـال

يا أبـا احلسـن قـد كـان مـا قلـت، ولكـن حـني نـزل برسـول : قال طويالً، ثمّ 

الً، نـزل بـه جربئيـل   اهللا األمر، نزلت الوصـيّة مـن عنـد اهللا كتابـًا مسـجَّ

ــاىلٰ مــع أُ  ــارك وتع ــاء اهللا تب ــل من ــال جربئي ــن املالئكــة، فق ــ: م ــا حمّم ــْر  ،دي ُم

اهـا إليـه ا، وتشـهدنا بـدفعك إيّ  وصـيّك؛ ليقبضـها منّـبإخراج من عنـدك إالَّ 

ــا  ــامنًا هل ــ _ض ــي علي ــ_  اً يعن ــّي ، ف ــإخ  أمر النب ــب ــان يف راج م ن ك
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: ، وفاطمـة فـيام بـني السـرت والبـاب، فقـال جربئيـل اً البيت ما خال عليـ

هـذا كتـاب مـا كنـُت عهـدُت إليـك، : ك ُيقرئك السـالم، ويقـولد ربّ يا حممّ 

ــي،  ــك مالئكت ــه علي ــهدت ب ــك، وأش ــه علي ــهدت ب ــك، وش ــت علي ورشط

 .»د شهيداً يب يا حممّ  ٰى وكف

ــال ــّي «: ق ــل النب ــدت مفاص ــا : ، فقــال فارتع ــل، رّيب ي ــو جربئي  ه

. ، هـات الكتـابوبـرَّ  السالم، ومنه السالم، وإليـه يعـود السـالم، صـدق 

فقــرأه . اقــرأه: ، فقــال لــهأمــري املــؤمنني  فدفعــه إليــه، وأمــره بدفعــه إىلٰ 

 ، رشطـه عـيلَّ إيلَّ   تبـارك وتعـاىلٰ هـذا عهـد رّيب ! يـا عـيل: حرفًا حرفـًا، فقـال

يـتوأمانته، وقـد بلَّ  وأنـا أشـهد لـك : فقـال عـيل . غـت ونصـحت وأدَّ

مـا قلـت، ويشـهد لـك  بالبالغ والنصـيحة والتصـديق عـىلٰ ] ي أنتمّ بأيب وأُ [

 وأنــا لكــام عــىلٰ : فقــال جربئيــل . ري وحلمــي ودمــيـبــه ســمعي وبصــ

ــاهدين ــن الش ــول اهللا . ذلــك م ــا عــيل: فقــال رس ــيَّ  ،ي ــذَت وص تي، أخ

نعـم بـأيب أنـت :  فقـال عـيل. وعرفتَها، وضمنَت هللا ويل الوفـاء بـام فيهـا

فقـال رسـول اهللا . أدائهـا اهللا عـوين وتـوفيقي عـىلٰ  ي، عيلَّ ضـامهنا، وعـىلٰ مّ وأُ 

 :فقــال . ريــد أن أشــهد عليــك بموافــايت هبــا يــوم القيامــة أُ إّين  ،يــا عــيل

جربئيـل وميكائيـل فـيام بينـي  إنَّ :  فقـال النبـّي . نعـم، أشـهد: عيل 

. شــهدهم عليــكبــون ألُ ئكــة املقرَّ وبينــك اآلن، ومهــا حــارضان، معهــام املال

فأشـهدهم رسـول . شـهدهمأُ  _ي ّمـبـأيب أنـت وأُ  _نعم ليشهدوا وأنـا : فقال

 فـيام أمـر اهللا  بـأمر جربئيـل  ، وكان فيام اشـرتط عليـه النبـّي اهللا 

اهللا ورسـوله، والـرباءة  تفـي بـام فيهـا مـن مـواالة مـن واىلٰ  ،يا عيل: أن قال له

ــاد ــن ع ــداوة مل ــىلٰ اهللا ٰى والع ــنهم، ع ــرباءة م ــوله، وال ــك،   ورس ــرب من الص

ــىلٰ ]و[ ــىلٰ  ع ــيظ، وع ــم الغ ــاك  كظ ــك، وانته ــب ُمخْس ــك، وغص ــاب حّق ذه
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والـذي فلـق : فقـال أمـري املـؤمنني . نعـم يـا رسـول اهللا: حرمتك؟ فقال

ْفـه  ،ديـا حمّمـ: يقـول للنبـّي  احلبَّة وبرأ النسمة لقـد سـمعت جربئيـل  عرِّ

ــ ــي أنَّ ــة، وه ــك احلرم ــول اهللا ه ُينته ــة رس ــة اهللا وحرم ــىلٰ حرم أن  ، وع

فصـعقت حـني : قـال أمـري املـؤمنني . ُختضب حليته من رأسه بـدم عبـيط

: وقلــت. وجهــي ســقطت عــىلٰ  ٰى فهمــت الكلمــة مــن األمــني جربئيــل، حتَّــ

ق  ــزِّ ــنن، وُم ــت الس ــة، وُعطِّل ــت احلرم ــيُت وإن انتُهك ــُت ورض ــم، قبل نع

مـن رأيس بـدم عبـيط، صـابرًا  الكتاب، وُهـِدمت الكعبـة، وُخضـبت حليتـي

فاطمــة واحلســن  دعــا رســول اهللا  ثــمّ . أقــدم عليــك ٰى حمتســبًا أبــدًا حتَّــ

ــه،  ــل قول ــالوا مث ــؤمنني، فق ــري امل ــم أم ــا أعل ــل م ــم مث ــني، وأعلمه واحلس

ــ ــب مل متّس ــن ذه ــواتيم م ــيّة بخ ــت الوص ــت إىلٰ فُختم ــار، وُدفع ــري  ه الن أم

ــؤمنني  ــن »امل ــت أليب احلس ــت : ، فقل ــأيب أن ــوأُ ب ــا ي أَال ّم ــذكر م  ت

أكــان يف : فقلــت. »ســنن اهللا وســنن رســوله«: كــان يف الوصــيّة؟ فقــال

ــىلٰ  ــم ع ــوّثبهم وخالفه ــية ت ــؤمنني  الوص ــري امل ــالأم ــم، واهللا «: ؟ فق نع

َمـْو�: ا سـمعت قـول اهللا شيئًا شيئًا، وحرفًا حرفـًا، أَمـ
ْ
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ألـيس قـد فهمـتام مـا : ألمـري املـؤمنني وفاطمـة  لقد قال رسول اهللا 

 .)١(»ما ساءنا وغاظنا ، وصربنا عىلٰ بىلٰ : مت به إليكام وقبلتامه؟ فقاالتقدَّ 

وصــيّة أمالهــا رســول اهللا : وجــود وصــيّتني عــىلٰ  وهـذه الروايــة تــدلُّ 

  ٰــىل ــؤمنني  ع ــري امل ــيّة ، ولعلَّ أم ــاة، ووص ــة الوف ــل ليل ــت قب ــا كان ه

الً لعلَّ  ٰى خرأُ  ، وهـذا  هـا قبيـل وفـاة النبـّي نزلت من عند اهللا كتابـًا مسـجَّ
                                                        

ــايف ) ١( ــة / ٢٨٣ - ٢٨١: ١الك ــاب أنَّ األئّم ــن  ب ــد م ــون إالَّ بعه ــيئًا وال يفعل ــوا ش مل يفعل

 .٤ح .../ اهللا 
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الوصـيّة التـي ذكرهـا الشـيخ الطـويس  عيه أمحـد إسـامعيل مـن أنَّ يبطل ما يدَّ 

 . هي الوصيّة الوحيدة لرسول اهللا ) الغيبة(يف كتاب  

أمــري املــؤمنني  أوٰىص   النبــّي  أنَّ  عــىلٰ  خــر تــدلُّ وهنــاك روايــات أُ 

  ِّــد ــة متع ــايا عهدي ــبوص ــد روـدة بمحض ــار، فق ــاجرين واألنص  ٰى ر امله

يف أماليـه بسـنده عـن أيب اجلـارود زيـاد بـن املنـذر، عـن  الشيخ الطـويس 

د بن عيل، وعن زيد بـن عـيل، كالمهـا عـن أبـيهام عـيل بـن احلسـني، عـن حممّ 

 ثقـل امَّ ـلـ«: ، قـاليه احلسـني بـن عـيل، عـن أبيـه عـيل بـن أيب طالـب أب

فيـه كـان رأسـه يف حجـري، والبيـت  َض يف مرضه الـذي ُقـبِ  رسول اهللا 

 اس بــني يديــه، يــذبُّ مملــوء مــن أصــحابه مــن املهــاجرين واألنصــار، والعبّــ

ــول اهللا  ــل رس ــه، فجع ــرف ردائ ــه بط ــ عن ــق  ٰى يغم ــاعة ويفي ــه س علي

، النبـّي  اس، يـا عـمّ يـا عبّـ: اس، فقـالالعبّـ ة، فأقبل عـىلٰ خفَّ وجد  ساعة، ثمّ 

تي يف أهـيل ويف أزواجـي، واقــض دينـي، وانجـز عـدايت، وأبــرئ اْقبَـل وصـيَّ 

أنـا شــيخ ذو عيــال كثــري، غــري ذي مــال ، اهللا يــا نبــّي : اسفقــال العبّــ. تـيذمَّ 

ممـدود، وأنــت أجــود مـن الســحاب اهلاطــل والـريح املرســلة، فلــو رصفــَت 

ــك  ــذل ــ ي إىلٰ عنّ ــه منّ ــوق ل ــو أط ــن ه ــول اهللا . يم ــال رس ــ: فق  ا إّين أَم

سأعطيها من يأخذها بحّقهـا، ومـن ال يقـول مثـل مـا تقـول، يـا عـيل هاكهـا 

تي، وأنجـز مواعيـدي، وأدِّ خالصة ال حياقك فيهـا أحـد، يـا عـيل اْقبَـل وصـيَّ 

 .»ي من بعديغ عنّ ديني، يا عيل اخلفني يف أهيل، وبلِّ 

ــيل  ــال ع ــ«: ق ــامَّ فل ــي  إيلَّ  ٰى  نع ــف فــؤادي، وألق ــه، رج ــيلَّ نفس  ع

يـا عـيل، : عـاد لقولـه، فقـال يء ، ثـمّ ـجيبـه بشـلقوله البكاء، فلـم أقـدر أن أُ 

: بــنيِّ فقلــت وقــد خنقتنــي العــربة، ومل أكــد أن أُ «: قــال ،»تي؟تقبــل وصــيَّ أوَ 

ائتنـي بسـوادي، ائتنـي بـذي الفقـار،  ،يـا بـالل: فقال . نعم يا رسول اهللا
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ــي ــي العقــاب،  ودرع ــول، ائتنــي بمغفــري ذي اجلبــني، ورايت ذات الفض

  درعــه كانـت يومئــذٍ ه إالَّ بـالل بــذلك كّلـ ٰى فــأت. وائتنـي بــالعنََزة واملمشـوق

 ٰى فـأت. ائتنـي بـاملرجتز والعضـباء، ائتنـي بـاليعفور والدلـدل: قـال ثمّ ، مرهتنة

هبـام، فلـم ائتنـي باألحتميـة والسـحاب، فأتـاه : قـال هبا، فأوقفها بالبـاب، ثـمّ 

هبـا بطنـه يف احلـرب، فطلبهـا  يء، فافتقـد عصـابة كـان يشـدُّ ـيزل يـدعو بشـ

: قـال ثـمّ . بمـن فيـه مـن املهـاجرين واألنصـار يت هبا، والبيت غاصٌّ يومئذٍ فأُ 

ي، وشـهادة مـن يف حيـاة منّـ: ومـدَّ إصـبعه، وقـال. يا عيل، قـم فـاقبض هـذا

 ي عـىلٰ ـأكـاد أمشـفقمـت ومـا . يف البيت؛ لكـيال ينازعـك أحـد مـن بعـدي

فأجلسـته . يـا عـيل أجلسـني: فقـال. استودعت ذلـك مجيعـًا منـزيل ٰى قدم حتَّ 

 وإنَّ  فلقــد رأيــت رســول اهللا «: ، قــال عــيل »صــدري وأســندته إىلٰ 

 إنَّ : أهــل البيــت وأدنــاهم ٰى ـرأســه ليثقــل ضــعفًا، وهــو يقــول ُيْســِمع أقصــ

ي ـطالـب، يقضـ عـيل بـن أيب: أخي، ووصيّي، ووزيـري، وخليفتـي يف أهـيل

لــب، ال تبغضــوا دينــي، وينجــز موعــدي، يــا بنــي هاشــم، يــا بنــي عبــد املطَّ 

ــــه اً عليــــ ــــوا عن ، وال ختــــالفوا أمــــره فتضــــّلوا، وال حتســــدوه وترغب

 .)١(»...فتكفروا

؛ لرســول اهللا  ٰى خــروصــيّة أُ  وهــذه الروايــة مشــتملة أيضــًا عــىلٰ 

ـــ ـــ ه ألنَّ ـــل «: انيـــاً ث ألمـــري املـــؤمنني  الً ثـــمّ اس أوّ قـــال للعبّ اْقبَ

، ومـا جـاء يف هـذه الوصـيّة مغـاير ملـا ورد يف روايـة الوصـيّة التــي »تيوصـيَّ 

 ، وهـذا كـاٍف يف الداللـة عـىلٰ )الغيبـة(يف كتـاب  رواها الشـيخ الطـويس 

تلـك الوصـيّة هـي الوصـيّة الوحيـدة  بطالن ما زعمه أمحـد إسـامعيل مـن أنَّ 

 .لرسول اهللا 
                                                        

 ).١٢٤٤/١(ح / ٦٠٢ - ٦٠٠: الطويسأمايل ) ١(
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ّا  إ أ لا  ب اوا :  

 : قال أمحد إسامعيل

  ه كتاب عاصم من الضالل أبدًا،بأنَّ  أي كام وصفه رسول اهللا (
ُ
ه
�
َو�ِن

ةِ 
َ
اع

�
ٌم �ِلس

ْ
ِعل

َ
ه عاصـم لكـم مـن هـو كـذلك، فـال تشـّكوا بأنَّـ: ، واهللا يقولل

 .)ّص وظهور من حيتّج هبذا الن ىٰ االنحراف والضالل عند ساعة القيامة الصغر

 :واجلواب

، وبني الكتـاب الـذي أمحد إسامعيل خلط بني وصيّة رسول اهللا  أنَّ 

ه مل يرد يف رواية من بعده أبدًا، فإنَّ  ة كيال تضّل مَّ أن يكتبه هلذه األُ   أراد النبّي 

وصف   النبّي  ، أنَّ )الغيبة(يف كتاب  الوصيّة التي رواها الشيخ الطويس 

ـة من الضالل؛ إذ كيف تكون عاصمة لألُ مَّ هلذه األُ  ا عاصمةهذه الوصيّة بأهنَّ  ة مَّ

للناس،  ة، أو تكليف عامّ مَّ من الضالل وهي وصيّة خاّصة مل يرد فيها خطاب لألُ 

عبـارات غـري صـحيحة،  مع كوهنا مروية بسند ضعيف مظلم، ومشـتملة عـىلٰ 

تـي ، وكوهنـا خمالفـة للروايـات املتـواترة الٰى خر غري واضـحة املعنـوعبارات أُ 

 فقط؟ عشـرة يف اثني رت األئمّ ـحص

ــّي  ــذي أراد النب ــر ال ــاب اآلخ ــالف الكت ــاس يف   بخ ــه للن أن يكتب

  النبـّي  اب بينـه وبـني كتابتـه، فـإنَّ يوم اخلمـيس، فحـال عمـر بـن اخلّطـ

ــاألُ  وصــفه بــأنَّ  ــ ة بســببه ال تضــّل مَّ ــبعــده أبــدًا؛ ألنَّ ة عاّمــ ه إىلٰ ه كتــاب موجَّ

نـني، والغايـة األسـاس مـن كتابتـه خاص معيَّ املسلمني، وغري خمصـوص بأشـ

 . ون أبداً م ال يضلّ ما إن أخذوا به فإهنَّ  الع عموم املسلمني عىلٰ طّ ا

 :قال أمحد إسامعيل

ــن( ــذا ال ــتّج هب ــن حي ــاحبه، وإالَّ  ّص فم ــو ص ــف فه ــحَّ أن يوص ــا ص  مل

ـبأنَّ  النّص  ك بـه، فلـو مل يكـن حمفوظـاً مـن اهللا أن ه عاصم من الضالل ملـن متسَّ
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ه عاصــم عيـه صــاحبه، لكـان وصــفه بأنَّـيدَّ  ىٰ عيـه الكــاذبون املبطلـون حتَّــيدَّ 

بـاع الباطـل، وهـذا أمـر ال يصـدر مـن فني باتّ غراًء للمكلَّ إمن الضالل كذباً و

 .)العامل الصادق القادر احلكيم املطلق سبحانه

 :واجلواب

ــ أنَّ  ــزعم أنَّ ــامعيل ي ــد إس ــة، وأنَّ أمح ــذه الرواي ــه يف ه ــوص علي  ه منص

اسـم كاسـمي واسـم أيب، وهـو عبـد اهللا : له ثالثـة أسـامي«: ضمري يف قولهال

ه هـو يعـود عليـه، وأنَّـ» ل املـؤمننياملهـدي، هـو أوّ : وأمحد، واالسـم الثالـث

، عشـــرل املهــدّيني االثنــي ، وهــو أوّ ابــن اإلمــام املهــدي املنتظــر 

كتـاب  ه منصـوص عليـه يف روايـةعي أنَّـكـل مـن يـدَّ  ذلك بـأنَّ  عىلٰ  واستدلَّ 

ــة( ــواه؛ ألنَّ ) الغيب ــادق يف دع ــو ص ــنّص  فه ــة ال يدَّ  ال ــذه الرواي ــه إالَّ يف ه  عي

ــو صــحَّ أن يدَّ صــاحبه، وإالَّ  ــّي  ل ــاحبه لكــان وصــف النب ــه غــري ص   عي

ــ ــهــذه الوصــيّة بأهنَّ لــن  ا حينئــذٍ ا عاصــمة مــن الضــالل غــري صــحيح؛ ألهنَّ

عي  لكـّل  ٰى تعصـم النـاس مــن الضـالل إذا تــأتّ  ه منصــوص أنَّـكـّذاب أن يــدَّ

 .اعليه فيه

 : مورة أُ وكالمه واضح البطالن؛ لعدَّ 

ــن أنَّ  _ ١ ــيام ســبق م ــاه ف ــّي  مــا قلن ــيّة   النب ــذه الوص مل يصــف ه

ـــ للشـــيخ الطــويس ) الغيبـــة(املــذكورة يف كتـــاب  ا عاصـــمة مـــن بأهنَّ

ــ ــه الضــالل، وإنَّ ــل وفات ــاس قبي ــه للن ــذي أراد أن يكتب ــاب ال ــف الكت ام وص

ـ ام بأنَّ بأربعة أيّ  ه مل يصـف الكتـاب الـذي ، كـام أنَّـه ال يضـّل مـن أخـذ بـه فإنَّ

 .ه وصيّةأراد أن يكتبه للناس قبيل وفاته بأنَّ 

ــّك  _ ٢ ــا ال نش ــول اهللا  يف أنَّ  أّن ــيّة رس ــوزة  وص ــي بح ــي ه الت

ـعاصـمة لألُ   ٰى ة اهلدأئمّ  ـمَّ ة املرويـة ا روايـة الوصـيّ ة مـن الضـالل، وأمَّ
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ــاب  ــة(يف كت ــة )الغيب ــي رواي ــ، فه ــل، ممَّ ــا املجاهي ــد رواه ــند ق ــعيفة الس ا ض

لت بعـض ألفاظهـا، يـد التحريـف قـد بـدَّ  ا مكذوبـة، أو أنَّ جيعلنا نحتمل أهنَّ 

ــيّ  ــت، والس ــا أو أنقص ــا،  ام أنَّ أو زادت فيه ــيّة بتاممه ــل الوص ــة مل تنق الرواي

ذلك فهـي معاَرضـة بالروايـات املتـواترة التـي أرشنـا إليهـا، فكيـف  ومع كّل 

ـتوصف هذه الر ـا عاصـمة لألُ واية بأهنَّ ه عي أنَّـمـن يـدَّ  ة مـن الضـالل، وأنَّ مَّ

 !منصوص عليه فيها صادق يف دعواه؟

أمحــد إســامعيل إذا كــان منصوصــًا عليــه باســمه كــام يــزعم يف  أنَّ  _ ٣

ــاب  ــة كت ــة(رواي ــإنَّ )الغيب ــن ، ف ــة، وال  ّص ال ــوت اإلمام ــاٍف يف ثب ــده ك وح

 مــن قصــور يف الداللــة عــىلٰ  ّص لــنقاعــدة تــتّمم مــا يف ا ضــمّ  حيتــاج معــه إىلٰ 

 إنَّ ( :إثبات إمامتـه، وهـي القاعـدة الباطلـة التـي ابتـدعها مـن عنـده، وهـي

 .) صاحبهاعيها إالَّ الوصيّة ال يدَّ 

 :وبتعبري أوضح أقول

ــم أنَّ  إنَّ  ــامعيل يعل ــد إس ــيّ  أمح ــة الوص ــوارد يف رواي ــم ال ــواالس  :ة وه

ــد( ــ)أمح ــه، وال يعيِّ ـ، ال ينص ــه بخصوص ــه رف إلي ــن ــريه؛ ألنَّ ــم دون غ ه اس

ال ينفعـه يف ) أمحـد( :كـون اسـمه ، وهلـذا فـإنَّ اً ك فيه معـه كثـريون جـدَّ يشرت

 . إمامته عىلٰ  اً نصَّ  دُّ عَ ه ال يُ يء؛ ألنَّ ـش

الـذي يزعمـه  وألجل ذلك التجـأ أمحـد إسـامعيل ليـتّمم مـا يف الـنّص 

، من قصور يف الداللة عليـه بخصوصـه، بـأن ابتـدع قاعـدة باطلـة مـن عنـده

عيها الوصـيّة ال يـدَّ  إنَّ ( :مـن قصـور واضـح، وهـي قاعـدة تتّمم ما يف النّص 

 .) صاحبهاإالَّ 

ــاج إىلٰ   أنَّ إالَّ  ــي حتت ــاس، وه ــد الن ــة عن ــت بدهيي ــدة ليس ــذه القاع  ه

ــ ــات أهنَّ ــيّ إثب ــحيحة، والس ــدة ص ــّل  ام أنَّ ا قاع ــون أنَّ  ك ــالء يعلم ــّل  العق  ك
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ــعيــه املبطلــون الكــاذبون، حيء يمكــن أن يدَّ ـشــ لوهيــة التــي اّدعاهــا األُ  ٰى تَّ

ــوَّ  ــا فرعــون، والنب ــي اّدعاه ــة الت ــّذاب، واإلمام ــيلمة الك ــي اّدعاهــا مس ة الت

 عيها إالَّ كثــريون بالباطــل، فكيــف صــارت الوصــيّة بخصوصــها ال يــدَّ 

 ! غري كاذب؟ من اّدعاها فهو حمّق  كّل  صاحبها، وأنَّ 

هـذه الوصـيّة هـي  عي أنَّ وهنا مل جيد أمحد إسـامعيل مناصـًا مـن أن يـدَّ 

ــّي  ــذي أراد النب ــاب ال ــس الكت ــي ال   نف ــيس ك ــوم اخلم ــه يف ي أن يكتب

ــلُّ  ــاألُ  تض ــك أنَّ مَّ ــد ذل ــزعم بع ــده، لي ــمة لألُ  ة بع ــيّة عاص ــالوص ــن مَّ ة م

الكـاذب ال  أبـدًا، وإذا كانـت كـذلك فـإنَّ  ة بسببها لـن تضـّل مَّ الضالل، واألُ 

، تلزم بنظـره حمـاذير ال تصـّح اّدعـاء الكـاذب هلـا يسـ عيها؛ ألنَّ يمكـن أن يـدَّ 

 .هوسنبّني فيام سيأيت فساد هذا الدليل كلّ 

أمحـد إسـامعيل وإن  ه القـارئ العزيـز عليـه هـو أنَّ نبِّـريـد أن أُ والذي أُ 

ــ ــم أنَّ ــاب زع ــة كت ــه يف رواي ــوص علي ــة(ه منص ــذا  جلــوءه إىلٰ   أنَّ إالَّ ) الغيب ه

ــ عــىلٰ  االســتدالل يــدلُّ  ــ ه يعلــم يف دخيلــة نفســه أنَّ أنَّ لــيس  اً مــا زعمــه نصَّ

دة تعّضــده؛ لكــي متعــدِّ  ٰى دعــاو املزعــوم حيتــاج إىلٰ  هــذا الــنّص  ، وأنَّ بــنّص 

؛ ه لـيس بـنّص عليـه تاّمـة، وهـذا كـاٍف يف إثبـات أنَّـ تكون داللة هذا الـنّص 

ــنّص  ألنَّ  ــ مضــافًا إىلٰ  ال ــأنَّ ــون قطعي ــىلٰ اً ه جيــب أن يك ــة ع ــل الدالل  ، ال حيتم

 . اً  ملا كان نصَّ يء آخر معه، وإالَّ ـش ه ال حيتاج إىلٰ غريه، فإنَّ 

ـعاصـمة لألُ ) الغيبـة(روايـة كتـاب  منا جدالً بأنَّ ا لو سلَّ أنّ  _ ٤ ة مـن مَّ

ا مـن خالفهـا ام تعصم من متّسك هبا بعد أن يفهم املراد هبا، وأمَّ ا إنَّ الضالل، فإهنَّ 

ه جيب فإنَّ  ا ال تعصمه من الضالل، وحينئذٍ فاعتقد بإمامة من مل تثبت إمامته فإهنَّ 

ة الذين وردت أسـامؤهم يف الوصـيّة، باعه لألئمّ د من اتّ ف أن يتأكَّ مكلَّ  كّل  عىلٰ 

بتعيني اإلمام السابق لإلمام الالحق، وتنصيصه عليه بحيـث ال يلتـبس بغـريه، 
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ـ البصــريع ويقول بإمامـة أمحـد إسـامعيل رَّ ـا من يتسوأمَّ  م مـن عَصـه مل يُ فإنَّ

ام غري منصوص عليه باسمه واسم أبيه يف رواية كتـاب ه اعتقد بإمالضالل؛ ألنَّ 

تلك  التأّكد من أنَّ  ه مل يتمّ اعتقد بإمام مشكوك يف إمامته؛ ألنَّ  ، أو ال أقّل )الغيبة(

 .الرواية تشري إليه

ــي  ــامعيل ه ــد إس ــاع أمح ــض أتب ــا بع ــع فيه ــي وق ــام الت ــن األوه وم

ــ ــاعتقــادهم بأنَّ ــ ٰى ه مت ــيّة فإنَّ ــت الوص ــا ثبت ــت إمام ــامعيل ه تثب ــد إس ــة أمح م

ـروايـة الوصـيّ  ، مع أنَّ البصـري ا ال تشـري إليـه ال مـن ة لـو ثبتـت جـدالً فإهنَّ

 . قريب وال بعيد كام بيَّنّا

اّدعاء  عاصمة من الضالل، فإنَّ ) الغيبة(رواية كتاب  منا بأنَّ ا لو سلَّ أنّ  _ ٥

 لضالل؛ ألنَّ مع كوهنا عاصمة من ا ه منصوص عليه فيها ال يتناىفٰ بعضهم كذبًا أنَّ 

 إذا جاء بدليل صحيح، وإذا مل يكن عنـده ل دعواه إالَّ هلذا األمر ال ُتقبَ  مّدعٍ ٍ كّل 

د اإلمامـة ال تثبـت بمجـرَّ  ة دعواه فهـو كـاذب مفـرت؛ ألنَّ دليل يثبت صحَّ  أّي 

، ومل ة السـابقني واحـد مـن األئّمـ عليه أّي  االّدعاء، خصوصًا إذا مل ينّص 

 .اإلمام احلّق  عي بصفاتصف املدَّ يتَّ 

ـوا  :حال قولـه تعـاىلٰ ) الغيبة(وحال رواية كتاب 
ُ
يـَن آَمن ِ

�
َها ا� ـ� يـ

َ
يـا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ــول ــوا ا�ر�ُس ِطيُع

َ
ــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
ــاء( أ ــإنَّ )٥٩: النس  ، ف

ــة الضــالل وسـالطني اجلـور ادَّ كثـريًا مـن أئّمـ ولـو األمـر املــأمور م أُ عـوا أهنَّ

مــع كــون هــذه  يف هــذه اآليــة املباركــة، واّدعــاءاهتم هـذه ال تتنــاىفٰ  بطـاعتهم

مـع كوهنـا عاصـمة مـن  ام تتنـاىفٰ بعهـا مـن الضـالل، وإنَّـاآلية عاصمة ملـن اتَّ 

ة الضـالل وسـالطني اجلـور، أئّمـ الضالل لو كانت اآلية تنطبـق حقيقـة عـىلٰ 

ــ ــإنَّ وأمَّ ــيهم، ف ــق عل ــت ال تنطب ــي مل ت ا إذا كان ــاءاهتم الت ــدليل اّدع ــت ب ثب

 . صحيح ال قيمة هلا
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ــنّص  إنَّ  _ ٦ ــف ال ــ وص ــبأنَّ ــن الض ــم م ــراًء ه عاص ــذبًا وإغ الل ال ك

الني والكـّذابني ّج واحـد مـن الـد  إذا انطبـق عـىلٰ باع الباطـل إالَّ فني باتّ للمكلَّ 

عون اإلمامة بغري حـّق  ـالذين يدَّ ا إذا مل يكـن كـذلك فـال يكـون وصـف ، وأمَّ

 .بذلك كذباً  النّص 

 أمحـد إسـامعيل بـأّي  عـىلٰ  ث عنهـا ال يـدلُّ وصـيّة التـي نتحـدَّ ال ونّص 

ـ ه هـو املعنـيُّ عاؤه أنَّـداللة، وادّ  هـا ة كلّ يف احلـديث ال يفيـده مـا دامـت األدلَّ

 . بهتبطل كالمه وتكذِّ 

إ ل أ ن :إن ّاإ    :  

 :قال أمحد إسامعيل

ــ( ــّكوا أهنَّ ــال تش ــغرإذن ف ــة الص ــاعة القيام ــذا  ىٰ ا س ــع ه ــدما يرف عن

 بِهاالكتاب 
�
ُن َ

�
ْ
م

َ
ال �

َ
 .)، فمن يرفع هذا الكتاب فهو صاحبهف

 :واجلواب

هـو زمـان دولـة اإلمـام املهـدي املنتظـر  ٰى مراده بساعة القيامة الصـغر

 َّاملــؤمنني األبــرار يعملــون بتوجيهــات اإلمــام  ، ويف ذلــك الزمــان فــإن

ــدي  ــونامله ــّل  ، ويمتثل ــره يف ك ــ أم ــك ـش ــًا يف ذل ــع كتاب ــن رف يء، فم

 املـؤمنني ينظـرون مـا يقـول اإلمـام املهـدي  شـيئًا، فـإنَّ  ٰى عـالوقت وادَّ 

، فــال حيصــل طبــق كالمــه  يف ذلــك الكتــاب وصــاحبه، ويعملــون عــىلٰ 

 .يءـش يف أّي  لبس حينئذٍ  هلم أّي 

 إن كـان املـراد بـه أنَّ  )فمـن يرفـع هـذا الكتـاب فهـو صـاحبه(: وقوله

، ويــأيت هبــا للنــاس  مــن يرفــع الوصــيّة احلقيقيــة املختومــة بخــتم النبــّي 

ــ فهــو صــاحبها فهــذا كــالم صــحيح؛ ألنَّ  مــن ضــمن  أنَّ  ت عــىلٰ األخبــار دلَّ

 .عالمات اإلمام أن يكون عنده عهد من رسول اهللا 
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: قال ،عن أيب جعفر  ،ايش يف تفسريه عن جابر اجلعفيالعيّ  ٰى فقد رو

كنَّ الزم األرض، « عالمات أذكرهـا لـك  ٰى تر ٰى يدك وال رجلك أبدًا حتَّ  ال حترِّ

مناديًا ينادي بدمشق، وخسف بقرية من قراها، ويسقط طائفة من  ٰى يف سنة، وتر

نزلت اجلزيرة، وأقبلت  ٰى مسجدها، فإذا رأيت الرتك جازوها، فأقبلت الرتك حتَّ 

مـن أرض العـرب،  أرض نزلت الرملة، وهي سنة اختالف يف كـّل  ٰى الروم حتَّ 

األصـهب، واألبقـع، : ثـالث رايـات أهل الشام خيتلفون عند ذلـك عـىلٰ  وإنَّ 

 .»...والسفياين

فإن أشكل عليكم هذا فال يشكل عليكم الصوت من السامء «: أن قال إىلٰ 

د وعيل راية، ولغـريهم آلل حممّ  د، فإنَّ اذًا من آل حممّ اك وُشذّ باسمه وأمره، وإيّ 

رجـالً مـن ولـد  ٰى تـر ٰى بع منهم رجالً أبـدًا حتَّـ، وال تتَّ رايات، فالزم األرض

اهللا صار عند عـيل بـن  عهد نبّي  فإنَّ  اهللا ورايته وسالحه، معه عهد نبيّ احلسني، 

اك د بن عيل، ويفعل اهللا ما يشاء، فالزم هؤالء أبدًا، وإيّ صار عند حممّ  احلسني، ثمّ 

رجالً، ومعه  عشـربضعة ومن ذكرت لك، فإذا خرج رجل منهم معه ثالثامئة و

 .)١(»...بالبيداء يمرّ  ٰى املدينة حتَّ  عامدًا إىلٰ  راية رسول اهللا 

 ة رسـول اهللا وصـيّ  يء؛ ألنَّ ـهذا ال يفيد أمحد إسامعيل يف ش  أنَّ إالَّ 

الوصيّة  عي أنَّ ه يدَّ ، وال أظنّ ام هي عند اإلمام املنتظر اآلن ليست عنده، وإنَّ 

ا عهد له من إظهارها للناس، وإثبات أهنَّ  ذلك فال بدَّ  ٰى عدَّ اآلن يف حوزته، ولو ا

 !له بذلك ٰى عليه بالتعيّني، وأنّ  النّص  املشتمل عىلٰ  رسول اهللا 

بـه اإلمـام  العهـد الـذي حيـتجُّ  واملستفاد مـن هـذه الروايـة وغريهـا أنَّ 

 ـــهــو شــ ــة ة يء ُيتــواَرث ويتناقلــه األئّم ، ولــيس جــزءًا مــن رواي

 ).الغيبة(كتاب موجودة يف 
                                                        

 .١١٧ح / ٦٦ - ٦٤: ١ ايشتفسري العيّ ) ١(
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ه هـو املشـار إليـه يف عي أنَّـمـن يـدَّ  ا إذا كان مراد أمحد إسـامعيل أنَّ وأمَّ 

 صـاحبها، وأمحـد إسـامعيل عيها إالَّ الوصـيّة ال يـدَّ  الوصيّة فهـو صـادق؛ ألنَّ 

الوصـيّة فهـو صـاحبها، فيجـب تصـديقه واإليـامن بـه، فهـذا كـالم  ٰى عقد ادَّ 

 : مردود من وجوه

ــ _ ١ الوصــيّة؛  ٰى عــأمحــد إســامعيل ادَّ  م بــالقطع واليقــني أنَّ ا ال نعلــأّن

ــ ــدَّ ألنَّ ــاس وي ــر للن ــه مل يظه ــة، وإنَّ ــك عالني ــب عي ذل ــك يف كت ــا ذل ام رأين

تلـك  ة تلـك النسـبة، فلعـلَّ وتسجيالت منسوبة إليـه، ونحـن ال نعلـم بصـحَّ 

الكتــب منحولــة عليــه، والتســجيالت مفربكــة، وكــالم أنصــاره ال َيثْبُــت بــه 

 .الوصيّة فعالً  ٰى عه ادَّ أنَّ 

د جمـرَّ  الوصـيّة فعـالً، فـإنَّ  ٰى عـأمحـد إسـامعيل ادَّ  منا أنَّ ا لـو سـلَّ أنّ  _ ٢

ــو ــدق دع ــات ص ــي يف إثب ــاء ال يكف ــدَّ  ٰى االّدع ــيام امل ــك ف ــا ذل ــام ذكرن عي ك

ه هـو املشـار أنَّـ أمحـد إسـامعيل أن يقـيم الـدليل الصـحيح عـىلٰ  م، وعـىلٰ تقدَّ 

 .ة دعواهصحَّ  عىلٰ  دليل يدلُّ  بأّي  إليه يف الوصيّة، وهو مل يأِت 

ـــدَّ  أنَّ  _ ٣ ـــة مل ي ـــيّة؛ ألنَّ  عِ ِأمحـــد إســـامعيل يف احلقيق عي مـــدَّ  الوص

ــ ــزعم أهنَّ ــة، وي ــيّة مكتوب ــأيت بوص ــذي ي ــو ال ــول اهللا الوصــيّة ه ــيّة رس ا وص

 َّــ، ويــد ــعي أنَّ ــه منصــوص عليــه فيهــا، وأمَّ  ه مل يــأِت ا أمحــد إســامعيل فإنَّ

ـ بأّي  ـ ٰى عـادَّ ام وصيّة، وإنَّ ، ومثـل )الغيبـة(ه مشـار إليـه يف روايـة يف كتـاب أنَّ

 .للوصيّة هذا االّدعاء ال يكون اّدعاءً 

 ال ينطبـق عـىلٰ  ) صـاحبهاعيها إالَّ الوصـيّة ال يـدَّ  إنَّ (: قولـه وعليه فـإنَّ 

ــ ــأمحـد إســامعيل؛ ألنَّ ، )الغيبــة(اإلشـارة إليــه يف روايــة يف كتــاب  ٰى عــام ادَّ ه إنَّ

 .عليه تنصُّ  عنده وصيّة من رسول اهللا  أنَّ  عِ ومل يدَّ 

ـــ _ ٤ ـــدَّ أنَّ ـــتحالة يف أن ي ـــاذب أنَّ  عي أّي ه ال اس ـــاب  ك ـــة كت رواي
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عـوا مـا هـو ابني قـد ادَّ الكـذّ  تشري إليه كام صـنع أمحـد إسـامعيل؛ ألنَّ ) الغيبة(

فرعـون  عـاه كـاذب مفـرت، فـإنَّ  ادَّ أعظم من ذلك، إذ مـا مـن مقـام دينـي إالَّ 

ــعيــا النبــوَّ اح ادَّ لوهيــة، ومســيلمة الكــّذاب وســجّ األُ  ٰى عــكــام قلنــا ادَّ  ا ة، وأمَّ

ه مشـار إليـه عي كـاذب أنَّـعاها كثري من النـاس، فكيـف ال يـدَّ اإلمامة فقد ادَّ 

ام إذا كانــت الروايــة ضــعيفة الســند كروايــة كتــاب يف آيــة أو روايــة، والســيّ 

 !، وكان االّدعاء دون االّدعاءات التي ذكرناها؟)الغيبة(

ــه أنَّ  _ ٥ ــدَّ  إنَّ (: قول ــيّة ال ي ــاحبهاعيها إالَّ الوص ــراده  ) ص ــان م إن ك

بصاحب الوصـيّة هـو املنصـوص عليـه فيهـا بنحـو ال يلتـبس بغـريه كـام هـو 

ــ  ة النبــّي حــال وصــيّ  ، فهــذا ال نختلــف ة األطهــار ووصــايا األئّم

ـ يـدَّ ه مـن الطبيعـي أالَّ فيه؛ ألنَّ  إذا  ه صـاحب الوصـيّة إالَّ عي شـخص آخـر أنَّ

ــ ــًا ال ُيعتَ ــان جمنون ــه؛ ألنَّ ك ــنيَّ  ب علي ــام املع ــو اإلم ــيّة وه ــاحب الوص ص

ــدَّ  ــل أن ي ــن لعاق ــال يمك ــان، ف ــه اثن ــف في ــروف ال خيتل ــمع ــو عي أنَّ ه ه

 .املنصوص عليه دونه

ــذا مل ُحيــ ــول اهللا  ث التــاريخ أنَّ دِّ وهل ــالً يف زمــان رس أو يف  رج

ـ ٰى عـادَّ  ة األطهـار زمان واحد مـن األئّمـ ه هـو املنصـوص عليـه دون أنَّ

 . اإلمام املراد بالنّص 

ــ ــدَّ  إنَّ (: ا إذا كــان مــراده بقولــهوأمَّ  أنَّ  ) صــاحبهاعيها إالَّ الوصــيّة ال ي

 ه مشار إليه يف آيـة قرآنيـة أو روايـة متـواترة أو غـري متـواترة، فـإنَّ أنَّ  ٰى عمن ادَّ 

مـن حيـرتم صـدقه يف دعـواه، فهـو كـالم باطـل، ال يقولـه  عـىلٰ  عاءه دليـٌل ادّ 

بتـه احلـوادث التارخييـة الكثـرية التـي سـنذكر هذا الزعم قـد كذَّ  عقله، مع أنَّ 

 . بعضًا منها إن شاء اهللا تعاىلٰ 
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  أ إ؟  إ )ا) روا ب 

 : قال أمحد إسامعيل

 دًا بعـوا حمّمـفإذا كنتم تريدون النجاة من الضـالل واالنحـراف اتَّ (

التي أوصاها ليلة وفاته، والتي فيها العلم الذي يكفـيكم للنجـاة ته بقبول وصيَّ 

عي عندما يرفع عند القيام، وتشخيص املدَّ  أبدًا، وفيها علم الساعة ومعرفة احلّق 

 . )ه عاصم من الضاللهذا الكتاب املوصوف بأنَّ 

 :واجلواب

ــ ــأنَّ ــلمني يف أنَّ ــني املس ــالف ب ــب اتّ ه ال خ ــّي ه جي ــاع النب ــّل   ب  يف ك

بعـــه فقـــد نجـــا مـــن الضـــالل مـــن اتَّ  لـــه وأفعالـــه وتقريراتـــه، وأنَّ أقوا

التـي  ه ال نـزاع يف وجـوب قبـول وصـيّة رسـول اهللا واالنحراف، كام أنَّـ

 .ته، وأمرهم بالتمّسك هبا والعمل بام فيهامَّ هبا أُ  أوٰىص 

 روايــة الوصــيّة التــي ذكرهــا الشــيخ الطــويس  ولكــن النــزاع يف أنَّ 

، أو ، هــل هــي وصــيّة رســول اهللا اً ســند مظلــم جــدَّ ب) الغيبــة(يف كتــاب 

 هل هي مبيِّنة ملا هو مكتوب يف وصيّته، أم ال؟  األقّل  عىلٰ 

ــة  أنَّ  اً ومــن الواضــح جــدَّ  ــذه الرواي لضــعف ســندها، وخمالفتهــا  _ه

ـــ ـــي حص ـــواترة الت ـــات املت ــــللرواي ـــي رت األئّم ــــرة يف اثن ـــًا،  عش إمام

ني االثنــي اخلاليــة مــن ذكــر املهــديّ  ٰى خــرومعارضــتها لروايــات الوصــيّة األُ 

العمــل هبــا، وال االعتقــاد بمضــموهنا، وال جيــوز نســبتها  ال يصــحُّ  _ عشـــر

ــول اهللا  إىلٰ  ــرس ــفها بأهنَّ ــالل، أو أنَّ ، أو وص ــن الض ــم م ــاب عاص  ا كت

 .عند القيام أو قبله فيها من العلم ما يكفي للنجاة ومعرفة احلّق 

ه الوصـيّة يمكـن هبـا تشـخيص هـذ والغريب زعـم أمحـد إسـامعيل أنَّ 

ه عاصـم مـن الضـالل، مـع عي عندما يرفـع هـذا الكتـاب املوصـوف بأنَّـاملدَّ 
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ــ ــ ه مل يــأِت أنَّ ه عاصــم مــن بوصــيّة، ومل يرفــع هــذا الكتــاب الــذي وصــفه بأنَّ

ـام متسَّ الضالل، وإنَّ  عليـه وتشـري إليـه، مـن  ا تـدلُّ ك بروايـة ضـعيفة زعـم أهنَّ

 .ة صحيحةحجَّ دون أن يأيت بدليل واضح أو 

 :قال أمحد إسامعيل
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�
ــأي اتَّ  َوات ــوا حمّم ــه  دًا بع يف نّص

 .)من خيلفونه من بعده من اهللا عىلٰ 

 :واجلواب

ـ ٰى ة اهلـدمن خيلفونه من أئمّ  يف نّصه عىلٰ   اّتباع النبّي  أنَّ  ـإنَّ ق ام يتحقَّ

ـباألخذ بالروايات املتواترة أو الصحيح ا ة غري املعارضة بام هو أصّح منهـا، وأمَّ

ة فهـذا لـيس األخذ بالروايات الشاّذة مثل الرواية التي أسموها برواية الوصـيّ 

 .ام هو عني املخالفة له، وإنَّ باعًا لرسول اهللا اتّ 

 : قال أمحد إسامعيل

يف آخــر حلظــات حياتــه  والوصــيّة كتــاب كتبــه رســول اهللا (

  :امتثاالً لقوله تعـاىلٰ 
َ
ـَرك

َ
 ت

ْ
 إِن

ُ
ـْوت

َ
م
ْ
ُم ا�

ُ
�

َ
ـد

َ
ح

َ
ــَر أ

َ
ض

َ
ْم إِذا ح

ُ
�

ْ
ـي

َ
ل

َ
تِـَب ع

ُ
ك

ِقـــ�َ 
�
ت
ُ
م
ْ
 ا�

َ َ
ـــا �

�
ق

َ
ُروِف ح

ْ
ع

َ
م
ْ
ـِــا� ـــَر�َِ� ب

ْ
ق
َ ْ
ِن َواأل

ْ
ي ـــواِ�َ

ْ
 �ِل

ُ
ة

�
َوِصـــي

ْ
 ا�

ً
ا

ْ
ـــ�

َ
 خ

ــرة[ ــ]١٨٠: البق ــفه بأنَّ ــ، ووص ــن متسَّ ــالل مل ــن الض ــم م ــدًا، ه عاص ــه أب ك ب

ــ ــه؛ ألنَّ ــات حيات ــر حلظ ــد يف آخ ــيّ وُأؤّك ــوح ه نب ــر  ىٰ ُي ــه يف آخ ــام يقول ــه، ف ل

حلظات حياتـه هـو خالصـة رسـالته، ومـا حيفـظ الـدين بعـده، فـام بالـك إذا 

  أشـّد التـي كانـت تقطّـع كبـده مهـتّامً  مّ ة مرضـه، وأوجـاع الُسـكان مـع شـدَّ 

ــ ه عاصــم مــن الضــالل، فهــذا االهــتامم أن يكتــب هــذا الكتــاب، ويصــفه بأنَّ

الـذي كـان يـرحم  اهللا سـبحانه وتعـاىلٰ  حيـث إنَّ ية بمكـان بالكتاب من األمهّ 

ـ إىلٰ  دًا حممّ  ه يشـفق عليـه مـن كثـرة العبـادة التـي تتعـب بدنـه، درجـة أنَّ
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ــه ــه بقول ــ�  �طــه  :فيخاطب
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ـ د ة رمحتـه بمحّمـسبحانه مع شـدَّ  يف  دًا ف حمّمـوإشـفاقه عليـه يكلِّ

 ه عاصـم مـن الضـالل عـىلٰ حياتـه أن يمـيل كتابـاً، ويصـفه بأنَّـ آخر حلظـات

الـذي كـان  مّ مـن آالم الُسـ د رؤوس األشهاد، رغم ما كـان يعانيـه حمّمـ

 .)ري يف بدنه ويقطع كبدهـيس

 :واجلواب

أن يبّلغــه للنــاس يف آخــر   مــا أراد النبــّي  يف أنَّ  ا ال نشــكُّ أّنــ

  النبـّي  ي ليسـت لغـريه، وأنَّ يـة الكبـرية التـساعات حياته لـه مـن األمهّ 

بوصـاياه، وأعطـاه وصـيّة مكتوبـة، ولكـن الكـالم  أخرب  أمري املـؤمنني 

ــويس  يف أنَّ  ــيخ الط ــا الش ــي رواه ــة الت ــذه الرواي ــاب  ه ــة(يف كت ) الغيب

والتي أطلق عليها أمحـد إسـامعيل وأنصـاره روايـة الوصـيّة هـل هـي وصـيّة 

 ة من الضالل؟مَّ لألُ أم ال؟ وهل هي كتاب عاصم  رسول اهللا 

الً، وهـو مل يسـتطع أن يثبـت أمحـد إسـامعيل إثباتـه أوّ  هذا ما جيب عـىلٰ 

 ! يء مل يثبت يف نفسهـله بإثبات ش ٰى ذلك، وأنّ 

هبـا أمحـد إسـامعيل فهـي خارجـة عـن موضـوع  ا اآلية التي احـتجَّ وأمَّ 

 .ذلك بعض الروايات ت عىلٰ قة باألموال، كام دلَّ ا متعلّ البحث؛ ألهنَّ 

، د بن مسلم، عن أيب جعفر بسنده عن حممّ  ما رواه الكليني  :منها

  :تـال هـذه اآليـة ثمّ : قال. »جتوز«: سألته عن الوصيّة للوارث، فقال: قال
ْ
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 . )١(]١٨٠: البقرة[ ت

 . وسيأيت مزيد كالم حول هذه اآلية الرشيفة

                                                        

 .٥ح .../ باب ما لإلنسان أن يويص بعد موته/ ١٠: ٧ الكايف) ١(
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    اب ا  ال؟

 : قال أمحد إسامعيل

كتـاب  د وهذه بعض النصوص التي وصـف فيهـا الرسـول حمّمـ(

ه عاصم من الضالل ويف آخر حلظات حياته، ففي يـوم اخلمـيس أراد الوصيّة بأنَّ 

ة الناس، ولكن منعه مجاعة وطعنوا يف ة، وأراد أن يشهد عليه عامّ مَّ األُ  كتابته لكّل 

، فطردهم، وبقـي )ذي وال يعرف ما يقولأي ُهي (ه هيجر إنَّ : واه العقلية، وقالواق

يوم وفاته اإلثنني، فكتب يف الليلة التي كانت فيها  رسول اهللا بعد يوم اخلميس إىلٰ 

، وشهدها بعـض الصـحابة الـذين كـانوا عيل  وفاته وصيّته، وأمالها عىلٰ 

 .)دون كتابتها يوم اخلميسيؤيِّ 

 :واجلواب

أن يكتبــه للنــاس يف يــوم اخلمــيس   الكتــاب الــذي أراد النبــّي  أنَّ 

ـ ه ال يضـلُّ هو الكتاب الذي وصفه بأنَّ  ا الوصـيّة التـي النـاس بعـده أبـدًا، وأمَّ

ــّي  ــاة النب ــة وف ــت يف ليل ــزّ   ُكتب ــع التن ــذلك، م ــف ب ــم توص ــدالً فل ل ج

 .  والتسليم بوجود وصيّة ُكتبت يف ليلة وفاة النبّي 

 : ضح أقولوبتعبري أو

ــّي  ــا أراد النب ــة   م ــه عاّم ــهد علي ــيس، وُيش ــوم اخلم ــه ي أن يكتب

ة النـاس، ومل يكـن وصـيّة خاّصـة، وقـد وصـفه هًا لعامّ الناس كان كتابًا موجَّ 

ــ  النبــّي  ، )كتــاب(ه يف األحاديــث التــي ذكــرْت رزيــة يــوم اخلمــيس بأنَّ

 .هالناس بعد  يضلُّ كتابته هو أالَّ  الداعي إىلٰ  أنَّ  وبنيَّ 

ــ بحســب مــا جــاء يف  _ ا الوصــيّة التــي ُكتبــت يف ليلــة وفاتــه وأمَّ

ـ _الضـعيفة السـند واملـتن ) الغيبـة(رواية كتاب  ا مل تكـن لعاّمـة النـاس، فإهنَّ

ــا أنَّ  ــوع يف  وال يظهــر منه ــن الوق ــاس ع ــع الن ــا هــو من ــن كتابته ــرض م الغ
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أن يكتــب وصــيّة خاّصــة تكــون  الضــالل مــن بعــده، بــل كــان غرضــه 

، وعنـد قـرب ، يأمره فيهـا بـام يفعلـه بعـد وفاتـه مري املؤمنني عند أ

ــه، وال  ، ومــا يصــنعه كــّل وفاتــه هــو  إمــام مــن بعــده عنــد قــرب وفات

ــيّة أّي  ــذه الوص ــد يف ه ــامّ  يوج ــاب ع ــرًا معيَّ  خط ــوا أم ــاس ليفعل ــًا، أو للن ن

 !يء، فكيف تكون عاصمة للناس من الضالل؟ـكوا بشيتمسَّ 

رسد بعــض الروايـات الــواردة مـن طــرق أهــل  أمحــد إسـامعيل إنَّ  ثـمّ 

ـأن يكتـب لألُ   ة والشـيعة التـي أراد فيهـا النبـّي نَّ الُس  ة كتابـًا أو وصـيّة، مَّ

 ): ةنَّ يف كتب أهل الُس : (فقال حتت عنوان

برســول  يــوم اخلمــيس ومــا يــوم اخلمــيس، اشــتدَّ : اس، قــالابــن عبّــ(

، »ضــّلوا بعــده أبــداً ائتــوين أكتــب لكــم كتابــاً لــن ت«: وجعــه، فقــال اهللا 

مـا شـأنه؟ أهجـر، اسـتفهموه، : نـزاع، فقـالوا فتنازعوا، وال ينبغي عنـد نبـيّ 

، »ا تـدعونني إليـهدعـوين فالـذي أنـا فيـه خـري ممـَّ«: ون عليه، فقالفذهبوا يردّ 

ركني مــن جزيــرة العــرب، ـأخرجــوا املشــ«: وأوصــاهم بــثالث، قــال

ــت أُ  ــا كن ــو م ــد بنح ــزوا الوف ــن وأجي ــكت ع ــزهم، وس ــال جي ــة، أو ق الثالث

 .)٤١٦٨ص  /٤ج : صحيح البخاري(. »فنسيتها

جعـل تسـيل  يوم اخلميس، وما يوم اخلمـيس، ثـمّ : قال ،اسعن ابن عبّ 

: قـال رسـول اهللا : ا نظام اللؤلـؤ، قـاليه كأهنَّ خّد  ُرؤيْت عىلٰ  ىٰ دموعه، حتَّ 

وا بعده أكتب لكم كتاباً لن تضلّ  _أو اللوح والدواة  _ائتوين بالكتف والدواة «

 .))كتاب الوصية/ صحيح مسلم(. رسول اهللا هيجر إنَّ : ، فقالوا»أبداً 

 :واجلواب

ــىلٰ  أنَّ  ــاتني الــروايتني واضــحتا الداللــة ع أراد أن   النبــّي  أنَّ  ه

ـيكتـب لألُ  ة كتابــًا لـن يضــّلوا بعـده أبــدًا يف يـوم اخلمــيس، أي قبـل أربعــة مَّ
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ــ  احلــديث الــذي أســموه ام مــن وفاتــه، وهــذا ال ينســجم مــع مــا جــاء يفأّي

 كتبهــا  ة ألمـري املـؤمنني ه كـان وصـيّة خاّصـة، فإنَّـحـديث الوصـيّ 

ــيف ليلــة وفاتــه، ومل تكــن للنــاس عاّمــ   تضــلُّ ا مل ُتكتــب بغــرض أالَّ ة، كــام أهنَّ

 .أبداً   ة بعد النبّي مَّ األُ 

  :ال أ إ وات  داه

 : قال أمحد إسامعيل

سـمعت سـلامن : قـال عـن سـليم بـن قـيس اهلـاليل،: عةيف كتب الشي(

مـا قـال وغضـب ) عمـر(بعد ما قال ذلـك الرجـل   اً سمعت علي: يقول

عـن الـذي كـان   نسـأل رسـول اهللا أالَّ «: ودفـع الكتـف رسول اهللا 

ــ ــف ممَّ ــه يف الكت ــّل أراد أن يكتب ــه مل يض ــو كتب ــان ا ل ــف اثن ــد ومل خيتل  »...أح

 .)٣٩٨ص : كتاب سليم بن قيس(

ــام عــيل  ــال اإلم ــن قــيس، ق ــد «: لطلحــة عــن ســليم ب ألســت ق

ـاألُ  حـني دعـا بـالكتف ليكتـب فيهـا مـا ال تضـّل  شهدت رسول اهللا  ة مَّ

اهللا هيجـر، فغضـب رسـول اهللا  نبـيّ  إنَّ : وال ختتلف، فقـال صـاحبك مـا قـال

...« )٢١١ص : كتاب سليم بن قيس(. 

ديث طويل عند ذكـر قال لطلحة يف ح علياً  إنَّ : عن سليم بن قيس

يا طلحة، أليس قـد شـهدت «: تفاخر املهاجرين واألنصار بمناقبهم وفضائلهم

ـاألُ  حني دعانا بالكتف ليكتـب فيهـا مـا ال تضـّل  رسول اهللا  ة بعـده وال مَّ

رســول اهللا هيجــر، فغضــب رســول اهللا  إنَّ : ختتلــف، فقــال صــاحبك مــا قــال

 .))٨١ص : عامينالغيبة للن(. قد شهدته بىلٰ : قال ،»وتركها؟

 :واجلواب

أمحــد إســامعيل مل يكمــل هــذه الروايــات الــثالث، بــل برتهــا بــرتًا  أنَّ 
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ــ ــ دًا؛ ألنَّ متعّم ــثالث ُذِك ــات ال ــذه الرواي ــ رَ ه ــا فيهــا األئّم ـــرة االثن ، ومل عش

 .عشـرر من قريب أو بعيد للمهدّيني االثني ـتش

 :التي رواها سليم بن قيس فهي وىلٰ ا الرواية األُ أمَّ 

 اً ســمعت عليــ: ســمعت ســلامن يقــول: قــالن ســليم بــن قــيس، وعــ

 _  بعد ما قال ذلـك الرجـل مـا قـال، وغضـب رسـول اهللا ودفـع ،

ــف  ــول اهللا أَال «: _الكت ــأل رس ــب يف   نس ــان أراد أن يكت ــذي ك ــن ال ع

إذا قـام  ٰى فسـكتُّ حتَّـ ،»أحـد ومل خيتلـف اثنـان؟ ا لو كتبـه مل يضـّل الكتف ممَّ 

ــ ــي ع ــت، وبق ــن يف البي ــني م ــن، واحلس ــة، واحلس ــا يل، وفاطم ، وذهبن

فـأراد . »اجلسـوا«: نقوم أنـا وصـاحبَيَّ أبـو ذر واملقـداد، قـال لنـا عـيل 

ــول اهللا  ــأل رس ــول اهللا  أن يس ــدأه رس ــمع، فابت ــن نس ــال ونح : فق

ـ ا سـمعت مـا قـال عـدوّ يا أخي، أَمـ« ه اهللا؟ أتـاين جربئيـل قبـُل، فـأخربين أنَّ

ــذه األُ  ــامري ه ــس ــا، وأنَّ  ة، وأنَّ مَّ ــاحبه ِعْجله ــ ص ــد قض ــة  ٰى ـاهللا ق الفرق

تـي مــن بعـدي، فــأمرين أن أكتـب ذلــك الكتـاب الــذي مَّ أُ  واالخـتالف عــىلٰ 

أردت أن أكتبـــه يف الكتـــف لـــك، وأشـــهد هـــؤالء الثالثـــة عليـــه، ادُع يل 

ــأت. »بصــحيفة ــأمىلٰ  ٰى ف ــ هبــا، ف ــامء األئّم ــه أس ــالً علي ــده رج ة اهلــداة مــن بع

أخـــي  شـــهدكم أنَّ  أُ إّين «: يـــده، وقـــال خيّطـــه ب رجـــالً، وعـــيل 

 احلسـن، ثـمّ  تـي عـيل بـن أيب  طالـب، ثـمّ مَّ ووزيري ووارثـي وخليفتـي يف أُ 

مل أحفـظ مـنهم غـري  ثـمّ . »مـن بعـدهم تسـعة مـن ولـد احلسـني احلسني، ثمّ 

 ، غـري أّين ة اشـتبه اآلخـرون مـن أسـامء األئّمـ د، ثـمّ عيل وحمّمـ: رجلني

اهللا يمــأل بــه األرض عــدالً كــام  لــه، وأنَّ ســمعت صــفة املهــدي وعدلــه وعم

ــًام وجــوراً  ــّي  ثــمّ . ُملئــْت ظل ــال النب ــمّ إّين «:  ق ــذا، ث   أردُت أن أكتــب ه

شــهدهم عليــه، أدعــو العاّمــة، فــأقرأه علــيهم، وأُ  املســجد، ثــمّ  أخــرج بــه إىلٰ 
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فلقيـت أبـا ذر واملقـداد يف إمـارة : قـال سـليم ثـمّ . »مـا أراد ٰى ـاهللا وقض ٰى فأب

ــ ــثامن فح ــمّ دَّ ع ــ ثاين، ث ــت علي ــني   اً لقي ــن واحلس ــة واحلس ، بالكوف

 .)١(ام ينطقون بلسان واحد، ما زادوا وال نقصوا، كأنَّ اً ثاين به رسَّ فحدَّ 

ا الروايـة الثانيـة التـي نقلهـا أمحـد إسـامعيل مـن كتـاب سـليم بـن وأمَّ 

 :قيس فهي

يــا طلحــة، «:] قــال أمــري املــؤمنني : عــن ســليم بــن قــيس، قــال[

حـني دعـا بـالكتف ليكتـب فيهـا مـا ال  د شـهدَت رسـول اهللا ألسـَت قـ

اهللا هيجـر، فغضـب  نبـّي  إنَّ : ة وال ختتلف، فقـال صـاحبك مـا قـالمَّ األُ  تضلُّ 

كم فــإنَّ «: قــال. ، قــد شــهدُت ذاكبــىلٰ : قــال ،»تركهــا؟ ، ثــمّ رســول اهللا 

، وبالـذي أراد أن يكتـب فيهـا،  خـرجتم أخـربين بـذلك رسـول اهللا امَّ ـلـ

ــقــد علــم مــن األُ  اهللا  أنَّ : ُيشــهد عليهــا العاّمــة، فــأخربه جربائيــلوأن  ة مَّ

ــمّ  ــة، ث ــتالف والفرق ــأمىلٰ  االخ ــحيفة، ف ــا بص ــب يف  دع ــا أراد أن يكت ــيلَّ م ع

 ٰى سـلامن، وأبـا ذر، واملقـداد، وسـمَّ : ذلـك ثالثـة رهـط الكتف، وأشهد عـىلٰ 

القيامـة، فسـّامين  يـوم الـذين أمـر اهللا بطـاعتهم إىلٰ  ٰى ة اهلـدمن يكون من أئّمـ

تسـعة مـن  احلسـني، ثـمّ  ، ثـمّ _احلسـن  بيـده إىلٰ  ٰى وأدن _ابني هذا  أّوهلم، ثمّ 

 ،»، كـذلك كـان يـا أبـا ذر وأنـت يـا مقـداد؟_يعني احلسـني  _ولد ابني هذا 

واهللا لقـد : فقـال طلحـة. رسـول اهللا  نشـهد بـذلك عـىلٰ : فقاموا وقـالوا

ــول اهللا  ــن رس ــمعت م ــول أليب ذر س ــ«: يق ــا أظلَّ ــم راء، وال ـت اخلض

ــ ــرّ  ت الغــرباء عــىلٰ أقلَّ ــد اهللا ذي هلجــة أصــدق مــن أيب ذر، وال أب ــا »عن ، وأن

ـ  ثـمّ . ، وألنـت أصـدق وآثـر عنـدي مـنهامحـّق   عـىلٰ ام مل يشـهدا إالَّ أشهد أهنَّ

اهللا يـا طلحـة، وأنـت يـا زبـري، وأنـت يـا  ِق اتَّـ«: طلحة، فقـال عىلٰ  أقبل 
                                                        

 .٤٩ح / ٣٩٩و ٣٩٨ :كتاب سليم بن قيس اهلاليل) ١(
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قـوا اهللا، وآثـروا رضـاه، واختـاروا مـا عنـده، سعد، وأنت يـا ابـن عـوف، اتَّ 

 .)١(»وال ختافوا يف اهللا لومة الئم

ــ ) الغيبــة(ا الروايــة الثالثــة التــي نقلهــا أمحــد إســامعيل عــن كتــاب وأمَّ

 :للنعامين، فهي

يف حـديث طويـل  _قـال لطلحـة   اً عليـ أنَّ : عن سـليم بـن قـيس

يـا طلحـة، «: _لهم عند ذكـر تفـاخر املهـاجرين واألنصـار بمنـاقبهم وفضـائ

حـني دعانـا بـالكتف ليكتـب فيهـا مـا ال  أليس قـد شـهدَت رسـول اهللا 

رسـول اهللا هيجـر،  إنَّ : ة بعده وال ختتلـف، فقـال صـاحبك مـا قـالمَّ األُ  تضلُّ 

 امَّ ـكم لــفــإنَّ «: قــال. ، قــد شــهدتهبــىلٰ : قــال ،»فغضــب رســول اهللا وتركهــا؟

تــب فيهــا وُيشــهد عليــه بالــذي أراد أن يك خــرجتم أخــربين رســول اهللا 

ــة، وأنَّ  ــأنَّ  العاّم ــربه ب ــل أخ ــاىلٰ  جربئي ــم أنَّ  اهللا تع ــد عل ــاألُ  ق ــتختلف مَّ ة س

ــمّ  ــرتق، ث ــأمىلٰ  وتف ــحيفة، ف ــا بص ــف،  دع ــب يف الكت ــا أراد أن يكت ــيلَّ م ع

 ٰى سـلامن الفـاريس، وأبـا ذر، واملقـداد، وسـمَّ : ذلك ثالثـة رهـط وأشهد عىلٰ 

يـوم القيامـة،  مـر املـؤمنني بطـاعتهم إىلٰ الـذين أ ٰى ة اهلـدمن يكـون مـن أئّمـ

تسـعة مـن ولـد  ابنـي هـذا حسـني، ثـمّ  ابني هذا حسن، ثـمّ  ين أّوهلم، ثمّ فسّام 

نشـهد بـذلك : قـاال ،»ابني هذا حسني، كـذلك يـا أبـا ذر، وأنـت يـا مقـداد؟

 واهللا لقـد سـمعت مـن رسـول اهللا : فقـال طلحـة. رسـول اهللا  عىلٰ 

ــت ا«: يقــول أليب ذر ــا أقلَّ ــم راء ذا هلجــة أصــدق ـت اخلضــلغــرباء، وال أظلَّ

ــ»مــن أيب ذر وال أبــرّ  ــا أشــهد أهنَّ ــاحلّق ام مل يشــهدا إالَّ ، وأن ، وأنــت أصــدق  ب

 .)٢(عندي منهام وأبرّ 
                                                        

 .٤ح / ٢١٢و ٢١١: كتاب سليم بن قيس اهلاليل) ١(

 .١١ح / ٤باب / ٨٥و ٨٤: للنعامينالغيبة ) ٢(
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 :مورة أُ وهذه الروايات الثالث وغريها يالحظ فيها عدَّ 

ــه  يف كــّل   النبــّي  أنَّ  _ ١ ــا كتاب ــات التــي وصــف فيه ــذه الرواي ه

 ٰى ة اهلـدإمامـًا مـن أئّمـ عشــر اثنـي بعده أبـدًا مل يـذكر إالَّ  ة ال تضلُّ مَّ األُ  بأنَّ 

 ولــو كــان النبــّي عشـــر، ومل يــذكر مهــدّيني اثنــي ،   ٰقــد نــصَّ عــىل 

، لبـنيَّ ذلـك أمـري املـؤمنني اً مهـدي عشــرين إمامـًا، مـنهم اثنـا عشــرأربعة و

هـؤالء يـذكر إالَّ   ملإمامـًا فقـط، فلـامَّ  عشــرذكر اثنـي  ر عىلٰ ـ، وملا اقتص 

ه ال مهـدّيني مـن ة دون غـريهم، وأنَّـم هـم األئّمـفقط علمنا أهنَّ  عشـراالثني 

 .أوالد اإلمام املهدي املنتظر 

من ولده  اً مهدي عشـراثنا  ه لو كان بعد اإلمام املهدي املنتظر أنَّ  _ ٢

ابني هذا  تسعة من ولد ابني هذا حسني، ثمّ  ثمّ «: ملا صحَّ قول أمري املؤمنني 

واحـد  ة الذين يتوّلون اإلمامة بعد اإلمام احلسني باقي األئمّ  ؛ ألنَّ »حسني

 .  اً مهدي عشـرالتسعة الباقون واالثنا : ون إماماً عشـرو

أراد   النبـــّي  الظـــاهر مـــن هـــذه الروايـــات الـــثالث أنَّ  أنَّ  _ ٣

ــ لألُ بكتابـة هــذا الكتــاب أن يبــنيِّ  ، وأن عشـــري االثنــ ٰى ة اهلــدة أســامء أئّمــمَّ

ـ ُيشهد الناس عـىلٰ   النبـّي  ة ففيهـا َذَكـرَ ا مـا أسـموه بروايـة الوصـيّ ذلـك، وأمَّ

  ٰـ وصاياه، وما جيري عىل ذلـك بعـض  ت عـىلٰ أهل بيته مـن بعـده كـام دلَّ

 .)١(مالروايات التي ذكرنا بعضها فيام تقدَّ 

ــ أنَّ  _ ٤ ــرتًا متعمِّ ــات ب ــذه الرواي ــرت ه ــامعيل ب ــد إس ــأمح  ٰى دًا، واكتف

ـاألُ  للكتـاب بـأنَّ   ذكر ما خيدم هدفـه، وهـو وصـف النبـّي ب  ة ال تضـلُّ مَّ

ـ ة عليـه، وهـو اقتصـار بعده أبدًا، ومل يذكر يف الروايـات الـثالث مـا هـو حجَّ

دون غــريهم،   عشـــرة االثنــي ذكــر أســامء األئّمــ فيهــا عــىلٰ   النبــّي 
                                                        

 ).٩٩ص (راجع ) ١(
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أحاديـث ولو كان أمحـد إسـامعيل إمامـًا معصـومًا كـام يـزعم ألثبـت إمامتـه ب

 .برت النصوص والروايات الناس إىلٰ  للتلبيس عىلٰ  صحيحة، ومل حيتّج 

ــد أنَّ  ــاره جي ــامعيل وأنص ــد إس ــب أمح ــع كت ــن راج ــرت  وم ــدهنم الب دي

ه والعاقـل يعلـم أنَّـ، والتالعب بالنصوص تبعـًا ألهـوائهم وإلغـواء أتبـاعهم

 .ويةهذه األساليب امللت ملا احتاجوا إىلٰ  لو كان عند هؤالء دليل تامّ 

ــّي  أنَّ  _ ٥ ــلُّ   النب ــذي ال تض ــاب ال ــذا الكت ــب ه ــاألُ  كت ــن مَّ ة م

ـ ا روايـة كتـاب بعده يف يوم اخلمـيس كـام هـو ظـاهر الروايـات السـابقة، وأمَّ

ــ) الغيبــة( ُكتبــت يف ليلــة اإلثنــني وهــي وفــاة  _تها فــرض صــحَّ  عــىلٰ  _ا فإهنَّ

ـاألُ  نَّ بـأ  الـذي وصـفه النبـّي  أنَّ  ، وهذا دليل واضـح عـىلٰ  النبّي  ة مَّ

بعـده هـو ذلـك الكتـاب الـذي حيـل بينـه وبـني كتابتـه، ال الوصـيّة  ال تضلُّ 

 .تهأدلَّ  ٰى التي يراها أمحد إسامعيل أقو

 : قال أمحد إسامعيل

الوحيد املروي للكتاب العاصم من  ويف كتاب الغيبة للطويس نقل النّص (

ة البخاري نَّ ب الُس كت كتابته كام ثبت يف أصّح  الضالل الذي أراد رسول اهللا 

 .) دهم آل حممّ  د ة عن الرسول حممّ ومسلم، وَمْن نقل الوصيّ 

 :واجلواب

ـاألُ  الكتـاب الـذي ال تضـلُّ  م أنَّ ا بيَّنّا فيام تقدَّ أنّ  ة بعـده مغـاير لوصـيّة مَّ

ة، واملبيِّنــة للحـوادث التــي جتــري وصـاياه اخلاّصــ املشــتملة عــىلٰ   النبـّي 

، وهلـذا مل )١(لـم واجلـور كـام مـرَّ يف روايـة الكـايفمن الظ أهل البيت  عىلٰ 

ــاب  ــة يف كت ــيّة املنقول ــف الوص ــة(توص ــايف(أو ) الغيب ــأنَّ ) الك ــا ب  أو غريمه

 .ما فيها لع عىلٰ ها ومل تطَّ ة مل ترَ مَّ األُ  بعدها أبدًا؛ ألنَّ  ة ال تضلُّ مَّ األُ 
                                                        

 ).٩٩ص (راجع ) ١(
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الشـيخ روايـة الوصـيّة التـي رواهـا  ا أوضحنا أيضًا فـيام سـبق أنَّ كام أنّ 

الوحيـد للوصـيّة، فضـالً  ليسـت هـي الـنّص ) الغيبـة(يف كتـاب  الطويس 

ــنّص  ــون ال ــن أن تك ــذي أراد  ع ــالل ال ــن الض ــم م ــاب العاص ــد للكت الوحي

 .ةمَّ أن يكتبه لألُ   النبّي 

 وصــيّته : (يف بحــار األنــوار يف بــاب ي ـوالشــيخ املجلســ

ذكــر ثــامين  )ســامة وبعــض النــوادرعنــد قــرب وفاتــه، وفيــه جتهيــز جــيش أُ 

، وهــذا يبطــل زعــم أمحــد إســامعيل )١( وأربعـني روايــة يف وصــايا النبــّي 

 .ةالوحيد للوصيّ  هي النّص ) الغيبة(رواية كتاب  أنَّ 

ا ون عن هذه الرواية بأهنَّ أمحد إسامعيل وأنصاره دائًام ما يعربِّ  والعجيب أنَّ 

ه و مل يأخذ هبا بأنَّ ف سند الرواية أمن ضعَّ  عون عىلٰ ، ويشنِّ وصيّة رسول اهللا 

 ته مـا هـو إالَّ منا بصحَّ هذا النّص لو سلَّ  ، يف حني أنَّ وصيّة رسول اهللا  يردّ 

جزء من الوصيّة، وليست هذه الرواية بنفسها وصيّة رسـول اهللا  رواية تشري إىلٰ 

 كام يقول هذا الرجل وأتباعه. 

 إ أ ن د أن   ّا :  

ــيخ  ــا الش ــي ذكره ــيّة الت ــة الوص ــامعيل رواي ــد إس ــل أمح ــد أن نق بع

 : ، قال)الغيبة(يف كتاب  الطويس 

ه عاصـم مـن الضـالل أبـدًا جيعـل مـن املحـال ووصف الرسول له بأنَّ (

هم اهللا عـاءه مـن املبطلـني ممكـن فهـو يــتَّ ادّ  إنَّ : عيـه مبطـل، ومـن يقـولأن يدَّ 

ــاٍب َوَصــفَ  ــالعجز عــن حفــظ كت ــســبحانه ب ه عاصــم مــن الضــالل ملــن ه بأنَّ

ــ ــتَّ متسَّ ــه، أو ي ــك ب ــذب؛ ألنَّ ــهم اهللا بالك ــاب بأنَّ ــن ه وصــف الكت ــم م ه عاص
                                                        

 .٥٠٣ - ٤٥٥: ٢٢ بحار األنوار) ١(
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ه وصـفه هم اهللا باجلهـل؛ ألنَّـأو يـتَّ !! مل يكـن كـذلك مَّ الضالل أبـدًا، ومـن َثـ

بوصــف ال ينطبــق عليــه جــاهالً بحالــه، وحاشــاه ســبحانه مــن هــذه 

 .)ًا كبرياً جلاهلون علوّ  يقول ااهللا عامَّ  األوصاف وتعاىلٰ 

 :واجلواب

االســم الــوارد يف  أمحــد إســامعيل يعلــم أنَّ  ا أوضــحنا فــيام ســبق أنَّ أّنــ

ـ) أمحـد( :وهو) الغيبة(رواية كتاب  ـ اً لـيس نصَّ ه اسـم يشـرتك فيـه عليـه؛ ألنَّ

مـن قصـور ) الـنّص (م مـا يف هـذا معه كثريون من الناس، وهلـذا التجـأ ليـتمِّ 

 عيها إالَّ الوصـيّة ال يـدَّ  إنَّ ( :مـن عنـده، وهـي قاعـدة بأن ابتدع قاعدة باطلـة

 . ، وهو ليس بنّص اً ه نصَّ استدالله هبذا الذي سّام  ؛ ليتمّ )صاحبها

ــ ــلكنَّ ــو أنَّ ــري، وه ــأزق كب ــع يف م ــم أنَّ ه وق ــري  ه يعل ــدة غ ــذه القاع ه

ــ س عـىلٰ م عليــه أن يلــبِّ تِّ صـحيحة، وهــذا ُحيــ ا النــاس بــدليل يثبتهــا رغــم أهنَّ

عاهــا مجيــع املقامــات الدينيــة قــد ادَّ  النــاس يعلمــون أنَّ  ام أنَّ ســيّ باطلــة، وال

ــ ــاذبون، حتَّ ــون الك ــوَّ األُ  ٰى املبطل ــة، والنب ــن لوهي ــيّة م ــة، والوص ة، واإلمام

 .عيها غري صاحبهاضمنها يمكن أن يدَّ 

هـذه الوصـيّة هـي نفـس  عي أنَّ أن يـدَّ  ولذلك التجأ أمحد إسـامعيل إىلٰ 

ة بعده، مَّ األُ  أن يكتبه يف يوم اخلميس كي ال تضّل   الكتاب الذي أراد النبّي 

 ة من الضالل، وإذا كانت كـذلك فـإنَّ مَّ الوصيّة عاصمة لألُ  ليزعم بعد ذلك أنَّ 

اّدعاء الكاذب هلـا يسـتلزم بزعمـه حمـاذير ال  عيها؛ ألنَّ الكاذب ال يمكن أن يدَّ 

ه هـو املـراد يف أنَّ  ٰى عادَّ  أمحد إسامعيل  صاحبها، وحيث إنَّ عيها إالَّ ، فال يدَّ تصّح 

 .ة، فيكون صادقًا يف دعواهالوصيّ 

ا القارئ العزيز كيـف ذهـب أمحـد إسـامعيل بعيـدًا مـن أجـل فانظر أّهي 

ه منصـوص ه يـزعم أنَّـرغـم أنَّـ) الغيبـة(ه هو املـراد يف روايـة كتـاب إثبات أنَّ 
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ــنّص  ــذا ال ــه فيهــا باســمه، فكيــف صــار ه  ٰى دعــاو املزعــوم حمتاجــًا إىلٰ  علي

 !    إمامة أمحد إسامعيل؟ الداللة عىلٰ  دة تعضده؛ لكي يكون تامّ متعدِّ 

 الكتـاب الـذي ال تضـلُّ  منا جـدالً ألمحـد إسـامعيل بـأنَّ ونحن لو سـلَّ 

ــاألُ  ــّي مَّ ــاة النب ــة وف ــت يف ليل ــي ُكتب ــيّة الت ــذه الوص ــو ه ــده ه ،  ة بع

وأغمضــنا عــن ضــعف ســندها، وعــن معارضــتها للروايــات املتــواترة عــن 

 هـذا الكـالم الـذي قالـه أمحـد إسـامعيل مـع كـّل  ، فـإنَّ ة أهل البيت أئمّ 

أي للكتــاب الــذي أراد  )ووصــف الرســول لــه(: قولــه ؛ ألنَّ ذلــك ال يصــّح 

ــّي  ــاس   النب ــه للن ــ(أن يكتب ــأنَّ  )هبأنَّ ــاب  أي ب ــك الكت ــن (ذل ــم م عاص

ـ )الضالل أبداً  ك بـه مـن أن يقـع أي يمنع َمْن وصل إليه هـذا الكتـاب، ومتسَّ

أي  )عيــهجيعــل مــن املحــال أن يدَّ ( الضـالل، هــذا الوصــف هلــذا الكتــاب يف

 .الباطل أي شخص يدعو إىلٰ  )ُمبْطِل(عي ذلك الكتاب يدَّ 

عِ  مردود بأنَّ  ـ املبطل مل يـدَّ ـ ٰى ام ادَّعـالكتـاب، وإنَّ ه هـو املشـار إليـه يف أنَّ

عِ  بعض فقـرات الكتـاب، فـإنَّ  عنـده،  الكتـاب اآلن أنَّ  أمحـد إسـامعيل مل يـدَّ

ـ ٰى عـام ادَّ وإنَّ  ل املـذكور يف الكتـاب، وهـذا يكشـف عـن ه هـو املهـدي األوّ أنَّ

 .أمحد إسامعيل مل حيسن إرجاع الضامئر كام ينبغي أنَّ 

وهلذا فـنحن سـنتجاوز ركاكـة التعبـري وقصـور عبـارة أمحـد إسـامعيل 

ــ أنَّ  عــن بيــان مــراده، وســنحمل كالمــه عــىلٰ  ه مــن املحــال أن مــراده هــو أنَّ

 .ه قد ُأشري إليه أو ُنصَّ عليه يف ذلك الكتابعي مبطل أنَّ يدَّ 

 :واجلواب

عون كـّل  مثل هذا االّدعـاء لـيس بمحـال؛ ألنَّ  أنَّ   ٰى دعـو املبطلـني يـدَّ

ــدٍّ  ــد ح ــف عن ــاواهم ال تق ــة، ودع ــإنَّ باطل ــ ، ف ع ــون ادَّ ــة، األُ  ٰى فرع لوهي

أكثـر مـن أن  عون لإلمامـةة، واملـدَّ عـوا النبـوَّ اح وغريمهـا ادَّ ومسيلمة وسـجّ 
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ـُيَعّدوا، وكلّ  عي أنَّ  :ويل األمـر املـأمور بطـاعتهم يف قولـه تعـاىلٰ ه مـن أُ هـم يـدَّ
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ه هـو املشـار إليـه يف قولـه ، وأنَّـه نبّي أنَّ  ٰى عومرزا غالم أمحد القادياين ادَّ 
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ه هو املهدي املنتظر واملسيح املوعود اللـذان ورد ذكرمهـا يف الروايـات أنَّ  ٰى عادَّ 

 .املتواترة

اإلمكـان مــن الوقــوع، وهــذا واضــح ال  عــىلٰ  ولـيس هنــاك دليــل أدلُّ 

 .خيتلف فيه اثنان

ــ ــان مــراده أنَّ ا إن وأمَّ ــن أن  ك ــاب العاصــم مــن الضــالل ال يمك الكت

يء أن ُيـربز ـشـ أمحـد إسـامعيل قبـل كـّل  عي حيازته شخٌص مبطل، فعـىلٰ يدَّ 

 !له بذلك ٰى ه يف حوزته، وأنّ هذا الكتاب ليُثبت أنَّ 

ــإنَّ  ــان ف ــف ك ــدَّ  وكي ــاره يتش ــامعيل وأنص ــد إس ــاظ ال أمح قون بألف

ــا، إالَّ  ــيفهموهن ــذ أهنَّ ــتطاعوا ب ــىلٰ لك أن يلبِّ م اس ــوا ع ــال،  س ــطاء واجلّه البس

ـمن تأمَّ  وكّل   م يسـتخدمون بعـض العبـارات التـي ال تـدلُّ ل كالمهم جيـد أهنَّ

ــىلٰ  ــإهنَّ  ع ــرادهم، ف ــثالً أنَّ م عون م ــدَّ ــيّ  م ي ــدَّ الوص ــاحبها، عيها إالَّ ة ال ي  ص

اّدعـاء اإلشـارة إليـه  ويريدون بالوصيّة اإلشارة إليـه فيهـا، ومـن الواضـح أنَّ 

عليـه يف الوصـيّة،  ّص ام هـو اّدعـاء للـنالوصـيّة لـيس اّدعـاء للوصـيّة، وإنَّـيف 

ويص إليـه فيهـا، مـع ه قـد أُ الوصـيّة يف حوزتـه، وأنَّـ واّدعاء الوصيّة يعنـي أنَّ 

 .م ال يريدون ذلك، وهكذا أكثر كالمهمأهنَّ 

اّدعـاءه مـن املبطلـني ممكـن  إنَّ : ومـن يقـول( :ا قول أمحد إسـامعيلوأمَّ 

ــفهــو يــتَّ  ه عاصــم مــن هم اهللا ســبحانه بــالعجز عــن حفــظ كتــاٍب َوَصــَفه بأنَّ
                                                        

 ).٢٢: عن كتاب القاديانية ألمحد رضا خان احلنفي( ٦٧٣: إزالة خطأ) ١(
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ــ ــتَّ الضــالل ملــن متسَّ ــه، أو ي ــتَّ  ،...هم اهللا بالكــذبك ب  )...هم اهللا باجلهــلأو ي

 .آخر كالمه إىلٰ 

 :فهو مردود بأمرين

ل بحفظ الكتاب الذي أراد النبّي  اهللا تعاىلٰ  أنَّ  _ ١ أن يكتبـه   مل يتكفَّ

وعد نبيّه  اهللا تعاىلٰ  أنَّ  عىلٰ  ا بعده، ومل يرد يف األحاديث ما يدلُّ للناس كيال يضّلو

  قيام الساعة، وهلذا استطاع عمر أن حيول بني النبّي  بحفظ هذا الكتاب إىلٰ 

هذا الكتاب ملا كان من املمتنع أن يقوم بعض   وبني كتابته، ولو كتب النبّي 

 .اخللفاء بعد ذلك بحرق هذ الكتاب أو إتالفه

ــلَّ  _ ٢ ــدالً أنَّ س ــاىلٰ  منا ج ــه  اهللا تع ــد نبيّ ــد وع ــذا  ق ــظ ه بحف

مـع  ه قـد ُنـصَّ عليـه يف هـذا الكتـاب ال يتنـاىفٰ اّدعاء املبطل أنَّ   أنَّ الكتاب، إالَّ 

ــتلزم أّي  ــيانته، وال يس ــاب وص ــظ الكت ــا  حف ــي ذكره ــوازم الت ــن الل الزم م

ــي مل بطال االّدعــاءات التــي قــام الــدليل عــىلٰ  أمحــد إســامعيل؛ ألنَّ  هنــا أو الت

مـع حفـظ الكتـاب املـذكور عـن التغيـري  تها ال تتنـاىفٰ صحَّ  دليل عىلٰ  أّي  يدّل 

 .ته دليل ال قيمة لهصحَّ  اّدعاء مل يقم عىلٰ  والتبديل والتحريف، وكّل 

ــحات أنَّ  ــن الواض ــاىلٰ  وم ــبحانه وتع ــ اهللا س ــد تكفَّ ــه ق ــظ كتاب ل بحف

ريفة ـبعــض اآليــات الشــ عــوا أنَّ بعــض املبطلــني كــام قلنــا ادَّ   أنَّ العزيــز، إالَّ 

وغريمهـا  ويل األمـر وآيـة البشـارة برسـول اهللا تنطبق عليهم، مثـل آيـة أُ 

ـ ٰى عمن اآليات التي ادَّ  ا تشـري إلـيهم أو نازلـة فـيهم، املبطلـون أو أتبـاعهم أهنَّ

ــري املخــالفني، إالَّ  ــرية يف تفاس ــاءات كث ــذه االّدع ــوه ــظ اهللا  أهنَّ ــايف حف ا ال تن

لكتابـه الـذي ال يأتيـه الباطـل مـن بـني يديـه وال مـن خلفـه،  تعاىلٰ سبحانه و

قـد صـان كتابـه العزيـز عـن االّدعـاءات الكاذبـة،  اهللا تعـاىلٰ  أنَّ  وال دليل عىلٰ 

  :وقوله تعاىلٰ 
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ــىلٰ  ــاىلٰ  أنَّ  ع ــظ كت اهللا تع ــادة حف ــديل والزي ــف والتب ــن التحري ــز ع ــه العزي اب

ا االّدعـاءات الكاذبـة فهـي ليسـت بتحريـف أللفـاظ الكتـاب والنقيصة، وأمَّ 

 . يلزم صيانة القرآن الكريم عنها ٰى حتَّ 

هم اهللا بالكــذب؛ أو يــتَّ (:  فســاد قــول أمحــد إســامعيلا قلنــاه يتبــنيَّ وممَّــ

ــ ــألنَّ ــاب بأنَّ ــف الكت ــده وص ــالل أب ــن الض ــم م ــه عاص ــن َث ــن  مَّ ًا، وم مل يك

كـام قلنـا  _علـيهم  الكتـاب يـنصُّ  عـاء بعـض املبطلـني أنَّ ادَّ  ؛ ألنَّ )!!كذلك

؛ اهللا تعــاىلٰ  ال قيمــة لــه، وال يســتلزم مثــل هــذا االّدعــاء نســبة الكــذب إىلٰ  _

يلـزم  ٰى ، حتَّـ)عيـه مبطـل كـاذبهـذا املقـام لـن يدَّ  إنَّ (: مل يقـل اهللا تعاىلٰ  ألنَّ 

 .عي هذا املقام كاذب مبطلعندما يدَّ  تكذيب اهللا تعاىلٰ 

 بـأّي  ه منصـوص عليـه يف هـذا الكتـاب ال يـدلُّ اّدعاء املبطل بأنَّـ كام أنَّ 

ـ أنَّ  داللة عىلٰ  الكتـاب  ك بـه؛ فـإنَّ الكتاب ليس عاصًام مـن الضـالل ملـن متسَّ

العاصــم مــن الضــالل ال تبطــل عاصــّميته مــن الضــالل باالّدعــاءات 

 . مزيد إيضاح ح ال حيتاج إىلٰ الباطلة، وهذا أمر واض

ــاىلٰ  ــبحانه تع ــ واهللا س ــريم بأنَّ ــرآن الك ــف الق ــي وص ــي ه ــدي للت ه هي

ــ ــللمتّ  ٰى ه هــدأقــوم، وأنَّ   ه ال ريــب فيــه وغــري ذلــك، والنبــّي قــني، وأنَّ

ــ ــوصــفه يف حــديث الثقلــني بأنَّ   أنَّ ك بــه، إالَّ ه عاصــم مــن الضــالل ملــن متسَّ

يف تفسـري آياتـه، خصوصـًا اآليـات  ذلك ال يمنع من وجـود اّدعـاءات باطلـة

 .ويل األمر وغريهاقة باملناصب الدينية، كآية أُ املتعلِّ 

ــأو يـتَّ (: وقـول أمحـد إســامعيل ه وصـفه بوصــف ال هم اهللا باجلهـل؛ ألنَّ

ه منصـوص اّدعـاء الكـاذب املبطـل أنَّـ مـردود بـأنَّ  )ينطبق عليه جاهالً بحاله

ته دليـل، صـحَّ   قيمـة لـه إذا مل يقـم عـىلٰ ه الأنَّـ عليه يف هذا الكتاب مضـافًا إىلٰ 

يسـتلزم  ٰى  الكتـاب غـري عاصـم مـن الضـالل حتَّـهذا االّدعـاء ال يصـريِّ  فإنَّ 



 اإلمام القائم الرّد القاصم لدعوة املفرتي عىلٰ    ..............................................  ١٣٠

عيه كـاذب وسيصـبح هـذا الكتـاب سـيدَّ  ه جهـل أنَّ اهللا؛ ألنَّـ نسبة اجلهـل إىلٰ 

 . غري عاصم من الضالل

ــب أنَّ  ــه أنَّ  والعجي عي في ــدَّ ــذي ي ــت ال ــامعيل يف الوق ــد إس ــ أمح ذه ه

ــمة لألُ  ــا عاص ــد حفظهــا اهللا، وجعله ــة الضــعيفة ق ــالرواي ــالل، مَّ ة مــن الض

ـنجد أنَّـ  ّر عـىلٰ ـ، ويصـوقـوع التبـديل والتغيـري يف كتـاب اهللا  د عـىلٰ ه يؤكِّ

 .عقيدة التحريف الباطلة فيه

 ): الِعْجل(قال يف كتابه 

 دالّــة عــىلٰ    وردت روايــات كثــرية عــن أهــل بيــت النبــيّ (

ــ  ردت روايــات عــن صــحابة النبــيّ التحريــف، كــام و ة نَّ عــن طريــق السُّ

ــ ــبهم دالّ ــىلٰ يف كت ــالتحريف ة ع ــود ب ــف، واملقص ــوع التحري ــرآن  أنَّ : وق الق

 .)لت بقصدلت أو ُبدِّ بعض كلامته تبدَّ  الذي بني أيدينا غري كامل، وأنَّ 

 : أن قال إىلٰ 

القـــول بـــالتحريف ال يعـــدو القـــول بالنقصـــان أو  أنَّ : واخلالصــة(

الروايــات التـي وردت عــن املعصــومني  ري بعــض الكلـامت اعــتامدًا عـىلٰ بتغيـ

  أي النقصـــان وتغـــّري بعـــض  _وعـــن بعـــض الصـــحابة، وكالمهـــا

ــامت  ــث إنَّ  _الكل ــاً، حي ــدينا قرآن ــني أي ــذي ب ــون ال ــدح بك ــول  ال يق الق

ـ بالنقصان يعني أنَّ  ه مـن الـذي بـني أيـدينا بعـض القـرآن، فـال إشـكال يف أنَّ

 .)١()اهللا سبحانه

ــة كتــاب  ــَظ اهللا رواي ــه )الغيبــة(فهــل َحِف ، وعجــز عــن أن حيفــظ كتاب

ــ ــفه بأنَّ ــذي وص ــهِ ه ال ِف
ْ
ل

َ
ــْن خ ــِه َوال ِم يْ

َ
ِ يَد

ْ
ــ� ــْن َ�  ِم

ُ
ــل اِط

ْ
ــِه ا� ِ�ي

ْ
 ال يَأ

د بحفظه؟، )٤٢: فّصلت(  ! وتعهَّ
                                                        

 .١٠٦  - ١٠٣ :كتاب الِعْجل ألمحد إسامعيل كاطع) ١(
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 : موروحاصل ما قلناه أُ 

ــّي  أنَّ  _ ١ ــذي أراد النب ــاب ال ــّل األُ   الكت ــيال تض ــه ك ــأن يكتب ة مَّ

ــه   الكتــاب املــذكور أراد النبــّي  مــن بعــده مغــاير للوصــيّة؛ ألنَّ  أن يكتب

ــ ــاس، وأمَّ ــة الن ــأمري املــؤمنني لعاّم ــي خمصوصــة ب ــذا ا الوصــيّة فه ، وهل

  أهـل بيـت النبـّي  بيان احلـوادث التـي سـتجري عـىلٰ  كانت مشتملة عىلٰ 

 . من بعده كغصب اخلالفة وغريها

ــالوصــيّة املـــذكورة مل أنَّ  _ ٢ ا عاصـــمة  توصــف يف الروايـــات بأهنَّ

ـمَّ لألُ  ـا عاصـمة لألُ ة من الضـالل، وزعـم أمحـد إسـامعيل أهنَّ ة مـن الضـالل مَّ

 . دليل زعم باطل مل يقم عليه أّي 

ــ أنَّ  _ ٣ ــّي اهللا ســبحانه مل يتكفَّ ــذي أراد النب ــاب ال  ل بحفــظ هــذا الكت

  ُته سواء أكان هو الوصيّة أم غريهامَّ أن يكتبه أل. 

