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عي املهدوية  ...........................................................   ٨  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
 ,للشيعة وهبتاناً  ة حركات انتسبت زوراً عدّ  راً ولذلك فقد ظهرت مؤخَّ 

عى وكل قد ادَّ  ,التشيع وحقيقته جعلوها لبَّ  ,فاسدة أظهروا مقاالت وعقائدو
آخر أشاع و ,للسامء نصب نفسه قاضياً  فبعضهم لواحد من الناس, اهلي إ منصباً 

مام إعي أنه ليدَّ  ثالثرج خو ,ارباني  ماماً إكي يكون ل ;بأن اهللا اصطفاه واجتباه
 !ىل الشيعةإ ݗ هديامل اإلماموأنه سفري  ,معصوم

ال أن بعض إ ,قواهلمأوهتافت  ,دعاوى هؤالءأنه رغم سخافة والعجيب 
, وذلك للجهد همبعوهم يف ضالهلم وغيِّ واتَّ  ,هتمقوا مقاالعوام الشيعة قد صدَّ 

يف  سواء يف القنوات الفضائية أم ,ذمةقبل هذه الرشعالمي املبذول من اإل
 .نرتنتشبكات اإل
 لقاء جمموعة منإ عىل شكل دعوة أمحد إسامعيل ي عىلردِّ  كان بدءقد و

ني بعض حثَّ ىل أن إ ,نرتنتعىل شبكة اإلو ,يف بعض املحافلحارضات امل
ال أين إ ,ودفع ضالهلم ,لدحض باطلهم ;ا عىل هؤالءأن أكتب رد  عىلالفضالء 

 : أمرينبني  داً مرتدِّ وقفت 
ومسامهة يف  ,ي عليهم ترويج لباطلهمردِّ يف أن يكون  أين خشيت :األول
 .نرش أكاذيبهم
سون لبِّ ويُ  ,وتركهم يرسحون ويمرحونهؤالء,  عنالسكوت أن  :الثاين

جيعل و, جيعلهم أكثر جرأة عىل أهل احلق, عىل عوام الناس بآرائهم الفاسدة
 .بعون دعوهتمقون كالمهم, ويتَّ يصدِّ بعض البسطاء 

كبار علامء الطائفة كالشيخ الطويس والشيخ الصدوق ݒ لكني ملا رأيت 
وغريهم ممن كتب مثل ذلك  ,والزيدية ,يةسامعيلواإل ,كتبوا يف الرد عىل الواقفة

عىل مثل  ردوداً  فضالء عرصنابعض كام كتب  ,ݜيف زمان حضور أئمة اهلدى 
ا د ر) دعوى السفارة يف الغيبة الكربى(خ حممد سند يف كتابه هذه احلركات كالشي



 ٩  .........................................................................................  مقدمة

 
 

شبهات (والسيد سامي البدري يف كتابه  ,يف البحرين السفارةعي دَّ حد مُ أعىل 
 ,رب األرض والسامء عىل توكلت ,ال أمحد الكاتبا عىل الضَّ رد ) وردود
للرد  ;البحث املتواضع ورشعت يف كتابة هذا ݗ, لت بخاتم األوصياءوتوسَّ 

شكاالت , واجلواب عىل أهم اإلوتفنيد دعاواهم ,شبهاهتم املثارة عىل أهم
  .للتشكيك يف عقائد الشيعة املطروحة التي يمكن أن تكون مدخالً 

, ݗ عن صاحب العرص والزمانلدفاع لقنا نسأل اهللا تعاىل أن يوفّ 
ملذهب ونرصة هذا ا ,كنيصات املشكِّ وخترّ  ,عنيودفع دجل املدَّ عنه,  والذبِّ 
ه وكرمه, إنه أكرم األكرمني, واحلمد هللا رب العاملني, وصىل اهللا عىل بمنِّ  ,املتني

 .بني الطاهرينحممد وآله الطيِّ 
 أمحد سلامن                                هـ١٤٣٢شوال  ٢٥يف 

 





 
 

  ؟إمساعيل أمحد دعوة هي ما
  
  

عى أنه وادَّ  ,من أهل البرصة إسامعيلسمه أمحد بن ايف العراق رجل خرج 
 وكشف ,أمره بالتبليغ عنهف ,هـ١٤٢٠يف شعبان سنة  ݗ املهدي اإلمامالتقى 

 .وتبيان العقائد احلقة ,انحراف املرجعية وعلامء آخر الزمان
وأنه املهدي األول املذكور يف  ,ݗ مام املهديعى أنه ابن اإلثم ادَّ 
 مرتمية لصاحب األالعالمات احل الذي هو أحد اليامين ثم زعم أنه ,الروايات

الثالث  اإلماموأنه  ,ة اهللا يف أرضهجَّ نه ُح أ عىادَّ ىل أن وصل به األمر أن إ ,ݗ
 !ݜ وأنه معصوم كبقية األئمة ݜ,عرش من أئمة أهل البيت 

 :الرجل تتلخص يف نقاط عاءاتادّ ذن فإ
 .ݗ املهدي اإلمامأنه من نسل  −١
 .هبزعم اياتروملهدي األول املذكور يف الأنه ا −٢
 .ݗ مام املهديسفري لإل أنه اآلن −٣
 .أنه اليامين املذكور يف الروايات −٤
 .ة اهللا عىل خلقهجَّ وُح  ,مام معصومإأنه  −٥

 جمموعة من الكتب ُنرش يف موقعهأما عن نتاجه الفكري والعلمي فقد 
هذه العقيدة  وترسيخ ,ثبات أحقية دعوتهإث عن غالبها يتحدَّ  م أنه كتبها,ُيزعَ 

ض كام ال ختلو كتبه من التعرّ , هاورصفها عن ظواهر ,عنق الروايات َيلِّ دة بِ الفاس
 .واهتامهم بكل مثلبة ,راجع العظام بالطعن فيهمعلامء الكبار وامللل



عي املهدوية  .........................................................   ١٢  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
ضافة بعض , فقد اكتفى بإوأخالق ,وعقائد ,الناس من فقهينفع ما أو

رسالة  ليجعله لهݞ;  للمحقق احليل )اإلسالمرشائع (كتاب  التغيريات يف
, والصوم ,بات حول اخلمسىل بعض الكتيِّ إ ضافةإ ,تباعهأيعمل هبا عملية 
 .منسوب إليه ذكريُ ف مصنَّ أي  ال نجد لعقائد واألخالق فتقريباً أما او ,ونحومها

فيام نعلم, وإن  وال يعلم أحد مكانه ,األنظار عن خمتٍف الرجل أن  علامً 
, وال لوسائل ظهر نفسه للجامهريأنه مل يُ  كام ,لقاءهعون يدَّ جني له كان بعض املروِّ 

, كام ال يوجد له أي تسجيل له صورة شمسيةأتباعه ينفون وجود أي و ,عالماإل
  !بالصورة والصوت

املرشفون عىل  عيله كام يدَّ  املنسوبةاخلطابات الصوتية نعم صدرت بعض 
 ,صحة ذلكمن  دوال يمكننا أن نتأكَّ  موقعه الرسمي الذين ال نعرف أحدًا منهم,

ال ما إ ,فعالً  اً موجود حيا ال يزالالرجل هذا أن كام أننا مل نطلع عىل ما يثبت 
 .من لقائه بعض املنتسبني إليهعيه يدَّ 

نحن و بقوله, وابدعوته, وآمن واقصدَّ  كثريينظهر أن وموقعه الرسمي يُ 
ورد  قوا بدعوته; ملاال البسطاء الذين صدَّ ننفي وجود بعض اجلهَّ وإن كنا ال 

ال إال سيجد « :عنهم ݜ من قوهلم وإنه ليس ِمْن أحٍد يدعو إىل أن خيرج الدجَّ
ما هو مكتوب يف املوقع لعل ف ,بأن كثريين صّدقوهنتيقن  إال أننا مل ,)١(»من يبايعه

  .كله خمتلق مكذوب, قام به شخص واحد أو شخصان
أشخاص,  تقرب من سبعني كتابًا, كتبها عدة مؤلفاتحوى املوقع  أنكام 

بعضهم باسمه الرصيح, وبعضهم بكنيته, ينترصون فيها ألمحد إسامعيل 
دون أو شخص ويدافعون عن دعوته , ونحن ال نعلم هل هم أشخاص متعدِّ

 . واحد يكتب بأسامء خمتلفة
                                                            

 .٨/٢٩٧الكايف  )١(



 
 

   أنه إمساعيل أمحد دعوى
  ݠ املهدي اإلمام نسل من

  
 ,ݗ العسكريحممد بن احلسن  اإلمامعى هذا الرجل أنه من نسل ادَّ 

ابن السيد  إسامعيلمحد ابن السيد أ: ف نسبه كالتايلفعرَّ  ,اخلامس جّده ݠ وأنه
احلسن ابن  اإلمامحممد ابن  اإلمامابن السيد سلامن ابن  صالح ابن السيد حسني

جعفر  اإلمامموسى ابن  اإلمامعيل ابن  اإلمامحممد ابن  اإلمامعيل ابن  اإلمام
يب طالب أبن عيل  اإلماماحلسني ابن  اإلمامعيل ابن  اماإلمحممد ابن  اإلمامابن 

 .)٢(عليهم الصالة والسالم
ما الرجل علم أن انتساب هذا يُ  إسامعيلأمحد ىل تاريخ دعوة إبالرجوع و

باعرتافه بحسب ما هو مذكور  −و بنفسه فه ,د دعوى ال دليل عليهاال جمرّ إ هو
ذلك إال بعد لقائه ومل يعرف  ,ݗ املهدي اإلمامكان جيهل أنه ابن  −يف موقعه 

 !ݠ بحسب زعمه مامباإل
وقالوا  ,ختموا فيها نأما شجرة النسب املعتمدة عندهم فكل الذي

يف  كانت وشهادهتم ,ماألياهم من املعارصين املوجودين اآلن يف هذه  ,تهاصحَّ ب
 !ميالدي ٢٠٠٩سنة 

لح السيد صاو آل فيصل إسامعيلشياع و آل مايضعيدان خزاوي  :وهم
 .السيد حسن احلامميو ,عزيز الصايف

                                                            
 .منقول من موقعه الرسمي )٢(



عي املهدوية  .........................................................   ١٤  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
أمحد  أن جدّ  ميالدي ٢٠٠٩سنة  يف يعيش حدوايشهد لعمري كيف و
ابني ال يعرفون وال سيام أن كل النسَّ  ?ݗ املهدي اإلماماخلامس هو  إسامعيل

من ينتهي نسبه إىل اإلمام املهدي ݠ, إما ألن اإلمام املهدي ال ولد له أصًال, أو 
ة, ومن مجلتها ة التامّ يّ ة باإلمام املهدي ݗ حماطة بالّرس اّص ألن األحوال اخل

أبناؤه وذريته, فكيف عرف هؤالء انتهاء نسب أمحد إسامعيل إىل اإلمام املهدي 
 !ݠ?

 !ماذا?أم  ?أم بريق الدوالرات ,باتأهو العلم باملغيَّ 
يف ترصحيات هؤالء هي شهادة حمسن صالح الذي  املعتمد األغرب أنو

 !إسامعيل هو عم أمحد
والبقية  ,ݗمن نسل صاحب األمر  أخيه أنه العم يشهد البنهذا ف

  !العم هذا يشهدون هبذا لشهادة
 نسب أرسة أمحد إسامعيلأن حوا أن كل الذين شهدوا هبذا رصَّ  علامً 

, وهي القبيلة التي ينتسب إليها سامل حقيقةبني ىل قبيلة إوأهنم ال ينتمون  ,منقطع
وبام أهنم ليسوا من قبيلة بني  ,ما يعرفه الناس من نسبهأمحد إسامعيل بحسب 

 !ݗ املهدي اإلمامهنم من أبناء  أفيتعنيَّ  ,سامل
 ;وهذا استدالل غريب جدا ال يصدر من أي شخص عارف باألنساب

عى ال وادَّ إجمهول النسب  أوفلن يبق يف األرض لقيط كان األمر هكذا  ألنه إذا
 !لإلمام املهدي ݗ االنتسابادَّعى  أو ,هرةوانتسب للعرتة الطا ,دةاالسي

جني لهحاول وقد  حشد جمموعة من الروايات التي  بعض أتباعه املروِّ
اآلن حلد وال نعلم  عاهممدَّ  إلثباتكوا هبا ومتسَّ  ,ݗ ية للقائمتثبت وجود ذرّ 

وبني أمحد  ة سندها وداللتهااملذكورة عىل فرض صحَّ  ما العالقة بني الروايات
 !?ملياالس إسامعيل



 ١٥  ...........................................  هدي ݠدعوى أمحد إسامعيل أنه من نسل اإلمام امل

 
 

 له عقب ݗملهدي اإلمام اأن  −  هبا ن سلمنا جدالً إ − فالروايات تثبت 
عالمات وال سيام أن تلك الروايات مل تذكر  ,ةالذريّ تلك  لكنها ال تعنيِّ و ,وذرية

الناس, ومتييزهم عن بقية  ة اإلمام املهدي ݠمعرفة ذريّ نسان من ن اإلمتكِّ 
 أحدهم للسيادة ليس عاءادِّ و ,إلثباهتاة معروفعية األنساب هلا طرق رش وطبعاً 

عين كان إة حتى وة رشعيَّ حجّ  يمنعان من  والرشعألن العقل  ;عدالً  أوثقة  املدَّ
  .مع غياب الدليل والربهان تصديق أمثال هذه الدعاوى

 مام املهديلإلوحتى هذه الروايات التي ذكروها ال تثبت وجود ذرية 
 ,له حتصلد متى لكن ال حتدِّ و ,ت له ذريةبل تثب ,الغيبة الكربىعرص يف  ݗ

يثبت  تام, ال يوجد دليلف, بعد ظهورهوربام تكون  ,غيبتهزمن فربام تكون يف 
  .الغيبة الكربى بالتحديدزمن يف ة لإلمام املهدي ݗ ذريّ وجود 

فال يوجد دليل عىل أن أمحد الغيبة  يف زمن الذرية وجودبمنا سلَّ ولو 
ال دليل عاءات ادّ  كل ما قالوه يف ذلك ال يتعّدى كونه, ومن مصاديقها إسامعيل

 .عليها, بل قام الدليل عىل خالفها
أنه إمام من ذرية اإلمام املهدي ثبات إ فعالً  وإذا كان أمحد إسامعيل يريد

مجيع قناع وهي كفيلة بإدلَّت عليها الروايات,  جدالة فتوجد طريقة سهݗ, 
بل  ,ݗ املهدي اإلمامىل إ إسامعيلأمحد  انتسابليس فقط بصحة  الشيعة

 !عيهيف كل ما يدَّ  ونهقصدِّ سيُ 
ر ينظسو ,سباع وأسود جائعة فيه مكانٍ يف  إسامعيلأمحد  يدخلهي أن و

ن مل تأكله فهو صادق يف إو ,اب يف دعواهن أكلته فهو كذَّ إف الناس ما ستصنع به
بامة عىل حمرَّ  ݜألن حلوم أئمة أهل البيت  ;عيهما يدَّ   .عالسِّ

 :قال ,عن بعض أصحابنا ,عيل بن حممدفقد روى الكليني يف الكايف عن 
 :قال ,ق عليه ويؤذيهفكان يضيِّ  ,إىل نحرير ݠ] العسكري[م أبو حممد لِّ ُس 
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 ,ه صالحهفتْ وعرَّ  !ن يف منزلكويلك اتق اهللا, ال تدري مَ : فقالت له امرأته

فرئي  ,ثم فعل ذلك به .اعه بني السبرمينَّ أل :فقال ,إين أخاف عليك منه :وقالت
 .)٣(يصيل وهي حوله قائامً  ݠ

ل ظهرت يف أيام املتوكِّ  :قال ,هاشم اجلعفري أيبوروى الراوندي عن 
أنت : لفقال هلا املتوكِّ  ,ݕعي أهنا زينب بنت فاطمة بنت رسول اهللا امرأة تدَّ 

 !ما مىض من السنني ݕوقد مىض من وقت وفاة رسول اهللا  ,امرأة شابة
شبايب يف كل  عيلَّ  وسأل اهللا أن يردَّ  ,مسح عىل رأيس ݕإن رسول اهللا  :فقالت

 .فرصت إليهم ,ني احلاجةفلحقتْ  ,ومل أظهر للناس إىل هذه الغاية ,أربعني سنة
 ,فهم حاهلافعرَّ  ,وولد العباس وقريش ,ل كل مشايخ آل أيب طالبفدعا املتوكِّ 

ما تقولني يف هذه  :فقال هلا ,يف سنة كذا ݟفروى مجاعة وفاة زينب بنت فاطمة 
عرف يل عن الناس, فلم يُ  فإن أمري كان مستوراً  ,كذب وزور :فقالت ?الرواية

ة عىل هذه املرأة غري هذه جَّ هل عندكم ُح : فقال هلم املتوكل .حياة وال موت
 عت إال بحجةمن العباس إن ال أنزهلا عام ادَّ  بريءأنا : قال .ال :قالوا ?الرواية
من احلجة  فلعل عنده شيئاً  ,ݜ عيل بن حممد ابن الرضا فأحِرضْ  :واقال .تلزمها