عي من شاء ما ، وال استحالة يف أن يدَّ االّدعاءات ال تقف عند حدٍّ  نَّ أ _ ٤

ة، أم إمامة، أم سفارة، أم وصـيّة، أم غـري لوهية، أم نبوَّ أُ  ٰى عَ شاء، سواء كان املدَّ 

 .سهولة عيها بكّل هذه االّدعاءات يمكن لغري صاحبها أن يدَّ  ذلك، وكّل 

ا ذكره أمحد إسامعيل، فال يء ممَّ ـش اّدعاءات املبطلني ال تستلزم أّي  أنَّ  _ ٥

 .اهللا، أو الكذب، أو اجلهل، كام أوضحناه آنفاً  تستلزم نسبة العجز إىلٰ 

  ؟ )ا ) ا م روا ب 

 : قال أمحد إسامعيل

ــدَّ ( ــال ب ــادر  ف ــامل الق ــظ الع ــبحانه أن حيف ــق س ــيم املطل ــادق احلك الص

ـ _ ّص الن ـه عاصـم مـن االذي وصفه بأنَّ مـن اّدعـاء  _ك بـه لضـالل ملـن متسَّ

ـيدَّ  ىٰ املبطلني له حتَّ   لكـان جـاهالً، ق الغـرض منـه، وإالَّ عيـه صـاحبه، ويتحقَّ

ــه باتّ  ــكني بقول ــاً للمتمّس ــاً ومغري ــاً خمادع ــاجزًا، أو كاذب ــل، أو ع ــاع الباط ب
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ــ ــاهالً أو عــاجزًا؛ ألنَّ ــال أن يكــون اهللا ســبحانه ج ــق، وحم ــادر مطل ه عــامل وق

ــتحيل أن ي ــّق ويس ــن احل ــدر م ــاىلٰ  ص ــبحانه وتع ــ س ــذب؛ ألنَّ ــادق الك ه ص

ــن وصــفه بالكــذب، وإالَّ  ــن الركــون إىلٰ وحكــيم، وال يمك ــا أمك ــه يف   مل قول

 .)يء، والنتقض الدينـش

 :واجلواب

ا هذا تكـرار لكالمـه السـابق، ونحـن رددنـا عليـه بالتفصـيل، وبيَّنّـ أنَّ 

 ٰى خـرعبـارة أُ ما فيه من خلـل، ولكـن مـع ذلـك نعيـد بيـان ضـعف كالمـه ب

 :أكثر وضوحًا، فنقول

أمر مل يثبـت، بـل  عىلٰ  ة دعواه مبنيٌّ صحَّ  دليل أمحد إسامعيل عىلٰ  أنَّ  _ ١

ـ اهللا تعاىلٰ  ثبت بطالنه، وهو أنَّ  ل بحفـظ مـا أسـامه الكتـاب العاصـم مـن تكفَّ

 . الضالل وهو رواية الوصيّة املروية يف كتاب الغيبة للشيخ الطويس 

 : بأمرين وهذا كالم مردود

ــ أنَّ  :لاألوّ  ــاب اهللا مل يتكفَّ ــة كت ــظ رواي ــة(ل بحف ، إذ ال دليــل )الغيب

ــ ذلــك، ولــيس كــّل  عــىلٰ  ــد تكفَّ ــذكور يف الكتــب ق ل اهللا بحفظــه حــديث م

أن يكتبـه قبيـل وفاتـه   لو كـان بـاطالً، والكتـاب الـذي أراد النبـّي  ٰى حتَّ 

ـة من بعـده، فحيـل بينـه وبـني كتابتـه، مَّ األُ  كيال تضّل   د اهللا بحفظـه إىلٰ مل يتعهَّ

أمحـد إسـامعيل  قيام السـاعة، إذ مل يثبـت ذلـك أيضـًا بـدليل صـحيح، وعـىلٰ 

ــدَّ  ــت م ــعاه أوّ أن يثب ــل أن يرتِّ ــدة، ال أن الً قب ــوازم الفاس ــك الل ــه تل ب علي

 .   ة وال برهانامت بال حجَّ يرسله إرسال املسلَّ 

ـ اهللا تعـاىلٰ  أنَّ  :والثاين لقـيَّض ) الغيبـة(تـاب ل بحفـظ روايـة كلـو تكفَّ

ـ  ة كـّل هلا من يروهيا باألسـانيد الصـحيحة والطـرق الكثـرية التـي تقطـع حجَّ

 االثنـي املهـدّيني عـىلٰ  ّص يف الـن أحد، ولتـواترت روايـات أهـل البيـت 
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ـــر ــدي املنتظــر  عش ــن أوالد اإلمــام امله ــم ــواترًا حص ـــَام َوَرَد مت ُر ـ، وَل

الشــيعة خلفـًا عــن ســلف بعــدد  َعِلــمَ إمامـًا فقــط، ولَ  عشـــرة يف اثنــي األئّمـ

وأسـامئهم كـام علمـوا  مـن أوالد اإلمـام املهـدي  عشــراملهدّيني االثني 

 . ة السابقني هلمبأسامء األئمّ 

اهللا  مــا قالــه أمحــد إســامعيل مــن أنَّ  أنَّ  ذلــك ُعِلــمَ   مل حيصــل كــّل فلــامَّ 

ملتـواتر، كـالم خيالفـه الـدليل الصـحيح ا) الغيبـة(ل بحفظ روايـة كتـاب تكفَّ 

 .والربهان القطعي الذي ال يمكن رّده أو خدشه

ــ _ ٢ ــّل أنَّ ــيس ك ــ ه ل ــالل تكفَّ ــن الض ــٍم م ــصٍّ عاص ــه ن ل اهللا بحفظ

  كثـريًا مـن أقـوال النبـّي  ه مـن املعلـوم أنَّ قيام السـاعة؛ ألنَّـ وصيانته إىلٰ 

هـذه  كانت عاصـمة مـن الضـالل، ومـع ذلـك مل تبـَق  ة أهل البيت وأئمّ 

 .قيام الساعة يومنا هذا فضالً عن بقائها إىلٰ  األقوال إىلٰ 

ة الناس، ومها ف عليه هداية عامّ ل بحفظ ما تتوقَّ ام تكفَّ إنَّ  اهللا تعاىلٰ  أنَّ  _ ٣

 :كتاب اهللا العزيز، والعرتة النبوية الطاهرة، وقد علمنا ذلك بقوله تعـاىلٰ : أمران
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 ٌف  خملِّـإّين «: قـال ه ذلك يف احلديث املتواتر املعروف بحديث الثقلني، فإنَّـ

يـردا عـيلَّ  ٰى ام لـن يفرتقـا حتَّـكتاب اهللا، وعرتيت أهل بيتي، وإهنَّ : فيكم الثقلني

 .)١(»احلوض، فانظروا كيف ختلفوين فيهام

اهللا  أنَّ  قيـام الســاعة دليـل عــىلٰ  ب والعــرتة إىلٰ عـدم افــرتاق الكتـا فـإنَّ 

ـ تعـاىلٰ  آخـر  نـّص  ل بحفظهـام مـا دامـت السـاموات واألرض، وكـّل قـد تكفَّ

ــامعيل أنَّ  ــد إس ــزعم أمح ــ ي ــة اهللا تكفَّ ــان رواي ــواء أك ــيانته س ــه وص ل بحفظ

 . ذلك أم غريها فعليه أن يقيم الدليل عىلٰ ) الغيبة(كتاب 
                                                        

 .١ح / ٢٠٨: ١ ؛ عيون أخبار الرضا )٨٤٣/١(ح / ٦١٦: أمايل الصدوق) ١(
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ــ أنَّ  _ ٤ ــن أن يتطــرَّ اهللا ســبحانه تعهَّ ــز م ــه العزي ــه د بحفــظ كتاب ق إلي

تغيري يف ألفاظـه، أو نقـص يف كلامتـه، أو زيـادة يف آياتـه، أو مـا شـاكل ذلـك؛ 

 َعِز�ـٌز  :تـه، كــام قـال سـبحانه تسـقط ُحّجيلـئالَّ 
ٌ
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ــ( ــ)٤٢و ٤١: لتفّص ــاق ، وأمَّ ــن نط ــة ع ــي خارج ــني فه ــاءات املبطل ا اّدع

ــد بــه؛ ألنَّ  اّدعــاء مل يقــم عليــه دليــل ال قيمــة لــه، وحفــظ  كــّل  احلفــظ املتعهَّ

ــ ــز ال يتوقَّ ــاب العزي ــىلٰ الكت ــدَّ  ف ع ــع امل ــة من ــاءات الكاذب ــن االّدع عني م

 .قة بكتابه العزيزاملتعلِّ 

ف، ومنهم أمحد إسـامعيل كـام مـرَّ  أنَّ  ٰى عضهم ادَّ بع وهلذا فإنَّ   القرآن حمرَّ

ف معاين آيات من القرآن ورصفها عـام ُيـراد هبـا، وبعضـهم آنفًا، وبعضهم حرَّ 

، د ة بنبيّنـا حمّمـه خـتم النبـوَّ أخرب يف كتابه أنَّ  اهللا تعاىلٰ  مع أنَّ  ه نبّي أنَّ  ٰى ادَّع
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 .لكتابه العزيز وصيانته له مع حفظ اهللا تعاىلٰ  فيام سبق، وهذا وغريه ال يتناىفٰ 

ل بحفظهـا اهللا تكفَّ  نا جدالً أنَّ موكذلك احلال يف الوصيّة املذكورة لو سلَّ 

ـ بعينها، فإنَّ  ـحفظها إنَّ ق بصـيانتها عـن التحريـف بالزيـادة والنقيصـة ام يتحقَّ

قة هبا فحاهلا حال غريها من ا االّدعاءات الكاذبة املتعلِّ والتبديل يف ألفاظها، وأمَّ 

 . االّدعاءات التي مل تثبت بدليل صحيح، فال قيمة هلا

  :قال أمحد إسامعيل

ــب ومــآل األُ ( ــك إنســان عــامل بالغي ــال ل ــد : مــورفلــو ق ــَت تري إذا كن

ـمَّ  ىٰ ك لـن ُتسـقرشب املاء فارشب مـن هنـا، وأنـا الضـامن أنَّـ أبـدًا مـن  السُّ

ً ك سـُقيت يف ذلـك املوضـع ُسـإنَّـ هذا املوضع، ثـمّ  ، فـامذا يكـون الضـامن؟ امَّ
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أو أخلـف ا كـاذب مـن األسـاس، أو عجـز عـن الضـامن، ا جاهل، وإمَّ هو إمَّ 

ــل أو  ــف اهللا باجله ــاهللا أن يص ــؤمن ب ــن ي ــل م ــن أن يقب ــل يمك ــده، فه وع

 .)ًا كبرياً اهللا عن ذلك علوَّ  تعاىلٰ ! بالكذب أو العجز أو خلف الوعد؟

 :واجلواب

ــ ــلَّ أّن ــو س ــاىلٰ  منا أنَّ ا ل ــال اهللا تع ــن  إنَّ (: ق ــم م ــاب عاص ــذا الكت ه

ــالل ــظ كتا)الض ــن حف ــز ع ــال، ومل يعج ــيام ق ــذب ف ــو مل يك ــن ، فه ــه م ب

ــ ه ســبحانه التحريـف، ولــذلك بقــي هــذا الكتــاب عاصـًام مــن الضــالل؛ ألنَّ

ــد وّىفٰ  ــون ق ــذلك يك ــه، وب ــه وتبديل ــال دون حتريف ــه  ح ــده يف أن يبقي بوع

م  عاصًام من الضـالل إىلٰ  قيـام السـاعة، فـال يكـون سـبحانه جـاهالً قـد تـوهَّ

 . ه مل يكن كذلكه كتاب عاصم من الضالل، مع أنَّ أنَّ 

ــ ــن ا اوأمَّ ــًام م ــاب عاص ــون الكت ــايف ك ــي ال تن ــة فه ــاءات الكاذب الّدع

 .ا كام قلنا إذا مل تثبت بدليل فال قيمة هلاالضالل؛ ألهنَّ 

 نحـن البعـد عـامَّ  ا املثال الذي ذكره أمحـد إسـامعيل فهـو بعيـد كـّل وأمَّ 

ً ُسـ ٰى  ُيسـقهذا الرجل ضـمن لغـريه أالَّ  فيه؛ ألنَّ  فُسـقي، فوقـع خـالف مـا  امَّ

ــ ــمنه، فيك ــض ــون إمَّ ــع السُّ ــن أن يمن ــاجزًا ع ــل إىلٰ  مَّ ا ع ــن أن يص ــك  م ذل

ـ سُّ ه سـيُدَ الرجل، أو جاهالً بأنَّ  ً ُسـ ٰى ه سيُسـق، أو كـان يعلـم بأنَّـمَّ إليـه السُّ ، امَّ

ــىلٰ  ــذب ع ــ فك ــم، أو أنَّ ــا يعل ــالف م ــربه بخ ــل، وأخ ــك الرج ــذا ذل ه أراد هب

ـ سُّ ه سـيحفظه مـن أن ُيـدَ اإلخبار أن يعده بأنَّـ  ، وكـان قـادرًا عـىلٰ مَّ إليـه السُّ

 .بوعده ه مل يِف ذلك، لكنَّ 

ـ ا مـا نحـن ففي هذا املثال وقع خالف مـا أخـرب بـه ذلـك الرجـل، وأمَّ

ــو أنَّ  ــحيح ه ــال الص ــذلك، واملث ــيس ك ــه فل ــال  في ــروض يف املث ــل املف الرج

ـمَّ  املذكور مل ُيَدّس  ـإليه السُّ ه سـقاه ام جـاء إليـه كـاذب، فـأخربه كـذبًا أنَّـ، وإنَّ
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ً ُس  : ال يقـول عاقـل خـرب كـان كاذبـًا، فحينئـذٍ هـذا امل د هذا الرجل بأنَّ ، وتأكَّ امَّ

ــ إنَّ  ــن تعهَّ ــقم ــن أن يس ــه م ــه بحفظ ً  ٰى د إلي ــامَّ ــاءات  ُس ــن االّدع ــه م مل حيفظ

ـ ـالكاذبة واإلخبارات الباطلـة، فيكـون املتعهِّ ا جـاهالً، أو د لـذلك الرجـل إمَّ

 !!كاذبًا، أو عاجزًا، أو خملفًا بوعده

ـ منا جدالً بأنَّ لو سلَّ ) الغيبة(حلال يف رواية كتاب وهكذا ا ا اهللا أخـرب بأهنَّ

من فهمها، وعرف ما يـراد هبـا،  ا بقيت كذلك، وكّل عاصمة من الضالل، فإهنَّ 

أبـدًا، واّدعـاءات املبطلـني كاّدعـاءات أمحـد  ه لـن يضـّل ك هبا حقيقة فإنَّ ومتسَّ 

ال تنـايف كـون الوصـيّة يف ، ةالوصـيّ  ت علـيهمن نصَّ ه ممَّ إسامعيل كذبًا وزورًا أنَّ 

ها قد ثبت مثل هذه االّدعاءات كلّ  ك هبا؛ ألنَّ نفسها عاصمة من الضالل ملن متسَّ 

وصـيّة غـري  ل إىلٰ ل، ومل تتحـوَّ الصحيح، فالوصيّة مل تتبـدَّ  بطالهنا بالدليل التامّ 

 .عاصمة من الضالل

ّا    ءات ااّد ا :  

 : أمحد إسامعيلقال 

ــ( ــد تكفَّ ــنهم وق ــيام روي ع ــرآن وف ــنّص  ل اهللا يف الق ــظ ال  بحف

روفون عـن اّدعائـه، ـل الباطـل مصـعيـه أهـل الباطـل، فأهـاإلهلي مـن أن يدَّ 

قاوِ�ـِل  :فاألمر ممتنع كام قال تعـاىلٰ 
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 :واجلواب

ـ أنَّ  ه كعادتـه يقـول شـيئًا ويريـد كالم أمحد إسامعيل غـري دقيـق، بـل إنَّ

ـ( :ه يريـد بقولـهشيئًا آخر، فإنَّ  اإلهلـي مـن أن  ّص بحفـظ الـن... ل اهللاقـد تكفَّ

لوصـيّة مـثالً عـن اإلهلـي كا حفـظ الـنّص  اهللا تعـاىلٰ  أنَّ  )عيه أهـل الباطـليدَّ 

ــدَّ  ــأن ي اهللا  ه يشــري إلــيهم، كــام يــزعم أمحــد إســامعيل أنَّ عي أهــل الباطــل أنَّ
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ــاب  ــة كت ــظ رواي ــة(حف ــل ) الغيب عي أه ــدَّ ــن أن ي ــة م س ــّميها مقدَّ ــي يس الت

 .ا تشري إليهمالباطل أهنَّ 

 ّص ل بحفظ الـناهللا تكفَّ  أنَّ  عىلٰ  ام تدلُّ ذلك، وإنَّ  عىلٰ  ولكن عبارته ال تدلُّ 

م جاؤوا بالقرآن عي هؤالء املبطلون أهنَّ عيه أهل الباطل، كأن يدَّ هلي عن أن يدَّ اإل

 ه عـربَّ باّدعـاء الوصـيّة عـن اّدعـاء أنَّ من عند اهللا، وهذا ليس مراده قطعًا، فإنَّـ

 .     اً وبني األمرين فرق واسع وواضح جدَّ عليه،  ة تشري إليه وتدلُّ الوصيّ 

ر القــارئ الكــريم بــام قل ــل  اهللا تعــاىلٰ  م مــن أنَّ نــاه فــيام تقــدَّ ونــذكِّ تكفَّ

ــّل  ــن ك ــرآن م ــظ الق ــ بحف ــة، ولكنَّ ــادة أو نقيص ــزي ــن ه مل يتكفَّ ــه م ل بحفظ

ــإنَّ  ــة، ف ــاءات الباطل ــدّل  االّدع ــذا مل ي ــه أّي  ه ــاب اهللا  علي ــن كت ــل، ال م دلي

ــاىلٰ  ــت تع ــل البي ــث أه ــن أحادي ــىلٰ ، وال م ــالزم ع ــان ال أمحــد  ، وك

 م قولـه بآيـة أو روايـة تثبـت أنَّ أن يـدع ٰى الـدعوة هـذه إسامعيل ليثبت صحَّ 

ه يشـري إليـه أو نـازل عي كـاذب مبطـل أنَّـإهلي عـن أن يـدَّ  نّص  اهللا حفظ كّل 

عوا أنَّ  اهللا تعــاىلٰ  فيــه، أو أنَّ  اإلهلــي يشــري  الــنّص  رصف املبطلــني عــن أن يــدَّ

 .إليهم أو ينطبق عليهم

ــت ذلــك فــإنَّ  ــ ولــو اســتطاع أمحــد إســامعيل أن يثب ــت أنَّ علي  ه أن يثب

ـ نـصٌّ ) الغيبـة(رواية كتـاب  قيـام السـاعة،  بحفظـه إىلٰ  ل اهللا تعـاىلٰ إهلـي تكفَّ

 .ه دون إثباته خرط القتادوهذا كلّ 

قاِو�ـِل  :ا قوله تعاىلٰ وأمَّ 
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� �َ�  َّل عـىلٰ مل يتقوَّ  النبّي  أنَّ  فيه داللة عىلٰ  فإن 

عليـه عقوبتـه، وقـد ورد يف  ه لو فعل ذلك ألنزل اهللا تعـاىلٰ بقول، وأنَّ  اهللا تعاىلٰ 

الناس، وال  عىلٰ  اً وليَّ  هذا مرتبط بتنصيب أمري املؤمنني  بعض الروايات أنَّ 

 .ٰى خرمور الدين األُ عالقة له بالتقّول يف أُ 
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د بـن الفضـيل، عـن أيب يف الكايف بسنده عن حمّمـ الكليني  ٰى رو فقد

ـوَر اِهللا : سألته عن قول اهللا : ، قالاحلسن املايض 
ُ
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، فـال خمصوصة برسـول اهللا  اهللا تعاىلٰ  التقّول عىلٰ  إذن فالعقوبة عىلٰ 

ام هذه العقوبة إنَّ  مور الدين، كام أنَّ اهللا يف أُ  لون عىلٰ تشمل باقي الناس الذين يتقوَّ 

غريه، وهـو التقـّول الباطـل يف تنصـيب أمـري  ال تتعّداه إىلٰ  تقع يف مورد خاّص 

 . خليفة للمسلمني بعد رسول اهللا  املؤمنني 

ــلَّ  ــبب يف ولع ــّي  الس ــة النب ــوَّ   معاجل ــو تق ــاإلهالك ل ــىلٰ ب اهللا  ل ع

ــ ــو أنَّ ـبش ــه  يء ه ــ تقّول ــ ي إىلٰ ـُيفض ــف الش ـــحتري ــم ريعة؛ ألنَّ ه ال ُيعَل

ريع، بخـالف تقـّول ـه تشـأنَّـ ام ُيَظـنُّ ، وإنَّـه ليس مـن عنـد اهللا تعـاىلٰ أنَّ  حينئذٍ 

ة، ريعـيء مـن أحكـام الشــحتريـف شـ ه ال يـؤّدي إىلٰ غـريه مـن النـاس، فإنَّـ

 . ة ألحد يف األخذ بهه ال ُحجَّ دليل صحيح فإنَّ  وإذا مل يكن مستندًا إىلٰ 

 :قال أمحد إسامعيل

ــىلٰ ( ــّول ع ــق التق ــل أن منعــه اهللا،  ومطل ــًام، ومل حيص ــود دائ اهللا موج
                                                        

 .٩١ح / باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية/ ٤٣٣و ٤٣٢: ١ الكايف) ١(
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ــ ــاً أن ُهيلِ ــيس رضوري ــوّ ول ــك اهللا املتق ــل أنَّ ــارشة، ب ــذا[ه لني مب ــبحانه ] ك س

ع الـدعوات الظـاهرة الـبطالن مـن تتبَّـ حني، وهـذا يعرفـه كـّل  ىٰ أمهلهم حتَّ 

اهللا، بـل املـراد  كدعوة مسيلمة، فأكيد ليس املراد يف اآليـة مطلـق التقـّول عـىلٰ 

ـ التقّول عىلٰ  م أن ة، عنـدها يتحـتَّ اهللا باّدعاء القول اإلهلـي الـذي تقـام بـه احلجَّ

ــيتــدخَّ   ّص ة، وهــو الــنل اهللا ليــدافع عــن القــول اإلهلــي الــذي تقــام بــه احلجَّ

ــنْ ا ــخيص َم ــة اهللا لتش ــله خليف ــذي يوص ــي ال ــ إلهل ــوف بأنَّ ــده واملوص ه بع

ــث إنَّ  ــالل، حي ــن الض ــم م ــة،  عاص ــالف للحكم ــبحانه خم ــه س ــدم تدّخل ع

ــنّص  ــول أو ال ــذا الق ــال ه ــ: ومث ــيّة عيس ــ  ىٰ وص ــول حمّم ، د بالرس

 .)ني ة واملهديّ باألئمّ  ووصيّة الرسول 

 :واجلواب

ــن أنَّ  أنَّ  ــه أمحــد إســامعيل م ــق التقــّول عــىلٰ  مــا قال ــود،  مطل اهللا موج

ه سـبحانه أمهلهــم لني املبطلـني، بــل إنَّـمل يمنعـه بــإهالك املتقـوّ  اهللا تعـاىلٰ  وأنَّ 

ه قـد عي أنَّـاهللا مـن يـدَّ  ل عـىلٰ ه صحيح، ومن ضـمن مـن يتقـوَّ حني، كلّ  ٰى حتَّ 

اهللا ال يعاجلـه بالعقوبـة،  أو غريهـا، فـإنَّ ) الغيبـة(شري إليـه يف روايـة كتـاب أُ 

حالـه حــال غـريه مــن أصــحاب الـدعوات الباطلــة كأمحـد إســامعيل وغــريه 

 .عني بالباطلمن املدَّ 

اهللا باّدعـاء القـول اإلهلـي الـذي تقـام بـه  بل املراد التقّول عـىلٰ (: وقوله

ل اهللا ليدافع عـن القـول اإلهلـي الـذي تقـام بـه ة، احلجَّ  عندها يتحتَّم أن يتدخَّ

ــة، وهــو الــنّص اإلهلــي الــذي يوصــله خليفــة اهللا لتشــخيص َمــْن بعــده  احلجَّ

  .)واملوصوف بأنَّه عاصم من الضالل

ـ مردود بـأنَّ  النظـر عـن داللـة  بغـّض  _ت بظاهرهـا اآليـة املباركـة دلَّ

ل عـىلٰ  ك نبيّـه اهللا سـيُهلِ  أنَّ  عـىلٰ  _الرواية التـي ذكرناهـا سـابقًا   إذا تقـوَّ
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ــبعض األُ  ــا،اهللا ب ــأمورًا بتبليغه ــن م ــي مل يك ــور الت ــني أن  م ــرق ب ــري ف ــن غ م

ه خليفـة مـن بعـده أو غـريه؛ والسـبب يف اإلهـالك أنَّـ ل بالتنصيص عـىلٰ يتقوَّ 

  ـبَـمرسل من قِ  نبّي غ عـن اهللا سـبحانه مـا يـأمره اهللا ل اهللا، وعليـه أن يبلِّ

بالباطـل،  احلـّق   يلتـبس حينئـذٍ بتبليغه من دون أن يتجـاوزه قيـد أنملـة؛ لـئالَّ 

ت الغـرض مـن اس ضـالالً بعيـدًا، وهـذا يفـوِّ النـ والصدق بالكذب، فيضّل 

ــّي  ــة النب ــة البشــ  بعث ــدلُّ ـوهــي هداي ــأّي  ر، واآليــة ال ت  أنَّ  نحــو عــىلٰ  ب

 .ب التقّول شامل لغريه من املتقّولني املبطلنياإلهالك بسب

اهللا  مـن املتقـّولني عـىلٰ   ولو كـان هـذا احلكـم شـامالً لغـري النبـّي 

ـ بيـت ة أهـل اللكـان اّدعـاء أئّمـ تعاىلٰ  ة منصـوص علـيهم مـن م أئّمـأهنَّ

ــقِ  ــوله بَ ــبحانه ورس ــ ل اهللا س ــم حجَّ ــىلٰ أعظ ــم ع ــريهم؛ ألنَّ  ة هل ــم  غ هل

ل عليـه،  ك كـّل ُهيِلـ اهللا تعـاىلٰ  بـام أنَّ (: أن يقولـوا خلصـومهم حينئذٍ  مـن تقـوَّ

، ة معصــومون منصــوبون مــن ِقبَــل اهللا تعــاىلٰ نــا أئّمــعي أنَّ ونحــن نــدَّ 

ــ ــن ِقبَ ــا م ــوص علين ــول اهللا ومنص ــل رس ــو كنّ ــا ، فل ــاذبني يف دعوان ا ك

ذلـك دليـل  ه مل ينـزل علينـا عـذاب فـإنَّ لنزل علينا العذاب األليم، وحيث إنَّـ

ــا ــدقنا يف دعوان ــ)ص ــع أنَّ ــ، م ــرد يف ش ـــه مل ي ــات أهنَّ ــن الرواي  م يء م

صـدقهم؛ وهـذا دليـل  دليـل عـىلٰ  اّدعـاءهم للـنّص  إمامتهم بـأنَّ  احتّجوا عىلٰ 

 ملـا عي، وإالَّ صـدق املـدَّ  لـيس دلـيالً عـىلٰ  د اّدعـاء الـنّص جمـرَّ  أنَّ  واضح عىلٰ 

 .مجيعاً  ة أهل البيت غفل عنه أئمّ 

القــوم ال يقولــون باســتحالة اّدعــاء الكــاذب للمقامــات  والعجيــب أنَّ 

هم يمنعـون ولكـنَّ ، ة واإلمامـة واملهدويـة والسـفارةلوهيـة والنبـوَّ الدينية كاألُ 

ـ( اّدعاء الكاذب ملا أسموه ، ويقصـدون )ةالقـول اإلهلـي الـذي تقـام بـه احلجَّ

ــاب  ــودة يف كت ــيّة املوج ــة الوص ــه رواي ــة(ب ــا) الغيب ــع أنَّ ! ونحوه ــد  م أمح
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ــدَّ  ــامعيل مل ي ــوالً  عِ إس ــق ــاً إهليّ ــام ادَّ ، وإنَّ ــاب  ٰى ع ــة كت ــه يف رواي ــارة إلي اإلش

ـ، ولـو سـلَّ اً التي هي ليست قـوالً إهليّـ) لغيبةا( اّدعـاء  ا قـول إهلـي فـإنَّ منا بأهنَّ

ــ ة ال خيتلــف عــن اّدعــاء تلــك املقامــات القــول اإلهلــي الــذي تقــام بــه احلجَّ

اإلمامـة نفسـها، بـل  ٰى عـاإلمامـة فقـد ادَّ  عـىلٰ  ّص الـن ٰى عمن ادَّ  الدينية، وكّل 

 .اّدعاء اإلمامة ل به إىلٰ  ألجل التوّص إالَّ  عي النّص ه ال يدَّ إنَّ 

 :مورمردود بأُ  )لحكمةعدم تدّخله سبحانه خمالف ل حيث إنَّ (: وقوله

عي ه يمكـن للكـاذب أن يـدَّ أنَّـ بوضـوح عـىلٰ  هذا الكالم يـدلُّ  أنَّ  _ ١

ــ ــاىلٰ أنَّ ــبحانه وتع ــة اهللا س ــيه حكم ــا تقتض ــن م ــه، لك ــوص علي ــو  ه منص ه

 .عي الكاذب، ال برصفه عن اّدعائهالتدّخل اإلهلي بإهالك املدَّ 

ــ يمكــن ه وهــذا اعــرتاف مــن أمحــد إســامعيل مــن حيــث ال يشــعر بأنَّ

سـيهلكه ولـو بعـد حـني مـن  اهللا تعـاىلٰ   أنَّ عي مـا شـاء، إالَّ كاذب أن يدَّ  ألّي 

لـيس دلـيالً  د اّدعـاء الـنّص جمـرَّ  اّدعائه، ويف كالمه هذا اعـرتاف ضـمني بـأنَّ 

 .عيصدق املدَّ  عىلٰ 

ــال _ ٢ ــد يق ــ إنَّ : ق ــدم التــدّخل  ٰى ـمقتض ــي ع ــة ه ــة اإلهلي احلكم

ت ابــتالء النــاس يف هــذه الــدنيا ليتبــنيَّ احلكمــة قــد اقتضــ اإلهلـي، حيــث إنَّ 

ــّق  ــ املح ــذا يقتض ــالح، وه ــن الط ــالح م ــل، والص ــن املبط ــدم رصف ـم ي ع

ــدَّ  ــامل ــل مقتض ــة، ب ــاءاهتم الباطل ــن اّدع ــاذبني ع ــو  ٰى ـعني الك ــف ه التكلي

ـُروا  :حـني كـام قـال سـبحانه وتعـاىلٰ  ٰى إمهاهلم حتَّ 
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 . )١٧٨: آل عمران( ُ�ِه�ٌ 

ي التـدّخل اإلهلـي، لكـن هـذا التـدّخل ـاحلكمـة تقتضـ منا أنَّ سلَّ  _ ٣

ل القـدرة اإلهليـة ببـرت ام تتـدخَّ املبطل عن االّدعـاء، إذ ربَّـ غري منحرص يف صدّ 
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بسـنده عــن  عي كـام ورد يف احلـديث الـذي رواه الكلينـي هـذا املـدَّ  عمـر

عيـه هـذا األمـر ال يدَّ  إنَّ «: سـمعت أبـا عبـد اهللا يقـول: الوليد بن صبيح، قال

 .           )٢(»اهللا عمره )١( تربغري صاحبه إالَّ 

 :قال أمحد إسامعيل

ــنّص ( ــال هــذا القــول أو ال ــ  ىٰ ة عيســوصــيّ : ومث د بالرســول حمّم

 ّد ة الرسول حممّ ، ووصي  ّة واملهدّينيباألئم (. 

 :واجلواب

ــّي  أنَّ  ــوص بمهــدّيني اثنــي   النب مــن ولــد اإلمــام   عشـــرمل ي

إمامـًا  عشــرة مـن بعـده اثنـا األئّمـ أنَّ  ام نـصَّ عـىلٰ ، وإنَّـاملهدي املنتظر 

ــل  ــا الشــيعة وأه ــواترة رواه ــك مت ــه الطــاهرة، واألحاديــث يف ذل ــن عرتت م

ـ ةنَّ السُّ  ا املهـدّيون يف كتـبهم املشـهورة وقـد ذكرنـا مجلـة منهـا فـيام سـبق، وأمَّ

 يف روايـة فلـم يـرد هلـم ذكـر إالَّ  مـن ولـد اإلمـام املهـدي  عشــراالثنا 

ة، وهـي ضـعيفة السـند واحدة وهي ما أسامها أمحـد إسـامعيل بروايـة الوصـيّ 

 .مكام أوضحنا ذلك فيام تقدَّ  اً جدَّ 

ــ ــوأمَّ ال  _كــام قلنــا ســابقًا  _ه منصــوص عليــه فهــو ا اّدعــاء املبطــل أنَّ

ــدّل  ــه، ومل ي ــة ل ــىلٰ  أّي  قيم ــل ع ــاىلٰ  أنَّ  دلي ــ اهللا تع ــن ـيص ــني ع رف املبطل

ــ كثــريًا مــن  أنَّ  د احللبــي عــىلٰ ت صــحيحة حمّمــاّدعــاءاهتم الكاذبــة، وقــد دلَّ

ـاملبطلني ادَّ  ، فقـد )عاصـم مـن الضـالل( م منصـوص علـيهم يف نـّص عوا أهنَّ

عــن أيب عبــد  ،د احللبـيبسـند صــحيح عـن حمّمــ دوق الشـيخ الصــ ٰى رو

ـــالاهللا  ـــني  إنَّ «: ، ق ـــيهام ح ـــلوات اهللا عل ـــوب ص ـــن يعق ـــف ب يوس
                                                        

 ).٨٨: ٤؛ لسان العرب ٦٠٠: ٢الصحاح للجوهري : ُأنظر( .أهلك: َتَرب وَتربَّ ) ١(

عٰى / ٣٧٣: ١ الكايف) ٢(  .٥ح .../ اإلمامة وليس هلا بأهل باب من ادَّ
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ــ ــالـحض ــالً، فق ــون رج ــم ثامن ــوب وه ــع آل يعق ــاة مج ــؤالء  إنَّ : رته الوف ه

ــ ام ينجــيكم اهللا القــبط ســيظهرون علــيكم، ويســومونكم ســوء العــذاب، وإنَّ

بـن عمـران  ٰى قـوب، اسـمه موسـمـن أيـدهيم برجـل مـن ولـد الوي بـن يع

فجعـل الرجـل مـن بنـي إرسائيـل يسـّمي ابنـه . ، غالم طوال جعـد آدم

ــه ــان بــن عــثامن، عــن أيب . »ٰى موســ: عمــران، ويســّمي عمــراُن ابنَ فــذكر أب

ــ احلســني، عــن أيب بصــري، عــن أيب جعفــر   ٰى مــا خــرج موســ«: ه قــالأنَّ

عي أنَّـخرج قبله مخسـون كـّذابًا مـن بنـي إرسائيـل، كلّ  ٰى حتَّ   ٰى ه موسـهـم يـدَّ

 .)١(»بن عمران

واحـد  كـّل  ٰى عـمخسني كّذابًا ادَّ  أنَّ  ت عىلٰ هذه الرواية الصحيحة دلَّ  فإنَّ 

اهللا يوسـف بـن يعقـوب  ه هو املنصوص عليه يف وصيّة نبّي منهم كذبًا وزورًا أنَّ 

 َّه منصوص عي أنَّ من يدَّ  ، وهذه الرواية تبطل ما زعمه أمحد إسامعيل من أن

 . ه عاصم من الضالل فهو صادقموصوف بأنَّ  يه يف نّص عل

 :قال أمحد إسامعيل

ــة يف بيــان أنَّ ( ــع، وبالتــايل فــالنّص  فاآلي ــّول ممتن ــوظ  هــذا التق حمف

 . )عيه غريهلصاحبه، وال يدَّ 

 :واجلواب

، ويف مـورد اآليـة خمصوصـة برسـول اهللا  ا أوضحنا فيام سـبق أنَّ أنّ 

بالباطـل،  اهللا تعـاىلٰ  املتقـّولني عـىلٰ  تشـمل كـّل  كام جاء يف الرواية، وال خاّص 

 .اهللا سبحانه غري ممتنع، ال بداللة هذه اآلية وال بغريها فالتقّول عىلٰ 

قـد امتنـع خارجـًا   تقّول النبـّي  أنَّ  ت عىلٰ ام دلَّ اآلية إنَّ  أنَّ  مضافًا إىلٰ 

اإلهالك  نَّ حرف امتناع المتناع، وهي تفيد أ )لو( بدليل عدم وقوع هالكه، فإنَّ 
                                                        

 .١٣ح / ٦باب / ١٤٧: امل الدينك) ١(
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ممتنـع، أو   تقّول غري النبّي  أنَّ  عىلٰ  مل حيصل لعدم حصول التقّول، وال تدلُّ 

 .رف املبطلني عن التقّول عليه بالباطلـيص اهللا تعاىلٰ  أنَّ 

ـ إنَّ : وبتعبري آخـر نقـول  ل عـىلٰ مل يتقـوَّ   النبـّي  أنَّ  ت عـىلٰ اآليـة دلَّ

كـام أمـره اهللا بـه، ويف هـذا داللـة  تعـاىلٰ  ه بلَّـغ عـن اهللايء، وأنَّ ـيف ش اهللا تعاىلٰ 

 . اهللا سبحانه تقّول عىلٰ  ه مل يقع منه أّي ، وأنَّ  عصمة النبّي  عىلٰ 

 لـون عـىلٰ املبطلـني الكـاذبني ال يتقوَّ  أنَّ  داللـة عـىلٰ  بـأّي  واآلية ال تـدلُّ 

حمفـوظ لصـاحبه، وال  الـنّص ( أبدًا، فـام قالـه أمحـد إسـامعيل مـن أنَّ  اهللا تعاىلٰ 

ــريهيدَّ  ــه غ ــبطالن؛ ألنَّ  )عي ــح ال ــ واض ــة إنَّ ــة املبارك ــدد اآلي ــت يف ص ام كان

ذكـر لقاعـدة عاّمـة  بخصوصـه، ومل يـرد يف اآليـة أّي   احلديث عن النبّي 

 . غري النبّي  يمكن تطبيقها عىلٰ 

إن ّا    ل ا أ  ا:  

 :قال أمحد إسامعيل

ــنيِّ ( ــات ُتب ــد رواي ــن  أنَّ وتوج ــة يف ال ــىلٰ  ّص اآلي ــي ع ــاء اهللا  اإلهل خلف

ــ إهلــي ال بــدَّ  باخلصــوص، فهــو نــّص  صــاحبه،  يصــل إىلٰ  ىٰ أن حيفظــه اهللا حتَّ

ل ر عليـه، سـواء كـان هـذا التـدّخ تـدّخل يـؤثِّ  إهلي حمفـوظ مـن أيّ  فهو نّص 

ــه إىلٰ  ــة نقل ــة  يف مرحل ــله، أم يف مرحل ــذي سيوص ــة ال ــل  _اخلليف  _أو مراح

 .)عيهالذي سيدَّ  اخلليفة وصوله إىلٰ 

 :واجلواب

ـروايـة حمّمـ ا ذكرنا فيام سبق أنَّ أنّ  بعضـهم  أنَّ  ت عـىلٰ د بـن الفضـيل دلَّ

ه النـاس بأنَّـ خليفـة عـىلٰ  بعـد أن نصـب أمـري املـؤمنني   م النبـّي اهتَّ 

مل يــأمره بــذلك، فنزلــت بعــض  اهللا تعــاىلٰ  فعــل ذلــك مــن تلقــاء نفســه، وأنَّ 

ـ  النبـّي  نَّ  أاآليات الكريمة التي تبنيِّ  ـإنَّ مـا أمـره اهللا  غ عـن اهللا تعـاىلٰ ام بلَّ
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اهللا يف أمـر اخلالفـة بـام مل يـأمره اهللا بـه ألهلكـه اهللا  ل عـىلٰ ه لو تقوَّ بتبليغه، وأنَّ 

 .من غري إمهال

 ىٰ أن حيفظـه اهللا حتَّـ إهلـي ال بـدَّ  فهـو نـّص (: ا قول أمحـد إسـامعيلوأمَّ 

ــ ،آخــر كالمــه إىلٰ  )...صــاحبه يصــل إىلٰ  ــف ــة؛ ألنَّ  ٰى ال معن ــه يف مــورد اآلي  ل

ــ  النبــّي  ــاىلٰ بلَّ ــاس مــا أراده اهللا تع  مــن نصــب أمــري املــؤمنني  غ الن

املطلـوب إيصـاله للنـاس، وقـد أوصـله  خليفة للمسلمني، وهـذا هـو الـنّص 

ه صـاحبه؛ ألنَّـ يصـل إىلٰ  ٰى حتَّـ ألن حيفظـه اهللا تعـاىلٰ  ٰى للناس فعالً، فـال معنـ

ــالةً  ــًا، أو رس ــيس كتاب ــةً ل ــةً  ، أو ورق ــ مكتوب ــ ٰى حتَّ ــا إىلٰ يتكفَّ أن  ل اهللا بحفظه

 .تصل للناس

مـن االّدعـاءات الكاذبـة  لوجـوب حفـظ هـذا الـنّص  ٰى ه ال معنـكام أنَّ 

ــيال يدَّ  ــاحبه؛ ألنَّ ك ــري ص ــه غ ــاحبه  عي ــؤمنني  _ص ــري امل ــو أم  _ وه

ــأّي  ــبس ب ــن أن يلت ــروف، ال يمك ــنّص  مع ــتغالل ال ــد اس ــل يري ــاذب مبط  ك

 . ه هو املنصوص عليه فيه دون أمري املؤمنني عي أنَّ ليدَّ 

ــ ــن أئّم ــدرت ع ــي ص ــوص الت ــاقي النص ــال يف ب ــذا احل ــل وهك ة أه

اإلمامـة بعـده،  اإلمـام الـذي يتـوّىلٰ  إمـام قـد نـصَّ عـىلٰ  كّل  ، فإنَّ البيت 

ــهورًا يف  ــًا ومش ــه معروف ــريه؛ لكون ــبس بغ ــن أن يلت ــث ال يمك ــه بحي وعيَّن

 . زمانه

ـا لو سـلَّ أنّ ا قلنا يتبنيَّ وممَّ  مـن  إمـام عـىلٰ  كـّل  ه جيـب حفـظ نـّص منا بأنَّ

عـن التبـديل  ام يكـون بصـيانة الـنّص إنَّـ حفظ الـنّص  اإلمامة بعده، فإنَّ  يتوّىلٰ 

ش فيهـا، وجعلـه النـاس بأسـانيد صـحيحة ال ُخيـدَ  والتحريف، وإيصـاله إىلٰ 

ـ  عيـه غــري صـاحبه فــالعـن أن يدَّ  ا صـيانة الــنّص واضـحًا ال لـبس فيــه، وأمَّ

 .صاحبه معروف ومشهور ال يلتبس بغريه له كام قلنا؛ ألنَّ  ٰى معن
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 :قال أمحد إسامعيل

ل يف هـذه اآليـة التقـوّ  نـت هـذه احلقيقـة، وهـي أنَّ وهنالك روايات بيَّ (

ــنّص  ــوص ال ــي هــو بخص ــ: اإلهل ــن حمّم ــن ع ــن أيب احلس ــيل، ع ــن الفض د ب

 ،ـــال ـــول اهللا : ق ـــن ق ـــألته ع ـــو: س
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 :واجلواب

ــة  أنَّ  ــذه الرواي ــا  _ه ــام قلن ــول اهللا  _ك ــة برس ــورد خاّص ، ويف م

عي مـن يــدَّ  ، فـال تشـمل كـّل أمـري املــؤمنني  عـىلٰ  ، وهـو الـنّص خـاّص 

ق يء، سـواء أكانـت دعـواه تتعلَّــشـل عليـه بباطلـة أو يتقـوَّ  ٰى اهللا دعـو عىلٰ 

ة واإلمامـة، أم غـري ذلـك، ونحـن بيَّنّـا ، أم بمقـام دينـي كـالنبوَّ خـاصٍّ  بنصٍّ 

 .م، فال حاجة إلعادتهذلك فيام تقدَّ 

  ّ ُْ  ّ  ا :  

 :قال أمحد إسامعيل

ــام الصــادق  كــام أنَّ ( ــهــذا األمــر ال يدَّ  إنَّ «: يقــول اإلم ــري عي ه غ

 .)]٣٧٢ص /١ ج: الكايف للكليني[ » ترب اهللا عمرهصاحبه إالَّ 
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 :واجلواب

 : مورة أُ عدَّ  عىلٰ  هذه الرواية تدلُّ  أنَّ 

 فــإنَّ  عي اإلمامــة وهــو لـيس بإمــام مـن اهللا تعــاىلٰ مــن يـدَّ  كـّل  أنَّ  _ ١

عي الوصــيّة اهللا يبــرت عمــره ال حمالــة، وبــرت العمــر غــري خمصــوص بمــن يــدَّ 

 .واضح من هذا احلديثفقط كام هو 

اهللا  اّدعـاء الكــاذب املبطــل لإلمامــة أمـر ممكــن بــل واقــع، وأنَّ  أنَّ  _ ٢

رفه عـن هـذا االّدعـاء ـال حيول بني الكـاذب وبـني اّدعائـه لإلمامـة، وال يصـ

ــ ــاذب، وإنَّ ــاء الك ــد اّدع ــه بع ــه، ال قطع ــو إنقاص ــره، وه ــرت عم ــه بب ام يعاقب

ــ ــارشة، بمعن ــة مب ــل ا أنَّ  ٰى اإلمام ــدَّ املبط ــاذب امل ــن أن لك ــة يمك عي لإلمام

ه ال يعـيش عمـره الطبيعـي الـذي ة سـنني، لكنـَّيعيش بعد اّدعاء اإلمامـة عـدَّ 

ــدَّ  ــد ق ــيعرتف أمح ــة، وس ِع اإلمام ــدَّ ــو مل ي ــه ل ــان سيعيش ــذي ك ــه وال ره اهللا ل

 .إسامعيل بذلك فيام يأيت من كالمه، فانتظر

ــري إىلٰ  ــ ويش ــيخ الص ــا رواه الش ــاه م ــا قلن ــنده دوق م ــن أيب  بس ع

ــدين  ــن العاب ــام زي ــن اإلم ــابيل، ع ــد الك ــ خال ــديثأنَّ ــال يف ح : ه ق

ـل الفنـاء« قطيعـة الـرحم، واليمـني الفـاجرة، واألقـوال : والذنوب التي تعجِّ

 .)١(»طرق املسلمني، واّدعاء اإلمامة بغري حّق  الكاذبة، والزنا، وسدّ 

اهللا  فـإنَّ  من قطع رمحـه أو كـذب أو زنـا أو سـدَّ طريقـاً  وال ريب يف أنَّ 

 أنَّ  عـىلٰ  ال يعاجله باهلالك مبارشة بعـد صـدور الـذنب عنـه، واحلـديث يـدلُّ 

مـن أســباب  هـذه األعـامل القبيحـة ومـن ضـمنها اّدعــاء اإلمامـة بغـري حـّق 

 .تعجيل الفناء أي إنقاص العمر وتعجيل املوت

اهللا  ل مــا قالــه أمحــد إســامعيل مــن أنَّ هــذه الروايــة ُتبطِــ أنَّ  _ ٣
                                                        

 .٢ح / باب معنى تفسري الذنوب/ ٢٧١: معاين األخبار) ١(
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ــ ــنّص رف املـيص ــاء ال ــن اّدع ــل ع ــبط ــ؛ ألهنَّ ــىلٰ ا دلَّ ــدَّ  أنَّ  ت ع ــة م عي اإلمام

 ل إمـام احلـّق بَـه مسـتخلف مـن قِ ه منصـوص عليـه أو أنَّـعي أنَّـيمكن أن يدَّ 

اهللا سـبحانه  ذلـك، ولـو أنَّ  ٰى عـيبـرت عمـره لـو ادَّ  اهللا تعـاىلٰ   أنَّ الذي قبله، إالَّ 

بعــد ذلــك أن يبــرت اهللا رف الكــاذبني عــن اّدعــاء اإلمامــة ملــا اســتحّقوا ـيصــ

 . أعامرهم

   ا وف  اّدء اّ؟

 : قال أمحد إسامعيل

ــفاملبطل مص( ا تعصـم مـن روف عن اّدعاء الوصيّة اإلهلية املوصوفة بأهنَّ

اّدعاءه هلا مقرون هبالكه قبل أن يظهر هذا االّدعاء  ك هبا من الضالل، أو أنَّ متسَّ 

ا عجز، أو ا جهل، وإمَّ ب عليه إمَّ ع اّدعائه الوصيّة يرتتَّ إمهاله م للناس، حيث إنَّ 

 مـور حمالـة بالنسـبة للحـّق كذب َمْن َوَعَد املتمّسكني به بعدم الضالل، وهـذه أُ 

َِمِ�  :املطلق سبحانه، وهلذا قال تعاىلٰ   بِـا�ْ
ُ
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 :واجلواب

 )روف عن اّدعاء الوصـيّة اإلهليـةـاملبطل مص إنَّ (: قول أمحد إسامعيل أنَّ 

ة معروفني أئمّ  عىلٰ  أن تنّص  الوصيّة احلقيقية ال بدَّ  ما؛ وذلك ألنَّ  حدٍّ  صحيح إىلٰ 

 ال يلتبسون بغريهم، وال يمكن أن تكون مبهمة حتتمل رجاالً كثريين، وهلذا فإنَّ 

 ه هو املنصوص عليه يف الوصـيّة، وكـّل عي أنَّ رفه عقله عن أن يدَّ ـمبطل يص كّل 

العقالء ال يعتبون عليه، وال  ه منصوص عليه وهو ليس كذلك فإنَّ عي أنَّ من يدَّ 

عي يف زمان رسول عيه عاقل، كمن يدَّ ما ال يدَّ  ٰى عه ادَّ يدرجونه يف عدادهم؛ ألنَّ 

ه شخص آخر مع أنَّ   عيل بن أيب طالب ه هو اإلمام أمري املؤمننيأنَّ  اهللا 

 .معروف باسمه ونسبه
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ــ ٰى عــنــا ال نجــد أحــدًا مــن الكــّذابني املبطلــني ادَّ وهلــذا فإنَّ   ه مــوٰىص أنَّ

ــّي  ــن النب ــة ع ــة ثابت ــيّة معروف ــه يف وص ــوص علي ــه أو منص ــن   إلي أو ع

ــة أهــل البيــت واحــد مــن أئّمــ بعــض  ا اّدعــاء الكــّذابني أنَّ ، وأمَّ

واحـد  يف اّدعـاء مخسـني كـّذابًا، كـّل  إليهم فهو كثـري كـام مـرَّ النصوص تشري 

 ٰى آيـة بشـارة عيسـ بـن عمـران، واّدعـاء القاديـاين أنَّ  ٰى ه موسـعي أنَّ منهم يدَّ 

 .ام تعنيه هو دون غريهإنَّ  برسول اهللا  بن مريم 

ــ  فــإنَّ  الــنّص  ٰى عــاملبطــل الكــّذاب إذا ادَّ  ا زعــم أمحــد إســامعيل أنَّ وأمَّ

ــاءه  ــري اّدع ــو غ ــاس، فه ــاء للن ــذا االّدع ــر ه ــل أن يظه ــه قب ــرون هبالك مق

ــاىلٰ  صــحيح؛ ألنَّ  ــّذاب قبــل أن يصــل  اهللا تع ــل اجلريمــة، والك ال يعاقــب قب

تـه نيَّ  بـاإلهالك عـىلٰ  كذبه للناس فهو مل يكذب بعـد، فكيـف يعاقبـه اهللا تعـاىلٰ 

 !السيّئة وعزمه اخلبيث؟

إمهـال الكـاذب  ّتبـة عـىلٰ ا زعمـه لـوازم مرتوما ذكره أمحد إسامعيل ممـَّ

ــدَّ  إىلٰ  ــز، أو الكــذب إىلٰ أن ي ــل، أو العج ــن نســبة اجله ــيّة، م اهللا  عي الوص

ـتعاىلٰ  الً، فـال حاجـة ، فهـي غـري الزمـة، وقـد أجبنـا عليهـا فـيام سـبق مفصَّ

 . إلعادة اجلواب عليها

ّا آ  إ ل أا  ل:  

 : قال أمحد إسامعيل

 اآلية تطابق االستدالل العقيل السابق وهو أنَّ  إنَّ : أكثر أقول وللتوضيح(

قاوِ�ِل  :قوله تعاىلٰ  االّدعاء ممتنع وليس ممكناً، فإنَّ 
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م مـع مـن ال يؤمنـون الً هللك، واآلية تـتكلَّ ه لو كان متقوّ نَّ إالمتناع التقّول، أي 

والقرآن، وبالتايل فاالحتجاج بالكالم يف اآلية ليس هبا كوهنا كالم  د بمحمّ 
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م ال يؤمنون هبذا، بل االحتجاج هو بمضمون اآلية، أي احتجاج بام هو اهللا؛ ألهنَّ 

ه عاصم من الضـالل ملـن اإلهلي املوصوف بأنَّ  لنّص ا ثابت عندهم عقالً وهو أنَّ 

عيـه غـري ه يمكـن أن يدَّ القول بأنَّ  عيه غري صاحبه؛ ألنَّ ك به ال يمكن أن يدَّ متسَّ 

 .)اجلهل أو العجز أو الكذب هللا سبحانه وتعاىلٰ ] كذا[صاحبه يلزم منه نسب 

 :واجلواب

ــ أنَّ  ــتدالله بأنَّ ــف اس ــامعيل وص ــد إس ــيل، أمح ــتدالل عق ــو يف ه اس وه

 ام هـو جهـل مكشـوف، وكـان الـالزم عليـه أن حيـتّج حقيقته ليس بعقيل، وإنَّ 

ــدعــواه بالكتــاب العزيــز وأحاديــث أهــل البيــت  عــىلٰ  ه كثــريًا مــا ؛ ألنَّ

يعيــب الــذين يســتعملون عقــوهلم الناقصــة يف أصــول الفقــه واملنطــق 

 . وغريمها من العلوم، وهو هنا قد وقع فيام يعيب العلامء به

ــ ــن ب ــولوم ــامعيل نق ــد إس ــزام ألمح ــو  إنَّ : اب اإلل ــذا ل ــتدالله ه اس

ذلـك ال يلـزم  صـحيحًا بحسـب عقولنـا الناقصـة، فـإنَّ  اً نا رأيناه تامّ منا بأنَّ سلَّ 

عقولنـا الناقصـة قـد  منه أن يكـون هـذا االسـتدالل صـحيحًا يف الواقـع؛ ألنَّ 

 .ح ما ليس بصحيحال تدرك الواقع، وقد تصحِّ 

ــمّ  ــتد إنَّ  ث ــرق االس ــدَّ ط ــيل ال ب ــد  الل العق ــبطة بقواع ــون منض أن تك

ــر ــامعيل ي ــد إس ــان أمح ــإن ك ــق، ف ــب املنط ــامء يف كت ــا العل ــذه  أنَّ  ٰى ذكره ه

العلـامء مـن اعـتامد علـم املنطـق  القواعد صحيحة، فقـد وقـع فـيام عابـه عـىلٰ 

 . الذي هو علم وثني من علوم اليونان

العلــامء يف غــري مــا يقولــه  ٰى خــروإن كانــت ألمحــد إســامعيل قواعــد أُ 

املنطق من طرق االستدالل فعليـه أن يبيّنهـا، لننظـر فيهـا هـل هـي صـحيحة 

 .أم ال

الـذي ذكـره أمحـد إسـامعيل ال ) العقـيل(هـذا االسـتدالل  وعليه، فـإنَّ 
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 قالـه يف النظـر عـامَّ  ينبغي األخذ به بحسب قواعـده التـي يدنـدن هبـا، بغـّض 

  .استدالله العقيل هذا هل هو صحيح عندنا أم ال

ــأّين  وهنــا أود اإلشــارة إىلٰ  أمحــد إســامعيل  بــّني أنَّ ام ذكــرت ذلــك ألُ  إنَّ

ـ ك بـه يف مـورد آخـر ليست له قواعد يسري عليهـا، فـام ينكـره يف مـورد يتمسَّ

 . غرضه ه يصل به إىلٰ أنَّ  إذا كان يظنّ 

ذكـره أمحـد  اآليـة ال تطـابق االسـتدالل الـذي إنَّ : إذا تبنيَّ ذلك أقـول

 : ة وجوهمن عدَّ  اً عقليّ  إسامعيل وسّامه

ــة خاّصــ أنَّ  _ ١ ــالنبّي اآلي ــة فيهــا عــىلٰ  ة ب مــن  كــّل  أنَّ  ، وال دالل

ل عىلٰ  اهللا يعاقبـه بـاإلهالك، وأمحـد إسـامعيل جعـل اآليـة  فـإنَّ  اهللا تعـاىلٰ  تقوَّ

اهللا بالباطـل، سـواء أكـان  مـن تقـّول عـىلٰ  ا تشمل كـّل ة، وزعم أهنَّ قاعدة عامّ 

 . ناه فيام سبقا غري صحيح كام بيَّ أم غريه، وهذ اً نبيّ 

ة برواية حمّمـ أنَّ  _ ٢ هبـا أمحـد  د بـن الفضـيل التـي اسـتدلَّ اآلية املفرسَّ

اهللا يف أمـر خالفـة أمـري املـؤمنني  إسامعيل فيام سـبق خمصوصـة بـالتقّول عـىلٰ 

ــب  ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــن اإلم ــوص بم ــامعيل خمص ــد إس ــالم أمح ، وك

عاصـم مـن الضـالل، وهنـاك فـرق كبـري  نـّص ه منصـوص عليـه يف عي أنَّ يدَّ 

ه عي رجـل أنَّـعـن اهللا مـا مل يـأمره بـه، وبـني أن يـدَّ   غ النبـّي بني أن يبلِّـ

عاصـم مـن الضـالل، فمـورد اآليـة مغـاير للمـورد  منصوص عليـه يف نـّص 

 .عليه أمحد إسامعيل الذي استدلَّ 

، وعــدم  النبــّي  التقــّول ممتنــع عــىلٰ  أنَّ  عــىلٰ  اآليــة ال تــدلُّ  أنَّ  _ ٣

 امتناعــه، ولــو كــان ممتنعــًا ملــا كــان هنــاك أّي  عــىلٰ  ال يــدلُّ  وقوعــه منــه 

فضــل يف  أّي   فائــدة يف اإلخبــار بعقوبــة هــذا التقــّول، وملــا كــان للنبــّي 

 . ه ممتنع عليه، وهو غري خمتار فيهاهللا سبحانه؛ ألنَّ  عدم تقّوله عىلٰ 
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 صـوص عليـه يف نـّص ه منوكذلك احلال يف اّدعـاء املبطـل الكـاذب أنَّـ

ــ الفــرق بــني   أنَّ ه ممكــن أيضــًا ال اســتحالة فيــه، إالَّ عاصــم مــن الضــالل فإنَّ

ــو أنَّ  ــرين ه ــىلٰ  األم ــّول ع ــّي  التق ــن النب ــع م ــًا   اهللا ال يق ــان ممكن وإن ك

 . ه يقع بكثرةا التقّول من املبطل الكاذب فإنَّ عقالً، وأمَّ 

م الفرق بني املمتنع واملمكن، عي اإلمامة كيف ال يفهن يدَّ ب ممَّ وأنا أتعجَّ 

د املمتنـع بـذلك، ال أن ولو كان يريد باملمتنع املمتنع وقوعًا لكان عليـه أن يقيِّـ

 . املمتنع عقالً ال وقوعاً  عىلٰ  ه إذا أطلق دلَّ يطلقه من دون تقييد، فإنَّ 

د م مـع مـن ال يؤمنـون بمحّمـواآليـة تـتكلَّ (: ا قول أمحـد إسـامعيلوأمَّ 

 لتـايل فاالحتجـاج بـالكالم يف اآليـة لـيس هبـا كوهنـا كـالم والقرآن، وبا

ــ ــ )م ال يؤمنــون هبــذااهللا؛ ألهنَّ د بــن ت عليــه روايــة حمّمــفهــو خــالف مــا دلَّ

ـ الفضيل التي احتجَّ  ـ ا واضـحة الداللـة عـىلٰ هبا أمحـد إسـامعيل آنفـًا، فإهنَّ ا أهنَّ

ــردّ  ــدد ال ــت يف ص ــىلٰ  كان ــاهر  ع ــب ظ ــانوا بحس ــذين ك ــحابة ال ــض الص بع

ــا ــالنبّي ح ــون ب ــريم، إالَّ  هلم يؤمن ــالقرآن الك ــون ب ــ، ويؤمن ــانوا  أهنَّ م ك

خليفـة  نصـب أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب   النبـّي  ون أنَّ يظنّ 

 .ام من تلقاء نفسه، وإنَّ من بعده ال بأمر من اهللا تعاىلٰ 

وال يؤمنـون   والكالم يف هذا املورد مـع الـذين ال يؤمنـون بـالنبّي 

م ال يؤمنـون بـالقرآن فلـن يؤمنـوا هبـذا هؤالء بام أهنَّ  حمض؛ ألنَّ  بالقرآن عبث

سيهلك نبيّه لو  اهللا سبحانه وتعاىلٰ  الوعيد املذكور يف هذه اآلية، ولن يصّدقوا أنَّ 

 .اهللا بالباطل الرسالة كذب وتقّول عىلٰ  كّل  م يرون أنَّ يء؛ ألهنَّ ـل عليه بشتقوَّ 

م مع الـذين ال اآلية تتكلَّ  ن زعمه أنَّ غرض أمحد إسامعيل م أنَّ  ٰى وال خيف

االستدالل املذكور يف اآلية عقيل، وهبـذا  أنَّ  هو التأكيد عىلٰ   يؤمنون بالنبّي 

ه من الواضح ، مع أنَّ اً الستدالل الذي ذكره وسّامه عقليّ يتطابق مضمون اآلية وا
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ام هي وإنَّ  ،ث عن موضوع عامّ دليل عقيل، وال تتحدَّ  أّي  اآلية ال تشتمل عىلٰ  أنَّ 

ل يء، ولو تقـوَّ ـبش اهللا سبحانه وتعاىلٰ  ل عىلٰ مل يتقوَّ   النبّي  يف صدد بيان أنَّ 

 . يء لعاقبه اهللا باإلهالكـعليه بش

ــامعيل ــد إس ــول أمح ــة، أي (: وق ــمون اآلي ــو بمض ــاج ه ــل االحتج ب

ه اإلهلـي املوصـوف بأنَّـ ّص الـن احتجاج بام هو ثابـت عنـدهم عقـالً، وهـو أنَّ 

ـعاصم من ا ، واضـح )عيـه غـري صـاحبهك بـه ال يمكـن أن يدَّ لضالل ملن متسَّ

ــ الــنّص  إنَّ (: العقــالء ال يقولــون الــبطالن؛ ألنَّ  ه اإلهلــي املوصــوف بأنَّ

ــالل ال يدَّ  ــن الض ــم م ــاحبهعاص ــري ص ــه غ ــ)عي ــاحب   أنَّ  ٰى ، بمعن ــري ص غ

 نـا مل نجـد أحـدًا مـنعليـه، فإنَّ  يشـري إليـه ويـنّص  الـنّص  عي أنَّ ال يـدَّ  النّص 

ار قـريش لـو كـانوا كّفـ العقالء قبل أمحد إسـامعيل قـال هـذا الكـالم، مـع أنَّ 

ــأنَّ  ــدون ب ــنّص  يعتق ــي ال يدَّ  ال ــه إالَّ اإلهل ــدوا عي ــزمهم أن يعتق ــاحبه، لل  ص

 .املنصوص عليه يف التوراة واإلنجيل  ة النبّي بنبوَّ 

ـــوال ينقضـ ه احتجـاج بــام هــو ي العجــب مـن قــول أمحــد إسـامعيل إنَّ

ـالعـرب كـانوا أُ  ه يعـرف أنَّ م عقـالً، مـع أنَّـثابت عنده يّـة، ال يعرفـون مّ ة أُ مَّ

شيئًا من املعارف، فهـل يمكـن االحتجـاج علـيهم بـام ال تدركـه عقـوهلم وال 

 تصل إليه أفهامهم؟

ــ ــامعيلوأمَّ ــد إس ــول أمح ــ ألنَّ (: ا ق ــول بأنَّ ــن أن يدَّ الق ــري ه يمك ــه غ عي

 )ب هللا ســبحانه وتعــاىلٰ صــاحبه يلــزم منــه نســب اجلهــل أو العجــز أو الكــذ

 . فقد بيَّنا فساده فيام سبق، فال حاجة إلعادته

 :قال أمحد إسامعيل

ــن ( ــًة  _إذن فــال يمك ــاً ورواي ــالً وقرآن ــنّص  _عق  أن حيصــل اّدعــاء ال

 .)ك بهه عاصم من الضالل ملن متسَّ اإلهلي التشخييص املوصوف بأنَّ 
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ه مل يستطع أن قاله أمحد إسامعيل، وأنَّ  ه قد تبنيَّ للقارئ العزيز بطالن ماأنَّ 

 .، بل الثابت خالف كالمهيثبت دعواه ال عقالً، وال قرآنًا، وال روايةً 

ــ ــألنَّ أمَّ ــالً ف ــدَّ  ا عق ــع أن ي ــل ال يمن ــن العق ــاء م ــا ش ــل م عي املبط

إمكــان  عــىلٰ  ، ولــيس هنــاك أدّل الباطلــة التــي ال تقــف عنــد حــدّ  ٰى الــدعاو

ة واإلمامــة لوهيـة والنبــوَّ األُ  ٰى عــر مـن ادَّ ـشــمـن الب ذلـك مــن وقوعـه، فــإنَّ 

عاصـم مـن الضـالل كالقاديـاين  عـاؤه متعّلقـًا بـنّص كـان ادّ أوغريها، سـواء 

فهـو لـيس  اً سـّامه أمحـد إسـامعيل دلـيالً عقليّـوغريه أم مل يكـن كـذلك، ومـا 

 .ب عليها أمورًا غري الزمةباطلة، رتَّ  ٰى ام هو تلفيقات لدعاوكذلك، وإنَّ 

 :دعـواه، وهـي قولـه تعـاىلٰ  هبـا عـىلٰ  آليات القرآنية التـي اسـتدلَّ ا اوأمَّ 
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ــ، �ِمن ــفإهنَّ ــاملة  ة برســول اهللا ا خاّص ــري ش ــا، وغ ــام قلن ك

ة واإلمامـة عني للمقامـات الدينيـة العاليـة كـالنبوَّ املـدَّ املبطلني الكـاذبني  لكّل 

 .عاصم من الضالل أم ال وغريها، سواء أكان اّدعاؤهم مرتبطًا بنصٍّ 

ـ ) كـامل الـدين ومتـام النعمـة(ا الروايـات فقـد نقلنـا روايـة كتـاب وأمَّ

ـابًا ادَّ مخسـني كـذَّ  بـأنَّ  التي أخرب فيها اإلمام الرضا  بـن  ٰى م موسـعـوا أهنَّ

نجـاة بنـي إرسائيـل سـتكون  بـأنَّ  اهللا يوسـف  مران الـذي أخـرب نبـّي ع

ي عاصـم مـن الضـالل كـام ـتشخيصـ ق بـنّص يديـه، وهـذا اّدعـاء يتعلَّـ عىلٰ 

 .عاه كّذابون كثريونهو واضح، ومع ذلك ادَّ 

 :قال أمحد إسامعيل

ـيدَّ  ىٰ حمفوظ من االّدعاء حتَّ  النّص  أي أنَّ ( ق الغـرض عيه صاحبه؛ ليتحقَّ

 .)ك به كام وعده اهللا سبحانهف املتمسِّ ، وهو منع الضالل عن املكلَّ النّص من 
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 :واجلواب

ــ اهللا تعــاىلٰ  نــا ذكرنــا فــيام ســبق أنَّ أنَّ  ل بحفــظ مجيــع النصــوص مل يتكفَّ

ــإنَّ  ــة العاصــمة مــن الضــالل، ف ــن  اإلهلي ــريًا مــن النصــوص العاصــمة م كث

يومنـا هـذا ومل  إىلٰ  مل تبـَق   ٰى ة اهلـدالضالل الصـادرة عـن األنبيـاء وأئّمـ

 تصل إلينا، فكيف يمكن اّدعاء حفظها؟

والنصوص العاصمة مـن الضـالل التـي حفظهـا اهللا ووصـلت إلينـا مل 

اّدعاء مل يقـم عليـه  كّل  حيفظها اهللا سبحانه من اّدعاءات الكاذبني املبطلني؛ ألنَّ 

عون واملـدَّ ، دليل ال قيمة له عند العقالء، واّدعاءات املبطلني ال تقف عنـد حـدّ 

هم مصابون يف عقوهلم أو يف ديـنهم، والشـواهد القرآنيـة للباطل كثريون، وكلّ 

عني عن اّدعـاءاهتم رف هؤالء املدَّ ـمل يص اهللا تعاىلٰ  د أنَّ والروائية والتارخيية تؤكِّ 

ق بالنصـوص الكاذبة، وقد ذكرنا فيام سبق نامذج من هذه االّدعاءات التي تتعلَّـ

 . فال حاجة لتكرارها العاصمة من الضالل،

ـ ــ _وهـو املنــع مـن الضـالل  _املـذكور  ا الغـرض مـن الــنّص وأمَّ ه فإنَّ

مـع اّدعـاء الكـاذبني املبطلـني الـذين مل ُيثبتـوا اّدعـاءاهتم بـدليل  ٰى ق حتَّـيتحقَّ 

العاصـم مـن الضـالل ال خيـرج عـن كونـه عاصـًام مـن  الـنّص  صـحيح؛ ألنَّ 

 .املعلوم بطالهنا الضالل بأمثال هذه االّدعاءات الكاذبة

ّء ااّد   ؟ا  

 : قال أمحد إسامعيل

 :وللتوضيح والتفصيل أكثر أقول(

ـ: مّدعي املنصـب اإلهلـي إنَّ  ي ـالتشخيصـ عياً للـنّص ا أن يكـون مـدَّ إمَّ

ـاملوصوف بأنَّ  ، حمـّق ] كـذا[ع ك بـه، فهـذا املـدَّ ه عاصم مـن الضـالل ملـن متسَّ

 .)أو مبطالً  وال يمكن أن يكون كاذباً 
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ــدَّ  أنَّ  ــة أو اإلمامــة أو الســفارة إذا ادَّ عي املنصــب اإلهلــي كــالنبوَّ م  ٰى ع

ــنّص  ــ ال ـــالتشخيص ع ــ ٰى ي، أي ادَّ ــصٍّ أنَّ ــه يف ن ــه بشخص ــوص علي  ه منص

ــّي  ــ  صــحيح وارد عــن النب ــد األئّم ــن أح ــال ة املعصــومني أو ع ، ف

 : خيلو احلال من أحد أمرين

ــ ــنّص إمَّ ــون ال ــد ا أن يك ــنيَّ إما ق ــع ــحًا جليّ ــًا واض ــًا تعيين ــًا معروف  اً م

ــام هــو املعهــود يف  بحيــث ال حيصــل أّي  ــه ك ــبس يف اإلمــام املنصــوص علي ل

ــوم  أمــري املــؤمنني  عــىلٰ   النبــّي  اإلمامــة، كــنّص  النصــوص عــىلٰ  ي

ــذٍ  إمــام عــىلٰ  كــّل  الغــدير، ونــّص  أن  اإلمــام الــذي بعــده، فــال يمكــن حينئ

احلقيقـي؛  نصـوص عليـه دون صـاحب الـنّص ه هـو املعي شخص آخر أنَّـيدَّ 

ــ ٰى عــومــن ادَّ   ُيــدَرج يف عــداد العقــالء، فــال يؤاخــذ بــام ه ينبغــي أالَّ ذلــك فإنَّ

 .باّدعائه يف هذا األمر ٰى يقول، وال يعتن

 كثـريين، ومل يعـنيِّ  قد ذكر اسًام يمكن انطباقـه عـىلٰ  ا أن يكون النّص وإمَّ 

 ِع�َسـ :له تعاىلٰ نًا ال يلتبس بغريه، مثل قوشخصًا معيَّ 
َ
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هبا أمحـد  التي حيتجُّ ) الغيبة(، ومثل رواية الوصيّة يف كتاب )٦: الصّف ( ُمِب�ٌ 

يكون من بعـده اثنـا  إمامًا، ثمّ  عشـرفذلك اثنا «: إسامعيل، التي ورد فيها قوله

ا،  عشـر بني، لـه ثالثـة ابنـه أوّ  مها إىلٰ فليسلِّ ) رته الوفاةـفإذا حض(مهدي� ل املقـرَّ

املهـدي، : واسم أيب، وهو عبد اهللا وأمحد، واالسم الثالث اسم كاسمي: أسامي

يعود » له ثالثة أسامي«: الضمري يف كلمة ، لو سلَّمنا جدالً بأنَّ »ل املؤمننيهو أوّ 

 .أمحد: ، فيكون أحد أسامئه عشـرابن اإلمام الثاين  عىلٰ 
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ـاً تشخيصـيّ  اً ال يكون نصَّ  هذا النّص  يف أنَّ  ال شكَّ  فحينئذٍ   ال يعـنيِّ ه ؛ ألنَّ

فـيام حكـاه عنـه اهللا   ٰى زه عن غريه، وهلذا قـال عيسـشخصًا بعينه وال يميِّ 

  :سبحانه
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 ، فهي بشارة ببعثة نبّي را

 .م فيه نتكلَّ ، فيكون خارجًا عامَّ اً تشخيصيّ  اً هبذا االسم، وهذا ليس نصَّ 

ــهبــذه البشــارة إلثبــات نبوَّ   تــِف النبــّي وهلــذا مل يك ام جــاء تــه؛ وإنَّ

ــة عــىلٰ  ــ بــاملعجزات الداّل  اً تشخيصــيّ  اً صــدقه، ولــو كانــت هــذه البشــارة نصَّ

ــكافيــًا إلثبــات النبــوَّ  ف ة لصــحَّ لــه أن يكتفــي هبــا مــن دون حاجــة ألن يتكلَّ

 ٰى عـعناء اإلثبات بـاملعجزات أو غريهـا، ولـو صـحَّ االكتفـاء هبـا كـذلك الدَّ 

ــة كــّل النبــوَّ  ــ ٰى مــن تســمَّ  ة يف اجلاهلي ــاس  د أو أمحــد، وجيــب عــىلٰ بمحّم الن

الــذي  ه منصـوص عليــه هبـذا الـنّص د دعـواه؛ ألنَّـاإليـامن بـه بمجــرَّ  حينئـذٍ 

ـ ـاً تشخيصـيّ  اً سّامه أمحـد إسـامعيل نصَّ  صـاحبه، وال عيـه إالَّ ه ال يدَّ ، وزعـم أنَّ

 .عامل فاضلهذا كالم ال يقوله جاهل فضالً عن  أنَّ  شكَّ 

ـــول ـــزام نق ـــاب اإلل ـــن ب ـــو  إنَّ : وم ـــطلح وه ـــذا املص ـــنّص (ه  ال

الذي دار كثـريًا يف كـالم أمحـد إسـامعيل وأنصـاره هـو مصـطلح ) التشخييص

ــت  ــل البي ــات أه ــه يف رواي ــود ل ــَدع ال وج ــتحَدث مبت ــرأ ، مس ــن ق وم

ــدَّ  رعية جيــد أنَّ ـالنصــوص الشــ ــني م ــز ب ــابط للتميي ــدَّ  عي احلــّق الض عي وم

هــذا املصــطلح  إرصارهــم عــىلٰ  أنَّ  ٰى الوصــيّة الظــاهرة، وال خيفــ الباطــل هــو

 .والتالعب باأللفاظ ال أكثر العوامّ  ام هو من أجل التلبيس عىلٰ إنَّ 

 :قال أمحد إسامعيل

 مـن حفظـه مـن اّدعـاء الكـاذبني واملبطلـني، وإالَّ  ال بدَّ  هذا النّص  ألنَّ (

يضّلهم، ورغم هذا قـال عنـه  فسيكون اهللا قد أمر الناس بالتمّسك بام يمكن أن

 .)ه عاصم من الضالل أبدًا، وهذا كذب يستحيل أن يصدر من اهللابأنَّ 
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ــا بيَّنّــأنَّ  ــبق أنَّــن ــىلٰ ا فــيام س مــن  اهللا أن حيفــظ الــنّص  ه ال جيــب ع

ــة، وأنَّ  ــاءات الكاذب ــنّص  االّدع ــظ ال ــايف حف ــة ال تن ــاءات الكاذب ، وال االّدع

الل عـن هـذه الصـفة، وأمـر النـاس بالتمّسـك العاصم من الضـ ّص ُخترج الن

الصـحيح ال يكـون أمـرًا هلــم بـام يمكـن أن يضـّلهم يف حـال وجــود  بـالنّص 

ــ باطلــة، ألنَّ  ٰى دعــو ــيبق ه نــصٌّ الفــرض أنَّ  ٰى عاصــم مــن الضــالل، فهــو س

ـ ه عاصـم مـن الضـالل كذلك وإن كانت هناك اّدعـاءات باطلـة، ووصـفه بأنَّ

ــت ــة ال يس ــاءات كاذب ــود اّدع ــع وج ــذب؛ ألنَّ م ــاذب مل  لزم الك ــاء الك االّدع

ه كتـاب عاصـم مـن الضـالل، فـال يكـون وصـفه  صفته السابقة وهي أنَّ يغريِّ 

 .اهللا تعاىلٰ  يستحيل عىلٰ  ٰى كذبًا حتَّ  بذلك حينئذٍ 

ه ال يلتفـت مشـكلة أمحـد إسـامعيل أنَّـ وكام الحـظ القـارئ العزيـز أنَّ 

مـورًا ه يرّتـب أُ الزم، ولـذلك فإنَّـه الزمـًا لـيس بـبعض ما يذكره ويظنّ  أنَّ  إىلٰ 

ـ من عنـده يظـنّ  ا لـوازم، وهـي ليسـت كـذلك، فيخـرج بنتـائج خاطئـة، أهنَّ

 ! اً  عقليّ ه دليالً ه فتح فتحًا عظيًام بدليله الذي سّام أنَّ  ه يظنّ وبعد هذا كلّ 

 د  :  

 :قال أمحد إسامعيل

ــ( ــا أن يكــون مــدَّ وإمَّ  ّص ع للــنه غــري مــدَّ عياً للمنصــب اإلهلــي، ولكنَّ

ـــالتشخيصــ ــي املوصــوف بأنَّ ك بــه، وهكــذا ه عاصــم مــن الضــالل ملــن متسَّ

فـني جلهلهـم بعـض املكلَّ  ا أن يكـون اّدعـاؤه فيـه شـبهة عـىلٰ إمَّ ]: كذا[عي مدَّ 

ي اهللا بـه اآليـة، وهيلكـه رمحـة بالعبـاد، وإن ـام يمضـمور، وهـذا ربَّـببعض األُ 

 .ة وال عذر ملن يتبعهه ال حجَّ م أنَّ كان بعد اّدعائه بفرتة من الزمن رغ
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 إن كان طالباً للباطل فيتبع شخصـاً ه ال حيتمل أن يشتبه به أحد إالَّ ا أنَّ وإمَّ 

نت، ومع هذا تصدر منه سفاهات، وجيعل اهللا باطله ي كام بيَّ ـبدون نّص تشخيص

ل فرتة طويلة مهام أُ ق عليه اآلية، بل ربَّ واضحاً وبيِّناً للناس، وهذا ال داعي أن تطبَّ 

 ).ك ملن يطلبون الباطل بسفاهةمن الزمن، فهو ُيرتَ 

 :واجلواب

ــ ، وال آيــات التقــّول خمصوصــة برســول اهللا  ا فــيام ســبق أنَّ ا بيَّنّــأّن

 .يء، فال حاجة لإلعادةـاهللا سبحانه بش ل عىلٰ من يتقوَّ  تشمل كّل 

ــإنَّ  ــه، ف ــىلٰ  وعلي ــتمل ع ــامعيل املش ــد إس ــره أمح ــذي ذك ــيل ال  التفص

ــدَّ ال ــني امل ــق ب ــىلٰ تفري ــبهة ع ــه ش ــون يف اّدعائ ــذي يك ــض املكلَّ  عي ال ــني بع ف

مـور، فتجــري فيـه اآليـة، وهيلكــه اهللا رمحـة بالعبـاد ولــو جلهلهـم بـبعض األُ 

 إن كـان طالبـًا للباطـل، بعد حني، وبني مـن ال حيتمـل أن يشـتبه بـه أحـد إالَّ 

ل فـرتة طويلـة مـن مهـام أُ فال جتري فيه اآليـة، وال ينـزل عليـه العـذاب، وربَّـ

ــ ــه، ال مــن الكتــاب وال مــن أحاديــث أهــل الــزمن، فهــذا كّل ه ال دليــل علي

 .ع األحاديث وفهمهامن تتبَّ  عىلٰ  ٰى كام ال خيف البيت 

ــي  ــيخ الكلين ــا رواه الش ــات م ــوارد يف الرواي ــايف  وال ــاب الك يف كت

ـ د الصـادق بسنده عن اإلمـام جعفـر بـن حمّمـ هـذا األمـر  إنَّ «: ه قـالأنَّ

عيه غُري صاحبه إالَّ   . » ترب اهللا عمرهال يدَّ

ــام  ــالم اإلم ــدَّ  وك ــدَّ يف م ــن ي ــامل مل ــق ش ــة مطل عي عي اإلمام

ــىلٰ  ــبهة ع ــه ش ــون يف اّدعائ ــة، ويك ــض املكلَّ  اإلمام ــبعض بع ــم ب ــني جلهله ف

 إذا كـان طالبـًا للباطـل، وملـن مور، ومـن ال ُحيتمـل أن يشـتبه بـه أحـد إالَّ األُ 

ـ عي أنَّ ه عاصـم ي موصـوف بأنَّــتشخيصـ ص عليـه يف نـصٍّ ه منصـوكان يـدَّ

ك بـه، فجميـع هـؤالء يبـرت اهللا أعامرهـم مـن غـري فـرق؛ من الضالل ملن متسَّ 

 .لإلمامة بغري حّق  عٍ كل واحد منهم بالنتيجة مدَّ  ألنَّ 
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 ة  :  

 :قال أمحد إسامعيل

ـ( ر؛ هنـاك ثـالث دوائـ نفـرض أنَّ : ح األمـر أكثـروهذا تقريـب ليتوضَّ

ــوداء ــة، وس ــاء، ورمادي ــا . بيض ــدخل هل ــن أن ي ــة م ــاء حمميّ ــدائرة البيض فال

ــّل  ــايل فك ــاذب، وبالت ــدَّ  ك ــو م ــا فه ــن دخله ــديقه، ٍع م ــب تص ــادق، وجي ص
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�� واجبة التطبيق يف هذه الدائرة. 

مـن  االعتامد عـىلٰ  والرمادية غري حمميّة من أن يدخل هلا كاذب، فال يصحُّ 

بعض األحيان من الكاذب بعد  ىٰ كان فيها وتصديقه، ورغم هذا فيمكن أن ُحتم

م ال عذر هلم باّتباع من كان يف هذه الـدائرة، فاآليـة دخوله رمحة بالعباد رغم أهنَّ 

 .واجبة التطبيق] كذا[هذه الدائرة وليس  طبيق عىلٰ ممكنة الت

ة من أن يدخل هلا الكاذب، بل هي دائرة الكاذبني والثالثة سوداء غري حمميّ 

ا دائرة الكاذبني، فال داعي حلاميتهـا أصـالً مـن الكـاذبني ال قبـل وواضحة بأهنَّ 

 .)دخوهلم وال بعد دخوهلم، فاآلية ليس موضعها هذه الدائرة

 :واجلواب

هذا التوضـيح ال طائـل حتتـه، وهـو تكثـري للكـالم بـال فائـدة، مـع  أنَّ 

ذي عينــني، وإذا أردنــا أن نجــاري  فيــه مــن اخللــل مــا هــو واضــح لكــّل  أنَّ 

دائـرة بيضـاء، : الـدوائر اثنتـان فقـط إنَّ : أمحد إسامعيل يف هذه الـدوائر نقـول

ــرة أُ  ــوداء، والــدائرة البيضــاء ال يــدخلها إالَّ  ٰى خــرودائ ــّي س أو إمــام   نب

، وهـؤالء منصوص عليـه حقيقـة، أو سـفري منصـوب مـن ِقبَـل اإلمـام 

 .صدقهم فيام قالوه هم قد قام الدليل الصحيح القطعي عىلٰ كلّ 

منصبًا  ٰى عمن دخلها فهو كاذب مفرت، سواء ادَّ  ا الدائرة السوداء فكّل وأمَّ 
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غري ذلك  ٰى عتشري إليه، أم ادَّ ة املعصوم وصيّ  أنَّ  ٰى عة أو اإلمامة، أم ادَّ كالنبوَّ  اً إهليّ 

 .التي مل يستطع أن يثبتها بالدليل الصحيح القطعي ٰى من الدعاو

لــبس أو  املقامـات اإلهليّــة ال يكـون يف ثبوهتــا أّي  والسـبب يف ذلــك أنَّ 

ــ ــوض، فإمَّ ــدَّ غم ــتطيع امل ــاملعجزة، أو ا أن يس ــي، ك ــدليل قطع ــا ب عي إثباهت

أو إمامـًا  اً لـبس فيـه، فهـذا يكـون نبيّـبـام ال  عليـه القطعي الـذي يـدلُّ  النّص 

ـ حسب دعـواه ودليلـه الـذي دلَّ  معصومًا عىلٰ  ا إذا مل يكـن كـذلك عليـه، وأمَّ

ــ ــا دام أنَّ ــرت، م ــاذب مف ــو ك ــحَّ فه ــت ص ــتطع أن يثب ــدليل ه مل يس ــواه ب ة دع

ــواء ادَّ  ــصــحيح، س ــ ٰى ع ــًا إهليّ ــ، أم ادَّ اً مقام ــنّص  ٰى ع ــري  ال ــيّة غ ــه يف وص علي

 .، أم غري ذلكاضحة الداللة عليهو

ــ ا الــدائرة الرماديــة التــي ذكرهــا أمحــد إســامعيل فــال حاجــة هلــا؛ وأمَّ

ــ ــاذب؛ ألنَّ ألهنَّ ــادق أو ك ــدخلها ص ــن أن ي ــرة يمك ــدَّ  ا دائ ــت امل عي إن أثب

ــحَّ  ــّق ص ــو حم ــواه فه ــة دع ــذٍ ، وحمّل ــتطع  ه حينئ ــاء، وإن مل يس ــدائرة البيض ال

ــ ــرة الكــاذبني الــذينفمحّل ــاس يف  ه الــدائرة الســوداء، وهــي دائ ال عــذر للن

 .تصديقهم أو اّتباعهم، وال ثالث يف البني

إن كان هـو الـذي أجـاب  _هذا املثال الذي جاء به أمحد إسامعيل  ولعلَّ 

رعية، ولـذلك مل ـالرجل ال عالقة له بالعلوم الش يبنيِّ لنا أنَّ  _هذا السؤال  عىلٰ 

عيه إالَّ رب مثاالً مقرِّ ـيستطع أن يض هذا  والظاهر أنَّ ، ئر واأللوان بالدوابًا ملا يدَّ

 .فيها سنوات من حياته مه يف اجلامعة املختلطة التي قٰىض ا تعلَّ ممَّ 

ّء اواّد ا ء ااّد  ق  ا:  

 : قال أمحد إسامعيل

 كالمنـــا يف منـــع اّدعـــاء الـــنّص  أنَّ  إذن مـــن االنتبـــاه إىلٰ  فـــال بـــدَّ (

ه عاصـم مـن الضـالل، ولـيس يف اّدعـاء املنصـب ي املوصوف بأنَّــالتشخيص
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ــوَّ  ــي أو النب ــب اإلهل ــاء املنص ــاً، فاّدع ــي عموم ــه اإلهل ــة اهللا يف أرض ة أو خالف

ــيّ  ــاج بالوص ــفاهة ودون االحتج ــاطالً بس ــنّص (ة ب ــ ال ــل ) يـالتشخيص حص

ــ ــكثــريًا، وربَّ بــاطالً فــرتة مــن الــزمن، ومثــال هلــؤالء  ىٰ عــاً مــن ادَّ ام بقــي حيّ

ــاذب  ــيلمة الك ــادَّ مس ــ ىٰ ع ــيّ أنَّ ــ ه نب ــول اهللا حمّم ــاة رس ــي د يف حي ، وبق

، فاالّدعـاء بـدون شـهادة اهللا د اً بعـد مـوت رسـول اهللا حمّمـمسيلمة حيّـ

ــّص  ــدِّ  ون ــن يص ــه، وهــو اّدعــاء ســفيه، فم ــدون الوصــيّة ال قيمــه ل ق اهللا وب

 .)ال عذر له أمام اهللا] كذا[مبطل ] كذا[ عٍ هكذا مدَّ 

 :واجلواب

ــ ة أو خالفــة اهللا يف أرضــه ّدعــاء املنصــب اإلهلــي أو النبــوَّ ه إذا كــان اأنَّ

ق هكـذا مـدَّ  قد حصل كثـريًا بسـفاهة، وأنَّ  عيًا مـبطالً ال عـذر لـه مـن يصـدِّ

ق مـن يـدَّ أمام اهللا تعاىلٰ   ه منصـوص عليـه يف نـصٍّ عي أنَّـ، فكذلك مـن يصـدِّ

ــنّص  خــاصٍّ  ــ وإن كــان هــذا ال ــا دام موصــوفًا بأنَّ ه عاصــم مــن الضــالل، م

زه عـن سـواه، ومل ُيقـم نـه أو يميِّـغري واضح يف الداللة عليـه، فلـم يعيِّ  ّص نال

ــ ة كالمــه أّي صــحَّ  عي عـىلٰ هـذا املــدَّ  ق هكــذا ه ال عــذر ملـن يُ دليـل، فإنَّ صــدِّ

ــدَّ  ــبحانه؛ ألنَّ م ــام اهللا س ــنّص  عيًا أم ــ ال ــدَّ ـالتشخيص ــًا  ي ال ب ــون معيِّن أن يك

ًام غـري واضـح مـا كـان مـبه ٰى للمنصوص عليه، بحيث ال يلتبس بغـريه، ومتـ

ــ ــدَّ  اً ال تشخيصــيّ  اً فــال يكــون بنفســه نصَّ ملعرفــة املنصــوص  وال غــريه، وال ب

بيــان  أّي  ، وإذا مل نحصــل عــىلٰ مــن بيــان املعصــوم  عليــه يف هــذا الــنّص 

ــن املعصــوم  ــإنَّ  م ــنّص  ف ــذا ال ــون تشخيصــيّ  ه ــلح ألن اً ال يك ، وال يص

، وال جيـوز اً ن يكـون دليلهـا قطعيـة التـي جيـب أك به يف إثبـات اإلمامـنتمسَّ 

ـ ٰى عـق من ادَّ صدِّ لعاقل أن يُ   إذا مل ُيقـم أّي  ه منصـوص عليـه يف هـذا الـنّص أنَّ

 ه منصـوص عليـه يف هـذا الــنّص د اّدعــاء أنَّـة كالمـه، وجمـرَّ صـحَّ  دليـل عـىلٰ 
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ه منصـوص عليـه غري كاٍف يف قبـول دعـواه، وال يسـتلزم اّدعـاء الكـاذب أنَّـ

 . ماذير التي ذكرها أمحد إسامعيل كام بيَّنا ذلك فيام تقدَّ حمذور من املح أّي 

ه عي ال عـذر لـه أمـام اهللا سـبحانه؛ ألنَّـق هـذا املـدَّ صـدِّ وعليه، فمن يُ 

ق مدَّ   .ة دعواهصحَّ  عيًا عاجزًا عن إقامة الدليل الصحيح عىلٰ صدَّ

 :قال أمحد إسامعيل

ــ( ــاء مطلق ــن االّدع ــل م ــل الباط ــع أه ــيس من ــود ل ــل إذن، فاملقص اً، ب

ـي املوصـوف بأنَّــالتشخيصـ منعهم من اّدعاء الـنّص  ك بـه ه عاصـم ملـن متسَّ

 .)من الضالل، وهو وصيّة خليفة اهللا للناس

 :واجلواب

ة واإلمامـة، واّدعـاء مـا ه ال فرق بـني اّدعـاء املنصـب اإلهلـي كـالنبوَّ أنَّ 

ألجـل  ام هـواّدعـاء الـنّص إنَّـ ي؛ ألنَّ ـالتشخيصـ أسامه أمحد إسامعيل بـالنّص 

ــي،  ــب اإلهل ــاء للمنص ــة اّدع ــو بالنتيج ــة، فه ــاء اإلمام ــوة أو اّدع ــاء النب اّدع

ــ عي للــنّص املــدَّ   أنَّ عي، إالَّ وهــذا هــو مقصــود املــدَّ  النــاس  ام احتــال عــىلٰ إنَّ

هـم ابًا كلّ مخسـني كـذّ   كـام مـرَّ مـن أنَّ معـنيَّ  ه منصوص عليه يف نـصٍّ باّدعاء أنَّ 

ـادَّ  اهللا يوســف  ملنصـوص عليــه يف وصـيّة نبـّي بــن عمـران ا ٰى م موسـعـوا أهنَّ

 ابًا هــي اّدعــاء املنصــب اإلهلــي، إالَّ  ، وغايــة كــّل  هــؤالء اخلمســني كــذَّ

 .الناس م سلكوا هذا الطريق للتدجيل عىلٰ أهنَّ 

ــدَّ  ــن ي ــإذن فم ــصٍّ عي أنَّ ــه يف ن ــوص علي ــند  ه منص ــبهم، ورد بس م

 احلــرّ  ة كــام ذكــر ذلــك، وبعــض رواتــه مــن العاّمــاً ضــعيف بــل مظلــم جــدَّ 

، ة أهـل البيـت ، وهو  معـاَرض بأحاديـث متـواترة عـن أئّمـالعاميل 

ــ دليــل عــىلٰ  عي مل ُيقــم أّي هــذا املــدَّ  مــع أنَّ  ه هــو املنصــوص عليــه يف هــذا أنَّ

هـو دليـل صـدقه، كيـف يمكـن لعاقـل  اّدعـاءه للـنّص  ام زعـم أنَّ ، وإنَّ النّص 

 ! ليل صحيح؟عي العاجز عن إثبات دعاواه بدق هذا املدَّ صدِّ أن يُ 
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 عجــز عــن إثبــات امَّ ـأمحــد إســامعيل لــ عاقــل أنَّ  ومــن املعلــوم لكــّل 

  عـىلٰ هـذه احليلـة التـي ال تـنطيل إالَّ  رصيـح، جلـأ إىلٰ  إمامته بمعجزة أو نـّص 

عها قبلـه أحـد مـن غريبـة مل يـدَّ  ٰى لـني، وجـاء بـدعوالبسطاء واجلّهال واملغفَّ 

ــي أنَّ  ــاملني، وه ــنّص  الع ــ ال ــه إالَّ ي ال يدَّ ـالتشخيص ــعي ــاحبه، وكف يف  ٰى  ص

ـ ، ومل يقـل هبـا عاقـل فضـالً ا مل تـرد يف أحاديـث أهـل البيـت بطالهنا أهنَّ

ة ببيــان عالمــات اإلمــام كثــرية لـاألحاديــث املتكفِّ  عـن عــامل فاضــل، مــع أنَّ 

ــدَّ  ــنيِّ اً ج ــنّص   أنَّ ، ومل تب ــاء ال ــ اّدع ــد ـالتشخيص ــره أمح ــذي ذك ــالنحو ال ي ب

ة التـي ة، فكيـف يمكـن تصـحيح مثـل هـذه اإلمامـاإلمام إسامعيل دليل عىلٰ 

 ! ال لبس فيه؟ اً جيب أن يكون ثبوهتا قطعي

ــعبــد اهللا األفطــح وغــريه مــن املــدَّ  أنَّ  ٰى وال خيفـ ــام يــدَّ عني إنَّ م عون أهنَّ

ي ـتشخيصـ علـيهم يف نـّص  عون الـنّص ويص إلـيهم باإلمامـة، فهـم يـدَّ قد أُ 

ــ ــاىلٰ يزعمــون أنَّ ــن دعــواهم، ومل حيــل ـيصــمل  ه يف حــوزهتم، واهللا تع رفهم ع

عون، ولـذلك صـار هلـم أتبـاع يعتقـدون بإمـامتهم، فكيـف بينهم وبني ما يدَّ 

 !؟ٰى ة الدعوصحَّ  د االّدعاء دليالً عىلٰ يكون جمرَّ 

تـه، نبوَّ  عىلٰ  آية من القرآن تشري إليه، بل تدلُّ  أنَّ  ٰى عالقادياين قد ادَّ  كام أنَّ 

ما حيدث يف آخر الزمـان تشـري  تواترة الداّلة عىلٰ األحاديث امل أنَّ  ٰى عوكذلك ادَّ 

 الـنّص  عي أنَّ ه هو اإلمام املهدي واملسيح املوعـود، فهـو يـدَّ أنَّ  عىلٰ  إليه، وتدلُّ 

ي القرآين والروائي يشريان إليه، ويدّالن عليه، فهل جيب تصديقه يف ـالتشخيص

 ! دعاويه بنظر أمحد إسامعيل؟

راعيه لقبــول ـمصــ يفــتح البــاب عــىلٰ  دليـل أمحــد إســامعيل الباطــل إنَّ 

ــ ــرتين، وُجي ــاذبني املف ــاءات الك ــّل اّدع ئ ك ــىلٰ  رِّ ــبَّ ودبَّ ع ــن ه ــاء  م اّدع

ــ ــ ب عــىلٰ املقامــات الدينيــة العاليــة، ويرتتَّ  ه جيــب عــىلٰ قبــول هــذا الــدليل أنَّ
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ــّل  ــديق ك ــاس تص ــم أنَّ  الن ــٍرت إذا زع ــاذب مف ــة أو  ك ــات القرآني ــض اآلي بع

 . هبا ه هو املعنيُّ ليه، وأنَّ األحاديث الصحيحة تشري إ

د بــن احلســن إذا مـن اســمه حمّمـ ق كــّل صــدِّ جيــب علينـا أن نُ  وحينئـذٍ 

ــ ٰى عــادَّ  ويف   ه هــو اإلمــام املهــدي املنصــوص عليــه يف روايــات النبــّي أنَّ

ه عي أنَّـيـدَّ  ه حينئـذٍ الوصيّة التي جعلها أمحـد إسـامعيل أساسـًا لدعوتـه؛ ألنَّـ

ــه يف نــصٍّ  ــّي ـتشخيصــ منصــوص علي ــفه النب ــ  ي وص ه عاصــم مــن بأنَّ

ــّل  ــه ك ــذا ال يقبل ــامعيل، وه ــد إس ــر أمح ــالل بنظ ــه،  الض ــرتم عقل ــل حي عاق

 .   عون وكثرواد املدَّ ام إذا تعدَّ سيّ وال

  : اّدء اذ  امء 

 : قال أمحد إسامعيل

ـ( ي القـرآين والروائـ د عليـه الـنّص وهذا املنع الذي أثبتنـاه عقـالً، وأكَّ

عيـه أحـد دون أن يدَّ  الـنّص  ده أيضاً الواقـع، فمـرور مئـات السـنني عـىلٰ يؤكِّ 

وصـايا األنبيـاء يف التـوراة ووصـيّة  كاٍف إلثبات هذه احلقيقـة، فقـد مـرَّ عـىلٰ 

ــ ــدَّ   ىٰ عيس ــنني، ومل ي ــات الس ــمئ ــري حمّم ــن  د ِعها غ ــيائه م وأوص

 . ) ةغري األئمّ  وصيّة النبيّ  عِ بعده، كام ومل يدَّ 

 :وابواجل

لـيس بعقـيل  اً ل الذي أسامه أمحد إسامعيل عقليـالدلي ا فيام سبق أنَّ نا بيَّنّ أنَّ 

ـه أمحد إسامعيل أنَّ ما تومهَّ  كّل  ، وأنَّ وليس بتامّ  ا ه من اللوازم فهو غري الزم، وأمَّ

اه فـيام سـبق، والـدليل كـام بيَّنّـ الدليل القرآين فهو خمصوص برسـول اهللا 

 ابًا زعـم كـّل مخسـني كـذّ  الف ما زعمه أمحد إسامعيل، فإنَّ خ عىلٰ  الروائي يدلُّ 

بـن عمـران  ٰى ه هو موسي، وأنَّ ـتشخيص ه منصوص عليه يف نّص واحد منهم أنَّ 

 .اهللا يوسف  الذي أخرب به نبّي 
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، ويكفـي يف املبطلـني ال تنتهـي عنـد حـدٍّ  ٰى دعـاو ا الواقع فيثبت أنَّ وأمَّ 

واحـد  كّل  ٰى عابًا الذين ادَّ لئك اخلمسني كذّ أمحد إسامعيل باّدعاء أو النقض عىلٰ 

ـ ٰى ه موسمنهم أنَّ  ه هـو املهـدي املنتظـر واملسـيح بن عمران، واّدعاء القادياين أنَّ

 .املوعود املنصوص عليهام يف الروايات الصحيحة املتواترة

ــ ــوأمَّ ــاء واألئّم ــايا األنبي ــومني ا وص ــإنَّ  ة املعص ــتطع أن ف ام مل يس

 : لثالثة أسباب مهّمة عيها غري صاحبهايدَّ 

ــه  أنَّ  _ ١ ــزة  ل ــه، ومميِّ ــوص علي ــة للمنص ــت معيِّن ــايا كان ــك الوص تل

باسـمه وشخصــه وصــفاته بحيــث ال يلتــبس بغــريه، ومــن غــري املحتمــل أن 

ــيــأيت شــخص آخــر لــه نســب معــروف عنــد النــاس فيــدَّ  ه هــو ذلــك عي أنَّ

ــفات أُ  ــر وص ــب آخ ــه نس ــذي ل ــه ال ــوص علي ــوفَّ املنص ــر ال تت ــذاخ  ر يف ه

أمـري املـؤمنني اإلمـام عـيل بـن أيب  عـىلٰ  رسـول اهللا  عي، كام يف نـّص املدَّ 

ـ إمام عىلٰ  كّل  ، ونّص طالب  ه مـن غـري املمكـن اإلمـام الـذي بعـده، فإنَّ

 . ه هو املنصوص عليهعي شخص آخر أنَّ أن يدَّ 

عليه أن يثبت  مبهم، فإنَّ  ه منصوص عليه يف نصٍّ عي أنَّ من يدَّ  كّل  أنَّ  _ ٢

غري واضح، ومل يصـل  صحيح، خصوصًا إذا كان النّص  ة دعواه بدليل تامّ صحَّ 

شكل رواية يف كتاب مثل روايـة كتـاب  ام جاء عىلٰ الناس بسند صحيح، وإنَّ  إىلٰ 

د عن اإلثبـات ك هبا أمحد إسامعيل وأنصاره، واالّدعاء املجرَّ التي يتمسَّ ) الغيبة(

كاذب مبطل ال يستطيع أن يثبت كذبه  كّل  أنَّ  ٰى ال ينفع الكاذب املبطل، وال خيف

ه منصوص عليه، وال عي أنَّ يف الكّذابني املبطلني من يدَّ  بدليل صحيح، وهلذا قلَّ 

ضعيف السند، وكان مبهًام   إذا كان النّص الكاذبة إالَّ  ٰى حتصل أمثال هذه الدعاو

غري ما  رفه إىلٰ ـه يستطيع أن يتالعب بألفاظه، ويصاملبطل أنَّ  غامضًا، بحيث يظنّ 

 . ز عليها أمحد إسامعيلالتي يتعكَّ ) الغيبة(يراد به كام يف رواية كتاب 
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عليه  كالوصيّة مثالً، فإنَّ  ه منصوص عليه يف نصٍّ عي أنَّ من يدَّ  كّل  أنَّ  _ ٣

عليه فيهـا، وال يكفـي اإلتيـان بروايـة يف  ر الوصيّة األصلية التي ُنصَّ ـأن حيض

م اإلتيان هبا، وهذا الغبـاء ال ُيقـدِ ن من ه لن يتمكَّ نَّ ه كّذاب مفٍرت فإكتاب، وبام أنَّ 

عون كذبًا عليه أكثر الدّجالني املبطلني؛ ألهنَّ  م ليسوا بدرجة من البالهة بحيث يدَّ

 .ذي عينني مفضوحًا مكشوفًا لكّل 

ـ عي اإلمامـة والسـفارة والوصـاية ن يـدَّ ب أشـّد العجـب ممـَّوأنا أتعجَّ

عليـه باإلمامـة بـورود  الـنّص  عـىلٰ  يسـتدلُّ باطلـة، و ٰى خـرأُ  ٰى ومخسني دعـو

اســم مفــرد يف روايــة ضــعيفة الســند يوافــق اســمه املفــرد كــام يوافــق أســامء 

اّدعــاءه دليــل  يــزعم أنَّ  لــوف الــذين تســّموا هبــذا االســم، ثــمّ ات األُ عشـــر

ــىلٰ  ــحَّ  ع ــواهص ــواه إالَّ ! ة دع ــات دع ــن إثب ــز ع ــة ويعج ــاءات الكاذب  باالّدع

ــف يُ  ــط، كي ــدِّ فق ــص ــقه الن ــه؟اس ويتعصَّ ــو ! بون ل ــا أب ــدق موالن ولكــن ص

 ه لـيس مـن أحـد يـدعو إىلٰ وإنَّـ«: حيث قال فـيام روي عنـه جعفر الباقر 

 .)١(» سيجد من يبايعهأن خيرج الدّجال إالَّ 

 :قال أمحد إسامعيل

اجلـاثليق، فبعـد أن بـنيَّ  هبذا الواقع عـىلٰ  اإلمام الرضا  وقد احتجَّ (

 من التوراة واإلنجيل احتجَّ  د الرسول حممّ  ني عىلٰ من األنبياء السابق النّص 

أكثر من شخص، فكـان احتجـاج  النصوص يمكن أن تنطبق عىلٰ  اجلاثليق بأنَّ 

الوصايا املبطلـون، وهـذا  ىٰ عه مل حيصل أن ادَّ اجلاثليق أنَّ  عىلٰ  اإلمام الرضا 

ه ة أنَّـبالصـحَّ ر عنـدنا ولكن مل يتقرَّ  ... :موضع الفائدة، قال اجلاثليق ّص هو الن

ه ته، ونحن شـاّكون أنَّـلكم بنبوَّ  لنا أن نقرّ  د فال يصحُّ ا اسمه حممّ د هذا، فأمَّ حممّ 

، فهل بعث اهللا مـن قبـل أو احتججتم بالشّك «: فقال الرضا  ،...دكمحممّ 
                                                        

 .٤٥٦ح / ٢٩٧: ٨ الكايف) ١(
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يء من الكتب التي ـد؟ وجتدونه يف شاً اسمه حممّ يومنا هذا نبيّ  من بعد ِمْن آدم إىلٰ 

/ ١ ج: إثبات اهلداة[ .فأحجموا عن جوابه ،»د؟مجيع األنبياء غري حممّ  أنزهلا عىلٰ 

 .)]١٩٥ _ ١٩٤ ص

 :واجلواب

اجلــاثليق  عــىلٰ  احــتجَّ  اإلمــام الرضــا  أمحــد إســامعيل زعــم أنَّ  أنَّ 

الروايـة خاليـة مـن ذلـك،  الوصـايا املبطلـون، مـع أنَّ  ٰى عـه مل حيصل أن ادَّ بأنَّ 

ام كـان اخلـالف بـني اإلمـام الرضــا ة، وإنَّـوصـيّ  ذكـر ألّي  فلـم يـرد فيهـا أّي 

  َّــا حمّمــ واجلــاثليق يف أن ، دًا املــذكور يف اإلنجيــل هــل يــراد بــه نبيّن

 أو يراد به شخص آخر؟

ـ ٰى عـفهـل ادَّ (: مل يقـل اإلمـام الرضـا  إنَّ  ثـمّ  ــه نبـّي أحـد أنَّ ه ، وأنَّ

ــ ٰى حتَّــ )د املـذكور يف التــوراة واإلنجيـل؟هـو حمّمــ عي ذلــك دَّ ه ال يـيثبـت أنَّ

ــإالَّ  ــنْ «: ام قــال صــاحبه، وإنَّ ــْن قبــل أو ِم ــن آدم إىلٰ  فهــل بعــث اهللا ِم  بعــد ِم

 . »د؟اسمه حممّ  اً يومنا هذا نبيّ 

أحـد  ٰى عـه لـو ادَّ ح بأنَّـرِّ ـصـمل يُ  ه ه قـال ذلـك، فإنَّـمنا أنَّـولو سلَّ 

ــ د املــذكور يف التــوراة واإلنجيــل لكــان ذلــك دليــل صــدقه يف ه حمّمــآخــر أنَّ

 . الكاذب مرصوف عن هذا االّدعاء ه؛ ألنَّ دعوا

عادتـه يف بـرت النصـوص والروايـات أمهـل  أمحـد إسـامعيل عـىلٰ  إنَّ  ثمّ 

ــذي يــدلُّ  ــة ال ــاقي الرواي ــه عــىلٰ  ب فقــال الرضــا : خــالف دعــواه، وهــو قول

 :»ــ ــٌن يف ذمَّ ــأنــت يــا جــاثليق آِم ــة اهللا، وذمَّ ــة رســوله أنَّ ا ه ال ينالــك منّ

ـ: قـال. »ه وحتـذرها ختافيء تكره ممَّ ـش الـذي  هـذا النبـّي  ا إذا آمنتنـي فـإنَّ فأمَّ

الــذي اســمه عــيل، وهــذه البنــت التــي اســمها  د، وهــذا الــوّيص اســمه حمّمــ

ــوراة  ــني يف الت ــن واحلس ــمهام احلس ــذان اس ــبطان الل ــذان الس ــة، وه فاطم
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فهـذا الـذي ذكرتـه يف التـوراة واإلنجيـل «: قـال الرضـا. واإلنجيل والزبـور

، وهـذه البنـت، وهـذين ، وهـذا الـوّيص  م هـذا النبـّي والزبور مـن اسـ

صـدق وعـدل، ومـا قـال : قـال ،»السبطني، صدق وعـدل، أم كـذب وزور؟

:  أخذ الرضـا إقـرار اجلـاثليق بـذلك، قـال لـرأس اجلـالوتفلامَّ .  احلّق اهللا إالَّ 

ــفر األوّ « ــالوت، الس ــا رأس اجل ــمع اآلن ي ــور داودفاس ــن زب ــال. »ل م : ق

ل الســفر األوّ  فقــرأ الرضــا . مــن ولــدك يــك وعــىلٰ هــات، بــارك اهللا عل

ــ ــور، حتَّ ــن الزب ــ ٰى م ــ إىلٰ  ٰى انته ــر حمّم ــن، ذك ــة، واحلس ــيل، وفاطم د، وع

اهللا، هــذا يف زبــور  ســألتك يــا رأس اجلــالوت بحــّق «: ، فقــالواحلســني 

ـداود؟ ولك منّـ فقـال . »ة والعهـد مـا قـد أعطيـت اجلـاثليقي األمـان والذمَّ

ــذا: رأس اجلــالوت ــم، ه ــور بأســامئهم نع ــه يف الزب ــه ألفيت ــال الرضــا . بعين ق

 :»بـن عمـران  ٰى موسـ عـىلٰ  اآليـات التـي أنزهلـا اهللا تعـاىلٰ  عشـرفبحق ال

د، وعـيل، وفاطمـة، واحلسـن، واحلسـني، يف يف التوراة، هـل جتـد صـفة حمّمـ

ــال ،»العــدل والفضــل؟ التــوراة منســوبني إىلٰ  نعــم، ومــن جحــدها كــان : ق

ــ ــه وأنبيائ ــال الرضــا . هكــافرًا برّب ــذا مــن «: فق ــذ اآلن عــيلَّ ســفر ك فخ

ــوراة ــالوت متعجِّ  ،»الت ــت رأس اجل ــاحة فبُه ــه وفص ــه وبيان ــن تالوت ــًا م ب

نعـم، هـذا أمحـد، : قـال رأس اجلـالوت د إذا بلـغ ذكـر حمّمـ ٰى لسانه، حتَّ 

د، وعـيل، وفاطمـة، ، وشـبري، وتفسـريه بالعربيـة حمّمـوإيليا، وفطـيم، وشـربَّ 

متامـــه، فقـــال رأس  فـــتال الرضـــا الســـفر إىلٰ . واحلســـن، واحلســـني 

د، لـوال الرئاسـة التـي واهللا يـا ابـن حمّمـ: _ فـرغ مـن تالوتـه امَّ ـل _اجلالوت 

 .)١(بعت أمركمجيع اليهود، آلمنت بأمحد، واتَّ  حصلْت يل عىلٰ 

، رسـول اهللا  عـىلٰ  الـنّص  أنَّ  وهذه الروايـة واضـحة الداللـة عـىلٰ 
                                                        

 .)١٧١/١(ح / ١٩٢و ١٩١: الثاقب يف املناقب) ١(
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يف التــوراة  اً حلســني، كــان واضــحًا جليّــاحلســن، واوعــيل، وفاطمــة، و

ــور، وأنَّ  ــل والزب ــة أنَّ  واإلنجي ــاهرة لدرج ــا ظ ــفاهتم فيه ــدهم  ص ــن جح م

، وقـد اعـرتف اجلـاثليق ورأس اجلـالوت بـذلك، ولـيس فهو كافر باهللا تعـاىلٰ 

عنـده صـهر اسـمه عـيل، وبنـت اسـمها فاطمـة، وولـدان اسـمهام  هناك نبّي 

ــني إالَّ  ــن واحلس ــول اهللا احلس ــىلٰ  رس ــح ع ــل واض ــذا دلي ــ ، وه ــو أنَّ ه ه

 .املراد ال غريه

ــّي  مــع أنَّ  ــات نبوَّ   النب ــارك يف مل يكتــف يف إثب ــه بــذكر اســمه املب ت

ـ ه أنَّـ ام جـاء بـاملعجزات الكثـرية الداّلـة عـىلٰ التـوراة واإلنجيـل والزبـور، وإنَّ

 .ةٍع للنبوَّ ال ُمدَّ  نبّي 

ــ ــوأمَّ ــ ٰى عــه ادَّ ا أمحــد إســامعيل فإنَّ ــه يف روايــة ضــعيفة، ه املشــأنَّ ار إلي

ه أنَّـ د دليـل عـىلٰ اّدعـاءه املجـرَّ  سندها مظلم، وعباراهتـا مضـطربة، وزعـم أنَّ 

 نْ بالهـة َمـ دليـل يثبـت إمامتـه، فالعجـب ِمـنْ  بأّي  صادق يف دعواه، ومل يأِت 

 !ٰى قه يف هذه الدعوصدِّ يُ 

 : قال أمحد إسامعيل

من يؤمن هبم، وقـد  ىلٰ ة عحجَّ  فاحتجاج األوصياء السابقني هبذا النّص (

األنبيـاء  بـنّص  احـتجَّ   ىٰ د صلوات اهللا عليهام به، فعيسوحممّ  ىٰ عيس احتجَّ 

 بـنّص  كام يف القـرآن احـتجَّ  د السابقني عليه رغم عدم مبارشهتم له، وحممّ 

ـى  :عليه، قال تعاىلٰ   ىٰ األنبياء قبل عيس ونّص   ىٰ عيس
َ
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ــاىلٰ  أنَّ  ــة األُ  اهللا تع ــ :وىلٰ قــال يف اآلي
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ــّي  ــي   النب ــدالئل الواضــحات الت ــات واملعجــزات وال ــه بالبيِّن جــاء قوم

كـام  االحتجـاج هبـذا الـنّص  عـىلٰ   ر النبـّي ـ، ومل يقتصـه نبـّي أنَّـ عىلٰ  تدلُّ 

 .عيلفعل أمحد إسام

ـ _وهـو أمحـد  _االسم املفـرد  مع أنَّ  أن  ال بـدَّ  الـنّص  ؛ ألنَّ اً لـيس نصَّ

يكون معيِّنًا للمنصوص عليـه بحيـث ال يلتـبس بغـريه، وهـذا لـيس كـذلك، 

 َ  . ه بشارة ال أكثرعنه يف اآلية املباركة بأنَّ  وهلذا ُعربِّ

 ا�ر�ُسـ :وقال سـبحانه يف اآليـة الثانيـة
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ــة عــىلٰ  َمك ــ واضــح الدالل ــني أنَّ أهنَّ ــالقطع واليق  م علمــوا ب

ـاملذكور يف التوراة واإلنجيـل هـو نبيّنـا  أوا االسـم املفـرد  رامَّ ـم لـ، ال أهنَّ

ـ ٰى عـقـد ادَّ   النبـّي  يف التوراة واإلنجيـل، ورأوا أنَّ  ه هـو املشـار إليـه يف أنَّ

ــنّص  قوه؛ ألنَّ هــذين الكتــابني هبــذا االســم آمنــوا بــه وصــدَّ  عيــه إالَّ  ال  ال يدَّ

 . صاحبه كام يزعم أمحد إسامعيل

ــّي  إنَّ  ثــمّ  ــىلٰ   النب ــتج ع  ه مــذكور يف التــوراةالعــرب بأنَّــ مل حي

ــالعــرب كانــت أُ  واإلنجيــل؛ ألنَّ  ــمّ ة أُ مَّ ة، ال تقــرأ وال تكتــب، وال يعلمــون يّ

ــبــام يف التــوراة واإلنجيــل، ولــو علمــوا بــام فــيهام فــإهنَّ  م م ال يصــّدقونه؛ ألهنَّ

 .كانوا وثنيّني، ال يعتقدون بالتوراة وال باإلنجيل
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مـذكور ه العـرب بأنَّـ احـتجَّ عـىلٰ   النبـّي  أمحـد إسـامعيل أنَّ  ْعمُ وزَ 

دليـل،  إثبـات، وهـو مل يثبـت ذلـك بـأّي  يف التوراة واإلنجيـل حيتـاج منـه إىلٰ 

 .ةامت من دون دليل وال حجَّ ه كعادته يرسل الكالم إرسال املسلَّ ولكنَّ 

ــ   النبــّي  م كــانوا يعلمــون أنَّ فــإهنَّ  ٰى ا أحبــار اليهــود والنصــاروأمَّ

كـام  ه احلـّق يعلمـون أنَّـ هم كـانوا جيحـدون مـاهو املشار إليه يف كتبهم، ولكـنَّ 

 .مع اجلاثليق ورأس اجلالوت يف مناظرة اإلمام الرضا  مرَّ 

ـ ٰى العـرب واليهـود والنصـار عـىلٰ   ولو احـتجَّ النبـّي  ه مـذكور بأنَّ

ه منصـوص عليـه فـيهام فـال حمـذور يف ذلـك؛ أنَّـ يف التوراة واإلنجيل، وَذَكـرَ 

ام كـان م املفـرد فقـط، وإنَّـيف التـوراة واإلنجيـل لـيس باالسـ ِذْكره  ألنَّ 

غـريه كـام مـرَّ يف  رف إىلٰ ـمذكورًا باسـمه وصـفاته املعيِّنـة لـه، والتـي ال تنصـ

 .مع اجلاثليق، وإقرار اجلاثليق بذلك كالم اإلمام الرضا 

ــ ــوأمَّ ــق الســمه ورد يف ا أمحــد إســامعيل فإنَّ ه حيــتج باســم مفــرد مواف

 !داللة، فأين هذا من ذاك؟ ّي أمحد إسامعيل بأ عىلٰ  رواية ضعيفة ال تدلُّ 

 :قال أمحد إسامعيل

وحاشــاه  _لــو كــان بــاطالً  د اّدعــاء حمّمــ واهللا بــنيَّ يف القــرآن أنَّ (

ــه يدَّ  _ ــا ترك ــه؛ ألنَّ مل ــ عي ــنّص اهللا متكفِّ ــظ ال ــاء  ل بحف ــن اّدع ــونه م وص

ــ إنَّ : املبطلــني، أو يمكــن أن نقــول ــال  ،رفهم عــن الــنّص ـل بصــاهللا متكفِّ
َ
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 :واجلواب

لـو كـان مـبطالً ملـا   النبـّي  أنَّ  هذه اآليـات ال داللـة فيهـا عـىلٰ  أنَّ 

 عـىلٰ ل لـو تقـوَّ   النبـّي  أنَّ  عـىلٰ  ام تـدلُّ قول، وإنَّـ ل عليه بأّي تركه اهللا يتقوَّ 

 . ، وبني األمرين فرق واضحاهللا بالباطل ألهلكه اهللا تعاىلٰ 

هيلـك  اهللا تعـاىلٰ  أنَّ  اآليـة ال داللـة فيهـا عـىلٰ  ا فـيام سـبق أنَّ نّـونحن بيَّ 

لني بالباطـل، أو يصـ الكــاذبني  لـوا عليـه بقـول؛ ألنَّ رفهم عـن أن يتقوَّ ـاملتقـوِّ

اعـرتف بـذلك أمحـد إسـامعيل اهللا كثـريون كـام  لـون عـىلٰ املبطلني الذين يتقوَّ 

 .فيام سبق من كالمه

ــام أنَّ  ــدلُّ  ك ــات ال ت ــىلٰ  اآلي ــّي  أنَّ  ع ــبطالً   النب ــًا م ــان كاذب ــو ك ل

ــ رفه اهللا تعــاىلٰ ـلصــ ه منصــوص عليــه يف التــوراة واإلنجيــل أو عــن اّدعــاء أنَّ

 .هذا أجنبي عن مفاد اآليات املباركة كّل  غريمها، فإنَّ 

م ي احـتجَّ هبـا أمحـد إسـامعيل فـيام تقـدَّ د بـن الفضـيل التـورواية حمّمـ

ــ ــأن  أنَّ  ت عــىلٰ دلَّ ــة، ب ــات هــو التقــّول يف أمــر اخلالف ــالتقّول يف اآلي ــراد ب امل

ذلـك بـأمر اهللا  عي أنَّ النـاس مـن تلقـاء نفسـه، ويـدَّ  ينصب رجالً خليفة عىلٰ 

 .له تعاىلٰ 

وشـامل  ظـاهر اآليـات عـامّ  ولو رصفنا النظـر عـن هـذه الروايـة فـإنَّ 

مــن غــري  ريعة، ومنــه الزيــادة يف كتــاب اهللا تعــاىلٰ ـمــور الشــأُ  ّول يف كــّل للتقــ

 .ل مساق هذه اآليات الرشيفةام يظهر ملن تأمَّ كام ربَّ  وحي من اهللا تعاىلٰ 

 قالـه أمحـد إسـامعيل، وال داللـة فيهـا وعليه، فهذه اآليات أجنبيـة عـامَّ 

 . يء من مزاعمه الباطلةـش عىلٰ 
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ــولـو ســلَّ  ل عليــه ســيُهلك نبيَّــه إذا تقــوَّ  اهللا تعـاىلٰ  أنَّ  عــىلٰ  ا تــدلُّ منا أهنَّ

 اآليـات مل تعـطِ  ه منصـوص عليـه يف التـوراة واإلنجيـل، فـإنَّ فزعم كـذبًا أنَّـ

ل عـىلٰ  كـّل  ة مفادهـا أنَّ قاعدة عامّ  ه منصـوص باّدعـاء أنَّـ اهللا تعـاىلٰ  مـن تقـوَّ

ــصٍّ  ــه يف ن ــإنَّ  علي ــنيَّ ف ــة، وأنَّ  مع ــيهلكه ال حمال ــاهللا اهللا س ــظ  متكفِّ ل بحف

 !من االّدعاءات الكاذبة ٰى النصوص العاصمة من الضالل حتَّ 

ة الـذين ركي مّكــمشـ بآيـات التقـّول عـىلٰ   النبـّي  كيف حيـتّج  ثمّ 

ـمـن يـدَّ  ه، وال يـدركون أنَّ ال يعتقدون بـالقرآن كّلـ  فـإنَّ  اً تشخيصـيّ  اً عي نصَّ

 !هيلكه وال يمهله؟ اهللا تعاىلٰ 

  ّاأ إ أ  :  

 : قال أمحد إسامعيل

ليلة وفاته موجود  د وها هو كتاب الوصيّة الذي كتبه الرسول حممّ (

لـع عليـه، إنسـان أن يقـرأه ويطَّ  منذ أكثر من ألف عام يف الكتب، ويستطيع أيّ 

كـاذب،  عٍ مـدَّ  ن مبطل من اّدعائه مع كثرهتم، فاهللا رصف عنه كّل ولكن مل يتمكَّ 

ن أحدهم مـن ة واإلمامة واملهدوية، ولكن أبدًا مل يتمكَّ كثريون النبوَّ  ىٰ عحيث ادَّ 

 .)عيههذا الكتاب فيدَّ  روب عىلٰ ـخرق حجاب اهللا املض

 :واجلواب

ا فــيام ســبق، ة كــام بيَّنّــه أمحــد إســامعيل وصــيّة لــيس بوصــيّ مــا ســّام  أنَّ 

 يكـون النبـّي ام مـور التـي ربَّـام هي رواية يف كتاب، مذكور فيهـا بعـض األُ وإنَّ 

  ــد أوٰىص ــزعم أنَّ  ق ــامعيل أن ي ــد إس ــتطيع أمح ــا، وال يس ــ هب ــا ُذِك يف  رَ م

 .هذه الرواية هو وصيّة كاملة

مل يثبــت  هــذه الوصــيّة كتبهــا رســول اهللا  زعمــه أنَّ  أنَّ  مضــافًا إىلٰ 

، اً مرويـة بسـند ضـعيف جـدَّ  _كـام قلنـا  _هـذه الروايـة  بدليل صحيح؛ ألنَّ 
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ــ ــا جماهي ــر رواهت ــلَّ وأكث ــ ل، ولع ــن العاّم ــهم م ــطربة، بعض ــا مض ة، وألفاظه

، فكيـف يمكـن وفيها مضامني خمالفـة ملـا هـو متـواتر عـن أهـل البيـت 

 !؟ أن يكتبها النبّي 

بالفعـل  ولو كان مـا جـاء يف هـذه الروايـة هـو وصـيّة رسـول اهللا 

ــوا ة أهــل البيــت لُعنــي هبــا أئّمــ ، وُرويــت عــنهم بطــرق متــواترة، وحثُّ

ــي  شــيعتهم عــىلٰ  ــدي  عشـــراالعتقــاد باملهــدّيني االثن ــاء اإلمــام امله مــن أبن

ــر  ــاملنتظ ــىلٰ ، وأكَّ ــو حفيــد أوّ  أنَّ  دوا ع ــد، وه ــمه أمح ــدّيني اس ل امله

رة الـذين ـقبيلـة بنـي سـويلم بالبصـ ه ينتمـي إىلٰ حفيده، ال ابنـه املبـارش، وأنَّـ

 .رسول اهللا  م ال ينتسبون إىلٰ هم معروفون بأهنَّ 

ــ  أنَّ إالَّ  ــن أن  ّل ك ــالً ع ــات، فض ــر يف الرواي ــه وال أث ــني ل ــك ال ع ذل

 .يكون متواتراً 

ــ عني الكــاذبني عــن رصف املــدَّ  اهللا تعــاىلٰ  ا زعــم أمحــد إســامعيل أنَّ وأمَّ

ــدَّ  ــيّ أن ي ــذه الوص ــعوا ه ــتمكَّ ة، وأنَّ ــاب اهللا ه مل ي ــرق حج ــن خ ــدهم م ن أح

 ؛ ألنَّ املطلــوب عيــه، فهــذا مصــادرة عــىلٰ هــذا الكتــاب فيدَّ  روب عــىلٰ ـاملضــ

 ٰى عـأمحـد إسـامعيل كـاذب قـد ادَّ  ا نعتقـد أنَّ هذا هو ما نتنـازع فيـه معـه، فإّنـ

ــ ــيّ أنَّ ــة الوص ــه يف رواي ــار إلي ــاىلٰ  ة، وأنَّ ه مش ــ اهللا تع ــه ـمل يص ــن اّدعائ رفه ع

ــ هــذه الروايــة بحيــث  حجــاب عــىلٰ  رب أّي ـه ســبحانه مل يضــالكــاذب، وأنَّ

 . عني من اّدعاءاهتم الكاذبةيمنع املدَّ 

ــذه  إنَّ :  ذلــك نقــولا تبــنيَّ إذ ِع أحــد ه ــدَّ األســباب التــي ألجلهــا مل ي

 :قبل أمحد إسامعيل فهي ٰى الدعو

ورد يف روايــة ضــعيفة الســند كــام قلنــا، معاَرضــة  هــذا الــنّص  أنَّ  _ ١

ة اثنــا األئّمــ أنَّ  الداّلــة عــىلٰ  ة أهــل البيــت بالروايــات املتــواترة عــن أئّمــ
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ازف باّدعـاء خـالف مـا هـو متـواتر كـاذب مبطـل جيـ فقط، وليس كّل  عشـر

ــ ــن أئّم ــت ع ــل البي ــدَّ  ؛ ألنَّ ة أه ــد أن ي ــل يري ــل أن املبط ــا حيتم عي م

ــدِّ يُ  ــان ص ــروس يف أذه ــواتر املغ ــالف املت ــاء خ ــه، واّدع ــاس في ــض الن قه بع

 . قه أكثر الناس، بل يرّدونه وينكرونهصدِّ الناس ال يُ 

ٍع ال يسـتطيع أن يثبـت أنَّـ كّل  أنَّ  _ ٢ اإلمـام املهـدي املنتظـر  ه ابـنُمـدَّ

ــ ــ، فضــالً عــن أن يثبــت أنَّ ه ســفريه، ه وصــيّه، واإلمــام مــن بعــده، وأنَّ

ــدَّ  ــف ي ــذهبا، فكي ــت ك ــي ثب ــاءات الت ــن االّدع ــك م ــري ذل ــل وغ عي املبط

 اّدعاءات عظيمة وكثرية ال يمكنه إثباهتا؟

ــمــن يــدَّ  أنَّ  _ ٣ ــعي أنَّ ه معصــوم مــن اخلطــأ ه إمــام فعليــه أن ُيثبــت أنَّ

ه سـيُثبت خطـأه ل، والكاذب املبطل ال يسـتطيع أن ُيثبـت ذلـك، بـل إنَّـوالزل

 .املنايف لعصمته واملبطل إلمامته

عـــدم اّدعـــاء املبطلـــني الســـابقني بعـــض مـــا هـــو مـــذكور يف  _ ٤

اهللا رصف  املبطــل األخــري صــادق يف دعــواه، وأنَّ  أنَّ  عــىلٰ  الروايــات ال يــدلُّ 

نـا إذا أخـذنا عيها صـاحبها؛ ألنَّ دَّ ، ليـٰى عي هـذه الـدعومبطل عـن أن يـدَّ  كّل 

رنا احلـارض ـعي يف عصـمـن يـدَّ  ه جيـب علينـا تصـديق كـّل هبذه القاعدة فإنَّـ

ه اخلراسـاين، أو شـعيب بـن صـالح، أو الـنفس الزكيـة، ودليلـه هـو نفـس أنَّ 

اهللا سـبحانه رصف املبطلـني السـابقني عـن أن  دليل أمحـد إسـامعيل، وهـو أنَّ 

عي واحد منهم أنَّ   . اّدعاها صاحبها ٰى أحد هؤالء الرجال، حتَّ  هيدَّ

الســبب احلقيقــي يف عــدم اّدعــاء بعــض مــا هــو مــذكور  أنَّ  ٰى وال خيفــ

ــن أنَّ  ــاه م ــا قلن ــو م ــات ه ــل  يف الرواي ــازف املبط ــاءات ال جي ــض االّدع بع

 .إثباهتا للناس وإقناعهم هبا باّدعائها؛ لعلمه بعدم قدرته عىلٰ 

ه كـذب عاقـل أنَّـ عي ما يعلـم كـّل أن يدَّ  املبطل الكاذب ال يريد أنَّ  _ ٥
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، )الغيبة(ل املهدّيني املذكورين يف رواية كتاب ه أوّ أحد أنَّ  عِ مفضوح، فلهذا مل يدَّ 

هذه الوصيّة، ورصف املبطلني الكاذبني عـن  رضب حجابًا عىلٰ  اهللا تعاىلٰ  ال ألنَّ 

عي الكـاذب أن دَّ أمثال هذه االّدعاءات ال يمكـن للمـ ام ألجل أنَّ وإنَّ ! اّدعائها

ا أن يكـون يثبتها بدليل، فال جيازف باّدعائها، ومن جيازف بمثل هذا االّدعاء إمَّ 

قونه يف دعـواه املصابني يف عقـوهلم الـذين سيصـدِّ  مصابًا يف عقله، أو يعتقد أنَّ 

 . كثريون يف الناس

أد إ أ  د :  

 : قال أمحد إسامعيل

ـوهذا الواقع ي( وصـف هـذا الكتـاب  م مـن أنَّ د مـا بيَّنتـه فـيام تقـدَّ ؤكِّ

ـبأنَّ  عيـه غـري صـاحبه الـذي ذكـره ه ال يدَّ ه عاصم من الضـالل بذاتـه يعنـي أنَّ

 .عيه فهو صادق، وهو صاحبه، ومن يدَّ د الرسول حممّ 

هـذه الـدعوة، ] كـذا[يـة أحقّ  ة قائمـة عـىلٰ وحجَّ  وهذا كاٍف كدليل تامّ 

عـائي هـذه الـدعوة تكفيـه الوصـيّة وادّ ] كـذا[يـة أحقّ  ومعرفـة فمن أراد احلّق 

 .) املذكور فيهاأّين 

 :واجلواب

ــ كتــاب عاصــم ) الغيبــة(روايــة كتــاب  ا أوضــحنا بطــالن زعمــه أنَّ أّن

عاهـا مـن ادَّ   صـاحبها، وأنَّ عيها إالَّ الوصـيّة ال يـدَّ  من الضـالل، وبطـالن أنَّ 

 .اقطة وباطلةأمحد إسامعيل س ٰى دعاو فهو صادق، وهبذا تكون كّل 

ه سـفري لإلمـام املهـدي،  عجـز عـن أن يثبـت أنَّـامَّ ـأمحد إسامعيل لـ إنَّ 

هـذه احليلـة  ه إمـام معصـوم وغـري ذلـك مـن دعـاواه، جلـأ إىلٰ له، وأنَّ  ووّيص 

ج، فــزعم أنَّ  الواهيـة لكــي خيــدع العــوامّ  ــذَّ عيها الوصــيّة ال يــدَّ  اجلّهــال والسُّ

ــتند إالَّ  ــذا مل يس ــو يف ه ــاحبها، وه ــرآن  أّي  إىلٰ  ص ــن الق ــحيح، ال م ــل ص دلي
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ــل البيــت  ــل عــىلٰ وال مــن روايــات أه ــ ، وعجــزه هــذا أوضــح دلي ه أنَّ

 .كاذب مبطل

ـ ا فيام سـبق أنَّ ونحن بيَّنّ  هـذه احليلـة لعلمـه  ام جلـأ إىلٰ أمحـد إسـامعيل إنَّ

داللـة، وهلـذا تنـازل عـن داللـة  عليـه بـأّي  ال تـدلُّ ) الغيبـة(رواية كتاب  أنَّ 

عيها إالَّ الوصيّ  أنَّ  أ إىلٰ ، وجلالنّص   . صاحبهاة ال يدَّ

ــ ل إىلٰ تأّمــ ٰى مــن نظــر بــأدن وكــّل  ــأدلَّ ا ة هــذه الــدعوة الباطلــة جيــد أهنَّ

تها دليـل، بـل قامـت صـحَّ  مل يقـم عـىلٰ  ٰى د دعـاوام هـي جمـرَّ ة، وإنَّـليست أدلَّ 

ــ ــىلٰ األدلَّ ــوهتم  ة ع ــات دع ــؤون إلثب ــراهم يلج ــذا ت ــادها، وهل ــا وفس بطالهن

 .    ة هلمم ال أدلَّ أهنَّ  م، واالستخارات، وحسبك هذا دليالً عىلٰ باألحال

 :قال أمحد إسامعيل

ة كثرية غريها، كالعلم بدين اهللا وبحقـائق اخللـق، واالنفـراد وهناك أدلَّ (

من اهللا مبارشة بالوحي لعباده بالرؤيا وغريهـا مـن  براية البيعة هللا، وأيضاً النّص 

لفائه يف أرضه، فكـام شـهد للمالئكـة بخالفـة آدم سبل شهادة اهللا عند خلقه خل

  بالوحي فقد شهد اهللا عند عدد كبري من النـاس املتفـّرقني بحيـث يمتنـع

، وخليفة مـن خلفـاء اهللا يف أرضـه، أمحد احلسن حّق  الكذب بأنَّ  تواطؤهم عىلٰ 

  :وقد قال تعاىلٰ 
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 :واجلواب

ــ أنَّ  ــة أدلَّ ــامعيل ذكــر ثالث ــرة أُ أمحــد إس ــيّ  ٰى خ ــدلُّ غــري الوص ــىلٰ  ة ت  ع

 :ة دعوته، وهيصحَّ 

 .العلم بدين اهللا وبحقائق اخللق _ ١
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 .االنفراد براية البيعة هللا _ ٢

 .واألحالم ٰى الرؤ _ ٣

 : يء من التفصيل، فنقولـم عنها بشة سنتكلَّ وهذه األدلَّ 

 :العلم بدين اهللا وبحقائق اخللق: لالدليل األوّ 

ـ ٰى عادَّ   مراجـع ٰى ه حتـدَّ ه أعلـم مـن عليهـا، وهلـذا فإنَّـأمحد إسـامعيل أنَّ

 .النجف وقم ليناظروه

 : قال يف أحد بياناته

ــ( ر الــدَّ ا اآلن فــإّين أمَّ بعــض مراجــع التقليــد للمنــاظرة يف  عوة إىلٰ  ُأكــرِّ

مــا عنــدي مــن علــم يف القــرآن هــو مــن اإلمــام  القــرآن الكــريم؛ إلثبــات أنَّ 

ــدي  ــام ، وأّين امله ــن اإلم ــل م ــ مرس ــ ىٰ ، حتَّ ــ ىٰ ال تبق ــتّج حجَّ  ة ملح

ـهدايـة هـذه األُ  ومـن أجـل احلـرص عـىلٰ وال عذر ملعتـذر،  ة التـي ُظلمـت مَّ

ــرِّ  واستُضــعفت عــىلٰ  ــدين واملــؤمنني . العصــور م ُأناشــد العلــامء ورجــال ال

ال يكـون  ىٰ االسـتجابة لـدعوة املنـاظرة، حتَّـ ة، بأن يساعدوا عـىلٰ والناس كافّ 

ْم بِآيــ :اجلميــع مشــمولني بقولــه تعــاىلٰ 
ُ
ت
ْ
�
�
ــذ

َ
�

َ
 أ

َ
 قــال

ُ
 إِذا جــاؤ

�
ــ�

َ
ــْم ح

َ
اِ� َو�

 
َ
ـون

ُ
ل

َ
م

ْ
ع

َ
ْم �

ُ
ـت

ْ
ن
ُ
ـا ذا ك

�
م

َ
 أ
ً
مـا

ْ
وا بِها ِعل

ُ
ِيط
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� ]اكم أعاذنـا اهللا وإّيـ. ]٨٤: النمـل

بني بآيـات اهللا تعـاىلٰ  ـ ، ونسـأل اهللا تعـاىلٰ أن نكون مـن املكـذِّ ق املـؤمنني أن يوفِّ

ــّرف بخدمــة اإلمــام املهــدي ـللتشــ ــدَّ . ه ســميع جميــب، إنَّ عوة وهــذه ال

هة إىلٰ   :ث فئات من العلامءثال موجَّ

ــة األُ  ــن ـالســيّد عــيل السيســتاين، أو الســيّد املرعشــ: وىلٰ الفئ ــة ع ي نياب

د ســعيد احلكــيم، والشــيخ الســيّد السيســتاين بتخويــل خمتــوم، والســيّد حمّمــ

ــ ــة أن حمّم ــامء الثالث ــؤالء العل ــع ه ــاظرة م ــاض، ورشوط املن ــحاق الفي د إس

، وإذا ة، ويف مكــان عــامّ ّفــرؤوس األشــهاد، وللنــاس كا تكــون املنــاظرة عــىلٰ 
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ب  ، فعـىلٰ تكـذيب رسـول اإلمـام  انتهت املناظرة مـع أحـدهم إىلٰ  املكـذِّ

  ةأن يباهــل رســول اإلمــام يف نفــس املكــان وأمــام النــاس كاّفــ
ْ
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 .)١(آخر كالمه إىلٰ  )...]٤٢: الاألنف[

ــالــدَّ  أنَّ  ٰى وال خيفــ  النــاس؛ ألنَّ  ام هــي للتــدجيل عــىلٰ عوة للمنــاظرة إنَّ

ـ ت، فكيـف ه حـّي أو ميّـأمحد إسامعيل خمتـٍف ال يظهـر للنـاس، وال ُيعَلـم أنَّ

 !سيناظر مراجع التقليد؟

ته كتبـه املنسـوبة إليـه وبياناتـه وتسـجيال ا لـو نظرنـا إىلٰ وكيف كان فإّنـ

نا نجد فيها كثريًا مـن األخطـاء الفاضـحة التـي ال يقـع فيهـا صـغار طلبـة فإنَّ 

 ر عـىلٰ ـ سأقتصـاملقـام طويـل فـإّين  العلم فضالً عن إمام معصـوم، وحيـث إنَّ 

 :ة أنواعذكر بعض األمثلة، وهي عدَّ 

 :ء أمحد إسامعيل يف قراءة القرآنأخطا _ ١

ه وقع يف أخطاء عيل جيد أنَّ التسجيالت الصوتية ألمحد إسام من يستمع إىلٰ 

خطاباته  ، ومن أهمّ اً ات القرآن الكريم، وهي كثرية جدَّ فاضحة يف قراءة بعض آي

لة خطابـه إىلٰ  طلبـة احلـوزة العلميـة يف النجـف األرشف وقـم  الصوتية املسجَّ

ه سة، ومن املفرتض أن يكون هذا اخلطاب متقنًا خاليًا مـن األخطـاء؛ ألنَّـاملقدَّ 

ه كالمه لطلبة العلم الـذين ه وجَّ إمام معصوم ال ينبغي أن خيطئ، وألنَّ  هيزعم أنَّ 

كالمه مملوء بأخطاء كثرية   أنَّ هفوة يف كالمه، إالَّ  كّل  ع منهم أن حياسبوه عىلٰ ُيتوقَّ 

ام كان م ارجتاالً، وإنَّ ه مل يكن يتكلَّ ظهر منه أنَّ ه يَ فاضحة يف اآليات وغريها، مع أنَّ 

 .يقرأ يف ورقة

ــو*  ــاىلٰ املضــحك أنَّ ــه تع ــراءة قول ــأ يف ق ــأن أخط ــتفتح كالمــه ب  :ه اس
                                                        

 ).هـ١٤٢٤سنة / شّوال/ ١٧(بيانه يف موقع أنصاره بتاريخ ) ١(



 ١٨١  ....................................................    الرّد عٰىل اجلواب األّول: الفصل األّول

 
ً
ُ�ُهْم َعــذابا

�
ْو ُمَعــذ

َ
ُهـْم أ

ُ
ِلك

ْ
 اُهللا ُ�ه

ً
ْومــا

َ
 ق

َ
ـون

ُ
ِعظ

َ
ُهْم �ـِـَم ت

ْ
 ِمـن

ٌ
ــة

�
م
ُ
ـْت أ

َ
 قال

ْ
َو�ِذ

 
ً
ــِديدا

َ
مــة، ومل يُ )١٦٤: األعــراف( ش ر ـكســ، حيــث قــرأ لفــظ اجلاللــة مفخَّ

 نون تنوين 
ً
ْوما

َ
 .حيح كرسها وترقيق لفظ اجلاللةالص ، مع أنَّ ق
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�
نا َو�ِن

َ
ُهْم ُسـبُل

�
ن
َ
ـِد�

ْ
َه

َ
وا ِ�ينـا �

ُ
د

َ
يَن جاه ِ

�
َوا�

ِس�ِ�َ 
ْ
ُمح

ْ
َمَع ا�

َ
� )فأخطأ يف كلمة)٦٩: العنكبوت ،: نا

َ
: ، فرفعها، فقـالُسبُل
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 ِضـ� :من قولـه تعـاىلٰ  ىِض� :قرأ كلمةو* 
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 .ا مكسورة الضاد، مع أهنَّ )ٰى َضيْزَ (: اد، فقالبفتح الض )٢٢: النجم(

رواية أهل  ام قرأها هبذا النحو عىلٰ ه إنَّ وزعم بعض أنصار أمحد إسامعيل أنَّ 

، )ٰى َضيْزَ (: ا ُتقرأأهنَّ من ضمن القراءات الواردة يف هذه الكلمة  ، فإنَّ البيت 

أهل  أنَّ  عىلٰ  ا مل نجد يف الروايات ما يدلُّ هذا الكالم تربير بارد؛ ألنّ  أنَّ  ٰى وال خيف

ن أمحد إسامعيل لو كان ُحيِس  أنَّ  كانوا يقرؤوهنا هبذا اللفظ، مضافًا إىلٰ  البيت 

ن مـ قراءة القرآن ألمكن تصديق ذلك، ولكن مع كثرة أخطائه الفاضـحة فـإنَّ 

ق هبذا التربير ساذج مغفَّ يُ   .  لصدِّ
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ـ)ْقِعَدنَّ ألَ ( أراد تصـحيحها فأخطـأ فيهـا  ا مضـمومة، ثـمّ ، بكرس العني مـع أهنَّ

 .بفتح العني )ْقَعَدنَّ ألَ (: أيضًا، فقال

 ِمـَن  :قوله تعاىلٰ  وقرأ* 
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  :مذمومًا، وقرأ
َ

ِبَعك
َ
 .ا مكسورة، مع أهنَّ )َتبََعَك (: بفتح الباء، فقال ت

 !ه يف خطاب واحد، فام بالك بأخطائه يف سائر خطاباتههذا كلّ 

 :يف بعض كتبهه قال من تبّجحاته أنَّ  واملضحك أنَّ 

ه األيمـن رة، ويف خـدِّ ـاسـمه أمحـد، ومـن البصـ: وهبذا يكـون الـيامين(
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، ويف رأسـه حـزاز، وأعلـم النـاس بـالقرآن اً ظهوره يكـون شـابّ ثر، ويف بداية أ

 . )١()ةوبالتوراة واإلنجيل بعد األئمّ 

ــاره يف اال ــع أنص ــوانوورد يف موق ــت عن ــت حت ــد ( :نرتن ــام أمح اإلم

 : ، ما ييل)كتاب بكتاهبم املناظرة وأهل كّل  يدعو العلامء إىلٰ  احلسن 

ل التـوراة بتـوراهتم، أنـا أعلـم ِمـن أهـ: د أمحد احلسـن قال السيّ (

 .)وأعلم من أهل اإلنجيل بإنجيلهم، وأعلم من أهل القرآن بقرآهنم

ــورة  ــرآن بص ــات الق ــراءة آي ــن ق ــامعيل ال ُحيس ــد إس ــان أمح ــإذا ك ف

ــ ــا أنَّ صــحيحة، لدرجــة أّن ــري مــن صــبيان املســلمني للقــرآن  ا رأين ــراءة كث ق

يف علـوم مـن قراءتـه، فكيـف يكـون أعلـم مـن مجيـع علـامء املسـلمني  أصحُّ 

 !القرآن وفهم معانيه؟

 :أخطاء أمحد إسامعيل اللغوية والنحوية _ ٢

ـ ث وال حـرج، فـال يكـاد خيلـو وأمَّ ا أخطـاؤه اللغويـة والنحويـة فحـدِّ

كتاب مـن كتبـه أو بيـان مـن بياناتـه أو تسـجيل مـن تسـجيالته مـن أخطـاء 

 .نحوية كثرية فاضحة

طلبـة احلـوزة  لة خطابه إىلٰ جَّ خطاباته الصوتية املس من أهمّ  وكام قلنا فإنَّ 

سة، الذي ذكرنا آنفًا أخطاءه فيه يف قـراءة العلمية يف النجف األرشف وقم املقدَّ 

ـ ا أخطـاؤه اللغويـة والنحويـة الفاضـحة يف هـذا مجلة من اآليات القرآنية، وأمَّ

تسـكني أواخـر أكثـر  أمحد إسامعيل دأب عىلٰ  ر، مع أنَّ ـاخلطاب فال تكاد ُحتص

 .به خوفًا من الفضيحةكلامت خطا

ـ(: ة قولــهومـن أخطائــه النحويــ*  ا العــرتة فقــد ذروتــم حكمــتهم وأمَّ

 .)انية ذرو الريح للهشيماليامنية، ورواياَهتم الربّ 
                                                        

 .٤٦: ٤املتشاهبات ) ١(
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 .ا ُتنصب بالكرسةبالفتحة مع أهنَّ  )رواياهتم(: فنصب كلمة

ــال*  ــون(: وق ــة،  إنَّ : تقول ــت ِحجَّ ــا ليس ــي وصــفوين هب ــاَهتم الت رواي

ــو ــيّة رس ــ ل اهللا ووص ــة باألئّم ــة، ومعرف ــت ِحجَّ ــدّيني ليس ة ويب وبامله

ة  .)القرآن وطرق الساموات ليست ِحجَّ

ــة ــب كلم ــاهتم(: فنص ــ )رواي ــع أهنَّ ــة م ــبالفتح ــب بالكس رة، ـا ُتنص

ة(: وقال ر ذلـك ثـالث مـرَّ ـبكسـ )ِحجَّ ـر احلـاء، وكـرَّ ا مضـمومة ات مـع أهنَّ

ــ ــة واِحلجَّ ــني احلُجَّ ــرق ب ــ ة، أنَّ احلــاء، والف ــتدلُّ احلُجَّ ــا ُيس ــىلٰ  ة هــي م ــه ع  ب

ــ ــنَة، كــام قــال تعــاىلٰ اخلصــم، وهــو املــراد يف كالمــه، وأمَّ ــة فهــي السَّ  :ا اِحلجَّ
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ــٍج  ــص( ِحَج ــريَّ )٢٧: القص ــف تغ ــانظر كي ــنوات، ف ــامين س ــ ، أي ث  ٰى املعن

 !ية، وأمحد إسامعيل مل يشعر بذلكبالكلّ 

ــ*  ــحة أنَّ ــه الفاض ــن أخطائ ــالوم ــم( :ه ق ــول لك ــقُّ أق يف  إنَّ : واحل

 ).فهَمك ل عيلَّ بُكْل قلبَك، وال تعتمد عىلٰ توكَّ : التوراة مكتوْب 

ـ)احلـّق (فرفع كلمـة  ن بـاء مقـدَّ  )بـأقول(ا منصـوبة ، مـع أهنَّ رة، وسـكَّ

ــوب( ــد )مكت ــن دون أن ُيب ن الم م ــكَّ ــألف، وس ــب ب ــوين النص ــّل (ل تن ، )ك

ــ )قلبــك(ونصــب  ــ )فهمــك(ا جمــرورة باإلضــافة، ونصــب مــع أهنَّ ا مــع أهنَّ

 .)عىلٰ (جمرورة بـ 

 . )من بيده ملكوت السامواُت واألرض(: وقال* 

 .ا جمرورة باإلضافةمع أهنَّ  )الساموات(فرفع كلمة 

ســوُل اهللا ر ىٰ وهــل كــان أحــد يف زمــن اإلمــام الصــادق رأ(: وقــال* 

ــ  رســوِل اهللا  ىٰ مــن أراد أن يــر: يقــوْل اإلمــام الصــادق  ىٰ ، حتَّ

 .)بالرؤيا فليفعل كذا وكذا
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 ةً هـا مـرَّ وجرَّ  ةً تني، رفعهـا مـرَّ يف هذا املقطع مـرَّ  )رسول(ه ذكر كلمة فإنَّ 

ً  ، وكالمها خطأ، والصحيح نصبهام بالفتحة؛ ألنَّ ٰى خرأُ   . منهام مفعول بهكالَّ

 .)كالمنا يف النوم مثَل كالمنا يف اليقظة إنَّ : ال اإلمام ق( :وقال* 

 .)إنَّ (ا خرب حّقها أن ُترفع؛ ألهنَّ  ، مع أنَّ )مثل(فنصب كلمة 

مــوي؛ إيــامن خالــد بــن ســعيد األُ  أمل يقبــل رســوِل اهللا (: وقــال* 

ــ  ىٰ رؤيــا بموســ ىٰ إيــامن هيــودي رأ رؤيــا؟ أمل يقبــل رســوِل اهللا  ىٰ ه رأألنَّ

 .) بن عمران

ــة  ــرَّ كلم ــول(فج ــرَّ  )رس ــع أنَّ م ــع؛ ألنَّ  تني م ــام الرف ً  حّقه ــالَّ ــنهام ك  م

 .فاعل مرفوع

ــ*  ا إليــه راجعــون، مــا ا هللا وإّنــإّنــ( :ه قــالومــن أخطائــه الفاضــحة أنَّ

َة ميزانكم  . )أثقل الدنيا يف كفَّ

ة(فنصب كلمة   .، وعالمة جّرها الكرسة)يف(ا جمرورة بـ مع أهنَّ  )كفَّ

 .)فداَء عرش اهللا سبحانه وتعاىلٰ  سْني احل(: وقال* 

 .ا خربا مرفوعة ألهنَّ مع أهنَّ  )فداء(فنصب كلمة 

 .)العلامْء غِري العاملني وواجه احلسْني ( :وقال* 

ــحقَّ  مــع أنَّ  )غــري(فجــرَّ كلمــة  ا صــفة للعلــامء التــي هــا النصــب؛ ألهنَّ

 .هي منصوبة

 .)رفِهاوواجه احلسْني يف كربالْء الدنيا وزخ( :وقال* 

ــة  ــا(فجــرَّ كلم ــع أنَّ  )زخرفه ــحقَّ  م ــب؛ ألهنَّ ــىلٰ هــا النص ــة ع  ا معطوف

 .)الدنيا(منصوب وهو 

إيثار كـان  ، وأيّ اس خصاصة كانت خصاصِة العبّ  وأيّ (: وقال* 

 ).إيثاَره؟
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ــ )خصاصــة(فجــرَّ كلمــة  ــ)كــان(ا اســم وحّقهــا الرفــع؛ ألهنَّ ه ، كــام أنَّ

 .)كان(ا اسم ا؛ ألهنَّ ، وكان الالزم رفعه)إيثاره(نصب كلمة 

ــ*  ــحة أنَّ ــه الفاض ــن أخطائ ــالوم ــ( :ه ق ــد انتص ــْني ـولق  ر احلس

 .)يف هذه املواجهة وأصحاَبه

ـ ، مـع أنَّ )أصـحابه(فنصب كلمـة   ا معطوفـة عـىلٰ الـالزم رفعهـا؛ ألهنَّ

 .)احلسني(مرفوع وهو 

ــ*  ــ( :ه قــالومـن أخطائــه أيضــًا أنَّ قهــا ا الــدنيا وزخرفِهــا فقــد طلَّ وأمَّ

 . )وساروا يف ركب احلقيقة وأصحاَبه  ْني احلس

ــ ــة فإنَّ ــرَّ كلم ــا(ه ج ــىلٰ )وزخرفه ــة ع ــا معطوف ــع أهن ــو  ، م ــوع وه مرف

ـحقَّ  مـع أنَّ  )أصـحابه(، ونصب كلمة )الدنيا(  ا معطوفـة عـىلٰ هـا الرفـع؛ ألهنَّ

 .)احلسني(مرفوع وهو 

ــال*  ــْني (: وق ــهدها احلس ــي ش ــهادة الت ــزان الش ــحاَبه  مي وأص

 بدمائهم(. 

ـ مـع أنَّ  )أصـحابه(ه نصب كلمة فإنَّ   ا معطوفـة عـىلٰ حّقهـا الرفـع؛ ألهنَّ

 .      )احلسني(مرفوع وهو 

ــ*  ــه الفاضــحة أيضــًا أنَّ هــؤالْء العلــامْء غــِري  إنَّ (: ه قــالومــن أخطائ

ـ ة أمريكـا وديموقراطيتِهـا، أحـرارًا؛ فلـو كـانوا يـدون حرّ العاملني الذين يؤيِّ

 .)عبيدًا هللاْ الستَُحوا من اهللا

ا صفة ملنصـوب وهـو ا منصوبة بالفتحة؛ ألهنَّ مع أهنَّ  )غري(ه جرَّ كلمة فإنَّ 

ـ ، مع أنَّ )وديموقراطيتها(، وجر كلمة )العلامء( ا الـالزم نصـبها بالفتحـة؛ ألهنَّ

حّقها الرفع؛  مع أنَّ  )أحرار(، ونصب كلمة )ةيحرّ (منصوب وهو  معطوفة عىلٰ 

 .)الستَْحيَوا(: ، والصحيح)واالستَحُ (: ، وقال)إنَّ (ا خرب ألهنَّ 
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 التـزم  تغافلـت عـامَّ هذا قليـل مـن أخطائـه يف خطـاب واحـد، مـع أّين 

به أمحد إسامعيل من تسـكني أواخـر أكثـر كلـامت خطابـه، وتركـت النظـر يف 

ــه ألّين  ــاقي خطاب ــدِّ ب ــن َع ــئمت م ــلَّ   س ــيت أن يم ــه، وخش ــارئ  أخطائ الق

 . هذا اخلطابالكريم من ذكر مجيع األخطاء التي وقع فيها يف

قـام، عنا أخطـاءه النحويـة يف كتبـه وبـاقي خطاباتـه لطـال بنـا املولو تتبَّ 

ة فاضـحة لـه خاليـًا مـن أخطـاء لغويـة ونحويـ اً فال تكاد جتد تسـجيالً صـوتي

كالمـه جيـزم  مـن يعـرف علـم النحـو ويسـتمع إىلٰ  سطر يقرؤه، وكـّل  يف كّل 

 ! ام معصوم هذا؟إم ه رجل جاهل بقواعد اللغة العربية، فأّي بأنَّ 

 : ومن العجائب تربير أحد أنصاره وهو ناظم العقييل، حيث قال

، ز حروف اجلرّ ميِّ السيّد أمحد احلسن ال يُ  فهل يعقل يا حسن النجفي أنَّ (

املسـتويات  ىٰ أدنـ عـىلٰ  ىٰ فهذا األمر ال خيف! ة هلا؟هل هي ناصبة لألسامء أم جارّ 

له غبار يف علوم اللغة  أمحد احلسن ال يشّق  السيّد خربك بأنَّ أن أُ  وأحّب . العلمية

ذلك يف  ه ال يبالغ يف الرتكيز عىلٰ العربية، وهو أعرف هبا منك ومن أسيادك، ولكنَّ 

ة والربهان، واألخطاء التـي ة احلجَّ وقوَّ  ىٰ وضوح املعن ز عىلٰ كتاباته بقدر ما يركِّ 

ا ينفع، أكثر ممَّ  رُّ ـالذي يض، وأغلبها من الرتف اللغوي ىٰ  املعنغريِّ قت هبا ال تُ تشدَّ 

كـام سـيأيت  وهو من االهنامك يف اللغة الذي ورد النهي عنه من أهل البيـت 

 .)١()بيانه إن شاء اهللا تعاىلٰ 

ــ ــدَّ  أنَّ  ٰى وال خيف ــخيف ج ــر س ــذا تربي ــدر إالَّ  اً ه ــد ال يص ــن معان  م

ــ ــابر؛ ألّن ــا أنَّ مك ـــ  ا الحظن ــرور ب ــب املج ــأ فنص ــامعيل أخط ــد إس  )يف(أمح

ــىلٰ (و ــال)ع ــزانكم(: ، فق ــَة مي ــال)يف كفَّ ــىلٰ (: ، وق ــد ع ــك وال تعتم ، )فهَم

 .املستويات العلمية ه دون أقّل أنَّ  وهذا دليل عىلٰ 
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شـهادة مـن نـاظم العقـييل  )ذلـك ه ال يبـالغ يف الرتكيـز عـىلٰ إنَّ (: وقوله

ـ بأنَّ  ام إمامـه ضـعيف الرتكيـز، ونحـن ال نطلـب منـه املبالغـة يف الرتكيـز، وإنَّ

 التفـات، بحيـث يرفـع املرفـوع، وينصـب املنصـوب، وجيـرّ  ٰى ه أدنـنطلب من

 .املجرور، ال أكثر من ذلك

مـن  غـري صـحيح؛ ألنَّ  ٰى  املعنـغـريِّ أخطاء أمحد إسامعيل ال تُ  وزعمه أنَّ 

ة للمعن  قهـا احلسـْني ا الدنيا وزخرفِهـا فقـد طلَّ وأمَّ (: قوله ٰى أخطائه املغريِّ

ـمع أهنَّ  )َبهأصحا(حيث نصب كلمة  ) وأصحاَبه ا معطوفـة ا مرفوعة؛ ألهنَّ

قـوا وأصـحابه طلَّ  احلسـني  أنَّ (: ، وما يريـد أن يقولـه هـو)احلسني( عىلٰ 

 إنَّ (: ٰى صـار املعنـ )أصـحابه( نصب أمحـد إسـامعيل كلمـة امَّ ـ، ولكن ل)الدنيا

 .فاسد وغري مراد ٰى ، وهو معن)ق أصحابهق الدنيا وطلَّ احلسني طلَّ 

لـه غبـار يف علـوم اللغـة  شـقُّ د أمحـد احلسـن ال يالسيّ  وزعم العقييل أنَّ 

 .  عليها دُّ أن ُيرَ  العربية من املكابرات السمجة التي ال تستحقُّ 

 :أخطاء أمحد إسامعيل يف التفسري _ ٣

  :ذكر أمحد إسامعيل يف تفسري قوله تعـاىلٰ * 
ً
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ُ
 ا�ر�ُسول

َ
ون

ُ
: البقـرة( ا��اِس َو�َ�

ة، وهم الثالث مائة الثالث ة املحّمدية احلقيقيمَّ هم األُ (ة الوسط مَّ األُ  ، أنَّ )١٤٣

ه وسط بني ل؛ ألنَّ راط املستقيم، وهو املهدي األوّ ـ، والوسط هو الصعشـر] كذا[

ل وأنصار اإلمـام املهـدي أتباع املهدي األوّ ة الوسط هم مَّ ة واملهدّيني، فاألُ األئمّ 

 ُ١()ةخرجت للناس، بل وخري أئمّ ة أُ مَّ ، وهم أيضاً خري أ(. 

ــإنَّ  ــدَّ  ف ــارب ج ــه متض ــاً كالم ــال؛ ألنَّ ــاألُ  إنَّ (: ه ق ــم مَّ ــط ه ة الوس

: عـدل عـن كـون هـؤالء هـم الوسـط، فقـال ، ثـمّ )عشــرالثالثامئة والثالثـة 
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ــدي األوّ ( ــوم أنَّ ، ومــن )لوالوســط هــو امله ــا  املعل ــدأ، وهن اخلــرب عــني املبت

ــل األُ  ــجع ــة مَّ ــة والثالث ــي الثالثامئ ـــرة ه ــو  عش ــرب وه ــل اخل ــالً، وجع رج

 !ل، فكيف ُخيَرب عن اجلمع بمفرد مغاير له؟املهدي األوّ : الوسط

ـاألُ  إنَّ (:  قالـه قبـل سـطرين، وقـالعدل عـامَّ  ثمّ  ة الوسـط هـم أتبـاع مَّ

ـــة  أنَّ  ٰى ، وال خيفـــ)هـــدي ل وأنصـــار اإلمـــام املاملهـــدي األوّ  الثالثامئ

ام هـم ل وهـو أمحـد إسـامعيل، وإنَّـليسـوا أتبـاع املهـدي األوّ  عشــروالثالثة 

 .أنصار اإلمام املهدي املنتظر 

ــم خــري أُ ل بــأهنَّ وصــف أتبــاع املهــدي األوّ  ثــمّ  ة، ومــن ة وخــري أئّمــمَّ

ــوم أنَّ  ــدي األوّ  املعل ــاع امله ــأتب ــوا بأئّم ــدارل ليس ــانظر مق ــارب  ة، ف التض

 ! واهلذيان يف كالم له ال يتجاوز مخسة أسطر

  :ويف تفسري قوله تعـاىلٰ * 
َ َ

وا �
ُ
وُْسـط حـافِظ

ْ
ـالةِ ا� واِت َوا�ص�

َ
ـل  ىا�ص�

وُ�وا
ُ
 : قال ،)٢٣٨: البقرة( قانِ�ِ�َ ِهللاِ  َوق

أي  ىٰ الواليـة، والصـالة الوسـط والصالة هي الوالية، أي حافظوا عىلٰ (

ل يف بداية ظهور اإلمام املهدي ة واملهدّيني، أي والية املهدي األوّ الوالية بني األئمّ 

 َّة كـام يف الروايـات من األئّمـ دُّ ل من املهدّيني، وأيضاً ُيعَ املهدي األوّ  ؛ ألن

 .)١()عشـراثني  ة من ولد عيل وفاطمة األئمّ  دُّ عُ التي تَ  عنهم 

ــ ــط أنَّ  ٰى وال خيف ــالة الوس ــف الص ــىلٰ  ٰى عط ــلوات  ع ــا  _الص ــو م وه

ـ _ بعـد العـامّ  ُيعربَّ عنه بـِذْكر اخلـاّص  ، وواليـة يـة اخلـاّص ام هـو لبيـان أمهّ إنَّ

يــة مــن ليســت أكثــر أمهّ  _وهــو أمحــد إســامعيل كــام يــزعم  _ل املهــدي األوّ 

ــن أيب طالــب  ــيل ب ــؤمنني ع ــة أمــري امل ة ، وواليــة بــاقي األئّمــوالي

 ! ة ئمّ لتكون خمصوصة بالذكر دون والية باقي األ املعصومني 
                                                        

 .٧٣: ٤املتشاهبات ) ١(
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ــه يف بدايــة ظهــور اإلمــام واملهــدي األوّ  ل ليســت لــه واليــة خاّصــة ب

ــاملهــدي  واليــة لــه؟  ة لــه، فــأّي ورعيّــ ه تــابع لإلمــام املهــدي ؛ ألنَّ

ــ  وتــوّيل  ا ســتكون بعــد وفــاة اإلمــام املهــدي وإذا كانــت لــه واليــة فإهنَّ

ــدي األوّ  ــذٍ امله ــه حينئ ــة، وواليت ــد اإلمام ــا ل مقالي ــية هل ــريد  ال خصوص ل

 .التأكيد عليها دون غريها

 :اآليـة التـي بعـد هـذه اآليـة، وهـي قولـه سـبحانه ذلـك أنَّ  أضف إىلٰ 

 ـْم مـا
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ــوا �

ُ
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ُ
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َ
ــْم ت

َ
� )الصــلوات يف املــراد ب أنَّ  عــىلٰ  يــدلُّ  )٢٣٩: البقــرة

بـه رجـاالً أو  ٰى أن يـؤت مـا يصـحُّ  اآلية السابقة هـي الصـلوات املعروفـة؛ ألنَّ 

 . ركبانًا يف حال اخلوف هو الصالة ال الوالية كام هو واضح

مـا قالـه أمحـد إسـامعيل خمـالف ملـا دلَّـت عليـه الروايـات  هذا مـع أنَّ 

 . يةيف تفسري هذه اآل ة أهل البيت الصحيحة املروية عن أئمّ 

ــا ــر  :منه ــن أيب جعف ــحيحة زرارة ع ــال ص ــديث ق ــال «: يف ح وق

  :تعـاىلٰ 
َ َ

وا �
ُ
وُْسـط حـافِظ

ْ
ـالةِ ا� واِت َوا�ص�

َ
ـل ، وهـي صـالة الظهــر، ىا�ص�

ــي أوّ  ــالَّ وه ــالة ص ــول اهللا ل ص ــط ها رس ــار، ووس ــط النه ــي وس ، وه

 . )١(»صالة الغداة وصالة العرص: صالتني بالنهار

صـالة «: يقول سمعت أبا عبد اهللا : قال صحيحة أيب بصري، :ومنها

 . )٢(»نبيّه  ل صالة أنزل اهللا عىلٰ صالة الظهر، وهي أوّ : ٰى الوسط

 . خالف ما يقوله أمحد إسامعيل ة عىلٰ وغريمها من الروايات الدالّ 

ــاىلٰ *  ــه تع ــري قول ي  :ويف تفس ِ
�

ــُم ا�
ُ
ــوا َر���
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ق

�
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 :قال ،)١: النساء( َو�ِساءً 

، وفاطمـة، اً خلـق منـه عليـ ، ثـمّ دًا حمّمـ خلق اهللا سبحانه وتعـاىلٰ (

 .)١()خلق اخللق منهام نورًا ظاهره عيل، وباطنه فاطمة، ثمّ 

ابتــداء  ظــاهر اآليــة أنَّ  فــإنَّ  وهـو كــالم خيــالف ظــاهر اآليــة املباركـة؛

خلــق منهــا زوجهــا، وهــو إشــارة واضــحة آلدم  اخللــق نفــس واحــدة، ثــمّ 

ْم ِمـْن  :قوله تعاىلٰ  ٰى ، وهو معناء وحوّ 
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 .)١٣: احلجرات( أ

د ابتداء اخللق كـان مـن نفـس واحـدة، وهـو نبيّنـا حمّمـ وليس املراد أنَّ 

ــ ــذي ُخِل ــة  َق ، ال ــيلٌّ وفاطم ــه ع ــاىلٰ  ؛ ألنَّ من ــال اهللا تع ــَق  :ق
َ
ل

َ
وَخ

هــا َزوَْجهــا
ْ
للــنفس  ليســا زوجــاً  دة فاطمــة ، وأمــري املــؤمنني والســيّ ِمن

 !وىلٰ األُ 

 الضـمري فيـه يعـود عـىلٰ  أنَّ  )خلـق اخللـق مـنهام ثـمّ (: ويظهر من قوله

وعـيل وفاطمـة  رسـول اهللا  ه لـو كـان عائـدًا عـىلٰ ؛ ألنَّ عيل وفاطمة 

 ــه تعــاىلٰ  ، مــع أنَّ )خلــق اخللــق مــنهم ثــمّ (: لقــال   :ظــاهر قول
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 .   رجاالً كثريًا ونساءً 
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ــالزيتو( ــت ف ــي تنب ــيناء، والت ــور س ــن ط ــرج م ــي خت ــجرة الت ن، والش

شـخص واحـد، هـو  هـا تشـري إىلٰ بالدهن، والزيتونة الالرشقيـة وال غربيـة كلّ 

ورة لزيتـون يف السـ، فهـو ال يف زمـن ظهـور اإلمـام املهـدي املهـدي األوّ 

ــيناء  ــور س ــن ط ــرج م ــي خت ــجرة الت ــو الش ــددها، وه ــن بص ــي نح أي (الت

 .)١() املؤمنني والصادقكام روي عن أمري ) النجف

ماِء ماًء وَ  :قوله تعاىلٰ  ة جمازفات، فإنَّ وهذا الكالم فيه عدَّ  ا ِمَن ا�س�
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_  ١٨: املؤمنـون( �ِ�ِـَ� �

ات فيها من السامء، فخلق به جنّ  أنزل ماءً  اهللا تعاىلٰ  أنَّ  ، واضح الداللة عىلٰ )٢٠

ة خترج من طور سيناء، وهـي شـجرة حقيقيـة ، وكذلك أنشأ به شجرٰى ثامر شتّ 

ات من نخيل خلقها اهللا بامء املطر، يستفاد منها يف األكل، كام أنشأ اهللا سبحانه جنّ 

شجرة طـور سـيناء  وأعناب وفواكه كثرية هلذا الغرض، وهلذا وصف اهللا تعاىلٰ 

كام  ا تنبت بالدهن وصبغ لآلكلني، وهذه الشجرة هي شجرة الزيتون املباركةبأهنَّ 

 .ذكر ذلك املفّرسون

 :قال الطربيس 
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 .رها فيه دهنأي مع الدهن، فثم) ٢(
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ــ( ــجرة آل حمّم ــي ش ــرآن، وه ــة يف الق ــجرة املبارك ــي الش ــجرة ه د الش

ــ ــدّيون، وفروعهــا األئّم ــوادي األي ،...ة وامله ــور األيمــن، وال ــن والط م

ــيامين  ــو ال ــدي األوّ (ه ــدّينيامله ــن امله ــو )ل م ــة ه ــة املبارك ــذا[، والبقع ] ك

ــني  ــيامين احلس ــن، أي ال ــوادي األيم ــور ال ــن الط ــالكالم م ــدي (، ف امله

ــوادي األيمــن الطــور األيمــن مــن البقعــة املباركــة أي مــن )لاألوّ  ، وال

ــ) الــيامين(ل احلسـني، فاملهــدي األوّ  اإلمــام  يــةه مــن ذرّ مــن ولــد احلســني؛ ألنَّ

ــة مــن الشــجرة املهــدي  ، )د وعــيل أي حمّمــ(، والبقعــة املبارك

 ...).د وعيل فاحلسني من حممّ 

 :أن قال إىلٰ 

، وهـو عــيل د هـو حمّمـ ىٰ هـو اهللا، ومكلِّـم موسـ ىٰ فمكلِّـم موسـ(

١())اليامين(ل هو املهدي األوّ  ىٰ ، ومكلِّم موس( . 