فإن زينب  ,كذبت :فقال .املرأةبخرب فأخربه  ,فحرض ,فبعث إليه .غري ما عندنا
فإن هؤالء قد رووا مثل هذه : قال .يف يوم كذا ,يف شهر كذا ,يت يف سنة كذاتوفِّ 

 ,وال عليك :قال .ة تلزمهاجّ حُ عت إال بأنزهلا عام ادَّ  وقد حلفت أن ال ,الرواية
مة عىل حلوم ولد فاطمة حمرَّ : وما هي? قال: قال .فههنا حجة تلزمها وتلزم غريها

 :فقال هلا .باعهاالسِّ فإن كانت من ولد فاطمة فال ترضَّ  ,باعهلا إىل السِّ فأنزْ  ,باعالسِّ 
سني فههنا مجاعة من ولد احلسن واحل: قال .إنه يريد قتيل :قالت ?ما تقولني

فقال بعض  ,ت وجوه اجلميعفواهللا لقد تغريَّ : قال .ن شئت منهممَ  ْل فأنزِ  ,ݟ
ل إىل ذلك رجاء أن هو حييل عىل غريه, مل ال يكون هو? فامل املتوكِّ : بنياملتعصِّ 

                                                            
 .١/٥١٣الكايف ) ٣(



 ١٧  ...........................................  هدي ݠدعوى أمحد إسامعيل أنه من نسل اإلمام امل

 
 

يا أبا احلسن مل ال يكون أنت : فقال .يذهب من غري أن يكون له يف أمره صنع
تح وفُ  ,بسلم فُأيت .إن شاء اهللا فعُل أ: الق! فعْل اف: قال .ذاك إليك: ذلك? قال
فلام دخل  ,إليها ݠأبو احلسن  اإلمامفنزل  ,دْس وكانت ستة من األُ  ,عن السباع

 ت بأيدهيا,ومدَّ  ,األسود إليه, ورمت بأنفسها بني يديه وجلس صارت
ثم  ,فجعل يمسح عىل رأس كل واحد منها بيده ,ووضعت رؤوسها بني يديه

فقال  ,االعتزال فيعتزل ناحية, حتى اعتزلت كلها وقامت بإزائهيشري له بيده إىل 
فقال  .خراجه من هناك قبل أن ينترش خربهبإ رْ فبادِ  ,ما كان هذا صواباً : له الوزير

فأحب  ,وإنام أردنا أن نكون عىل يقني مما قلت ,أبا احلسن ما أردنا بك سوءاً  :له
فلام وضع رجله عىل  ,ح بثيابهفقام وصار إىل السلم وهي حوله تتمسَّ  ,أن تصعد

كل من  :فقال ,وصعد ,وأشار بيده أن ترجع فرجعت ,أول درجة التفت إليها
 .انزيل: لفقال هلا املتوكِّ  ,زعم أنه من ولد فاطمة فليجلس يف ذلك املجلس

فقال  .محلني الرض عىل ما قلت ,الباطل, وأنا بنت فالن عيُت ادَّ  ,اهللا اهللا :قالت
 .)٤(وأحسنت إليها ,واستوهبتها منه ,فبعثت والدته .ها إىل السباعألقو: لاملتوكِّ 

ما أن إف ,ذا الرجل من كذبهفهذه هي الطريقة القطعية ملعرفة صدق ه
 ,نحكم عليه بالكذب والدجل أو ,عالنية أمام الناس األمرهذا عل يقوم بف

 .ݗ لصاحب األمر وهبتاناً  واالنتساب زوراً 

                                                            
 .١/٤٠٥رائح اخلرائج و اجل )٤(



 
 
 



 
 

  األول املهدي أنه إمساعيل أمحد دعوى
 

 املهدي اإلمام حيدث بعد وفاة ماالبيت ݜ أهل بعض روايات  ذكرت
 :ىل ثالث طوائفإم العلامء هذه الروايات وقد قسَّ  ,ݗ

للحياة  ݜ ث عن رجعة أئمة أهل بيتهي التي تتحدَّ  :الطائفة األوىل
 .عامللوحكمهم ل ,الدنيا

 اإلماما بعد ي عرش مهدي ثت عن وجود اثنهي التي حتدَّ  :الطائفة الثانية
 ,ذكرت بعض األخبار أهنم من نسلهو ,ݗالعسكري  حممد بن احلسن

 .حدى الروايات أن األول منهم هو ابنهإدت وحدَّ 
من وفاة  ثت عن قيام الساعة بعد أربعني يوماً هي التي حتدَّ  :الطائفة الثالثة

 .ݗاملهدي  اإلمام
 ,الرواياتتلك ة الثانية من وأتباعه بالطائف إسامعيلك أمحد وقد متسَّ 

 ,ݗ املهدي اإلماما بعد بد من وجود اثني عرش مهدي  ه الأن الداّلة عىل وهي
 اإلمام هوأنه هو احلجة بعد جدِّ  ,نفسه إسامعيلعوا أن املهدي األول هو أمحد وادَّ 

 .املهدي ݠ
وا به يف هذا الباب وجعلوه القول الفصل هو ما احتجّ  ولعل أهم ما

 .وصّيةواية الأسموه بر
  :وصّيةال رواية

عن  ,أخربنا مجاعة :قال ,الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة رواها التي وهي
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عن عيل بن سنان املوصيل  ,أيب عبد اهللا احلسني بن عيل بن سفيان البزوفري

عن جعفر بن أمحد  ,عن أمحد بن حممد بن اخلليل ,العدل, عن عيل بن احلسني
عن  ,عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد ,عن أبيه ,عيل ه احلسن بناملرصي, عن عمّ 

 ,عن أبيه احلسني الزكي الشهيد ,د العابدينعن أبيه ذي الثفنات سيِّ  ,أبيه الباقر
يف الليلة التي كانت فيها  − ݖقال رسول اهللا  :قال ,ݠعن أبيه أمري املؤمنني 

 ݖاهللا  رسول فأمىل .أحرض صحيفة ودواة ,ا أبا احلسني: ݠلعيل  −وفاته 
يا عيل إنه سيكون بعدي اثنا عرش  :فقال ,ته حتى انتهى إىل هذا املوضعوصيَّ 
ك سامَّ  ,فأنت يا عيل أول االثني عرش إماماً  ,اثنا عرش مهدي اومن بعدهم  ,إماماً 

والفاروق  ,يق األكربوالصدِّ  ,وأمري املؤمنني ,ا املرتىضعلي : اهللا تعاىل يف سامئه
يا عيل أنت  ,حد غريكألفال تصح هذه األسامء  ,املهديو ,واملأمون ,األعظم

ومن  ,ني غداً ها لقيتْ تَّ فمن ثبَّ  :وعىل نسائي ,هم وميتهمي عىل أهل بيتي حيِّ وصيِّ 
وأنت خليفتي عىل  ,منها, مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة بريءها فأنا قتَ طلَّ 
 فإذا ,ي احلسن الرب الوصولها إىل ابنمْ حرضتك الوفاة فسلِّ  فإذا ,تي من بعديأمَّ 

حرضته  فإذا ,ها إىل ابني احلسني الشهيد الزكي املقتولمْ حرضته الوفاة فليسلِّ 
حرضته الوفاة  فإذا ,د العابدين ذي الثفنات عيلها إىل ابنه سيِّ مْ الوفاة فليسلِّ 

ها إىل ابنه جعفر مْ حرضته الوفاة فليسلِّ  فإذا ,ها إىل ابنه حممد الباقرمْ فليسلِّ 
حرضته  فإذا ,ها إىل ابنه موسى الكاظممْ حرضته الوفاة فليسلِّ  فإذا ,لصادقا

ها إىل ابنه حممد مْ حرضته الوفاة فليسلِّ  فإذا ,ها إىل ابنه عيل الرضامْ الوفاة فليسلِّ 
حرضته  فإذا ,بنه عيل الناصحا ها إىلمْ حرضته الوفاة فليسلِّ  فإذا ,الثقة التقي

ها إىل ابنه مْ حرضته الوفاة فليسلِّ  فإذا ,احلسن الفاضلها إىل ابنه مْ الوفاة فليسلِّ 
ثم يكون من بعده اثنا  ,فذلك اثنا عرش إماماً  ,ݜحممد املستحفظ من آل حممد 

 :له ثالثة أسامي .بنيها إىل ابنه أول املقرَّ مْ ليسلِّ  حرضته الوفاة فإذا ,اعرش مهدي 
هو أول  ,املهدي :لثالثواالسم ا ,وأمحد ,وهو عبد اهللا ,سمي واسم أيبكااسم 
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 .)٥(املؤمنني 
 :وصّيةال رواية سند مناقشة