 .وهذا الكالم هذيان واضح

ــ ــهأمَّ ــجر(: ا قول ــالش ــجرة آل حمّم ــي ش ــد ة ه ــا األئّم ة ، وفروعه

ــه  ٰى نــاد اهللا تعــاىلٰ  ظــاهر اآليــة املباركــة أنَّ  ، فهــو باطــل؛ ألنَّ )واملهــدّيون نبيّ

ــ ــداءً   ٰى موس ــ ن ــجرة  اً حقيقي ــن ش ــًا م ــه منبعث ــبحانه وجعل ــه س خلق

مــن شــجرة   ٰى ملنــاداة موســ ٰى ، وال معنــ ٰى حقيقيـة، فأســمعه موســ

 .د آل حممّ 

ــه ــور(: وقول ــيامين  والط ــو ال ــن ه ــوادي األيم ــن، وال ــدي (األيم امله

ــدّينياألوّ  ــن امله ــح؛ ألنَّ ))ل م ــ ، هــذيان واض ــة عــىلٰ  ٰى معن ــذا اآلي اهللا  أنَّ : ه

ل، وهـذا كـالم ال يصـدر مـن جانـب املهـدي األوّ   ٰى موسـ ٰى نـاد تعاىلٰ 

 .من عاقل
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يمن، النداء كان من شاطئ الوادي األ ريح بأنَّ ـاآلية الثانية فيها تص مع أنَّ 

 ؟ ٰى فال ندري ما هو شاطئ أمحد إسامعيل الذي نودي منه موس

هذا  ه عىلٰ ؛ ألنَّ ك الثكىلٰ ضحِ يُ  )والبقعة املباركة هو احلسني (: وقوله

 ٰى ، ويكون معنـل هو اجلانب األيمن من اإلمام احلسني يكون املهدي األوّ 

د جرة آل حمّمـأي مـن شـ) من الشـجرة(  ٰى موس ٰى ناد اهللا تعاىلٰ  أنَّ : اآلية

 َّوهـو ) الطـور(ام من اجلانب األيمن مـن ، لكن ليس من مجيع الشجرة وإن

املهـدي  نَّ إ، أي وهي اإلمـام احلسـني ) يف البقعة املباركة(ل، املهدي األوّ 

 .ل موجود يف اإلمام احلسني األوّ 

ذي عينـني، ولـيس تفسـريًا آليـات  وهذا كام قلنا هـذيان واضـح لكـّل 

 .الكتاب العزيز

الطـور األيمـن مـن البقعـة املباركـة أي مـن : والوادي األيمـن(: وقوله

، خمـالف لظـاهر اآليـة، )مـن ولـد احلسـني) الـيامين(ل احلسني، فاملهـدي األوّ 
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، وهـو ، نور اهللا سبحانه وتعاىلٰ د العرش هو القرآن، واملاء هو حممّ (

 .)١()جيري يف الساموات واألرض ويف اخللق كام جيري املاء يف األهنار

ــ فــإنَّ  ــ اهللا تعــاىلٰ  اآليــة هــو أنَّ  ٰى معن  خلــق الســاموات واألرض يف امَّ ـل

، فــال نــدري مــا فائــدة ذلــك، ومــا د حمّمــ ام كــان القــرآن عــىلٰ ة أّيــســتّ 

 !يته؟أمهّ 

ــو تتبَّ  عنــا كلامتــه يف تفســري آيــات القــرآن الكــريم لرأينــا فيهــا ول

ـصـدِّ العجائب والغرائب التـي ال يُ  عي ا صـادرة مـن شـخص يـدَّ ق عاقـل أهنَّ

ــاه كفايــة ملــن كــان لــه قلــب أو ألقــاإلمامــة واملهدويــة، ولكــن فــيام   ٰى ذكرن

 .   السمع وهو شهيد

 :أخطاء أمحد إسامعيل يف الفقه _ ٤

ٍع للفقاهــة  ر فيــه بيــان أّي ـالفقــه يعســ أنَّ  ٰى ال خيفــ خطــأ لفقيــه أو ُمــدَّ

ـ ببيان دليـل املسـألة الـذي ربَّـإالَّ  ك أقمـت ام ال يفهمـه أكثـر النـاس، ولـو أنَّ

مل خيطــئ  ٰى صــاحب الفتــو ام يــزعم زاعــم أنَّ وقــوع اخلطــأ فــربَّ  الــدليل عــىلٰ 

ـل إىلٰ فيهـا؛ ألنَّـ ــ ه توصَّ ـل إليــه غـريه، وكـان عنـده مـن األدلَّ ة يف مـا مل يتوصَّ

هـذا الرجـل الـذي  هذه املسألة ما مل يكـن عنـد غـريه، خصوصـًا بالنسـبة إىلٰ 

 .مبارشةً  األحكام من اإلمام املهدي املنتظر  ٰى ه يتلقّ عي أنَّ يدَّ 

إقنـاع القــارئ املحايـد فضــالً عـن املــوايل  اً ن الصـعب جــدَّ وعليـه فمــ

 .ه أخطأ يف هذه املسألة الفقهية أو تلكبأنَّ  البصـريألمحد إسامعيل 

ــذا  ــاقض كالمــه يف مــوردين، وه ــك ببيــان تن ــات ذل نعــم، يمكــن إثب

األحكـام الفقهيـة وغريهـا مـن اإلمـام  ٰى ه يتلّقـكاٍف يف بيان كذب دعـواه أنَّـ

 .املهدي 
                                                        

 .٦٥: ٢املتشاهبات ) ١(
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 :)رشائع اإلسالم(أمحد إسامعيل قال يف كتاب  فإنَّ 

، مـن كـرّ  ه يـنجس باملالقـاة إذا كـان مـا فيـه أقـّل ا مـاء البئـر فإنَّـوأمَّ (

ة املـاء اجلـويف صـلة بـامدّ ا إذا كان ماؤه يأتيـه بـالعني املتَّ وماؤه يأتيه بالرشح، أمَّ 

اللــون أو :  بتغــريُّ أحــد أوصــافهفــام فــوق فــال يــنجس إالَّ  اً كــان مــاؤه كــرَّ أو 

 . ح منه ماء بحسب ما وقع فيهُينزَ : الطعم أو الرائحة، وطريقة تطهريه

لـرت  ١٠(بني : الدجاجة أو ما يف حجمها فيه من موت العصفور إىلٰ  _ ١

ح بحسب حجم احليوان وحاله، والعقرب واحليّة والوزغ ُينزَ ) لرت ١٠٠ _] كذا[

 .)١()ان وحالهبحسب حجم احليو] كذا) [لرت ٧٠ _لرت  ٣٠(هلا بني 

ما مات من العقارب واحليّات والـوزغ  أنَّ  ٰى ه يرأنَّ  وكالمه هذا دليل عىلٰ 

س، ولزم تطهريه بنزح بعض املاء منهكلّ   .ه نجس، وإذا وقع يف البئر تنجَّ

 :ه قال يف تعداد النجاساتولكنَّ 

ــاً، : الســادس والســابع( ــاً ولعاب ــر، ومهــا نجســان عين الكلــب واخلنزي

ــن ــدامها م ــا ع ــأرة  وم ــب والف ــب واألرن ــنجس، والثعل ــيس ب ــوان فل احلي

 .)٢()والوزغة طاهرة

 :وقال أيضًا قبل ذلك

 .  )٣()... ما له نفس سائلةوال ينجس من امليتات إالَّ : امليتة: الرابع(

مـا لـه عـروق ينبعـث منهـا الـدم إذا ُقطعـت : واملراد بام له نفس سائلة

ـكاإلنسان والشاة والبعري ونحوهـا، وهـذه ميتت ا مـا لـيس لـه هـا نجسـة، وأمَّ

ــ ــذلك، وربَّ ــيس ك ــة فل ــرب واحليّ ــذباب والعق ــالوزغ وال ــائلة ك ــس س ام نف

 . يرشح منها الدم رشحًا كالسمك مثالً، وهذه ميتتها طاهرة
                                                        

 .١٠: ٣ - ١رشائع اإلسالم ألمحد إسامعيل كاطع ) ١(

 .٣٣: ٣ - ١رشائع اإلسالم ألمحد إسامعيل كاطع ) ٢(

 .املصدر السابق) ٣(
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 :قال الشيخ الطويس يف اخلالف

ما ال نفس له سائلة، كالذباب، واخلنفساء، والزنابري وغري : ١٤٥مسألة (

 ..)..وال ينجس املاء، وال املائع الذي يموت فيه ذلك، ال ينجس باملوت،

 :أن قال إىلٰ 

إمجاع الفرقـة، وأيضـًا األصـل طهـارة املـاء، واحلكـم بنجاسـة : دليلنا(

ــاج إىلٰ  ــياء حيت ــذه األش ــل ه ــّام  ٰى ورو. دلي ــد اهللا ع ــن أيب عب ــاباطي، ع ر الس

 ُســئل عــن اخلنفســاء، والــذباب، واجلــراد، والنملــة، ومــا أشــبه : قــال

مـا لـيس لـه دم  كـّل «: موت يف البئر، والزيـت والسـمن وشـبهه؟ قـالذلك ي

: ، قـالد عـن جعفـر بـن حمّمـ ،حفـص بـن غيـاث ٰى ورو. »فال بأس به

 .)١(» ما كانت له نفس سائلةد املاء إالَّ فِس ال يُ «

لرتًا  )٣٠(فإذا كانت الوزغة طاهرة عند أمحد إسامعيل فلامذا أوجب نزح 

 ! الغرض من النزح هو التطهري؟ ح بأنَّ رصَّ  هملوهتا يف البئر، مع أنَّ 

زمـان نكــاح املتعــة  حتديـده ألقــّل  _وأمثالــه كثــري  _ ه خطـأً ا أعــدُّ وممـَّ

 :ة أشهر، حيث قالبستّ 

ــ( ــذكره وأمَّ ــو مل ي ــع، ول ــزواج املنقط ــد ال ــو رشط يف عق ــل فه ا األج

 .)٢()ر، وأقّله ستّة أشهرـانعقد دائًام، وتقدير األجل إليهام، طال أو قص

ــ  حتديــد أقــّل  يء مــن روايــات أهــل البيــت ـه مل يــرد يف شــمــع أنَّ

 .ة أشهرزمان نكاح املتعة بستّ 

 : قال صاحب اجلواهر 

ر، كالســنة ـتقــدير األجــل إلــيهام، طــال أو قصــ( فـــكيــف كــان ) و((
                                                        

 .١٨٨: ١كتاب اخلالف ) ١(

 .٢٠٠: ٣ - ١ئع اإلسالم ألمحد إسامعيل كاطع رشا) ٢(
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ــوم ــهر والي ــ)والش ــالق األدلَّ ــ؛ إلط ــده قلَّ ــن حتدي ــة ع ــرةً ة اخلالي ــل ًة وكث ، ب

مـا شـاءا مـن األجـل وتراضـيا عليـه،  ليـق عـىلٰ رصيح غري واحـد منهـا التع

دًا ذلك بـإطالق الفتـاو اإلمجـاع عليـه، ومـا  ٰى وجـه يمكـن دعـو عـىلٰ  ٰى مؤيَّ

ــّل  ــن تقــدير األق ــن ظــاهر الوســيلة م ــزوال  ع ــوع الشــمس وال ــام بــني طل ب

 .)١() كان حمجوجًا بام عرفتاملثال، وإالَّ  حممول عىلٰ 

 :ياء أخطاء أمحد إسامعيل يف مقامات األنب _ ٥

دة يف مقامــات طعــون متعــدِّ  كتــب أمحــد إســامعيل اشــتملت عــىلٰ  فــإنَّ 

 .  بعض األنبياء 

ـ :منهـا كــان  اهللا إبـراهيم  نبــّي  أنَّ ) املتشـاهبات(ه زعــم يف كتابـه أنَّ

 : ، فقاليعتقد بأرباب غري اهللا تعاىلٰ 

ــاموات، ورأ َف  ُكِشــامَّ ـلــ فــإبراهيم ( ــه ملكــوت الس نــور  ىٰ ل

ــائم  ــال الق ــذا رّيب « :ق ــامَّ »ه ــور عــيل  ىٰ  رأ، فل ــال ن ــذا رّيب «: ق ، »ه

متييــز  ، ومل يســتطع إبــراهيم »هــذا رّيب «: قــال د نــور حمّمــ ىٰ  رأفلــامَّ 

فـوهلم وغيبـتهم عـن لـه عـن حقـائقهم، وتبـنيَّ أُ  َف  بعد أن ُكِشـم عباد إالَّ أهنَّ 

ــ الـذات اإلهليــة، وعــودهتم إىلٰ  الــذي  ه إىلٰ األنــا يف آنــات، وعنــدها فقــط توجَّ

ــ ) صــنائع اهللا، واخللــق بعــد صــنائع هلــم( م فطــر الســاموات، وعلــم أهنَّ

 .)٢()كام ورد يف احلديث عنهم 

مــن أن  َأَجـلُّ وأعـرف بــاهللا تعـاىلٰ  اهللا إبــراهيم  نبـّي  أنَّ  ٰى وال خيفـ

ولـو يف  لـه أربابـًا مـن دون اهللا تعـاىلٰ  يقع يف هذه الوقعة العظيمـة، فيعتقـد أنَّ 

ـ ٰى إذ كيف ير بعض اآلنات؛ نـورًا  ٰى يـر ه رّبـه، ثـمّ نـورًا يف السـامء فيعتقـد أنَّ
                                                        

 .١٧٥: ٣٠جواهر الكالم ) ١(

 .٢٧: ١املتشاهبات ) ٢(
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هـذا النـور الثـاين هـو رّبـه،  ل، ويعتقـد أنَّ رف عـن اعتقـاده األوّ ـآخر، فينص

 ؟!ههذا النور هو ربّ  نورًا ثالثًا، فيعتقد أنَّ  ٰى ير ثمّ 

 اهللا تعـاىلٰ  ريفة، فـإنَّ ـكالم أمحد إسامعيل خالف ظاهر اآليات الش مع أنَّ 
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هـرة، وصـنف يعبـد القمـر، وصـنف يعبـد : ثالثة أصناف إىلٰ  صنف يعبـد الزُّ
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َ
 .)٢(سول اهللاهللا دّرك يا ابن ر: ، فقال املأمون»ق

 :ه قالأرشك، فإنَّ  اهللا يوسف  نبّي  أمحد إسامعيل زعم أنَّ  كام أنَّ 

هذا السجني سينجو، وسيكون قريباً من امللـك  إنَّ : اهللا ليوسف ىٰ وأوح(

هـذا امللـك سـيُخرجه مـن  إنَّ : اهللا ليوسـف  ىٰ ، وأوحـ)برؤيا السـجني(
                                                        

ب) ١( َ  .احلفري حتت األرض: الرسَّ

 .١ح / ١٧٥: ١ عيون أخبار الرضا ) ٢(
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، وهلـذا قـال لـه هذا السجني سيكون سبب خروجه من السـجن السجن، وإنَّ 

 : يوسف 
َ

ك
�
 َر�

َ
د

ْ
ْرِ� ِعن

ُ
ك

ْ
، أراد هبـذا أن يبـنيِّ هلـذا السـجني علمـه اذ

ذكره عند امللـك، كـام أراد لفـت انتبـاه  يف املستقبل إىلٰ  بالغيب، عندما سيضطرّ 

الرؤيا التـي سـتكون  ىٰ حاله، وليذكره يف املستقبل عند امللك، إذ رأ السجني إىلٰ 

األسباب،  إىلٰ  وهنا التفت يوسف . من السجن  سبباً يف خروج يوسف

م بعضهم أنَّ ومع أنَّ  ه طلب معونة السجني ه مل يغفل عن مسبِّب األسباب كام توهَّ

أرشك عنـدما  يوسـف  وامللك، وغفل عن اهللا سبحانه، ولكن مع هذا فإنَّ 

الذي ملس آيات اهللا ومعجزاتـه  ووزناً يف ميزانه، وهو  جعل لألسباب قيمةً 

يف آخـر سـورة  رَ رك اخلفـي ُذكِــمن حياته، وهـذا الشـ ىٰ ـالتي نجا هبا فيام مض

  :يوسف
ْ

ش
ُ
ْم �

ُ
 َوه

�
ْم بِاهللاِ إِال

ُ
ُه

َ
�

ْ
�

َ
ِمُن أ

ْ
ؤ

ُ
 ـَوما ي

َ
ون

ُ
 .)١()ِر�

 .كان عنده أيضًا رشك األنا ٰى موس وزعم أمحد إسامعيل كذلك أنَّ 

 ):جممع البحرين إىلٰ  ٰى رحلة موس(قال يف كتابه 

ــٰى  إذن،( ــاء موس ــد  ج ــه ق ــنَّ أنَّ ــه ظ ــالح؛ ألنَّ ــد الص ــاء العب للق

حارب نفسه، وقتل األنـا يف داخلـه، فكـان املطلـوب منـه أن يصـرب وحيـارب 

لــو فعلــَت : (نفســه وهــو يرافــق العبــد الصــالح، وال يقــول للعبــد الصــالح

، فهـو عنـدما يواجـه مـن هـو أعـٰىل منـه مقامـاً هبـذه )هذا، ولو مل تفعـل هـذا

ظهـر بجـالء ووضـوح األنـا التـي يف داخلـه مقابـل مـن هـو مـأمور األقوال ي

ــره ــياح ألم ــه واالنص ــٰى . باّتباع ــة موس ــود إٰىل مواجه ــر يع ــة أنَّ األم واحلقيق

 ة يقــول مقابــل العبــد ) أنــا: (مــع اهللا ســبحانه وتعــاٰىل، فهــو يف كــّل مــرَّ

ــال ــه ق ــي أنَّ ــالح يعن ــا: (الص ــو ) أن ــذا ه ــاٰىل، وه ــبحانه وتع ــل اهللا س مقاب

ــم اال متحــان بالتوحيــد الــذي فشــل فيــه كثــري مــن الســائرين إٰىل اهللا، أي إهنَّ
                                                        

 .٣٣: ٣إضاءات من دعوات املرسلني ) ١(
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ــوهلم ــام بق ــتهينون ربَّ ــا: (يس ــدما ) أن ــه عن ــل أقوال ــة اهللا أو مقاب ــل خليف مقاب

ــر خلفــاء اهللا  ــل أم ــآرائهم مقاب ــا  _يقرتحــون ب ــني أهنَّ ــا(يف ح ــل اهللا ) أن مقاب

ــا  ــا وواقعه ــاٰىل يف حقيقته ــبحانه وتع ــم _س ــني أهنَّ ــان  ويف ح ــاؤوا لالمتح ج

 .)١()هبذا، فهم يفشلون ودون حتَّٰى أن يلتفتوا إٰىل فشلهم

 :بعض مراتبها، فقال يف  ٰى العصمة عن موس ٰى ه نفبل إنَّ 

نبـي مرسـل مـن اهللا معصـوم منصـوص العصـمة، ومـع  موسٰى (

هــذا يــأمره اهللا ســبحانه أن يتَّبــع العبــد الصــالح وال خيالفــه، وهــو نفســه قــد 

د  ِصـاملخالفـة  بعـدمتعهَّ
ْ
ع

َ
 َوال أ

ً
 صـابِرا

ُ
 شـاَء اهللا

ْ
ِ� إِن

ُ
ِجد

َ
ـت

َ
 س

َ
 ـقـال

َ
ـك

َ
ي �

 
ً
را

ْ
�

َ
، ولكنَّه أخلـف وعـده، وخـالف العبـد الصـالح، ولـو كانـت املخالفـة أ

ة واحـــدة هلانـــت، ولكنَّـــه خـــالف يف كـــّل االمتحانـــات  واحـــدة ويف مـــرَّ

 واالختبــارات، فهــي كانــت ثالثــة، وخــالف يف ثالثتهــا، يعنــي موســى 

، فلـيكن )إنَّـه خـالف أمـرًا مبـارشاً : (هنا قد خالف أمر اهللا، وإذا مل تشـأ َقـْول

 .)٢()أنَّه خالف تعّهده، وهذا أكيد ينقض العصمة هنا ويف هذا املوقف

ه أفضـل مـن أنَّـ ويف جواب ألمحـد إسـامعيل يشـري إشـارة واضـحة إىلٰ 

 :من بعض اجلهات، فقد ورد له سؤال نّصه ٰى اهللا موس نبّي 

ماهية املواصفات التـي : لتك هلذه املهّمة، أو لنقلاملواصفات التي أهَّ  ما(

 ).ميَّزتك عن باقي أبناء الشيعة لكي خيتارك مهدّهيم لسفارته؟

 :فأجاب أمحد إسامعيل بقوله

إذا جئَت للمناجاة فاصحب معك (: قال له  ىٰ عندما كلَّم اهللا موس(

 وهو ال جيرتئ أن ض أحدًا إالَّ ال يعرت  ىٰ فجعل موس. )من تكون خريًا منه
                                                        

 .٤٨: رحلة موسٰى إٰىل جممع البحرين) ١(

 .٥١: البحرين رحلة موسٰى إٰىل جممع) ٢(
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 مـرَّ  ىٰ ، فنزل عن الناس، ورشع يف أصناف احليوانات، حتَّـ) خري منهإّين (: يقول

 كـان يف به، فلامَّ  مرَّ  فجعل يف عنقه حبالً، ثمّ . أصحُب هذا: بكلب أجرب، فقال

تسـبِّح  لسـانٍ  ال أعلم بأيّ : الكلب، وقال له إىلٰ   ىٰ بعض الطريق نظر موس

 أطلـق الكلـب، وذهـب إىلٰ   ىٰ موسـ إنَّ  كيف أكون خريًا منك؟ ثـمّ اهللا، ف

مل  يـا رّب :  ىٰ أين ما أمرتك به؟ فقال موسـ ىٰ يا موس: ّب املناجاة، فقال الر

ك أطلقت الكلب ملحوُت اسمك مـن يا ابن عمران، لوال أنَّ : ّب فقال الر. أجده

 .)ةديوان النبوَّ 

 :ذلك بقوله ب أمحد إسامعيل عىلٰ وعقَّ 

 خـري مــن كلــب أجــرب، بــل أنـا العبــد احلقــري ال خيطــر يف بــايل أّين و(

 .)١()رؤوف رحيم أراين ذْنباً عظيًام يقف بني يدي رّب 

ــحة إىلٰ  ــارة واض ــه إش ــ ويف كالم ــأنَّ ــار مــؤهَّ ه إنَّ ــام ص ه الً للســفارة ألنَّ

 . من جهة إنكاره لذاته بن عمران  ٰى خري من موس

 :أهل البيت أخطاء أمحد إسامعيل يف مقامات  _ ٦

عقلـه مغلـوب مـن  أمـري املـؤمنني  أمحـد إسـامعيل ذكـر أنَّ  فإنَّ * 

ــه إليــه ســؤال نّصــه قــول أمــري  ٰى مــا معنــ( :جهــة األنــا والظلمــة، فقــد ُوجِّ

 ).؟»عقيل مغلوب«: يف دعاء الصباح املؤمنني 

 :فأجاب بقوله

د مــن جهــة األنــا والظلمــة، فلــو مل يكــن فيــه هــذا احلــال لكــان حمّمــ(

 ، وكـان يف مرتبـة ] اكذ[
ً
بِ�نـا

ُ
 م

ً
حـا

ْ
ت
َ
� 

َ
ـك

َ
نـا �

ْ
ح

َ
ت
َ
ـا �

�
، وهـي مرتبـة إِن

 .)٢()حمّمد 
                                                        

 .١٦: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ١(

 .٢١٨: ٤املتشاهبات ) ٢(
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ــِ�  :يف قولــه تعــاىلٰ  )اإلنســان( ه ذكــر أنَّ كــام أنَّــ
َ
 ل

َ
ســان

ْ
� ِ

ْ
 اإل

�
إِن

ْسـ
ُ
: ، فقــد ورد لـه سـؤال نّصــههــو أمـري املـؤمنني  )٢: رـالعصـ( رٍ ـخ

سا :قوله تعاىلٰ  ٰى ما معن(
ْ
� ِ

ْ
 اإل

�
سْ إِن

ُ
ِ� خ

َ
 ل

َ
  ).؟رٍ ـن

 :فأجاب بقوله

ــيل ( ــؤمنني ع ــري امل ــأم ــو يف خس ــان، وه ــو اإلنس ــبًة إىلٰ ـ، فه  ر نس

، وأعظـم مـن مقـام اإلمـام عـيل  أعـىلٰ  ، فمقام الرسـول د حممّ 

هـو مدينـة الكـامالت اإلهليـة يف اخللـق أو مدينـة العلـم،  د فالرسول حممّ 

 .)١()...هو الباب وعيل 

ــل ــالم باط ــذا ك ــًا؛ ألنَّ  وه ــاىلٰ  جزم ــول اهللا تع   :يق
�

ــوا إِال
ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
ا�

ــْ�ِ  ــْوا بِا�ص� واَص
َ
َق� َوت

ْ
ــا� ــْوا بِ واَص

َ
ــاِ�اِت َوت ــوا ا�ص�

ُ
ــ( وََعِمل ، )٣: رـالعص

ــوا يف خســ ٰى فاســتثن ــن أن يكون ــوا الصــاحلات ع ــوا وعمل ــذين آمن ر، ويف ـال

إلنسـان، ال واحـد املـراد باإلنسـان هـو جـنس ا أنَّ  هذا داللـة واضـحة عـىلٰ 

ــ ه لـو كــان واحــدًا بعينـه كــام يقـول أمحــد إســامعيل ملـا صــحَّ هــذا بعينـه؛ ألنَّ

 .االستثناء منه

ــمّ  ــؤمنني  ث ــل أمــري امل ــذي جع ــو الســبب ال ــا ه ــه يف  م بخصوص

ــ؟ لرســول اهللا  ر نســبةً ـخســ يف  ه إذا كــان أمــري املــؤمنني واحلــال أنَّ

 .باقي الناس كذلك من باب أوىلٰ  خرس فإنَّ 

ر أمــري ـأمحــد إســامعيل أن يبــنيِّ للقــّراء مــاذا خســ وكــان الــالزم عــىلٰ 

وجهــاد وتضــحيات يف ســبيله،  حياتــه طاعــة هللا تعــاىلٰ  وكــّل  ؟املــؤمنني 

ُفـْزُت وربِّ «: وهو الذي قال عندما رضبـه عبـد الـرمحن بـن ملجـم لعنـه اهللا

 .»الكعبة
                                                        

 .٧٣: ٣املتشاهبات ) ١(
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ك  اإلمــام احلسـني  ا ذكـره أمحــد إسـامعيل أيضـًا أنَّ وممـَّ*  فيــه ِرشْ

 قـول احلسـني  ٰى مـا معنـ(: نفيس، وهو األنا، فقد ورد إليـه سـؤال نّصـه

ــة ــاء عرف ــ«: يف دع ــن ذلِّ نفس ــي م ــي أخِرْجن ي ـإهل ــكِّ ــن ش ــرين م ي، وطهِّ

كي   ).؟»وِرشْ

 : أن قال الرشك ثالثة أنواع، إىلٰ  فأجاب بجواب طويل ذكر فيه أنَّ 

ــا(، وهــو ركـأنــواع الشــ ىٰ وهــو أخفــ: يـرك النفســـالشــ _ ٣( ) األن

للمخلـوق منهـا، وهـي تشـوبه بالظلمـة والعـدم، التـي بـدوهنا ال  التي ال بـدَّ 

رك ـعبـد مـن عبـاد اهللا هـو مشـ ، وبالتـايل فكـّل  اهللا سـبحانه وتعـاىلٰ إالَّ  ىٰ يبق

ــ ــذا املعن ــني ىٰ هب ــام احلس ــ ، واإلم ــذا املعن ــا  ىٰ أراد ه ـــرك وم ــن الش م

لـب الفـتح املبـني، وإزالـة يط ، وكـان اإلمـام احلسـني ّك يصحبه من الش

ــ ــدوهنا ال يبق ــي ب ــوده، الت ــة عــن صــفحة وج  اهللا إالَّ  ىٰ شــائبة العــدم والظلم

ــ احلســني  ار ســبحانه، وبالتــايل فــإنَّ الواحــد القّهــ إهلــي ال (: ه يقــولكأنَّ

غفرانـه  عظـيم ال سـبيل إىلٰ   أنـت، ووجـودي َذْنـٌب الوجـود إالَّ  أحد يستحّق 

ــبحإالَّ  ــت س ــك أن ــائي وببقائ ــ). انك بفن ــذا الش ــ ّك وه ــالقوَّ ـوالش ة ال رك ب

ـ نَّ إبالفعل، أي  قابليـة الفعـل  ه موجـود بالفعـل، أي إنَّ منشـأه موجـود، ال أنَّ

 .)١()...ها غري متحّققة بالفعل، أي ال توجد يف اخلارجموجودة، لكنَّ 

إذا كانــا غــري  ّك الشـــرك والشــ والتهافــت كثــري يف هــذا الكــالم، فــإنَّ 

ــام ــل فل ــودين بالفع ــني موج ــام احلس ــدعو اإلم ــ ذا ي ــي يطهِّ ــه لك ره ربَّ

ــدعو  ـــَم ي ــنهام؟ ولِ ــ م ــأن يطهِّ ــن الش ــبحانه م ـــ ّك ره اهللا س رك والش

كــالم  ٰى أن يكــون معنــ ؟ وهــل يصــّح  اهللا تعــاىلٰ إالَّ  ٰى اللــذين بــدوهنام ال يبقــ

ــني  ــام احلس ــ اإلم ــتحّق أنَّ ــد يس ــود إالَّ  ه ال أح ــوده   اهللا، وأنَّ الوج وج
                                                        

 .١٩: ٢املتشاهبات ) ١(
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ــٌب  ــيم ال  َذْن ــبيل إىلٰ عظ ــه إالَّ  س ــه؟غفران ــ!  بفنائ ــع أنَّ ــبَّب يف  ه م مل يتس

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــوده بفع ــان وج ــوده، وك ــبغهام اهللا وج ــة أس ــة ورمح ــو نعم ، وه

 !عليه سبحانه وتعاىلٰ 

ــ والغريــب أنَّ  ــأمحــد إســامعيل مــع ذلــك يــزعم أنَّ ص مــن ظلمــة ه ختلَّ

 : األنا، حيث قال

ــدي ( ــام امله ــذا اإلم ــن ا وهك ــتغني يف زم ــن روح يس ــور ع لظه

ــ ــم؛ ألنَّ ــدس األعظ ــتِ الق ــغر َح ه ُف ــة الص ــن الغيب ــه يف زم ــل روح ىٰ ل ، فينتق

 عــىلٰ ) أنفسـنا وأنفســكم: (ل، فكــام َيْصــُدقاملهـدي األوّ  القـدس األعظــم إىلٰ 

 اإلمــام املهــدي  ، كــذلك يصــدق هنـا عــىلٰ وعــيل  رسـول اهللا 

ــدي األوّ  ــول اهللا وأل وامله ــه رس ــذي لبس ــة الــرداء ال مــري ، مــن جه

 مـن هــذه  فـال تســاوي بيـنهام إالَّ املـؤمنني، وهـو روح القــدس األعظـم، وإالَّ 

ــول اهللا  ــة، فرس ــيل  اجله ــن ع ــل م ــدي أفض ــام امله ــذلك اإلم ، وك

  ّــرداء، أفضــل مــن املهــدي األو ل، وتســاوهيم مــن هــذه اجلهــة جهــة ال

ـبـه املهـدي األوّ  ىٰ وهو روح القـدس األعظـم، الـذي تـردَّ   ه حيتـاج إىلٰ ل؛ ألنَّ

حصـل لـه الفـتح،  التسديد، ومل حيصل لـه الفـتح ، بيـنام اإلمـام املهـدي 

ــ ــتح؛ ألنَّ ــن الف ــديده م ــفتس ــات ال يبق ــإالَّ  ىٰ ه يف آن ــد القّه ــ. ار اهللا الواح ا أمَّ

د بــروح القــدس األعظــم، ل فلــم حيصــل لــه الفــتح، هلــذا يُ املهــدي األوّ  ســدَّ

األنـا املوجــودة  ىٰ تَّـ، أي ح)رك بـك شــيئاً ـأن يعبــدك ال يشـ: (لـه بــ ىٰ وُيـدع

 .)١() اهللاوال يعرف إالَّ  ىٰ بني جنبيه ال يراها، فال ير

ــ ــدي  ، فــإنَّ ٰى ويف هــذا الكــالم مــن اهلــراء مــا ال خيف  اإلمــام امله

ــدي األوّ  ــيهاموامله ــدق عل ــكم(: ل إذا ص ــنا وأنفس ــد  )أنفس ــم أمح ــام زع ك
                                                        

 .البصـريعن موقع أنصار أمحد إسامعيل ) ١(
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ــإنَّ  ــامعيل، ف ــتح  إس ــل الف ــد حص ــتح فق ــه الف ــل ل ــدي إذا حص ــام امله اإلم

ــللمهــدي األوّ  ه نفســه ووصــيّه، واإلمــام مــن بعــده، ووزيــره، ل أيضــًا؛ ألنَّ

ــدي  ــد إســامعيل، وال حاجــة ألن يكــون للمه ــزعم أمح ــه ب واحلــاكم يف دولت

 .به ل فتح خاصٌّ األوّ 

ت عليـه تسديد روح القدس دائًام كام دلَّ  إمام معصوم حيتاج إىلٰ  كّل  إنَّ  ثمّ 

بعد حصـول الفـتح لـه يف زمـن  ٰى كذلك حتَّ  األحاديث، واإلمام املهدي 

 حصل له امَّ ـل اإلمام املهدي  ملا زعمه أمحد إسامعيل من أنَّ  ٰى الغيبة، وال معن

دًا لإلمام  الفتح يف غيبته فإنَّ  تسديده يكون من الفتح؛ إذ كيف يكون الفتح مسدِّ

يف زمـن غيبتـه  فتح هذا الذي حصل لإلمـام املهـدي  ؟ وأّي املهدي 

 !ده روح القدس؟سدِّ ه عن أن يُ أغنا ٰى حتَّ 

بعـد قيـام دولتـه أكثـر حاجـة لتسـديد روح  اإلمام املهـدي  بل إنَّ 

احلكـم فيهـا بحكـم  ة احلاجـة إىلٰ القدس له؛ لكثرة احلـوادث والوقـائع وشـدَّ 

ـ، وهـذا يتطلَّـاهللا وحكم رسوله  ت الروايـات د كـام دلَّـب التسـديد املؤكَّ

ــدِّ اإلمــام املعصــوم يُ  أنَّ  عــىلٰ  ــم ومل س ــدس إذا أراد أن حيكــم بحك ده روح الق

 . يءـيكن عنده يف تلك الواقعة ش

ر الساباطي، ق عن عّام بسند موثَّ ) الكايف(يف  الشيخ الكليني  ٰى فقد رو

بحكم اهللا وحكم «: بام حتكمون إذا حكمتم؟ قال: قلت أليب عبد اهللا : قال

 . )١(»نا به روح القدسايء الذي ليس عندنا، تلقّ ـداود، فإذا ورد علينا الش

بسنده عن عيل بن عبد العزيز، عن ) بصائر الدرجات(ار يف الصفّ  ٰى ورو

رسـول  الناس يزعمون أنَّ  ُجعلت فداك، إنَّ : قلت أليب عبد اهللا : أبيه، قال

ه علي اهللا  فـام وردْت عـيلَّ «: ي بينهم، فقال عيلٌّ ـاليمن ليقض إىلٰ   اً وجَّ
                                                        

م إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود باب يف األئّمة / ٣٩٨: ١الكايف ) ١(  .٣ح .../ وأهنَّ
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: قلت. »صدقوا«: فقال. »بحكم اهللا وحكم رسوله  حكمُت فيها ة إالَّ قضيّ 

: غائبًا عنه؟ فقال ه، وقد كان رسول اهللا وكيف ذاك ومل يكن ُأنزل القرآن كلّ 

 .)١(»اه به روح القدستتلقّ «

إضــاءات مــن : (ومــن غرائــب كلــامت أمحــد إســامعيل يف كتابــه

 :ه قالأنَّ ) دعوات املرسلني

 تـه عـىلٰ اهللا وحجَّ  ويلّ (اهللا هـي وجـه اهللا  قبلـتكم إىلٰ  هون فإنَّ فأينام تتَّج(

 قيَّد بقيد األجسام، فهي موجودة وحميطـة بكـم مـن كـّل روحه ال تُ  ؛ ألنَّ )خلقه

اجلهات، رشقاً وغرباً شامالً وجنوباً، بل لو تفقهون هذه الكلامت لعرفتم احلقيقة، 

الـذي  ربون، واهلـواءـهم الطعام الذي تأكلون، واملاء الذي تش د فآل حممّ 

وهامان، وهم  ىٰ د هم موس، وآل حممّ )أنا خبز احلياة(:  ىٰ سون، قال عيستتنفَّ 

إبراهيم ونمرود، وهم نار إبراهيم، وهم بردها وسـالمها، فقلـب ابـن آدم بـني 

د هم الـرمحن يف اخللـق، وهـم صـنائع اهللا إصبعني من أصابع الرمحن، وآل حممّ 

 .)٢()خلق اخللق واخللق صنائع هلم، وخلقهم اهللا، ومنهم 

د ؛ إذ كيـف يكـون آل حمّمـٰى وهذا الكالم فيـه مـن الغرائـب مـا ال خيفـ

 ــتهم  ٰى موســ ــراهيم ونمــرود، فتكــون حقيق جامعــة  وهامــان، وإب

 ! للمتضاّدات التي ال جتتمع بحال؟

وإبـراهيم  ٰى هـم موسـ د آل حمّمـ ل كالمـه بـأنَّ وإذا أمكن أن نـؤوِّ 

 ــإ، أي ــهنَّ ــراهيم يف ٰى م كموس ــ وإب ــاىلٰ أهنَّ ــج اهللا تع ــب  م ُحج ــذين جت ال

د آل حمّمــ إنَّ (: ل قولــهطــاعتهم، وجيــب التمّســك هبــم، فــال يمكــن أن نــؤوِّ 

 باهللا العيل العظيمة إالَّ ، وال حول وال قوَّ »هم هامان ونمرود .  
                                                        

 .٨ح / ١٥باب / ٤٧٣و ٤٧٢: درجاتبصائر ال) ١(
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 :غرائب وعجائب من علم أمحد إسامعيل _ ٧

ـأ ٰى أمحـد إسـامعيل يـر من يطالع الكتـب املنسـوبة إىلٰ  كّل  ا اشـتملت هنَّ

قها عاقـل، وسـأذكر نـامذج صـدِّ كثري مـن الغرائـب والعجائـب التـي ال يُ  عىلٰ 

 :ة ما قلته فيه، فمن هذه الغرائب للقارئ العزيز صحَّ من غرائبه ليتبنيَّ 

 :احلجر األسود هو أمحد إسامعيل نفسه أنَّ ) ١

 ):املتشاهبات(ه قال يف كتابه فإنَّ 

 طــة بصـاحب األمانــة، وهــو كــام عــربَّ إنســان مرتب أمانــة كــّل  بقـي أنَّ (

ـ: عنه  ه َمَلـك ابتلـع كتـاب العهـد وامليثـاق، وهـو احلجـر األسـود يف بأنَّ

ــدي األوّ  ــو امله ــان، وه ــة إنس ــو يف احلقيق ــة، وه ــي يف الكعب ــركن العراق ل ال

والـيامين، وهـو صـاحب األمــان، ولـذلك فهـو الفــاتح لدولـة العـدل اإلهلــي 

د الرئيس  .)١() ل بعد قائدها اإلمام املهديكم األوّ ي هلا، واحلاـواملمهِّ

: يقـول لـه، بـل هـو كـالم متهافـت، فتـارةً  ٰى وهذا كالم كسابقه ال معن

، فكيـف يمكـن !)ه إنسـانإنَّـ(: يقـول ٰى خـرأُ  احلجر األسود َمَلك، وتـارةً  إنَّ 

 ! اجلمع بني هذين االّدعاءين؟

 مــع أنَّ  ل،كيــف يكــون احلجــر األســود هــو الــيامين واملهــدي األوّ  ثــمّ 

 !ل شيئان متباينان؟احلجر األسود واملهدي األوّ 

ل الـذي هـو وال ندري بعـد هـذا مـاذا سـيحدث إذا قـام املهـدي األوّ 

ــ ــه ليمهِّ ــيامين بثورت ــدي ال ــيبق د لإلمــام امله احلجــر  ٰى ســلطانه، فهــل س

ــه؟ أم أنَّ  ــود يف مكان ــيتحوَّ  األس ــود س ــر األس ــادر إىلٰ احلج ــدرة ق ــائر  ل بق ث

 !عداء اهللا، وينتقم منهم؟عنيد حيارب أ

ــإنَّ  وعــىلٰ  ــذا ف ــذي هــو املنصــور  ه نقطــة انطــالق احلجــر األســود ال
                                                        

 .٢٦٠: ٤ -١املتشاهبات ) ١(
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ـ فة مـع أنَّ رَّ ـاليامين مـن الـركن العراقـي يف الكعبـة املشـ  ت عـىلٰ الروايـات دلَّ

 .اليامين سيخرج من اليمن، ومن صنعاء باخلصوص أنَّ 

 جعفـر د بن مسلم عـن أيببسنده عن حممّ  الشيخ الصدوق  ٰى فقد رو

خيـرج  ٰى متـ ،يا ابـن رسـول اهللا: قلت: يف حديث قال د بن عيل الباقر حممّ 

الرجـال  ٰى إذا تشبَّه الرجال بالنساء، والنسـاء بالرجـال، واكتفـ«: قائمكم؟ قال

روج، وُقبلـت شـهادات ـبالرجال، والنساء بالنساء، وركب ذوات الفروج الس

اس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الن ت شهادات العدول، واستخفَّ الزور، وُردَّ 

الربا، واتُّقي األرشار خمافة ألسنتهم، وخروج السفياين من الشام، والـيامين مـن 

بني الركن واملقام، اسمه  د اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل غالم من آل حممّ 

 .)١(»د بن احلسن النفس الزكيةحممّ 

 عند أيب عبد اهللا  رَ ُذكِ : النعامين بسنده عن عبيد بن زرارة، قال ٰى ورو

 .)٢(»خيرج ذلك؟ وملا خيرج كارس عينيه بصنعاء ٰى أنَّ «: السفياين، فقال

وإذا كان احلجر األسـود هـو املنصـور الـيامين فينبغـي ألمحـد إسـامعيل 

ــاذا ال يــزال احلجــر األســود يف موضــعه مــع أنَّ أن يبــنيِّ  ــيامين   للنــاس مل  _ال

 !العراقموجود يف  _وهو بزعمهم أمحد إسامعيل 

 :أمحد إسامعيل كان َحَجرًا يف يمني أمري املؤمنني  أنَّ ) ٢

 ):اجلواب املنري عرب األثري(قال يف كتابه 

أنــا العبــد احلقــري اخلســيس الــذليل قليــل العمــل كثــري الزلــل، أراين (

ــ ــيّدي حمّم ــرين أيب وس ــيم، أم ــدي رّب رؤوف رح ــني ي ــيًام ب ــاً عظ ــن َذْنب د ب

أنـا َحَجـر يف يمـني عـيل بـن أيب : ذه الكلـامتأن أقول هـ احلسن املهدي 
                                                        

 .١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١: كامل الدين) ١(

 .٦٠ح / ١٤باب / ٢٨٦: الغيبة للنعامين) ٢(
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ــب  ــوح طال ــفينة ن ــه س ــدي ب ــوم ليه ــاه يف ي ــرَّ ، ألق ــي ، وم ة لينج

ــراهيم  ــيخلِّ  إب ــارة ل ــرود، وت ــار نم ــن ن ــونس م ــن  ص ي ــن بط م

ــ الطــور، وجعلــه عصــا تفلــق البحــار،  عــىلٰ   ىٰ م بــه موســاحلــوت، وكلَّ

 .)١()نينه يف صفّ د، وطواه بيميع به يف ُأُح ، وتدرَّ ودرعاً لداود 

 :أقول

ــة  ــه، وغراب ــر بركت ــر وأكث ــذا احلج ــم ه ــا أعظ ــيم، م ســبحان اهللا العظ

ذلـك  يشء آخـر أغـرب منـه، واألغـرب مـن كـّل  حتّوله من يشء غريـب إىلٰ 

ـأنَّ  ي ـسـلطانه، وال ينقضـ د لإلمـام املهـدي ه إمـام معصـوم، وثـائر يمهِّ

رة، فخـرج ـل البصـه حجر قـد ولدتـه امـرأة مـن أهـالعجب منه إذا عرفت أنَّ 

 !األربعني  بعد أن شارف عىلٰ من بطنها إنسانًا ال َيعرف َنَسبه بزعمه إالَّ 

وهـذا الـذي قالــه أمحـد إسـامعيل ونســبه زورًا وهبتانـًا لإلمـام املهــدي 

 ه هــراء وهــذيان، خمــالف للقــرآن الكــريم وألحاديــث أهــل البيــت كّلــ

ــ ــ، أمَّ ــرآن فإنَّ ــه للق ــوح عــىلٰ ا خمالفت ــاىلٰ  أنَّ  ه دلَّ بوض ــه  ٰى أنجــ اهللا تع نبيّ

نـا يـا  :بأن جعـل النـار بـردًا وسـالمًا عليـه، قـال سـبحانه إبراهيم 
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ق

 
َ

� 
ً
 وََسـالما

ً
ـوِ� بَـرْدا

ُ
، ومل يطفئهـا سـبحانه )٦٩: األنبيـاء( إِبْـراِهيمَ  ناُر ك

 .يف تلك النار بحجر ألقاه أمري املؤمنني 

 جربئيـل  أنَّ  ا دلَّت عـىلٰ إهنَّ ف ا خمالفته ألحاديث أهل البيت وأمَّ 

 الكلينـي  وال برد، فإنَّ  ّره معه حرّ ـة ال يضثوبًا من اجلنَّ  إبراهيم  ٰى أعط

: سـمعته يقـول: ، قـالل بن عمر، عن أيب عبـد اهللا بسنده عن مفضَّ  ٰى رو

 إبراهيم  إنَّ «: قال. ال: قلت: قال ،»؟أتدري ما كان قميص يوسف «

اه، فلـم ة، فألبسـه إّيـبثوب من ثياب اجلنَّ  نار أتاه جربئيل وقدت له ال أُ امَّ ـل
                                                        

 .١٦: ١ عرب األثري اجلواب املنري) ١(
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 ر إبراهيَم املوُت جعله يف متيمة، وعلَّقـه عـىلٰ ـ حضوال برد، فلامَّ  ّره معه حرّ ـيض

علَّقه عليـه، فكـان  يوسف  دَ  ُولِ يعقوب، فلامَّ  إسحاق، وعلَّقه إسحاق عىلٰ 

ر مـن التميمـة ـجه يوسف بمص أخركان من أمره ما كان، فلامَّ  ٰى يف عضده، حتَّ 

ونِ  :وجد يعقوب رحيه، وهو قوله
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ُجعلـت : قلـت. »ة، فهو ذلك القميص الذي أنزله اهللا مـن اجلنـَّ]٩٤: يوسف[

ث ورَّ  نبـّي  كـّل «: قال ثمّ . »أهله إىلٰ «: من صار ذلك القميص؟ قال فإىلٰ  ،فداك

 .)١(» دآل حممّ  إىلٰ  ٰى أو غريه فقد انتهعلًام 

ــه،  إبــراهيم  ٰى وإذا كــان اهللا أنجــ ــار بــردًا وســالمًا علي بجعــل الن

ة، فـام هـو دور هـذا احلجـر املزعـوم له مـن اجلنـَّ وبقميص أنزله جربئيل 

 ه؟ بعد هذا كلّ  بأمحد إسامعيل يف نجاة إبراهيم  ٰى املسمَّ 

خلَّصه من بطن احلوت بأن نبـذه منـه  اىلٰ اهللا تع فإنَّ  ا نبّي يونس وأمَّ 

 :قال تعاىلٰ . العراء بحكمته سبحانه وإرادته، ال بحجر كان يف يمني عيل  إىلٰ 
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 .)١٤٥_  ١٣٩: الصافات(

 .   وكذلك احلال يف باقي هذيانه، فال حاجة لبيان بطالنه لوضوحه

 :اه بنفسهبن مريم الذي فّد  ىٰ أمحد إسامعيل هو شبيه عيس أنَّ  _ ٣

 : قال أمحد إسامعيل

،  ىٰ وكــان بعــد منتصــف الليــل أن نــام احلواريــون، وبقــي عيســ(

ــ َب شــبيهه الــذي ُصــلِ (فرفعــه اهللا، وأنــزل  ــداًء، )َل وُقتِ ــه وف ، فكــان درعــاً ل
                                                        

 .٥ح / نبياء باب ما عند األئّمة من آيات األ/ ٢٣٢: ١الكايف ) ١(
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ـ َل ، وُقتِـَب ، ُصـلِ د وهذا الشـبيه هـو مـن األوصـياء مـن آل حمّمـ ل وحتمَّ

 .) ة اإلمام املهديالعذاب ألجل قضيّ 

 : أن قال إىلٰ 

مــوا، مل يــذهب أحــد مــنهم األنبيــاء واألوصــياء املرســلني تكلَّ  وكــّل (

ــامتاً إىلٰ  ــلوا ليتكلَّ  ص ــم ُأرس ــل ه ــذبح، ب ــوا وُيبكِّ ال ــاس، م ــوا الن ــوا ويعظ ت

ـَت العلـامء والنـاس، وكـم وعظهـم، فـال   ىٰ وعيس باخلصـوص كـم َبكَّ

ـ َيصِدُق  الـذبح  الـذبح صـامتاً، بـل هـذا الـذي ذهـب إىلٰ  ه ذهـب إىلٰ عليـه أنَّ

م، أو دون أن يــتكلَّ  َل وُقتِــ َب الــذي ُصــلِ ) ىٰ شــبيه عيسـ: (صـامتاً هــو الــوّيص 

م رف عنـه العـذاب والصـلب والقتـل، ودون أن يـتكلَّ ـيطلب من اهللا أن يصـ

 .)١()مع الناس

إســامعيل،  وهــذه املســألة ذكرناهــا فــيام ســبق يف اّدعــاءات أمحــد

ــ ــه تلــك املقامــات العظيمــة التــي يــدَّ والغريــب أنَّ عيها لنفســه، ه إذا كانــت ل

سـابقًا يف  ح كـام مـرَّ رِّ ـصـه يُ ، مـع أنَّـبن مـريم  ٰى فكيف يكون فداًء لعيس

ــ ــه أنَّ ــاّدعاءات ــن عيس ــري م ــف يُ  ٰى ه خ ــه يف ، فكي ــو دون ــن ه ــدي م ف

 !! يء عجيبـهذا لش إنَّ ! الفضل؟

هـو   ٰى اهللا عيس نبّي  ٰى الذي فدَّ  أنَّ  عىلٰ  فيها ما يدلُّ  الروايات علًام أنَّ 

عيل بن إبراهيم يف تفسريه بسند صـحيح  ٰى ، فقد روعشـرأحد حوارّييه االثني 

وعـد أصـحابه   ٰى عيس إنَّ «: ، قالعن محران بن أعني، عن أيب جعفر 

الً، فأدخلهم بيتًا، رج عشـرليلة َرَفَعه اهللا إليه، فاجتمعوا إليه عند املساء وهم اثنا 

اهللا  إنَّ : خرج عليهم من عني يف زاوية البيت وهو ينفض رأسه من املاء، فقال ثمّ 

ري من اليهود، فأّيكم ُيلقأنَّ  إيلَّ  ٰى أوح عليه شبحي،  ٰى ه رافعي إليه الساعة، ومطهِّ
                                                        

 .١٢٠ - ١١٦: ٤املتشاهبات ) ١(
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: قال. أنا يا روح اهللا: فيُقتل وُيصَلب، ويكون معي يف درجتي؟ فقال شاب منهم

 .)١(»هو ذافأنت 

 فهل كان أمحد إسامعيل موجودًا يف ذلك العرص؟

ه كـان موجـودًا بجسـمه هـذا يف عصـور الذي يظهـر مـن اّدعاءاتـه أنَّـ

ــدِّ  ــمتع ــب إالَّ دة، وأنَّ ــة، وال أعج ــأدوار عظيم ــام ب ــه ق ــدِّ ن يُ  ممَّ ــذه ص قه يف ه

 ! االّدعاءات التي دليل كذهبا معها

أ ا أ وا ا ا:  

 :إسامعيل قال أمحد

ــنَّ (  عــىلٰ  هم رســول اهللا ة فقــد حــثَّ وأيضــاً بالنســبة للمســلمني السُّ

كـام يف الروايـات الصـحيحة يف ) خليفـة اهللا املهـدي(رة املهـدي، وأسـامه ـنص

ــ ، )أمحــد( ة، وقــد جئــتهم واســمي يــواطئ اســم رســول اهللا نَّ كتــب السُّ

ــول اهللا  ــم أب رس ــواطئ اس ــم أيب ي ــامعيل(واس ــ) إس ــام نصَّ ــات ت الك رواي

 .))عبد اهللا وإسامعيل: أنا ابن الذبيحني: (قال والرسول 

 :واجلواب

ــنَّ  أنَّ  ــل السُّ ة هــو اإلمــام املهــدي الــذي يمــأل املــذكور يف روايــات أه

ـاألرض قسطًا وعـدالً بعـدما ُملئـت ظلـًام وجـورًا، وإنَّـ ة نَّ ام يعرفـه أهـل السُّ

ـظلـم وجـور، و بعد خروجه وقيامـه لتطهـري األرض مـن كـّل  ا الكـّذابون أمَّ

ــدَّ  ــة امل ــىلٰ  _عون للمهدوي ــأِت ع ــذي مل ي ــد إســامعيل ال ــاواه صــحَّ  كأمح ة دع

 .هافال قيمة لدعاواهم كلّ  _بدليل واحد صحيح 

ــ ــي دلَّ ــات الت ــىلٰ والرواي ــدي  أنَّ  ت ع ــام امله ــمه  اإلم ــواطئ اس ي
                                                        

 .١٠٣: ١ي تفسري القمّ ) ١(
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، واســم أبيــه اســم أبيــه وردت يف حــديث مــن طــرق اســم رســول اهللا 

 .)ه حديث حسن عندهمإنَّ (: غ خمتلفة، وأكثر ما يقال فيهة بصينَّ أهل السُّ 

 :مورة أُ د الطرق يرد عليه عدَّ هذا احلديث املتعدِّ  مع أنَّ 

عاصـــم بـــن أيب النجـــود  هـــذا احلـــديث تنتهـــي طرقـــه إىلٰ  أنَّ _  ١

 .صاحب القراءة املشهورة، وهو معروف عندهم بسوء احلفظ

حلــديث دون الثَّبْــت، َثبْــٌت يف القــراءة، وهــو يف ا(: قــال الــذهبي

 .صدوق هيم

ــ ــال حيي ــ ٰى وق ــم إالَّ : انالقّط ــمه عاص ــالً اس ــدُت رج ــا وج ــه م  وجدت

 .رديء احلفظ

 . ليس بحافظ: وقال النسائي

 . يف حفظ عاصم يشء: وقال الدارقطني

 . يف حديثه نكرة: وقال ابن خراش

َثنا عاصم بن أيب النجود ويف النفس ما فيها: وقال شعبة  . حدَّ

 .ه كثري اخلطأ يف حديثه أنَّ ثقة إالَّ : ن سعدوقال اب

 .)١()ثقة :ه أن يقالليس حملّ : وقال أبو حاتم

 .يف حديثه اضطراب، وهو ثقة: وقال يعقوب بن سفيان(

 .من اسمه عاصم سيِّئ احلفظ كان كّل : وقد تكلَّم فيه ابن علية وقال

 .)٢() سوء احلفظمل يكن فيه إالَّ : وقال العقييل

رواه عاصــم » طئ اســمه اسـمي، واسـُم أبيــه اسـَم أيبيـوا«: وحـديث

ـنَّ  عن زر بن حبـيش، وقـد أعـلَّ  ة خصـوص روايـات بعـض علـامء أهـل السُّ

 . عاصم املروّية عن زر بن حبيش كام يف هذه الرواية
                                                        

 .٤٠٦٨الرقم / ٣٥٨و ٣٥٧: ٢ ميزان االعتدال :راجع هذه األقوال يف) ١(

 .٦٧الرقم / ٣٦و ٣٥: ٥هتذيب التهذيب : راجع) ٢(
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عــن زر وأيب  كــان حفظــه ســيِّئًا، وحديثــه خاّصــةً (: قــال ابــن رجــب

ــ ــان ُحي ــطرب، ك ــل مض ــارةً وائ ــديث ت ث باحل ــن زر، دِّ ــارةً  ع ــن أيب  وت ع

 .)١()وائل

روايتـه  التعويـل عـىلٰ  إذا كان حال الرجـل هكـذا فكيـف يصـحُّ : قلت

 يف مسألة عقدّية مهّمة كهذه املسألة؟ 

الروايــة عــن عاصــم قــد اختلفــت مــن هــذه الناحيــة، فمــنهم  أنَّ _  ٢

، ومـنهم مـن رواهـا عنـه »واسـم أبيـه اسـم أيب«: من رواها عنه من دون ذكر

 . ذه الزيادةه مشتملة عىلٰ 

فقد أخرج الرتمذي بسـنده عـن سـفيان بـن عيينـة، عـن عاصـم، عـن 

يـيل رجـل مـن أهـل بيتـي، يـواطئ «: ، قـال زر، عن عبد اهللا، عـن النبـّي 

 .)٢(»اسمه اسمي

وأخرج أيضًا بسنده عن سفيان الثـوري، عـن عاصـم بـن هبدلـة، عـن 

يملـك  ٰى حتَّـال تـذهب الـدنيا «: قـال رسـول اهللا : زر، عن عبد اهللا، قـال

 .)٣(»العرب رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي

واسـم أبيـه «: والذين رووا هذا احلـديث عـن عاصـم خاليـًا مـن قولـه

مـن هـو خليفـة (رجـالً ذكـرهتم بالتفصـيل يف كتـايب ) ١٨(أكثر من » اسم أيب

ــ ــذا العص ــلمني يف ه ــديث )ر؟ـاملس ــذا احل ــذين رووا ه ــرواة ال ــض ال ، وبع

هـذا  الزيـادة، رووه أيضـًا عـن عاصـم خاليـًا منهـا، كـام أنَّ  هذه مشتمالً عىلٰ 
                                                        

 .٦٣٠: ٢رشح علل الرتمذي ) ١(

 .)حديث حسن صحيح هذا(: قال الرتمذي ،٢٣٣٢ح / ٣٤٣: ٣سنن  الرتمذي ) ٢(

ــذي ) ٣( ــنن  الرتم ــال ٢٣٣١ح / ٣٤٣: ٣س ــحيح(: الرتمــذي، ق ــن ص ــديث حس ــذا ح . )ه

 .)مة وأيب هريرةلَ َس  مّ ويف الباب عن عيل وأيب سعيد وأُ (: وقال
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عاصـم بـن أيب النجـود خاليـًا مـن  احلديث روي بأسـانيد غـري مشـتملة عـىلٰ 

 . )١(»واسم أبيه اسم أيب«: قوله

ــ_  ٣ فعــالً   النبــّي  هــذا احلــديث صــحيح، وأنَّ  ا لــو ســلَّمنا أنَّ أنَّ

عبـد (املـراد باسـم أبيـه هـو  أنَّ  بـاجلزم واليقـني عـىلٰ  ه ال يـدلُّ قال ذلك، فإنَّـ

ــ) اهللا ــل السُّ ــول أه ــام يق ــامعيل(ة، وال نَّ ك ــامعيل ) إس ــد إس ــول أمح ــام يق ك

ــالبصــري املــراد باالســم فيهــا هــو  أنَّ  ه يمكــن محــل هــذه الروايــة عــىلٰ ؛ ألنَّ

 .ام ُأطلق االسم وُأريد به الكنيةالكنية، فربَّ 

ما كـان : قال ،سعدفقد أخرج البخاري يف صحيحه بسنده عن سهل بن 

 .)٢(كان ليفرح به إذا ُدعي هبا إليه من أيب تراب، وإن لعيل اسم أحبُّ 

مـا  الكنية هي كـّل  كنية وليست باسم؛ ألنَّ ) أبا تراب( ومن الواضح أنَّ 

ر بأب أو أُ  بـاب القائلـة يف : (قولـه(: ، وهلذا قال ابن حجر يف فتح الباريمّ ُصدِّ

 . )٣()بب تكنيته أبا ترابذكر فيه حديث عيل يف س) املسجد

 .)ا اسمإهنَّ (: وراوي احلديث وهو سهل بن سعد قال عن الكنية

كنيـة والـد املهـدي ككنيـة والـد  وعليه فيكون املـراد باحلـديث هـو أنَّ 

 .د، فكالمها أبو حممّ  النبّي 

فـرض صـدور احلـديث  عـىلٰ  _  غـرض النبـّي  ومـن الواضـح أنَّ 

؛ لتـذهب ٰى بـام حيتمـل أكثـر مـن معنـ ي اإلمـام املهـد هو اإلشارة إىلٰ  _

ـالعقول حيـث شـاءت؛ ولـئالَّ  ن الطـالبون لقتلـه ر معرفتـه، فـال يـتمكَّ ـ تتيسَّ

  ــري ــة غ ــارة طويل ــال عب ــذا ق ــزه، وهل ــن متيي ــه م والســاعون لإلمســاك ب
                                                        

 .٩١ - ٨٩: من هو خليفة املسلمني يف هذا العرص؟: راجع) ١(

 .١٤٠: ٧ صحيح البخاري) ٢(

 . ٥٨: ١١فتح الباري ) ٣(
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ــم، وهــي ــان االس ــه اســَم «: رصحيــة يف بي ــواطئ اســُمه اســمي، واســُم أبي ي

ــام »أيب ح، بــذكر اســمه ، وكــان مــن الســهل إجيازهــا ب هــو أبلــغ منهــا وأْرصَ

د بــن عبــد اهللا، وألجــل ذلــك رحيني لــو كــان اســمه حمّمـــواســم أبيــه الصــ

 .إلهبام أطلق االسم وأراد الكنيةمن أجل اإليغال يف ا ه احتملنا أنَّ 

ــلَّمنا أنَّ _  ٤ ــو س ــّي  ل ــ  النب ــم، ومل ي ــن أراد االس ــي ع ِرد أن يكنّ

اسـمه أمحـد بـن إسـامعيل،  ح أنَّ جِّ ، فـال دليـل عنـدنا يـراإلمام املهـدي 

كـام يقـول ) د بـن عبـد اهللاحمّمـ(هذا الفرض أن يكـون اسـمه  بل الراجح عىلٰ 

ــ ــنَّ أهــل السُّ بعيــد وهــو  أٍب  إىلٰ   ه ال حاجــة النتســاب النبــّي ة؛ ألنَّ

ــي ــامعيل؛ إذ ال خصوص ــامعيل إس ــام إلس ــد ة يف املق ــان ال يري  _، وإذا ك

 النسـبة تتعـنيَّ  ريـب وهـو عبـد اهللا، فحينئـذٍ أن ينتسب ألبيـه الق _سبب  ألّي 

 . أشهر آبائه السابقني، وهو إبراهيم اخلليل  إىلٰ 

ال ينطبــق عليــه  البصـــريبــه أمحــد إســامعيل  مــا اســتدلَّ  والنتيجــة أنَّ 

ــد، وأنَّ  ــب وال بعي ــن قري ــأل  م ــذي يم ــو ال ــديث ه ــدي يف احل ــراد بامله امل

د بــن ًا، وهــو اإلمــام حمّمــاألرض قســطًا وعــدالً بعــدما ُملئــت ظلــًام وجــور

 .احلسن العسكري 

ّا ؟ أا  

 :قال أمحد إسامعيل

ه عاصم من الضالل ملـن ي املوصوف بأنَّ ـالتشخيص وقد جئتكم بالنّص (

ك به  .)متسَّ

 :واجلواب

اإلمام بام يعيِّنه ويميِّـزه عـن  عىلٰ  ي هو النّص ـالتشخيص املراد بالنّص  أنَّ 

 إمامته، والوصيّة التي يدندن ي عىلٰ ـتشخيص مل يأِت بنّص غريه، وأمحد إسامعيل 
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هذه الوصيّة ضعيفة السند كام قلنـا  وال غريه؛ ألنَّ  اً ، ال تشخيصيّ اً هبا ليست نصَّ 

أمحـد  عىلٰ  ا ال تدلُّ م أهنَّ ا أوضحنا فيام تقدَّ ة سندها فإنَّ رًا، ومع التسليم بصحَّ مكرَّ 

 . عيد، ال من قريب وال من بالبصـريإسامعيل 

اسـم كاسـمي واسـم أيب، وهـو : لـه ثالثـة أسـامي«: والضمري يف قوله

ابـن اإلمـام املهـدي  ، ال يعـود عـىلٰ »املهـدي: عبد اهللا وأمحد، واالسم الثالـث

 َّخـر فيهـا اإلمـام املهـدي نفسـه، بـدليل ورود روايـات أُ  ام يعود عىلٰ ، وإن

 .اإلمام املهدي له هذه األسامء ترصيح بأنَّ 

سـمعت : بسـنده عـن حذيفـة، قـال واه الشـيخ الطـويس ما ر :منها

: ه ُيبـاَيع بـني الـركن واملقـام، اسـمهإنَّـ«: وذكر املهـدي فقـال رسول اهللا 

 . )١(»أمحد وعبد اهللا واملهدي، فهذه أسامؤه ثالثتها

د بـن عـيل بسنده عن أيب جعفر حمّمـ ما رواه الشيخ الصدوق : ومنها

: املنـرب وهـو عـىلٰ  قال أمري املـؤمنني : ل، قاالباقر، عن أبيه، عن جّده 

رب بـاحلمرة، مبـدح ـخيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان أبيض اللون، مشـ«

لون  شامة عىلٰ : البطن، عريض الفخذين، عظيم مشاش املنكبني، بظهره شامتان

ا علن، فأمَّ واسم يُ  ٰى اسم خيف: ، له اسامن شبه شامة النبّي  جلده، وشامة عىلٰ 

رق ـد، إذا هزَّ رايته أضاء هلا ما بني املشعلن فمحمّ ا الذي يُ فأمحد، وأمَّ  ٰى الذي خيف

مـن   صار قلبه أشدّ مؤمن إالَّ  ٰى رؤوس العباد فال يبق واملغرب، ووضع يده عىلٰ 

 دخلت عليه ت إالَّ ميّ  ٰى ة أربعني رجالً، وال يبققوَّ  زبر احلديد، وأعطاه اهللا تعاىلٰ 

 قربه، وهـم يتـزاورون يف قبـورهم، ويتبـارشون وهو يف) يف قلبه(تلك الفرحة 

 .)٢(»بقيام القائم صلوات اهللا عليه
                                                        

 .٤٦٣ح / ٤٥٤: للطويس بةالغي) ١(

 .١٧ح / ٥٧باب / ٦٥٣: كامل الدين) ٢(
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ــأنَّ  ــإنَّ )ابنــه( الضــمري يعــود عــىلٰ  ومــع التســليم ب أمحــد إســامعيل  ، ف

كـام يعـرتف هـو، ونحـن ال  ليس ابنـًا مبـارشًا لإلمـام املهـدي  البصـري

ــلِّ  ــنس ــه أنَّ ــدي م ل ــام امله ــن لإلم ــدَّ  ه اب ــام ي ــطة ك ــد  ي؛ ألنَّ عبالواس أمح

رة، وهــؤالء ال ينتســبون لإلمــام ـإســامعيل مــن عشــرية البوســويلم يف البصــ

كـام هـو  ، وال لسـيّدة نسـاء العـاملني فاطمـة الزهـراء أمري املـؤمنني 

عون ذلك ألنفسهم، بل ينكرونه  .معروف عنهم، وهم ال يدَّ

ــلَّ  ــو س ــامعيل  منا أنَّ ول ــد إس ـــريأمح ــام  البص ــارش لإلم ــري مب ــن غ اب

الرابــع ألمحــد إســامعيل،  هــو اجلــدّ  اإلمــام املهــدي  ، وأنَّ هــدي امل

راد بـه غالبـًا االبـن ُيـ ده اإلطـالق اللغـوي هـو أنَّ ظاهر الرواية الذي يؤيِّ  فإنَّ 

اسـتعملت يف الروايـة كـام قلنـا تسـع  )االبـن(كلمـة  االبن املبارش، بقرينـة أنَّ 

مـن نصـب  واسـطة فـال بـدَّ ريـد االبـن باالبـن املبـارش، ولـو أُ  ٰى ات بمعنـمرَّ 

راد بـاالبن بعــد اإلمـام املهـدي االبــن أن ُيـ ذلـك، فكيــف يصـحُّ  قرينـة عـىلٰ 

 ! ذلك؟ قرينة عىلٰ  دة من دون أّي بوسائط متعدِّ 

 : حاكمية اهللا الدعوة إىل: الدليل الثاين

 :قال أمحد إسامعيل

 .)وجئت بالعلم، واالنفراد براية البيعة هللا(

 :واجلواب

ــ ــم أمَّ ــامعيل ا العل ــد إس ــل أمح ــن جه ــة م ــب خمتلف ــا جوان ــد بيَّن فق

ة وأخطائه الكثـرية، ولـو أردنـا أن نتتبَّـع كتاباتـه لكتبنـا كتبـًا يف عـدَّ  البصـري

عـدم إمامتـه  دات تبـنيِّ فضـائحه العلميـة، ولكـن يكفـي يف الداللـة عـىلٰ جملَّ 

 .سبقذكر خطأ واحد له يف قراءة القرآن أو يف تفسريه، وقد بيَّنّا ذلك فيام 

 ا االنفراد براية البيعة هللا، وهو ما أسامه يف كثري من كلامته بالـدعوة إىلٰ وأمَّ 
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، ) هللاال ُحْكم إالَّ (: مراده هبا هو نفس مراد اخلوارج الذين قالوا حاكمية اهللا، فإنَّ 

رفـض  للناس فيه، وأمحد إسامعيل يـدعو النـاس إىلٰ  احلكم هللا، وال حقَّ  نَّ إأي 

 . املشاركة يف ترشيح رئيس أو حاكماالنتخابات وعدم 

ــ ٰى أمحــد إســامعيل يــر والســبب يف ذلــك أنَّ  ــاكم يف نفســه أنَّ ه هــو احل

ألحـد  ه إمـام معصـوم مفـرتض الطاعـة، ال حيـلُّ ر؛ ألنَّــاملطلق يف هذا العصـ

 .بهأن خيالفه أو يكذِّ 

 ): ة الناسحاكمية اهللا ال حاكمي(قال يف كتابه 

ــاموي( ــان الس ــع األدي ــرُّ مجي ــ ة تق ــاىلٰ حاكمي ــبحانه وتع ــن ة اهللا س ، ولك

 القليـل مثــل قــوم ة ومل يقّروهـا يف الغالــب إالَّ النـاس عارضــوا هـذه احلاكميــ

، يف عهـــد طـــالوت، أو املســـلمني يف عهـــد رســـول اهللا   ىٰ موســـ

ــ  رســول اهللا هم مــا أن تــوّيف ولكــنَّ  معارضــة حاكميــة اهللا  عــادوا إىلٰ  ىٰ حتَّ

ــ ــرار حاكمي ــبحانه، وإق ــاس س ــورة الن ــي  ىٰ بالش ــقيفة بن ــات وس واالنتخاب

ت الوّيص   ... عيل بن أيب طالب  ساعدة التي نحَّ

ة الناس واالنتخابات، سـواء مـنهم اجلميع اليوم ينادون بحاكمي ومع أنَّ 

خليفـة اهللا يف  مـنهم يعرتفـون أنَّ  ىٰ الغالبية العظم  أنَّ ة الناس، إالَّ العلامء أم عامّ 

 كعقيدة ضعيفة مغلوبة عىلٰ  ىٰ االعرتاف يبق ، ولكن هذاأرضه هو صاحب احلّق 

ي بني الظاهر والباطن، وهكذا يعيش الناس وباخلصوص ـأمرها يف رصاع نفس

طون حون، ويتخبَّ العلامء غري العاملني حالة نفاق تقلق مضاجعهم، وجتعلهم يرتنَّ 

 وأنَّ ، حاكمية اهللا هـي احلـّق  ، وأنَّ اهللا هو احلّق  ، فهم يعلمون أنَّ ]كذا[العشواء 

هم ال يقفـون مـع حاكمية الناس باطل ومعارضة حلاكمية اهللا يف أرضـه، ولكـنَّ 

 . )١()، ويؤّيدون الباطلاحلّق 
                                                        

 . ١٦: حاكمية اهللا ال حاكمية الناس) ١(
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 : قال ثمّ 

بـاع العلـامء غـري العـاملني؛ بـوا اتّ ة النـاس أن جيتنَّ عاّمـ عـىلٰ  أنَّ  واملهمّ (

طيـة التـي جـاءت هبـا م يقـّرون حاكميـة النـاس واالنتخابـات والديمقراألهنَّ 

بــاع اإلمــام ة اهللا واتّ النــاس إقــرار حاكميــ ، وعــىلٰ )ال األكــربالــدّج (ريكــا أم

ــتهم؟ وهــل خيفــ، وإالَّ املهــدي  ــائهم وأئّم ــاس ألنبي  ىٰ  فــامذا ســيقول الن

ــىلٰ  ــد أنَّ  ع ــ أح ــان اإلهلي ــع األدي ــرُّ مجي ــ ة تق ــرفض حاكمي ــة اهللا، وت ة حاكمي

ــ ــاع هــؤالء العلــامء بعــد أن خــالالنــاس، فــال حجَّ فوا القــرآن ة ألحــد يف اّتب

 .)١()فوا رشيعة اهللا سبحانه وتعاىلٰ والرسول وأهل البيت، وحرَّ 

 : مورة أُ وهذا الكالم مردود بعدَّ 

اإلمامــة، ومل نجــد  ة اهللا ليســت دلــيالً عــىلٰ حاكميــ الــدعوة إىلٰ  أنَّ _  ١

د جمــرَّ  أنَّ  عــىلٰ  مــا يــدلُّ  يف كتــاب اهللا العزيــز أو يف روايــات أهــل البيــت 

ذلـك فهـو  مـن دعـا إىلٰ  كـّل  اإلمامـة، وأنَّ  ة اهللا دليـل عـىلٰ كميحا الدعوة إىلٰ 

 .الناس طاعته إمام جتب عىلٰ 

ــ ــام أنَّ ــامعيل ا مل ك ــد إس ــاب أمح ــد يف كت ــ(نج ــة اهللا ال حاكمي ة حاكمي

 . اإلمامة هذه احلاكمية دليل عىلٰ  الدعوة إىلٰ  أنَّ  دليل عىلٰ  أّي ) الناس

ة ال حاكميـــ ة اهللا تعـــاىلٰ ميـــحاك املســـلمني َيـــْدعون إىلٰ  كـــّل  أنَّ _  ٢

ــه تعــاىلٰ    :النــاس، عمــالً بقول
�
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 . ١٩: حاكمية اهللا ال حاكمية الناس) ١(
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ــإنَّ  ــه، ف ــدَّ  وعلي ــذي يتش ــذا ال ــة ه ــل اإلمام ــامعيل دلي ــد إس ــه أمح ق ب

 اإلمامـة فـإنَّ  يشاركه فيه أكثر املسـلمني، فـإذا كـان هـذا دلـيالً صـحيحًا عـىلٰ 

 .ة، وهذا ال يقوله أحدر املسلمني أئمّ أكث

ــ_  ٣ ــدري أنَّ أنَّ ــد ا ال ن ــامعيل ي ــد إس ــ عو إىلٰ أمح ــا  ة اهللا؛ ألنَّ حاكمي م

ــاره ال نعلــم بصــحَّ  ــهــو موجــود يف موقــع أنص ــه، فلعلَّ ل ة نســبته إلي ه متقــوَّ

 !إمامته؟ عليه، فكيف يكون مثل ذلك دليالً عىلٰ 

ــلَّ _  ٤ ــدالً أنَّ س ــد منا ج ــامعيل ي ــد إس ــ و إىلٰ عأمح ــاىلٰ حاكمي ، ة اهللا تع

ه يريـد أن ذلـك ألنَّـ ام يـدعو النـاس إىلٰ أمحد إسـامعيل إنَّـ لكن من الواضح أنَّ 

ــلِّ  ــدي يس ــام امله ــفري اإلم ــاره س ــم، باعتب ــافًا إىلٰ موه احلك ــه  ، مض كون

ــوة إىلٰ  ــت دع ــذه ليس ــومًا، وه ــًا معص ــه إمام ــ بزعم ــحاكمي ــي ة اهللا، وإنَّ ام ه

 .عيل، وبني األمرين فرق كبرية أمحد إسامحاكمي دعوة إىلٰ 

هـذه   أنَّ ة اهللا حقيقـة، إالَّ حاكميـ عو إىلٰ أمحد إسامعيل يد سلَّمنا أنَّ _  ٥

الـدعوة  ذي عينني؛ ألنَّ  اإلمامة كام هو واضح لكّل  الدعوة ال تصلح دليالً عىلٰ 

، طامع يف اإلمامة واحلكـم هبا كّل  ٰى اإلمامة لناد ة اهللا لو كانت دليالً عىلٰ حلاكمي

جيب أن تكون فيه عالمات  واملبطل، وإمام احلّق  وملا استطعنا أن نميِّز بني املحّق 

 . ت عليه الروايات الصحيحةة اجلور والضالل كام دلَّ ر يف غريه من أئمّ ال تتوفَّ 

املشاركة يف االنتخابات الربملانية أو الرئاسـية ال تسـتلزم القـول  أنَّ _  ٦

 اً نتخابـات ال ينتخبـون إمامـًا دينيـشاركني يف االهؤالء امل بحاكمية الناس؛ ألنَّ 

إصالح شؤوهنم  ام ينتخبون من يعمل عىلٰ جيب اإليامن به واالعتقاد بإمامته، وإنَّ 

له والية دينية  ح أوضاعهم االقتصادية، من دون أن يعتقدوا أنَّ صلِ املعيشية، ويُ 

ه جيب عليهم عليها أنَّ  بانتخاهبم له يضفي عليه رشعية دينية، يرتتَّ  عليهم، أو أنَّ 

 ! فهم آثمون عاصونأن يسمعوا له ويطيعوا، وإالَّ 
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ــون يف  ــة يعمل ــال مجاع ــات ح ــاركني يف االنتخاب ــؤالء املش ــال ه وح

ركة، ويعمـل مـا فيـه ـرشكة، يقومون بانتخاب رئيس هلـم يـدير شـؤون الشـ

 .مصلحتها ومصلحتهم

 ة اهللا دلـيالً عـىلٰ حاكميـ أمحـد إسـامعيل الـدعوة إىلٰ  دِّ ب من عَ وأنا أتعجَّ 

أمـري  ، بـل إنَّ مل يرد يف روايات أهـل البيـت  _كام قلنا  _ذلك  إمامته، فإنَّ 

، ) هللاال حكم إالَّ (: قوهلم عوة، وردَّ عىلٰ اخلوارج هذه الد أنكر عىلٰ  املؤمنني 

ه يدعو ، وهكذا احلال مع أمحد إسامعيل، فإنَّ )١(»َكِلَمُة َحقٍّ ُيَراُد ِهبَا َباطٌِل «: بقوله

 .احلكم ال أكثر ة اهللا من أجل االستيالء عىلٰ حلاكمي

 :واألحالم ىٰ الرؤ: الدليل الثالث

 . واألحالم ٰى الرؤ: ة دعوتهصحَّ  ة أمحد إسامعيل عىلٰ لَّ أد من أهمّ 

ــه إىلٰ  ــامعيل يف بيان ــد إس ــال أمح ــف  ق ــة يف النج ــوزة العلمي ــة احل طلب

 : سةاملقدَّ  األرشف وقمّ 

ــل (: تقولــون( ــهد يل، ] كــذا[، فهــا اهللا )شــهادة العــدلنينحــن نقب يش

ــ ــهد يل، وحمّم د يشــهد يل، وعــيل يشــهد يل، وفاطمــة تشــهد يل، واحلســن يش

د وعـيل وحمّمـ ىٰ د وجعفـر وموسـواحلسني يشهد يل، وعيل بن احلسـني وحمّمـ

ــ ــات الــرؤوعــيل واحلســن وحمّم التــي رآهــا املؤمنــون،  ىٰ د يشــهدون يل، بمئ

ـأفال تقبلون شـهادهتم وقـوهلم  م جيتمعـون ونصـحهم لكـم؟ أمل خيـربوكم أهنَّ

 فـإذا رأيتمونـا قـد اجتمعنـا عـىلٰ «: إذا جـاء، وقـالوا  صاحب احلـّق  عىلٰ 

 . ])١٩٧ ص :غيبة النعامين[ »وا إلينا بالسالحرجل فاهنّد 

 :أن قال إىلٰ 

تعرفونـه  ىٰ وهل رأيتم رسـول اهللا حتَّـ: تستخّفون الناس، وتقولون هلم(
                                                        

 . ٤٠ح / ٨٢: هنج البالغة) ١(
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 رسول اهللا  ىٰ ، وهل كان أحد يف زمن اإلمام الصادق رأبالرؤيا؟ سبحان اهللا

رسول اهللا بالرؤيا فليفعل كذا  ىٰ من أراد أن ير«: يقول اإلمام الصادق  ىٰ حتَّ 

وغريه من كتـب ) دار السالم(، فراجعوا ىٰ ، والروايات كثرية يف هذا املعن»وكذا

شـهادة املـؤمن ، فـرتّدون )صـاحبها فقـط ة عىلٰ الرؤيا حجَّ (: تقولون. احلديث

؟ ، وأخربه باحلّق وسمع يف ملكوت الساموات رسول اهللا  ىٰ العادل، الذي رأ

تِْلـَك إِذًا (وسمع يف هـذا العـامل اجلسـامين؟  ىٰ فكيف إذن تقبلون شهادته فيام رأ

 .))ىٰ قِْسَمٌة َضيزَ 

ــوقــد كتــب أنصــار أمحــد إســامعيل عــدَّ   أنَّ  دون فيهــا عــىلٰ ة كتــب يؤكِّ

 .ا وحي من اهللا تعاىلٰ إثبات اإلمامة وغريها؛ ألهنَّ ة يف األحالم حجَّ 

حّجيــة (و) الرؤيــا يف مفهــوم أهــل البيــت(كتــاب : مــن ضــمن كتــبهم

 .، كالمها لضياء الزيدي)الرؤيا

 :مورة أُ وبيان هذه املسألة يقتيض ذكر عدَّ 

ــ أنَّ _  ١ ــالم ربَّ ــاألح ــادقة وربَّ ــون ص ــي ام تك ــة، وه ــون كاذب ام تك

 . احدنسق و ها عىلٰ ليست كلّ 

 .ت عليه الرواياتودلَّ  ،ده الواقعوهذا ما يؤيِّ 

ــا ــد اهللا  :منه ــن أيب عب ــف، ع ــن أيب خل ــعد ب ــحيحة س ــالص : ، ق

بشـارة مـن اهللا للمـؤمن، وحتـذير مـن الشـيطان، : ثالثـة وجـوه الرؤيا عـىلٰ «

 .)١(»وأضغاث أحالم

علـت فـداك، الرؤيـا ُج : قلـت أليب عبـد اهللا : وعن أيب بصري، قـال

ـ«: الكاذبة خمرجهام من موضـع واحـد؟ قـالالصادقة و ا الكاذبـة صـدقت، أمَّ

يء ـام هـي شـل ليلة يف سلطان املردة الفسقة، وإنَّ الرجل يراها يف أوّ  خمتلفة، فإنَّ 
                                                        

 .٦١ح / ٩٠: ٨ الكايف) ١(
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ـ يَّل إىلٰ ُخي  ا الصـادقة إذا رآهـا بعـد الرجل، وهي كاذبة خمالفة، ال خري فيها، وأمَّ

ل السحر، فهي صادقة، ال ختلـف الثلثني من الليل مع حلول املالئكة، وذلك قب

حقيقـة  غري طهـور ومل يـذكر اهللا  بًا، أو ينام عىلٰ نُ  أن يكون ُج إن شاء اهللا، إالَّ 

 .)١(»صاحبها ا ختتلف، وتبطئ عىلٰ ذكره، فإهنَّ 

د بــن القاســم النــوفيل، بســنده عــن حمّمــ الشــيخ الصــدوق  ٰى ورو

ــال ــادق : ق ــد اهللا الص ــت أليب عب ــر: قل ــام الرؤ ٰى املــؤمن ي ــون ك ــا فتك ي

ــ ــا، وربَّ ــال ٰى ام رأرآه ــيئًا؟ فق ــون ش ــال تك ــا ف ــام  إنَّ «: الرؤي ــؤمن إذا ن امل

مــا رآه روح  الســامء، فكــّل  خرجــت مــن روحــه حركــة ممــدودة صــاعدة إىلٰ 

مـا  ، وكـّل املؤمن يف ملكـوت السـامء يف موضـع التقـدير والتـدبري فهـو احلـّق 

 .)٢(»...رآه يف األرض فهو أضغاث أحالم

ــد  ــويف توحي ــراملفضَّ ــن عم ــادق  ،ل ب ــام الص ــن اإلم ــالع : ، ق

ْر يا مفضَّ « ر األمـر فيهـا، فمـزج صـادقها بكاذهبـا، ّبـل يف األحالم كيـف دَفكِّ

ـ هــا هـم أنبيـاء، ولـو كانـت كلّ هـا تصـدق لكــان النـاس كلّ ا لـو كانـت كلّ فإهنَّ

لـه، فصـارت تصـدق  ٰى تكذب مل يكن فيها منفعـة، بـل كانـت َفْضـالً ال معنـ

ر منهـا، ة ُيتحـذَّ رَّ ـهلـا، أو مضـ ٰى نتفـع هبـا النـاس يف مصـلحة ُهيتـدأحيانًا، في

 .)٣(»االعتامد  ُيعتَمد عليها كّل وَتْكِذُب كثريًا لئالَّ 

منهـا مـا هـو صـادق،  ٰى الـرؤ  أنَّ ومن هـذه الروايـات وغريهـا يتبـنيَّ 

االعـتامد  شـاكلة واحـدة، فـال يصـحُّ  ومنها ما هو كـاذب، فهـي ليسـت عـىلٰ 

 .ام تكون كاذبةا ربَّ ا؛ ألهنَّ رؤي كّل  عىلٰ 
                                                        

 .٦٢ح / ٩١: ٨الكايف ) ١(

 . )٢٣١/١٥(ح / ٢٠٩و ٢٠٨: أمايل الصدوق) ٢(

ــت) ٣( ــد املفضَّ ــروحي ــن عم ــرّ  ؛٤٣و ٤٢: ل ب ــا احل ــ ونقله ــول املهّم ــاميل يف الفص ــول الع ة يف أص

 ).١٠٩٤/٤(ح / ٦٩٠: ١ ةاألئمّ 
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الشيطان ال يتالعـب هبـم،  ؛ ألنَّ حّق  ة األنبياء واألئمّ  ٰى رؤ أنَّ  _ ٢

س ، وكثريًا ما يلبِّ األنبياء  ٰى الناس برؤ ٰى قاس رؤوال سبيل له عليهم، فال تُ 

حـني  الناس، فيحتّجون عليهم برؤيا إبراهيم  أمحد إسامعيل وأنصاره عىلٰ 

الشمس والقمر وأحد  ٰى حني رأ ه يذبح ابنه، ورؤيا يوسف أنَّ  يف املنام ٰى رأ

يف  التي ذكرها اهللا سـبحانه وتعـاىلٰ   كوكبًا ساجدين له، ورؤيا النبّي  عشـر
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ا األنبياء وحي، وأمَّ  ٰى رؤ ؛ ألنَّ األنبياء  ٰى قاس برؤالناس ال تُ  ٰى ورؤ

 .الناس فمنها ما هو صادق، ومنها ما هو أضغاث أحالم ٰى رؤ

 : قال الشيخ املفيد 

ب، فضأَ  ا عىلٰ والذي نذهب إليه يف الرؤيا أهنَّ ( ر اهللا بـه ـرب منه يبشِّ ـْرضُ

ورضب هتويل من الشيطان وكذب خيطر ببال النائم، ورضب  رهم،عباده وحيذِّ 

نـا املنامات كام حكـاه، لكنَّ  بعض، ولسنا نعتمد عىلٰ  من غلبة الطباع بعضها عىلٰ 

ر منها، ومن وصل إليه شا نُ ف ممَّ ر به، ونتخوَّ ـبشَّ نأنس بام نُ  يء مـن علمهـا ـحذَّ

يء من ـمل يصل إليه ش ٰى تأويلها وباطله، ومت ميَّز بني حّق  عن ورثة األنبياء 

ق بـه يف منامـات ه سـيتعلَّ ط مـا لعلَّـقِ وهذا ُيس. الرجاء واخلوف ذلك كان عىلٰ 

تها، وهذه مشكوك فيها، مع تلك مقطوع بصحَّ  ا وحي؛ ألنَّ من أهنَّ  األنبياء 

مل خيتلفـوا فيـه،  ٰى معرفـة تأويلهـا حتَّـ فق ذوو العادات عىلٰ منها أشياء قد اتَّ  أنَّ 

 .   )١()ناً ووجدوه حس

 رعية، وال العقائد الدينيـة؛ ألنَّ ـال تثبت هبا األحكام الش ٰى الرؤ أنَّ _  ٣

ـاألحكام والعقائد إنَّ  ة الصـحيحة، والعقـل، نَّ ام تؤخذ من الكتاب العزيز، والسُّ
                                                        

 .١٣٢و ١٣١: الفصول املختارة) ١(
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لـو كانـت الرؤيـا  ٰى ريع حتَّــفليست أحد مصادر التشـ ٰى ا األحالم والرؤوأمَّ 

 .صادقة

 .ء الشيعة اإلمامية قديًام وحديثاً هذا أطبق علام وعىلٰ 

ا لسـنا نثبـت األحكـام الدينيـة ومـع ذلـك فإنَّـ(: قال الشيخ املفيـد 

 .)١()من جهة املنامات

ــرّ  ــيخ احل ــال الش ــاميل  وق ــأنَّ (: الع ــات ب ــواترت الرواي ــض  وت بع

الرؤيا صادق، وبعضـها كـاذب، وتـواترت أيضـًا بوجـوب الرجـوع يف مجيـع 

 .)٢()هل العصمة أ األحكام الرشعية إىلٰ 

ــ(: ي ـوقــال الشــيخ املجلســ ــبقــي الكــالم يف أنَّ ة ه هــل يكــون حجَّ

ـــيف األحكــام الشــ ه قــد ورد بأســانيد صــحيحة عــن رعية؟ فيــه إشــكال، فإنَّ

ــادق  ــديث األذان الص ــاىلٰ  نَّ إ«: يف ح ــارك وتع ــن اهللا تب ــزّ  دي ــن أن  أع م

أصـل رشعيـة األحكـام ه ال يثبـت املـراد أنَّـ: ، ويمكن أن يقـال»يف النوم ٰى ُير

بنـوم غـري  ام هـي بـالوحي اجلـيل، ومـع ذلـك ينبغـي أن ُخيـّص بالنوم، بـل إنَّـ

نـومهم بمنزلـة الـوحي، لكـن هـذه األخبـار  أنَّ  ؛ ملا مـرَّ ة األنبياء واألئمّ 

 ه مـع العلـم بكونـه مـنهم رحية يف وجوب العمـل بـه، إذ لعلَّــليست بص

 .)٣()عية العلوم الظاهرةمل جيب العمل به، إذ مناط األحكام الرش

ــإنَّ  ــه، ف ــرؤ وعلي ــي، ال  ٰى ال ــف رشع ــا تكلي ــت هب ــالم ال يثب واألح

ـــوجـوب وال حرمــة، وال غريمهــا، واألحكــام الشــ ام تثبــت بالكتــاب رعية إنَّ

ــنَّ  ــوالسُّ ــن األحــالم واالســتخارات التــي ثبــت أهنَّ ــت ة دون غريمهــا م ا ليس

 .يء من األحكام الرشعيةـة يف معرفة شبحجَّ 
                                                        

 .١٣٠: الفصول املختارة) ١(

 . )١٠٩٤/٤(ذيل احلديث / ٦٩٠: ١ة ة يف أصول األئمّ الفصول املهمّ ) ٢(

 .٢٣٧: ٥٨ بحار األنوار) ٣(
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 :، فقال مَة احلّيل ا بن سنان العالَّ سأل السيّد مهنّ وقد 

ــن رأ( ــيّدنا يف َم ــول س ــا يق ــول اهللا  ٰى م ــه رس ــض  يف منام أو بع

ــ ــأمره بشــ ة األئّم ــو ي ــن شـــوه ــاه ع ــه ـيء، أو ينه ــب علي ــل جي يء، ه

امتثال ما أمر بـه، أو اجتنـاب مـا ينهـاه عنـه، أم ال جيـب ذلـك مـع مـا صـحَّ 

ــيّدنا رســول اهللا  ــن س ــ ع ــالأنَّ ــإنَّ «: ه ق ــد رآين، ف ــن رآين يف منامــه فق  م

؟ ومـا ، وغـري ذلـك مـن األحاديـث املروّيـة عنـه »الشيطان مل يتمثَّـل يب

خـالف مـا يف أيـدي النـاس مـن  عنـه عـىلٰ  ٰى قولكم لو كان ما أمـر بـه أو هنـ

ريعة، هل بـني احلـالني فـرق أم ال؟ أفتنـا يف ذلـك مبيِّنـًا، جعـل اهللا ـظاهر الش

 .)يك هيِّناً صعب عل كّل 

ر اهللا رضحيه بقوله  :فأجاب نوَّ

 ا ما يوافـق الظـاهر فـاألوىلٰ ا خيالف الظاهر فال ينبغي املصري إليه، وأمَّ م(

 .)١()باع املنامال يعطي وجوب اتّ  املتابعة من غري وجوب، ورؤيته 

 :بًا عليههذا اجلواب، وقال معقِّ  وقد استحسن املحّقق البحراين 

وجـوب متـابعتهم وأخـذ  ة عـىلٰ ة الدالّ األدلَّ  فألنَّ : الً أوّ  اوهو جيّد، أمَّ (

ر دائًام؛ ملا ما هو املعروف املتكرِّ  ام ُحتمل عىلٰ األحكام عنهم صلوات اهللا عليهم إنَّ 

األحكام املودعـة يف األخبـار  فاتنا من أنَّ قناه يف غري موضع من زبرنا ومصنّ حقَّ 

رف إليهـا ـا هي التـي ينصـكثرية الدوران، فإهنَّ رة الاألفراد املتكرِّ  ام ُحتمل عىلٰ إنَّ 

ام ر إنَّ الشائع الذائع املتكرِّ  اإلطالق، دون الفروض النادرة الوقوع، وال ريب أنَّ 

 .هو أخذ األحكام منهم حال اليقظة

تأويل وتعبـري،  ا قد حتتاج إىلٰ الرؤيا وإن كانت صادقة فإهنَّ  فإنَّ : ا ثانياً وأمَّ 

 .بوجوب العمل هبا واحلال كذلك مشكلوهو ال يعرفه، فاحلكم 
                                                        

 .٢٣٨: ٥٨ بحار األنوار ؛١٥٩املسألة / ٩٨و ٩٧: ائيةأجوبة املسائل املهنّ )١(



 ٢٣١  ....................................................    الرّد عٰىل اجلواب األّول: الفصل األّول

العلـوم الظـاهرة،  ام ُبنيـت عـىلٰ رعية إنَّــاألحكـام الشـ فألنَّ : ا ثالثاً وأمَّ 

ــىلٰ  ــ ٰى  تــرفــق، أَال وجــه اتَّ  العلــم بــأّي  ال ع ــ م أهنَّ ام حيكمــون يف إنَّ

ـ ٰى الدعاو ـبالبيّنـات واأليـامن، وربَّ ام ام عرفـوا املحـّق مـن املبطـل واقعـًا، وربَّ

كفـر املنـافقني، وفسـق الفاسـقني، ونجاسـة بعـض األشـياء بعلـومهم عرفوا 

ـ ة هبم؟ إالَّ أنَّ املختّص  م ليسـوا مـأمورين بالعمـل بتلـك العلـوم يف الظـاهر أهنَّ

ريعة، وقــد روي ـظـاهر علــوم الشــ ام يعملــون عــىلٰ أحكـام الرشــيعة، بــل إنَّـ

 .»ا نحكم بالظاهر، واهللا املتوّيل للرسائرإنَّ «: عنه 

ـــ ـــام ورد بأســـانيد متعـــدِّ : رابعـــاً  اوأمَّ ـــن الصـــادق فل يف  دة ع

 .)١()»يف النوم ٰى أعّز من أن ُير دين اهللا تبارك وتعاىلٰ  إنَّ «: أحاديث األذان

ــاىلٰ  أنَّ _  ٤ ــن اهللا تع ــ دي ــت ش ــن أن يثب ــد اهللا م ــم عن ــه ـأعظ يء من

 .ةبالرؤيا، سواء أكان يف األحكام الرشعية أم يف العقائد املهمّ 

الكلينـي  ٰى قلنـاه جـاءت بـه الروايـة الصـحيحة، فقـد رووهذا الـذي 

مـا تـروي «: ، قـالبسند صـحيح عـن ابـن أذينـة، عـن أيب عبـد اهللا  

يف أذاهنــم «: يف مــاذا؟ فقــال ،علــت فــداكُج : فقلــت ،»هــذه الناصــبة؟

ــجودهم ــوعهم وس ــت. »ورك ــ: فقل ــونإهنَّ ــب رآه يف أُ  إنَّ : م يقول ــن كع يب ب

 . )٢(»يف النوم ٰى أعّز من أن ُير دين اهللا  كذبوا، فإنَّ «: فقال. النوم

ه أحكــام دينــه نــزَّ  اهللا تعــاىلٰ  أنَّ  ويف هــذه الروايــة داللــة واضــحة عــىلٰ 

كونــه  ٰى يء منهــا برؤيــا، واألذان الــذي ال يتعــدَّ ـوعقائــده عــن أن يثبــت شــ

عنـد اهللا مـن أن ُيثبتـه برؤيـا، فـام بالـك باألحكـام  ات أعزّ واحدًا من املستحبّ 

 ة كاإلمامة ونحوها؟ ية، أو العقائد املهمّ اإللزام
                                                        

 . ٢٨٤و ٢٨٣: ٢الدرر النجفية ) ١(

 . ١ح / باب النوادر/ ٤٨٢: ٣الكايف ) ٢(
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ــرؤ أنَّ _  ٥ ــاج إىلٰ  ٰى ال ــ حتت ــري؛ ألهنَّ ــل وتفس ــون تأوي ــب تك ا يف الغال

ـرمزية غري واضـحة، وأكثـر النـاس ال يعرفـون تأويلهـا، ولعلَّ   ر عـىلٰ ـهـا ُتفسَّ

برؤيـا رمزيـة غـري واضـحة  غري وجههـا الصـحيح، فكيـف يمكـن أن ُحيـتَّج 

 دة؟جوهًا متعدِّ الداللة، أو حتتمل و

ــدوق  أنَّ _  ٦ ــيخ الص ــا رواه الش ــن  م ــيل ب ــام ع ــن اإلم ــنده ع بس

ــه  الرضــا  ٰى موســ مــن رآين يف «: قــال رســول اهللا  أنَّ  عــن آبائ

ــد رآين؛ ألنَّ  ــه فق ــ منام ــيطان ال يتمثَّ ــد الش ــورة أح ــوريت، وال يف ص ل يف ص

جـزء  الرؤيـا الصـادقة من أوصـيائي، وال يف صـورة أحـد مـن شـيعتهم، وإنَّ 

 .)١(»ةمن سبعني جزءًا من النبوَّ 

ــاه ــن رأ أنَّ : معن ــّي  ٰى م ــومني   النب ــد املعص ــام،  أو أح يف املن

نفــس تلــك الصــور  وهــو يعــرف ُصــَورهم احلقيقيــة، ورآهــم يف املنــام عــىلٰ 

 .ل بُصَورهمالشيطان ال يتمثَّ  ه قد رآهم؛ ألنَّ التي يعرفها، فإنَّ 

ــ ــع ٰى ا مــن رأأمَّ ــه، ووق ــه أنَّ  رجــالً يف منام ــو  يف روع هــذا الرجــل ه

ــ رســول اهللا  ــه واحــد مــن املعصــومني أو أنَّ ه ال يعــرف ، واحلــال أنَّ

مــن رآه يف منامــه  ، فــإنَّ وال صــورة ذلــك املعصــوم   صــورة النبــّي 

 الشـيطان قـادر عـىلٰ  لقـي يف روعـه، فـإنَّ ام يكون شخصًا آخر غـري الـذي أُ ربَّ 

 .  مورقيقة من أمثال هذه األُ لقي يف روع النائم ما هو خالف احلأن يُ 

 :قال الشيخ املفيد 

عي يف اليقظة أنَّ  ٍر أنَّ ـإذا جاز ِمن َبَش ( جمـراه،  ٰى ه إله كفرعون ومن جريدَّ

عي إبليس عنـد ـة حيلة البشمع قلَّ  ر وزوال اللبس يف اليقظة، فام املانع من أن يدَّ

ر، وكثـرة ـن منـه البشـيـتمكَّ ، مع متّكن إبليس بام ال ه نبّي النائم بوسوسته له أنَّ 
                                                        

 .١١ح / ٢٨٨و ٢٨٧: ٢ ؛ عيون أخبار الرضا )١١١/١٠(ح / ١٢١: أمايل الصدوق) ١(
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ح لك أنَّ اللبس املعرتض يف املنام؟ وممَّ  من املنامات التي يتخيَّل لإلنسـان  ا يوضِّ

، ومنهـا ة صلوات اهللا عليهم، منها ما هو حّق فيها رسول اهللا واألئمّ  ٰى ه قد رأأنَّ 

، ومعـه رأيت يف املنـام رسـول اهللا (: الشيعي يقول ٰى ك ترما هو باطل، أنَّ 

ه ، يأمرين باالقتداء به دون غريه، ويعلمني أنَّ ري املؤمنني عيل بن أيب طالب أم

أبا بكر وعمـر وعـثامن ظـاملوه وأعـداؤه، وينهـاين عـن  خليفته من بعده، وأنَّ 

 بمـذهب الشـيعة، ثـمّ  ا خيتصُّ ، ونحو ذلك ممَّ )مواالهتم، ويأمرين بالربائة منهم

 النـوم ومعـه أبـو بكـر وعمـر يف رأيت رسـول اهللا (: الناصبي يقول ٰى تر

م أصـحابه يف مني أهنَّ حبَّتهم، وينهاين عن بغضهم، ويعلوعثامن، وهو يأمرين بم

بمـذهب الناصـبة،  ا خيتصُّ ونحو ذلك ممَّ  ،)ةم معه يف اجلنَّ الدنيا واآلخرة، وأهنَّ 

 األشياء أن يكون احلّق  ، واآلخر باطل، فأوىلٰ أحد املنامني حّق  فتعلم ال حمالة أنَّ 

 نه، والباطـل مـا أوضـحتة مـا تضـمَّ صحَّ  منهام ما ثبت بالدليل يف اليقظة عىلٰ 

ك إنَّـ(: ة عن فساده وبطالنه، وليس يمكـن للشـيعي أن يقـول للناصـبياحلجَّ 

ثـل هـذا ه يقدر أن يقول له م؛ ألنَّ )ك رأيت رسول اهللا إنَّ : كذبَت يف قولك

 منامات بالضدّ  ٰى ه يرحال تشيّعه بأنَّ تشيَّع، وأخربنا يف  اً بعينه، وقد شاهدنا ناصبيّ 

ـ ا كان يراه يف حال نصبه، فبان بذلك أنَّ ممَّ  ه مـن نتيجـة أحد املنامني باطـل، وأنَّ

 .)١()حديث النفس، أو من وسوسة إبليس ونحو ذلك

 :صيل حسن يف هذا املقام، حيث قالتف وللشيخ املفيد 

 يف املنـام فـإنَّ  ة أو ألحـد األئّمـ  ا رؤيـة اإلنسـان للنبـّي وأمَّ (

 ته، وقسـم أقطـع عـىلٰ صـحَّ  قسـم أقطـع عـىلٰ : ثالثـة أقسـام ذلك عندي عـىلٰ 

ز فيه الصـحَّ بطالنه، وقسم أُ  ـ. حـال ة والـبطالن، فـال أقطـع فيـه عـىلٰ جوِّ ا فأمَّ

ــىلٰ  ــع ع ــذي أقط ــحَّ  ال ــّل ص ــو ك ــام رأ ته فه ــّي  ٰى من ــه النب ــد   في أو أح
                                                        

 .٢١٣: ٢للكراجكي كنز الفوائد ) ١(
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ــ ــاهٍ  ةاألئّم ــنيِّ  وهــو فاعــل لطاعــة، أو آمــر هبــا، ون عــن معصــية، أو مب

، أو داٍع إليـه، أو زاجـر عـن باطـل، أو ذامٍّ  . ملـا هـو عليـه لقبحها، وقائل حلـقٍّ

 ذلـك؛ لعلمنـا أنَّ  ضـدِّ  مـا كـان عـىلٰ  بطالنـه فهـو كـّل  ا الذي أقطع عـىلٰ وأمَّ 

ـ. بعيـد عـن الباطـل ، وصـاحب احلـّق صـاحبا حـّق  واإلمام  النبّي  ا وأمَّ

ز فيه الصحَّ الذي أُ  أو اإلمـام  فيـه النبـّي  ٰى لبطالن فهـو املنـام الـذي ُيـرة واجوِّ

  ٰبالـديانات، مثـل أن  حـال خيـتصُّ  وليس هو آمـرًا، وال ناهيـًا، وال عـىل

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

أو أحـــد   ه النبـــّي رجـــالً ظنَّـــ ٰى مـــن رأ وعليـــه، فلـــيس كـــّل 

ــ املعصــومني  عليهــا اآلثــار خصوصــًا إذا  بتكــون رؤيــاه صــادقة، ويرتَّ

 .كانت مهّمة كاإلمامة ونحوها

ــ ومــن املعلــوم أنَّ  ــوه أنَّ ه كثــريًا مــن املخــالفني رأوا يف منــامهم مــن ظنّ

 .رّهبم، وهذا متواتر عنهم

 : قال ابن تيمية

ـم يف املنـام، وخيـاطبهم، ومـا ( وما زال الصـاحلون وغـريهم يـرون رهبَّ

ا ال يمكـن دفعـه؛ إذ الرؤيـا تقـع هـذا ممـَّوجـود  عاقالً ينكر ذلـك، فـإنَّ  أظنّ 

ــامء مــن  ــد ذكرهــا العل ــة، وق ــذه مســألة معروف ــاره، وه لإلنســان بغــري اختي

ــريهم يف أُ  ــحابنا وغ ــة أص ــن املعتزل ــة م ــن طائف ــوا ع ــدين، وحك ــول ال ص

ــ ــه يف املنــام،  ٰى ن رأوغــريهم إنكــار رؤيــة اهللا، والنقــل بــذلك متــواتر عمَّ ربَّ

ــال جيــو(: هــم قــالواولكــن لعلَّ  ــه يف املنــام ٰى ه رأز أن يعتقــد أنَّ ، فيكونــون )ربَّ

قــد جعلــوا مثــل هــذا مــن أضــغاث األحــالم، ويكونــون مــن فــرط ســلبهم 

يف  ٰى ونفيهم نفـوا أن تكـون رؤيـة اهللا يف املنـام رؤيـة صـحيحة كسـائر مـا ُيـر
                                                        

 .٢١٢: ٢فوائد للكراجكي كنز ال) ١(
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مـة، وهـو باطـل خمـالف ملـا اتَّفـق عليـه سـلف ا يقولـه املتجهّ املنام، فهـذا ممـَّ

ة عقـالء بنـي آدم، ولـيس يف رؤيـة اهللا فـق عليـه عاّمـتها، بل وملا اتَّ مّ ة وأئمَّ األُ 

ــ ــه ســبحانه وتعــاىلٰ يف املنــام نقــص وال عيــب يتعلَّ ــق ب ام ذلــك بحســب ، وإنَّ

 . )١()ة إيامنه وفساده، واستقامة حاله وانحرافهحال الرائي، وصحَّ 

هــا باطلــة، وهــي مــن أضــغاث األحــالم وتالعــب كلّ  ٰى وهــذه الــرؤ

بســنده عــن  الشــيخ الصــدوق  ٰى هبــم، وتضــليله هلــم، وقــد روالشــيطان 

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

 اهللا تبـارك وتعـاىلٰ  ذلـك رجـل ال ديـن لـه، إنَّ «: منامه، فام يكون ذلك؟ فقـال

 .)٢(»يف اليقظة، وال يف املنام، وال يف الدنيا، وال يف اآلخرة ٰى ال ُير

 رَ ل آخرين، وقد ُذكِ بَ األحالم يمكن اخرتاقها والتالعب هبا من قِ  أنَّ  _ ٧

 باإلسـقاط النجمـي ٰى سـمَّ ه يمكن ذلك بطريقة اخلروج عـن اجلسـد أو مـا يُ أنَّ 

)Projection Astral(فقـط نـائًام، بيـنام يكـون اجلسد  ، وهي حالة يكون فيها

 .ةالعقل يف حالة يقظة تامّ 

لنجمــي يمكــنهم عنــدما خيرجــون عــن والــذين يامرســون اإلســقاط ا

مـوا معهـم أجسادهم أن يـذهبوا ألشـخاص آخـرين يف حـال نـومهم، ويتكلَّ 

 .بام يريدونه، وُيوحوا إليهم بام يشاؤون

هـذه الطريقـة إلهيـام ضـحاياهم  وهلذا يلجأ الدّجالون واملشعوذون إىلٰ 

ا اجلالس هـو هذ ة طريقتهم، فيأتون إليهم يف املنامات، ويوحون إليهم بأنَّ بصحَّ 

بـاع هـذا الـدّجال والتمّسـك بـه، سـمعونه يـأمرهم باتّ يُ  ، ثـمّ رسول اهللا 

 .أتباع هلم ومريدين لون إىلٰ ولئك املستهَدفون، ويؤمنون هبم، فيتحوَّ قهم أُ فيصدِّ 
                                                        

 .٧٣: ١بيان تلبيس اجلهمية ) ١(
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الـذي اعتمـد عليـه أمحـد  ٰى نـه يف دليـل الـرؤبيِّ مـا أردت أن أُ  هذا أهمّ 

الكاذبة التي رآها أتباعه شهادة  ٰى رب هذه الرؤته، واعتأدلَّ  إسامعيل، بل جعله أهمّ 

 .ة دعوتهصحَّ  عىلٰ  ة أهل البيت وأئمّ  من رسول اهللا 

ّ  سا إ أ وم  نا:  

 : قال أمحد إسامعيل

ــاتَّ ( ــا أُ ف ــقوا اهللا ي ــمَّ ــة اهللا ، واتَّ ، وأذعنــوا للحــّق د ة حمّم بعــوا خليف

ــول ا ــاكم رس ــذي دع ــدي ال ــ هللا امله ــىلٰ ـلنص ــاً ع ــو زحف ــثلج،  رته ول ال

 .)وآمنوا بوصيّة نبيّكم الوحيدة لتنجوا يف الدنيا واآلخرة

 :واجلواب

ــ أنَّ  ــاألدلَّ ــة دلَّ ــىلٰ ة القطعي ــامعيل  أنَّ  ت ع ــد إس ـــريأمح ــيس  البص ل

ــر  ــدي املنتظ ــام امله ــيس باإلم ــخليفــة هللا، ول ــدَّ ، وإنَّ ــو ُم ــة  عٍ ام ه لإلمام

ه فقـد ضـلَّ ضـالالً بعيـدًا، والواجـب هـو اإليـامن من يؤمن ب بالباطل، وكّل 

ـت  د بـن احلسـن العسـكري ر هـو اإلمـام حمّمــإمام العص بأنَّ  الـذي دلَّ

ـ إمامتـه، وعـىلٰ  ة الكثرية الصـحيحة عـىلٰ األدلَّ  ه هـو املهـدي املنتظـر الـذي أنَّ

ه هـو الـذي جتـب يمأل األرض قسطًا وعدالً بعدما ُملئـت ظلـًام وجـورًا، وأنَّـ

ـ ولو زحفًا عىلٰ  نرصته ـالـثلج، وأمَّ ل لإلمامـة ا أمحـد إسـامعيل فهـو غـري مؤهَّ

ٍع كـاذب، مضـافًا إىلٰ وال يصلح هلا، وقد أثبتنا فـيام سـبق أنَّـ نـا اآلن ال أنَّ  ه ُمـدَّ

ــ اهللا بــرت عمــره، إذ ال عــني لــه وال أثــر، وقــد  ه حــيٌّ ُيــرزق، ولعــلَّ نعلــم بأنَّ

ه عجـز عـن ذلـك، إمامتـه، لكنـَّطاقتـه أن يثبـت  حاول أمحد إسـامعيل بكـّل 

عي اإلمامـة مـن مل يسـتطع إثبـات إمامتـه مـن مـدَّ  وفشل فشالً ذريعـًا، وكـّل 

 .النار ة الضالل الذين يدعون إىلٰ فهو من أئمّ 
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هــو تكــذيب أمحــد  واإلذعــان للحــّق  ٰى التقــو ٰى ـمقتضــ وعليــه، فــإنَّ 

 .قنيإسامعيل، والرباءة منه ومن دعوته التي ثبت بطالهنا بالقطع والي

ــا ال  أنَّ  ٰى وال خيفــ ــيح م ــدليس القب ــن الت ــه م ــد إســامعيل في ــالم أمح ك

 الــذي ورد يف الروايــات األمــر بااللتحــاق بــه ولــو حبــوًا عــىلٰ  فــإنَّ ، ٰى خيفــ

كالرايــات الســوداء  ، أو مــن يــدعو لــه الــثلج هــو اإلمــام املهــدي 

النـاس  س عـىلٰ ه هـو ويلـبِّ ا اليامين الذي يزعم أمحـد إسـامعيل أنَّـاملرشقية، وأمَّ 

 .الثلج بذلك فلم يرد يف الروايات األمر بالسعي إليه ولو حبوًا عىلٰ 

ــد رو ــدوق  ٰى فق ــيخ الص ــن أيب  الش ــارود، ع ــن أيب اجل ــنده ع بس

يـا أبـا اجلـارود إذا دارت «: قـال يل: ، قـالد بـن عـيل البـاقر جعفر حمّمـ

ــاس ــال الن ــك، وق ــأّي : الفل ــك، ب ــائم أو هل ــات الق ــال  وادٍ  م ــلك؟ وق س

فعنــد ذلــك فــارجوه، فــإذا  ،عظامــه يكــون ذلــك وقــد ُبليــت ٰى أّنــ: لطالــبا

 .)١(»الثلج سمعتم به فأتوه ولو حبوًا عىلٰ 

 يقوم قـائم للحـّق  ٰى ال تقوم الساعة حتَّ «:  قال النبّي : وبإسناده، قال

ف عنـه هلـك، اهللا اهللا له، ومن تبعه نجا، ومن ختلَّ  ا، وذلك حني يأذن اهللا منّ 

 . )٢(»وخليفتي ه خليفة اهللا الثلج، فإنَّ  أتوه ولو عىلٰ عباد اهللا ف

 د بن جرير الطربي الشيعي بسنده عن عبد اهللا بن مسعود، أنَّ حممّ  ٰى ورو

أهـل  الـدنيا، وإنَّ  ا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة عـىلٰ إنَّ «: قال رسول اهللا 

وأشار  _م من هاهنا جييء قو ٰى ريدًا، حتَّ ـوتطريدًا وتش بيتي سيلقون بعدي بالءً 

 ٰى حتَّـ _فـال ُيعَطونـه  أصحاب رايات سود، َيسألون احلـّق  _رق ـاملش بيده إىلٰ 

رجل  يدفعوهنا إىلٰ  ٰى رون، وال يزالون كذلك حتَّ ـفيقاتِلون فيُنص _أعادها ثالثًا 
                                                        

 . ٥ح / ٣٢باب / ٣٢٦: كامل الدين) ١(

 .٢٣٠ح / ٦٥: ٢  عيون أخبار الرضا) ٢(
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من أهل بيتي، فيملؤها قسطًا وعدالً، كام ُملئت ظلًام وجورًا، فمن أدركه مـنكم 

 .)١(»الثلج بوًا عىلٰ فليأته ولو ح

ــىلٰ   أنَّ إالَّ  ــًام ع ــوا دائ ــاره دأب ــامعيل وأنص ــد إس ــات  أمح ــقاط الرواي إس

 صـاحبهم مـن دون أن يـأتوا عـىلٰ  علـيهم وعـىلٰ  املادحة لإلمـام املهـدي 

 . ذلك بربهان

ــث وصــلنا إىلٰ  ــد انتهــ وحي ــا فق ــا عــىلٰ  ٰى هن ــه عــىلٰ  رّدن الســؤال  جواب

ــل، وقــد اتَّ األوّ  ــمــ أنَّ  اً ضــح جليَّ ه ا قالــه يف إثبــات إمامتــه باطــل جزمــًا، وأنَّ

ـ ة الواهيـة الضــعيفة التـي ال تصـدر مــن مملـوء باملغالطـات املكشــوفة، واألدلَّ

عليـه بـالعلم الـواقعي والعصـمة  عامل فاضل، فضالً عن إمـام أنعـم اهللا تعـاىلٰ 

 .ٰى الكرب

*   *   * 

                                                        

 ).٤١٤/١٨(ح / ٤٤٢: دالئل اإلمامة) ١(
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 مال اا  

 : أمحد إسامعيل سؤال نّصه ورد إىلٰ 

ــدمها ( ــن أح ــري، ع ــن أيب بص ــكان، ع ــن مس ــن اب ــه ع ، يف قول

ــاىلٰ    :تع
ً
ــْ�ا

َ
ــَرَك خ

َ
 ت

ْ
 إِن

ُ
ــوْت َم

ْ
ُم ا�

ُ
�

َ
ــد َح

َ
ـــَر أ

َ
ْم إِذا َحض

ُ
ــيْ�

َ
ــَب َعل ِت

ُ
ك

ــ ــَر�َِ� بِ
ْ
ق
َ ْ
يِْن َواأل ــواِ�َ

ْ
 �ِل

ُ
وَِصــي�ة

ْ
 ا�

َ َ
ــا �

�
ُروِف َحق

ْ
َمع

ْ
ــ�َ  ا� ِق

�
ُمت

ْ
هــي «: قــال. ا�

 مـا  :ها آية الفـرائض التـي هـي املواريـثمنسوخة، نسخت
َ
ـد

ْ
ُ َ�ع

َ
�

�
َمـْن بَـد

َ
�

 
َ َ

� 
ُ
ُمه

ْ
ما إِ�

�
إِن

َ
 ف

ُ
  َسِمَعه

ُ
ه
َ
ون

ُ
�
�
بَد

ُ
يَن � ِ

�
 . )١(»يعني بذلك الوّيص  ا�

 ).ف؟لَّ املك هل اآلية منسوخة؟ وما هي الوصيّة الواجبة عىلٰ 

 : فأجاب أمحد إسامعيل بقوله

اخلــري غــري حمصــور بــاألموال واملمتلكــات، فلــو كانــت اآليــة (

األمـوال واألمـالك التـي هـي  خ حكمهـا فـيام خيـصُّ النسـ ىٰ منسوخة ملا تعـدَّ 

ة يــلوصــيّة بـاألموال واألمــالك املادّ موضـوع القســمة بـني الورثــة، أي كـون ا

ــة  ــم بــني الورثــة غــري واجب بعــد نــزول آيــات املواريــث، أي غــري التــي ُتقسَّ

ا حكـم اآليـة فـيام عـدا هـذا فهـو سـاٍر وجـاٍر، وال يمكـن واجبة بالثلثني، أمَّ 

 .)آيات املواريث ناسخة له اّدعاء أنَّ 

 :واجلواب

ه ال يعتمــد علــم الرجــال يف بــام أنَّــ البصـــريأمحــد إســامعيل  أنَّ 
                                                        

 .١٦٧ح / ٧٧: ١ ايشتفسري العيّ ) ١(
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يلزمـه أن يعمـل ه تصحيح األحاديث، وليس عنـده مـنهج آخـر يعتمـده، فإنَّـ

هـذه اآليـة منسـوخة كـام  م بـأنَّ ايش، وأن يسـلِّ هبذا احلديث الـذي رواه العيّـ

ـ ا ورد يف احلديث، أو يبنيِّ السـبب الـذي جعلـه يـرتك العمـل هبـذا اخلـرب، أمَّ

ـ ة وال برهـان فهـذا خمـالف ملـا يطنطنـون بـه مـن أن يرّده هكذا مـن دون حجَّ

ــّل  أنَّ  ــل بك ــالزم العم ــار املرو ال ــت األخب ــل البي ــن أه ــة ع ــن دون  ي م

 . حاجة للنظر يف أسانيدها

ــامعيل أنَّ  ــد إس ــم أمح ــاألموال  وزع ــور ب ــري حمص ــة غ ــري يف اآلي اخل

ــ واملمتلكــات، مــردود بــأنَّ  هــذه  أنَّ  ة عــىلٰ مــا قالــه خــالف األحاديــث الدالَّ

ــ ــة إنَّ ــي اآلي ــث الت ــمنها األحادي ــن ض ــاألموال، وم ــيّة ب ام وردت يف الوص

ــيحتّج  ــامع س ــد إس ــدلُّ أمح ــي ت ــيأيت، والت ــيام س ــا ف ــىلٰ  يل هب ــ أنَّ  ع ــا  ٰى أدن م

ثلـث الثلـث، أو السـدس، أو الثلـث، : لصاحب هذا األمر مـن املـرياث هـو

يء آخـر ـه ال يـراد هبـذا الثلـث أو السـدس أو غريمهـا  شـا ظـاهرة يف أنَّـفإهنَّ 

 .غري األموال واملمتلكات

، عن آبائه، عن أمري وكذا احلديث اآلخر املروي عن أيب عبد اهللا، عن أبيه

: ويص يا أمري املؤمنني؟ فقـال أُ أَال : ره رجل ُمِقّل، فقالـه حضأنَّ : املؤمنني 

 :ام قال اهللا ه طفيف يسري، وإنَّ ه لورثتك، فإنَّ ا املال فدعاهللا، وأمَّ  ٰى وِص بتقوأُ «
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 . )١(»، وأنت مل ترتك خريًا تويص فيهإِن

ــة  أنَّ  عــىلٰ  هــا تــدلُّ هــا كلّ وهــذه األحاديــث وغري املــراد بــاخلري يف اآلي

 .املباركة هو املال واملمتلكات

الوصيّة للوالـدين واألقـربني  ذلك أيضًا؛ ألنَّ  عىلٰ  ظاهر اآلية يدلُّ  إنَّ  ثمّ 

ُروِف  :يف قوله سبحانه
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 .١٢٩٨ح / ٣٥٦: ٢، عن دعائم اإلسالم )١٦٣٢٠/١(ح / ١٤١: ١٤ مستدرك الوسائل) ١(
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ترك اخلـري، فلـو كـان املـراد  ف عىلٰ ترك اخلري، والوصيّة غري املالية ال تتوقَّ  عىلٰ 

 .له ٰى ال معن من املال واملمتلكات لكان التقييد حينئذٍ  باخلري ما هو أعمّ 

دت لكـّل وأمَّ   ا كـون هـذه اآليـة منسـوخة بآيـات املواريـث التـي حـدَّ

ــل ذ ــذا فيــه كــالم طوي ــذه وارث نصــيبه مــن املــرياث، فه كــره الفقهــاء، وه

خـالف بـني الشـيعة وغـريهم، والـذي ذهـب إليـه الشـيعة بـال  املسـألة حمـّل 

 ه ال مـانع مـن الوصـيّة للـوارث واألجنبـي فـيام ال يزيـد عـىلٰ خالف بينهم أنَّ 

الوالــدين مــن ضــمن الورثــة،  ذلــك، فــإنَّ  عــىلٰ  الثلــث، وظــاهر اآليــة يــدلُّ 

ام يكونـون مـن بعـض األحيـان ربَّـوالوصيّة إليهام جائزة، وكـذا األقربـون يف 

 .الوصيّة إليهم مأمور هبا يف اآلية الورثة أيضًا، ومع ذلك فإنَّ 

 .ت روايات معتربةذلك دلَّ  وعىلٰ 

عـن  سـألت أبـا عبـد اهللا : د احلنّـاط، قـالصـحيحة أيب وّال : منها

 .)١(»_ جائز له: أو قال_ نعم «: يء؟ قالـت يويص للوارث بشامليّ 

ــا ــحيحة أ :ومنه ــالص ــري، ق ــد اهللا : يب بص ــا عب ــألت أب ــن  س ع

 .  )٢(»جتوز«: الوصيّة للوارث، فقال

سـألته عـن : قـال د بـن مسـلم، عـن أيب جعفـر خـرب حمّمـ: ومنها

   :تـال هـذه اآليـة ثـمّ : قـال. »جتـوز«: الوصيّة للوارث، فقال
ً
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 منها مـا دلَّ عـىلٰ  َخ ه قد ُنِس املراد بكون اآلية منسوخة هو أنَّ  ه، فلعلَّ وعلي

 .الوجوب، وصارت الوصيّة للوارث جائزة بعد أن كانت واجبة
                                                        

 .٢ح / باب الوصّية للوارث/ ٩: ٧الكايف ) ١(

 .١ح / باب الوصّية للوارث/ ٩: ٧الكايف ) ٢(

 .٥ح / باب الوصّية للوارث/ ١٠: ٧الكايف ) ٣(
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ــ ــاه يتَّ وممَّ ــامعيلا قلن ــد إس ــول أمح ــاد ق ــح فس ــة (: ض ــت اآلي ــو كان فل

األمـوال واألمـالك التـي هـي  خ حكمهـا فـيام خيـصُّ النسـ ىٰ منسوخة ملا تعـدَّ 

  :قولـه تعـاىلٰ  ه يـزعم أنَّ ، فإنَّـ)ع القسـمة بـني الورثـةموضو
ً
ـْ�ا

َ
يشـمل  خ

ــ _بــه  مَ لــو ُســلِّ  _النســخ يف اآليــة  األمــوال واملمتلكــات وغريهــا، وأنَّ  ه فإنَّ

 .ا ال نسخ فيها، فإهنَّ ٰى خرمور األُ خمصوص باألموال فقط دون األُ 

ـ ؛ ألنَّ اً وهذا كالم ضعيف جـدَّ  الوصـيّة ام هـو نسـخ وجـوب النسـخ إنَّ

ـــَب  :للوالـــدين واألقـــربني فقـــط، املـــدلول عليـــه بقولـــه ســـبحانه ِت
ُ
ك

مْ 
ُ
يْ�

َ
  :ه نسخ لقولـه، ال أنَّ َعل

ً
ـْ�ا

َ
ـ، ولـو سـلَّ خ  ا ال بـدَّ منا لـه بـذلك فإهنَّ

أن تكــون ناســخة ملــدلول هــذه الكلمــة يف اآليــة بــام هلــا مــن العمــوم الــذي 

املمتلكــات وغريهــا، يزعمــه أمحــد إســامعيل، الــذي ينــدرج حتتــه األمــوال و

النســخ خمصــوص بــاألموال واملمتلكــات ال دليــل عليــه، ال مــن  وزعمــه أنَّ 

وكــان عليــه أن ! ظــاهر اآليــة املباركــة، وال مــن أحاديــث أهــل البيــت 

 .يثبت زعمه بدليل صحيح، ال أن يرسل الكالم إرساالً من غري دليل

 وال يمكن اّدعـاء أنَّ ا حكم اآلية فيام عدا هذا فهو ساٍر وجاٍر، أمَّ (: وقوله

  :كلمـة م مـن أنَّ مردود بام بيَّناه فيام تقـدَّ  )آيات املواريث ناسخة له
ً
ـْ�ا

َ
ال  خ

 .ا سيذكره قريباً عموم فيها لتشمل غري األموال واملمتلكات ممَّ 

 : قال أمحد إسامعيل

سـألته عـن الوصـيّة : ، قـالد بن مسـلم، عـن أيب جعفـر عن حممّ (

  :تــال هــذه اآليــة ثــمّ : قــال .جتــوز: للــوارث، فقــال
ُ
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لـه أن يـويص بـه،  واآلية تبنيِّ أيضـاً للمـؤمن حـال الثلـث الـذي حيـقُّ 

ــ ــه كــام ورد وأنَّ ــه يف زمان ــه خلليفــة اهللا يف أرض ــه أو ببعض ه جيــب أن يــويص ب
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ــنهم  ــم. ع ــقُّ نع ــة اهللا أن يُ  ، حي ــقِ خلليف ــقُّ س ــام حي ــرض ك ــذا الف ــه  ط ه ل

ـ شـاء، فهـي أمـوال  ىٰ ا أمـوال ختّصـه فلـه إسـقاطها متـإسقاط اخلمـس؛ ألهنَّ

م هبا حكم خليفة اهللا يف أرضهمَّ يعيل هبا األُ   . )ة وفقراءها، ويتقوَّ

 :واجلواب

أن يويص به،  له واآلية تبنيِّ أيضاً للمؤمن حال الثلث الذي حيقُّ ( :قوله أنَّ 

ه جيب أن يويص به أو ببعضه خلليفـة اهللا يف أرضـه يف زمانـه كـام ورد عـنهم وأنَّ 

 ( َّالوصـيّة للوالـدين  عـىلٰ  ام ورد فيهـا احلـّث اآلية املباركـة إنَّـ مردود بأن

ا مل تبنيِّ مرصـفًا آخـر غـري ه من الثلث أو من غريه، كام أهنَّ  أنَّ واألقربني، ومل تبنيِّ 

ه جيب أن يـويص بالثلـث أو اآلية بيَّنت أنَّ  ألقربني، فام زعمه من أنَّ الوالدين وا

 .داللة عليه اآلية بأّي  ببعضه خلليفة اهللا يف أرضه يف زمانه، ال تدلُّ 

 : وقول الفيض الكاشاين 

أنـا وأنـت « :كـام ورد والـوّيص  املـراد بالوالـدين النبـّي  معنـاه أنَّ  لعلَّ (

ـيا عيل َأَبوا هـذه األُ  ـوبـاألقربني سـائر األئّمـ ،»ةمَّ م ذوو قربـاه، وهـم ة؛ ألهنَّ

تـارك اخلـري أن يـويص  عـىلٰ  أنَّ : اآليـة ٰى أقرب إليه مـن غـريهم، فيصـري معنـ

 .)١()لصاحب زمانه منهم كان من كان

ــ ــحيح؛ ألنَّ ــري ص ــّي غ ــف النب ــحَّ وص ــؤمنني   ه وإن ص ــري امل وأم

  َّـام َأَبـوا هـذه األُ بأهن ـوصـفهام بوالـدي هـذه األُ  ه ال يصـحُّ  أنَّـة، إالَّ مَّ ة؛ مَّ

 .األب هو املصلح واملرّيب  ألنَّ 

 : قال الراغب األصفهاين

ــد، ويُ : األب( ــمَّ الوال ــ ٰى س ــاد ش ــببًا يف إجي ــان س ــن ك ــّل م يٍء أو ـك

ــذلك يُ  ــًا، ول ــّي  ٰى ســمَّ صــالحه أو ظهــوره أب ــال اهللا  النب ــا املــؤمنني، ق أب
                                                        

 . )٩٧٠٤/٧(ذيل احلديث / ٣٦٣: ١٠الوايف ) ١(
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ــزاب[ ــراءات، و]٦: األح ــض الق ــم«: يف بع ــو أٌب هل ــ .»وه  ه وروي أنَّ

 . )١()»ةمَّ أنا وأنت أَبَوا هذه األُ «: قال لعيل

ــ ــّق وأمَّ ــبحانه يف ح ــال س ــام ق ــريه، ك ــد دون غ ــن أول ــو م ــد فه  ا الوال
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ـــ ـــار واألئّم ـــ ة األطه ـــم قرب ـــّي  ٰى ه ـــ  النب ـــع  ٰى ال قرب مجي

الوصــيّة لوالديــه  َمــْن قــرب موتــه عــىلٰ  املســلمني، وظــاهر اآليــة هــو حــّث 

 . غريهم وأقربائه، ال إىلٰ 

له إسقاط اخلمس؛  ط هذا الفرض كام حيّق خلليفة اهللا أن ُيسقِ  حيّق (: وقوله

م هبا حكم خليفـة اهللا يف ... فهي أموال(: مع قوله يتناىفٰ  )ختّصها أموال ألهنَّ  يتقوَّ

 هيدره أالَّ  اإلمام  م به حكم خليفة اهللا جيب عىلٰ ما يتقوَّ  أنَّ  ، وال شكَّ )أرضه

 !ط فيه، فكيف جيوز له إسقاطه إذا كان األمر كذلك؟أو يفرِّ 

 : قال أمحد إسامعيل

ــن ســامعة بــن مهــران، عــن أيب عبــد اهللا(  :يف قــول اهللا   ع
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َوِصــي

ْ
هــو : ، قــالا�

: ؟ قـالفهـل لـذلك حـّد : قلـت. لصـاحب هـذا األمـر يء جعلـه اهللا ـش

مــن ال . [مــا يكــون ثلــث الثلــث ىٰ أدنــ: ومــا هــو؟ قــال: قلــت: قــال. نعــم

 .)]٢٣٥ ص /٤ ج: حيرضه الفقيه

 :واجلواب

ــإنَّ  أنَّ  ــند، ف ــعيفة الس ــة ض ــذه الرواي ــ ه ــندها حمّم ــنان، يف س ــن س د ب

 . ه ضعيفأنَّ  ومشهور العلامء ذهب إىلٰ 
                                                        

 .٥٧: مفردات ألفاظ القرآن) ١(



 ٢٤٧  ....................................................   الرّد عٰىل اجلواب الثاين: الفصل الثاين

ه ضـعيف، أنَّـ: أحـدمها: قـولني ه اختُلـف فيـه عـىلٰ فقد ذكر املامقاين أنَّ 

 . وهو املشهور بني الفقهاء وعلامء الرجال

جاله وفهرسته، والنجايش، وابن نقل تضعيفه عن الشيخ الطويس يف ر ثمّ 

د بن سعيد، وابن الغضائري، والشيخ املفيد الذي اس أمحد بن حممّ عقدة أيب العبّ 

د بن سنان وهو مطعون فيه، ال ختتلف العصابة يف هتمته وضـعفه، حممّ : قال فيه

 . )١(ومن كان هذا سبيله ال ُيعتمد عليه يف الدين

 : قال ثمّ 

فه املحقِّ وممَّ ( مة يف موضـع مـن يف مواضع من املعترب، والعالَّ  ق ن ضعَّ

املختلف، وكاشف الرموز، والشهيد الثاين يف باب املهور من املسالك، وصاحب 

ق األردبييل يف جممع الفائدة، وصاحب الذخرية، وهـو املحكـي املدارك، واملحقِّ 

 رق الشمسـني، واحلبـل املتـني، وحاشـية املـوىلٰ ـ، ومشـٰى عن املعتصم، واملنتق

، والروضة، ٰى الح، والتنقيح، والفخري يف مرتب مشيخة الصدوق، والذكرص

 . )٢()وغريها

ــ ــّدنا (: ق الســيّد اخلــوئي قــال املحقِّ تضــعيف هــؤالء األعــالم يص

 .)٣()عن االعتامد عليه والعمل برواياته

ــ املــراد  أنَّ  ه يمكــن محلهــا عــىلٰ ومــع اإلغــامض عــن ســند الروايــة فإنَّ

ــن ــذا األمــر هــو م ــم  بصــاحب ه ــة، وه ــيهم يف اآلي ورد األمــر بالوصــيّة إل

ر وإن كـان هـذا اإلطــالق ـاملـراد بـه إمــام العصـ الوالـدان واألقربـون، ال أنَّ 

 محلهـا عـىلٰ  ٰى مسـاق اآليـة يـأب إمـام الزمـان؛ وذلـك ألنَّ  إىلٰ  رف عـادةً ـينصـ

 .ه والدان أو أقربونإمام العرص أنَّ  ق عىلٰ ؛ إذ ال ُيطلَ ٰى هذا املعن
                                                        

 . ٣/١٢٤قال تنقيح امل) ١(

 .١٢٥و ١٢٤: ٣تنقيح املقال ) ٢(

 .١٠٩٣٨الرقم / ١٦٩: ١٧معجم رجال احلديث ) ٣(
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، اإلمـام  رف إىلٰ ـ، لكي ينصـ)صاحب األمر(: ه مل يقلأنَّ  مضافًا إىلٰ 

، فجاء باسم اإلشارة، أي صاحب األمر الـذي »صاحب هذا األمر«: ام قالوإنَّ 

 .نحن بصدد احلديث حوله، وهو املرياث

 لعـلَّ (: قولـه )مـراد(عـن ) ره الفقيهـمن ال حيض(وُذكر يف حاشية طبعة 

  :املراد
َ ْ
يِْن َواأل واِ�َ

ْ
َر�ِ�َ �ِل

ْ
 .)١()إذا كانوا أصحاب هذا األمر، أي املعرفة ق

ـ ه يريـد بـذلك أنَّ نَّ إأي  ام ُينـَدب إليهـا الوصـيّة للوالـدين واألقـربني إنَّ

، دون مـا إذا هـذا األمـر، أي كـانوا مـوالني ألهـل البيـت  إذا كانوا عـىلٰ 

 .كانوا خمالفني هلم

ر ـوه إلمــام العصــوإذا كـان املــراد هـو إجيــاب الوصـيّة بالثلــث أو نحـ

 ة أهــل البيــت دون بــاقي أئّمــ ــ إطــالق لفــظ اجلمــع  ه ال يصــحُّ فإنَّ

 .عليه، وهم الوالدان واألقربون

 : قال أمحد إسامعيل

  :سألته عن قول اهللا: ، قالعن عامر بن مروان، عن أيب عبد اهللا (
ْ
إِن
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. اس لصاحب هـذا األمـرحقٌّ جعله اهللا يف أموال الن: ، قالت

أدناه السدس، وأكثره : كم؟ قال: قلت. نعم: لذلك حدٌّ حمدود؟ قال: قلت: قال

 . )]١٤٣ ص/ ١٤ ج: مستدرك الوسائل. [الثلث

 :واجلواب

ــ أنَّ  ا شــديدة اإلرســال، قــد ســقط هــذه الروايــة ضــعيفة الســند، ألهنَّ

ــإنَّ  ــ منهــا أســامء مخســة رواة؛ ف ــن اإلمــام ايش العيّ ــروي ع ــادق  ال ي الص

  َّوسائط ام يروي عنه بسّت بواسطة واحدة، وإن. 
                                                        

 .٢٣٥هامش صفحة : ٤من ال حيرضه الفقيه  )١(



 ٢٤٩  ....................................................   الرّد عٰىل اجلواب الثاين: الفصل الثاين

، )هــ٣٢٩(سـنة  املتـوّىفٰ  ايش مـن طبقـة الشـيخ الكلينـي العيّـ فإنَّ 

ه ومل أجد يف كتب الرجـال والـرتاجم مـن ذكـر سـنة والدتـه أو وفاتـه، ولعلَّـ

ــد يف حــوايل ســنة  ـــ٢٤٠(ُول ــ)ه ــن املحتمــل قويَّ ــ اً ، وم ــأنَّ ــام  قه مل يلت باإلم

 . ة السابقني له، فضالً عن األئمّ ري العسك

ــاخيه ــن مش ــويف: م ــال الك ــن فّض ــن ب ــن احلس ــيل ب ــدَّ . ع ــيخ ع ه الش

ــويس  ــكري  الط ــادي والعس ــامني اهل ــحاب اإلم ــن أص ــ، إالَّ )١(م ه  أنَّ

 .)٢(، مع كونه ثقة كثري العلم واسع األخبار، فقيهًا ذا تصانيفاً كان فطحيَّ 

يمكـن أن يـروي عـن اإلمـام وعليه، فمن كـان يف هـذه الطبقـة كيـف 

 .بواسطة واحدة الصادق 

 بسـّت  ايش عن اإلمام الصادق فيها العيّ  ٰى ومن األحاديث التي رو

ـحـدَّ : ، قالعلل الشـرائعيف  وسائط ما رواه الشيخ الصدوق  ر بـن ثنا املظفَّ

د بن مسعود، عن أبيه ثنا جعفر بن حممّ حدَّ : ، قالر العلوي جعفر بن املظفَّ 

د بـن ثني أمحد بن حممّ حدَّ : ر، قالـد بن أيب نصثنا حممّ حدَّ : ، قال]ايشلعيّ وهو ا[

، عن سامعة، عن أيب بصـري، ٰى ، عن احلسني بن سعيد، عن عثامن بن عيسٰى عيس

إي : فقال«: من دين اهللا؟ قال: قلت. »ة دين اهللا التقيّ «: قال أبو عبد اهللا 

تُ  :واهللا، من دين اهللا، لقد قال يوسف
�
�
َ
� 

َ
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ُ
ساِرق

َ
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ُ
�

�
ِعُ� إِن

ْ
: يوسـف[ َها ال

 .)٣(»، واهللا ما كانوا رسقوا شيئاً ]٧٠

ــإنَّ  ــة ف ــذه الرواي ــند ه ــن س ــامض ع ــع اإلغ ــة  وم ــاه يف الرواي ــا قلن م

ه جيـوز الوصـيّة للـوارث واألقـربني إذا السابقة نقوله يف هذه الروايـة، مـن أنَّـ
                                                        

 ).٥٨٦٧/١٢(و) ٥٧٣٠/٢٥(الرقم / ٤٠٠و ٣٨٩: رجال الطويس) ١(

 ).٣٩١/١٨(الرقم / ١٥٦: الفهرست: راجع) ٢(

 .٢ح  /٤٣باب / ٥٢و ٥١: ١علل الرشائع ) ٣(
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ة ؛ لعــدم صــحَّ بيــت هــذا األمــر، أي كــانوا مــوالني ألهــل ال كــانوا عــىلٰ 

وأهـل بيتـه كـام أوضـحنا ذلـك   النبـّي  إطالق الوالدين واألقـربني عـىلٰ 

 .فيام سبق

ــد احلــدّ  إنَّ  ثــمّ   هــذا احلــديث يتعــارض مــع احلــديث الســابق يف حتدي

ده بثلـث الثلـث، وهـو التُّ احلـديث األوّ  به، فـإنَّ  للموٰىص  ٰى األدن ع، ْسـل حـدَّ

ُدسا الثاين فحدَّ وأمَّ   .ده بالسُّ

 : قال أمحد إسامعيل

  :د السيّاري يف كتاب التنزيل والتحريف، يف قوله تعاىلٰ أمحد بن حممّ (
ْ
إِن
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لصاحب  فرضه اهللا  وهو حّق : قال الصادق : ، قالت

أدناه ثلث املال، والباقي فـيام أحـبَّ : كم هو؟ قال: قيل له. هذا األمر من الثلث

 . )]١٤٣ ص/ ١٤ ج: رك الوسائلمستد. [تامليّ 

 :واجلواب

، ال اً د السياري ضـعيف جـدَّ هذا حديث مرسل أيضًا، وأمحد بن حممّ  أنَّ 

 .يؤخذ بروايته

ذكـر ذلــك  _ضـعيف احلــديث، فاسـد املـذهب (: قـال عنـه النجـايش

 . )١()، جمفو الرواية، كثري املراسيل_لنا احلسني بن عبيد اهللا 

ــ ــف بحس ــل والتحري ــاب التنزي ــر وكت ــود اآلن، ويظه ــاهر مفق ب الظ

كانـت عنـده نسـخة منـه ينقـل منهـا يف بعـض  املريزا النوري الطربيس  أنَّ 

 . )٢(كتبه، سّامه النجايش والشيخ يف الفهرست بكتاب القراءات

مـا قلنـاه يف سـابقيه نقولــه  عـن سـند هـذا احلـديث فـإنَّ  ومـع الغـّض 
                                                        

 .١٩٢الرقم / ٨٠: رجال النجايش) ١(

 .٢٨٤الرقم / ٥٢: ١٧الذريعة إٰىل تصانيف الشيعة : ُأنظر) ٢(
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الـذي جتـب الوصـيّة بـه  ٰى دنـاأل ه خمـالف ملـا سـبقه يف تعيـني احلـدّ فيه، مع أنَّ 

 .بالثلث

ظـاهر يف » تأدنـاه ثلـث املـال، والبـاقي فـيام أحـبَّ امليّـ«: قولـه مع أنَّ 

ــ ــأنَّ ــوز للميّ ــّب ه جي ــث إذا أح ــن الثل ــأكثر م ــويص ب ــالف ت أن ي ــذا خم ، وه

ـ ت لـيس لـه أن يـويص فـيام زاد امليّـ أنَّ  ت عـىلٰ للروايات الصـحيحة التـي دلَّ

ـ  زاد عـىلٰ بـام الثلث، ولـو أوٰىص  عىلٰ  رضـا الورثـة،  ف ذلـك عـىلٰ الثلـث توقَّ

 . فالت الوصيّة، وإالَّ الثلث صحَّ  ته فيام زاد عىلٰ فإن أجازوا وصيَّ 

سألت أبا عبد اهللا : ومن تلك الروايات صحيحة شعيب بن يعقوب، قال

 ١(»له ثلث ماله، وللمرأة أيضاً «: عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ فقال(. 

أيب  كتـب أمحـد بـن إسـحاق إىلٰ : د، قـالأمحد بـن حمّمـصحيحة : ومنها

ــن  ــًا يف درَّ  أنَّ : احلس ــيعة أشقاص ــت ض ــْت، وترك ــل توّفي ــت مقات ة بن

مواضع، وأوصت لسـيّدنا مـن أشقاصـها بـام يبلـغ أكثـر مـن الثلـث، ونحـن 

 سـيّدنا، فـإن هـو أمـر بإمضـاء الوصـيّة عـىلٰ  أوصياؤها، وأحببنا أن ننهـي إىلٰ 

أمـره يف مجيـع مـا يـأمر بـه  إن أمـر بغـري ذلـك انتهينـا إىلٰ وجهها أمضيناها، و

ــاء اهللا ــال. إن ش ــب : ق ــ فكت ــا إالَّ «: هبخّط ــن تركته ــا م ــب هل ــيس جي  ل

 .)٢(»لتم وكنتم الورثة كان جائزًا لكم إن شاء اهللالثلث، وإن تفضَّ 

ّا ى ا  ةوم ا:  

 : قال أمحد إسامعيل

رة خليفــة اهللا يف ـنصــ النــاس عــىلٰ  اهللا وحــّث  ىٰ ة بتقــوالوصــيّ : أيضــاً (

بعـض مـن يقرأهـا  ته أثـرًا عـىلٰ لكالمـه أو وصـيَّ  أنَّ  أرضه، خصوصاً ملن يظنّ 
                                                        

 .٣ح .../ باب ما لإلنسان أن يويص بعد موته/ ١١: ٧الكايف ) ١(

 .٢ح .../ باب ما لإلنسان أن يويص بعد موته/ ١١و ١٠: ٧الكايف ) ٢(
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مل يــأمر  رة خليفــة اهللا، فــأمري املــؤمنني ـونصــ بعــد موتــه يف معرفــة احلــّق 

 ً  . اهللا ىٰ  أن يرتك الوصيّة، بل أمره أن ال يرتكها ويويص بتقوشخصاً مقالَّ

ـ: أيب عبد اهللا، عن أبيه، عن آبائه، عن أمري املـؤمنني عن  ه حرضـه أنَّ

ا املال اهللا، وأمَّ  ىٰ أوص بتقو: ويص يا أمري املؤمنني؟ فقال أُ أَال : ، فقالرجل مقّل 

 : ام قال اهللا ه طفيف يسري، وإنَّ فدعه لورثتك، فإنَّ 
ً
ا

ْ
ـ�

َ
 خ

َ
َرك

َ
 ت

ْ
، وأنـت مل إِن

 .)]١٤١ ص/ ١٤ الوسائل جمستدرك . [ترتك خريًا تويص فيه

 :واجلواب

ــىلٰ  أنَّ  ــديث ع ــذا احل ــامعيل هب ــد إس ــاج أمح ــيّة  احتج ــوب الوص وج

 :مورة أُ بنرصة خليفة اهللا يف أرضه، يبطله عدَّ 

هذا حديث مرسل، رواه القايض أبـو حنيفـة الـنعامن املغـريب يف  أنَّ _  ١

 .، فال يصلح لالحتجاج به يف الواجبات الرشعية)دعائم اإلسالم(

 هذا احلديث يعـارض مـا زعمـه أمحـد إسـامعيل سـابقًا مـن أنَّ  أنَّ _  ٢

أوضــح لــذلك الرجــل  أمـري املــؤمنني  املــال وغــريه، مــع أنَّ  اخلـري يعــمُّ 

ــّل  ــ املق ــال، واألوىلٰ أنَّ ــن امل ــًا م ــيئًا طفيف ــرك ش ــه، وأن  ه ت ــه لورثت أن يرتك

 .اهللا سبحانه بنحو الندب ال بنحو الوجوب ٰى يوصيهم بتقو

ــإنَّ وكــام هــ بأحاديــث ال يفهمهــا،  أمحــد إســامعيل حيــتّج  و مالحــظ ف

 .عليه ما ال تدلُّ  خالف مراده، ويزعم داللتها عىلٰ  عىلٰ  وهي تدلُّ 

رة ـبـأن يـويص أوالده بنصـ مل يـأمر الرجـل املقـّل  اإلمام  أنَّ _  ٣

ــ ــ ٰى ام أمــره بــأن يوصـيهم بتقــوخليفـة اهللا يف أرضــه، وإنَّ ه اهللا ملــا بــدا عليــه أنَّ

اهللا هـي العمـل بطاعتـه سـبحانه،  ٰى تـرك الوصـيّة، وتقـو عـىلٰ  ٰى ر باألسيشع

 . ناً ص شيئًا معيَّ مل خيصِّ  وجتنّب معاصيه، واإلمام 

ــنعامن رو أنَّ _  ٤ ــايض ال ــه  ٰى الق ــالم(يف كتاب ــائم اإلس ــو ) دع ــا ه م
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ــال، قــال رصيــح يف أنَّ  ــاخلري يف اآليــة هــو امل ــراد ب ــن أيب جعفــر وأيب : امل وع

ــ عبـد اهللا   : اخلــري هاهنـا املــال، قــال اهللا «: ام قــاالأهنَّ
ً
ــْ�ا

َ
ــَرَك خ

َ
 ت

ْ
إِن

ُروِف 
ْ
َمع

ْ
ــا� ــَر�َِ� بِ

ْ
ق
َ ْ
يِْن َواأل ــواِ�َ

ْ
 �ِل

ُ
ــي�ة وَِص

ْ
ــا� ــان ممَّ ــإذا ك ــاالً، ف ــي م ن ، يعن

 .)١(»ن فيه خريف فهو ممَّ يستطيع الكسب والتّرص 

ّت ا   ص؟ و  

 : قال أمحد إسامعيل

ــ( باخلصــوص  خليفــة اهللا يف أرضــه أو رســول اهللا  خيــصُّ  ا فــيامأمَّ

ه يرتك خريًا كثـريًا، وهـو منصـب خالفـة اهللا يف أرضـه بعـد انتقالـه فواضح أنَّ 

، وخليفـة اهللا هـو طريـق إيصـال التكليـف للنـاس، فكيـف الرفيق األعىلٰ  إىلٰ 

 ).!ة بمن خيلفه؟يّ يرتك الوص

 :واجلواب

ــي  أنَّ  ــت ه ــة وإن كان ــة اإلهلي ــري، إالَّ اخلالف ــرب اخل ــأك ــحنا أنَّ  أنَّ  ا أوض

ــ ــة ُي ــري يف اآلي ــاخل ــام دلَّ ــط، ك ــال فق ــه امل ــا راد ب ــث، ومنه ــه األحادي ت علي

 .هبا أمحد إسامعيل أحاديث احتجَّ 

 : قال الشيخ الطويس 

ـ. املال، والعمل الصـالح، والثـواب يقع عىلٰ  )اخلري(اسم  فإنَّ ( ا املـال أمَّ

ْ�  :فقوله تعاىلٰ 
َ
َرَك خ

َ
 ت

ْ
يِْن إِن واِ�َ

ْ
 �ِل

ُ
وَِصي�ة

ْ
 ا�

ً
  :يعني إن ترك ماالً، وقال ا

ُ
ه
�
َو�ِن

 
ٌ
ِديد

َ
ش

َ
� ِ�َْ

ْ
ـْم وَ  :ا الثواب فقولهوأمَّ . يعني املال ِ�ُب� ا�

ُ
�

َ
ناهـا ل

ْ
 َجَعل

َ
ن

ْ
ُد ا�ْ

 ٌ�ْ
َ
ْم ِ�يها خ

ُ
�

َ
عائِِر اهللاِ ل

َ
َمْن  :ا العمل الصالح، فقولهوأمَّ . يعني ثواباً  ِمْن ش

َ
�

 
ْ
ع

َ
 يََرهُ �

ً
ْ�ا

َ
ةٍ خ ر�

َ
 ذ

َ
قال

ْ
 ِمث

ْ
 .)٢()يعني عمالً صاحلاً  َمل

                                                        

 .١١٦٩ح / ٣١٠: ٢ دعائم اإلسالم) ١(

 .٣٨٢: ٦اخلالف ) ٢(
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 أنَّ  بـه أمحـد إسـامعيل قـد دلَّ بوضـوح عـىلٰ  الدليل الذي احـتجَّ  :قلت

 َ ــال أدري ِمل ــال، ف ــو امل ــة ه ــاخلري يف اآلي ــراد ب ــ امل ــىلٰ  رّ ـيص ــامعيل ع ــد إس  أمح

عليـه،  مـن عنـده ال تـدلُّ  ٰى جتاهل داللة هذه األحاديـث وحتميـل اآليـة معنـ

 !بأحاديث صحيحة تدعم كالمه؟ ه مل يأِت مع أنَّ 

ْم إِذا  :ام هو يف داللـة قولـه تعـاىلٰ كالمنا إنَّ  أنَّ  ٰى وال خيف
ُ
ـيْ�

َ
ِتـَب َعل

ُ
ك

ُروِف 
ْ
َمع

ْ
ـَر�َِ� بِـا�

ْ
ق
َ ْ
يِْن َواأل واِ�َ

ْ
 �ِل

ُ
وَِصي�ة

ْ
 ا�

ً
ْ�ا

َ
َرَك خ

َ
 ت

ْ
 إِن

ُ
َموْت

ْ
ُم ا�

ُ
�

َ
َحد

َ
ـَر أ

َ
َحض

 
َ َ

ا �
�
مُ  َحق

ْ
ِق�َ ا�

�
 الوصيّة بغري املال أم ال؟  عىلٰ  ا هل تدلُّ ، وأهنَّ ت

ـــ ـــاألُ  أوٰىص   النبـــّي  ا أنَّ أمَّ رة خليفـــة اهللا مـــن بعـــده، ـة بنصـــمَّ

ــ ــازع فيــه؛ ألنَّ ــه، فهــذا ال نتن ــة، ه مــن مســلَّ والتمّســك ب امت الشــيعة اإلمامي

ــاحلصـ تفـوق حـدّ  اً ذلك كثـرية جـدَّ  ة الداّلة عىلٰ واألدلَّ  هـذه اآليـة  نَّ ا أر، أمَّ

هـذا األمـر، إذ كيـف جيـب  ذلك فمـن الواضـح عـدم داللتهـا عـىلٰ  عىلٰ  تدلُّ 

َر�ِ�َ  أن يويص باخلالفة  النبّي  عىلٰ 
ْ
ق
َ ْ
يِْن َواأل واِ�َ

ْ
 ؟�ِل

 : قال أمحد إسامعيل

ــحان يف أنَّ ( ــان واض ــا لفظ ــة فيه ــذا، واآلي ــيّ  ه ــب الوص ــرض واج ة ف

  :عند حضور املـوت
َ
ـك

َ
ـو] كـذا[ َب ت

�
ق

َ
 ح

َ َ
أن ُيعـرض  ، فـال يصـحُّ ا �

 .)اإلعراض عنها أمر قبيح عنها صاحب الرشيعة؛ ألنَّ 

 :واجلواب

 : م يف جهتنيا نتكلَّ أنَّ 

وجــوب الوصــيّة أو اســتحباهبا ملــن تــرك خــريًا هــل  أنَّ  :وىلٰ اجلهــة األُ 

 بغريه، وال يشمله هو؟ ه تكليف خاّص ، أم أنَّ  هو شامل للنبّي 

؛ لقاعـدة كليف يف هـذه اآليـة شـامل لرسـول اهللا الت يف أنَّ  ال شكَّ 

ه مـن خصوصـياته  ما خرج بالدليل مـن أنَّـة إالَّ رعيـاالشرتاك يف األحكام الش

 النبّي  أنَّ  دليل عىلٰ  ، ومل يدّل  من هذا احلكم ٰى مستثن. 
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ـــة ـــاىلٰ  أنَّ  :اجلهـــة الثاني ـــه تع ــــَر  :قول
َ

ْم إِذا َحض
ُ
ـــيْ�

َ
ـــَب َعل ِت

ُ
ك

َمــوْ 
ْ
ُم ا�

ُ
�

َ
َحــد

َ
ُروِف أ

ْ
َمع

ْ
ــا� ــَر�َِ� بِ

ْ
ق
َ ْ
يِْن َواأل ــواِ�َ

ْ
 �ِل

ُ
وَِصــي�ة

ْ
 ا�

ً
ــْ�ا

َ
ــَرَك خ

َ
 ت

ْ
 إِن

ُ
ت

 
َ َ

ــا �
�
ِقــ�َ  َحق

�
ُمت

ْ
ــ ا�  ٰى ـبمقتضــ  النبــّي  ه جيــب عــىلٰ هــل يســتفاد منــه أنَّ

 هذه اآلية أن يويص باخلليفة الذي يقوم باألمر من بعده؟  

ــدَّ  ــيام تق ــحنا ف ــد أوض ــة  م أنَّ لق ــة ال دالل ــىلٰ اآلي ــا ع ــ فيه ــك؛ ألهنَّ ا ذل

 احلـثَّ  الوصـيّة بـاألموال، وهـي املعـربَّ عنهـا يف اآليـة بـاخلري، وأنَّ  ناظرة إىلٰ 

ــ الوصــيّة يف اآليــة لــيس عــىلٰ  عــىلٰ  روط بــام إذا تــرك ـام هــو مشــإطالقــه، وإنَّ

 .الوصيّة ال مورد هلا ا إذا مل يرتك ماالً فإنَّ املويص ماالً يويص به، وأمَّ 

ــافًا إىلٰ  ــأنَّ  نَّ أ مض حــت ب ــوٰىص  اآليــة رصَّ إلــيهم هــم الوالــدان  امل

 . املخاطبني هبذا األمر هم الذين آمنوا بالنبّي  واألقربون، وأنَّ 

املــراد  هــذه القــرائن بضــميمة الروايــات الســابقة نعلــم أنَّ  ومــن كــّل 

بالوصيّة يف اآلية هـي الوصـيّة بـاألموال دون اخلالفـة وغريهـا مـن املقامـات 

 .الدينية

 : قسمني الوصيّة تنقسم إىلٰ  املعلوم أنَّ ومن 

ــة_  ١ هــذا  قــة بــاألموال، واآليــة نــاظرة إىلٰ وهــي متعلِّ : وصــيّة متليكيّ

 .القسم من الوصايا

ــة_  ٢ ــويص يف عهــدة  :الوصــيّة العهدّي وهــي تكــاليف جيعلهــا امل

ة بـه، إليه، لكـي يقـوم بتنفيـذها بعـد موتـه، وغالبـًا مـا تكـون خاّصـ املوٰىص 

ة التـي يرغـب ه، أو عباداتـه، أو فعـل بعـض العبـادات املسـتحبّ كقضاء ديونـ

 . املويص يف اإلتيان هبا بعد موته من ماله نيابة عنه

 لــع عليهــا إالَّ وهــذه الوصــايا العهديــة غالبــًا مــا تكــون خاّصــة، ال يطَّ 

 .وأقرباؤه دون غريهم ورثة املتوّىفٰ 
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ــكَّ  ــ يف أنَّ  وال ش ــد دلَّ ــرية ق ــث الكث ــىلٰ األحادي ــّي  أنَّ  ت ع   النب

لــه لتنفيــذ وصــاياه، وهــذا ال خيتلــف فيــه  اً وصــيَّ  جعــل أمــري املــؤمنني 

 .الشيعة وإن أنكره غريهم

ــه بســنده  ومــن تلــك الروايــات مــا رواه الشــيخ الطــويس  يف أمالي

كنــت عنــد رســول اهللا «: ، قــالعــن أمــري املــؤمنني عــيل بــن أيب طالــب 

  اس يـذبُّ حجـري، والعبّـفيـه، فكـان رأسـه يف ُقـبَِض يف مرضه الـذي 

يـا : فـتح عينيـه، فقـال غمي عليـه إغـامءة، ثـمّ ، فـأُ عن وجه رسـول اهللا 

يـا : فقـال. ضـمن دينـي وعـدايتاتي، ويا عمَّ رسول اهللا، اقبـل وصـيَّ  ،اسعبّ 

رســول اهللا، أنــت أجــود مــن الــريح املرســلة، ولــيس يف مــايل وفــاء لــدينك 

ذلـك  اس يف كـّل ليـه، والعبّـذلـك ثالثـًا، يعيـده ع  فقال النبّي . وعداتك

 .ةل مرَّ جييبه بام قال أوَّ 

ــّي  ــال النب ــألقولنَّ :  فق ــا عبّ ــول ي ــا، وال يق ــن يقبله ــا مل ــل ه اس مث

. يــا عــيل، اقبــل وصــيّتي، واضــمن دينــي وعــدايت: فقــال«: قــال. »مقالتــك

 رأس رســول اهللا  جســدي، ونظــرت إىلٰ  فخنقتنــي العــربة، وارتــجَّ : قـال

ــري، ف ــيء يف حج ــذهب وجي ــىلٰ ي ــوعي ع ــرت دم ــدر أن  قط ــه، ومل أق وجه

: قـال. يا عـيل، اقبـل وصـيّتي، واضـمن دينـي وعـدايت: ، فقالٰى ثنّ  جيبه، ثمّ أُ 

فأجلسـته، فكـان ظهـره يف صـدري، . أجلسـني: قـال. يّمـنعم بـأيب وأُ : قلت

. يـا عـيل، أنـت أخـي يف الـدنيا واآلخـرة، ووصـيّي وخليفتـي يف أهـيل: فقال

ــا بــالل، هلــمَّ : قــال ثــمّ  ســيفي، ودرعــي، وبغلتــي، ورسجهــا، وجلامهــا، ي

ــىلٰ  ــّدها ع ــي أش ــي الت ــي ومنطقت ــف . درع ــياء، فوق ــذه األش ــالل هب ــاء ب فج

ــول اهللا  ــدي رس ــني ي ــة ب ــالبالبغل ــاقبض: ، فق ــيل ف ــا ع ــم ي ــال. »ق : ق

انطلـق : اس فجلـس مكـاين، فقمـت فقبضـت ذلـك، فقـالفقمت وقام العبّ «
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ــه إىلٰ  ــمّ  ب ــت، ث ــك، فانطلق ــني  منزل ــت ب ــول اهللا جئــت فقم ــدي رس ، ي

هـاك يـا عـيل هـذا يف : ، فقـالدفعـه إيلَّ  خامتـه فنزعـه ثـمّ  عمد إىلٰ  فنظر إيلَّ ثمّ 

يـا بنـي : والبيـت غـاصٌّ مـن بنـي هاشـم واملسـلمني، فقـال. الدنيا واآلخرة

فتضــّلوا، وال حتســدوه  اً املســلمني، ال ختــالفوا عليَّــ عشـــرهاشــم، يــا م

ــ ــا عبّ ــروا، ي ــيلفتكف ــان ع ــن مك ــم م ــال. اس ق ــس : فق ــيخ، وجتل ــيم الش تق

ــالم؟ ــرَّ ! الغ ــالث م ــه ث ــا علي ــفأعاده ــام العبّ ــبًا، ات، فق ــنهض مغض اس ف

اس، يـا عـمَّ رســول اهللا، ال يـا عبّــ: وجلسـت مكـاين، فقــال رسـول اهللا 

ــ ــا ســاخط عليــك، فيُ ــدنيا وأن ــن ال ــرج م ــارأخ . دخلك ســخطي عليــك الن

 .)١(»فرجع فجلس

ـنَّ ومل يـدَّ  عــرض   النبــّي  أو غــريهم أنَّ ة ع أحــد مــن الشــيعة أو السُّ

ي ـام عـرض عليـه أن يقضـاخلالفـة مـن بعـده، وإنَّـ اس أن يتوّىلٰ عّمه العبّ  عىلٰ 

 .ديونه، وينجز عداته

ــة مل ي وألنَّ  ــوع اخلالف ــرتبط بموض ــا ال ت ــة بكامله ــذه احلادث ــع يف ه ق

بالنــاس أي لغـط أو صـخب أو اعــرتاض  اً ذلـك املجلـس الــذي كـان مكتظَّـ

   أراد النبـّي امَّ ـ، بخـالف مـا حـدث يف يـوم اخلمـيس لـهذه الوصـيّة عىلٰ 

ـأن يكتب لألُ  م أكثـروا اللغـط واالعـرتاض؛ ون بعـده، فـإهنَّ ة كتابـًا ال يضـلّ مَّ

ــ أراد أن يكتــب يف ذلــك الكتــاب أســامء   النبــّي  م كــانوا يعلمــون أنَّ ألهنَّ

 . ون األمر من بعدهاخللفاء الذين يتولّ 

 : قال أمحد إسامعيل

ــ د ض حمّمــرِ فكيــف ُيعــ( ه كــان عــن الوصــيّة عنــد املــوت مــع أنَّ

ــ ــن مُ بعــد أ ىٰ لديــه الوقــت الكــايف لكتابتهــا حتَّ رؤوس  مــن كتابتهــا عــىلٰ  عَ نِ
                                                        

 .)١١٨٦/١٢(ح / ٥٧٣و ٥٧٢: أمايل الطويس) ١(
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ــدلني مــن  ــاهدين ع ــول اهللا ش ــل ُأعــدم رس ــيس، فه ــوم اخلم ــهاد ي األش

ر وغــريهم وســلامن وأيب ذر واملقـداد وعــّام  األصـحاب مــع وجـود عــيل 

نـده قرابـة عـدم الوقـت وكـان عأم هـل أُ ! ة الكتـاب؟دون كتابـن كانوا يؤيِّ ممَّ 

 ).!ام بلياليها؟ثالثة أيّ 

 :واجلواب

ـاألُ  أمحد إسـامعيل خلـط بـني الوصـيّة والكتـاب الـذي ال تضـلُّ  أنَّ  ة مَّ

ــبعــده، فتــوهَّ  ــم أهنَّ ام كتابــان ام كتــاب واحــد، والغايــة مــنهام واحــدة، مــع أهنَّ

 الغرض مـن اآلخـر، فـإنَّ واحـد مـنهام غـرض غـري مـرتبط بـ خمتلفان، لكـّل 

أن يقـوم  راد مـن الـوّيص مـور خاّصـة ُيـالغرض من كتابة الوصيّة هـو ذكـر أُ 

ـ ا الغـرض مـن كتابـة الكتـاب الـذي بتنفيذها، وال ُيطلـع النـاس عليهـا، وأمَّ

ــاألُ  ال تضـلُّ  ب هــذا الكتــاب لعاّمــة النــاس مــن أجــل ة بعــده فهــو أن ُيكتَــمَّ

 . لهدايتهم، ومنعهم من الوقوع يف الضال

ــ ــمــع أنَّ ــام رِ مل ُيعــ  النبــّي  ا أنَّ ا بيَّنّ ــد املــوت ك ض عــن الوصــيّة عن

ذلك أحاديث كثـرية، ومنهـا احلـديث الـذي نقلنـاه آنفـًا عـن أمـايل  ت عىلٰ دلَّ 

 .الشيخ الطويس 

ــ مضـافًا إىلٰ   وصـايا املعصــومني  ه يظهـر مــن بعـض األخبــار أنَّ أنَّ

 .كغريها من الوصايا ا مل ُتكتبنزلت خمتومة من السامء، وأهنَّ 

اهللا  إنَّ «: ، قـالبسنده عن أيب عبد اهللا  الشيخ الكليني  ٰى فقد رو

  ٰنبيّه  أنزل عىل النجبـة  هذه وصيّتك إىلٰ  ،ديا حممّ : كتابًا قبل وفاته، فقال

. عيل بن أيب طالـب وولـده : وما النجبة يا جربئيل؟ فقال: من أهلك، قال

، أمري املـؤمنني  إىلٰ   ذهب، فدفعه النبّي  الكتاب خواتيم من وكان عىلٰ 

خامتًا، وعمل بام  أمري املؤمنني  خامتًا منه ويعمل بام فيه، ففكَّ  وأمره أن يفكَّ 
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احلسني  دفعه إىلٰ  خامتًا، وعمل بام فيه، ثمّ  ، ففكَّ ابنه احلسن  دفعه إىلٰ  فيه، ثمّ 

)شهادة، فال شهادة هلـم إالَّ ال خرج بقوم إىلٰ أُ أن : خامتًا، فوجد فيه ، ففكَّ )١ 

 ، ففـكَّ عـيل بـن احلسـني  دفعه إىلٰ  ، ففعل، ثمّ »معك، واْرشِ نفسك هللا 

يأتيـك  ٰى ك حتَّ أن أطرق، واصمت، والزم منزلك، واعبد ربّ : خامتًا، فوجد فيه

ث : خامتًا فوجد فيه ، ففكَّ د بن عيل ابنه حممّ  دفعه إىلٰ  اليقني، ففعل، ثمّ  َحدِّ

 ، ثـمّ ]ففعـل[ه ال سبيل ألحد عليك، ، فإنَّ  اهللا م، وال ختافنَّ إالَّ الناس وافته

ث الناس، وافتهم، وانش: خامتًا فوجد فيه ابنه جعفر، ففكَّ  دفعه إىلٰ  ر علوم ـَحدِّ

، وأنـت يف حـرز  اهللا أهل بيتك، وِصْدق آبائـك الصـاحلني، وال ختـافنَّ إالَّ 

الـذي  إىلٰ  ٰى وكذلك يدفعـه موسـ ، ٰى ابنه موس دفعه إىلٰ  وأمان، ففعل، ثمّ 

 .)٢(»اهللا عليه قيام املهدي صّىلٰ  كذلك إىلٰ  بعده، ثمّ 

الوصيّة نزلت  إنَّ «: قال، وبسنده عن معاذ بن كثري، عن أيب عبد اهللا 

 الوصيّة، فقال كتاب خمتوم إالَّ  د د كتابًا، مل ينزل عٰىل حممّ من السامء عٰىل حممّ 

فقال رسـول اهللا . تك عند أهل بيتكمَّ تك يف أُ يَّ هذه وص ،ديا حممّ : جربئيل 

 :ة نجيب اهللا منهم وذّريته؛ لريثك علم النبوَّ : أي أهل بيتي يا جربئيل؟ قال

وكـان «: ، قـال»تك مـن صـلبهيَّ وذرِّ  ، ومرياثه لعيل كام ورثه إبراهيم 

تح فـ ملا فيها، ثـمّ  ٰى ـومض ل،اخلاتم األوّ  ففتح عيل «: ، قال»عليها خواتيم

فتح  ٰى ـ احلسن ومض توّيف مر به فيها، فلامَّ ملا أُ  ٰى ـاخلاتم الثاين، ومض  احلسن

أن قاتِْل فاقتْل وُتقتَل، واخـرج بـأقوام : اخلاتم الثالث، فوجد فيها احلسني 

عيل  دفعها إىلٰ  ٰى ـ مض، فلامَّ ففعل «: قال. » معكللشهادة، ال شهادة هلم إالَّ 
                                                        

 .كذا يف املصدر) ١(

ــايف) ٢( ــة / ٢٨١و ٢٨٠: ١ الك ــاب أنَّ األئّم ــن  ب ــد م ــون إالَّ بعه ــيئًا وال يفعل ــوا ش مل يفعل

 .٢ح / اهللا 
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أن اصمت وأطرق ملا : اخلاتم الرابع فوجد فيها قبل ذلك، ففتح بن احلسني 

، ففـتح اخلـاتم د بـن عـيل حمّمـ دفعها إىلٰ  ٰى ـ ومض توّيف فلامَّ . حجب العلم

ث ابنـك، ر كتـاب اهللا تعـاىلٰ ـأن َفسِّ : اخلامس فوجد فيها ق أبـاك، وورِّ ، وصـدِّ

 إالَّ  يف اخلوف واألمن، وال ختـَش  ، وقل احلّق اهللا  ة، وقم بحّق مَّ واصطنع األُ 

فأنـت هـو؟  ،علت فـداكُج : قلت له: ، قال»الذي يليه دفعها إىلٰ  ففعل، ثمّ . اهللا

أسـأل اهللا : فقلـت: قـال. » أن تذهب يا معاذ فرتوي عـيلَّ ما يب إالَّ «: فقال: قال