 ,عىل هذه الرواية بناءً  كامالً  أن يبنوا معتقداً  إسامعيلحياول أتباع أمحد 
 عون,كام يدَّ ) أمحد( :, وهوأهنا الوحيدة التي ذكرت اسم املهدي األول خصوصاً 

 !ݜاهلدى واه عن أئمة ومن ر ,وعليه فال بد من معرفة من نقل لنا هذا اخلرب
ال وألن أمحد إسامعيل وأتباعه يعلمون أن هذه الرواية ضعيفة السند 

فإهنم للفرار من هذا  ضح ذلك,كام سيتَّ يصح االحتجاج هبا يف أمر عظيم كهذا 
 ,وأنه تقليد للمخالفني وما شابه ,وأنه بدعة ,علم الرجال املأزق قالوا ببطالن

ليحكم هو بنفسه عىل الكريم عىل رواة هذا اخلرب  سنطلع القارئفنجيبهم بأننا 
 ,من بعضهم يفعله أي عاقل سمع خرباً ه, وهذا ما هذا اخلرب, هل يقبله أو يردّ 

بمفاد فسيعمل  ,عنده ثقةاملخرب ن كان فإ نه سيحاول معرفة مصدر اخلرب,إحيث 
وجود ال مع إ عنه,جمهول احلال فسيرصف النظر راوي اخلرب كان  إذاأما و اخلرب,

 .ة ما يقوله هذا املخرب املجهولد صحّ قرينة تؤكّ 
مهل عىل جمموعة من املجاهيل الذين أُ  وصّيةرواية ال وقد احتوى سند
 :وهم ,ض هلم أحد من علامئنا األبرارومل يتعرَّ  ,ذكرهم يف كتب الرجال

وال  ,ر يف كتب الرجال والرتاجمذكَ مل يُ  ,لهمَ مُ  :عيل بن سنان املوصيل −١
حتى يف كتب املخالفني فلم أجد له بل بحثت  ,عنه يشء سوى اسمهعرف يُ 

جني ألوقد حاول  ,ذكراً   :من طريقنيالرواي  هذاتوثيق  إسامعيلمحد بعض املروِّ
وهذا دليل عىل اشتهاره  ,لدْ بالعَ يف هذه الرواية صف أن الرجل وُ  :األول

  .بالوثاقة
العدالة التي ب وصفهدل عىل ال ي» العدل«فظ بأن ل :وجياب عىل هذا

                                                            
 .١٥٠: الغيبة) ٥(
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, أي اللقب وليس الصفة والظاهر أن املراد بالعدل هنا ,تشرتط يف رواة احلديث

يف  ݞ ولذلك قال السيد اخلوئي أن اسمه العدل, ال أنه موصوف بالعدالة,
 »العدل«وأن كلمة  ,ال يبعد أن الرجل من العامة: ترمجة الفقيه الدارمي العدل

كاتب : فيقال ,اب يف القضاء واحلكوماتتَّ الكُ عىل وهذه كلمة تطلق  ,من ألقابه
 .)٦(العدل

فربام يكون  ,لدْ علم من وصفه بالعَ فال يُ  ,الرجل جمهول احلال نإثم 
الفرق  ىحدإل يكون منتسباً  أو ,هر بني أهل مذهبه هبذه الصفةاشتُ  ,اعامي 

  .ال عندهم ال عندندْ فهو عَ  ن كانت كذلكفإ ,واطلقوا عليه هذه الصفة ,األخرى
, فلعل ضبطها )الَعْدل(مضافًا إىل أنه مل ُينقل لنا أن ضبط هذه الكلمة هو 

التي هي بمعنى املساوي, فال تدل حينئذ عىل العدالة أو الوثاقة ) الِعْدل: (هو
 .بأي نحو

 ,عىل هذا الرجل »العدل«طالق لفظ إيف  اً ىل هذا أن هناك اختالفإأضف 
بدل من  »املعدل«ضيف له لقب ألكن  ,يةروا )٧(فقد روي عنه يف مقتضب األثر

ترجم  − ذكر الحقاً نكام س −ن الشيخ النامزي الذي استظهر وثاقته إبل  ,»العدل«
يه علف ,ك بداللة هذا اللفظفمن يتمّس , )عيل بن سنان املوصيل املعدل: (له باسم

, ثم عليه ثانيًا أن يثبت أن و اللقب الصحيح وليس املعدلأن يثبت أنه ه أوالً 
املراد بالعدل وصفه بالعدالة, وثالثًا ال بد من إثبات أن من وصفه بالعدل يؤخذ 

 .بقوله
 :هنا كام قالإحيث  ,ما استظهره الشيخ النامزي من مضامني رواياته :الثاين

 .)٨(رواية رشيفة تفيد حسنه وكامله
                                                            

 .٦/٢١٠معجم رجال احلديث  )٦(

 .١٠: مقتضب األثر )٧(

 .٥/٣٨٣مستدركات علم رجال احلديث  )٨(
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فكام أن ناقل  ,رواية خرب ال يعني االلتزام بمضمونه بأن :وجياب عىل هذا
لذلك يشهد و ,بالرضورة يامن ليس بمؤمنلك ناقل اإلكذف ,فر ليس بكافرالك

ال  لكن نجدهمو ,وغرر مناقبهم ݜ فضائل أهل البيتُدَرر نقل املخالفني ل
  .تهايلتزمون هبا رغم اعتقادهم بصحَّ 

فغاية ما يف األمر  ,تعني االلتزام به ما بأن رواية مضمونٍ  منا جدالً ولو سلَّ 
 . وليس وثاقته وضبطه الرواي, هذاهو سالمة معتقد 

عرف عنه هذا الرجل الذي ال يُ  وثاقة يف إثباتتنفع فهذه املحاوالت ال 
 .ال اسمه واسم أبيه فقطإ

ومن اجلهل  ,عرفال يُ  أيضاً جمهول  كسابقههو  :يل بن احلسنيع −٢
 الشيخهو والد  املراد به من أن )٩(إسامعيلح به أحد أنصار أمحد ما رصَّ  الفاضح
يف خامتة املستدرك ݞ بام ذكره املريزا النوري الطربيس  كاً متمسِّ  ,ݞ الصدوق

والرجال التعبري عن والد الصدوق  األحاديثإن املوجود يف كتب : بقوله
 .)١٠(عيل بن بابويه أو ,عيل بن احلسني :بقوهلم

وهي أنه  ,قاعدة عامةذلك أن املريزا النوري الطربيس مل جيعل  :واجلواب
بل هو  ,الصدوقالشيخ فرياد به والد يف كل األحاديث ق عيل بن احلسني أطل إذا

املوسوم بعيل بن موسى  )فقه الرضا(مؤلف كتاب ن إ« :بصدد الرد عىل من قال
بل  , عن والد الصدوق هبذا االسمعربَّ نه مل يُ إ :بقولهفأجاب  ,»هو والد الصدوق
 .عيل بن بابويه أو ,بعيل بن احلسني

ألن عيل بن  ;يف هذا املقام ملا نفعه إمجاالً  الكالمة هذا صحّ ثم لو سلمنا ب
 :لعدة قرائن ;الصدوق الشيخ والداحلسني املذكور ليس من طبقة 

                                                            
 .٥٧: وصّيةلل انتصاراً وهو ناظم العقييل يف كتابه ) ٩(

 .١/٣١٦خامتة املستدرك  )١٠(
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يروي  هنا وهو ,ݥ الصدوقالشيخ بزوفري معارص لوالد لأن ا :أوالً 

 جداوهذا بعيد  عرف بعلم وال فضل,ال يُ بواسطة شخص عن عيل بن احلسني 
ل البزوفري اجلليل الوجه عن ابن بابويه اجلليل الوجه بواسطة أن يروي أمثا

 .غري معروف مع أنه معارص له شخص
ح يف الفهرست أنه يروي كل كتب والد رصَّ ݞ أن الشيخ الطويس  :ثانياً 

أخربنا بجميع كتبه : حيث قال ,وكل رواياته بواسطتنيالصدوق الشيخ 
عن  ,عن أيب جعفر ابن بابويه ,اهللاواحلسني بن عبيد  ݥ,ورواياته الشيخ املفيد 

 .)١١(أبيه
 مغايرةبثالث وسائط  )عيل بن احلسني( يف حني أنه يروي هذه الرواية عن

يروي كتب والد الصدوق بواسطة  كام أن النجايش املعارص للشيخ لتلك,
 ?وسائط هذه الرواية بثالثفكيف يروي عنه الشيخ , )١٢(واحدة

 ,ي يروي عن أبيه مبارشة كام هو معلومالذ الصدوقالشيخ  أن :ثالثاً 
حدثنا : فقال ,عن عيل بن سنان املوصيل بواسطتني )كامل الدين(روى يف كتابه 

 ݤأبو العباس أمحد بن احلسني بن عبد اهللا بن حممد بن مهران اآليب العرويض 
حدثنا أبو  :قال ,زيد بن عبد اهللا البغدادي حدثنا أبو احلسني بن :وقال ,بمر

  .)١٣(عيل بن سنان املوصيلاحلسن 
 !بواسطتني عن معارصهالشيخ الصدوق ݞ يروي فال ندري كيف 

ب الشيعة يروي فيها عيل بن سنان ال توجد أي رواية يف كل كت أنه :رابعاً 
د أن عيل بن احلسني يف هذا اخلرب ليس وهذا يؤكِّ  ,قعن ابن بابويه والد الصدو

 .والد الشيخ الصدوق
                                                            

 .١٥٧: الفهرست) ١١(

 .٢٦٢: رجال النجايش )١٢(

 . ٤٧٦: لنعمةكامل الدين ومتام ا )١٣(
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وللصدوق  ,والتبرصة اإلمامةالصدوق كتاب لشيخ ان لوالد أ :خامساً 
 ,عرش اثناثبات أن األئمة ل هذان الكتابان بإوقد تكفَّ  ,الدين كامل كتاب

 يذكراها يف كتابيهاممل  لكنهاميف هذين الكتابني, و لذكر هذه الروايةمتس احلاجة و
 .القارص عيبحسب تتبّ 

ن والد الشيخ إذا كانت هذه الرواية مروية ع: وبتعبري آخر نقول
الصدوق, فمن الطبيعي أن يذكرها يف كتابه املعد لذكر األئمة, فلام مل يذكرها 
علمنا أن عيل بن احلسني يف الرواية هو شخص آخر, وأن هذه الرواية مل يروها 

 . والد الشيخ الصدوق ݞ
ا ذن فكل هذه القرائن جمتمعة تثبت أن عيل بن احلسني املذكور يف هذإ

 .عرف حالهال يُ  ,فيكون جمهوالً  ,الصدوقالشيخ د السند ليس وال
ذكر يف كتب مل يُ  ,هيهو مهمل كسابقَ  :أمحد بن حممد بن اخلليل −٣
  .برتمجته عتنَ ومل يُ  ,الرجال

توثيق الرجل بناًء عىل  إسامعيلمحد بعض الدعاة ألوكالعادة فقد حاول 
أثبتنا أنه ال مالزمة و ,وقد رددنا عىل هذا سابقاً  ,عرش روايته النص عىل االثني

 .وال مالزمة بني سالمة االعتقاد والوثاقة ,االعتقادصحة الرواية وصحة بني 
 .يف كتب الشيعة ثالث روايات فقط قل عنهنُ وكل ما 

 ,ال ذكر له يف كتب الشيعة ,أيضاً هو مهمل  :جعفر بن حممد املرصي −٤
 مستدالً  عيل,ه ناظم العقييل وهو من الدعاة ألمحد إسامتوثيقوقد حاول 

 !العامة لهبتضعيف 
ذ كيف تستفاد الوثاقة التي هي عدم إ ?وال ندري ما الربط بني األمرين

 !العامة عىل أن املرتجم له رافيض د الكذب من نصِّ تعمّ 
عن  فضالً  ,عرشي مامي اثناإأصًال أنه شيعي عني يال  »رافيض« :فقوهلم
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فني ط املخالخل خمالفاملرتجم له  أن كالمهم هذا فيدهيبل غاية ما  ,ثبوت وثاقته

عىل  ݠ املؤمنني قول بتفضيل أمريكال ,الشيعة عقيدة يف أمر يوافق فيه
أم فطحيا,  يا,فقواأم , سواء أكان زيديا أم إسامعيليا, فيهام أنه يطعن أو ,الشيخني

عىل  صاحب املستدرك النيسابوري ولذلك قالوا يف احلاكم أم اثني عرشيا,
 .إنه رافيض :يحنيالصح

 ,األنصاري عن احلاكم إسامعيلسألت أبا  :قال ابن طاهر :قال الذهبي
ب كان شديد التعّص  :ثم قال ابن طاهر .ثقة يف احلديث رافيض خبيث :فقال

عن  وكان منحرفاً  ,ن يف التقديم واخلالفةظهر التسنّ وكان يُ  ,للشيعة يف الباطن
 .)١٤(ر منهوال يعتذ ,بذلك متظاهراً  ,معاوية وآله

 اته?مرويَّ  وقبولووثاقته,  ,ع احلاكمفهل هذا الكالم يعني تشيّ 
 ,هم عىل رفضهونّص  ,ةنّ السُّ أهل كتب ال يف إم مل يرتَج  ,فاملذكور مهمل

 .وثاقته أوع الرجل من بعيد عىل تشيّ  أوال يدل من قريب  ,وجرحهم له
ا يعني أنه هـ مم٣٠٤وا عىل أنه تويف يف سنة ن علامء أهل السنة نّص إثم 

 !وسائط بثالث عنه معارصه فال نعلم كيف يروي ,معارص للبزوفري
 ,وال يمكن متييزه ,وال يعرف من هو ,لمهمَ  أيضاً هو  :احلسن بن عيل −٥

عى وجود فادَّ  ,هلذه املصيبة جياد خمرجإي العلم ناظم العقييل عولذلك حاول مدَّ 
وال برهان  عليه ليلد , وهذا ال)احلسني بن عيل: (, والصحيح هوتصحيف

 !سوى اتباع األهواء
يف  غري كاٍف  ,)املرصي(وهو النسبة  أو ,)عيل(وهو  فاحتاد اسم األب

بل ال بد من وجود قرائن تثبت هذا  اسم هذا الراوي,وجود تصحيف يف  إثبات
  .ىعَ املدَّ 

                                                            
 . ١٠٥٤: تذكرة احلفاظ) ١٤(
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مل وهو الراوي عن احلسن بن عيل وابن أخيه, ن جعفر بن حممد إ ثم
ه فكيف عرفوا أن عمَّ  ,ال هذه الروايةإوال توجد له  ,تب الشيعةيف ك له مرتَج يُ 

  وليس احلسن? ,الذي يروي عنه هو احلسني بن عيل
دخاله عنوة يف سلسلة السند إبن عيل الذي حاول العقييل  احلسني مع أن

ة عاميَّ  الحقاً يف حني أن الرواية كام سنثبت  ,هو من وجوه الشيعة ومن ثقاهتم
 .عوهوهذه أكرب قرينة عىل فساد ما ادَّ  ,ألبراربنص علامئنا ا

أنه بمراجعة ما رواه ابن عدي نجد أن جعفر بن حممد املرصي يروي  علامً 
 ثنا يوسف بن ,ثنا جعفر: , حيث قالكام يف الضعفاء عن عمه احلسن بن عيل فعالً 

 يوحدثني عمّ  :قال ,وثنا جعفر ,حدثنا هشام بن احلكم ,يعقوب بن سامل األمحر
 .)١٥( ...ثنا جعفر بن حممد :قاال مجيعاً  ,حدثنا هشام بن سامل ,حلسن بن عيل بن بيانا

يف كتاب  أيضاً وقوع التصحيف  ناظم العقييلعي فال ندري هل سيدَّ 
 الكامل يف الضعفاء?