: الذي رزقك من آبائك هذه املنزلة أن يرزقك من عقبك مثلها قبل املامت، قـال

هـذا «: علـت فـداك؟ قـالفمن هـو ُج : فقلت: ، قال»قد فعل اهللا ذلك يا معاذ«

 .)١(»_ العبد الصالح وهو راقد وأشار بيده إىلٰ  _الراقد 

 التي رواها الشيخ الصدوق  وقد سبق أن ذكرنا وصيّة رسول اهللا 

بن جعفر  ٰى ثني موسحدَّ : رير، قالـالض ٰى بن املستفاد أيب موس ٰى بسنده عن عيس

س كان أمري املؤمنني ألي: قلت أليب عبد اهللا«: ، قال  ،كاتـب الوصـيّة

بـون  ورسول اهللا  : شـهود؟ قـال املميل عليه، وجربئيل واملالئكة املقرَّ

يا أبا احلسن قد كان ما قلت، ولكن حني نزل برسول اهللا : فأطرق طويالً، ثّم قال

 الً، نزل به جربئيل مع ُأمناء اهللا  األمر، نزلت الوصيّة من عند اهللا كتابًا مسجَّ

 .)٣(فراجعها ،آخر الرواية إىلٰ  )٢(»...من املالئكة تبارك وتعاىلٰ 

، وصـيّة رسـول اهللا  أنَّ  عـىلٰ  واألحاديث يف ذلك كثرية، وهي تـدلُّ 
                                                        

ــايف ) ١( ــة / ٢٨٠و ٢٧٩: ١الك ــاب أنَّ األئّم ــن  ب ــد م ــون إالَّ بعه ــيئًا وال يفعل ــوا ش مل يفعل

 .١ح / اهللا 

ــايف ) ٢( ــة / ٢٨٣ - ٢٨١: ١الك ــاب أنَّ األئّم ــن  ب ــد م ــون إالَّ بعه ــيئًا وال يفعل ــوا ش مل يفعل

 .٤ح .../ اهللا 

 ).٩٩ص (راجع ) ٣(
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لة، وأنَّ  ة األطهار ووصايا األئمّ    النبـّي  نزلت من السامء خمتومة مسجَّ

سمع من املهاجرين وم ٰى بوصاياه اخلاّصة والعاّمة بمرأ أمري املؤمنني  أوٰىص 

 .واألنصار كام مرَّ 

بعـده  ال تضـّل  ٰى ة، حتَّـمَّ أن يكتبه لألُ   ا الكتاب الذي أراد النبّي وأمَّ 

اب بينه وبني كتابة هذا الكتاب، فهو كتاب آخر مغـاير أبدًا، فحاَل عمر بن اخلطّ 

، ة الناسأن يستهدفها هبذا الكتاب هي عامّ   للوصيّة، والفئة التي أراد النبّي 

ه مل يصف هـذا الكتـاب ، كام أنَّ »وصيكمأُ «: ، ومل يقل»أكتب لكم«: ولذلك قال

 .ه وصيّةيء من الروايات بأنَّ ـيف ش

وبني كتابة هذا الكتاب، هل كتبه بعد ذلـك يف    حيل بني النبّي امَّ ـول

 ية عن كتابته؟ ه أعرض بالكلّ وجود أفراد قالئل من الصحابة؟ أو أنَّ 

أعــرض عــن كتابــة هــذا الكتــاب، ومل يعــاود   النبــّي  املعــروف أنَّ 

ــار تــدلُّ   أنَّ كتابتــه بعــد ذلــك، إالَّ  ــ عــىلٰ  بعــض األخب ه عــاود كتابتــه بعــد أنَّ

 . انرصاف الناس، وأشهد عليه نفرًا قليالً من الصحابة

ــب النبــّي  ــاب بعــد ذلــك أم أعــرض   ولكــن ســواء كت هــذا الكت

 وهـي أالَّ  _مـن كتابـة الكتـاب   الغاية التـي أرادهـا النبـّي  عن كتابته فإنَّ 

ــتضــّل األُ  ــ _ة مــن بعــده مَّ  ح مــا هــو املشــهور مــن أنَّ ق، وهــذا يــرجِّ مل تتحقَّ

 .أعرض عن كتابة الكتاب بعد ذلك  النبّي 

مـن  فيها أمري املؤمنني عـىلٰ  ا مل نجد رواية واحدة احتجَّ ذلك أنَّ  أضف إىلٰ 

لكتاب بحوزته وقـد شـهد عليـه توّلوا اخلالفة قبله هبذا الكتاب، ولو كان هذا ا

 .ته عليهم قائمةر، وأبو ذر، واملقداد، لكانت ُحجَّ سلامن، وعّام 

 أنَّ  عـىلٰ  مـا يـدلُّ  ة أهـل البيـت ا مل نجد يف روايـات أئّمـهذا مع أنَّ 

ــنيِّ  ــرية تب ــات كث ــود رواي ــم وج ــوزهتم، رغ ــان بح ــاب ك ــذا الكت ــب ه  الكت
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ــدهم، إالَّ  ــودة عن ــحف املوج ــوالص ــذكر أهنَّ ــن  وا أنَّ م مل ي ــاب م ــذا الكت ه

 قـد كتبـه فعـالً لصـار بعـد ذلـك إىلٰ   ضمن تلك الكتب، ولو كان النبـّي 

ــة أهــل البيــت ، وتوارثــه أئّمــأمــري املــؤمنني  ض ام أطلعــوا بعــ، وربَّ

مثـل هـذا  أن يتجاهـل أهـل البيـت  اً شيعتهم عليه، ومـن املسـتبعد جـدَّ 

 .مية فال يذكروه يف أحاديثهالكتاب البالغ األمهّ 

فهـل ُأعـدم رســول اهللا ( :ا قلنـاه يتبـنيَّ فســاد قـول أمحـد إســامعيلوممـَّ

ــيل  ــود ع ــع وج ــحاب م ــن األص ــدلني م ــاهدين ع ــلامن وأيب ذر  ش وس

ـر وغـريهم ممـَّواملقداد وعـّام  عـدم أم هـل أُ ! دون كتابـة الكتـاب؟ن كـانوا يؤيِّ

 ).!ام بلياليها؟الوقت وكان عنده قرابة ثالثة أيّ 

ــاهر أنَّ  ــ والظ ــاب ألنَّ   ّي النب ــذا الكت ــة ه ــاود كتاب ــرض  مل يع الغ

ـمن كتابتـه هـو منـع األُ  ة مـن الوقـوع يف الضـالل واالخـتالف بعـد وفاتـه مَّ

 َّـــد رؤوس  عـــىلٰ   أن يكتبـــه النبـــّي  ، وكتـــاب هبـــذه القيمـــة ال ب

ك بعـد ذلـك، ولـو األشهاد؛ لـئالَّ  ك فيـه مشـكِّ  يطعـن فيـه طـاعن، أو يشـكِّ

ــّي  ، ر أمــري املــؤمنني ـة الكتــاب بمحضــمعــاودة كتابــ  أراد النب

ــّام  ــذي وســلامن، واملقــداد، وع ــس ال ــك املجل ــه يف نفــس ذل ر، وأيب ذر، لكتب

ـ   دون كتابـة هـذا الكتـاب، ولكـن النبـّي اجتمع فيه رجـال كثـريون يؤيِّ

ـــ ـــ اإلرصار عـــىلٰ  أنَّ  ٰى ه رأأعـــرض عـــن كتابتـــه ألنَّ  ي إىلٰ ـكتابتـــه سيفض

 إنَّ (: ام بعـد أن قـال قــائلهمهـا، والسـيّ أو الطعـن في تـه التشـكيك يف نبوَّ 

 !)ليهجر النبّي 

ـ إنَّ  ثمّ    النبـّي  ه زعـم أنَّ ة عليـه؛ ألنَّـمـا قالـه أمحـد إسـامعيل حجَّ

كتــب هــذا الكتــاب يف ليلــة وفاتــه، أي بعــد رزيــة يــوم اخلمــيس بــأكثر مــن 

ــ ــة أّي ــع أنَّ ثالث ــا،  م ــأمهّ  ام بلياليه ــتِّ ي ــاب حت ــذا الكت ــادرة إىلٰ ة ه ــة املب  م رسع
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أن يكتبـه   الكتـاب الـذي أراد النبـّي  د مـا قلنـاه مـن أنَّ كتابته، وهذا يؤكِّ 

ـكـيال تضــّل األُ  ة مــن بعـده، مغــاير للوصـيّة التــي كتبهـا يف ليلــة وفاتـه لــو مَّ

 . هناك وصيّة ُكتبت يف ليلة الوفاة منا بأنَّ سلَّ 

 :قال أمحد إسامعيل

ه تـرك كتابـة نَّـإ: سـيقول شخصـاً حيـرتم رسـول اهللا  ال أعتقد أنَّ (

ـ وصـفه هـو ] الـذي) [الوصـيّة(كتاب  ـه عاصـم لألُ بأنَّ ة مـن الضـالل مَّ

 .)يوم القيامة إىلٰ 

 :واجلواب

ــ مل يمــِض بــال وصــيّة، وذكرنــا مجلــة   النبــّي  م أنَّ ا بيَّنّــا فــيام تقــدَّ أنَّ

 .ذلك ة عىلٰ من الروايات الدالّ 

ــ ــلألُ الكتــاب الــذي أراد أن يكتبـه  ا أنَّ نّـا بيَّ كـام أنَّ بعــده  ة كـيال تضــّل مَّ

اب بينــه وبــني كتابتــه هــو كتــاب آخــر مغــاير أبــدًا، فحــال عمــر بــن اخلّطــ

ــدت كــّل  ــاب اآلخــر أكَّ ــة  للوصــيّة، وهــذا الكت القــرائن والشــواهد التارخيي

 .مل يعاود كتابته بعد ذلك  النبّي  أنَّ  عىلٰ 

ــ ــو مقتض ــذا ه ــألة  ٰى ـه ــة للمس ــألة، وال عالق ــذه املس ــق يف ه التحقي

 .  هذا أمر ال ُيزايد عليه ، فإنَّ ام رسول اهللا باحرت

 :قال أمحد إسامعيل

عون العلــم مــن الشــيعة( ــدَّ  إنَّ : ()١(وغــري صــحيح قــول بعــض مــن ي
                                                        

ــوي ) ١( ــدين املوس ــني رشف ال ــد احلس ــّيد عب ــة اهللا الس ــذلك إٰىل آي ــري ب ــك يش ــر ذل ــام ذك ، ك

ــ ذكــر ذلــك يف آواخــر املراجعــة رقــم  د ســيّ ال ، فــإنَّ )عــالء الســامل: (ق عــٰىل الكتــاباملعلِّ

 .٣٢٢: املراجعات: راجع ).٧٤(

عيًا للعلــم عنــد أمحــد إســامعيل، فــال نــدري مــن مــدَّ  د رشف الــدين إذا كــان الســيّ : قلـت  

 !هو العامل احلقيقي بنظره؟
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  _أي عمـر ومجاعتـه  _مـن اعرتضـوا  ترك كتابة الوصـيّة مطلقـاً راجـح؛ ألنَّ 

ــ ــيس عــىلٰ يف رزي ــر«: كتابتهــا، وقــالوا ة اخلم ــع«، أو »هيج ــه الوج ــن »غلب ، ل

عوا بعد وفـاة رسـول اهللا عـن الطعـن بسـالمة قـواه العقليـة عنـد كتابتـه  يتورَّ

 ). للوصيّة كام فعلوا يف رزية اخلميس

هـذا يمكـن أن حيصـل فـيام لـو ُكتبـت  وقوهلم هـذا غـري صـحيح؛ ألنَّ 

ـالوصيّة وُأبرزت وأُ  شـهد ا لـو ُكتبـت لعـيل، وأَ ظهرت هلـؤالء املعرتضـني، أمَّ

ألصـحاب دون أن ُتـربز هلـؤالء املعرتضـني فلـن يكـون عليها َمْن َقبِلها مـن ا

ــول  ــن بالرس ــاك طع ــهن ــت حيقِّ ــة ، ويف نفــس الوق ــن كتاب ق الغــرض م

ــَخَلف مــن هــذه األُ ـالــ الوصــيّة وهــو أن تصــل إىلٰ  ة، وتنفــي الضــالل عــن مَّ

 .)يوم القيامة ة إىلٰ مَّ هذه األُ 

 :واجلواب

 :ي قال آية اهللا السيّد عبد احلسني رشف الدين املوسو

ــَم ( ــدها َعِل ــ وعن ــَق أنَّ ــذه  _ ه مل يب ــتهم ه ــذلك  _بعــد كلم ــر ل أث

ــاب إالَّ  ــة، فقــال هلــمالكت ــ«:  الفتن ــة،  ٰى واكتفــ. »يقومــوا عنّ بعهــوده اللفظي

، اً أن يوّلـوا علـيهم عليَّـ: صـايا ثـالثومع ذلك فقـد أوصـاهم عنـد موتـه بو

حـو مـا كـان وأن ُخيرجوا املرشكني من جزيـرة العـرب، وأن ُجييـزوا الوفـد بن

ــذٍ  ــة يومئ ــلطة والسياس ــن الس ــزه، لك ــدِّ  جيي ــا للمح ــا أباحت ــم ثوا دِّ ثني أن ُحي

 .)١()م نسوها، فزعموا أهنَّ وىلٰ ته األُ بوصيَّ 

ــت ــّي  إنَّ  :قل ــد النب ــان يري ــاذا ك ــون م ــوم يعلم ــب يف   الق أن يكت

ــّل  ــاولوا بك ــذلك ح ــاب، ول ــك الكت ــوَّ  ذل ــن ق ــوه م ــغبهم أن يمنع هتم وش

اب عمـر بـن اخلّطـ كتابتـه فـإنَّ  مـع ذلـك عـىلٰ   لنبـّي كتابته، ولـو أرصَّ ا
                                                        

 .٧٤املراجعة / ٣٢٣و ٣٢٢: املراجعات) ١(
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ــأنَّ  عني ب ــذرِّ ــه، مت ــام في ــل ب ــون العم ــه سريفض ــان مع ــن ك ــّي  وم   النب

الً لكتابـة كتـاب مهـمّ  يعصـم  بحسب زعمهـم مل يكـن يف ذلـك الوقـت مـؤهَّ

ـمَّ األُ  ه مل يكـن يف كامـل قـواه العقليـة، فـال فائـدة يف كتابـة ة من الضـالل؛ ألنَّ

ــاب  ــذا الكت ــي إالَّ ه ــة الت ــتالف والفتن ــن االخ ــد م ــلمني يف مزي ــوع املس  وق

 .حتامً  ستطال قداسة رسول اهللا 

هبـذه اجلـرأة الشـديدة،   وإذا كان هؤالء القـوم قـد جـاهبوا النبـّي 

ــ ــر أّي ــرانيهم، ويف أواخ ــني ظه ــيٌّ ب ــو ح ــة وه ــن كتاب ــوه م ــه، ومنع ام حيات

ـ ٰى كوا النـاس يف سـالمة عقلـه، فهـل تـرالكتاب، وشـكَّ  ه يصـعب علـيهم أنَّ

أن يطعنوا يف هـذا الكتـاب الـذي سـيأيت هلـم بـه اإلمـام أمـري  بعد موته 

 مــا كتبــه النبــّي  ي عــن اخلالفــة مســتندًا إىلٰ ، ويطــالبهم بــالتنحّ املــؤمنني 

 يف هذا الكتاب؟ 

وزنـًا، فكيـف تقـيم وزنـًا ملـن هـو   ا السياسة التي مل تقم للنبـّي إهنَّ 

  !دونه يف الفضل واملنزلة؟

لهـا مـن بِ هـا َمـْن قَ ا لو ُكتبْت لعيل، وأشهد عليأمَّ (: وقول أمحد إسامعيل

، األصحاب دون أن ُتَربز هلؤالء املعرتضني فلن يكون هناك طعن بالرسول 

اَخلَلف مـن  ق الغرض من كتابة الوصيّة، وهو أن تصل إىلٰ ويف نفس الوقت حيقِّ 

 .)يوم القيامة ىلٰ ة إمَّ ة، وتنفي الضالل عن هذه األُ مَّ هذه األُ 

ــاد؛ ألنَّ  ــح الفس ــّي  واض ــًا يطَّ   النب ــب كتاب ــه أراد أن يكت ــع علي ل

ــ ــ تضــّل األُ ق الغــرض مــن كتابتــه، وهــو أالَّ عاّمـة النــاس لكــي يتحقَّ ة مــن مَّ

ــ ــده، وأمَّ ــار يف بع ــامعيل، وص ــد إس ــا أمح ــي اقرتحه ــة الت ــه بالطريق ا إذا كتب

دة، بحيــث مل يطلعــه ، وتكــتَّم عليــه بصــورة شــديحــوزة أمــري املــؤمنني 

، بــل اً جــدَّ  وهــم كثــريون _املعرتضــني وأتبــاعهم   خلاّصــة اخلاّصــة، فــإنَّ إالَّ 
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لـن يسـتفيدوا مـن هـذا الكتـاب أصـالً،  _هم أكثر الصحابة يف ذلك الوقـت 

س أُ  ن سسـًا مـن الضـالل يتـبعهم فيهـا غـريهم ممـَّولئك املعرتضـون أُ وسيؤسِّ

ـ َب تِـب لـو كُ الكتـا منهاجهم، وهبذا فإنَّ  يسري عىلٰ  ي فإنَّ ـه لـن ُحي بنحـو ِرسِّ ق قِّ

، اً سـتكون قليلـة جـدَّ ، وإذا كانـت لـه فائـدة ف الغاية التـي أرادهـا النبـّي 

ال يعلـم  ام يثـري خالفـًا وفتنـةً ه ربَّـمضاّره ستكون أكثر من فوائـده؛ ألنَّـ ولعلَّ 

 . اهللا سبحانهمداها إالَّ 

  با  إ س أ:  

 :قال أمحد إسامعيل

ــدَّ ( ــن ي ــل نعــم، جيــوز مل ــابق لتعلي ــالم الس ــه أن يســوقوا الك عون الفق

ــول اهللا  ــدم إرصار رس ــىلٰ  ع ــف، أي يف  ع ــس املوق ــيّة يف نف ــة الوص كتاب

 . حادثة اخلميس ال مطلقاً 

عليـه صـيام يـوم مـن شـهر رمضـان  وهذا أمر بدهيي، فهـل مـن يشـّق 

يصـومه يف يـوم آخـر يمكنـه صـيامه  ُيعرض عن صيام هـذا اليـوم مطلقـاً، أم

ن مــن أداء الصــالة يف مكــان لوجــود النجاســة فيــه فيــه؟ وهــل مــن ال يــتمكَّ 

 ).صّليها يف مكان آخر؟يمتنع عن الصالة، أم يُ 

 :واجلواب

ن مـن صـيام يـوم فـأفطر، مـن مل يـتمكَّ  هذا قياس مع الفـارق، فـإنَّ  أنَّ 

الصـالة يف مكـان لنجاسـته، ن مـن ه جيب عليه قضاؤه، وكـذا مـن مل يـتمكَّ فإنَّ 

ـصّيل ه جيب عليه أن يُ فإنَّ  ا  يف مكـان آخـر، وهـذه أحكـام فقهيـة معروفـة، وأمَّ

ــ ــاب فإنَّ ــة الكت ــّي كتاب ــه للنب ــ ه تكليــف موجَّ ــدم ، ونحــن إنَّ ام نعــرف ع

ــه بعــد لغــط القــوم واعرتاضــهم مــن عــدم إرصاره عــىلٰ  ــه علي ــة  وجوب كتاب

 . جيبأعرف بام جيب عليه وما ال الكتاب، وهو 
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 كتابة الكتاب كانـت واجبـة عـىلٰ  إنَّ : مسلم أن يقول أّي  وليس من حقِّ 

ام نعرف ا إنَّ بعد أن اعرتض عليه القوم وقالوا ما قالوا؛ ألنَّ  ٰى حتَّ  رسول اهللا 

بعـد   النبـّي  ، والـالزم هـو أن نبحـث يف أنَّ من فعل رسول اهللا  احلّق 

 اد أن يكتبه للناس أم ال؟اعرتاض القوم عليه هل كتب الكتاب الذي أر

ـ وكان عـىلٰ    النبـّي  ة الصـحيحة أنَّ أمحـد إسـامعيل أن يثبـت باألدلَّ

هــذا خــري مــن أن حيــاول إثبــات حادثــة تارخييــة  كتــب هــذا الكتــاب، فــإنَّ 

هــذا ال يصــدر عــن صــغار طلبــة العلــم،  مســائل فقهيــة، فــإنَّ  بقياســها عــىلٰ 

 .فضالً عن إمام معصوم

ّا     ل؟ا    

 : قال أمحد إسامعيل

أمر عظيم أعظم من الصوم ) الوصيّة(وكتاب رسول اهللا عند االحتضار (

تَِب  :الرسول بقوله تعاىلٰ  والصالة، فرضه اهللا عىلٰ 
ُ
 و ك

َ َ
ا �

�
ق

َ
، ووصـفه ح

 يوم القيامة، فكيف يرتكه رسـول اهللا ة من الضالل إىلٰ مَّ ه يعصم األُ رسول اهللا بأنَّ 

  َّد أن اعرتض عليه مجاعة يف يوم اخلميس؟مطلقاً بمجر!.( 

 :واجلواب

الوصـيّة يف قولـه  مزيـد بيـان أنَّ  ا أوضحنا فـيام سـبق بـام ال حيتـاج إىلٰ أنَّ 
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 .ا ذلك بإسهاب فال حاجة إلعادتهاألموال واملمتلكات، وبيَّنّ 

ــمل يصــف الكتــاب الــذي أراد أن يكتبــه لألُ   النبــّي  إنَّ  ثــمّ  ــمَّ ه ة بأنَّ

ــكتــاب عاصــم لألُ  ــمَّ ام وصــفه ة مــن الضــالل كــام زعــم أمحــد إســامعيل، وإنَّ

 . به بعده،  وبني الوصفني فرق كبري ة ال تضلُّ مَّ األُ  بأنَّ   بّي الن
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نفــس وجـوده مــانع  وصــف الكتـاب هبــذا الوصـف أنَّ  ٰى ولـيس معنـ

ـمَّ لألُ    النبـّي  أنَّ  َض رِ ه لـو ُفـة من الوقـوع يف الضـالل واالخـتالف، إذ أنَّ

ن ام إذا كـاوجوده ال يمنـع مـن اخـتالف النـاس وتنـازعهم، والسـيّ  كتبه فإنَّ 

 . كثري من الناس ال يريدون أن يعملوا بام فيه

القــرآن الكــريم أعظــم شــأنًا مــن هــذا الكتــاب، واهللا  يف أنَّ  وال شــكَّ 

 .يف بعض آيات الكتاب ه هيدي للحّق وصفه بأنَّ 

ـ :قولـه تعـاىلٰ : منها
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ـالقـرآن عاصـم لألُ  ، ومع ذلك فلـم يـرد يف يشء مـن الروايـات أنَّ )١٨٥ ة مَّ

قــد تركــُت فــيكم  إّين «: يف حــديث الثقلــني قــال  مــن الضــالل، والنبــّي 

ـأمرين، لن تضلّ  كتـاب اهللا، وعـرتيت أهـل بيتـي، : كتم هبـاموا بعدي مـا إن متسَّ

 . )١(»َيِردا عيلَّ احلوض ٰى ام لن يفرتقا حتَّ اللطيف اخلبري قد عهد إيلَّ أهنَّ  فإنَّ 

ــ التمّســك هبــام،  ومل يصــف  عــدم الوقــوع يف الضــالل عــىلٰ  ق فعلَّ

ـا عاصـم لألُ نفـس وجودمهـ الكتاب والعرتة بأنَّ  ة مـن الوقـوع يف الضـالل، مَّ

 .خصوصًا مع إعراض الناس عنهام وعدم متّسكهم هبام

ه عاصـم وصـف أمحـد إسـامعيل هـذا الكتـاب بأنَّـ ضـح أنَّ ا قلناه يتَّ وممَّ 

 .ة من الوقوع يف الضالل غري صحيحمَّ لألُ 

د أن اعرتض عليه مطلقاً بمجرَّ  فكيف يرتكه رسول اهللا ( :ا قولهوأمَّ 

 ).!يوم اخلميس؟يف اعة مج

 امَّ ـلـ  النبـّي  املعرتضني عىلٰ  ا قلناه فيام سبق، وهو أنَّ ضح ممَّ فجوابه اتَّ 
                                                        

 .١ح .../ ناً ما يكون به العبد مؤم باب أدنٰى / ٤١٥: ٢ الكايف) ١(
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الكتاب لن تكـون لـه  ه هيجر، فإنَّ ، وزعموا أنَّ  طعنوا يف سالمة عقل النبّي 

أن حيتّجوا به؛ ووجـود مثـل هـذا  كثري فائدة بعد ذلك، ولن يستطيع أهل احلّق 

 .   اهللا سبحانهبني املسلمني ال يعلم مداها إالَّ  سبب اختالفًا وفتنةً ام يالكتاب ربَّ 

ــاب أنَّ   إعــراض النبــّي  ويكفــي يف الداللــة عــىلٰ  ــة الكت  عــن كتاب

طـرد القـوم مـن جملسـه،  ه أنَّـ فقـت عـىلٰ ة اتَّ نَّ روايات الشيعة وأهل الُسـ

 . يكتب هذا الكتاب يف ذلك الوقته ملوأنَّ 

ّك ا    ؟و  

 : قال أمحد إسامعيل

بـرتك  هم رسـول اهللا أمر عظيم وخطري أن ُيـتَّ ] كذا[ه يف احلقيقة أنَّ (

ه ترك ما أمره اهللا ل اّهتاماً للرسول بأنَّ مثِّ ه يُ كتابة الوصيّة عند االحتضار، حيث إنَّ 

املتّقني  سيّد وإمام به مع متّكنه من أدائه والقيام به، فاهللا يوجب كتابة الوصيّة عىلٰ 

تِـَب  :تني بآية واحدة بقولـهد مرَّ حممّ 
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دًا حمّمـ إنَّ : فالن اليوم ليقـول ، ويأيت فالن أو)١٨٠ :البقرة( ح

ص الثقلني  ).!!ترك الوصيّة التي ُتشخِّ

 :واجلواب

 : مورة أُ ضح من كالمنا السابق عدَّ ه قد اتَّ أنَّ 

ـ أنَّ _  ١ ام هـي يف األمـوال واملمتلكـات، وقـد أوضـحنا آية الوصـيّة إنَّ

 .ذلك دناه بداللة الروايات عىلٰ ذلك وأيَّ 

ــّي  أنَّ _  ٢ ــل   النب ــمل هيم ــيّة، وإنَّ ــؤمنني  ام أوٰىص الوص ــري امل ألم

 ـ ذلـك روايـات متعـّددة ذكرنـا بعضـًا منهـا  ت عـىلٰ بوصايا كثرية كام دلَّ

 .فيام سبق فراجعها
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ــاألُ  أن يكتبــه كــي ال تضــّل   الكتــاب الــذي أراد النبــّي  أنَّ _  ٣ ة مَّ

ــ ــمــن بعــده لــيس بوصــيّة، وهلــذا فإنَّ يء مــن ـه وصــيّة يف شــه مل يوصــف بأنَّ

ــالروا ــام هــو بيــان لألُ يــات، وإنَّ أن يكتبــه، فحيــل بينــه   ة حــاول النبــّي مَّ

 .ةوبني كتابته، فلم يعاود كتابته بعد ذلك؛ ملا قلناه سابقًا من األدلَّ 

هلـذا الكتـاب بعـد أن حيـل بينـه وبـني   عدم كتابـة النبـّي  أنَّ _  ٤

ــــبشـــ كتابتـــه ال يســـتلزم الطعـــن يف رســـول اهللا   ٰى رأ ه يء؛ ألنَّ

صلحة يف عدم كتابة مثل هـذا الكتـاب بعـد أن قيـل مـا قيـل، أو جـاءه أمـر امل

ي اّهتـام ـبـرتك كتابتـه بعـد رزيـة يـوم اخلمـيس، وهـذا ال يقتضـ من اهللا تعاىلٰ 

ه ترك ما جيـب عليـه مـع متّكنـه منـه، وهـو كتابـة الوصـيّة قبـل بأنَّ   النبّي 

بـل كـان مغـايرًا  هـذا الكتـاب مل يكـن وصـيّة، ا أوضـحنا أنَّ االحتضار؛ ألنَّـ

 .هلا، وال عالقة له بالوصيّة

ــ أنَّ _  ٥ كتــب ذلــك   النبــّي  أنَّ  ت عــىلٰ بعــض الروايــات دلَّ

الكتــاب الــذي حــال عمــر بينــه وبــني كتابتــه، مثــل روايــة ســليم بــن قــيس 

ت هـذه الروايـة فعليهـا اهلاليل، ورواية الـنعامين يف كتـاب الغيبـة، فـإن صـحَّ 

ة بعــد مــا رف عــن كتابــة الوصــيّ ـانصــ  النبــّي   فالظــاهر أنَّ ل، وإالَّ املعــوَّ 

 .حصل من اللغط واالختالف

ي اا ّا  ؟  

 : قال أمحد إسامعيل

الوصـيّة  ي اهللا؛ ألنَّ ـه يعصـبسـاطة ُيـتَّهم رسـول اهللا بأنَّـ وهكذا بكـّل (

ــواه، وألنَّ  ــق ه ــة ال تواف ــدة املروّي ــم،  الوحي ــم أّوهل ــدّيني واس ــر امله فيهــا ذك

ــذا  ــهك ــط ألهنَّ ــولفق ــه يق ــول اهللا  إنَّ (: ا ال تعجب ــوصِ  رس ــل )مل ي ، ه

 ).!أبني من هذا؟ ىٰ هناك اّتباع للهو
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 :واجلواب

 النبـّي  اهللا سبحانه، أو أنَّ  ٰى ـه عصبأنَّ   هم النبّي ه ال يوجد شيعي يتَّ أنَّ 

  َّمور ال خيتلف فيها الشيعة قديًام وحديثًا، بـل هذه األُ  مات ومل يوص، فإن

 هـو وّيص  اإلمـام أمـري املـؤمنني  أنَّ  م تنازعوا مع خمالفيهم فـذهبوا إىلٰ إهنَّ 

من دون أن تكون  له  اً وصيَّ  ، وكيف يمكن أن يكون رسول اهللا 

 !يلزمه العمل هبا؟ عنده وصايا من رسول اهللا 

ــ ــويس  ا أنَّ وأمَّ ــيخ الط ــا الش ــي رواه ــة الت ــي  الرواي ــة ه يف الغيب

 .ا بطالنه فيام سبقة فقد بيَّنّ الوصيّة الوحيدة املرويّ 

ــة إنَّ  ــتَّ  ويف احلقيق ــذي ي ــّي ال ــزعم أنَّ   هم النب ــذي ي ــو ال ــذه  ه ه

ـالرواية هي وصيّة رسـول اهللا  ا مروّيـة بسـند مظلـم، وفيهـا مـا ، مـع أهنَّ

 .فقط عشـرة اثنا األئمّ  هو خمالف للمتواتر من أنَّ 

الروايـات  كـّل  التمّسـك هبـذه الروايـة، وطـرح ٰى باع اهلـوأليس من اتّ 

 !أبني من هذا؟ ٰى باع للهواملتواترة املعارضة هلا؟ وهل هناك اتّ  ٰى خراألُ 

ّذا أراد ا  ب؟ا ذ   أن  

 : قال أمحد إسامعيل

ــ واملصــيبة أنَّ ( عون أهنَّ م يعلمــون مــا يف وصــيّة رســول اهللا بعضــهم يــدَّ

ــ د لبيعـة الغـدير وحلــديث د تأكيـا جمـرَّ التـي مل يكتبهـا حسـب زعمهـم، وبأهنَّ

لكتابتهــا، ومل يكتبهــا بعــد حادثــة  مل هيــتمّ  الثقلــني املجمــل، وهلــذا فهــو 

ــّام  ــا كع ــذين يقبلوهن ــاكني ال ــو للمس ــم ول ــب زعمه ــة بحس ر وأيب ذر الرزي

لعــيل لتصــل ملــن يقبلوهنــا بعــده؛ لكــي ال يضــيع  ىٰ واملقــداد، ومل يكتبهــا حتَّــ

 .)ة من الضاللمَّ من أصالب الرجال وتعصم األُ  كّل  ويضّل 
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 :واجلواب

رواية سـليم بـن قـيس اهلـاليل التـي ذكرناهـا سـابقًا وغريهـا بيَّنـت  أنَّ 

ــّي  أنَّ  ــده   النب ــن بع ــاء م ــامء اخللف ــاب أس ــك الكت ــب يف ذل أراد أن يكت

أن يكتــب،   واحــدًا بعــد واحــد، والقــوم كــانوا يعلمــون بــام أراد النبــّي 

 ام أنَّ نـه وبـني كتابـة الكتـاب، والسـيّ ولوال ذلك ملا كثر لغطهم، وملـا حـالوا بي

ـمل يقل كالمـًا جيعـل عمـر بـن اخلّطـ  النبّي  ون اب ومـن كـان معـه يتومهَّ

 ! الوجع قد غلبه بحيث صار ال يدرك ما يقول ه كان هيجر، أو أنَّ أنَّ 

ــد ــاء اهل ــان أســامء خلف ــي بي ــاء ه ــدوين أســامء اخللف ــدة يف ت ؛ ٰى والفائ

ة األمـر مـن غـري هـؤالء األئّمـ مـن يتـوّىلٰ  ّل كـ ليكون معلومًا عند النـاس أنَّ 

 .هلا ق عليها، غري مستحّق فهو غاصب للخالفة، متسلِّ 

ــكُّ  ــن ال نش ــّي  يف أنَّ  ونح ــاء إىلٰ   النب ــامء اخللف ــحابته أس ــنيَّ لص  ب

كتابـة ذلـك وتدوينـه   أنَّ قيام الساعة، ونـصَّ علـيهم واحـدًا بعـد واحـد، إالَّ 

ـتشــكي رؤوس األشــهاد يــدفع كــّل  عــىلٰ  ن يطمعــون يف ك أو إنكــار ممـَّ

 .اخلالفة، ويسعون للوصول إليها بغري حّق 

ــتبعد أنَّ  ــّي  ونحــن نس ــ  النب ن أُ أراد أن ُي ــورًا أُ دوِّ ــرم ــة مل  ٰى خ مهّم

قـد أكمـل هـذا الـدين بعـد تنصـيب  اهللا تعـاىلٰ  يبيّنها للنـاس فـيام سـبق؛ ألنَّ 

 ريعة إالَّ ـالشـ يء مـن مهـّامتـشـ يف يـوم الغـدير، ومل يبـَق  أمري املؤمنني 

 .قبل ذلك وبيَّنه رسول اهللا 

ه جممل فهو ناشئ عن جهله ا طعن أمحد إسامعيل يف حديث الثقلني بأنَّ وأمَّ 

ة فهمه للكالم النبوي، ولـو مل يكـن هـذا احلـديث واضـح بالكالم العريب، وقلَّ 

حاول من  ة يف حلوقهم، وكّل ه غصَّ الداللة لطعن فيه أعداء الشيعة الذين رأوا أنَّ 

 .ك فيه من ناحية سنده ال داللتهام شكَّ التشكيك فيه إنَّ 
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ــّي  ــان النب جمــال  أّي  ٰى للمــراد بعرتتــه وأهــل بيتــه ال يبقــ  ومــع بي

ذلـك يف أحاديـث كثـرية  بـنيَّ   النبـّي  احلديث فيه إمجـال، فـإنَّ  للقول بأنَّ 

 .ة فضالً عن الشيعةنَّ رواها أهل السُّ 

أمـر معاويـة بـن : اص، قـالأيب وّقـما رواه مسلم عـن سـعد بـن : منها

ــراب؟ فقــال: أيب ســفيان ســعدًا، فقــال ــا ت ــا منعــك أن تســبَّ أب ــا : م ــا م أمَّ

ــاهلنَّ  ــًا ق ــرُت ثالث ــول اهللا  ذك ــه رس ــدة  ل ــون يل واح ــبّه؛ ألن تك ــن أس فل

 ...أحبُّ إيلَّ من محر النعم منهنَّ 

ــال إىلٰ  ــ: أن ق ــةـول ــذه اآلي ــت ه   :امَّ نزل
ُ
ع
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ـــ ، دعـــا رســول اهللا ]٦١: آل عمـــران[ َوأ ، وفاطمـــة، اً عليَّ

 . )١(»هؤالء أهيل همّ اللّ «: وحسنًا، وحسينًا، فقال

ــك ــن مال ــس ب ــن أن ــنده ع ــذي بس ــرج الرتم ــول اهللا  أنَّ : وأخ  رس

ــرّ  ــان يم ــرج إىلٰ  ك ــهر إذا خ ــتّة أش ــة س ــاب فاطم ــول بب ــر يق ــالة الفج : ص

  بيـت،الصالة يـا أهـل ال«
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مــا  :يف بيتــي نزلــت: مة، قالــتلَ َســ مّ وأخــرج احلــاكم أيضــًا عــن أُ 
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ــت ــول اهللا : قال ــل رس ــني،  إىلٰ  فأرس ــن، واحلس ــة، واحلس ــيل، وفاطم ع

 . )٣(»هؤالء أهل بيتي«: فقال
                                                        

 .١٢١: ٧ صحيح مسلم) ١(

 ؛)هذا حديث حسن غريب من هـذا الوجـه(: ، قال الرتمذي٣٢٥٩ح / ٣١: ٥سنن الرتمذي ) ٢(

 .)جاه، ومل خيرّ مسلمهذا حديث صحيح عٰىل رشط (: قال احلاكم ،١٥٨: ٣مستدرك احلاكم 

ــال احلــاكم١٤٦: ٣مســتدرك احلــاكم ) ٣( ــاري، ومل هــذا حــديث صــحيح عــٰىل رشط الب(: ، ق خ

 .ووافقه الذهبي ،)جاهخيرّ 
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دعـا احلسـن  رسـول اهللا  وبسنده عن واثلـة بـن األسـقع، وفيـه أنَّ 

فاطمـة مـن حجـره  ٰى فخذيـه، وأدنـ واحـد مـنهام عـىلٰ  واحلسني، فأقعـد كـّل 

  :لـفَّ علـيهم ثوبـًا، وقـال وزوجها، ثـمّ 
�
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 .)١(»أهل بيتي أحّق  همّ اللّ 

الصــحابة كــانوا يعلمــون بــاملراد بأهــل البيــت يف  ومــن هــذا يتبــنيَّ أنَّ 

 .ه ال إمجال فيه وال غموضحديث الثقلني، وأنَّ 

لعـدم كتابـة الكتـاب ملـن يقبلونـه   ا السبب الـذي دعـا النبـّي وأمَّ 

ـــ در واملقـــداكعـــّام  ـــوســـلامن وأيب ذر، فألهنَّ ـــه؛ ألهنَّ م كـــانوا م ال حيتاجون

ــؤمنني  ــري امل ــام أم ــكني باإلم ــني  متمّس ــن واحلس ــن وباحلس ، وم

ك به ال حيتاج معه إىلٰ  عارص أمري املؤمنني   . كتاب ومتسَّ

ٰى لعيل لتصل ملن يقبلوهنا بعده؛ لكي ومل يكتبها حتَّ (: عيلوقال أمحد إسام

 .)ة من الضاللمَّ من أصالب الرجال وتعصم األُ  كّل  ال يضيع ويضّل 

ــواب ــة؛ ألنَّ  أنَّ : واجل ــعف والركاك ــح الض ــالم واض ــذا ك ــرض  ه غ

ـ يضـّل أكثـر األُ من كتابة الكتاب هـو أالَّ   النبّي  أكثـر  ة مـن بعـده، فـإنَّ مَّ

اخلالفـة سـيقعون يف الضـالل، ومـن  سـيتبعون املتسـّلطني عـىلٰ الناس الـذي 

ــوم أنَّ  ــذه األُ  املعل ــن ه ــات م ــفئ ــمَّ ــّي ة ستتمسَّ ــت النب ــل بي ،  ك بأه

ــىلٰ  ــيكونون ع ــد وس ــدَّ ٰى ه ــذي نتح ــاب ال ــتهدفهم الكت ــؤالء ال يس ث ، وه

ام يسـتهدف النـاس اآلخـرين الـذين سـينخدعون بخالفـة غاصـبي عنه، وإنَّـ

 .ضالل مبني م عىلٰ شعرون أهنَّ اخلالفة من حيث ال ي
                                                        

هــذا حــديث صــحيح عــٰىل رشط الشــيخني، ومل (: ، قــال احلــاكم١٤٧: ٣مســتدرك احلــاكم ) ١(

 .)عٰىل رشط مسلم(: وقال الذهبي ،)جاهخيرّ 
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 أنَّ  رٌّ عـىلٰ ـه ُمِص ه يظهر من أمحد إسامعيل أنَّ وكام الحظ القارئ العزيز فإنَّ 

ه لو كتبه ملا ة بعده، ومن الواضح أنَّ مَّ األُ  كتب الكتاب الذي ال تضلُّ   النبّي 

علمنا   ك بأهل بيت نبيّهات ومل تتمسَّ  رأيناها قد ضلَّ ة بعده، فلامَّ مَّ ت األُ ضلَّ 

 . مزيد إيضاح مل يكتب ذلك الكتاب، وهذا واضح ال حيتاج إىلٰ   النبّي  أنَّ 

 :قال أمحد إسامعيل

د تكــرار أو تأكيــد حلادثــة الوصــيّة جمــرَّ  وال أدري مــن أيــن علمــوا أنَّ (

 الغـــدير أو غريهـــا مـــن احلـــوادث واألقـــوال الســـابقة لرســـول اهللا 

ــ ــع أنَّ ــل، م ــني املجم ــديث الثقل ــيّ  ه كح ــوحي  نب ــن اهللا وال ــول م ورس

 .)آخر حلظة من حياته ىٰ له، ورسالته هلداية الناس مستمّرة حتَّ  مستمرٌّ 

 :واجلواب

ــده أن يُ  أنَّ  ــا بع ــالم وم ــذا الك ــاول هب ــامعيل ح ــد إس ــكِّ أمح  ك يف أنَّ ش

أراد أن يكتب يف هذا الكتـاب مـا سـبق لـه أن بيَّنـه للنـاس يف يـوم   النبّي 

ــ يف تلــك  عشـــرمل يــذكر املهــدّيني االثنــي  ه الغــدير أو غــريه؛ وحيــث إنَّ

قـد عـاود كتابـة   إن كـان النبـّي  _ي ـذلـك يقتضـ احلوادث املهّمة، فـإنَّ 

ـاألُ  الكتاب الذي ال تضـلُّ  ـ _ة بعـده مَّ يف  عشــره مل يـذكر املهـدّيني االثنـي أنَّ

 . هذا الكتاب، وهذا ينقض دعوة أمحد إسامعيل من أساسها

ـ وكّل   لـع عـىلٰ دث التـي حـدثت يف ذلـك الوقـت، واطَّ ل احلـوامن تأمَّ

أن يكتبـه يف   مـا أراد النبـّي  الروايات التي ذكرت هذه احلوادث يعلـم أنَّ 

ـمَّ األُ  الكتاب الذي ال تضلُّ  نهـا للنـاس يف مـور سـبق أن بيَّ ام هـو أُ ة من بعده إنَّ

د عليها، إالَّ  رها وأكَّ راد يف آخر أ ه  أنَّ حوادث متعّددة وأوقات متفاوتة، وكرَّ

ن هذه األُ ام حياته املقدَّ أيّ  رهـا حتَّـسة أن يدوِّ د عليهـا وكرَّ تكـون  ٰى مور التي أكَّ

 .إنكارها أو التشكيك فيها ٰى  يتأتّ يوم القيامة، ولئالَّ  الناس إىلٰ  ة عىلٰ حجَّ 
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ْم  :أنزل قوله اهللا تعاىلٰ  ام يقوله ألنَّ ومن يقول ذلك إنَّ 
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، )٣: املائـدة( ن

ريعة ـمهّامت الش كان قد َبنيَّ كّل   النبّي  أنَّ  وهذه اآلية واضحة الداللة عىلٰ 

أن يكتبـه قبيـل   ما أراد النبّي  يف أنَّ  قبل نزول هذه اآلية املباركة، وال شكَّ 

 .ها مبيَّنة فيام سبقذلك الكتاب كان من مهّامت الرشيعة، وهي كلّ وفاته يف 

ا كنّـ: عـن عبـد العزيـز بـن مسـلم، قـال الشيخ الكلينـي  ٰى وقد رو

بمــرو، فاجتمعنــا يف اجلــامع يــوم اجلمعــة يف بــدء مقــدمنا،  مــع الرضــا 

 فــأداروا أمــر اإلمامــة، وذكــروا كثــرة اخــتالف النــاس فيهــا، فــدخلت عــىلٰ 

ـم ، فأسيّدي  يـا عبـد «: قـال ، ثـمّ علمته خـوض النـاس فيـه، فتبسَّ

ــه  اهللا  العزيــز جهــل القــوم، وُخــدعوا عــن آرائهــم، إنَّ   مل يقــبض نبيّ

َ فيـه ـشـ أكمل لـه الـدين، وأنـزل عليـه القـرآن فيـه تبيـان كـّل  ٰى حتَّ  يء، َبـنيَّ

احلالل واحلرام، واحلـدود واألحكـام، ومجيـع مـا حيتـاج إليـه النـاس كمـالً، 

ءٍ : ل فقــا ْ َ
ــْن � ــاِب ِم ِكت

ْ
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ــا ف ــام[ م ــزل يف ]٣٨: األنع ، وأن

ــره  ــر عم ــي آخ ــوداع وه ــة ال ْم : حّج
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، وأمـر اإلمامـة َوأ

تـه معـامل ديـنهم، وأوضـح هلـم مَّ  ألُ بـنيَّ  ٰى حتَّـ من متام الدين، ومل يمض 

ــىلٰ  ــركهم ع ــبيلهم، وت ــّق  س ــبيل احل ــد س ــقص ــم عليَّ ــام هل ــًام   اً ، وأق َعَل

ـشـيئًا حيتـاج إليـه األُ ] هلـم[وإمامًا، ومـا تـرك  اهللا   بيَّنـه، فمـن زعـم أنَّ ة إالَّ مَّ

 ١(»مل ُيكمل دينه فقد ردَّ كتاب اهللا، ومن ردَّ كتاب اهللا فهو كافر به(. 

رسوله  أمر اهللا «: ، قالعن أيب جعفر  ،صحيحة زرارة وغريه ويف

  :بوالية عيل، وأنزل عليه
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 .١ح / باب نادر جامع يف فضل اإلمام وصفاته/ ١٩٩و ١٩٨: ١الكايف ) ١(
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َ
الة ويل األمـر، ، وفرض والية أُ ]٥٥: املائدة[ ا�ص�

ـأن يُ  دًا دروا ما هي، فأمر اهللا حممّ فلم ي ـ هلـم الواليـة، كـام فسَّ ر هلـم ـفرسِّ

 أتاه ذلك من اهللا ضاق بذلك صدر رسول ، فلامَّ الصالة والزكاة والصوم واحلّج 

ف أن يرتّدوا عن دينهم، وأن يُ اهللا  بوه، فضاق صدره، وراجع ربَّه ، وختوَّ كذِّ

اهللا  ٰى ، فأوح إليه: َها ا ـ� ي
َ
ـْم يا أ
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ْ
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 ف

ْ
َعل

ْ
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َ
� ]فصدع بأمر ، ]٦٧: املائدة

الصـالة جامعـة، : ٰى ، فنـادمّ يوم غدير ُخ  ذكره، فقام بوالية عيل  اهللا تعاىلٰ 

 .»هد الغائبغ الشاوأمر الناس أن يبلِّ 

وقـال أبـو جعفـر  _قـالوا مجيعـًا غـري أيب اجلـارود : قال عمر بن أذينـة

 _ :» ُوكانــت الواليــة ٰى خــروكانــت الفريضــة تنــزل بعــد الفريضــة األ ،

َمْمــُت : آخــر الفــرائض، فــأنزل اهللا 
ْ
�
َ
ْم َوأ

ُ
�

َ
ــْم ِديــن

ُ
�

َ
ــُت ل

ْ
َمل

ْ
�

َ
ــْوَم أ َ ا�ْ

َمـِ� 
ْ
ْم نِع

ُ
يْ�

َ
نـزل علـيكم ال أُ : يقـول اهللا «: قـال أبـو جعفـر . »َعل

 .)١(»بعد هذه فريضة، قد أكملت لكم الفرائض

  استبعادات أمحد إسامعيل أن يكـون النبـّي   أنَّ ضح ذلك يتبنيَّ إذا اتَّ 

د عليها، كلّ أراد أن يكتب أُ  ها اسـتبعادات خمالفـة مورًا سبق أن بيَّنها للناس وأكَّ

 .البيت للقرآن الكريم ولألحاديث املروّية عن أهل 

: ونحـن يف املقابـل نعيـد عليـه السـؤال إن كـان عنـده جـواب، فنقـول

أراد أن يكتــب للنــاس يف ذلــك الكتــاب   النبــّي  أنَّ  مــا هــو دليلــك عــىلٰ 

 أمرًا جديدًا مل يسبق له أن بيَّنه هلم؟

 : قال أمحد إسامعيل

و بشهر أو د قبل احتضاره بيوم أه مل يوِح ملحمّ اهللا أخربهم مثالً أنَّ  فهل أنَّ (
                                                        

 .٤ح / وله عىل األئّمة واحدًا فواحداً ورس باب ما نصَّ اهللا / ٢٨٩: ١الكايف ) ١(
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األوصياء ] كذا[أحد الثقلني وهو  بشهرين شيئاً جديدًا وتفاصيل جديدة ختصُّ 

يوم القيامة، مع  ة إىلٰ مَّ من بعده وأسامء وصفات بعضهم بام يضمن عدم ضالل األُ 

عني شـيئاً،  ىٰ وإذا مل يكن قد أوح! هذا األمر موافق للحكمة؟ أنَّ  اهللا هلؤالء املـدَّ

ها د تكرار ملا سبق، وهلذا كان األفضل ترك كتابتوصيّة كانت جمرَّ ال فلامذا اجلزم أنَّ 

 ).!بعد رزية اخلميس بحسب زعمهم؟

 :واجلواب

ــ أنــزل آيـة إكــامل الـدين، وأنَّ  اهللا تعـاىلٰ  ا ذكرنــا أنَّ أّنـ ت األحاديــث دلَّ

 .مل ُينزل بعد ذلك فريضة اهللا تعاىلٰ  أنَّ  عىلٰ 

ــ فاهتم فهــذا أمــر قــد وأســامؤهم وصــ ا األوصــياء مــن بعــده وأمَّ

آخــر يــوم يف حياتــه  إىلٰ   فــيام ســبق، ولــن ينتظــر النبــّي   بيَّنــه النبــّي 

ــة كهــذا األمــر؛ والســيّ ليبــنيِّ أمــرًا بــالغ األمهّ  ــة إكــامل الــدين تــدلُّ  ام أنَّ ي  آي

ريعة قــد ُبيِّنــت، وأســامء األوصــياء مــن ـمهــّامت الشــ كــّل  أنَّ  بوضــوح عــىلٰ 

 .نزلت آية إكامل الدين أُ امَّ ـتكون مبيَّنة ل مهّامت الرشيعة التي ينبغي أن

 : قال أمحد إسامعيل

ر لرسول اهللا أنَّ عمر يُ  هل هذا يعني أنَّ ( األفضل عدم كتابة الوصيّة يف  قرِّ

كتابة الكتاب كان بتوفيق  اعرتاض عمر عىلٰ  يوم مخيس كام يزعم من اعتربوا أنَّ 

ل عـدم كتابـة الوصـيّة بعـد يـوم األفض رون لرسول اهللا أنَّ وتسديد، وأنتم تقرِّ 

اهللا  د بن عبدحممّ : اخلميس وال تعدمون القش إليقاد ناركم، فمن الرسول برّبكم

 َّيتم بالتشيّع؟، أم عمر ومجاعته، أم أنتم يا من تسم.( 

 :واجلواب

ــا ال نشــكُّ  ــذه  يف أنَّ  أّن ــه مصــلحة عظيمــة هل ــاب كانــت في ــة الكت كتاب

 . بعده أبدًا، وحسبك هبا فائدة ال تضلُّ ة مَّ األُ  ة، ويكفي أنَّ مَّ األُ 
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 اب كـان قـد أخطـأ خطـأً عمـر بـن اخلّطـ أيضـًا يف أنَّ  ا ال نشـكُّ كام أّنـ

 وبحيلولتــه دون كتابــة الكتــاب، وأنَّ  رســول اهللا  ذريعــًا باعرتاضــه عــىلٰ 

ـب، والسـيّ  كّل  ب فعـل عمـر فهـو جاهـل أو مكـابر متعصِّ  كـّل  ام أنَّ من صوَّ

 .يصلح أن يكون عذرًا لتصحيح هذه الرزّية ما اعتُذر به لعمر ال

ــ ــإنَّ وأمَّ ــة، ف ــه املعروف ــه مقالت ــر وقول ــرتاض عم ــد اع ــوارد يف  ا بع ال

ــّي  الروايــات أنَّ  ــاب ال أقــّل   النب يف ذلــك  أعــرض عــن كتابــة الكت

ــاخلروج، ومل يصــ ــنّ  عــىلٰ  رّ ـاملجلــس، وأمــر القــوم ب ــه، وال أظ ــه في  أنَّ  كتابت

ــذا ــاب مل تعــدّ  أنَّ  عــىلٰ  يــدلُّ  أمحــد إســامعيل ينكــر ذلــك، وه ــك  الكت ــه تل ل

ــي تســتدعي اإلرصار عــىلٰ  ــة الت ــدة املهّم ــبة إىلٰ  الفائ ــه، خصوصــًا بالنس  كتابت

 .رأهيم ٰى هؤالء املعرتضني ومن ير

نــا علمنــا بعــدم فائــدة الكتــاب هلــؤالء بعــد اعــرتاض عمــر مــن نَّ إأي 

ــّي  ــدم إرصار النب ــىلٰ   ع ــا اعت ع ــه، ومل ــك لكتب ــوال ذل ــه، ول ــكتابت  ٰى ن

 .باعرتاض عمر وبلغط من كانوا معه

كتـب هـذا   النبـّي  نعم، ورد يف روايـة سـليم بـن قـيس اهلـاليل أنَّ 

راف القـوم، وأشـهد عليـه بعـض خيـار الصـحابة، وهـذا ـالكتاب بعد انصـ

ـعـن كتابـة الكتـاب لعمـوم األُ   راف النبّي ـال ينايف انص ة؛ ملـا فيـه مـن مَّ

 . اهللا سبحانهاملفاسد التي ال يعلم مداها إالَّ 

هـذا اللغـط والصـياح  أمحـد إسـامعيل بـدالً مـن كـّل  وكان الالزم عىلٰ 

كتـب ذلـك الكتـاب،   النبـّي  أنَّ  عـىلٰ  أن يأيت بدليل واحد صـحيح يـدلُّ 

 .هذا خري له من كثرة الكالم الذي ال طائل منه فإنَّ 

 أنـا أدعـو مـن يقولـون هـذا القـول إىلٰ ( :والغريب قول أمحد إسـامعيل

 .)بة واالستغفار إن كانوا خيافون اهللالتو
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ال  _جزمـًا  مَ ِلـلـو عُ  _هذه املسـألة مسـألة تارخييـة، واخلطـأ فيهـا  فإنَّ 

ــيّ  ــتغفار، والس ــة واالس ــتوجب التوب ــرَ يس ــن مل ي ــبة مل ــدًا  ام بالنس ــيالً واح دل

ــدلُّ  ــحيحًا ي ــىلٰ  ص ــّي  أنَّ  ع ــاب، ورأ  النب ــة الكت ــاود كتاب ــّل  أنَّ  ٰى ع  ك

ـ طـرد القـوم، ومل يكتـب الكتـاب يف   النبـّي  أنَّ  ت عـىلٰ دالروايات قد أكَّ

 ة عـىلٰ ذكرناهـا فـيام سـبق، والروايـات الداّلـ ٰى خـرذلك املجلس، مع قرائن أُ 

ـ ه أنَّ  ه مل عـاود كتابـة الكتـاب وأشـهد عليـه بعـض الصـحابة ال تنـايف أنَّ

 .ة فقط، واهللا أعلمام كتبه للخاّص ة، وإنَّ مَّ يكتب هذا الكتاب لعموم األُ 

 : قال أمحد إسامعيل

الوحي والتبليغ  ة عند االحتضار خلليفة اهللا واحلكمة منها ألنَّ ة الوصيّ فعلَّ (

ته تكـون بـآخر مـا آخر حلظة من حياته، فوصيَّ  ىٰ خلليفة اهللا يف أرضه حتَّ  مستمرّ 

 .)أمر خليفة أو خلفاء اهللا من بعده أو أوصيائه له فيام خيصُّ  ىٰ يوح

 :واجلواب

مـور، عليـه األُ  ٰى هـو العـامل املطلـق الـذي ال ختفـ حانه وتعاىلٰ اهللا سب أنَّ 

ر وصـيّة نبيّـه فـيام يتعلَّـضـح لـه األُ تتَّ  ٰى وال حيتاج لالنتظار حتَّـ ق مـور، فيـؤخِّ

آخر ساعة مـن حياتـه، ليفـاجئ النـاس بخلفـاء جـدد مل يسـبق  ٰى باخللفاء حتَّ 

 .له أن ذكرهم للناس

 أنَّ  د يف مناسبات متعّددة عىلٰ أكَّ   نبّي أمر اخللفاء حمسوم سابقًا، وال إنَّ 

 .خليفة، ال يزيدون وال ينقصون عشـراخللفاء من بعده اثنا 

يسـتلزم تكـذيب  عشــرخلفـاء آخـرين غـري االثنـي  والتنصيص عـىلٰ 

 .فقط عشـركالمه السابق الذي حرص فيه اخللفاء يف اثني 

ا أن ُيثبـت املهـدّيني أمحد إسامعيل أراد بكالمه هذ وكام قلناه فيام سبق إنَّ 

أمالهـا يف ليلـة   النبّي  التي جاء فيها أنَّ ) الغيبة(برواية كتاب  عشـراالثني 
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، ومضموهنا معاَرض بروايات اً رويت بسند مظلم جدَّ : ا كام قلناوفاته، رغم أهنَّ 

 .فقط عشـرة يف اثني ر األئمّ ـكثرية متواترة حتص

 :قال أمحد إسامعيل

ُم  :طلق سبحانهوهلذا قال احلكيم امل(
ُ
�
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د
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ُ
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م
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 .)فحسب )كتب عليكم الوصيّة(: ، ومل يقل... ا�

 :واجلواب

ــ ــد بــذلك أنَّ أنَّ ــ ه يري ــات اهللا إنَّ ام أوجــب الوصــيّة عنــد حضــور عالم

ــك؛ ألنَّ  ــل ذل ــا قب ــوت، ومل يوجبه ــّل  امل ــان إ ك ــرب  ٰى ذا رأإنس ــات ق عالم

 .موته علم ما له وما عليه من حقوق هللا أو للناس

ه لـيس املـراد بوقـت حضــور املـوت هـو مـا قبـل املــوت أنَّـ ٰى وال خيفـ

 .هذا أمر ال يمكن معرفته بليلة كام فهمه أمحد إسامعيل، فإنَّ 

ــربيس  ــال الط  (: ق
ُ

ــوْت َم
ْ
ُم ا�

ُ
�

َ
ــد َح

َ
ـــَر أ

َ
ــباب  إِذا َحض أي أس

ونحوه مـن اهلـرم، ومل ُيـِرد إذا عـاين البـأس وَمَلـك املـوت؛  املوت من مرض

 .)١()تلك احلالة تشغله عن الوصيّة ألنَّ 

رًا، ام وردت يف الوصـيّة بـاألموال كـام قلنـاه مكـرَّ هـذه اآليـة إنَّـ مع أنَّ 

 .الوصيّة بغري املال ا ليست ناظرة إىلٰ وأهنَّ 

   ا؟ّ )ا) روا ب 

 : إسامعيلقال أمحد 

ــ( ــول حمّم ــنيَّ الرس ــذا ب ــأنَّ  د وهل ــيس ب ــة اخلم ــّمي برزي ــيام ُس  ف

ــوصــيَّ  ا يف تشــخيص ته عنــد املــوت هــي العاصــم مــن الضــالل ال غــري؛ ألهنَّ
                                                        

 .٤٩٣: ١جممع البيان تفسري ) ١(
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باالســم والصــفة الــذي ال يمكــن ) خلــف العاصــم مــن الضــاللامل(الثقلــني 

 .)يوم القيامة معه أن حيصل الضالل ملن التزم هبذه الوصيّة إىلٰ 

 :وابواجل

ــّي  أنَّ  ــيس أنَّ   النب ــوم اخلم ــنيِّ يف ي ــيَّ  مل يب ــي وص ــوت ه ــد امل ته عن

ــ ــل إنَّ ــتكلَّ  ه العاصــم مــن الضــالل ال غــري، ب م يف ذلــك اليــوم عــن مل ي

ــوصــيَّ  ــته عنــد املــوت، وإنَّ م عــن الكتــاب الــذي أراد أن يكتبــه للنــاس ام تكلَّ

 .وا بعدهال يضلّ  ٰى حتَّ 

ص الثقلـني باالسـم ة تُ ه الوصـيَ هـذ ا زعـم أمحـد إسـامعيل أنَّ وأمَّ  شـخِّ

الل ملـن التـزم يص أن حيصـل الضـوالصفة بحيث ال يمكن مـع هـذا التشـخ

أن يكتبــه للنــاس   بالوصــيّة، فهــو خلــط بــني الكتــاب الــذي أراد النبــّي 

 . وا بعده، وبني الوصيّة التي أمالها وكتبها أمري املؤمنني كيال يضلّ 

ـة التـي يدنـدن هبـا أمحـا الوصـيّ وأمَّ  ا وصـيّة د إسـامعيل فلـم يثبـت أهنَّ

ــول اهللا  ــرس ــت أهنَّ ــف تثب ــروَ ؛ إذ كي ــول اهللا ومل ُت ــيّة رس ــند  ا وص بس

ــ ــال أهنَّ ــحيح، واحل ــول اهللا ص ــن رس ــت ع ــحيحة لُروي ــت ص ــو كان  ا ل

بالتواتر، ورواهـا الشـيعة خلفـًا عـن سـلف، وطبقـة عـن طبقـة، وعـن إمـام 

تـاب واحـد، وبسـند ضـعيف بـل مظلـم كـام  يف كإالَّ  روَ ا مل ُتـ أهنَّ بعد إمام، إالَّ 

 !؟رسول اهللا  نسبتها إىلٰ  قلنا، فكيف يصحُّ 

ص الثقلني فغري صحيحالوصيّة تُ  ا زعم أمحد إسامعيل أنَّ وأمَّ   .شخِّ

ه ال حيتـاج أنَّـ فمضـافًا إىلٰ  _وهـو القـرآن الكـريم  _ا الثقـل األكـرب أمَّ 

صه كام هو واضالرواية مل تُ  تشخيص فإنَّ  إىلٰ   .ح ملن قرأهاشخِّ

ــ  عشـــرة أهــل البيــت االثنــي ا الثقــل األصــغر فــإن أراد هبــم أئّمــوأمَّ

  َّـــحيح، إال ـــو ص ـــامعيل يف يشء؛ ألنَّ   أنَّ فه ـــد إس ـــع أمح ـــذا ال ينف  ه
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 عشــرة االثنـي صـت هـؤالء األئّمـخر صـحيحة بـل متـواترة شخَّ روايات أُ 

 .أيضًا، وقد ذكرنا طائفة منها فيام سبق

بسـند صـحيح عـن غيـاث  شـيخ الصـدوق ومن ضمنها مـا رواه ال

د بـن عـيل، عـن أبيـه د، عـن أبيـه حمّمـبن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن حممّ 

 ُسـئل أمـري املــؤمنني «: ، قــالعـيل بـن احلسـني، عــن أبيـه احلسـني 

ــ ــن معن ــول اهللا  ٰى ع ــول رس ــنيإّين : ق ــيكم الثقل ــف ف ــاب اهللا، :  خملِّ كت

ة التسـعة مـن سـن، واحلسـني، واألئّمـأنـا، واحل: وعرتيت، َمن العـرتة؟ فقـال

ولــد احلســني، تاســعهم مهــدّهيم وقــائمهم، ال يفــارقون كتــاب اهللا وال 

 .)١(»حوضه رسول اهللا  َيِردوا عىلٰ  ٰى يفارقهم حتَّ 

ــىلٰ  ــة ع ــح الدالل ــديث واض ــذا احل ــب  أنَّ  وه ــي جي ــة الت ــرتة النبوّي الع

 .فقط دون غريهم  عشـرة االثني التمّسك هبا هم األئمّ 

ــو ــامعيل أنَّ أمَّ ــد إس ــاب  ا إن أراد أمح ــة كت ــة(رواي ــت ) الغيب ص شخَّ

، وهـذا مـا يريـده بالفعـل، فهـو عشــرواملهدّيني االثنـي  عشـرة االثني األئمّ 

ا مل تبـنيِّ مـن أسـامء أولئـك املهـدّيني أحـدًا، فضـالً عـن أن غري صحيح؛ ألهنَّ 

 .تبنيِّ مجيع أسامئهم وكامل صفاهتم

ــريًا  ــامعيل كث ــد إس عي أنَّ وأمح ــدَّ ــا ي ــاب  م ــة كت ــة(رواي ــه ) الغيب ذكرت

تلـك الروايـة مل  إثبـات ذلـك دونـه خـرط القتـاد، فـإنَّ   أنَّ باسمه وصفته، إالَّ 

 .تبنيِّ ألمحد إسامعيل ال اسًام وال صفةً 

هـو الـذي لـه ثالثـة  اإلمـام املهـدي  ا فـيام سـبق أنَّ ونحن قد بيَّنّـ

ــة ــه يف الرواي ــإذا حضــ«: أســامي يف قول ــاة فليســّلمها إىلٰ رته اـف ــه أّول  لوف ابن
                                                        

 . ٦٤ح / ٢٢باب / ٢٤١و ٢٤٠: ؛ كامل الدين٢٥ح / ٦٠: ١ عيون أخبار الرضا ) ١(
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بني، لـه ثالثـة أسـامي اسـم كاسـمي واسـم أيب، وهـو عبـد اهللا وأمحـد، : املقرَّ

 .»ل املؤمننياملهدي، هو أوّ : واالسم الثالث

ــدلُّ  ــىلٰ  وي ــات أُ  ع ــود رواي ــك وج ــذل ــا التص ــر ورد فيه ــأنَّ ـخ  ريح ب

 .سبقله هذه األسامء الثالثة كام ذكرنا ذلك فيام  اإلمام املهدي 

ــلَّ  ــو س ــود إىلٰ  منا أنَّ ول ــمري يع ــه، وأنَّ  الض ــامي ابن ــة أس ــه ثالث ــه ل : ابن

ــد، وعبــد ــدي، فإنَّــ ،اهللا أمح ــوامله ــت بــذلك أنَّ ــامعيل ه ال يثب ه أمحــد إس

ه لـيس ، بـل الثابـت أنَّـه ابـن اإلمـام املهـدي ه مل يثبـت أنَّـ؛ ألنَّ البصـري

 . ابنًا له ولو بالوسائط املتعّددة

الرابع ألمحـد إسـامعيل  هو اجلدّ  اإلمام املهدي  الً أنَّ منا جدولو سلَّ 

ه هو املـراد يف الروايـة لـو أنَّ  عىلٰ  عي زورًا وهبتانًا، فهذا ال يدلُّ كام يدَّ  البصـري

 .املراد به االبن املبارش لإلمام املهدي  تها، إذ لعلَّ منا بصحَّ سلَّ 

ــة أنَّ  ــاب  والنتيج ــة كت ــة(رواي ص أّي ) الغيب ــخِّ ــ مل تش ــني، ال م ن الثقل

األكرب وال بعضًا من األصـغر وهـم املهـدّيون، وإن زعـم أمحـد إسـامعيل بـال 

 .ل املهدّينيصت أوّ ا شخَّ ة وال برهان أهنَّ حجَّ 

ّا    ّا ا  ن:  

 : قال أمحد إسامعيل

 _قـول الرسـول يف يـوم الرزّيـة  عيـد للتنبيـه ولفـت االنتبـاه أنَّ وهنا أُ (

وا بعـده ائتـوين بكتـاب أكتـب لكـم كتابـاً لـن تضـلّ «: _اس كام سّامه ابن عبّـ

ما سـبق مـن التبليـغ الـذي جـاء بـه الرسـول بـام فيـه القـرآن  أنَّ : معناه» أبداً 

ـ وعيل   ات عديـدة بـل واحلسـن واحلسـني غ بوصـايته مـرّ الـذي بلَّ

ــاللــذان ُشّخصــا بحــديث الكســاء وغــريه، ال يعصــم األُ   ل إىلٰ ة مــن الضــالمَّ

 .)يوم القيامة
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 :واجلواب

 كـّل  ٰى ة قلـم ألغـبسـاطة وبجـرَّ  أمحد إسـامعيل يف كالمـه هـذا بكـّل  أنَّ 

ذلـك ال  كـّل  يف تبليـغ القـرآن وتبليـغ اخلالفـة، وزعـم أنَّ   جهود النبـّي 

 .يوم القيامة يعصم الناس من الوقوع يف الضالل إىلٰ 

رسـول  ة عظيمـة عـىلٰ هذا الكـالم جمازفـة كبـرية وجـرأ يف أنَّ  وال شكَّ 

ين عشــر، وتبديد جلهـوده املباركـة وجهـاده العظـيم طيلـة ثـالث واهللا 

 .ةة الدعوة اإلسالميّ سنة هي مدَّ 

كتابــة كتــاب   إرادة النبــّي  قــارئ منصــف أنَّ  كــّل  عــىلٰ  ٰى وال خيفــ

مـا بلَّغـه قبـل ذلـك مل يكـن  كـّل  أنَّ  عـىلٰ  ة كيال تضّل بعده أبـدًا، ال يـدلُّ مَّ لألُ 

ًا يف هدايـة النــاس ويف مـنعهم مـن الوقــوع يف الضـالل، ويكفـي داللتــه كافيـ

، مّ يف مواقــع كثــرية، وتنصــيبه لــه يف يــوم غــدير ُخــ أمــري املــؤمنني  عــىلٰ 

 .هذا وحده كاٍف يف هداية الناس ومنعهم من الوقوع يف الضالل فإنَّ 

 .كفاية ذلك كثرية ة عىلٰ واألحاديث الدالّ 

ــا ــويس :منه ــيخ الط ــا رواه الش ــن   م ــد ب ــن زي ــنده ع ــه بس يف أمالي

ــال ــم، ق ــول اهللا : أرق ــال رس ــوت «: ق ــايت، ويم ــا حي ــبَّ أن حيي ــن أح م

ــ ــدخل اجلنَّ ــويت، وي ــدين رّيب م ــي وع ــة الت ــولَّ عليَّ ــ اً ، فليت ــدي، فإنَّ ــن بع ه ل

 .)١(»ٰى رد يف، ولن يدخلكم ٰى خيرجكم من هد

ــدوق  روٰى و ــ الشــيخ الص ــن عبّ ــد اهللا ب ــنده عــن عب ، اس بس

ـك بـالعروة الـوثق«: ال رسـول اهللا ق: قال التـي ال  ٰى مـن أحـبَّ أن يتمسَّ

ــ ــك بواليــة أخــي ووصــيّي عــيل بــن أيب طالــب، فإنَّ ه ال انفصــام هلــا، فليتمسَّ

 .)٢(»هيلك من أحبَّه وتوّاله، وال ينجو من أبغضه وعاداه
                                                        

 ).١٠٧٩/٤٨(ح / ٤٩٣: الطويسأمايل ) ١(

 .١ح .../ باب معنى العروة الوثقٰى / ٣٦٩و ٣٦٨: معاين األخبار) ٢(
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ســمعت «: ، قــالوبســنده عــن موالنــا اإلمــام عــيل بــن احلســني 

ث عن أبيه أمـأيب ُحي  ـ ري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب دِّ سـمعت : ه قـالأنَّ

ــول اهللا  ــول رس ــ: يق ــق احلبَّ ــذي فل ــيل، وال ــا ع ــرأ النَّ ي ــة وب ــمة، إنَّ ك َس

تــي، مــن أطاعــك مَّ يــا عــيل، أنــت وصــيّي وإمــام أُ . ألفضــل اخلليقــة بعــدي

 .)١(»أطاعني، ومن عصاك عصاين

، عـن الرضـا، عـن أبيـه ٰى وبسنده عن موالنا أيب احلسن عـيل بـن موسـ

ــه  ــالآبائ ــول اهللا : ، ق ــال رس ــفينة «: ق ــب س ــبَّ أن يرك ــن أح م

ــوثق ــالعروة ال ــك ب ــاة، ويستمس ــمٰى النج ــواِل  ، ويعتص ــني، فلي ــل اهللا املت بحب

ــ ــ اً عليَّ ــأتّم باألئّم ــدّوه، ولي ــاِد ع ــدي، وليع ــإهنَّ بع ــده، ف ــن ول ــداة م م ة اهل

وقـادة تـي، مَّ اخللـق بعـدي، وسـادة أُ  خلفائي، وأوصـيائي، وحجـج اهللا عـىلٰ 

ــاء إىلٰ  ــ األتقي ــدائهم اجلنَّ ــزب أع ــزب اهللا، وح ــزيب ح ــزيب، وح ــزهبم ح ة، ح

 .)٢(»حزب الشيطان

ــال ــن ســمرة، ق ــرمحن ب ــد ال ــا رســول اهللا، : قلــت: وبســنده عــن عب ي

قـت «: فقـال. النجـاة أرشدين إىلٰ  يـا ابـن سـمرة، إذا اختلفـت األهـواء، وتفرَّ

تـي، وخليفتـي علـيهم مـن مَّ ه إمـام أُ اآلراء، فعليك بعـيل بـن أيب طالـب، فإنَّـ

والباطــل، مــن ســأله أجابــه،  ز بــني احلــّق ميِّــبعــدي، وهــو الفــاروق الــذي يُ 

مـن عنـده وجـده، ومـن الـتمس  ومن اسرتشده أرشـده، ومـن طلـب احلـّق 

لديـه صـادفه، ومـن جلـأ إليـه آمنـه، ومـن استمسـك بـه نّجـاه، ومـن  ٰى اهلد

لـه ووااله، وهلـك مـن ردَّ  يـا ابـن سـمرة، َسـِلَم مـن َسـلَّمَ . به هـداه ٰى اقتد

ي، روحـه مـن روحـي، وطينتـه مـن منّـ اً عليَّـ يا ابن سـمرة، إنَّ . عليه وعاداه
                                                        

 .)٢٤/١٠(ح / ٦٢: أمايل الصدوق) ١(

 .٤٣ح / ٢٦٢: ١ ؛ عيون أخبار الرضا )٣٧/٥(ح / ٧٠: أمايل الصدوق) ٢(
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طينتي، وهو أخي وأنـا أخـوه، وهـو زوج ابنتـي فاطمـة سـيّدة نسـاء العـاملني 

ة تـي، وسـيّدي شـباب أهـل اجلنَّــمَّ منـه إمـاَمْي أُ  مـن األّولـني واآلخـرين، إنَّ 

ــائم أُ احلســن واحلســني، وتســعة مــن و ــد احلســني، تاســعهم ق تــي، يمــأل مَّ ل

 .)١(»األرض قسطًا وعدالً كام ُملئت جورًا وظلامً 

ال حاجـة لـذكر املزيـد منهـا لكثرهتـا  اً واألحاديث يف ذلـك كثـرية جـدَّ 

 .واشتهارها عند الشيعة

مجيــع هــذه األحاديــث وغريهــا، وكــذا  أمحــد إســامعيل أنَّ  ٰى فهــل يــر

 َ النـاس  مـن الـذي جيـب عـىلٰ  فيهـا رسـول اهللا  املواقف الكثرية التي َبنيَّ

النـاس بعـد رسـول   يضـّل هـا غـري كافيـة يف أالَّ كوا به مـن بعـده، كلّ أن يتمسَّ 

كتابـة ذلـك الكتـاب الـذي حـال عمـر  ف فقط عـىلٰ ذلك متوقِّ  ، وأنَّ اهللا 

 !اب دون كتابته؟بن اخلطّ 

 !قارئ منصف جواب هذا السؤال يعرفه كّل 

  : د     )ا(روا ب 

 : قال أمحد إسامعيل

ــبــل الــذي يعصــم األُ ( ة مــن الضــالل هــو هــذا التشــخيص الــدقيق مَّ

ته ، وأمــره اهللا بتبليغــه للنــاس بوصــيَّ وحــي لرســول اهللا للثقلــني الــذي أُ 

 .)املباركة عند االحتضار، ويف ختام حياته ورسالته املباركة

 :واجلواب

ــ ــة كتــاب  ســبق أنَّ  ا أوضــحنا فــيامأّن ص الثقــل مل تُ ) الغيبــة(رواي شــخِّ

ــريم، ومل تُ  ــرآن الك ــو الق ــرب وه ــخِّ األك ــد ش ــربهم أمح ــن يعت ــض م ص بع
                                                        

 .١ح / ٢٤باب / ٢٥٧: ؛ كامل الدين)٤٥/٣(ح / ٧٨: أمايل الصدوق) ١(
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ة االثنـا الثقـل األصـغر هـم األئّمـ أنَّ  ٰى ه يـرإسامعيل من الثقل األصغر؛ ألنَّـ

دت األئّمـعشــرون االثنـا واملهديّ  عشـر  عشــرة االثنـي ، والروايـة وإن عـدَّ

ــت أســامءهم، إالَّ ، وبيَّنــ ا مل تــذكر اســم واحــد مــن املهــدّيني االثنــي  أهنَّ

 .ل كام أوضحناه فيام سبقاملهدي األوّ  ٰى ، حتَّ عشـر

له ثالثة  ل، وأنَّ نت اسم املهدي األوّ ة بيَّ رواية الوصيّ  إنَّ : ولو تنزلنا وقلنا

ه االبن لَّ هذا ليس كافيًا يف تشخيصه، فلع واملهدي، فإنَّ  ،أمحد، وعبد اهللا: أسامي

 !ه حفيد احلفيداملبارش لإلمام املهدي، ال كام يزعم أمحد إسامعيل أنَّ 

البــاقني،  عشـــرالروايــة مل تــذكر أســامء املهــدّيني األحــد  أنَّ  مضــافًا إىلٰ 

ــة كتــاب  فكيــف يــزعم أمحــد إســامعيل أنَّ  ــني ) الغيبــة(رواي صــت الثقل شخَّ

 !تشخيصًا دقيقًا؟

 : قال أمحد إسامعيل

لـــدينا آيـــة توجـــب كتابـــة الوصـــيّة عنـــد االحتضـــار : يف اخلتـــام(

ــىلٰ  ــني ع ــني دالت ــوب وبكلمت ــَب  :الوج تِ
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 .)هم الرسول باملعصيّةينكر كتابة الوصيّة يتَّ 

 :واجلواب

ر، وقد أجبنا عليه فيام سبق، وبيَّنا عدَّ  أنَّ   :مورة أُ هذا كالم مكرَّ

ـــ أنَّ _  ١ م يف ام وردت يف األمـــوال، ونحـــن ال نـــتكلَّ هـــذه اآليـــة إنَّ

عيل خلــط كثــريًا بــني األمــرين، وأرصَّ أمحــد إســام  أنَّ الوصــيّة بــاألموال، إالَّ 

 .هذا اخللط واخلبط عىلٰ 

ـ ا أنَّ ا بيَّنّ أنّ _  ٢ ام جتـب إذا ظهـرت أمـارات املـوت، ال عنـد الوصـيّة إنَّ
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ــه أمحــد إســامعيل، فــإنَّ  رّ ـاالحتضــار كــام يصــ ــد االحتضــار  علي الرجــل عن

 .يكون مشغوالً بنفسه، فكيف يتيرسَّ له أن يويص بوصاياه

ـــ_  ٣ ـــّي  نتنـــازع يف أنَّ  ا الأّن ـــإنَّ  بكـــّل  أوٰىص   النب  وصـــاياه، ف

ــىلٰ  ــد أطبقــوا ع ــّي  أنَّ  الشــيعة ق ــع  أمــري املــؤمنني  أوٰىص   النب بجمي

 .وصاياه يف األموال وغريها

يف كتـاب  إنكار رواية الوصيّة التي رواهـا الشـيخ الطـويس  أنَّ _  ٤

الروايات الكثرية  ألنَّ مات ومل يوص؛   النبّي  ال يستلزم القول بأنَّ ) الغيبة(

 النبـّي  وصـاياه، وأنَّ  بكـّل  أوٰىص   النبّي  أنَّ  ت عىلٰ التي نقلنا بعضًا منها دلَّ 

  ُالً نزلت من السامء كتابًا خمتومًا مسجَّ  ٰى خرله وصيّة أ. 