 ,ال توجد له ترمجة ,يهكسابقِ  اً ل أيضهو مهمَ  :ةعيل بن بيان بن سياب −٦
 !حديث سوى هذا اخلرب رواية وال  أوعرف بتصنيف ومل يُ 

 :بعدة طرق توثيقهوقد حاول ناظم العقييل 
 .أن الرجل روى هذه الرواية التي تدل عىل حسنه وكامله :منها

 ,أن هذا املبنى يستلزم الدورونضيف عليه  ,بام أجبنا به سابقاً  وجياب
فسريد بأهنا وصلت  ,فعندما نسأل صاحب هذا الرأي عن سبب قبوله للرواية

لناهم ثانية عن دليلهم عن وثاقة هذا الرجل أولو س ,طريق الثقاتلنا عن 
 .وهذا دور واضح باطل بالرضورة عند العقالء ,»روايته هلذا اخلرب« :لقالوا

بعض  وقد نصَّ  ݠ, الصادق اإلمامأن الرجل من أصحاب  :منهاو
                                                            

 .٢/١٥٨الكامل يف الضعفاء  )١٥(
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 .علامئنا عىل وثاقة كل أصحابه

وأكثر علامئنا  ,ف بني العلامءهذا املبنى حمل خال نفسا بأن كربوي  :وجياب
, ليس كتب الرجالوقد ذكروا أدلة بطالن هذه القاعدة يف  ,مل يعملوا هبذا القول
 .هذا موضع بياهنا

 الصادق اإلمامجل من أصحاب ثبات أن هذا الرإا ال يمكن ثم صغروي 
  :الذين يمكن توثيقهم بناء عىل هذا املبنى ݠ

ومن املعلوم أن الذين قالوا بتوثيق  ,الشيعة م له يف كتبألنه مل يرتَج  :أوالً 
رمجوا وكل الذين تَ  ,اعتمدوا عىل كالم ابن عقدة ݠالصادق  اإلمامأصحاب 

ضوا لرتمجة هذا يتعرَّ  مل وغريه الطويس كالشيخ ݠ صادقال اإلمامألصحاب 
  .الراوي

 .ليهإالطريق  لضعف ݠ; ماملإلأن هذه الرواية ال تثبت صحبته  :ثانياً 
 .عىل ذلك ݞ الشيخ الطويس كام نصَّ  كلهم شيعة وصيّةأن رواة ال :منهاو

ولو  ,نه بالتفصيل الحقاً كام سنبيِّ  أيضاً بأن هذا مل يثبت  :وجياب عليه
وهذا معلوم  ,صحة نقلهوثاقته ويدل عىل  ال الراويع فتشيّ منا بذلك سلَّ 

فال مالزمة  ,البرش فيهم الصادق وفيهم الكاذب منكغريهم فالشيعة  ,بالوجدان
الذين  الشيعة بعضبوا كذَّ ولذلك نجد أن األئمة  ,بني التشيع والصدق
 .عارصوهم وصحبوهم

 ستة من الرواة املجاهيل عىل مشتملمظلم جدا, ذن فسند هذه الرواية إ
 .الرواة ثامنية من جمموعمن  ال أسامؤهمإنهم عرف مِ ال يُ  نالذي

وا عىل أن هذه الرواية التي األبرار نّص  ىل هذا أن علامء الشيعةإأضف 
جون له إسامعيليها أمحد يسمّ   !يةنِّ ُس رواية  وصّيةبرواية ال واملروِّ

: يراده هلذا اخلربإعند  )اهلجعةاإليقاظ من (كتاب قال احلر العاميل يف 



 ٢٩  .........................................................  دعوى أمحد إسامعيل أنه املهدي األول

 
 

يف  ةالتي رواها من طرق العامّ  األحاديثروى الشيخ يف كتاب الغيبة يف مجلة 
 .)١٦( ..ݜ النص عىل األئمة

وال خيفى أن احلديث : قال يف تعليقه عىل هذه الرواية, ثم اخلربساق و
ة فيه يف هذا املعنى جَّ فال ُح  ,من طرق العامة )كتاب الغيبة(من  املنقول أوالً 

ملوافقته لروايات  ;, وإنام هو حجة يف النص عىل االثني عرش]هدّينييعني يف امل[
 ,اديث أنه من روايات العامةوقد ذكر الشيخ بعده وبعد عدة أح ,ةاخلاّص 

م يف احلديث السادس والتسعني من الباب والباقي ليس برصيح , وقد تقدَّ
 .)١٧(السابق ما هو رصيح يف أن املهدي ݠ ليس له عقب

هنا ليست وأ ,يةيت هذا الفن يشهد بأن الرواية عامّ فهذا احلر العاميل خرّ 
 !هدّينيثبات املإة يف جّ بحُ 

 وصّيةقبل رواية الالطويس ݞ رواها الشيخ  أخرىولو نظرنا إىل رواية 
وأخربنا : السندهبذا مامة االثني عرش إ يراده لرواياتإبصفحتني يف معرض 

أخربين  :قال ,عن أيب عيل أمحد بن عيل الرازي األيادي ,عن التلعكربي ,مجاعة
 عن ,عن أمحد بن حممد اخللييل ,عن عيل بن سنان املوصيل العدل ,احلسني بن عيل

 عن زياد بن مسلم وعبد الرمحن بن ,عن سليامن بن أمحد ,حممد بن صالح اهلمداين
 :يقولݖ سمعت أبا سلمى راعي النبي  :عن سالم قال ,يزيد بن جابر

 )١٨( :..يقول ݖسمعت رسول اهللا 
ومها هذه الرواية, كروا يف سلسلة سند قد ذُ  وصّيةالنجد أن اثنني من رواة 

 .محد بن حممد اخللييلوأ ,عيل بن سنان املوصيل
وا يف هذه الرواية نجد أهنم نّص  ماميةالشيعة اإل علامءوبمراجعة كلامت 

                                                            
 .٣٦٢: يقاظ من اهلجعة يف الربهان عىل الرجعةاإل )١٦(

 .٣٦٨: نفس املصدر) ١٧(

 .١٤٨ :الغيبة )١٨(
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 !وأن رواهتا من فقهاء العامة ,ةعاميَّ  أيضاً  عىل أن هذه الرواية

ما  :ݒشيوخ النجايش والطويس  منوهو اجلوهري محد بن عياش أقال 
اهللا ݖ يف أعداد عن رسول ] وهم املخالفون[رواه عامة أصحاب احلديث 

 . األئمة االثني عرش ݜ وأسامئهم
عنه من أسامء  ݖرسول اهللا  راعيوما رووه عن أيب سلمى  :ثم قال

أخربين : حدثنا أبو احلسن عيل بن سنان املوصيل املعدل, قال. األئمة وأعدادهم
حدثنا : حدثنا حممد بن صالح اهلمداين , قال: أمحد بن حممد اخللييل اآلميل, قال

اخربين الريان بن مسلم, عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر, : يامن بن أمحد قالسل
سمعت أبا سلمى راعي رسول اهللا ݖ : سمعت سالم بن أيب عمرة, قال: قال
 .)١٩(الخ ... سمعت رسول اهللا ݖ يقول: يقول

خراج بإألنه التزم يف املقدمة  ;رووه هم املخالفونبالذين واملقصود 
وقد ذكرت يف كتايب هذا : فقال , الواردة يف كتب املخالفنيروايات االثني عرش

ص عىل أئمتنا من مقتضب اآلثار ما أدته إلينا رواة احلديث من خمالفينا من النَّ 
 ,وأعدادهم ,وأعياهنم ,والتوقيف عىل أسامئهم ,من الروايات الصحيحة ݜ

 .)٢٠(فنقلته عنهم نقل متأولة بالقبول ,لرواياتنا موافقاً 
ومن ذلك ما : للخرب ذكرهعند  يف الطرائفݞ لسيد ابن طاووس وقال ا

ى عندهم صدر األئمة أخطب خطباء خوارزم موفق بن أمحد املكي يف رواه املسمَّ 
 .)٢١(كتابه

ويف : واألوضح من هذا ما قاله احلر العاميل يف تعليقه عىل هذا اخلرب
عندهم صدر الكتاب املذكور من روايات رجال املذاهب األربعة كام رواه 

                                                            
 .١٠: مقتضب األثر) ١٩(

 .٢ :نفس املصدر) ٢٠(

 .١٧٣ :الطرائف يف معرفة الطوائف) ٢١(
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حدثنا فخر القضاة : , قالخطب خوارزم موفق بن أمحد املكي يف كتابهأاألئمة 
نجم الدين أبو منصور حممد ابن احلسني بن حممد البغدادي فيام كتب إيلَّ من 

: أنبأنا الرشيف نور اهلدى أبو طالب احلسن بن حممد الزينبي, قال: مهدان, قال
 اهللا حدثنا أمحد بن حممد بن عبد: بن شاذان, قالأخربنا إمام األئمة حممد بن أمحد 

حدثنا عيل بن سنان املوصيل, عن أمحد بن حممد بن صالح, عن : احلافظ, قال
سلامن بن حممد, عن زياد بن مسلم, عن عبد الرمحن بن زيد, عن جابر, عن 

 .)٢٢(ثم ذكر احلديث:... , قالݕسالمة عن أيب سليامن راعي رسول اهللا 
وهو شاهد  عامة,لعاميل رصيح يف أن رواة اخلرب هم من الفكالم احلر ا

 .من العامة كام نقلنا سابقاً  وصّيةآخر عىل أن كل رواة رواية ال
, وصّيةرواية ال الدفاع عن إسامعيلوقد حاول بعض أنصار أمحد 

 :تصحح سندهاوتصحيحها, بزعم أن هناك قرائن متعّددة 
ألن هذا األخري من  ;ة اخلربن رواية البزوفري كاشفة عن صحإ :فقالوا