ــّي  أنَّ _  ٥ ــذي أراد النب ــاب ال ــه لألُ   الكت ــأن يكتب ــّل مَّ ــيال تض ة ك

ــيّة، وأنَّ  ــاير للوص ــده مغ ــال بع ــّي  إنَّ ( :مــن ق ــذا   النب ــة ه ــاود كتاب مل يع

ــ)الكتــاب بعــد لغــط القــوم واعرتاضــهم عليــه   النبــّي  ه ال ينكــر أنَّ ، فإنَّ

 .   بجميع وصاياه قد أوٰىص 

ــّي  ا أنَّ ا بيَّنّــأّنــ_  ٦ أن يكتبــه للنــاس يف الكتــاب   مــا أراد النب

ــاألُ  الــذي ال تضــّل  ــمَّ ــد مــور ســبق لــه أن ذكرهــا هلــم، ام هــي أُ ة بعــده إنَّ وأكَّ

ــ ه أراد أن يكتبهــا وُيشــهد عليهــا يف مواقــف خمتلفــة وأوقــات متعــّددة، ولكنَّ

 .ك فيها مشكِّك، أو ُينكرها ُمنكرشكِّ ال يُ  ٰى الناس عليها حتَّ 

ّ إ ه أ  توا:  

 :قال أمحد إسامعيل

ــدلُّ ( ــات ت ــدينا رواي ــىلٰ  ول ــمَّ  ع ــيّة أو ه ــة الوص ــة  كتاب ــول بكتاب الرس

ــ ــار كرزّي ــد االحتض ــيّة عن ــاريالوص ــة يف البخ ــيس املروي ــا رواه  ،ة اخلم وم

 .)سليم بن قيس يف كتابه
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 :واجلواب

 :ا ما رواه البخاري فهي روايات عديدةأمَّ 

ــ :منهــا َر رســول اهللا ـ ُحِضــامَّ ـلــ: ، قــالاس مــا رواه عــن ابــن عبّ

 ــ ــن اخلّط ــر ب ــيهم عم ــال ف ــت رج ــّي ويف البي ــال النب ــمَّ «:  اب، ق هل

قـد غلـب عليـه   النبـّي  إنَّ : فقـال عمـر. »كتب لكم كتابًا ال تضّلوا بعـدهأ

فـــاختلف أهــل البيـــت . الوجــع، وعنـــدكم القــرآن، حســـبنا كتــاب اهللا

كتابـًا لـن تضـّلوا   بـوا يكتـب لكـم النبـّي قرِّ : فاختصموا، منهم من يقول

  أكثـروا اللغـو واالخـتالف عنـدبعده، ومنهم من يقـول مـا قـال عمـر، فلـامَّ 

اس وكـان ابـن عبّـ: قـال عبيـد اهللا. »قومـوا«: قـال رسـول اهللا   النبّي 

وبـني أن يكتــب  الرزّيــة مـا حـال بــني رسـول اهللا  الرزّيـة كـّل  إنَّ : يقـول

 .)١(»هلم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم

ــ  النبــّي  أنَّ  وهــذه الروايــة واضــحة الداللــة عــىلٰ  ام أراد أن إنَّ

ـ  يضـّلون بعـده، ومل يصـفه النبـّي  ة كتابـًا المَّ يكتب لألُ  ه وصـيّة، كـام بأنَّ

 .ه مل يعاود كتابته بعد أن اعرتض عليه عمر ومن كان معهأنَّ 

قـال  أمـري املـؤمنني  ا رواية سليم بن قـيس فقـد جـاء فيهـا أنَّ وأمَّ 

حـني دعـا بـالكتف  يا طلحة، ألسـَت قـد شـهدَت رسـول اهللا  «: لطلحة

ـة وال ختتلـف، فقـال صـاحبك مـا قـالليكتب فيها ما ال تضـلُّ األُ  إنَّ نبـّي : مَّ

بــٰىل، قــد شــهدُت : ، قــال»، ثــّم تركهــا؟اهللا هيجــر، فغضــب رســول اهللا 

ـــامَّ خــرجتم أخــربين بــذلك رســول اهللا «: قــال. ذاك ، وبالــذي فــإنَّكم ل

 أنَّ اهللا : أراد أن يكتــب فيهــا، وأن ُيشــهد عليهــا العاّمــة، فــأخربه جربائيــل

ة االختالف والفرقـة، ثـّم دعـا بصـحيفة، فـأمٰىل عـيلَّ مـا أراد قد علم من األُ  مَّ
                                                        

 .٩: ٧ صحيح البخاري) ١(
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ــط ــة ره ــك ثالث ــٰىل ذل ــهد ع ــف، وأش ــب يف الكت ــا ذر، : أن يكت ــلامن، وأب س

ٰى مــن يكــون مــن أئّمــة اهلــدٰى الــذين أمــر اهللا بطــاعتهم إٰىل  واملقــداد، وســمَّ

، ثـّم _سـن وأدنـٰى بيـده إٰىل احل _يوم القيامة، فسـّامين أّوهلـم، ثـّم ابنـي هـذا 

، كـذلك كـان يـا أبـا _يعنـي احلسـني  _احلسني، ثّم تسعة من ولد ابنـي هـذا 

. نشـهد بـذلك عـٰىل رسـول اهللا : ، فقـاموا وقـالوا»ذر وأنت يـا مقـداد؟

ــة ــال طلح ــول اهللا : فق ــن رس ــمعت م ــد س ــول أليب ذر واهللا لق ــا «: يق م

يب ذر، وال أظلَّت اخلضــراء، وال أقلَّـت الغـرباء عـٰىل ذي هلجـة أصـدق مـن أ

ـام مل يشـهدا إالَّ عـٰىل حـّق، وألنـت أصـدق وآثـر »أبّر عند اهللا ، وأنا أشـهد أهنَّ

 .)١(...عندي منهام

ــًا : ســمعت ســلامن يقــول: وعــن ســليم بــن قــيس، قــال ســمعت علي

 _  بعد ما قال ذلـك الرجـل مـا قـال، وغضـب رسـول اهللا ودفـع ،

ــف  ــول اهللا «: _الكت ــأل رس ــان أر أَال نس ــذي ك ــن ال ــب يف ع اد أن يكت

، فسـكتُّ حتَّـٰى إذا قـام »الكتف ممَّا لو كتبـه مل يضـّل أحـد ومل خيتلـف اثنـان؟

ــني  ــن، واحلس ــة، واحلس ــيل، وفاطم ــي ع ــت، وبق ــن يف البي ــا م ، وذهبن

فـأراد . »اجلسـوا«: نقوم أنـا وصـاحبَيَّ أبـو ذر واملقـداد، قـال لنـا عـيل 

ــول اهللا  ــأل رس ــول ا أن يس ــدأه رس ــمع، فابت ــن نس ــال هللا ونح : فق

يا أخي، أَمـا سـمعت مـا قـال عـدّو اهللا؟ أتـاين جربئيـل قبـُل، فـأخربين أنَّـه «

ــة  ـــٰى الفرق ــد قض ــا، وأنَّ اهللا ق ــاحبه ِعْجله ــة، وأنَّ ص ــذه األُمَّ ــامري ه س

تـي مــن بعـدي، فــأمرين أن أكتـب ذلــك الكتـاب الــذي  واالخـتالف عــٰىل ُأمَّ

ثـــة عليـــه، ادُع يل أردت أن أكتبـــه يف الكتـــف لـــك، وأشـــهد هـــؤالء الثال

ــالً . »بصــحيفة ــده رج ــة اهلــداة مــن بع ــامء األئّم ــه أس ــأمٰىل علي ــأتٰى هبــا، ف ف
                                                        

 .٤ح / ٢١٢و ٢١١: كتاب سليم بن قيس اهلاليل) ١(
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إّين ُأشـــهدكم أنَّ أخـــي «: خيّطـــه بيـــده، وقـــال  رجـــالً، وعـــيل 

تـي عـيل بـن أيب  طالـب، ثـّم احلسـن، ثـّم  ووزيري ووارثـي وخليفتـي يف ُأمَّ

أحفـظ مـنهم غـري  ثـّم مل. »احلسني، ثّم مـن بعـدهم تسـعة مـن ولـد احلسـني

، غـري أّين عيل وحمّمـد، ثـّم اشـتبه اآلخـرون مـن أسـامء األئّمـة : رجلني

ســمعت صــفة املهــدي وعدلــه وعملــه، وأنَّ اهللا يمــأل بــه األرض عــدالً كــام 

ــًام وجــوراً  ــّي . ُملئــْت ظل ــال النب ــّم ق ــّم «: ث ــذا، ث إّين أردُت أن أكتــب ه

أه علــيهم، وُأشــهدهم عليــه، أخــرج بــه إٰىل املســجد، ثــّم أدعــو العاّمــة، فــأقر

فلقيـت أبـا ذر واملقـداد يف إمـارة : ثـّم قـال سـليم. »فأبٰى اهللا وقضـٰى مـا أراد

ــًا  ــت علي ــّم لقي ثاين، ث ــدَّ ــثامن فح ــني  ع ــن واحلس ــة واحلس ، بالكوف

ًا، ما زادوا وال نقصوا، كأنَّام ينطقون بلسان واحد ثاين به رسَّ  .)١(فحدَّ

ــحتا الد ــان واض ــان الروايت ــىلٰ وهات ــة ع ــّي  أنَّ  الل ــب يف   النب كت

ـ ة إىلٰ ذلك الكتـاب أسـامء األئّمـ : ، وهـمعشــرم اثنـا يـوم القيامـة، وبـنيَّ أهنَّ

 .عيل، واحلسن، واحلسني، وتسعة من ولد احلسني 

 فأين هؤالء املهدّيون الذين يطنطن هبم أمحد إسامعيل؟

ــارة إىلٰ  ــار إش ــامعيل أش ــد إس ــة  وأمح ــاري ورواي ــحيح البخ ــة ص رواي

ـ ة اثنـا األئّمـ أنَّ  ن عـىلٰ ام تـدّال سليم، ومل يذكر هـاتني الـروايتني بنّصـهام؛ ألهنَّ

 . فقط، وهذا خالف ما حياول أمحد إسامعيل إثباته عشـر

الذين هـم مـن أبنـاء اإلمـام املهـدي مل يـرد هلـم  عشـرواملهدّيون االثنا 

ف يمكـن  يف رواية واحدة سـندها مظلـم، أكثـر رواهتـا جماهيـل، فكيـذكر إالَّ 

هـذه الروايـة املخالفـة للروايـات املتـواترة يف أمـر اإلمامـة التـي  التعويل عىلٰ 

 !ال بد أن تثبت بالقطع واليقني؟
                                                        

 .٤٩ح / ٣٩٩و ٣٩٨ :كتاب سليم بن قيس اهلاليل) ١(
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ّت اروا ا :  

 : قال أمحد إسامعيل

ــو( ــة ملحت ــات موافق ــدينا رواي ــدّيني  ىٰ ول ــات امله ــي رواي ــيّة وه الوص

ــي  ـــراالثن ــاعش ــب األنص ــودة يف كت ــي موج ــوع إىلٰ ، وه ــن الرج  ر، ويمك

ــ  يف أنَّ  ة، وأيضــاً مــا رواه الطــويس عــنهم نَّ مصــادرها عنــد الشــيعة والسُّ

ــدي ــم امله ــدي: (اس ــد اهللا وامله ــد وعب ــنَّ )أمح ــا رواه السُّ ــن أنَّ ، وم ــم  ة م اس

 .)أي أمحد كام ورد يف الوصيّة املهدي يواطئ اسم النبيّ 

 :واجلواب

أتبـاع أمحـد إسـامعيل اسـمه نـاظم روايات املهدّيني مجعها واحد من  أنَّ 

 ).ية القائم األربعون حديثًا يف املهدّيني وذرّ : (العقييل، يف كتاب أسامه

ــات والزيــارات واألدعيــة أنَّــ ٰى وال خيفــ ه ورد يف كثــري مــن الرواي

ـ)مهـدّيون(م بـأهنَّ   عشــرة االثنـي وصف األئمّ   ة هيـدون إىلٰ م أئّمـ؛ ألهنَّ

 . إذا كانوا يف أنفسهم مهدّيني، وال يكونون كذلك إالَّ احلّق 

ــا رواه الشــيخ الصــدوق  بســنده عــن أيب  ومــن تلــك الروايــات م

، اً مهـديّ  عشــرمنّـا اثنـا «: سـمعته يقـول: قـال ،بصري، عن أيب عبـد اهللا 

 . )١(»ة، يصنع اهللا بالسادس ما أحّب ستّة، وبقي ستّ  مٰىض 

 عشــرمنّا اثنـا « :، قالوبسنده عن اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب 

هلم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب اً مهديّ  ، وآخـرهم التاسـع مـن ولـدي، ، أوَّ

 عـىلٰ  به األرض بعد موهتا، وُيظهر بـه ديـن احلـّق  ، ُحييي اهللا تعاىلٰ وهو القائم باحلّق 

الـدين فيهـا  فيهـا قـوم، ويثبـت عـىلٰ  ركون، له غيبـة يرتـدُّ ـالدين كّله ولو كره املش

تُْم صاِدِ��َ  :فُيؤَذون، فيقال هلمآخرون، 
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

ُ
د

ْ
وَع

ْ
ا ا�

َ
، ]٤٨: يـونس[ َم� هذ

                                                        

 .١٣ح / ٣٣باب / ٣٣٨: كامل الدين) ١(
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والتكذيب بمنزلة املجاهد بالسيف بني يـدي  ٰى األذ الصابر يف غيبته عىلٰ  ا إنَّ أمَ 

 .)١(» رسول اهللا

: ة البقيـع، قــاليف زيـارة أئّمـ ومـن ذلـك مـا رواه الشـيخ الكلينــي 

ــا« ــذي ب ــرب ال ــت الق ــمّ إذا أتي ــديك، ث ــني ي ــه ب ــول لبقيع فاجعل ــَالُم : تق السَّ

ـَة اْهلُـدَ  ـَالُم َعَلـيُْكْم َأْهـَل التَّْقـوَ  ،ٰى َعَلـيُْكْم َأِئمَّ ـَة  ،ٰى السَّ ـَالُم َعَلـيُْكُم اْحلُجَّ السَّ

ْنيَا َعَىلٰ  ـِة بِاْلِقْسـطِ  ،َأْهـِل الـدُّ يَّ اَم ِيف اْلَربِ ـَالُم َعَلـيُْكُم اْلُقـوَّ ـَالُم َعَلـ ،السَّ يُْكْم السَّ

ــْفَوةِ  ــَل الصَّ ــوَ  ،َأْه ــَل النَّْج ــيُْكْم َأْه ــَالُم َعَل ــتُْم  ،ٰى السَّ ْغ ــْد َبلَّ ــْم َق ــَهُد َأنَُّك َأْش

ُتْم ِيف َذاِت َنَصــْحتُْم وَ وَ  ْبتُْم وَ  اهللاِ،َصــَربْ ــذِّ ــيُْكْم َفَعَفــْوُتمْ ـُأِســوُك َأْشــَهُد وَ  ،يَء إَِل

و ــِديُّ ــُدوَن املَْه اِش ــُة الرَّ ــُم األَِئمَّ ــةٌ وَ  ،نَ َأنَُّك ــاَعتَُكْم َمْفُروَض ــْوَلُكُم وَ  ،َأنَّ َط َأنَّ َق

ـْدُق  ــاُبواوَ  ،الصِّ َأنَُّكــْم َدَعــاِئُم وَ  ،َأَمــْرُتْم َفَلـْم ُتَطــاُعواوَ  ،َأنَُّكــْم َدَعــْوُتْم َفَلـْم ُجتَ

ينِ   .)٢(آخر الزيارة إىلٰ  »...َأْرَكاُن األَْرضِ وَ  ،الدِّ

ة الراشدون، كم األئمّ وأشهد أنَّ «: ا جاء يف الزيارة اجلامعة، قوله ممَّ و

بون، املتَّقـون، الصـادقون، املصـطفون،  مون، املقرَّ املهدّيون، املعصومون، املكرَّ

امون بأمره، العاملون بإرادته، الفائزون بكرامتـه، اصـطفاكم  املطيعون هللا، القوَّ

كم هبـداـبعلمه، وارتضاكم لغيبه، واختاركم لس ه، واجتباكم بقدرته، وأعـزَّ ه، رِّ

كم بربهانه، وانتجبكم بنوره، وأيَّدكم بروحه، ورضيكم خلفاء يف أرضه،  وخصَّ

ته، وأنصارًا لدينه وُحججًا عىلٰ   .)٣(»...بريَّ

ــبق ــيام س ــحنا ف ــن أوض ــىلٰ  أنَّ  )٤(ونح ــدّيني ع ــات امله ــف،  رواي طوائ

الـذي ينبغـي مناقشـته هنـا هـو الروايـات التـي  طائفة، واملهمّ  ا املراد بكّل وبيَّنّ 
                                                        

 .٣ح / ٣١باب / ٣١٧: كامل الدين) ١(

 .١ح / باب زيارة من بالبقيع/ ٥٥٩: ٤ الكايف) ٢(

 .١ح / ٣٠٦: ٢ عيون أخبار الرضا ) ٣(

 ).٤٤ص (راجع ) ٤(
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ــدلُّ  ــىلٰ  ت ــي  أنَّ  ع ــدّيني االثن ـــرامله ــ عش ــام أئّم ــاء اإلم ــن أبن ــومون م ة معص

ة مـن ولـده وإن مل يكـون بعـده أئّمـ اإلمـام املهـدي  ، أو أنَّ املهدي 

 :يبنيَّ عددهم، وهي مخس روايات فقط

ــة األُ  ــاب  :وىلٰ الرواي ــة كت ــي رواي ــة(ه ــة ) الغيب ــموها برواي ــي أس الت

بـام ال مزيـد عليـه، فـال حاجـة  ندًا وداللـةً الوصيّة، وقد ناقشناها فيام سبق سـ

 .إلعادة ذلك

ــ  روايــة القــايض الــنعامين املغــريب عــن النبــّي  :الروايــة الثانيــة ه أنَّ

يديـه، فقيـل  مـن اخلـريات والفـتح عـىلٰ  ومـا ُجيريـه اهللا  ذكر املهدي 

نعـم، ومـا مل يكـن منـه يف «: هـذا جيمعـه اهللا لـه؟ قـال كـّل  ،يا رسـول اهللا: له

 . )١(»تهة من بعده من ذّريَّ ام األئمّ امه هو كائن يف أيّ ه وأيّ حيات

، عـن اإلمـام زيـن العابـدين عـيل بـن احلسـني  ٰى خـروروايته األُ 

 اً مهـديّ  عشــريكـون بعـده اثنـا  ثـمّ  _يعنـي املهـدي  _ا يقوم القائم منّـ«: قال

 .)٢(»_ تهيَّ ة من ذرّ يعني من األئمّ  _

 : مورألُ  عشـراملهدّيني االثني  الً عىلٰ وهاتان الروايتان ال تصلحان دلي

هاتني الروايتني روامها القايض النعامن الذي كان يكتب ما ُيمليه  أنَّ _  ١

رح ـعليه ُحّكام الدولة الفاطمية الذين كان يعتقد بإمـامتهم وعصـمتهم، ويشـ

فاملهدي املقصود به عنده هـو اخلليفـة ، أخبار املعصومني بام يتالءم مع أهوائهم

عون اإلمامة من ذّريَّ ال  . تهفاطمي، واملهدّيون هم من يدَّ

ــنعامن يف مقدّ  ــايض ال ــا الق ــح عنه ــد أفص ــدة ق ــذه العقي ــاب وه ــة كت م

َ )رشح األخبار(  : منهجه يف اعتامد الروايات، فقال ، وَبنيَّ
                                                        

 .٤٢: ٢رشح األخبار ) ١(

 .١٢٨١ح / ٤٠٠: ٣رشح األخبار ) ٢(
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ــ( ــار يف فضــل األئّم ــار، ومجعــُت مــن اآلث ــرار آثــرُت مــن األخب ة األب

حُت مـن ذلـك مـا حسب ما وجدتـه، وغايـة مـا أمكننـي  واسـتطعته، فصـحَّ

فتـه، بـأن عرضـتُه عـىلٰ  األمـر وصـاحب الزمـان  ويلّ  بسطته يف كتايب هـذا وألَّ

لــدين اهللا، أمــري املــؤمنني صــلوات اهللا عليــه  ر مــوالي اإلمــام املعــزّ ـوالعصــ

سلفه وخلفـه، وأثبـتُّ منـه مـا أثبتَـه وصـحَّ عنـده وعرفـه، وآثـره مـن  وعىلٰ 

 _ي ملــن يأخــذه عنّــ _يل ســامعه منــه، وبــأن أرويــه آبائــه الطــاهرين، وأجــاز 

عنه صـلوات اهللا عليـه، فبسـطُت يف هـذا الكتـاب مـا أثبتَـه وأجـازه وعرفـه، 

املبطلــون،  أهــل احلــّق  ا نســبه إىلٰ وأســقطُت مــا دفعــه مــن ذلــك وأنكــره ممَّــ

فــون الضــاّلون؛ إذ هــو صــلوات اهللا عليــه واألئّمــ فــه مــن قــوهلم املحرِّ ة وحرَّ

: بقولـه طـاهرين وخلفـه األكـرمني الـذين عنـاهم رسـول اهللا من آبائه ال

خلــف عــدول، ينفــون عنــه حتريــف اجلــاهلني  حيمــل هــذا العلــم مــن كــّل «

فني، وانتحــال املبطلـني، وتأويــل الغـالني ين صـلوات اهللا عليــه . »املحـرِّ وأمــدَّ

ــه يف  ــان ذلــك مــا أدخلتُ ــن علمــه، مــن بي ــادين م ــوره، وأف ــن ن مــع ذلــك م

ه يف هـذا الكتـاب، مـن البيـان ملـا يف األخبـار املبسـوطة فيـه تصانيف ما بسطت

ر فهمـه عنهـا، وحـذفُت أسـانيدها ـأن يشـكل يشء منهـا، أو يقصـ ٰى ملن عس

ــا  ــد أثرُهت ــا، إذ ق ــات منه ــتالف احلكاي ــا واخ ــات فيه ــر الرواي ــرار أكث وتك

حتها بإسنادها إىلٰ   .)١()إمام العرص  وصحَّ

ــه  ــه يف كتاب ــان عقيدت ــه يف بي ــار(وكلامت ــ) رشح األخب ــرية، فإنَّ ه بعــد كث

ـ  عن النبـّي  ٰى أن رو مـن قـائم مـن ولـد فاطمـة، يقـوم  ال بـدَّ «: ه قـالأنَّ

ــة إىلٰ  ــني اخلمس ــرب ب ــن املغ ــ م ــبعة، يكس ــل ـالس ــدعني، ويقت ــوكة املبت ر ش

 .»نيالّ الض
                                                        

 .٨٨و ٨٧: ١رشح األخبار ) ١(
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 : قال يف رشحه

مـن املغـرب، وظهـر فيـه أمـره بعـد أن كـان  وكذلك قام املهدي (

ـــه مســـترتًا بوصـــول صـــ احب دعوتـــه املغـــرب بجمـــوع عســـاكر أوليائ

ــّت  ــنة س ــه يف س ــه إلي ــتجيبني لدعوت ــار إىلٰ  املس ــائتني، وص ــعني وم دار  وتس

 .)١()مملكته باملغرب بأفريقية يف سنة سبع تسعني تتلوها

ــد أن رو ــول اهللا  ٰى وبع ــن رس ــ ع ــالأنَّ ــن «: ه ق ــاس م ــرج ن خي

 .»املرشق، فيعطون املهدي سلطانه يدعونه

 :لنعامنقال القايض ا

رت بحمــد ـقــد انتشــ ة مــن ولــده واألئّمــ ودعــوة املهــدي (

ــرت  ــع األرض، وغ ــ!] ؟[اهللا يف مجي ــا باملش ــن أقطاره ــع م ــري موض رق ـيف غ

ــائهم يقومــون مــن قبــل املشــ رق ـواملغــرب، فيوشــك أن يكــون بعــض أولي

ب  يدعوهم يف متام أمـرهم، فيقومـون لـويلّ  الزمـان هنـاك سـلطانه، واهللا يقـرِّ

 .)٢()تهجز وعده ألوليائه بفضله ورمحته لعباده وحوله وقوَّ ذلك، وين

وعليــه، فــإذا كانــت هاتــان الروايتــان مــأخوذتني مــن خلفــاء الدولــة 

ــمتهم،  ــامتهم وعص ــريب بإم ــنعامن املغ ــايض ال ــد الق ــذين يعتق ــة ال الفاطمي

 !فكيف يمكن التعويل عليهام واالحتجاج هبام؟

بأمثـال هـذه  اً مهـديّ  عشــرثنـي إمامـة ا عـىلٰ  ن يسـتدّل ب ممـَّوأنا أتعجَّ 

ــنيَّ  ــد تب ــي ق ــلة الت ــات املرس ــه وال   أنَّ الرواي ــذ من ــن األخ ــدرها ال يمك مص

 !التعويل عليه

ــه _  ٢ ــنعامن وارتباط ــايض ال ــال الق ــن ح ــرف ع ــنا الط ــو غضض ل
                                                        

 .١٢٣٣ذيل احلديث / ٣٦٤: ٣رشح األخبار ) ١(

 .١٢٣٦ذيل احلديث / ٣٦٦و ٣٦٥: ٣رشح األخبار ) ٢(
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ــة ــة الفاطمي ــام الدول ــ، بُحّك ــكال أنَّ  ٰى يبق ــلة، ال  إش ــات مرس ــه رواي روايات

ل عليهـا يف القـايض الـنعامن، فكيـف يعـوَّ سند هلا، وال نعلم من أيـن أخـذها 

 !إمامًا معصومًا؟ عشـرإثبات اثني 

ــة األُ  أنَّ _  ٣ ــه يف الرواي ــه وأيّ «: وىلٰ قول ــه يف حيات ــن من ــا مل يك ــه وم ام

ة مـن ام األئّمـأّيـ أنَّ  عـىلٰ  دالٌّ » تـهة مـن بعـده مـن ذّريَّ ام األئّمـهو كائن يف أّيـ

ـامه، وهـذا خمـالف ملـا ته خري من أيّ ذّريَّ  ة مـن نَّ أطبـق عليـه الشـيعة وأهـل السُّ

ام ينعمهـا امـه خـري أّيـأيّ  هـي خـري الـدول، وأنَّ  دولة اإلمام املهـدي  أنَّ 

ــ هــذه الروايــات موضــوعة لــتالئم توّجهــات حّكــام  د أنَّ النــاس، وهــذا يؤكِّ

 .الدولة الفاطمية

مــن كــالم » تــهيَّ ة مــن ذرّ يعنــي مــن األئّمــ«: وقولــه يف الروايــة الثانيــة

هـذه الروايـة  منا بـأنَّ لـو سـلَّ   املغريب، ولـيس مـن كـالم اإلمـام القايض

صدرت عـن إمـام معصـوم، ومـا فهمـه القـايض الـنعامين غـري ملـزم لغـريه، 

ــوالســيّ  ــًا أنَّ ه ذكــر يف مقدّ ام أنَّ ــه آنف ــاه عن ــه يف مــا نقلن ــذه  مــة كتاب رشحــه هل

ــ األخبــار عــىلٰ  : ه قــالطبــق مــا ذكــره لــه اخلليفــة الفــاطمي مــن معناهــا، فإنَّ

وأفادين من علمه، من بيان ذلـك مـا أدخلتُـه يف تصـانيف مـا بسـطته يف هـذا (

أن ُيشـِكل يشء  ٰى الكتاب، من البيـان ملـا يف األخبـار املبسـوطة فيـه ملـن عسـ

 .)منها، أو يقرص فهمه عنها

 ثـمّ : الروايـة هـو ٰى معنـ عـن رشح القـايض املغـريب فـإنَّ  وبعد الغـّض 

 ال داللـة فيـه عـىلٰ  ٰى ، واحلـديث هبـذا املعنـاً مهـديّ  عشـريكون بعد القائم اثنا 

ــر  أنَّ  ــدي املنتظ ــام امله ــاء اإلم ــن أبن ــيكونون م ــدّيني س ــؤالء امله ؛ إذ ه

هؤالء املهـدّيني هـم آبـاؤه الطـاهرون الـذين يتوّلـون احلكـم بعـده  حيتمل أنَّ 

 ، وهبـذا فـإنَّ إمامـًا مـع رسـول اهللا  عشــرواحدًا بعد واحد، وهم أحـد 
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مــن أبنــاء اإلمــام املهــدي  اً مهــديّ  عشـــروجــود اثنــي  عــىلٰ  ال يــدلُّ احلــديث 

 يتوّلون األمر بعده. 

بسـنده عـن يعقـوب بـن  مـا رواه الشـيخ الطـويس  :الرواية الثالثـة

ــاب الغّســرّ ـيوســف الضــ عجــوزًا أعطتــه  ة طويلــة، ذكــر فيهــا أنَّ اين يف قصَّ

الـدفرت مكتـوب  ، وهـذاه اإلمـام املهـدي هـو أنَّـ دفرتًا مـن رجـل َيظـنّ 

ا جـاء يف هـذه ، وممـَّة املعصـومني واألئّمـ  النبـّي  فيه صـلوات عـىلٰ 

تك ، القــائم بــأمرك، نَّ وليِّـك املحيــي ُســ صــلِّ عــىلٰ  هــمّ اللّ «: الصـلوات قولــه

ــك ــداعي إلي ــك، وحجَّ  ،ال ــدليل علي ــىلٰ ال ــك ع ــك يف  ت ــك، وخليفت خلق

ـن  ره، وُمـدَّ ـأعـزَّ نصـ هـمّ اللّ . عبـادك أرضك، وشاهدك عـىلٰ  يف عمـره، وزيِّ

 اكفـــه بغـــي احلاســـدين، وأعـــذه مـــن ّرش  هـــمّ اللّ . األرض بطـــول بقائـــه

 .»...ارينالكائدين، وادحر عنه إرادة الظاملني، وختّلصه من أيدي اجلبّ 

ــال إىلٰ  ــمّ اللّ «: أن ق ــاداه،  ه ــن ع ــّل م ــك ك ــاواه، وأهل ــن ن ــّل م أذلَّ ك

ـ يف  ٰى ، وسـعه، واسـتهان بـأمرهوامكر بمن كـاده، واستأصـل مـن جحـد حقَّ

 ، وعــيلٍّ ٰى املصــطف دٍ حمّمــ صــلِّ عــىلٰ  هــمّ اللّ . إطفــاء نــوره، وأراد إمخــاد ذكــره

ــ ــراء، ٰى ـاملرتض ــة الزه ــطف)و(، وفاطم ــني املص ــا، واحلس ــن الرض ، ٰى احلس

، ٰى ، ومنــار التقــٰى ، وأعــالم اهلــدٰى ومجيــع األوصــياء، مصــابيح الــدج

وليّــك  عــىلٰ  صــّل راط املســتقيم، وـ، واحلبــل املتــني، والصــٰى والعــروة الــوثق

ة مــن ولــده، وُمــدَّ يف أعامرهــم، وأزد يف آجــاهلم، ووالة عهــده، واألئّمــ

 .)١(»يشء قدير كّل  ك عىلٰ آماهلم، دنيا وآخرة، إنَّ  وبّلغهم أقٰىص 

ــف الضــ ــن يوس ــوب ب ــة هــو يعق ــذه الرواي ــرّ ـوراوي ه اين، اب الغّس

ن وهــو مهمــل يف كتــب الرجــال، مل ُيــذكر فيهــا بمــدح وال قــدح، فــال يمكــ
                                                        

 .٢٣٨ح / ٢٨٠ - ٢٧٣: الغيبة للطويس) ١(
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إمامـًا؛ ملـا قلنـاه فـيام سـبق  عشــرهـذه الروايـة يف إثبـات اثنـي  التعويل عىلٰ 

 بــالقطع واليقــني، وال تثبــت بالروايــات اإلمامــة ال تثبــت إالَّ  رًا مــن أنَّ مكــرَّ 

 . الظنّ الضعيفة التي هي يف أحسن أحواهلا ال تفيد إالَّ 

صـلوات راوي احلديث أخـذ الـدفرت الـذي فيـه نسـخة ال أنَّ  مضافًا إىلٰ 

اإلمـام  فت نفسها بـأنَّ املذكورة عن امرأة عجوز ال ُتعَرف من هي، وهي قد عرَّ 

 .أسكنها يف هذه الدار، وهي من مواليهم احلسن العسكري 

ـ  ا أخـذت نسـخة الصـلوات عـن رجـل يظـنّ وهذه العجوز تـزعم أهنَّ

القـرائن  كـّل  ، مـع أنَّ ه صـاحب األمـر اب أنَّـرّ ـيعقوب بن يوسف الضـ

ـأنَّ  ىلٰ ع تدلُّ  ليلـة، ويصـعد  تلـك الـدار كـّل  ه كـان يـأيت إىلٰ ه ليس كـذلك؛ ألنَّ

 ٰى غرفة كانـت تسـكن فيهـا العجـوز وابنـة هلـا، وكـان يصـنع ذلـك بمـرأ إىلٰ 

ـ ٰى ومسمع مـن املخـالفني السـاكنني يف تلـك الـدار، حتَّـ ه م شـّكوا فيـه أنَّـإهنَّ

 .ع بابنة املرأة العجوزه يتمتَّ ام يأيت للدار ألنَّ إنَّ 

ــول،  نَّ إأي  ــن جمه ــول ع ــن جمه ــول ع ــذها جمه ــلوات أخ ــذه الص ه

 !  فكيف يمكن االستدالل بمثل هذه الصلوات يف إثبات اإلمامة؟

ــ ذلــك فــإنَّ  عــن كــّل  وبعــد الغــّض  ــة أنَّ ه دعــاء لإلمــام ظــاهر الرواي

ام ، وإنَّـباإلمـام املهـدي املنتظـر  يف زمانه، وهـو غـري خمـتّص  القائم باحلّق 

إمـام كـان  كـّل  يف أنَّ  ، وال شـكَّ  ٰى ة اهلـدإمـام مـن أئّمـ بـه لكـّل  ٰى ُيدع

 .ة من ولدهته أئمّ من ذّريَّ 

ة من اهللا الذي له والة عهد وأئمّ  املراد بويلّ  إذن فالرواية غري رصحية يف أنَّ 

، فال يمكـن أن نرفـع اليـد عـن الروايـات ته هو اإلمام املهدي املنتظر ذّريَّ 

ألجـل روايـة ضـعيفة  عشــرة يف اثنـي األئّمـر ـرحية التي حتصـالواضحة الص

 .من هذه اجلهة ٰى السند، غري واضحة املعن
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، ة من ولد اإلمام هذه الرواية مل تذكر عدد هؤالء األئمّ  أنَّ  مضافًا إىلٰ 

ح االستدال  .اً مهديّ  عشـرم اثنا أهنَّ  هبذه الرواية عىلٰ  لوهذا ال يصحِّ

: عـن يـونس بـن عبـد الـرمحن) مجـال األسـبوع(رواية  :الرواية الرابعة

هبـذا  كـان يـأمر بالـدعاء لصـاحب األمـر  موالنا اإلمام الرضـا  أنَّ 

ــدعاء ــمّ اللّ «: ال ــك، وحجَّ  ه ــك وخليفت ــن وليِّ ــع ع ــىلٰ ادف ــك ع ــك،  ت خلق

ــىلٰ  ــاظرة ع ــك الن ــك، وعين ــاطق بحكمت ــك، الن ــك بإذن ــربِّ عن ــانك املع  ولس

عائــذ بـــك املجاهـــد، ال )١(خلقـــك، اجلحجــاح تــك، وشـــاهدك عــىلٰ بريَّ 

 .»...عندك

ة مــن ولــده، والة عهــده واألئّمــ عــىلٰ  َصــلِّ  هــمّ اللّ «: أن قــال إىلٰ 

ــاهلموبلِّ  ــزَّ ، غهــم آم ــاهلم، وأع ــ وزد يف آج ـــنص ــندت رهم، ومتِّ ــا أس ــم م م هل

 .)٢(»...هلم

لــه  اإلمــام املهــدي املنتظــر  أنَّ  وهــذه الروايــة ال دليــل فيهــا عــىلٰ 

 : مورة أُ ة من بعده؛ وذلك لعدَّ أوالد أئمّ 

 راد بصـاحب األمـر كـّل ، وُيـهذا دعـاء لصـاحب األمـر  أنَّ _  ١

راد بـه خصــوص اإلمــام املهــدي املنتطــر ، وال ُيــ ٰى ة اهلــدإمـام مــن أئّمــ

ــ ــذور يف الــدعاء لصــاحب األمــر واألئّم ــه؛ ة مــن ذّريَّ ، وعليــه فــال حم ت

ــ ألنَّ  ــل البيــت أكثــر أئّم ــ ة أه ــن أوالدهــم، وكــّل جــاء بعــدهم أئّم  ة م

ــاظ ــىلٰ  ألف ــق ع ــدعاء تنطب ــّل  ال ــ ك ــن أئّم ــام م ــدإم ــيس يف  ٰى ة اهل ، ول

ــ باإلمــام املهــدي املنتظــر  احلــديث مــا خيــتصُّ  ــاقي األئّم ، ة دون ب

 .يف هذا الدعاء فال إشكال حينئذٍ 
                                                        

 ).١٠: ٣كتاب العني للفراهيدي . (السمح الكريمد السيّ : اجلحجاح) ١(

 .٣١٠ - ٣٠٧ :مجال األسبوع) ٢(
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 :  قال الشيخ حسن بن سليامن احلّيل 

ــم أنَّ ( ــدع اعل ــدعاء ُي ــذا ال ــّل  ٰى ه ــه لك ــا  ب ــه، وموالن ــام يف زمان إم

ــر ا ــاحب األم ــن ص ــن احلس ــذٍ  ب ــدهم، فحينئ ــذا  أح ــه ه ــدق علي يص

 . )١(آخره إىلٰ  )...ة من بعدهوالة عهده واألئمّ  َوَصلِّ عىلٰ  همّ اللّ : الدعاء

 : العاميل  وقال احلرّ 

ر مطلقـًا ـأمـر بالـدعاء إلمـام العصـ فال يبعـد أن يكـون الرضـا (

 ىلٰ ة مــن أوالده، وتلــك األلقــاب واألوصــاف ال يمتنــع إطالقهــا عــولألئّمــ

ـ واحـد مـن أوالده  وكـّل  الرضـا  ه ال يصــل وإن كــان فيـه ُبْعـد فإنَّ

 .)٢()االمتناع، بل هو تأويل صالح للجمع بني األخبار املختلفة حدِّ  إىلٰ 

يف نفــس الكتــاب  د ابــن طــاووس هــذا الــدعاء رواه الســيّ  أنَّ _  ٢

 نَّ ، فــإ»ة مــن ولــده، أو مــن بعــدهواألئّمــ«: لــيس فيهــا قولــه ٰى خــربروايــة أُ 

ة واألئّمــ« :ذكــر تــأويالً لقولــه يف الروايــة الســابقة د ابــن طــاووس الســيّ 

 :قال ، ثمّ »من ولده

ا أتّم يف ووجدت هذا الدعاء برواية تغني عن هذا التأويل، وأذكرها ألهنَّ (

ريف اجلليل أبو احلسني زيد بن جعفر العلوي ـث به الشالتفصيل، وهي ما حدَّ 

والة عهـوده،  َوَصـلِّ عـىلٰ  هـمّ اللّ «: الرواية، وفيهاذكر نفس  ثمّ ، )...دياملحمّ 

رهم، ومتِّم هلـم مـا أسـندت إلـيهم أمـر ـوبلِّغهم آماهلم، وزد يف آجاهلم، وانص

ة آبائه الطاهرين األئمّ  دينك أنصارًا، وصلِّ عىلٰ  دينك، واجعلنا هلم أعوانًا، وعىلٰ 

 . )٣(لخا )»...الراشدين
                                                        

 .١٩٣: صائر الدرجاتبخمترص ) ١(

 .١١٨: الفوائد الطوسية) ٢(

 .٣١٣ - ٣١٠: مجال األسبوع) ٣(
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ــ_  ٣ ــلَّ أّن ــو س ــا ل ــاءمنا أنَّ ــر  ه دع ــام املنتظ ــإنَّ  لإلم ــه ف  بخصوص

 هـمّ اللّ «: ، هـو قولـه)مجـال األسـبوع(املذكور يف الطبعة احلجريـة مـن كتـاب 

ة مـن واألئّمـ«: ، ولـيس فيهـا قولـه»ة مـن بعـدهوالة عهده واألئّمـ عىلٰ  صلِّ 

ــده ــن »ول ــول اب ــدليل ق ــحيح؛ ب ــو الص ــة ه ــة احلجري ــر يف الطبع ــا ُذك ، وم

 هـمّ اللّ «: ن هـذا الـدعاء قولـه قـد تضـمَّ (: طاووس بعـد هـذا احلـديث

 ...»ة من بعدهوالة عهده واألئمّ  عىلٰ  صلِّ 

عن ) بحار األنوار(نقل هذا الدعاء يف  ي ـالشيخ املجلس أنَّ  مضافًا إىلٰ 

ة مـن والة عهـده واألئّمـ عىلٰ  صلِّ  همّ اللّ «: ، وذكر قوله)مجال األسبوع(كتاب 

 .  )١(»بعده

ــظ  ــ«ورواه بلف ــدهواألئّم ــن بع ــويس  »ة م ــيخ الط ــباح (يف  الش مص

 .)٤()البلد األمني(و )٣()املصباح(، والكفعمي يف كتابيه )٢()املتهّجد

: التـي وردت فيهـا عبـارة) مجـال األسـبوع(نسـخة   أنَّ ا قلناه يتبـنيَّ وممَّ 

 . مغلوطة ال يمكن االعتامد عليها» ة من ولدهواألئمّ «

ــ ــراد باألئّم ــن أوامل ــابقًا م ــاه س ــا قلن ــده م ــن بع ــة م ــهنَّ ــم األئّم ة م ه

 .، يرجعون بعده، وحيكمون الدنيا واحدًا بعد واحدالسابقون له 

 : ، حيث قالد ابن طاووس أو ما احتمله السيّ 

ن هذا الدعاء قوله ( ة والة عهده واألئّمـ عىلٰ  صلِّ  همّ اللّ «: قد تضمَّ

امـه يف أيّ ة الـذين يـرّتبهم األئّمـ الصـالة عـىلٰ  املراد بذلك أنَّ  ، ولعلَّ »من بعده
                                                        

 .٤ح / ٣٣٢: ٩٢بحار األنوار ) ١(

 .)٥٣٥/١٤٥(ح / ٤١١: دمصباح املتهجّ ) ٢(

 .٥٥٠: املصباح) ٣(

 .٨٢: البلد األمني) ٤(
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الصالة عليهم  ام، وأنَّ ة يف األحكام يف تلك األيّ للصالة بالعباد يف البالد، واألئمّ 

 ؛ ألنَّ »والة عهـده«: تكون بعد ذكر الصالة عليه صلوات اهللا عليه، بدليل قوله

 _بعـد الصـالة عليـه  _صلِّ  همّ اللّ : املراد والة العهود يكونون يف احلياة، فكأنَّ 

 .)١()ة من بعدهواألئمّ  والة عهده عىلٰ 

 مــا ذكــره احلــرّ » ة مــن بعــدهواألئّمــ«: قولــه ٰى ويمكــن أن يكــون معنــ

 : ، حيث قالالعاميل 

املغـايرة بمنزلـة  ٰى  كوهنا زمانية بل يمكـن كوهنـا بمعنـالبعدية ال يتعنيَّ (

ِد اهللاِ  :البعدية يف قوله تعاىلٰ 
ْ
ِديِه ِمْن َ�ع

ْ
ه

َ
َمْن �

َ
� ]ذا هـ ، وعـىلٰ ]٢٣: اجلاثيـة

ل قوله يف األوّ  ٰى ، وهذا ال ينافيه سوابه جيوز كوهنم يف زمانه، ويكونون نوّ 

، وقـد »ابنـه رته الوفـاة فليسـّلمها إىلٰ ـفإذا حض«)]: الغيبة(يعني رواية كتاب [

 .    )٢()ة فيهة، فال حجَّ ه من طريق العامّ عرفت أنَّ 

 ام املهــدي اإلمـ أنَّ  هـذه الروايــة ال داللـة فيهـا عــىلٰ  والنتيجـة أنَّ 

 .من ولده اً إمامًا مهديّ  عشـريكون بعده اثنا 

 : ، قال)إقبال األعامل(رواها السيّد ابن طاووس يف : الرواية اخلامسة

عيل بن احلسن  وقد اخرتنا ما ذكره ابن أيب قرة يف كتابه، فقال بإسناده إىلٰ (

،  بن عبيد، بإسناده عـن الصـاحلني ٰى د بن عيسبن عيل بن فضال، عن حممّ 

ر يف ليلة ثالث و«: قال  كـّل  ين من شهر رمضان قائًام وقاعـدًا وعـىلٰ عشـروكرِّ

رك يف دهرك، تقول بعد متجيـد ـحض ٰى ه، وكيف أمكنك، ومتحال، والشهر كلّ 

ـ همّ اللّ : وآله  النبّي  والصالة عىلٰ  اهللا تعاىلٰ  ة كن لوليِّك، القائم بأمرك، احلجَّ

آبائه أفضل الصالة والسالم، يف هذه الساعة  د بن احلسن املهدي، عليه وعىلٰ حممّ 
                                                        

 .٣١٠: مجال األسبوع) ١(

 .١١٨: الفوائد الطوسية) ٢(
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ـدًا، حتَّـ]كذا[وحافظًا وقاعدًا  اً ساعة، وليَّ  ويف كّل   ٰى ، ونـارصًا، ودلـيالً، ومؤيِّ

ة تـه مـن األئّمـيَّ تسكنه أرضك طوعًا، ومتتِّعه فيها طويالً وعرضًا، وجتعلـه وذرّ 

 .)١(»الوارثني

 :واجلواب

ة معصـومني مـن وجـود أئّمـ بـه عـىلٰ  هذا الدعاء ال يصلح أن ُحيـتجَّ  أنَّ 

ــ هــذا احلــديث فيــه إرســال،  ؛ وذلــك ألنَّ ة اإلمــام املهــدي املنتظــر ذّريَّ

مسـألة عقديـة مهّمـة، وهـي  ، فـال يصـلح دلـيالً عـىلٰ ر له سند تـامّ ه مل ُيذكَ فإنَّ 

 . إمامًا، وابن أيب قرة مل أجد له توثيقًا يف كتب الرجال عشـرإثبات اثني 

يف الكــايف  هــذا احلــديث بعينــه رواه الشــيخ الكلينــي  نَّ أ مضــافًا إىلٰ 

بإسـناده عـن الصـاحلني  ٰى د بـن عيسـعـن حمّمـ: خاليًا من هذه الزيـادة، قـال

ين مـن شـهر رمضـان هـذا الـدعاء عشــرر يف ليلة ثـالث وتكرِّ «: ، قال

ه، وكيـف أمكنـك، حـال، ويف الشـهر كّلـ كـّل  ساجدًا، وقائًام، وقاعدًا، وعـىلٰ 

، والصـالة رك مـن دهـرك، تقـول بعـد حتميـد اهللا تبـارك وتعـاىلٰ ـحضـ ٰى ومت

 كن لوليّـك فـالن ابـن فـالن يف هـذه السـاعة ويف كـّل  همّ اللّ :  النبّي  عىلٰ 

ــ ــدًا، وعونــًا اً ســاعة، وليَّ ــاً (، وحافظــًا، ونــارصًا، ودلــيالً، وقائ ــ)وعين  ٰى ، حتَّ

 .)٢(»تسكنه أرضك طوعًا، ومتتّعه فيها طويالً 

ــذيب األحكــام شــيخ الطــويس وكــذلك رواه ال ، ومصــباح )٣(يف هت

د بـن جعفـر املشـهدي يف كتـاب ، وحمّمـ)٥(، والكفعمـي يف املصـباح)٤(داملتهجِّ 
                                                        

 .١٩١: ١ إقبال األعامل) ١(

 .٤ح / باب الدعاء يف العرش األواخر من شهر رمضان/ ١٦٢: ٤ الكايف) ٢(

 ).٢٦٥/٣٧(ح / ١٠٣و ١٠٢: ٣ هتذيب األحكام) ٣(

 ).٧٠٩/٨٥(ح / ٦٣١و ٦٣٠ :دمصباح املتهجّ ) ٤(

 .١٤٦: املصباح) ٥(
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 ون هبـا، وهـذا دليـل عـىلٰ ، خاليًا من هـذه الفقـرة التـي يسـتدلّ )١(املزار الكبري

اخام زيهذه الفقرة ربَّ  أنَّ   .دت من بعض الرواة أو النُّسَّ

ـولو سلَّ  ـا ليسـت مـن زيـادات الـرواة والنُّ منا بأهنَّ اخ فمـن املجازفـة سَّ

ــىلٰ  ــو ع ــن ه ــرف م ــذي ال نع ــرة ال ــن أيب ق ــة اب ــرجيح رواي ــؤالء  ت ــة ه رواي

س اهللا أرسارهم  !األعاظم قدَّ

بعـد اإلمـام املهـدي  أنَّ  الروايات التـي حيتّجـون هبـا عـىلٰ  هذه هي أهمّ 

 .ة بعدهمن ولده، يتوّلون اإلمام اً مهديّ  عشـراثني  املنتظر 

ــ ــيخ الطــويس وأمَّ ــام رواه الش ــامعيل ب ــاج أمحــد إس ــن أنَّ  ا احتج  م

ـ)أمحـد وعبـد اهللا واملهـدي(اسم املهدي  اسـم  ة مـن أنَّ نَّ ، ومـا رواه أهـل السُّ

ــّي  ــواطئ اســم النب ــردود؛ ألنَّ  املهــدي ي ــرتبط  وهــو أمحــد، فهــو م ــذا ال ي ه

اسـمه أمحـد، ال مـن قريـب وال مـن بعيـد وإن كـان  البصـريبأمحد إسامعيل 

، مــن اســمه أمحــد كــان مقصــودًا بروايــات اإلمــام املهــدي  فلــيس كــّل 

ــ ومــن الواضــح أنَّ  ث عــن اإلمــام املهــدي الــذي ام تتحــدَّ هــذه الروايــات إنَّ

د بــن احلســن يمــأل األرض قســطًا وعــدالً، وهــو إمامنــا اإلمــام حمّمــ

ث عـــن شـــخص آخـــر، ال أمحـــد إســـامعيل العســـكري  ، وال تتحـــدَّ

 رف إىلٰ ـيف الروايـــات ينصـــ )املهـــدي(لفـــظ  غـــريه، فـــإنَّ  وال البصــــري

ــ ــاحب العص ــان ـص ــر والزم ــن أن ُي ــامعيل ، وال يمك ــد إس ــه أمح راد ب

ــة الــذين ال يســتطيعون أن يقيمــوا  ــاءات الكاذب وغــريه مــن أصــحاب االّدع

 .ة اّدعاءاهتم دليالً واحداً صحَّ  عىلٰ 

 :قال أمحد إسامعيل

د االحتضـار، وهـي مروّيـة يف غيبـة الوصـيّة املكتوبـة عنـ ولدينا نـصُّ (
                                                        

 .٦١٢و ٦١١ :املزار الكبري) ١(
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إشــكال أتـوا بــه  الوصــيّة، وكـّل  الطـويس، وال يوجــد لـدينا معــارض لـنصِّ 

 .)الوصيّة تم رّده وبيان بطالنه لردّ 

 :واجلواب

ــند  ــل يف الس ــن اخلل ــة م ــذه الرواي ــا يف ه ــبق م ــيام س ــحنا ف ــد أوض لق

ـ  عـىلٰ  تـدلُّ  ا معاِرضـة لألحاديـث املتـواترة التـيواملتن، ويكفـي يف رّدهـا أهنَّ

 .فقط، ال يزيدون وال ينقصون عشـرة اثنا األئمّ  أنَّ 

 ه ال يوجــد معــارض لــنصِّ ومــا زعمــه أمحــد إســامعيل مــن أنَّــ

ــإنَّ  ــح، ف ــذب فاض ــو ك ــيّة فه ــدلُّ  الوص ــي ت ــواترة الت ــات املت ــىلٰ  الرواي  ع

، وآخـــرهم ، أّوهلـــم اإلمـــام أمـــري املـــؤمنني عشــــرة اثنـــا األئّمـــ أنَّ 

التـــي ) الغيبــة(، معارضـــة لروايــة كتـــاب تظــر اإلمــام املهـــدي املن

ــ ــت أئّم ــي تثب ـــرة اثن ــي  عش ــد االثن ـــربع ــنيِّ  عش ــارض ب ــو تع ، وه

 .ذي عينني لكّل 

الوصـيّة تـمَّ رّده وبيـان بطالنـه  إشـكال جـيء بـه لـردِّ  كـّل  وزعمه أنَّ 

هــذه الروايــة عديــدة ال  اإلشــكاالت الــواردة عــىلٰ  فهــو كــذب رصاح؛ ألنَّ 

 .بتلفيق األكاذيب واألباطيل ال أكثر يمكن رّدها إالَّ 

 ): الغيبة(رواية كتاب  اإلشكاالت الواردة عىلٰ  ومن أهمّ 

، وهـذا لوحـده كـاٍف اً ضعيفة السند، بـل سـندها مظلـم جـدَّ  اأهنَّ _  ١

 . يف إسقاطها

ـــه ـــييل يف كتاب ـــاظم العق ـــاوالت ن ـــيّة: (وحم ـــن الوص ـــًا ع ) دفاع

ـــات صـــحَّ  ـــيّة تُ إلثب ـــثكىلٰ ة ســـند الوص ـــحك ال ـــتُّ إىلٰ  ،ض ـــالم  وال مت ك

ـــىلٰ  ـــوف ع ـــح ومكش ـــيس واض ـــو تلب ـــل ه ـــلة، ب ـــامء بص ـــال  العل اجلّه

ــ ــطاء، فإنَّ ــدلُّ والبس ــامين قــرائن ت ــىلٰ  ه ذكــر ث ــحَّ  ع ــة الوصــيّة، ص ة رواي
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التــي رآهــا أتبــاع أمحــد إســامعيل التــي  ٰى مــن أقواهــا وأرشفهــا الــرؤ

 .)١(ةة رواية الوصيّ صحَّ  عىلٰ  تدلُّ 

حون بـــاألحالم  عاقـــل منصـــف يعلـــم أنَّ  وكـــّل  العلـــامء ال يصـــحِّ

ــرؤ ــتحبّ  ٰى وال ــات املس ــامرواي ــد واألحك ــات العقائ ــن رواي ــالً ع ! ات فض

 .ولكن ما عشت أراك اهللا عجباً 

ــه األُ  ــييل قرينت ــا العق ــي ذكره ــرائن الت ــن الق ــي أنَّ  وىلٰ وم ــة  وه رواي

ــاب  ــة(كت ــريم) الغيب ــرآن الك ــة للق ــرآن ... موافق ــن الق ــيّة م ــاهد الوص وش

  :تعـاىلٰ  الكريم هو قولـه
ْ
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ــ ــوحة؛ ألنَّ ــة مفض ــذه مهزل ــرآن وه ــة الق ــذكر موافق ــه أن ي ــي ل ه ينبغ

النــزاع، ال  الــذي هــو حمــّل  عشـــردّيني االثنــي املهــ للروايــة يف الداللــة عــىلٰ 

 .هذا ال نختلف فيه عموم الوصيّة، فإنَّ  عىلٰ  احلّث  عىلٰ 

ــ ــع أّن ــبق أنَّ م ــيام س ــحنا ف ــ ا أوض ــة إنَّ ــذه اآلي ــيّة ه ــي يف الوص ام ه

ــ وصــايا عهديــة،  فهــي مشــتملة عــىلٰ ) الغيبــة(ا روايــة كتــاب بــاألموال، وأمَّ

ــة يف الوصــيّة، وإالَّ  ة أّي صــحَّ  واآليــة ال تصــلح قرينــة عــىلٰ  ذلــك   فــإنَّ رواي

روايـات الوصـيّة الـواردة يف كتـب الشـيعة وأهـل  ة كـّل يستلزم القول بصـحَّ 

 !   من ابتُيل بالغباء والبالدةة، وهذا ال يقوله إالَّ نَّ السُّ 

 روايــة معارضــة لــنصِّ  هــي عــدم وجــود أّي : والقرينــة الرابعــة

 .)٢(يشء آخر نظر عن أّي ال الوصيّة، وهذه قرينة قطعية أيضًا بغّض 

ــ ــع أنَّ ــان أنَّ م ــح للعي ــن الواض ــي  ه م ــدّيني االثن ــة امله ـــررواي  عش
                                                        

 .٢٥: ةدفاعًا عن الوصيّ ) ١(

 .٢١: دفاعًا عن الوصّية) ٢(
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ــ ــواترة احلــارصة لألئّم ــات املت ــي معاَرضــة بالرواي ـــرة يف اثن ــي  عش فقــط الت

 !معارضة أعظم من هذه؟ ذكرنا بعضها فيام سبق، فأّي 

ت خمالفـة الروايـة إذا كانـ ة، فـإنَّ عـدم احتامهلـا للتقيّـ: وقرينته اخلامسة

اإلمـام قـد قاهلـا تقيّـة  ألصل املذهب وموافقة لغـريه مـن املـذاهب حيتمـل أنَّ 

 .)١(من أعدائه

ــ ــ ٰى وال خيف ــىلٰ أنَّ ــم ع ــي يف احلك ــ ه يكف ــة بأهنَّ ــة إذا رواي ــدرت تقيّ ا ص

، وهـذه ٰى خـرلـو مل توافـق املـذاهب األُ  ٰى صول املـذهب، حتَّـكانت خمالفة ألُ 

 .الرواية كذلك

ـ ام ُحتمـل عـىلٰ إنَّ الرواية  مع أنَّ  ا التقيّـة إذا كانـت صـحيحة السـند، وأمَّ

إذا كانت ضعيفة السـند فضـعف سـندها كـاٍف يف إسـقاطها مـن دون حاجـة 

 .من هذا القبيل) الغيبة(التقيّة، ورواية كتاب  حلملها عىلٰ 

ــع أنَّ  ــ م ــحاب األئّم ــب أص ــة يف كت ــات مدسوس ــاك رواي  ة هن

ح كــّل ب العاّمــصــول املــذهب وخمالفــة ملــذاهخمالفــة ألُ  تلــك  ة، فهــل نصــحِّ

شــيعتهم منهــا بقاعــدة نــاظم  ة أهــل البيــت ر أئّمــالروايــات التــي حــذَّ 

 ! ة تقيّة؟العقييل وهي عدم احتامل صدروها عن األئمّ 

فهـي خمالفـة الوصـيّة لعقائـد العاّمـة، وقـد أمـر : ا القرينة السادسةوأمَّ 

 .)٢(الرشد يف خالفهم ة فإنَّ شيعتهم باألخذ بام خالف العامّ  ة األئمّ 

حًا للرواية الصحيحة ة إنَّ خمالفة العامّ  وهذا كالم ساقط؛ ألنَّ  ام يكون مرجِّ

ا إذا كانت الرواية ضعيفة السند، بل خمالفة املعارضة لرواية صحيحة غريها، وأمَّ 

 !ة؟ا خمالفة للعامّ د أهنَّ للمتواتر عند الشيعة، فكيف ُيعمل هبا ملجرَّ 
                                                        

 .املصدر السابق) ١(

 .٢٢: دفاعًا عن الوصّية) ٢(
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ــكاالت _  ٢ ــن اإلش ــىلٰ وم ــة كتــاب  املهّمــة ع ــ) الغيبــة(رواي ا أهنَّ

إمامــًا فقــط،  عشـــرة يف اثنــي معارضـة لألحاديــث املتــواترة احلــارصة لألئّمــ

 .)١(وقد ذكرنا بعضًا من تلك الروايات، فراجعها

ــ ٰى ومتـ ه مـا كانــت الروايـة الصـحيحة معارضــة لروايـات متـواترة فإنَّ

املتـواتر قطعـي،  ر؛ ألنَّ جيب طرح تلـك الروايـة الصـحيحة، والعمـل بـاملتوات

 . ا املروي صحيحًا فأكثر ما يفيده الظنّ وأمَّ 

هــذا إذا كانــت الروايــة صــحيحة فــام بالــك إذا كانــت ضــعيفة الســند 

ــاب  ــة كت ــة(كرواي ــل )الغيب ــي، والعم ــواتر اليقين ــرح املت ــن ط ــف يمك ، فكي

 !؟الظنّ  ٰى بالضعيف الذي ال يفيد حتَّ 

، )ةدفاعـًا عـن الوصـيّ (يف كتابـه  ا ذكرنـاه مـن كـالم نـاظم العقـييلوممَّ 

التـي  ٰى خـروغريمهـا مـن الكتـب األُ ) ةانتصـارًا للوصـيّ (وكذا كتابـه اآلخـر 

كتبهــا أنصــار أمحــد إســامعيل يتبــنيَّ للقــارئ العزيــز كيــف يتالعــب هــؤالء 

ــون  ــالفهم، ويؤّول ــا خي ــون م ــوافقهم، ويطرح ــام ي ــذون ب ــات، فيأخ بالرواي

 .راد هبا يُ الروايات بتأويالت غريبة بعيدة عامَّ 

هـة لروايـة كتـاب  هذه هي نامذج من ردودهـم عـىلٰ  اإلشـكاالت املوجَّ

 .ةصاحبهم بال دليل وال حجَّ  زون عليها، ويطبّقوهنا عىلٰ التي يتعكَّ ) الغيبة(

 :قال أمحد إسامعيل

الوصـيّة، وكيـف ملـن  لعاقـل أن يـردَّ  _هـذا  بعد كـّل  _فكيف يمكن (

 ).!الوصيّة؟ قي اهللا أن يردَّ وكيف ملن يتَّ الوصيّة،  خياف اآلخرة أن يردَّ 

 :واجلواب

ــا نقــول ــة، واحلــال أنَّ  :أن ــذه الرواي ــذ هب ــل أن يأخ ــف يمكــن لعاق  كي
                                                        

 ).٩٦ص ( يف) ١(
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ســندها ضــعيف مظلــم كــام قلنــاه، ورواهتــا جماهيــل، مــع معارضــتها 

 !للروايات املتواترة التي أرشنا إليها؟

ينسـبها مـن خيـاف اآلخـرة ال جيـوز لـه أن يأخـذ هبـذه الروايـة و وكّل 

 عشـــر، وُيثبــت هبـا اثنــي رســول اهللا  ، أو ينسـبها إىلٰ ألهـل البيــت 

، فيخـالف بـذلك مجيـع الشـيعة منـذ زمـان أمـري  عشـرإمامًا بعد االثني 

 !ا، ويعتقد بخالف ما أطبقوا عليهيومنا هذ إىلٰ  املؤمنني 

ــ ــل مقتض ــو ٰى ـه ــات  ٰى تق ــذ بالرواي ــامعيل األخ ــد إس ــد أمح اهللا عن

 ؟  عراض عن الروايات املتواترة عن أهل البيت الضعيفة واإل

 : ا نالحظ أمرينفإنّ ) الغيبة(ة رواية كتاب منا بصحَّ ا لو سلَّ إنّ  ثمّ 

ــ أنَّ _  ١ ه ال جيــب علينــا اآلن أن نعتقــد العمــل هبــا ســابق ألوانــه، فإنَّ

ام جيـب علينـا ، وإنَّـمـن ولـد اإلمـام املهـدي املنتظـر  اً مهـديّ  عشـرباثني 

الشــيعة  دون غــريه، وبعــد ظهــوره فــإنَّ  ر ـبإمــام العصــ االعتقــاد

ي ـيســألونه عــن هــؤالء املهــدّيني، ويأخــذون بــام يقــول، فــال حاجــة تقتضــ

 .اآلن االعتقاد بمضمون هذه الرواية

بعــد اإلمــام  اً مهــديّ  عشـــرهنــاك اثنــي  منا جــدالً أنَّ نــا لــو ســلَّ أنَّ _  ٢

ــر  ــدي املنتظ ــامله ــدينا أنَّ ، فإنَّ ــت ل ــامعيل  ه مل يثب ــد إس ـــريأمح  البص

ـ ه لـيس بعـامل فضـالً عـن أن أّوهلم، بل ثبت عندنا بـالقطع واجلـزم واليقـني أنَّ

يكون إمامـًا معصـومًا؛ ملـا بيَّنـاه مـن كثـرة أخطائـه التـي ذكرنـا شـيئًا يسـريًا 

 .منها

*   *   * 

 





 

 

 

 ا أو  

مدا أ .. يوأا  

ــ ــدما تتأمَّ ــد إســامعيل ل كلــامت ومعن ــف أمح ـــريواق ــ البص ــد أهنَّ ا جت

ة الـذي سـبقه عي املهدوّيـة والنبـوَّ حدٍّ كبري لكلـامت ومواقـف مـدَّ  مشاهبة إىلٰ 

ــة عــام، وهــو مــرزا غــالم أمحــد القاديــاين اهلنــدي  _ ١٨٣٩(بــأكثر مــن مائ

ــر)م١٩٠٨ ــّل  أنَّ  ٰى ، وت ــوة ك ــة يف دع ــأنَّ  الطريق ــدة، وك ــه واح ــنهام لنفس  م

روقان مـن ـسـلوب دعوتـه مقتبَسـان أو مسـوأُ  ـريالبصـطريقة عمـل أمحـد 

ســلوب دعوتــه، والفــروق الواضــحة بيــنهام هــي طريقــة عمــل القاديــاين وأُ 

ي كــان شـــيع البصــــري فــروق اقتضــاها االخـــتالف يف املــذهب، فــإنَّ 

ــنّي ــان ُس ــاين ك ــذهب، والقادي ــيات ، اً امل ــض خصوص ــتالفهام يف بع ــع اخ م

عـراق ودعـوة القاديـاين يف اهلنــد، يف ال البصـــريدعـوة  عوتني، حيـث إنَّ الـد

 .من هذين البلدين خصوصياهتام ولكّل 

 :ح وجوه التشابه سأذكر للقارئ العزيز بعض األمثلةضولكي تتَّ 

 ء د:  

والقاديـاين قـد بـدأ دعوتـه  البصــريواحـد مـن أمحـد  كّل  املالحظ أنَّ 

 .باألحالم

 ):التبليغ(قال أمحد القادياين يف كتابه 

نسيم الوحي ] كذا[ بلغت أشّد عمري وبلغت أربعني سنة جاءتني امَّ ـول(
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ا عنايات رّيب  ، ليزيد معرفتي ويقيني، ويرتفع حجبي، وأكون من املستيقنني، بَريَّ

 جاءت مثل فلق رؤيا إالَّ  ىٰ عيلَّ بابه هو الرؤيا الصاحلة، فكنت ال أر َح ل ما ُفتِ فأوّ 

صاحلة صادقة قريباً مـن ألفـني أو ] كذا[رؤيا  ام رأيت يف تلك األيّ الصبح، وإّين 

اهللا يكّررهـا يف  أكثر من ذلك، منها حمفوظ يف حافظتي وكثري منها نسيتها، ولعلَّ 

 .)١()وقت آخر ونحن من اآلملني

ـ ثمّ  ـ رؤاه رسـول اهللا  ٰى يف إحـد ٰى ه رأبعد أن زعـم أنَّ ر تلـك ـفسَّ

 :الرؤيا بقوله

يدي بفيـوض  ت هو اإلسالم، وسيحييه اهللا عىلٰ امليّ  اهللا يف قلبي أنَّ  ىٰ فألق(

الوقـت قريـب، فكونـوا مـن  ، ومـا يـدريكم لعـلَّ روحانية من رسول اهللا 

املنتظرين، ويف هذه الرؤيا ربَّاين رسول اهللا بيده وكالمه وأنواره وهديَّة أثامره، فأنا 

ثني  .  )٢()تلميذه بال واسطة بيني وبينه، وكذلك شأن املحدَّ

 : الأن ق إىلٰ 

يـا :  وقـالام، ُفتحت عيلَّ أبواب اإلهلام، وخاطبني رّيب بعد تلك األيّ  ثمّ (

أمحد بارك اهللا فيك، الرمحن علَّم القرآن، لتنذر قوماً ما أنذر آبـاؤهم، ولتسـتبني 

يك ورافعك  متوفّ إّين  ىٰ ل املؤمنني، يا عيس ُأمرت وأنا أوّ إّين : سبيل املجرمني، قل

يوم  بعوك فوق الذين كفروا إىلٰ كفروا، وجاعل الذين اتَّ  ، ومطّهرك من الذينإيلَّ 

ي بمنزلة توحيدي وتفريدي، فحان ك اليوم لدينا مكني أمني، أنت منّ القيامة، إنَّ 

ريعة وحتي الدين، ـمك اهللا من عنده، تقيم الشأن ُتعان، وتعرف بني الناس، ويعلِّ 

ومعـي، أنـت وجيـه يف يا أمحدي أنت مـرادي  ،...ا جعلناك املسيح ابن مريمإنّ 

 ...).حرضيت
                                                        

 .١٠٥: التبليغ) ١(

 .١٠٧: التبليغ) ٢(
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 : وقال أيضاً 

ــطفاين رّيب ( ــاص ــه، ونش ــة نبيّ ــار عظم ــه، وإظه ــد دين ــا ـ لتجدي ر رّي

ــ ، وأمــرين لــدعوة اخللــق إىلٰ ياســمينه  ة خــري األنــام، ديــن اإلســالم، وملَّ

ورزقنـي مـن اإلهلامـات واملكاملـات واملخاطبـات واملكاشـفات رزقـاً حسـناً، 

ثني  .)١()وجعلني من املحدَّ

ـ) التبليـغ(وذكر يف كتابـه  ا كثـريًا مـن األحـالم التـي رآهـا، وزعـم أهنَّ

 .قت كفلق الصبححتقَّ 

ـ البصــريوهكذا حال أمحـد إسـامعيل  اإلهلـام عـن طريـق  ٰى عـه ادَّ فإنَّ

 .األحالم

 :قال يف بيان لقائه املزعوم باإلمام املهدي 

باختصــار، هــذا اللقــاء ولــو إمجــاالً و أن أعــرض إىلٰ  مــن املهــمّ  ىٰ وأر(

ــ ــباعتبــاره يمثّ التــي يــوّجهني  وىلٰ ة األُ ا املــرَّ ل انعطافــة تارخييــة يف حيــايت؛ ألهنَّ

فيهـا اإلمـام املهــدي للعمـل وبشـكل علنــي وصـدامي يف احلـوزة العلميــة يف 

ــرّ ـمشــ النجــف األرشف عــىلٰ  ــ. ة والســالمفه آالف التحيّ ة هــذا اللقــاء وقصَّ

اإلمــام  فرأيــت رؤيــا يف املنــام، كــأنَّ   كنــت يف ليلــة مــن الليــايل نــائًام،هــي أّين 

ــ ــيّد حمّم ــح س ــن رضي ــالقرب م ــف ب ــدي واق ــو امله ــذا[د أخ ــام ] ك اإلم

ــت  ــتيقظت، وكان ــك اس ــد ذل ــه، وبع ــور للقائ ــرين باحلض ــكري، وأم العس

عـدت للنـوم،  يت أربـع ركـع مـن صـالة الليـل، ثـمّ الساعة الثانية ليالً، فصلَّ 

يضـاً كـان فيهـا اإلمـام املهـدي فرأيت رؤيا ثانيـة قريبـة مـن هـذه الرؤيـا، وأ

ام واألشـهر، وشـاء يل اهللا أن ألتقـي اإلمـام، ت األّيـمـرَّ  ،...د يل لقاء معـهحيدِّ 
                                                        

 .١٢٨: التبليغ) ١(
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ــرَّ  ــذه امل ــلني ه ــا  ة إىلٰ وأرس ــرح م ــف األرشف؛ ألط ــة يف النج ــوزة العلمي احل

 .)١()...جمموعة من طلبة احلوزة العلمية أخربين به عىلٰ 

ــوان ــاره حتــت عن ــد احلســن ســرية (: ويف موقــع أنص  اإلمــام أمح

بــدأت الــدعوة  ٰى متــ: (، بعــد عنــوان فرعــي هــو)وتــاريخ دعوتــه باختصــار

 :ما ييل رَ ، ُذكِ )وأين؟

يلتقـي بوالـده اإلمـام  بسـنني كـان السـيّد أمحـد  ١٩٩٩قبل عام (

ــهادة  ــه يف عــامل الش ــن ، وكــ]أي األحــالم[املهــدي ســالم اهللا علي ــل م ان ينه

بـدأ وبـأمر اإلمـام املهـدي  ١٩٩٩خطواتـه، ويف هنايـة عـام  علمه ويسري عـىلٰ 

ة، وطـالبهم باإلصـالح العلمـي والعمـيل واملـايل، بنقد الباطل يف احلوزة بشـدَّ 

ــتمرَّ  ــالح اس ــة باإلص ــد ومطالب ــرية نق ــد مس ــوبع ــام  ىٰ ت حتَّ ــر  ٢٠٠٢ع أم

ــاإلمــام املهــدي الســيّد أمحــد احلســن بــإبالغ النــاس ب ه رســول مــن اإلمــام أنَّ

املهدي، وبدأت دعوة النـاس لإليـامن بالسـيّد أمحـد احلسـن يف الشـهر السـابع 

ــام  ــادي األوّ ٢٠٠٢ع ــهر مج ــق ش ــام م واملواف ــف ١٤٢٣ل ع ــري يف النج هج

ه أنَّـ األرشف، حيـث أمـره والـده اإلمـام املهـدي أن يـدعو النـاس كاّفـة عـىلٰ 

أ السـيّد أمحـد احلسـن يـدعو ليلـة وفاتـه، وبـد املذكور يف وصيّة الرسول 

 .)الناس

أد   ءاتاّد:  

ــمة الواضــحة يف اّدعــاءات أمحــد القاديــاين وأمحــد  ــ البصـــريالسِّ ام أهنَّ

دليـل،  هـذه االّدعـاءات بـأّي  عظيمـة مـن دون أن يأتيـا عـىلٰ  ٰى عيان دعاويدَّ 

 دليـل كـّل  ذلـك، وكـأنَّ  م عنـاء ذكـر دليـل عـىلٰ فان نفسـيهام جتّشـبل ال يكلِّ 
                                                        

 .)ة اللقاءقصَّ (: ل له يف موقع أنصاره باسممن خطاب صويت مسجَّ ) ١(
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ــدعاو ــذه ال ــام يتوقَّ  ٰى ه ــذلك فه ــوهلام، ول ــس ق ــو نف ــاس أن ه ــن الن ــان م ع

 . ما يقوالن بال ترّدد وال مناقشة قومها يف كّل يصدِّ 

دليــل،  أمحــد إســامعيل التــي نقلناهــا مل يقــم عليهــا أّي  ٰى دعــاو وكــّل 

ــذا  ــه يف ه ــننقلها عن ــي س ــه الت ــتالحظ يف كلامت ــام س ــاين ك ــذلك القادي وك

ـ يقـيام دلـيالً عـىلٰ حـاوال أن  الفصل، وإذا ل فيـه جيّـدًا؛ بعـض دعـاوهيام فتأمَّ

 .ال دليل عليها ٰى دعاو ٰى خرمجيع مقّدماته أو بعضها هي األُ  أنَّ  ٰى لرت

  :ة و ىدو

، ومـا البصــريم بعضـًا مـن اّدعـاءات أمحـد إسـامعيل ذكرنا فـيام تقـدَّ 

عـاًء، وكـذلك مخسـني ادّ  عجالة من تلـك االّدعـاءات ينيـف عـىلٰ  مجعناه عىلٰ 

ــ ــاين، فإنَّ ــال يف القادي ــه ادَّ احل ــ ٰى ع ــأنَّ ــر، وأنَّ ــدي املنتظ ــيح ه امله ــيّد املس ه الس

 . ظّيل، وغري ذلك ه نبّي املوعود يف آخر الزمان، وأنَّ 

ـ ـ ّر عـىلٰ ـه ُيصـومن اّدعاءات أمحـد القاديـاين أنَّ ه أفضـل مـن اإلمـام أنَّ

 .احلسني 

 ):نزول املسيح(قال يف كتابه 

الـذين اعتـربوا عبـادة  ] كـذا[قلييل الفهم مـن أهـل الشـيعة  بعض إنَّ (

ً  ىٰ احلســني مغــز دافــع (كثــريًا بعــد قــراءهتم كتابنــا  اإلســالم، قــد نفثــوا ُســامَّ

كيـف يمكـن أن يكـون هـذا : ، واعرتضوا بعد كيـل الشـتائم، وقـالوا)البالء

 .)١()أفضل من احلسني؟] وهو القادياين[الشخص 

 : أن قال إىلٰ 

ــصــحيح متامــ( ــاد اهللا ] يعنــي اإلمــام احلســني [ه اً أنَّ كــان مــن عب
                                                        

 .٤٠: نزول املسيح) ١(
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الصادقني، ولكـن قـد خـال يف الـدنيا املاليـني واملاليـني مـن النـاس مـن هـذا 

كــذلك فقــد ... ، واهللا أعلــم كــم مــنهم ســيأتون يف املســتقبل أيضــاً )١(النــوع

وقـد  ورسـوالً، اً أيضـاً نبيَّـ )٢(ورسولُه األكـرم املسـيَح املوعـود اهللا تعاىلٰ  ىٰ سمّ 

ــة،  ــاء الكامل ــع األنبي ــفات مجي ــر ص وه مظه ــدُّ ــاً، وع ــاء اهللا مجيع ــه أنبي مدح

 ...ل اآلن أين اإلمام احلسني منه؟فاجلدير بالتأمّ 

ــحيحاً أنَّ  ــيس ص ــب  أل ــني بحس ــن احلس ــل م ــود أفض ــيح املوع املس

شهادة القرآن واألحاديـث وشـهادة مجيـع األنبيـاء، بـام هـو جـامع للكـامالت 

قة، إذا كنـُت  ـ املتفرِّ ـروا يف أنفسـكم أيَّ ة ذلـك املسـيح املوعـود يف احلقيقـة ففكِّ

ــامذا أر ــذلك فل ــن ك ــني، وإن مل أك ــوين إزاء احلس ــب أن تنزل ــة جي اهللاُ  ىٰ منزل

 .)٣()حني؟ مئات اآليات؟ وملاذا يؤّيدين يف كّل  تعاىلٰ 

ء اةاّد :  

ــ ــوَّ  ٰى اّدع ــاين النب ــة، ورصَّ القادي ــة رصاح وزّي ــة أو الُربُ ي ــذلك ة الظِّلِّ ح ب

 :يف كثري من كتبه، وقال

ــ  :ريـد مــن اآليــة الكريمـةأنـا أمحــد الــذي أُ (
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 ): إزالة اخلطأ(وقال يف كتاب 

؛ ففيـه خوطـب هـذا )الرباهـني األمحديـة(مـن  ٤٩٨نظروا الصـفحة أُ (
                                                        

د رجـل صـالح، لـيس أكثـر مـن ذلـك، جمـرَّ  اإلمـام احلسـني  يـرٰى أنَّ  القادياين يظهر أنَّ ) ١(

! ةسـّيدا شـباب أهـل اجلنَّـ ه هـو مـع أخيـه اإلمـام احلسـن لـع عـٰىل أنَّـه غري مطَّ ويظهر أنَّ 

 ).!ماليني وماليني؟ فكيف يكون قد خال يف الدنيا من نوعه 

 !ورسوالً  اً ه، فهو قد سّامه اهللا بزعمه نبيّ يعني نفس) ٢(

 .٤٦: نزول املسيح) ٣(

 .٢٢: عن كتاب القاديانية ألمحد رضا خان احلنفي ،٦٧٣: إزالة خطأ) ٤(
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) الرباهــني(بعــد ذلــك يف هــذا الكتــاب  ، ثــمّ )رســول(العــاجز بوضــوح بـــ 

ـــ  ــي اهللا ب ــفت يف وح ــاء(وص ــل األنبي ــري اهللا يف حل ــول اهللا يف : )ج أي رس

ورد يف  ثــمّ ). الرباهـني األمحديـة(مـن  ٥٠٤نظـروا الصـفحة أُ حلـل األنبيـاء؛ 

ِيـنَ  :هذا الكتاب ُقْرَب ذلـك الـوحِي الـوحُي التـايل
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يت حمّمـدًا م ؛ ففـي هـذا الـوحي ُسـمِّ

: هـذا الـوحي اإلهلــي) الرباهــني(مـن  ٥٥٧يف الصـفحة  ثــمّ . ورسـوالً أيضـاً 

هـذا  رَ ، كـامُ ذكِـ)جـاء نبـيٌّ يف الـدنيا(: ، وقراءتـه الثانيـة)جاء نذيٌر يف الدنيا(

 .)١()عديدة ىٰ خرويف أماكن أُ ) رباهني األمحديةال(العاجز بلفظ رسول يف 

ــ ــنيَّ أنَّ ــأنَّ وب ــد ب ــول اهللا  ه يعتق ــ رس ــني، وأنَّ ــاتم النبيّ ــّي خ  ه ال نب

 :قال بعده، ثمّ 

ة الكاملة، لكن باباً واحدًا مفتـوح، وهـو بـاب لقد ُأغلقت أبواب النبوَّ (

ة الشخص الذي نبوَّ  ؛ لذا ال غرية عىلٰ أي الفناء يف الرسول : سرية الصّديقيّة

دّية ة املحمّ ة التي هي رداء النبوَّ يأيت اهللاَ عن طريق هذا الباب وهو يلبس رداء النبوَّ 

، ه يستقي مـن نبـع نبيّـه ه ال يناهلا بجهوده الذاتية، بل إنَّ ؛ ألنَّ بالطريق الظّّيل 

د وأمحد، وهذا نفسه؛ هلذا اسمه يف السامء حممّ   وليس هذا له، بل جلالل النبيّ 

غريه، وإْن كانت بروزية، لذا  ال إىلٰ  عادت أخريًا إليه  د ة حممّ نبوَّ  عني أنَّ ي

َم  آية ىٰ معن فإنَّ 
َ
 اهللاِ وَخـا�

َ
ول

ُ
 َرس

ْ
ْم َولِ�ن

ُ
 رِجالِ�

ْ
ٍد ِمن

َ
ح

َ
با أ

َ
 أ

ٌ
د

�
م

َ ُ
� 

َ
ما �ن

 َ�
�
د أبا أحد من رجال الدنيا، ولكن هو أب لرجال اآلخرة؛ ليس حممّ : هو ا���ِي

يت ورسالتي هـي . طهفيوض اهللا من غري توّس  ني وال سبيل إىلٰ ه خاتم النبيّ ألنَّ  فنبوَّ

ني نلـت هـذا االسـم بفنـائي يف ي، كام أنَّ ـدًا وأمحد، وليست من نفسبكوين حممّ 

 .)٢()ني مل يتغريَّ مفهوم خاتم النبيّ  ، هلذا فإنَّ الرسول 
                                                        

 .٢: إزالة خطأ) ١(

 .٣: نفس املصدر) ٢(
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 : أن قال إىلٰ 

ــ( ــإنَّ ــ د ســيّدنا حمّمــ ه لــن يكــون بعــدام الفــرق بيــنهام أنَّ يــوم  ىٰ حتَّ

لقــب  ىٰ الــذي تنـزل عليــه رشيعــة جديــدة، أو ُيعطــ القيامـة مثــل هــذا النبــيّ 

ــيّ الن ــيّ  ب ــاطة النب ــام وس ــول  دون ــاً يف الرس ــه متفاني ــن دون كون  ، وم

 . )١()رَ فقد َكفَ   ىٰ عومن ادَّ . د وأمحديف السامء اسم حممّ  ىٰ ُيعط ىٰ حتَّ 

 ة بطريقـة هـو يظـنّ ف الّدعـاء النبـوَّ هـذا احتيـال مكشـو أنَّ  ٰى وال خيف

ــ ــاىفٰ أهنَّ ــه تعــاىلٰ  ا ال تتن ْم  :مــع قول
ُ
ــاِل� ــْن رِج ــٍد ِم َح

َ
ــا أ ب

َ
 أ

ٌ
ــد م�

َ ُ
� 

َ
مــا �ن

َم ا��ِ�ي�ــ�َ 
َ
 اِهللا وَخــا�

َ
:  ، وال تتعــارض مــع قــول النبــّي َولِ�ـْن رَُســول

 .»بعدي ال نبّي «

ـ البصــريا أمحد إسامعيل وأمَّ  اآليـات التـي ورد ق مجلـة مـن ه يطبِّـفإنَّ

�َِ� َحـ��  :نفسـه، منهـا قولـه تعـاىلٰ  فيها إرسال رسول عىلٰ 
�
ـا ُمَعـذ

�
ن
ُ
 َومـا ك

 
ً
ــوال  رَُس

َ
ــث بَْع

َ
� )١٥: اإلرساء(،  

�
�

َ
ــر �

ْ
ك

�
ــُم ا� ُه

َ
  ى�

ٌ
ــول ْم رَُس

ُ
 جــاَءه

ْ
ــد

َ
َوق

 .  م، وغريمها، وقد نقلنا كالمه فيام تقدَّ )١٣:الدخان( ُمِب�ٌ 

ــ ــام ال خيف ــه ك ــ ٰى وكالم ــن تص ــح إن مل يك ــيح واض ــه تلم ـــفي ه رحيًا بأنَّ

 اآلن مل جيـرؤ عـىلٰ  ه حلـدِّ  أنَّـ، إالَّ ل اهللا تعـاىلٰ بَـه رسـول مرسـل مـن قِ عي أنَّ يدَّ 

 .ةاّدعاء الرسالة مستلزم الّدعاء النبوَّ  ، مع أنَّ ه نبّي الترصيح بأنَّ 

وء ااّد:  

ه اإلمــام احــة أنَّــرص ٰى عـادَّ  البصـــريمــن أمحــد القاديـاين وأمحــد  كـّل 

ــدي  ـــري  أنَّ ، إالَّ امله ــ ٰى عــوإن ادَّ  البص ــدي األوّ أنَّ ل ال املهــدي ه امله

وأســامئه وألقابــه وفضــائله  صــفات املهــدي املنتظــر  كــّل   أنَّ املنتظـر، إالَّ 
                                                        

 .٥: نفس املصدر) ١(
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ه ه هـو الـذي سـيمأل األرض قسـطًا وعـدالً، وألنَّـنفسه، فـزعم أنَّـ نسبها إىلٰ 

ــال يــدَّ  ــلإلمــام  د ســفريه جمــرَّ عي أنَّ عي مقــام اإلمــام املهــدي ام يــدَّ ، وإنَّ

 ِّوالتعلــيامت باســمه، ويــدعو النــاس  ٰى ر الكتــب والفتــاو، صــار ُيصــد

ــأمرهم بتقليــده، ونصــ إىلٰ  ــه، وي ــاع واألنصــار حول رته ـنفســه، وجيمــع األتب

 . واإليامن به

ـ ٰى عـوالقادياين ادَّ  ه هـو اإلمـام املهـدي املنتظـر الـذي سـيقوم أيضـًا أنَّ

ذاك   أنَّ والقاديـاين مـن هـذه الناحيـة إالَّ  البصــريالدور، فال فـرق بـني  هبذا

مـنهام هـو مجـع األمـوال  اهلـدف احلقيقـي لكـّل  ٰى ري؛ ويبقـهندي وهذا بص

 ! زعامة املسلمنيواألتباع واألنصار وتوّيل 

 ا ّل ا  ءاتاّد :  

قـد توّفـاه  بـن مـريم  ٰى السـيّد املسـيح عيسـ أنَّ  أرصَّ القادياين عىلٰ 

ـ ه لن يرجع إىلٰ ، وأنَّ اهللا تعاىلٰ  ا املسـيح املوعـود املـذكور الـدنيا بعـد موتـه، وأمَّ

يف األحاديـث، الـذي يظهـر يف آخـر الزمـان فهـو شـخص آخـر، وهـو أمحـد 

 .القادياين نفسه، وكلامته يف كتبه يف اّدعاء ذلك كثرية

 ):إعجاز أمحدي(قال يف كتابه 

الــوحي اإلهلــي  بســاطتي املتناهيــة وذهــويل البــالغ أنَّ  عــىلٰ   يــدلُّ فمــامَّ (

ــودًا، ولكنَّ  ــيحاً موع ين مس ــدُّ ــان َيُع لت يف ك ــجَّ ــك س ــع ذل ــي م ــني (ن الرباه

ي كيــف ـنــي ألســتغرب بنفســإنَّ . تلــك العقيــدة التقليديــة نفســها) األمحديــة

 الـوحي اإلهلـي مـع أنَّ ) الرباهـني األمحديـة(كتبت هـذه العقيـدة التقليديـة يف 

 !البنيِّ املذكور يف الكتاب نفسه كان يعتربين مسيحاً موعوداً 

ــمّ  ــالً متامــاً إىلٰ  ث ــُت غــافالً وذاه ــي  ظلل ــاً  عشـــراثن ــدَّ  _عام ة وهــي م

ــامّ  اهللا تعــاىلٰ  عــن حقيقــة أنَّ  _طويلــة  ين بوضــوح ت ويف راحــة  كــان قــد عــدَّ
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ــ)١()الرباهــني األمحديــة(متناهيــة مســيحاً موعــودًا يف  كاً ، وظللــُت متمسِّ

ــ ــاين لعيس ــيء الث ــن املج ــدي ع ــاد التقلي ــي  ىٰ باالعتق ــرور اثن ــد م ، وبع

، فبـدأت اإلهلامـات تنـزل عـيلَّ  عشـر عاماً حان األوان لتُكشف احلقيقـة عـيلَّ

ك أنـت املسـيح املوعـود، فحـني بلـغ الـوحي اإلهلـي هبـذا بالتواتر قائلـة بأنَّـ

رُ  :الشــأن منتهــاه، وُأمــرت
َ
�

ْ
ــؤ

ُ
ــا ت  بِم

ْ
ع

َ
ــد

ْ
اص

َ
ــرية، ، وأُ ف ــات كث ــُت آي عطي

ــامّ  ــذه كوضــح النهــار، بلَّ  وُألقــي يف روعــي يقــني قــوي وبوضــوح ت غــُت ه

 .)٢()الرسالة للناس

 :وقال أيضاً 

 اً سيح املوعود أيضاً نبيّـامل ورسولُه األكرم  اهللا تعاىلٰ  ىٰ كذلك قد سمّ (

ا أمَّ  ،...ةورسوالً، وقد مدحه أنبياء اهللا مجيعاً، وعّدوه مظهر مجيع أنبياء اهللا الكامل

ودّجـاالً فهـذا شـأهنم،  ة والشيعة يسبّونني أو يسّموين كـّذاباً نَّ إذا كان أهل السُّ 

 أنا املسيح املوعود الـذي سـّامه سـيّد ولكن الذي رزقه اهللا البصرية سيعرفني أّين 

غه سالمه، واعتربه بمنزلة سـاعده الثـاين، وعـده خـاتم ، وبلَّ )نبي اهللا(: األنبياء

 . )٣()لني اهللا والرسولّضلني بام فضَّ اخللفاء، وسيف

 .وكلامته يف ذلك كثرية مبثوثة يف كثري من كتبه

ـ البصــريا أمحـد إسـامعيل وأمَّ  ـ ٰى عـه ادَّ فإنَّ ه رسـول السـيّد املسـيح أنَّ

ه أفضـل مـن السـيّد ح كام نقلنـا عنـه فـيام سـبق أنَّـرِّ ـه يص، مع أنَّ ٰى النصار إىلٰ 

 !و دونه يف الفضل؟املسيح، فكيف يكون رسوالً ملن ه
                                                        

ـ اً ه كيـف يكـون نبّيـام هـي غبـاء فاضـح؛ ألنَّـهذه ليست بسـاطة، وإنَّـ) ١( ه قـد جـاءه الـوحي بأنَّ

ــ ــد ذل ــا أن ـك عشــاملســيح املوعــود، ويبقــي بع ــذلك؟ ال يمكــن لن ــم ب ــو ال يعل ر ســنني وه

 .ه غبي شديد الغباء بأنَّ  ذلك إالَّ نفرسِّ 

 .٢٣٧): ضمن كتاب نزول املسيح(إعجاز أمحدي ) ٢(

 .٤٦: نزول املسيح) ٣(
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ء ااّدرات اات وا ء:  

ـــ ريـالبصـــمـــن أمحـــد القاديـــاين وأمحـــد  كـــّل  ٰى عـــادَّ  جـــاءا  امأهنَّ

 .قتات التي حتقَّ باملعجزات، وأخربا بالغيبي

ــ بــات كثــري ا القاديــاين فكالمــه يف اّدعــاء املعجــزات واإلخبــار باملغيّ أمَّ

 . اً جدَّ 

 :الذي هو تفسري لسورة الفاحتة) املسيح إعجاز(قال يف كتابه 

كــال الفــريقني أن  فضــل اهللا ورمحتــه، فقــد اشــُرتط عــىلٰ  وانظــروا إىلٰ (

لـوف ف هذا التفسـري يف أربعـة أجـزاء يف سـبعني يومـاً، ولكـن هـؤالء األُ يؤلِّ 

ـ قني اهللا لتـأليف التفسـري يف ا أنـا فلـم يـوفّ مل يستطيعوا تأليف جـزء واحـد، أمَّ

 .جزءًا منه عشـرفت اثني حسب، بل ألَّ أربعة أجزاء ف

ر عـدم أليسـت هـذه معجـزة؟ ومـا مـربِّ : هنا أسأل املشايخ املعارضـني

ــرٰىض  ــدنيا ي ــد يف ال ــزة؟ ال أح ــا معج ــ اعتباره ــتطاع إىلٰ بالذلَّ ــا اس ــك  ة م ذل

ــإذا كانــت كتابــة التفســري بمقــدورهم فلــامذا مل يقــدروا عــىلٰ   ســبيالً، ف

 .)١()ذلك؟

مواهـب (يف كتـاب  مـن آياتـه ومعجزاتـه مـا ذكـره ا ذكره القادياينوممَّ 

 :حيث قال) الرمحن

ــو أّين ( ــنوات ه ــذه الس ــرت يف ه ــي ظه ــايت الت ــن آي ــل وم ــعُت قب  أش

ــت أنَّ  ــ الوق ــاعون ينتش ـــالط ــات، وال يبق ــع اجله ــ ىٰ ر يف مجي ــذه خطّ ــن ه ة م

ـــات، إالَّ  ـــتالة باآلف ـــط املب ـــا اخلط ـــث فيه ـــبان، ويعي ـــدخلها كالغض  وي

أرضــاً  مكنــون، وهــو أنَّ   ّرس عــيلَّ مــن رّيب  َف ُكِشــ قــد: رحان، وقلــتـكالســ

ــون ــرة املن ــاعون، وثم ــجرة الط ــن ش ــو م ــني ال ختل ــن األرض ــ ،...م ر ـفانتش
                                                        

 .١٠٦: إعجاز املسيح) ١(
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فـإن شـئت  ،...الطاعون بعـد ذلـك يف الـبالد، وجعـل ذوي األرواح كـاجلامد

 .)١(العباد ق اهللا رّب استحِي واتَّ  فاقرأ ما أشعت يف مجيع هذه البالد، ثمّ 

ة، مــوت رجــال عــادوين وآذوين لتــي ظهــرت يف هــذه املــدَّ ومـن آيــايت ا

 احلكومـة، فــاعلم أنَّ  املنـابر، وجـّروين إىلٰ  الكَفـَرة، وسـبّوين عـىلٰ  وعـزوين إىلٰ 

ي، ـيـا أمحـدي أنـت مـرادي ومعـي، اخرتتـك لنفسـ: اهللا كان خاطبني، وقال

ي بمنزلـة ال يعلمهـا اخللـق، وّرسك ّرسي، وأنت معي وأنـا معـك، وأنـت منّـ

 مهـٌني مـن أراد إهانتـك، مـا أحببـَت أحببـُت، إّين  غضبَت غضبُت، وكـّل  إذا

ا القبـور، إّنـ  أنـا الصـاعقة ختـرج الصـدور إىلٰ  معني من أراد إعانتـك، إّين وإّين 

   .)٢()وأسبابه جتالْدنا فانقطع العدوّ 

 ، ثــمّ )٣(ذكـر قصصـًا عـن مجاعــة عـادوه فامتـوا بالطـاعون أو غـريه ثـمّ 

ســمه بــاإلكرام والتكرمــة يف هــذه الســنوات، وقــال ذكــر مــن آياتــه شــهرة ا

 :أيضاً 

ة املشــتهرة، ، يف تلــك املــدَّ ]كــذا[فتهــا يف العربيــة ومــن آيــايت كتــب ألَّ (

ــ بعــد  ، ثــمّ )إعجــاز املســيح: (هلــاة، وأوّ وجعلهــا اهللا إعجــازًا يل إمتامــاً للحجَّ

ــد(ذلــك  ــمّ )ىٰ اهل ، وكنــت ىٰ ، وهــو معجــزة عظمــ)اإلعجــاز األمحــدي( ، ث
                                                        

ــا) ١( ــوالني هل ــن امل ــان م ــل ك ــد، ب ــة يف اهلن ــة الربيطاني ــلة باحلكوم ــق الص ــاين وثي ــان القادي  ك

ر الطــاعون ـاحلكومــة الربيطانيــة آنــذاك قامــت بنشــ والــداعمني هلــا، ومــن غــري املســتبعد أنَّ 

يف مناطق كثرية مـن اهلنـد، وأخربتـه بـذلك قبـل أن تقـوم هبـذه املهّمـة؛ ليجعلهـا معجـزة لـه، 

 !وحي إليه به، فأّي إعجاز يف إخبار كهذا؟ا أُ ه ممَّ وبالفعل أخرب الناس بذلك زاعًام أنَّ 

 .٩٩: هب الرمحنموا) ٢(

ــتبعد أنَّ ) ٣( ــل  ال نس ــذلك قب ــربه ب ــت خت ــومه، وكان ــفية خص ــت بتص ــة قام ــة الربيطاني احلكوم

ــن األ ــريه م ــاعون أو بغ ــاهلم بالط ــة يف اغتي ــابرات الربيطاني ــا املخ ــت فيه ــي برع ــاليب الت س

 .ذلك الوقت
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ة آالف، إن يـأتوا كمثـل اإلعجـاز األمحـدي عشــرمخـالفني صـلة فرضت لل

م بكـم أو ين يوماً من غـري إخـالف، فـام بـارز أحـد للجـواب، كـأهنَّ عشـريف 

ــوارين يف  ــاكتني املت ــُت الصــامتني الس ــلة لعن ــع تلــك الص ــدواب، وم ــن ال م

ــي يتحرَّ  ــه لك ــتُهم ب ــاب، وأحفظ ــواروا يف احلج ــاب، فت ــواب الكت ــوا جل ك

 .)١()ي وإعناهتمعلم ما صنع اهللا بقلوهبم، مع إطامع منّ حجراهتم، وما ن

الــذي مــا فتــئ  البصـــريهــذه هــي عــني لغــة أمحــد إســامعيل : قلــت

ــدَّ  ــالردّ  ٰى يتح ــامء ب ــىلٰ  العل ــل  ع ــل واألباطي ــوءة باجله ــة اململ ــه الركيك كتب

عجــزهم  الواضــحة الفســاد، ويعتــرب جتــاهلهم لــه هزيمــة هلــم، ودلــيالً عــىلٰ 

 !عليه عن الردّ 

ــ ــامعيل وأمَّ ــد إس ـــريا أمح ــ البص ــه ادَّ فإنَّ ــ ٰى ع ــاملعجزات أنَّ ــاء ب ه ج

 . واإلخبارات الغيبة حاله حال القادياين

 :لناظم العقييل) ب رسول اإلماماإلفحام ملكذِّ (مته لكتاب قال يف مقدّ 

كمصـيبتنا  باع أهل البيـت عون اتّ ومصيبتنا عادت اليوم مع من يدَّ (

رفة حمكمه و متشاهبه وناسخه ومنسوخه لـيس باألمس مع الناس، فالقرآن ومع

والنصوص الصحيحة ! ةليست حجَّ  ة رسول اهللا ووصيّ ! ة عند هؤالءحجَّ 

 ومئات بل آالف الرؤيات باملعصومني ! ةليست حجَّ  عن أهل البيت 

والكشـف والشـهود ! ةهاهنا ليست حجَّ  احلّق  أنَّ  عىلٰ  ناس متفّرقني تنصُّ عند أُ 

واملعجـزة ليسـت ! ةواإلخبارات الغيبية ليست حجَّ ! ةيس حجَّ عند أولياء اهللا ل

ما جاء به األنبيـاء  جئت بكّل ... و... و! ةواملباهلة ليست حجَّ  !ة بل سحرحجَّ 

بـدليل ومل  مل يـأِت :  العذاب، ولآلن يقولـونإالَّ  ، ومل يبَق ] كذا[واملرسلني 

 .)ةبحجَّ  يأِت 
                                                        

 .١٠٢: مواهب الرمحن) ١(
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ـإالَّ  ىٰ فمع هؤالء ال يبقـ م التـي  نـار جهـنَّ إالَّ  ىٰ وال تبقـة،  العـذاب حجَّ

ـ   :اطبهم سـبحانه وتعـاىلٰ ة، وعنـدها سـيخسيصـلوهنا حجَّ
ْ
م

َ
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ْ
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َ
 .)١()]١٥: الطور[ ُرون

ــكَّ  ــأّي  أنَّ  وال ش ــأِت ب ــامعيل مل ي ــد إس ــذبًا  أمح ــزعم ك ــام ي ــزة ك معج

ــ ــه أُ وزورًا، ولكنَّ ــق لنفس ــزات،ه اختل ــا معج ــورًا اعتربه ــت  م ــي ليس وه

بإظهـار قـرب  ٰى ه مـا ذكـره يف أحـد بياناتـه املسـمّ كذلك، ومن مهازل معجزاتـ

 : ، حيث قالالزهراء 

 أعرف موضـع ل معجزة ُأظِهُرها للمسلمني وللناس أمجعني هو أّين وأوّ (

قـرب فاطمـة  أنَّ  ومجيع املسلمني جممعني عىلٰ ، د بضعة حممّ  قرب فاطمة 

  َّاإلمام املهدي مغيَّب ال يعلم موضعه إال  ، وهو أخربين بموضع قـرب

 بجانـب قـرب اإلمـام احلسـن  ، وموضع قرب فاطمـة ي فاطمة مّ أُ 

، مدفون يف حضـن فاطمـة   ىٰ مام احلسن املجتباإل ومالصق له، وكأنَّ 

، د ما أقول شهيد، ورسـوله حمّمـ ما أقول، واهللا عىلٰ  أن أقسم عىلٰ  ومستعّد 

  ). الذي دفن فاطمة وعيل 

ُدفنــت يف  الســيّدة فاطمــة  ولــو صــحَّ زعــم أمحــد إســامعيل بــأنَّ 

ــإنَّ  ــع، ف ــمّ  البقي ــك ال يس ــزة؛ ألنَّ  ٰى ذل ــارق  معج ــر اخل ــي األم ــزة ه املعج

للعادة، وما قاله لـيس كـذلك، ومـا ذكـره أمحـد إسـامعيل هـو أحـد األقـوال 

ـ ، وقـد سـبقه إىلٰ يف موضع قـرب السـيّدة فاطمـة  ة نَّ هـذا القـول أهـل السُّ

: ه قـال أنَّـة كالمـه إالَّ بـام يثبـت صـحَّ  أمحد إسـامعيل مل يـأِت  وغريهم، مع أنَّ 

معجــزة هــذه التــي يريــد أن يثبتهــا  فــأّي ! ذلــك قســم عــىلٰ ألن يُ  ه مســتعدّ إنَّـ

 !بالقسم؟
                                                        

 .١٣: اإلمامب رسول مة أمحد إسامعيل لكتاب اإلفحام ملكذِّ مقدّ ) ١(
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ــه أنَّ  ــي ذكرهــا يف بعــض كتب ــه الت وهــو أمحــد  _اســمه  ومــن معجزات

د وهـو السـيّد حمّمـغالف كتـاب لواحـد مـن أعدائـه،  مكتوب عىلٰ  _احلسن 

يف جانـب  َب مـا ُكتِـ ، وهـو يشـري إىلٰ )ٰى املهـدي رايـة هـد: (عيل احللو بعنوان

ــب ــث ُكت ــذكور، حي ــاب امل ــر الكت ــن: (ظه ــد احلس ــ)أمح ــر أنَّ ــم ، ويظه ه اس

م الغالف، لكن أمحد إسـامعيل وأتباعـه عـّدوا هـذا األمـر معجـزة مـن مصمِّ 

 ! معجزاته، ورشُّ البلية ما ُيضحك

 : امعيلقال أمحد إس

وأنا وأعوذ باهللا مـن األنـا أنصـح السـيّد السيسـتاين وهـؤالء الُكتّـاب (

ــة املباركــة، وأن ينصــفوا  أن ينظــروا بعــني اإلنصــاف إىلٰ  ــذه الــدعوة اليامني ه

مـن يقـف اليـوم   فلـيعلم اجلميـع أنَّ وأهلـه، وإالَّ  أنفسهم بالبحث عـن احلـّق 

التـالون كـام ُيلعـن اليـوم مـن  من هذه احلركة اليامنيـة املباركـة سـيلعنه بالضّد 

ويف هنايـة كتـب هـذا املركـز الـذي . د بـن عبـد اهللارسول اهللا حمّمـ وقف ضّد 

الغـالف اخلـارجي  عـىلٰ  )أمحـد احلسـن(هو برعاية السـيّد السيسـتاين، ُكتـب 

غـالف الكتـب، وهـذه  دون التفات مـنهم لـذلك، فلرياجعـوا مـا كتـب عـىلٰ 

 رأيـت اهللا إالَّ  اً عـنهم، فـام رأيـت شـيئ ظهـرت رغـامً  لصاحب احلّق  ىٰ خرآية أُ 

 . )١()قني، والعاقبة للمتَّ قبله ومعه وبعده كام قال 

  :وت ط ص ا ة

الــدعوات الباطلــة بآيــات مــن القــرآن  مــن الطبيعــي أن تصــطدم كــّل 

ــتّج  ــدما حي ــواترة، وعن ــحيحة أو مت ــث ص ــريم، أو بأحادي ــىلٰ  الك ــامء ع  العل

ــذه  ــإهنَّ أصــحاب ه ــث ف ــات واألحادي ــدعوات بتلــك اآلي ــيلّ ال  م يقومــون ب
                                                        

 .٣٠: من يطلب احلّق  نصيحة إٰىل طلبة احلوزة العلمية وإٰىل كّل ) ١(
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ــرادة،  ــري م ــدة غ ــاين بعي ــا بمع ــأتون هل ــات، وي ــات والرواي ــك اآلي ــق تل عن

 .تنسجم مع دعواهتم الباطلة

ــ وحيــث إنَّ  ه هــو اإلمــام املهــدي مــرزا غــالم أمحــد القاديــاين زعــم أنَّ

ـهـذا الـزعم يتعـارض مـع األحاديـث املتـواترة ا ، فإنَّ املنتظر  ت لتـي دلَّ

اإلمام املهدي مـن ولـد سـيّدة نسـاء العـاملني السـيّدة فاطمـة الزهـراء  أنَّ  عىلٰ 

 َّالســيّدة فاطمــة  القاديــاين رجــل هنــدي ال يمــتُّ إىلٰ  ، ومــن املعلــوم أن

  نسب، وهذا كاٍف يف إبطال دعواه ودعوته بأّي. 