 .وال حيتمل أن يروي باطالً  ,ݗ املهدي اإلماموكالء 
 ,ݗ مام املهديلإل أنه مل يثبت كون الرجل وكيالً  :واجلواب عىل ذلك

, ال خامس هلم أربعةكانوا السفراء أن عىل مجاع عند الطائفة لقيام اإل: أوالً 
 .تقوم به احلجة سفارة البزوفري ال إلثباتأن مستندهم  :وثانياً 

ووجدت : , قاليف الغيبة ݞ فقد احتجوا برواية ذكرها الشيخ الطويس
 ,أبو عبد اهللا :تب باألهواز يف املحرم سنة سبع عرشة وثالثامئةكُ  ,يف أصل عتيق

 بن جعفر بن حممد بن عبد اهللا بن إسامعيلحدثنا أبو حممد احلسن بن عيل بن  :قال
فجرى  ,كنت بمدينة قم :قال ,الب اجلرجاينبن عيل بن أيب ط) بن عمر( حممد

 ,إىل الشيخ صانه اهللا نفذوا رجالً أف ,بني إخواننا كالم يف أمر رجل أنكر ولده
                                                            

 .٣١٢ :اجلواهر السنية) ٢٢(
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وأمره أن يذهب إىل  ,فلم يقرأه ,فع إليه الكتابفدُ  ,ده اهللاعنده أيَّ  وكنت حارضاً 

 ,ا حارضفصار إليه وأن ,ليجيب عن الكتاب ;ه اهللاأيب عبد اهللا البزوفري أعزَّ 
يف موضع كذا  ,وواقعها يف يوم كذا وكذا ,الولد ولده :أبو عبد اهللا] له[فقال 
ووضح  ,فهموعرَّ  ,فرجع الرسول إىل البلد .فيجعل اسمه حممداً  :فقل له ,وكذا

 .)٢٣(ي حممداً مِّ وُس  ,عندهم القول وولد الولد
ن نقل هذا اخلرب ع ݞ الطويسألن الشيخ  ;وهذا اخلرب غري تام سنداً  

 ,علم من كتب هذا املخطوطوال يُ  ,تب قبل مولده بأكثر من ستني سنةخمطوط كُ 
 .وال من هو عبد اهللا الذي صدر به السند

ذ إ ,ݗ مام املهديلإل ن هذا اخلرب ال يدل عىل أن البزوفري وكيالً إثم 
حيتمل أن البزوفري نقل األجوبة بتوسط أحد السفراء كام احتمل العالمة 

وحيتمل أن البزوفري كان مطلعًا عىل , عند تعليقه عىل اخلرب ذلك )٢٤(املجليس
الواقعة بشهادة الشهود العدول عنده, كام حيتمل أن البزوفري أعمل فراسته يف 

 .القضية
فرواية اخلرب ال يعني االعتقاد بمضمون  ,بذلك منا هلم جدالً ولو سلَّ 

هو كتاب  إلمامةاأن الكتاب الوحيد الذي ألفه البزوفري يف  خصوصاً  ,اخلرب
 ,ة من هذا الكتابذمما جيعلنا نطمئن أن هذه الرواية مأخو ,)٢٥(الرد عىل الواقفة
الف واملخالف كام نحاجج نحن روايات املؤكتب الرد  ذكر يفه يُ ومن املعلوم أن

هذين ة بصحَّ مع عدم اعتقادنا  ,ومسلم البخاري يبصحيحاليوم املخالفني 
 كأن يذكر ,اخلصم لزامإلبزوفري هلذا اخلرب من باب فربام تكون رواية ا ,الكتابني

بخالف الواقفة الذين وقفوا عند  ,عرش رواها اخلاصة والعامة أن روايات االثني
                                                            

 .٣٠٨: الغيبة )٢٣(

 .٥١/٣٢٤بحار األنوار  )٢٤(

 .٦٨: رجال النجايش )٢٥(
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 .ݠ السابع اإلمام
وهذا دليل عىل  ,ن هذه الرواية رواها ستة من أصحاب األصولإ :وقالوا

  .اشتهار اخلرب عندهم واعتباره لدهيم
  :كالم زائف من وجهنيأن هذا ال :واجلواب
 ,أصحاب األصولمن  ليسوا وصّيةال حديث روواكل الذين  أن :األول

 الشيخ الطويس , وهلذا َعدَّ ز بني الكتاب واألصلوهذا املتمشيخ العقييل ال يميِّ 
 !من أصحاب األصول ݠ

ألن رواية اخلرب ال  ;منا له بصحة هذا الرقم ملا نفعه يف يشءلو سلَّ  :الثاين
عون ملا انفرد بروايتها ولو كانت هذه الرواية مشهورة كام يدَّ  ,لتزام بهعني االت

 الصدوقالشيخ و ,الشيخ الطويس دون سابقيه كالنعامين الذي كتب يف الغيبة
 .اإلمامةمصنفات يف  هلام اللذين ووالده

وكام يرى  ,هي عمدة دعواهم هذا كل ما خيص سند هذه الرواية التي
 .فوق بعض بعضها ها مظلم جدا, بل ظلامتأن سنداللبيب  القارئ

 :وصّيةال رواية منت مناقشة
 ,بد من الوقوف عىل متنها ال وصّيةبعد االنتهاء من دراسة سند رواية ال

 ?عيه هؤالء أم الملا يدَّ  مطابقهل و ,هل يدل عىل املطلوبأنه وبيان 
أل ة أن أحد فضالء النجف ساملتن أذكر مرَّ  مناقشة قبل الرشوع يفو

: فأجابه أستاذه بقوله ?وهل هو معترب أم ضعيف ,أستاذه عن سند دعاء الصباح
  .ة صدورهأي أن متن الدعاء يدل عىل صحَّ  ,»عىل ذاته بذاته يا من دلَّ «

 ئلُس  دام ظله الرشيف وقد نقل يل بعضهم أن الشيخ الوحيد اخلراساين
ة عىل صحَّ فأجاب بأن مضموهنا أفضل دليل  ,عن سند الزيارة اجلامعة

 .صدورها
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فكذلك ربام يشهد املتن بوضع اخلرب  ,فكام أن املتن يشهد بصحة الصدور

أن أتباع أمحد  خصوصاً  ,ليه فدراسة متن هذه الرواية يف غاية األمهيةوع ,وكذبه
 .بنوا عقيدهتم كلها عىل هذه الرواية إسامعيل

واية وكل رجل آتاه اهللا بصرية ال بد أن يقف عدة وقفات عند متن ر
 :وصّيةال

يف الليلة التي كانت فيها وفاته  ݖقال رسول اهللا  :قوله: الوقفة األوىل
  .تهوصيَّ  ݖرسول اهللا  فأمىل .أحرض صحيفة ودواة ,يا أبا احلسن :ݠلعيل 

د الفقرة من الرواية  هذه هو ليلة وفاة الرسول األكرم و ,لواقعةا زمانحتدِّ
 .ؤمنني ݠاملوىص إليه, وهو أمري املتبنيِّ , وݕ

 ,ليلة وفاته ال تنحرص يف هذه الرواية ݕ النبي وصّيةاملالحظ أن رواية و
مجلة وافرة من هذه الروايات كام سنذكر بألفاظ خمتلفة وويت بعدة طرق بل رُ 
الرواية  هبذه واملرّوجون له إسامعيلك أمحد فال نعلم ملاذا متسَّ  ,الحقاً  هانونبيّ 

 !?دون بقية الروايات
عليه أن جيمع كل  ,ما أراد دراسة موضوعٍ  إذاملنصف الباحث او

ىل إللوصول  ;ثم يبدأ مرحلة الغربلة والتصفية ,املوضوعذا قة هبالنصوص املتعلّ 
ويتجاهل النصوص األخرى, من  ,معنيَّ بنص  كيتمّس أما أن  ,النتيجة النهائية

اهلوى, فهذا خمالف لدأب الباحث  ةموافقإال دون دليل وال برهان فقط 
 .املنصف

ومن بعدهم  ,يا عيل إنه سيكون بعدي اثنا عرش إماماً : فقال: الوقفة الثانية
  .اثنا عرش مهدي ا

 قائمة عىل إسامعيلألن دعوة أمحد  وهذه العبارة أهم عبارات الرواية;
 .ݜ ا بعد األئمة االثني عرشوجود اثني عرش مهدي 
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كوا هبذ ج له متسَّ ه العبارة, وجعلوها أهم ومع أن أمحد إسامعيل ومن يروِّ
أدّلتهم, إال أهنا هي بنفسها هتدم معتقدهم; ألن الرواية ورد فيها التعبري باثني 