 : ه قالهذا األمر املتواتر، فإنَّ  جوابه عىلٰ  نظر إىلٰ أُ ولكن 

 يـة احلسـن أحيانـاً، وإىلٰ ذرّ  ي نسبوا املوعـود إىلٰ أصحاب الفكر املادّ  إنَّ (

املبعوث  أنَّ  ام كان قصد الرسول اس أحياناً، إنَّ العبّ  ية احلسني أحياناً، وإىلٰ ذرّ 

قـه وعلمـه وروحانيتـه، ويعكـس سيكون وارثه مثل أبنائـه، يـرث اسـمه وُخلُ 

ما اكتسبه فهو  اً من نفسه، بل كّل اجلوانب، ولن يكتسب شيئ صورته فيه من كّل 

 .)١()، وسيعكس وجهه متفانياً فيه من النبيّ 

ـ أنَّ  ٰى وال خيف ه ال ه خـالف ظـاهر احلـديث فإنَّـما قالـه القاديـاين مـع أنَّ

رح األحاديــث النبويــة هبــذا النحــو ملــا بقــي ـدليــل عليــه، ولــو أردنــا أن نشــ

ـ احلـديث  ٰى معنـ يـة، مـع أنَّ ة النبونَّ حديث واحد سـاملًا، ولضـاعت أكثـر السُّ

 هم النبـّي اإلسـالم أن يـتَّ  حاقـد عـىلٰ  لو كان كـام زعمـه القاديـاين حلـقَّ لكـّل 

 ــ املهــدي مــن ولــد  إنَّ «: قولــه  ه عــاجز عــن بيــان مراداتــه؛ ألنَّ بأنَّ

 .املراد ٰى املعن من القصور يف الداللة عىلٰ  ٰى فيه ما ال خيف» فاطمة 

 البصــريا دعـوة أمحـد إسـامعيل ومن األحاديث التـي اصـطدمت هبـ

ــدي  ــام امله ــفراء اإلم ــر س ــع آخ ــتوقي ــن حمّم ــيل ب ــو ع ــمري ، وه د الس
                                                        

 .١٣: إزالة خطأ) ١(
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السـفارة قبـل  ٰى عـمـن ادَّ  كـّل  أنَّ  بوضـوح عـىلٰ  رضوان اهللا عليه، الذي يـدلُّ 

هـذه  الصيحة والسفياين فهو كـّذاب مفـٍرت، ولكـن أمحـد إسـامعيل حـاول ردّ 

مطعـون يف سـنده، وال يفيـد اجلـزم،  احلـديث الداللة الواضحة بـأن زعـم أنَّ 

ــ ــة، وإنَّ ــد الكّلي ر فــال يفي ــابه، واحلــديث غــري مســوَّ ــدلُّ ومتنــه متش  عــىلٰ  ام ي

عي السفارة كاذب بعض َمنْ  نَّ إاجلزئية، أي   .)١(يدَّ

 ه ال حيـّق سنده صحيح، مع أنَّـ هذه النقوض واضحة البطالن، فإنَّ  وكّل 

ايات، وخصوصًا يف سند هـذا التوقيـع م يف أسانيد الروألمحد إسامعيل أن يتكلَّ 

العمل بمضمونه قديًام وحديثًا، وإذا كان احلديث الـذي  فق الشيعة عىلٰ الذي اتَّ 

لنـا أن  فق عليه الشيعة ال يفيد القطع بالصدور، فام هو هذا احلديث الذي حيقُّ اتَّ 

 ته بنظر أمحد إسامعيل؟ نقطع بصدوره أو نجزم بصحَّ 

ــ ــووأمَّ ــع فه ــتن التوقي ــىلٰ  ا م ــة ع ــح الدالل ــّل  أنَّ  واض ــدَّ  ك ــن ي عي م

ــاهدة ــٍرت، وال  )٢(املش ــاذب مف ــو ك ــفياين فه ــيحة والس ــل الص ــفارة قب أي الس

التوقيــع،  ٰى هــذا هــو معنــ يف أنَّ  أحــدًا مــن أهــل اللســان العـريب يشــكُّ  أظـنّ 

 أنَّ  _الـذي مل يـدرس علـم املنطـق  _ومن املضـحكات زعـم أمحـد إسـامعيل 

عي املشـاهدة بعـض مـن يـدَّ  معنـاه هـو أنَّ  ة، وأنَّ يـلكلّ ا عـىلٰ  التوقيع ال يـدلُّ 

  جاهـل أو مكـابر، وكـّل كاذب وبعضهم صـادق، وهـذا الكـالم ال يقولـه إالَّ 
                                                        

 .١٠٤: التبليغ) ١(

راد هبـا اّدعـاء ، أو ُيـد رؤية اإلمام املهدي راد هبا معناها اللغوي وهو جمرَّ ا أن يُ إمَّ : املشاهدة) ٢(

ام من وفاة آخر السفراء األربعة، ة أيّ ه صدر قبل ستّ نَّ السفارة، وهذا هو املراد بالتوقيع املبارك؛ أل

، إلخبار الشيعة بقرب وفاته، وإعالمهم بانقطاع السفارة، د السمري وهو الشيخ عيل بن حممّ 

 وبداية الغيبة الكربٰى، فيكون املراد باّدعاء املشاهدة هو اّدعاء السفارة؛ إلطبـاق الشـيعة عـٰىل أنَّ 

، وهـذا متـواتر، وال يمكـن رّده، ومـن رأٰى اإلمـام وا اإلمـام املهـدي كثريًا من املؤمنني رأ

 .حقيقة، وأخرب بذلك صادقًا ال جيوز تكذيبه املهدي 
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 عــىلٰ  رطية تــدلُّ ـاجلملــة الشــ مات احلــوزة العلميــة يعلــم أنَّ مــن درس مقــدّ 

ــحتّقق اجلـواب عنـد حتّقـق الشـ ق الكـذب واالفـرتاء عنـد حتّقـق رط، فيتحقَّ

انـت اجلملـة رشطيـة، وهـذا  ملـا كف يف ذلـك، وإالَّ املشاهدة، بـال ختّلـاّدعاء 

الغــرض مــن خــروج التوقيــع هــو بيــان انقطــاع  ام أنَّ ، والســيّ اً واضــح جــدَّ 

مــن  كـّل  أنَّ  عــىلٰ  ، وهـذا يـدلُّ ٰى السـفارة واإليـذان ببــدء فـرتة الغيبـة الكــرب

 .عي السفارة يف فرتة انقطاع السفارة فهو كاذب مفرتٍ يدَّ 

 البصــريمـن تـأويالت القاديـاين و ٰى خـرأردنا أن نـذكر نـامذج أُ ولو 

ل  كيــف يــؤوِّ لطــال يف ذلــك الكــالم، ولكــن مــن هــذين األنمــوذجني يتبــنيَّ 

ع كلامهتـام األحاديـث التـي تبطـل دعـوهتام، والـذي يتتبَّـ البصـريالقادياين و

مــن  ٰى خــرجيــد فيهــا الغرائــب والعجائــب املدهشــة، ونحــن ذكرنــا نــامذج أُ 

 .  م، فراجعهافيام تقدَّ  البصـريأمحد إسامعيل  كالم

ة و ن ءا  ا:  

ره كثـرية ـكلامت مـرزا غـالم أمحـد القاديـاين يف الطعـن يف علـامء عصـ

 : وقبيحة، ومن كالمه فيهم قوله

رت جمالس هذه العلامء، وخلوت هبـم كاألحبّـاء، ـ طاملا حضفاعلم أّين (

بتُهم عنـد حمبّـتهم ام جئت بعضهم وربَّ  رُته كالغربـاء أو اجلهـالء، وجـرَّ بزيٍّ نكَّ

والشحناء، والبؤس والرخاء، وعلمُت دخلة أمرهم ومبلغ مهمهم وما عنـدهم 

أكثرهم لإلسالم كالداء ال كالدواء، وللدين كـاهلجوم  قاء، فظهر يل أنَّ من اإلتّ 

يب يف السرية واملريرة، ع راج املنري والضياء، مجعوا كّل ـاملطلم واهلوجاء، ال كالس

 أنفسهم مـن كـّل  خوا يف أنفسهم باملعايب الكثرية، جيلبون أموال الناس إىلٰ ولطَّ 

عظون، حيلة، يقولون وال يفعلون، ويعظون وال يتَّ  فق وبأيّ طريق اتَّ  مكيدة، بأيّ 

ــة،  ــنتهم مفحش ــية، وألس ــوهبم قاس ــون، قل ــدوا وال يزرع ــون أن حيص ويتمنّ
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م ضـعيفة، وقـرائحهم جامـدة، وقلـوهبم ناقصـة، وصدورهم مظلمة، وآراؤه

 ون بعلـم قليـل يسـري، وليسـوا إالَّ يتكـربَّ ... ومهمهم سافلة، وأعامهلـم فاسـدة

، يطلبوهنـا أزيـد مـن العـوامّ  كحمري، يأمرون الناس برتك الدنيا وزخرفها، ثـمّ 

صفة ه ما ترك آخر كالمه، فإنَّ  إىلٰ  ،)١()...ويسعون أن يتعاطوها ولو بطريق احلرام

 . وصفهم هبا ألصقها هبم، وال منقصة عظيمة إالَّ قبيحة إالَّ 

 :وقال يف مورد آخر

م وجــوه وجــوه مشــايخ اإلســالم وكــرباء الزمــان، فــإهنَّ  وال تنظــر إىلٰ (

 . )٢()العاشقني خالية من نور الرمحن ومن زيّ 

مــن مراجــع التقليــد  البصـــريوشــبيه بــذلك موقــف أمحــد إســامعيل 

م علــامء آخــر الزمــان، ن يصــفهم يف كتبــه وكلامتــه بــأهنَّ وعلــامء الشــيعة الــذي

 . وكلامته يف الطعن فيهم كثرية

 : قوله: منها

ــياء، ( ــاء واألوص ــة األنبي ــانوا أمان ــذين خ ــاء ال ــؤالء الفقه ــن ه ولك

وحليت هلم السلطة العريضـة واألمـوال الطائلـة التـي مجعوهـا باسـم اإلمـام 

أحـد غـريهم، فكـان  هلـي عـىلٰ ، مل يعجـبهم أن يقـع االختيـار اإلاملهدي 

ــ ــتامع ألدلَّ ــن االس ــم ع ــّموا آذاهن ــاد، وص ــرفض والعن ــف ال ــوا موق ة أن وقف

ــة  ــر مــن ذلــك فقــد رشعــت مــاكنتهم اإلعالمي اإلخــوة األنصــار، بــل وأكث

ــاعات  ــب واإلش ــرتويج األكاذي ــم ب ــرتبط هب ــني امل ــوكالء املنتفع ــاز ال وجه

يه أهـدافها اإلهليــة النــاس عـن الـدعوة املباركــة وتشـو املغرضـة بقصـد صـدِّ 

، فهـؤالء الـذين السامية، ومل تقف املعركة مـع فقهـاء السـوء عنـد هـذا احلـّد 
                                                        

 .٤٣: اهلدٰى والتبرصة ملن يرٰى ) ١(

 ).٧٦: ضمن باقة من بستان العاشقني(ة إمتام احلجَّ ) ٢(
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ــىلٰ  ــريًا ع ــون كث ــهم املزيَّ  خيش ــزائم عروش ــدًا لله ــلمون أب ــانوا ال يستس ــة ك ف

 .)١()الفكرية التي أحلقتْها هبم الدعوة املباركة

 : وقال يف جواب سؤال حول تفسري آية قرآنية

كافر  هو نمرود لعنه اهللا، والذي ُهبت هو كّل  اهيم الذي جادل إبر(

عون أهنَّ : برساالت السامء م شـيعة نمرود وغري نمرود، كبعض الشيعة أو من يدَّ

، ويكفرون برساالت السامء وحجج األنبياء اإلمام املهدي  وحياربون وّيص 

م ثمــود، لعــنهم اهللا وأخــزاهم، بــأهنَّ  واألوصــياء، وقــد وصــفهم البــاقر 

م أصحاب السـقيفة ؛ ألهنَّ وىلٰ سكنهم يف قعر اجلحيم مع أصحاب السقيفة األُ وأ

فـوا الـدين الثانية، علامء آخر الزمان غري العاملني الذين خـدعوا النـاس، وحرَّ 

عوا وأحّلوا وحرَّ   .)٢()موا بأهوائهماإلهلي، ورشَّ

صـاحب  وهذه املواقف الشـديدة مـن العلـامء غـري مسـتغربة مـن كـّل 

ــ ــوة منحرف ــطّ دع ــن خ ــالم؛ ألنَّ  ة ع ــذه  اإلس ــه ه ــون يف وج ــامء يقف العل

وتــوا مــن جهــد وطاقــة، مــا أُ  الــدعوات الباطلــة، ويواجهوهنــا بكــّل 

ــن  ــالهلا، وم ــا وض ــا وانحرافه ــاس باطله ــون للن ــا، ويبيّن ــفون زيفه ويكش

 .الطبيعي أن يقابلهم أصحاب تلك الدعوات بمثل هذه املواقف

  :إت اة  وارة

أن يســتخري  دعوتــه حــّق  مــن يريــد أن يعــرف أنَّ  شــار القاديــاين عــىلٰ أ

ــاىلٰ  ــي اهللا تع ــات الت ــالم باإلهلام ــامل األح ــه يف ع ــي يلهم ــدعو اهللا لك ، أو ي

 :، فقالدعوته حّق  تكشف له أنَّ 

 إّين   فـرارًا، ثـمّ  دعوُت قـومي لـيالً وهنـارًا، فلـم يـزدهم دعـائي إالَّ إّين (
                                                        

 .٤٢٣: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ١(

 .٢٤٦: ٣ - ١ري عرب األثري اجلواب املن) ٢(
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ـــمّ  ـــم إرسارًا، فقلـــت أعلإّين  دعـــوهتم جهـــارًا، ث ـــم وأرسرت هل ـــت هل : ن

ــتغفروا ربّ  ــددكم اس ــري يم ــوا اهللا يف أم ــتخربوا، وادع ــتخريوا واس ــم واس ك

ــاراً  ــيكم أخب ــر عل ــات، وُيظه ــوَّ بإهلام ــوا عت ــي، وأعرض ــمعوا كلمت ــام س  اً ، ف

ـ ـرين، ومـا كـان حجَّ  تهم إالَّ واستكبارًا، ورضوا بـأن يكونـوا إلخـواهنم مكفِّ

 .)١()ذلك إن كنتم صادقني اهدة عىلٰ ائتوا بأحاديث ش: أن قالوا

 ه اعتمد يف إثبات دعوته عىلٰ ، فإنَّ البصـريوكذلك احلال يف أمحد إسامعيل 

حلًام  ٰى األحالم واالستخارات، وقد جعل يف موقع أنصاره دعاء ملن يريد أن ير

ـ صدق دعوته، وحكم أمحد إسامعيل عـىلٰ  عىلٰ  يدلُّ  د مجيـع األحـالم التـي تؤيِّ

 .ا من عامل امللكوتها صادقة، باعتبار أهنَّ ا كلّ دعوته بأهنَّ 

 :قال يف أحد بياناته

اجلّهال الـذين يسـّمون أنفسـهم علـامء، فيملـؤوا آذانكـم  ال تركنوا إىلٰ (

ال . الزائل وما فيه من زخـرف يهذا العامل املادّ  وأعينكم بالطني، ويشّدوكم إىلٰ 

.  الزائل مبلغهم من العلموهذا العامل …تسمعوا كالمهم، فهم ال يرون أيدهيم

. ملكـوت السـاموات ال تركنوا إليهم وهم يكفرون بالرؤيا، وهـي الطريـق إىلٰ 

نظروا يف ملكوت الساموات، واسمعوا من ملكوت الساموات، وآمنوا بملكوت أُ 

الذي آمن به األنبياء واألوصـياء، وكفـر بـه العلـامء غـري  الساموات، فهو احلّق 

 . )٢()زمان األنبياء واألوصياء يف كّل العاملني الذين حاربوا 

ــ ــام أنَّ ــر أنَّ ك ــن رأ ه ذك ــ ٰى م ــالم فإنَّ ــذه األح ــال ه ــمع  ٰى ه رأأمث وس

هــا شــهادات هـذه األحــالم كلّ  ، وأنَّ ة األطهــار واألئّمــ رسـول اهللا 

 .بصدقه منهم 
                                                        

 .١١٩: التبليغ) ١(

 .٩: رسالة اهلداية) ٢(
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 :قال يف أحد بياناته

ــون( ــدلني: تقول ــهادة الع ــل ش ــن نقب ــا اهللا . نح ــذا[فه ــهد يل، ] ك يش

ــوحم ــهد يل، ّم د يشــهد يل، وعــيل يشــهد يل، وفاطمــة تشــهد يل، واحلســن يش

، وعــيل، ىٰ د، وجعفـر، وموسـواحلسـني يشـهد يل، وعـيل بـن احلســني، وحمّمـ

التــي رآهــا  ىٰ د يشــهدون يل، بمئــات الــرؤد، وعــيل، واحلســن، وحمّمــوحمّمــ

 ...أفال تقبلون شهادهتم وقوهلم ونصحهم لكم؟. املؤمنون

 ِــِده
َ
 �ِي

ْ
ــن

َ
 م

ْ
ــل

ُ
 ق

ْ
ــِه إِن

ْ
ي
َ
ل

َ
ــاُر ع

ُ
ــُ� َوال � ِ

ُ
ــَو �

ُ
ٍء َوه ْ َ

� 
� ُ

� 
ُ

ــوت
ُ
ك

َ
ل

َ
�

 
َ
ــون

ُ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
ْم �

ُ
ــت

ْ
ن
ُ
، مــن بيــده ملكــوت الســاموات واألرض، ]٨٨:املؤمنــون[ ك

مـا أنصـفتم اهللا إذ جعلـتم امللكـوت بيـد الشـيطان، وانتهكـتم حرمـة رســول 

 ... باهللا العيل العظيمة إالَّ ، وال حول وال قوَّ اهللا 

ـ(: تقولون ، فـرتّدون شـهادة املـؤمن )صـاحبها فقـط ة عـىلٰ الرؤيـا حجَّ

وأخــربه  وســمع يف ملكــوت الســاموات رســول اهللا  ىٰ العــادل، الــذي رأ

وسـمع يف هـذا العـامل اجلسـامين؟  ىٰ ، فكيف إذن تقبلون شـهادته فـيام رأباحلّق 

 .)١(])٢٢:النجم[) ىٰ تِْلَك إِذًا قِْسَمٌة َضيزَ (

بعـض  ع كتـب أمحـد إسـامعيل جيـد أنَّ مـن يتتبَّـ ا االستخارات فإنَّ وأمَّ 

م آمنـوا بـه بسـب االسـتخارة، ومـن ذلـك مـا أتباعه ذكروا له يف أسألتهم أهنَّ 

: حيـث قـال) اجلـواب املنـري(يف كتـاب  )٣٢٥(ذكره بعضهم يف سـؤال رقـم 

رائع واملتشـاهبات، ـهلـا الشـبعـض كتـبكم، وكـان أوّ  الع عـىلٰ وبدأت باالطّ (

الكتــب، وقمــت باالســتخارة بــالقرآن  أنتــِه بعــد مــن قــراءة كــّل نــي مل  إنَّ إالَّ 

َق�   :مـن سـورة املؤمنـون )٩٠(الكريم وخرجت يل اآلية 
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َ
ــون �ِذبُ

َ
ــْم ل ُه

�
ــىلٰ ، فتوكَّ َو�ِ� ــت ع ــد هللا رّب  ل ــدعوة، واحلم ــت بال  اهللا، وآمن

بايعـك رف كيـف أُ ي مل أعـرائع، ولكنّــالعاملني، وبـدأت العمـل بكتـاب الشـ

 .)دييا سيّ 

 :فأجابه أمحد إسامعيل بقوله

ــّل ( ــك اهللا لك ق ــري، وجنَّ  وفَّ ــّل خ ــك ك ــي ّرش  ب ــٌة، فيكف ــامُن بيع ، واإلي

إيامنك واسـتعدادك للعمـل يف سـبيل اهللا وقيامـك بالعمـل املمكـن، حفظـك 

 .)١()اهللا ومجيع املؤمنني واملؤمنات

، الســؤال رقــم )رياجلــواب املنــري عــرب األثــ(وإذا شــئت راجــع كتــاب 

 . )٦١٣(، )٢٣(س  )٢٣٦(، )٢٢٣(، )١٠٩(، )٩٣(

ــامعيل  ــد إس ــتخارة إذا فُ وأمح ــل باالس ــك بالعم ــُيلزم ــّث  مَ ِه ــا احل  منه

ـ عىلٰ  ـاإليامن بـه، وأمَّ ك يف صـدقك ه يشـكِّ تركـه وتكذيبـه فإنَّـ ت عـىلٰ ا إذا دلَّ

دي، لقـد خرجـْت سـيّ ( :جـاء مـا يـيل )٢٣(يف استخارتك، ففي سؤال رقـم 

ئة وحاشـاك، فـام معناهـا؟ وهـل هنـاك ض االستخارات بآيـات تبـدو سـيّ بع

 ).مانع يف كثرة االستخارة يف أمرك، أم ال بأس بذلك؟

ــ  ه يشــرتط يف االســتخارة عقــد العــزم عــىلٰ فأجــاب أمحــد إســامعيل بأنَّ

 : مور الثالثة قالوبعد أن ذكر تلك األُ  ،...مورثالثة أُ 

ــّد هــذه األُ ( ــة كح ــ مــور الثالث ــالً قــد رض ىٰ أدن ــت فع ــة لتكــون أن وري

 د يف قبـول جـواب اهللا لـه، ثـمّ ا أن يـأيت شـخص وهـو مـرتدِّ استخرت اهللا، أمَّ 

مثـل هـذا الشـخص ] كـذا[ إنَّ  مـا فعلـه اسـتخارة، فـاحلّق  يستخري ويعترب أنَّ 

ام ينعم عليه اهللا الكريم وجييبه، ولكـن يـا لـه مـن خـزي هلـذا وأمثالـه وهـو ربَّ 

ــ د، ثــمّ أن يستشــريه أحــ ال يــرٰىض  ه استشــاره يــذهب خلــالف مشــورته، وكأنَّ
                                                        

 .٦١و ٦٠: ٦ - ٤اجلواب املنري عرب األثري ) ١(
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هــذا  أن يفعــل هــذا مـع اهللا ســبحانه، واهللا إنَّ  ليخـالف قولــه، فكيــف يـرٰىض 

، ومـع هـذا اخلبـث اهللا سـبحانه وتعـاىلٰ  كبـري عـىلٰ ] كـذا[ألمر عظـيم وجتـّرأ 

 . )١()اهللا يعاملهم برأفة ورمحة] كذا[ الصادر من الناس فأنَّ 

ــت ــرأة، فقال ــألتْه ام ــؤاهلا وس ــتخريه يف ( :يف س ــنام أس ـــَم حي ــن لِ ولك

ة؟ ــريَّ ــع خم ــابكم تطل ــىلٰ ! جن ــديًام ع ــتخرته ق ــبق واس ــامنئي  وس ــيّد اخل الس

   :فكانت
ً
يْنا

َ
ر�ي �

َ
ِ� َوق َ ْ

ِ َوا�
ُ

�
َ
 ).؟ف

 : فأجاب أمحد إسامعيل بجواب طويل ممل، قال فيه

 اخلراف تعرف راعيهـا الصـالح مـن صـوته، الـذين ِمـن اهللا يسـمعون(

ــامت اهللا ــوت اهللا، وكل ــون ص ــوت اهللا، ويعرف ــا ص ــة اهللا، ويميّزوهن ، وحكم

 ...عن سفه الشيطان اً جيّد

ـــالـــذين ِمـــن اهللا يســـمعون كلـــامت اهللا، وشـــيعة حمّمـــ د د وآل حمّم

، وهــل يضــيع اإلنســان اً ون يعرفــون صــوت الراعــي الصــالح جيــداحلقيقيــ

ــ ــه الــذي رّب ــصــوت إمامــه؟ أيمكــن أن ال يعــرف االبــن صــوت أبي ه اه؛ ألنَّ

 .)٢()!سمع يف زحام الدنيا أصوات كثرية، أيمكن هذا؟

ــإأي  ــائلةنَّ ــك الس ــول لتل ــ: ه يق ــيعة حمّم ــن ش ــِت م ــِت لس ــه أن د وآل

احلقيقيّني، فلهذا ال متيّزين بـني اإلمـام احلقيقـي وهـو أمحـد إسـامعيل وغـريه 

ه إمـام أنَّـ عـىلٰ  اسـتخارهتا ال قيمـة هلـا، وال تـدلُّ  نَّ إمن املبطلـني بنظـره، أي 

 !ضالل

ـ كالمه، فإنَّ  نظر قارئي العزيز إىلٰ أُ   ت عليـه فهـي حـّق االسـتخارة إذا دلَّ

 . ا باطلةاستخارته بأهنَّ   طعن يف صاحب االستخارة، وحكم عىلٰ عنده، وإالَّ 
                                                        

 .٣٢٢: ٣ - ١اجلواب املنري عرب األثري ) ١(

 .٣٢٩و ٣٢٨: ٣ - ١األثري  اجلواب املنري عرب) ٢(
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ــف أنَّ  ــن الطرائ ــت إىلٰ  وم ــرأة كتب ــيل ام ــا ي ــامعيل م ــد إس ــن (: أمح نح

ومل يـؤمن أزواجنـا بعــد، ، جمموعـة مـن النسـاء املؤمنـات بالسـيّد أمحـد 

ــذبح، فصــ ويشــقُّ  ــن ال ــد م ــذهاب للتأّك ــا ال ــىلٰ ـعلين ــتخري ع ــم  رنا نس اللح

 ).والدجاج ألكله، فهل جيوز لنا ذلك؟

 :فأجاب أمحد إسامعيل بقوله

بيـد  َح بِـه ذُ أنَّـ مـن االطمئنـان إىلٰ  قكم اهللا، بالنسـبة للـدجاج ال بـدَّ وفَّ (

ــ ــلم؛ ألهنَّ ــةاملس ــذبح باملاكن ــازوا ال ــم أج ــي، أمَّ ــري رشع ــو غ ــوم ، وه ا اللح

 .)١()ة وال إشكال فيهاحلمراء فيمكن أكل املذبوح يف البالد اإلسالميّ 

دعوتـه واإليـامن بـه وبإمامتـه باالسـتخارة،  فهو جييز االسـتخارة عـىلٰ 

ن يـؤمن هبـذا أكـل قطعـة مـن اللحـم، فالعجـب ممـَّ وال جييز االستخارة عىلٰ 

 ! الرجل، ويصّدق بدعوته

 اّ ي ا:  

، وكتبـه مملــوءة اً ره، وحتّدياتـه كثـرية جـدَّ ـالقاديـاين علـامء عصـ ٰى حتـدّ 

 .بتلك التحّديات

 ):الرباهني األمحدية(ه حول كتاب قال أبو احلسن الندوي يف كالم

ويدهش القارئ ويتخم باإلهلامـات واملنامـات واخلـوارق والكشـوف (

هبا أجزاء هذا الكتاب، واالّدعاءات  والتكليامت اإلهلية والنبوءات التي طفحت

والتحّديات الطويلة العريضة التي خترجه مـن كتـب البحـث العلمـي النزيـه، 

عليهـا  ٰى كتب التحّدي واالّدعاء السافر التي تطغـ والنقاش الديني اهلادئ، إىلٰ 

 .)٢()األنانية، ومتنع من االستفادة منها واإلقبال عليها
                                                        

 .٤٨٧: ٦ - ٤اجلواب املنري عرب األثري ) ١(

 .٤٣: القادياين والقاديانية) ٢(
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ــ ــد ألَّ ــًا وق ــاين كتاب ــامهف القادي ــادقني: (أس ــات الص ــ)كرام يف  َب ، ُكتِ

هـذه رسـالة مباركـة املسـامة كرامـات الصـادقني، وملـن (: منه وىلٰ الصفحة األُ 

ــد أو كــان مــن  يــأِت  برســالة مثلهــا فلــه إنعــام ألــف مــن الــورق، غــري مقلِّ

 .)ديناملقلِّ 

يف وريقـة ) باقـة مـن بسـتان املهـدي(ومن حتّدياته مـا ذكـره يف كتـاب 

ـــ(: بعنــوان اإلعـــالَن (: ، حيــث َعنْـــَوَن تلـــك الوريقــة بقولـــه)اهللا ةحجَّ

 :، قال فيها)فاسمعوا يا أهل العدوان

ــ( ــناً مــن أّهي ــم رزقــاً حس ــم اهللا ورزقك ــوا رمحك ــاظرون، اعلم ا الن

ــة، أنَّ  ــاف اخلفيّ ــة واأللط ــالت اجلليّ ــة  التفّض ــد متَّــت بالعناي ــالتي ق ــذه رس ه

ــة الربّ  ــاألرسار األنيق ــة ب ــة، حمفوف ــة،اإلهلي ــتملة عــىلٰ  انيّ ــن األدب،  ومش حماس

ــ ــة، فكأهنَّ ــح البياني ــواملَُل ــة خمض ــىلٰ رَّ ـا حديق ــل ع ــا بالب ــّرد فيه ــة  ة، تغ دوح

ة، الصفاء، وتصبي ثمراهتـا قلـوب األدبـاء، ومـن أمعـن فيهـا بـإخالص النيّـ

 بفصـاحة كلامهتـا، وبراعـة عباراهتـا، ويقـرّ  ه يقـرّ أنَّـ وصدق الطوّية، فال شكَّ 

ــ ــىلٰ بأهنَّ ــح  ا أع ــن وأمل ــر م ــالوة أكث ــا ط ــمية، وعليه ــدوينات الرس ــن الت م

ــ ســرية النقمــة والعنــاد، فيجحــد  عــىلٰ  َل بِــا الــذي ُج املقــاالت اإلنســانية، وأمَّ

، ويـرتك متعّمـدًا طريـق القسـط والسـداد، ولـو كانـت نفسـه ]كذا[بفضلها 

املنكــرين، ولقــد ] كــذا[ُزمــر تلــك  مــن املســتيقنني، فــنحن ُنقبــل اآلن عــىلٰ 

بني، فلينـاظلوين يف هـذا  وعيَت أسامءهم ـرين واملكـذِّ فيام سـبق مـن ذكـر املكفِّ

عــن ســبِّهم   كشــفُت كامهلــم، وإالَّ  ولــو متظــاهرين بأمثــاهلم، وليربهنــوا عــىلٰ 

اهلم، ومـن يكتـب مـنهم كتابـاً كمثـل هـذه الرسـالة، وأخزيتهم يف أعني جّهـ

 لسـت ت أّين بني صـدقاً وعـدالً، وأثبـاألربعة، فقـد كـذَّ  ثالثة أشهر أو إىلٰ  إىلٰ 

ة، وينّجـي مـن ي هـذه اخلطّــحـيٌّ يقضـ رة األحدية، فهـل يف احلـيّ ـمن احلض
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َة، وليسـتظهر باألدبـاء إن كـان جـاهالً ال يعـرف طـرق اإلنشـاء، مَّ التفرقة األُ 

ره بـربق مـن السـامء، فيعشـيه ـه مـن املغلـوبني، وسـيُذهب اهللا ببصـوليعلم أنَّ 

بون أّهيـ. وطـيس املفـرتيني اهلجـري عـني احلربـاء، وُيطفـئ ـكـام يعشـ ا املكــذِّ

ال تبـارزون، ويـل  مـا لكـم ال جتيئـون وال تنـاظلون، وتـدعون ثـمّ ! الكّذابون

 . )١()اجلاهلني عشـرلكم وملا تفعلون يا م

وأكثــر حتــّديات أمحــد القاديــاين حــول معرفتــه باللغــة العربيــة وإتقانــه 

ــ كتبـه مملــوءة  مــع أنَّ  ه يتقنهـا أكثــر مـن بـاقي علــامء اهلنـد،هلـا، والتبـاهي بأنَّ

 .باألخطاء اللغوية والنحوية

ـأمَّ  م مراجـع النجـف وهـو خمتـٍف ال ُيعَلـ ٰى ه حتـدّ ا أمحـد إسـامعيل فإنَّ

ه يـدعوهم للمنـاظرة العلنيـة، وبياناتـه يف اإلعـالن عـن أين هو، والعجب أنَّـ

 .حتّديه موجودة يف موقع أنصاره يف اإلنرتنت

 : )هـ١٤٢٤(سنة  الشوّ  )١٧(خ يف قال يف بيان مؤرَّ 

مـن العلـامء يف الصـحف السـابقة الصــادرة ] كـذا[لقـد دعـوُت مجـع (

للمنــاظرة يف القــرآن الكــريم، أو ســامع مــا  مــن أنصــار اإلمــام املهــدي 

ــ ــريم، حتَّ ــري للقــرآن الك ــه مــن تفس ــت ب ــن يتبيَّ  ىٰ جئ ــو مــن ممك ــوا هــل ه ن

، م صـل هبـبأهـل بيـت العصـمة أو مـن اتَّ  ه علم خـاّص التحصيل، أم أنَّ 

 ىٰ فلـم يســتجب لتلــك الــدعوة أحــد مـنهم، بــل أصــدر بعــض العلــامء فتــو

 ..)..يبتكذيبي من دون أن يسمعوا شيئاً منّ 

 : أن قال إىلٰ 

ــ( بعــض مراجــع التقليــد للمنــاظرة يف  ر الــدعوة إىلٰ  ُأكــرِّ ا اآلن فــإّين أمَّ

مــا عنــدي مــن علــم يف القــرآن هــو مــن اإلمــام  القــرآن الكــريم؛ إلثبــات أنَّ 
                                                        

 .٨٣: باقة من بستان املهدي) ١(
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ــد ــام ، وأّين ي امله ــن اإلم ــل م ــ مرس ــ ىٰ ، حتَّ ــ ىٰ ال تبق ــتّج حجَّ  ة ملح

ـهدايـة هـذه األُ  وال عذر ملعتـذر، ومـن أجـل احلـرص عـىلٰ  ة التـي ُظلمـت مَّ

ــرِّ  واستُضــعفت عــىلٰ  ــدين واملــؤمنني  م العصــور، ُأناشــد العلــامء ورجــال ال

 .)االستجابة لدعوة املناظرة ة، بأن يساعدوا عىلٰ والناس كافّ 

ــ واليهــود، ودعــاهم  ٰى مجيــع علــامء املســلمني والنصــار ٰى دّ ه حتــبــل إنَّ

 : للمباهلة يف أحد بياناته، فقال

وأنا العبد املسكني املستكني بني يدي رّبه، أدعو كبـار علـامء الطوائـف (

، وهـي األرض للمباهلة ملعرفة صاحب احلّق  والديانات اإلهلية الثالث ويف كّل 

ِد مـا  :الكاذبني عىلٰ  اهللا فنجعل لعنة اهللا أن نبتهل إىلٰ 
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أهل األرض،  وسيبيدهم اهللا بالعذاب واملثالت التي بدأ مالئكة اهللا يصبّوهنا عىلٰ 

 بعـد مواضع يف هـذه األرض، واهللا ال ينـزل العـذاب إالَّ  فقد نزل العذاب عىلٰ 

دى األرض، وجود رسالة إهلية عىلٰ 
َ
ت
ْ
ِن اه

َ
  م

�
ـل

َ
 ض

ْ
ـن

َ
ِسِه َوم

ْ
ِدي ِ�َف

َ
ت
ْ
ه

َ
ما �

�
إِن

َ
ف

 
َ

ـث
َ
ع

ْ
ب
َ
� 

�
ـ�

َ
�َِ� ح

�
ـذ

َ
ع

ُ
ـا م

�
ن
ُ
رى َوما ك

ْ
خ

ُ
َر أ

ْ
 وِز

ٌ
ِزُر وازَِرة

َ
ها َوال ت

ْ
ي
َ
ل

َ
 ع

�
ِضل

َ
ما ي

�
إِن

َ
ف

 
ً
وال

ُ
 .)١(])١٥: اإلرساء[ َرس

  :اّدء وح اة

 ريالبصــمـن مـرزا غـالم أمحـد القاديـاين وأمحـد إسـامعيل  كّل  ٰى عادَّ 

ـمـنهام دعـوة حـّق  دعوة كـّل  أنَّ  ه ال ا واضـحة كوضـوح الشـمس، وأنَّـ، وأهنَّ

 .عذر ألحد يف عدم اإليامن هبا
                                                        

 .البصـريبيان املباهلة، وهو منشور يف موقع أنصار أمحد إسامعيل ) ١(
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دًا أنَّ   : ته واضحة كالشمسحجَّ  قال القادياين مؤكِّ

الطـالبني،  تـي عـىلٰ  بآيات، وأنار أمري بربكـات، وأتـمَّ حجَّ فأّيدين رّيب (

 ني، وجحدوا وقد تبنيَّ الرشـد مـن الغـيّ هم ما خّلوا سبييل وما كانوا منتهولكنَّ 

ـ] كـذا[ )١(، فـأعجبنيوحصحص احلّق  م رأوا إنكـارهم وقسـاوة قلـوهبم، إهنَّ

 .وما كانوا راجعني احلّق  عالمات صدقي وآيات قبوليّتي، وما رجعوا إىلٰ 

م ال يفهمون حقيقة الواقعات، وال يقبلون اآليات، إهنَّ ! رة عليهمـيا حس

ها، ويتعامون مع وجود األبصـار، ويفـرتون عـيلَّ أشـياء، بل حيتالون عند رؤيت

واضحاً  ويريدون أن يطفئوا نور اإلسالم، وصاروا ظهريًا للكافرين، وكان احلّق 

أبصارهم غشـاوة،  قلوهبم، وجعل عىلٰ  رقاً كالشمس، فطبع اهللا عىلٰ ـرصحياً مش

 .)٢()فام استطاعوا أن يروا احلقيقة كاملبرصين

ــالبصـــريد إســامعيل وكــذلك احلــال مــع أمحــ ــ، فإنَّ  د دائــًام عــىلٰ ه يؤكِّ

 . يّة دعوتهوضوح حقّ 

 : قال يف أحد بياناته

ــ( ــائم آل حمّم ــر ق ــر أم ــني، وظه ــذي عين ــبح ل ــفر الص ــد أس  د لق

، وجـاءكم يـا علـامء طالـب حـّق  كالشمس يف رائعة النهار، ال لبس فيـه لكـّل 

ــ ــون أبنــاءكم، وال خيف ــه كــام تعرف ــيعة مــن تعرفون كم أمــره، علــي ىٰ الش

علـامء اليهـود  ، فهـل تنكـرون عـىلٰ بالروايات الصحيحة عن الصـادقني 

ــار ــنهم اهللا( ىٰ والنص ــ) لع ــم مل يتَّ أهنَّ ــوا حمّم ــذا[د بع ــ] ك ــ؛ ألنَّ يف  رَ ه ُذكِ

ه خيـرج مـن فـاران، وحتتّجـون علـيهم بـذلك، إذن كتبهم باسمه وصفته، وأنَّـ

 ....)كتبكم وحاسبوا أنفسكم فارجعوا إىلٰ 
                                                        

 .)فعجبُت من إنكارهم(: يريد) ١(

 .١٨: محامة البرشٰى ) ٢(
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 : ن قالأ إىلٰ 

باســمي ومســكني وصــفتي، فهــل  أخــربوكم أهــل البيــت (
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 .])٢٨: هود[ �رِه

 :الق ثمّ 

عون،  ا بعد فيا شيعة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أمَّ  بحسب ما تدَّ

راط ـ الصيب، وبأّين  ة البالغة التاّمة من اهللا سبحانه وتعاىلٰ لقد قامت عليكم احلجَّ 

، ىٰ ف عني هلـك وهـوختلَّ  ات النعيم، فمن سار معي نجا، ومنجنّ  املستقيم إىلٰ 

 آيـة ، وما بعده إالَّ  ومن اإلمام املهدي وهذا هو اإلنذار األخري لكم من اهللا

م يصلوهنا وبئس املهاد ملن العذاب واخلزي يف هذه احلياة الدنيا، ويف اآلخرة جهنَّ 

 .)١()مل يلتحق هبذه الدعوة

 : وقال يف بيان آخر

مــن ] كــذا[يشء  ة وآبــائي األئّمــ رســول اهللا  ىٰ واهللا مــا أبقــ(

ــري إالَّ  ــأم ــفوين بدقَّ ــوه، فوص ــ بيَّن ــم يبق ــكني، فل ــوا مس ــّموين، وبيَّن  ىٰ ة، وس

لبس يف أمري وال شبهة يف حـايل بعـد هـذا البيـان، وأمـري أبـني مـن شـمس 

 .)٢()ل املهدّيني واليامين املوعود أوّ يف رابعة النهار، وأّين 

ــد  ــاين وأمح ــد القادي ــني مــرزا غــالم أمح ــه التشــابه ب ــذه بعــض أوج ه

وجـوه التشـابه بيـنهام لطـال بنـا  كـّل ع ، ولو أردنـا أن نتتبَّـالبصـريإسامعيل 

ــ هــذه  ا كثـرية، ولكــن الـذي يثــري التسـاؤل واالســتغراب هـو أنَّ املقـام؛ ألهنَّ
                                                        

 .)هـ١٣/٦/١٤٢٥(يف ) رجب /١٣( لرباءة بيان ا) ١(

 .)هـ٢١/٤/١٤٢٦(يف ) د أمحد احلسن اليامين املوعودالسيّ ( :بيان بعنوان) ٢(
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ــدفة؟ أو أنَّ  ــض الص ــذا بمح ــاءت هك ــل ج ــاهبات ه ــامعيل  التش ــد إس أمح

 طريقتــه يف اّدعائـه الســفارة واملهدويــة؛ ألنَّ  أثــر القاديـاين وســار عـىلٰ  ٰى اقتفـ

ــض  ــب بع ــد اكتس ــاين ق ــالقادي ــهرة حتَّ ــب  ٰى الش ــه كت ــه ويف دعوت ــت في ف ُألِّ

كثرية، واستطاع أن جيمـع لـه أمـواالً طائلـة، ويسـتقطب أتباعـًا ومريـدين يف 

ــن العــامل، وال شــكَّ  ــاطق خمتلفــة م ـــري أنَّ  من ــىلٰ  ٰى يســع البص  للحصــول ع

 .رها مكاسبمور التي يتصوَّ أمثال هذه األُ 

يعة جهـات عامليـة هـذه الـدعوات صـن ام يكـون سـبب التشـابه أنَّ وربَّ 

ـمتنّفذة، ختطِّ  عني، وتلقِّ نهم مـا يقولـون، وهتيّـئ هلـم مـا ط ألمثال هـؤالء املـدَّ

عون، وتطبـع الكتـب بأسـامئهم، ومتـّدهم بـاألموال الطائلـة يكتبون، وما يـدَّ 

التي متّكنهم من رشاء األنصـار واألتبـاع، وهتيّـئ هلـم وسـائل اإلعـالم التـي 

 .النتشارن دعواهتم من التوّسع وامتكِّ 

*   *   * 





 

 

 

  

ــه  إىلٰ  ــا أردت كتابت ــمَّ م ــا ت ــرهن ــىلٰ  دّ يف ال ــامعيل  ع ــد إس ــوة أمح دع

الكتــاب العاصــم : ســةة املقدَّ الوصــيّ : (ٰى كتابــه املســمّ  عــىلٰ  والــردّ  البصـــري

بـه مراجـع التقليـد يف النجـف  ٰى ه حتـدَّ الذي يـزعم أنصـاره أنَّـ) من الضالل

 . سةاألرشف وقم املقدَّ 

 ٰى دعــاو هــذه الــدعوة قائمــة عــىلٰ  الحــظ القــارئ العزيــز فــإنَّ وكــام 

دة وانتقاء لـبعض األحاديـث دون بعـض، وتفسـريها بغـري مـا ُيـ راد هبـا، جمرَّ

ــا كلّ  وأنَّ  ــْدعون هل ــدعوة وي ــذه ال ــوا هب ــذين آمن ــوم ال ــهــؤالء الق ــم جّه ال ه

 .ابون نفعيّون مغرضونلون أو كذّ مغفَّ 

ل مراجـع النجـف وقـم سـامعيبـه أمحـد إ ٰى وهذا الكتـاب الـذي حتـدّ 

عـن جهـل فاضـح، وكـان عليـه أن خيجـل مــن أن  ، يـنمُّ اً كتـاب ركيـك جـدَّ 

بـه  ٰى ه خـري لـه مـن أن يتحـدّ ينسب لنفسه مثـل هـذا اجلهـل املكشـوف، فإنَّـ

 .صغار طلبة العلم، فضالً عن مراجع النجف وقم

مـن كـان عنـده يشء يسـري مـن الثقافـة  ضـح لكـّل م يتَّ ما تقدَّ  ومن كّل 

هــذا الكتــاب الركيــك ال حيتــاج مــن مرجــع تقليــد أن يضــيِّع  الع أنَّ الّطــوا

 .ما فيه من جهل وغباء وقته الرشيف يف الرّد عىلٰ 

ــا أودُّ  ــز إىلٰ أن أُ  وهن ــارئ العزي ــه الق ــامعيل  أنَّ  نبّ ــد إس ـــريأمح  البص

ـ ٰى ه يتحـدّ عندما يتظاهر بأنَّ  ام يريـد أن خيـدع اجلّهـال مراجـع النجـف وقـم إنَّ

حتّديـه ملراجـع التقليـد وعـدم  إرصاره عـىلٰ  لني البسطاء، ويـومههم بـأنَّ واملغفَّ 
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ــه، مضــافًا إىلٰ  مــوافقتهم عــىلٰ  ــردّ  مناظرت ــن ال ــل  عــىلٰ  عجــزهم ع ــه، دلي كتب

ــ واضــح بزعمــه عــىلٰ  ــأنَّ ــه بالفعــل إمــام مرســل مــن قِ ه أعلــم مــنهم، وأنَّ ل بَ

 .اإلمام املهدي املنتظر 

ا لـني؛ ألّنـالبسـطاء واملغفَّ   عـىلٰ طيل إالَّ هذه حيلـة مكشـوفة ال تـن  أنَّ إالَّ 

مراجـع  ٰى ه بالفعـل قـد حتـدّ اآلن وأنَّـ أمحـد إسـامعيل حـيٌّ حلـدِّ  لو فرضنا أنَّ 

ــهــذه التحــّديات اجلوفــاء غــري مكذوبــة عليــه مــن قِ  النجــف وقــم، وإنَّ  ل بَ

جتاهــل مراجــع  بعــض أنصــاره الــذين صــاروا اآلن يتــاجرون باســمه، فــإنَّ 

ـالتقليد ألمثال هـ ه ضـعف مـن ره هـؤالء اجلّهـال بأنَّــذه التحـّديات وإن فسَّ

ــمراجــع التقليــد وعجــز مــنهم عــن الــردّ  مراجــع التقليــد ال  ه يبــنيِّ أنَّ ، لكنَّ

ــون  ــي، وال ُيعط ــا احلقيق ــن حجمه ــر م ــّديات أكث ــذه التح ــال ه ُيعطــون أمث

ــ هــؤالء الــدّجالني أّي  ــقيمــة؛ ألهنَّ م جّهــال ســفهاء، وقــد ورد م يعلمــون أهنَّ

ــ احلـديث عــن اإلمـام أيب جعفــر البـاقر يف  مــن طلـب العلــم «: ه قـالأنَّ

رف بـه وجـوه النـاس إليـه، ـليباهي به العلامء، أو يامري بـه السـفهاء، أو يصـ

 .)١(»أ مقعده من النارفليتبوَّ 

ــام أنَّ  ــىلٰ  ك ــو ردَّ ع ــد ل ــع التقلي ــإهنَّ  مرج ــؤالء ف ــض ه ــيُْغرون بع م س

وسـيحاولون النيـل منـه والوقيعـة فيـه  ذلـك املرجـع، سفهائهم السبَّابني عىلٰ 

 .بام يمليه عليهم حقدهم عليه

خمالفيـه، وهـذا هـو جوابـه،  ٰى أمحـد إسـامعيل قـد حتـدّ  وكيف كان فإنَّ 

باحـث  وافيـًا وكافيـًا لكـّل  مل يكتبه مرجع تقليـد مـا دام الـردّ  إذا الردّ  وال هيمُّ 

ــ _منصــف، وآمــل مــن أمحــد إســامعيل  عــن كتابــه أن يــدافع  _ اً إن كــان حيَّ

بعيـدًا عـن لغـة الشـوارع مـا  اً علميّـ اً بـه العلـامء، وأن يكتـب ردَّ  ٰى الذي حتدّ 
                                                        

 .٦ح / باب املستأكل بعلمه واملباهي به/ ٤٧: ١ الكايف) ١(
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ـه أعلـم هـذه األُ يف نفسه أنَّ  ٰى ه يردام أنَّ  ه إمـام معصـوم، وسـأعذره إذا ة وأنَّـمَّ

ـ ٰى ه ال يـره يـزعم أنَّـ، خصوصـًا أنَّـه عـاجز عـن الـردّ اعرتف بأنَّ  ه يف نفسـه أنَّ

 ي منــه إن كــان صــادقًا يف زعمــه أالَّ ـيقتضــخــري مــن كلــب أجــرب، وهــذا 

لنفسـه مقامـًا جيعلـه يسـتنكف عـن  ٰى  يـريستحقر هذا العبد الضـعيف، وأالَّ 

، مـع كتـايب، فيُغـري بعـض أنصـاره بـالردّ  عـىلٰ  خماطبة شخصًا مـثيل أو الـردّ 

مــن   رأيــت بعــض كتــبهم يف رّدهــم عــىلٰ ردودهــم؛ ألّين  ٰى  ال أخشــأّين 

بالســباب والتجــريح وســوء األدب وغــري ذلــك خــالفهم، فوجــدهتا مملــوءة 

 . عن الضعفاء املبطلنيإالَّ  ا ال يصدر عادةً ممَّ 

وال يفــوتني هنــا أن أعتــذر للقــارئ العزيــز عــن التكــرار الــذي 

كالمـه فيـه تكـرار كثـري  ين إليه أمحد إسـامعيل يف بعـض املباحـث؛ ألنَّ اضطرّ 

عليهـا  ع كلامتـه والـردّ مـن تتبّـ ممل، وطرح للفكرة بصيغ خمتلفة، فكـان ال بـدَّ 

بعـض  عـىلٰ   مل أردّ ال يـزعم زاعـم أّين  ٰى التكـرار أيضـًا حتَّـ وإن اضطررت إىلٰ 

 .يف ذهن القارئ أكثر خ الردّ كالمه، وليرتسَّ 

ــيعة إىلٰ أن أُ  وأودُّ  ــواين الش ــه إخ ــاره  أنَّ  نبّ ــامعيل وأنص ــد إس ــب أمح كت

أوضــح هــا مملــوءة باألباطيــل واملغالطــات واألكاذيــب، وهــي مــن كلّ 

هــم فيهــا مراجــع التقليــد دام ظلّ  ٰى مصــاديق كتــب الضــالل التــي أفتــ

لـع عليهـا  إذا كـان املطَّ ريف بعدم جـواز اقتنائهـا ورشائهـا وقراءهتـا، إالَّ ـالش

نًا من معرفـة مـا فيهـا مـن كـذب وضـالل، وكـان غرضـه الـردّ  عليهـا  متمكِّ

 . ه جيوز له ذلكفإنَّ 

التعليقـات التـي أدرجهـا مـن  عـىلٰ   مل أعـتن بـاجلوابأّين  شـري إىلٰ كـام أُ 

ــ ــي  ق عــىلٰ علَّ ــاملالحق الت ــاب أمحــد إســامعيل، وهــو عــالء الســامل، وال ب كت

ام ه إنَّـكـالم أمحـد إسـامعيل نفسـه؛ ألنَّـ ردّ  رت عـىلٰ ـأحلقها بالكتاب، واقتصـ
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قـه عـالء مراجع التقليد بام كتبه هو، ال بمجمـوع مـا كتبـه هـو ومـا علَّ  ٰى حتدّ 

 .كالمه السامل عىلٰ 

ــ  اً ي هــذا القليــل، وأن جيعلــه مرضــيّ ل منّــويف اخلتــام أســأل اهللا أن يتقبَّ

 العـاملني، وصـّىلٰ  ه سـميع جميـب، واحلمـد هللا رّب ، إنَّـر ـعند إمام العصـ

 .د وآله الطيّبني الطاهرينحممّ  اهللا عىلٰ 

*   *   * 



 

 

 

  ابدر 

 .القرآن الكريم

 .هـ١٤٢٥ /بريوت/ ألعلميسة امؤّس  /العاميل احلرّ  :إثبات اهلداة

 . هـ١٤٠١ /سةقم املقدَّ  /مطبعة اخليام /مة احلّيل العالَّ : أجوبة املسائل املهنائية

من موقع أنصار أمحد ( /ناظم العقييل: ية القائمني وذرّ األربعون حديثاً يف املهديّ 

 ).نرتنتالبصـري يف االإسامعيل 

ة ركة اإلسـالميّ ـالشـ /ين طاهرترمجة ها /مرزا غالم أمحد القادياين :إزالة خطأ

 .املحدودة

من موقع أنصار أمحد ( /البصـريأمحد إسامعيل  :إضاءات من دعوات املرسلني

 ).البصـريإسامعيل 

ركة ـالشـ /ترمجة عبد املجيـد عـامر /مرزا غالم أمحد القادياين :إعجاز أمحدي

 .هـ١٤٣٢ /حدةاململكة املتَّ  /ة املحدودةاإلسالميّ 

 /ة املحـدودةركة اإلسـالميّ ـالشـ /مرزا غـالم أمحـد القاديـاين :إعجاز املسيح

 . هـ١٤٣٢ /حدةاململكة املتَّ 

من موقع أنصار أمحـد إسـامعيل ( /ناظم العقييل :ب رسول اإلماماإلفحام ملكذِّ 

 ). البصـري

 .مكتب اإلعالم اإلسالمي/ هـ١٤١٤/ ١ط / ابن طاووس: إقبال األعامل

 .سة البعثةمؤّس / هـ١٤١٧/ ١ ط/ الشيخ الصدوق: األمايل

 .قم/ دار الثقافة/ هـ١٤١٤/ ١ط / الشيخ الطويس :األمايل
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 ).من موقع أنصار أمحد إسامعيل( /الشيخ ناظم العقييل: ةانتصارًا للوصيّ 

 .قم/ دليل ما/ هـ١٤٢٢/ ١ط / احلّر العاميل :اإليقاظ من اهلجعة

ة ركة اإلسـالميّ ـالشـ /مـرزا غـالم أمحـد القاديـاين :باقة من بسـتان العـارفني

 .هـ١٤٢٨ /حدةاململكة املتَّ  /املحدودة

 /ة املحدودةركة اإلسالميّ ـالش /مرزا غالم أمحد القادياين :باقة من بستان املهدي

 . هـ١٤٢٨ /حدةاململكة املتَّ 

 .بريوت/ سة الوفاءمؤّس / هـ١٤٠٣/ ٢ط / يـمة املجلسالعالَّ : بحار األنوار

مـط / هـ١٤٠٤/ ت كوجه باغي/ الصّفار حمّمد بن احلسن :بصائر الدرجات

 .طهران/ منشورات األعلمي/ األمحدي

 .هـ١٣٨٣/ طهران/ مكتبة الصدوق /الكفعمي: البلد األمني

عن موقع أنصاره يف ( /البصـريأمحد إسامعيل : والسداد من األعداد بيان احلّق 

 .)نرتنتاال

د بـن حممّ : تصحيح /أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين: بيان تلبيس اجلهمية

 .هـ١٤٢١ /الرياض /دار القاسم /عبد ا لرمحن بن قاسم

مدرسـة / مـط أمـري/ هـ١٤٠٧/ ١ط / رشف الدين احلسيني :تأويل اآليات

 .قم/ اإلمام املهدي

ــ ــ: ايشتفســري العيّ املكتبــة العلميــة / ت هاشــم الرســويل املحــاليت/ ايشالعيّ

 .طهران/ اإلسالميّة

/ هــ١٤٠٤/ ٣ط / ب اجلزائريت طيّ / يبراهيم القمّ عيل بن إ :يتفسري القمّ 

 .قم/ سة دار الكتابمؤّس 

 .قم/ منشورات مجاعة املدّرسني يف احلوزة العلمية/ الطباطبائي :تفسري امليزان

 .بريوت/ سة األعلميمؤّس / هـ١٤١٥/ ١ط / الطربيس: تفسري جممع البيان
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 .النجف األرشف /ريةاملطبعة احليد /طبعة حجرية /املامقاين: تنقيح املقال

مط / ش١٣٦٤/ ٣ط / ت حسن اخلرسان/ الشيخ الطويس: هتذيب األحكام

 .طهران/ دار الكتب اإلسالميّة/ خورشيد

 .هـ١٤٠٤ /بريوت/ ١ط  /دار الفكر /بن حجر العسقالينا: هتذيب التهذيب

ـل بـن عمـر اجلعفـي: ل بن عمرتوحيد املفضَّ  / مؤّسسـة الوفـاء/ ٢ط/ املفضَّ

 .هـ١٤٠٤/ بريوت

 .قم/ سة أنصاريانمؤّس / هـ٢/١٤١٢ط /ابن محزة الطويس :الثاقب يف املناقب

  .سة اآلفاقمؤّس / ش١٣٧١/ ١ ط/ ابن طاووس :مجال األسبوع

 ).البصـريمن موقع أنصار ( /البصـريأمحد إسامعيل : اجلواب املنري عرب األثري

 ).هقع أنصارمن مو( /البصـريأمحد إسامعيل  :حاكمية اهللا ال حاكمية الناس

 /مـرزا غـالم أمحـد القاديـاين: القرىٰ  مّ ة وصلحاء أُ رٰى إٰىل أهل مكّ ـمحامة البش

 .   هـ١٤٢٨ /حدةاململكة املتَّ  /ة املحدودةركة اإلسالميّ ـالش

 .قم/ مجاعة املدرسني/ هـ١٤٠٣/ الشيخ الصدوق: اخلصال

 /الـرتاث رشكة دار املصطفٰى إلحياء /الشيخ يوسف البحراين: الدرر النجفية

 .هـ١٤٢٣ /بريوت

  .القاهرة/ دار املعارف/ هـ١٣٨٣/ القايض النعامن املغريب :دعائم اإلسالم

 ).من موقع أنصار أمحد إسامعيل( /الشيخ ناظم العقييل: ةدفاعاً عن الوصيّ 

 .قم/ سة البعثةمؤّس / هـ١٤١٣/ ١ ط)/ الشيعي(الطربي : دالئل اإلمامة

دار / هـــ١٤٠٣/ ٣ط/ قــا بــزرك الطهــراينآ: الذريعــة إٰىل تصــانيف الشــيعة

 .بريوت/ األضواء

 .مؤّسسة النرش اإلسالمي/ هـ١٤١٥/ ١ ط/ الشيخ الطويس :رجال الطويس

 .قم/ سة النرش اإلسالميمؤّس / هـ١٤١٦/ ٥ ط/ النجايش :رجال النجايش
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 ).من موقع أنصاره( /البصـريأمحد إسامعيل : رحلة موسٰى إٰىل جممع البحرين

 ).همن موقع أنصار( /ناظم العقييل: سن يف الدفاع عن أمحد احلسناألح الردّ 

 /)نرتنـتمـن موقـع أنصـاره يف اال( /البصــريأمحد إسامعيل  :رسالة اهلداية

 .  هـ١٤٣١ /الطبعة الثانية

  .بريوت/ دار الفكر/ هـ١٤٠٣/ ٢ ط/ الرتمذي: سنن الرتمذي

 ).املذكور البصـريار من موقع أنص( /البصـريأمحد إسامعيل : رشائع اإلسالم

دار إحيـاء / هــ١٤٢١/ ١ط/ ت الشـعراين/ املازندراين: رشح أصول الكايف

 .بريوت/ الرتاث العريب

/ هــ١٤١٤/ ٢ط/ ت حمّمـد اجلـاليل/ القايض النعامن املغريب :رشح األخبار

  .قم/ سة النرش اإلسالميمؤّس 

نَّ  املكتب  /ألرنؤوطحتقيق الشاويش وا /احلسني بن مسعود البغوي: ةرشح السُّ

 .هـ١٤٠٣ /بريوت /اإلسالمي

نور الـدين : حتقيق /عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل :رشح علل الرتمذي

 .هـ١٣٩٨ /دار املالح للطباعة والنرش /عرت

 .بريوت/ دار العلم للماليني/ هـ١٤٠٧/ ٤ ط/ اجلوهري :الصحاح 

 .بريوت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ البخاري: صحيح البخاري

 .بريوت/ دار الفكر/ مسلم النيسابوري :صحيح مسلم

/ ١ط/ ت حمّمـد بـاقر البهبـودي/ عيل بـن يـونس العـاميل:الرصاط املستقيم

 .املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية/ مط احليدري/ هـ١٣٨٤

 /يد رضا األنصاري القّمـحممّ : حتقيق /الطويسالشيخ : صول الفقهة يف أُ العدَّ 

 .عـ١٤١٧ /ةسقم املقدَّ 

/ هــ١٣٨٥/ ت حمّمد صـادق بحـر العلـوم/ الشيخ الصدوق :علل الرشائع

 .النجف األرشف/ منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها
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/ هـ١٤٠٣/ ١ط/ العراقي ٰى ت جمتب/ ابن أيب مجهور األحسائي :عوايل اللئايل

 .قم/ مط سيّد الشهداء

 .ر اهلجرةسة دامؤّس / هـ١٤٠٩/ ٢ط/ اخلليل الفراهيدي :العني

 .بريوت/ سة األعلميمؤّس / هـ١٤٠٤/ الشيخ الصدوق :عيون أخبار الرضا

/ ١ط/ ت عبــد اهللا الطهــراين، عــيل أمحــد ناصــح/ الشــيخ الطــويس: الغيبــة

 .قم/ سة املعارف اإلسالميّةمؤّس / مط هبمن/ هـ١٤١١

 .ٰى أنوار اهلد/ مط مهر/ هـ١٤٢٢/ ١ ط/ النعامين :الغيبة

 .بريوت/ دار املعرفة/ ٢ ط /ابن حجر: فتح الباري

 .بريوت/ دار املفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط/ الشيخ املفيد: الفصول املختارة

د احلسـني د بن حمّمـحممّ : حتقيق /العاميل احلرّ : ةصول األئمّ ة يف أُ الفصول املهمّ 

 .هـ١٤١٨ /سةقم املقدَّ  /سة معارف إسالمي إمام رضا مؤّس  /القائيني

سـة مؤّس / هــ١٤١٧/ ١ط/ اد القيـوميت جو/ الشيخ الطويس :الفهرست

  .النرش اإلسالمي

د د مهدي الالزوردي والشيخ حممّ السيّ : حتقيق /العاميل احلرّ : الفوائد الطوسية

 . هـ١٤٠٣ /سةقم املقدَّ  /املطبعة العلمية /درودي

الـدار  /أبو احلسـن عـيل احلسـني النـدوي :القادياين والقاديانية دراسة وحتليل

 . هـ١٣٩١ /ةجدّ  /السعودية للنرش

الـدار الثقافيـة  /د جالل رضاحممّ : تعريب /أمحد رضا خان احلنفي :القاديانية

 .هـ١٤٢١ /القاهرة /للنرش

منشورات أنصار اإلمام املهدي  /ضياء الزيدي :قراءة جديدة يف رواية السمري

/ هـ١٤٢٦. 

مــط / ش١٣٦٣/ ٥ ط/ ت عــيل أكــرب الغفــاري/ الشــيخ الكلينــي :الكــايف

 .طهران/ دار الكتب اإلسالميّة/ حيدري
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ر اإلسـالمي التابعـة جلامعـة ـسـة النشـمؤّس  /الطـويسالشيخ  :كتاب اخلالف

 .هـ١٤٠٧ /سةقم املقدَّ  /سنياملدرّ 

  .ت حمّمد باقر األنصاري/ سليم بن قيس اهلاليل: كتاب سليم بن قيس

مـن موقـع أنصـار أمحـد ( /أبـو حممـد األنصـاري :ةكتاب قانون معرفة احلجَّ 

 ).البصـريسامعيل إ

/ هـ١٤٠١/ اخلوئي كمري ت عبد اللطيف الكوه/ ياخلّزاز القمّ  :كفاية األثر

 .انتشارات بيدار/ مط اخليام

سـة مؤّس / هــ١٤٠٥/ ت عيل أكـرب الغفـاري/ الشيخ الصدوق :كامل الدين

 .قم/ ر اإلسالميـالنش

مكتبـة / مـط غـدير/ ش١٣٦٩/ ٢ط/ أبـو الفـتح الكراجكـي:كنز الفوائـد

  .قم/ صطفويامل

 .قم/ نرش أدب احلوزة/ هـ١٤٠٥/ ابن منظور: لسان العرب

 .بريوت/ سة األعلميمؤّس / هـ١٣٩٠/ ٢ط/ ابن حجر :لسان امليزان

 ).املذكور البصـريمن موقع أنصار ( /البصـريأمحد إسامعيل : املتشاهبات

منشورات / هـ١٣٧٠/ ١ط/ احلسن بن سليامن احلّيل : خمترص بصائر الدرجات

  .النجف األرشف/ طبعة احليدريةامل

 .هـ ١٤٠٢/ ٢ط/ ت حسني الرايض/ السيّد رشف الدين :املراجعات

ر ـسة النشمط مؤّس / هـ١٤١٩/ ١ط/ ت جواد القيّومي/ ابن املشهدي: املزار

  .قم/ نرش القيّوم/ اإلسالمي

قـة ١ط/ املـريزا النـوري:مستدرك الوسـائل سـة آل مؤّس / هــ١٤٠٨/ املحقَّ

 .بريوت/البيت

 .إرشاف يوسف عبد الرمحن املرعشيل/ احلاكم النيسابوري: املستدرك



 ٣٥٥ .......................................................................... مصادر الكتاب

/ مؤسسـة فقـه الشـيعة/ هــ١٤١١/ ١ط/ الشيخ الطـويس :مصباح املتهّجد

 .بريوت

 .بريوت/ سة األعلميمؤّس / هـ١٤٠٣/ ٣ط/ الكفعمي: املصباح

مـن موقـع أنصـار أمحـد ( /أبـو حسـن: إعداد وقلـم: مع العبد الصالح 

 ).ريالبصـإسامعيل 

مؤسسـة / هــ١٣٧٩/ ت عيل أكرب الغفاري/ الشيخ الصدوق :معاين األخبار

 .قم/ النرش اإلسالمي

 .هـ ١٤١٣/ ٥ط/ السيّد اخلوئي :معجم رجال احلديث

/ ت حمّمـد حمـي الـدين عبـد احلميـد/ بـن هشـام األنصـاريا :مغني اللبيب

 .هـ١٤٠٤

 .هـ١٤٢٧/ نورطليعة ال/ ٢ ط/ الراغب األصفهاين: مفردات ألفاظ القرآن

سـة مؤّس / ٢ ط/ ت عيل أكرب الغفاري/ الشيخ الصدوق :من ال حيرضه الفقيه

 .قم/ النرش اإلسالمي

 /بريوت /دار اهلادي /عيل آل حمسن: ر؟ـمن هو خليفة املسلمني يف هذا العص

 . هـ١٤٢٧

: رـنشـ /آية اهللا العظمٰى الشـيخ حسـني الوحيـد اخلراسـاين :منهاج الصاحلني

 .سةقم املقدَّ  /م باقر العلوم مدرسة اإلما

دار / هــ١٣٨٢/ ١ ط/ ت عـيل حمّمـد البجـاوي/ الـذهبي: ميزان االعتدال

 .بريوت/ املعرفة

 .قم/ مط مهر/ ٰى أنوار اهلد/ هـ١٤١٥/ ١ ط/ النوري :النجم الثاقب

ركة ـالشـ /عبـد املجيـد عـامر: ترمجة /مرزا غالم أمحد القادياين: نزول املسيح

 .هـ١٤٣٢ /حدةاململكة املتَّ  /دودةة املحاإلسالميّ 
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أمحـد إسـامعيل  :مـن يطلـب احلـّق  نصيحة إٰىل طلبة احلوزة العلميـة وإٰىل كـّل 

 .هـ١٤٣١ /الطبعة الثانية /من موقع أنصاره /البصـري

 .بريوت/ هـ١٣٨٧/ ١ط / الرشيف الريض: هنج البالغة

ة كة اإلسـالميّ رـالشـ /مـرزا غـالم أمحـد القاديـاين: رة ملن يرىٰ ـاهلدٰى والتبص

 .هـ١٤٣٢ /حدةاململكة املتَّ  /املحدودة

/ هــ١٤٠٦/ مكتبـة اإلمـام أمـري املـؤمنني/ ١ط / الفيض الكاشـاين: الوايف

 .أصفهان

*   *   * 



 

 

 

   ات

 ٣  ...............................................................  مقّدمة املركز

 ٧  ....................................................................  اإلهداء

 ٩  ......................................................................  مقّدمة

سة املنهج املتـَّبع يف الرّد عىل دعوة البصـري  ١٥  ...........  وكتاب الوصيّة املقدَّ

 ١٥  .....................................  االحتجاج بعلم الرجال والدراية _ ١

 ٢٠  ..................  االحتجاج بقواعد علم أصول الفقه واملنطق والنحو _ ٢

 ٢٤  ................. االحتجاج بالكتب والبيانات املنسوبة ألمحد إسامعيل _ ٣

سة؟  ٢٧  ....................................ما هي الوصيّة التي وصفوها باملقدَّ

 ٢٨  ........................................................  سند رواية الوصيّة

 ٢٨  ..........................................عيل بن سنان املوصيل الَعْدل _ ١

 ٢٩  .......................................................عيل بن احلسني _ ٢

 ٣١  ..............................................  أمحد بن حمّمد بن اخلليل _ ٣

 ٣٣  ...............................................  جعفر بن أمحد املرصي _ ٤

 ٣٣  ............................د املصـرياحلسن بن عيل عّم جعفر بن أمح _ ٥

 ٣٣  ..................................................  والد احلسن بن عيل _ ٦

 ٣٤  .............................................  أقوال العلامء يف رواية الوصيّة

 ٣٨  .........................................  روايات األئّمة االثني عشـر 

 ٤٤  ..................................  روايات املهدّيني يف كتب الشيعة اإلمامية



 اإلمام القائم الرّد القاصم لدعوة املفرتي عىلٰ    ..............................................  ٣٥٨

 ٤٩  .....................................................  من هو أّول املهدّيني؟

 ٥٥  .........................................  اّدعاءات أمحد إسامعيل البصـري

 ٧٧  .....................................الرّد عىل اجلواب األّول :الفصل األّول

 ٧٩  .........................  عىل السؤال األّول جواب أمحد إسامعيل البصـري

 ٧٩  .........................................  خطأ أمحد إسامعيل يف تفسري اآلية

 ٨٤  ...........................  بطالن زعم أمحد إسامعيل تشبيه األئّمة باملالئكة

 ٨٨  ...............................................  إنَّ اهللا مل يشبّه إبليس باملََلك

اَعةِ : خطأ أمحد إسامعيل يف تفسري ٌم �ِلس�
ْ
ِعل

َ
 ل

ُ
ه
�
 ٩١  .......................  َو�ن

 ٩٣  .................  دون غريهم عىل األئّمة االثني عشـر  نّص النبّي 

 ٩٩  ...........................................  وصايا متعّددة لرسول اهللا 

 ١٠٤..............  خلط أمحد إسامعيل بني الوصّية والكتاب العاصم من الضالل

عيها إالَّ صاحبها: بطالن قول أمحد إسامعيل  ١٠٩................  إنَّ الوصّية ال يدَّ

 ١١٣.........................  تشري إىل أمحد إسامعيل؟) الغيبة(هل رواية كتاب 

 ١١٦.....................................  ما هو الكتاب العاصم من الضالل؟

 ١١٨.............................  استدالل أمحد إسامعيل بروايات تبطل دعواه

عيها مبطل  ١٢٤..................  بطالن دليل أمحد إسامعيل عىل أنَّ الوصّية ال يدَّ

 ١٣١..............................  ؟)الغيبة(ه رواية كتاب هل حفظ اهللا سبحان

 ١٣٦.............................  اّدعاءات املبطلني ال تنايف حفظ النّص اإلهلي

ل عىل اهللا يف أمر اخلالفة إنَّ النبّي   ١٤٤.............................  مل يتقوَّ

عي اإلمامة بغري حّق   ١٤٦..................................  برت  ُعْمر كّل من يدَّ

 ١٤٨..................................  هل املبطل مرصوف عن اّدعاء الوصيّة؟

 ١٤٩.........................  عدم تطابق آية التقّول مع استدالل أمحد إسامعيل



 ٣٥٩ ....................................................................  فهرست املوضوعات

 ١٥٥......................................  هل يمكن اّدعاء النّص التشخييص؟

 ١٥٨.....................................................  تفصيل ال دليل عليه

 ١٦٠......................................................توضيح ال فائدة فيه

 ١٦١................  ال فرق بني اّدعاء املنصب اإلهلي واّدعاء النّص التشخييص

 ١٦٥.................................  عدم اّدعاء الكاذبني لوصايا األنبياء 

عها أحد قبل أمحد إسامعيل  ١٧٤..................................  الوصيّة مل يدَّ

ة أمحد إسامعيل عىل  ١٧٧......................................  حّقية دعوته أدلَّ

 ١٧٩............................  العلم بدين اهللا وبحقائق اخللق: الدليل األّول

 ١٨٠.................................  أخطاء أمحد إسامعيل يف قراءة القرآن _ ١

 ١٨٣..............................  أخطاء أمحد إسامعيل اللغوية والنحوية _ ٢

 ١٨٨.....................................  أخطاء أمحد إسامعيل يف التفسري _ ٣

 ١٩٦........................................  أخطاء أمحد إسامعيل يف الفقه _ ٤

 ١٩٩........................  أخطاء أمحد إسامعيل يف مقامات األنبياء  _ ٥

 ٢٠٤.................... أخطاء أمحد إسامعيل يف مقامات أهل البيت  _ ٦

 ٢١٠.............................  غرائب وعجائب من علم أمحد إسامعيل _ ٧

 ٢١٠.............................  أنَّ احلجر األسود هو أمحد إسامعيل نفسه) ١

 ٢١١................أنَّ أمحد إسامعيل كان َحَجرًا يف يمني أمري املؤمنني ) ٢

 ٢١٣...........  أنَّ أمحد إسامعيل هو شبيه عيسٰى بن مريم الذي فّداه بنفسه _ ٣

 ٢١٥..........................................  اسمه اسمي واسم أبيه اسم أيب

 ٢١٩..................................................  أين النّص التشخييص؟

 ٢٢١.....................................  الدعوة إىل حاكمية اهللا: الدليل الثاين

 ٢٢٥.........................................  الرؤٰى واألحالم: الدليل الثالث



 اإلمام القائم الرّد القاصم لدعوة املفرتي عىلٰ    ..............................................  ٣٦٠

 ٢٣٦.........................  حّث أمحد إسامعيل الناس عىل اإليامن به ونرصته

 ٢٣٩.....................................  الرّد عىل اجلواب الثاين :الفصل الثاين

 ٢٤١.........................عىل السؤال الثاين جواب أمحد إسامعيل البصـري

 ٢٥١......................................  الوصيّة بتقوى اهللا ونرصة خليفة اهللا

 ٢٥٣..........................................  ومل يوص؟ هل مات النبّي 

 ٢٦٦..........................  عيل كتابة الكتاب بمسائل فقهيةقياس أمحد إسام

 ٢٦٧...........................  كتابًا عاصًام من الضالل؟ هل كتب النبّي 

 ٢٦٩........................................  كتابة وصيَّته؟ هل ترك النبّي 

م النبّي   ٢٧٠...............................................  ؟من الذي اهتَّ

 ٢٧١.......................... أن يكتب يف ذلك الكتاب؟ ماذا أراد النبّي 

 ٢٨١.............................. شّخصت الثقلني؟) الغيبة(رواية كتاب هل 

 ٢٨٤.................................  ّمةكان كافيًا هلداية األُ  ما بّلغه النبّي 

 ٢٨٧................  يق للثقلنيال تشتمل عىل تشخيص دق) الغيبة(رواية كتاب 

 ٢٨٩................................  أمحد إسامعيل حيتّج بروايات تبطل معتقده

 ٢٩٣............................................  روايات املهدّيني االثني عشـر

 ٣١٣.........................  وأمحد البصـري.. أمحد القادياين أوجه التشابه بني

 ٣١٣....................................................  بدء دعوهتام باألحالم

 ٣١٦........................................................اّدعاءات بال  أدّلة

 ٣١٧...................................................  دعاوى كثرية وعظيمة

ة  ٣١٨.............................................................  اّدعاء النبوَّ

 ٣٢٠...........................................................  اّدعاء املهدوية

 ٣٢١...............................  اّدعاءات متشاهبة حول السيّد املسيح 



 ٣٦١ ....................................................................  فهرست املوضوعات

 ٣٢٣.............................  اّدعاء املجيء باملعجزات واإلخبارات الغيبية

 ٣٢٧...............................  تأويالت باطلة للنصوص املخالفة للدعوة

 ٣٣٠.................................. الطعن يف العلامء بطعون شديدة وقبيحة

 ٣٣٢.....................................  إثبات الدعوة باألحالم واالستخارة

 ٣٣٧.................................................  املبالغة يف حتّدي اخلصوم

 ٣٤٠....................................................  اّدعاء وضوح الدعوة

 ٣٤٥  ....................................................................خامتة

 ٣٤٩..........................................................  مصادر الكتاب

 ٣٥٧....................................................  فهرست املوضوعات

*   *   * 