ليسوا بأئمة,  هدّينيعرش مهديا, بعد اثني عرش إمامًا, وهذا يدل عىل أن هؤالء امل
يف قبال تسمية غريهم  مهدّينيولو كانوا أئمة ملا كان هناك أي معنى لتسميتهم 

ضح من خالل كالمه وكالم , مع أن أمحد إسامعيل يّدعي اإلمامة كام سيتّ أئمة
 .إن شاء اهللا تعاىل هدّينيج له, وسيأيت الكالم يف املراد هبؤالء املمن يروّ 

 نة ملا يكوناملبيِّ أنه توجد ثالث طوائف من الروايات  ذكرنا سابقاً  ونحن
جون لهأمحد إسامعيل واملك متسَّ وقد  ,ݗ املهدي اإلمامبعد   بالروايات روِّ

وما ذكروه غري  املهدي ݠ, اإلمام لدا من وُ التي تثبت وجود اثني عرش مهدي 
 : صحيح, ولنا عىل ذلك عدة أدلة

  :األول الدليل
رغم مل يذهب إىل هذا القول أحد من كبار علامء الشيعة السابقني  أنه

 .الرواياتهذه العهم عىل اطّ 
 ݞاملفيدنعامن املعروف بالشيخ حممد بن حممد بن القال الشيخ 

إال ما جاءت به الرواية  ,دولة ألحدٍ  ݠوليس بعد دولة القائم ): هـ٤١٣ت(
وأكثر الروايات  ,ومل ترد به عىل القطع والثبات ,من قيام ولده إن شاء اهللا ذلك

يكون فيها  إال قبل القيامة بأربعني يوماً  ݠأنه لن يميض مهدي هذه األمة 
واهللا أعلم بام  ,وقيام الساعة للحساب واجلزاء ,روج األمواتاهلرج, وعالمة خ

 .)٢٦(يكون
قد جاءت ): هـ٥٤٨ت ( ݞ الطربيس أبو عيل الفضل بن احلسنوقال 

إال ما ورد من قيام ولده  ,دولة ݠ الرواية الصحيحة أنه ليس بعد دولة املهدي
                                                            

 .٢/٣٨٧رشاد اإل) ٢٦(
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 ت أنه لن يميضوأكثر الروايا ,ومل ترد عىل القطع والبت ,مقامه إن شاء اهللا ذلك

وعالمة خروج  ,يكون فيها اهلرج ,من الدنيا إال قبل القيامة بأربعني يوماً  ݠ
 .)٢٧(واهللا أعلم ,وقيام الساعة ,األموات
أن مدة  ُرويقد ): هـ٦٩٣ت ( ݞ األربيلعيل بن عيسى قال العالمة و

وهذا  ,مناهتطول أيامها وشهورها عىل ما قدَّ  ,تسع عرشة سنة ݠدولة القائم 
اسمه برشط يعلمه من  إلينا منه ما يفعله اهللا جلَّ  لقيأُ نام إو ,ب عنامر مغيَّ أ

ن كانت الرواية إمرين واألفلسنا نقطع عىل أحد  ,اسمه املصالح املعلومة له جلَّ 
ال ما إ ,دولة ألحدٍ  ݠوليس بعد دولة القائم  ,بذكر سبع سنني أظهر وأكثر

 ,فلم يرد عىل القطع والبتات , ذلكجاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء اهللا
 ,ال قبل القيامة بأربعني يوماً إ ݠنه لن يميض مهدي األئمة أوأكثر الروايات 

وقيام الساعة للحساب  ,وعالمة خروج األموات ,يكون فيها اهلرج واملرج
 .)٢٨(واجلزاء

ليس  ):هـ٨٧٧ ت( ݞ البيايضالعاميل عيل بن يونس زين الدين وقال 
ة من قيام أوالده من بعده, وهي ما دولة واردة إال يف رواية شاذّ  ݠ بعد املهدي

وعيسى بن مريم  ,لن هتلك أمة أنا أوهلا :ݕ وي عن ابن عباس من قول النبيرُ 
وهاتان تدالن عىل دولة بعد  ,ومثله روي عن أنس .واملهدي يف وسطها ,آخرها

, وهو زمان ني يوماً دولته, وأكثر الروايات أنه ال يميض إال قبل القيامة بأربع
 .)٢٩(وعالمة خروج األموات للحساب ,اهلرج

 روايات أن ذكربعد ) هـ١١١٠ت ( ݞ املجليسالشيخ حممد باقر وقال 
 .)٣٠(هذه األخبار خمالفة للمشهور: هدّينيامل

                                                            
 .٢/٢٩٥عالم الورى إ )٢٧(

 .٣/٢٦٦كشف الغمة  )٢٨(

 . ٢/٢٥٤رصاط املستقيم ال )٢٩(

 . ٥٣/١٤٨بحار األنوار ) ٣٠(
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 )هـ١١٠٤ت ( ݞ احلر العاميلاحلسن املعروف ب حممد بنالشيخ  وقال
قبل القيامة  املهدي ݠ اإلمامبار مقتل أخو هدّينيمعرض اجلمع بني أخبار امليف 

فال خيفى أهنا غري  ,وأما أحاديث االثني عرش بعد االثني عرش: بأربعني يوماً 
تها, وكثرة معارضتها كام أرشنا إىل بعضه, لندورها وقلّ  ;موجبة للقطع واليقني

 ,عرش, وأن دولتهم ممدودة إىل يوم القيامة اثنابأن األئمة  األحاديثوقد تواترت 
وأن األئمة من ولد احلسني  ,وأن الثاين عرش خاتم األوصياء واألئمة واخللف

فلو كان جيب اإلقرار علينا بإمامة اثني  ,ونحو ذلك من العبارات ,إىل يوم القيامة
لينظر يف  ;لوصل إلينا نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص ,عرش بعدهم
 .)٣١(اجلمع بينهام

 الصدوق الشيخ بقول كّس مالت جون لهواملروّ  إسامعيلأمحد وقد حاول 
والثاين  ,اثنا عرش ݜإن عدد األئمة : حيث قال ,الدين كامليف الذي ذكره ݞ 

ثم يكون بعده ما يذكره من كون إمام  ,وعدالً  عرش هو الذي يمأل األرض قسطاً 
 ,قرار باثني عرش إماماً باإلإال  يف ذلك )٣٢(ولسنا مستعبدين ,قيام القيامة أو ,بعده
 .)٣٣(بعده ݠعتقاد كون ما يذكره الثاين عرش او

شكال إبصدد الرد عىل ݞ كان الصدوق  الشيخ أن :واجلواب عىل ذلك
فكان  ,بعد ميض الثاين عرشة جَّ لزوم خلو األرض من ُح  وهو ,بعض الزيدية

بعدهم أما ما سيحصل  ,ݜ ثني عرشاالئمة األقرار بأننا مكّلفون باإلجوابه 
, وال جيب علينا أن نعتقد فيه بيشء; لعدم قيام لظهورىل عرص اإفهذا موكول 

 .دليل صحيح عىل ذلك
قاد عتاالوكالم الشيخ الصدوق ݞ ظاهر يف أن الشيعة ال جيب عليهم 

                                                            
 . ٣٦٨: يقاظ من اهلجعة يف الربهان عىل الرجعةاإل) ٣١(

 . د بيشء إال باالعتقاد باالثني عرش إمامًا فقطبّ أي لسنا مأمورين بالتع) ٣٢(

 . ٧٧: كامل الدين ومتام النعمة) ٣٣(
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كل ما يدل عليه كالمه ݞ هو احتامل بعد األئمة االثني عرش ݜ, و دّينيمهب

 اإلماممن أن  ,ةدوجود إمام بعده, ولعل ذلك بالرجعة كام ورد يف أحاديث متعدِّ 
ثم يرجع أئمة آخرون بعد اإلمام  املهدي ݠ, اإلماماحلسني ݠ يرجع بعد 

بعد األئمة االثني عرش  عرش مهديا  ݞ, من دون أن يكون هناك اثنااحلسني
قيام الساعة بعد موت  أيضاً ݜ, مع أنه ݞ ذكر ذلك احتامالً, كام احتمل 

تؤخذ باالحتامالت, وإنام بالقطع  عرش ݠ, والعقائد الواجبة الالثاين اإلمام 
  .واجلزم

جني ألحاول وقد  ك بقول الرشيف التمّس  أيضاً  لإسامعيمحد بعض املروِّ
نقطع عىل مصادفة خروج صاحب الزمان حممد بن احلسن  نا الإ: ݞ املرتىض
, وال جيوز خلو كثرياً  بل جيوز أن يبقى العامل بعده زماناً  ,زوال التكليف ݟ

وجيوز أن يكون بعده عدة أئمة يقومون بحفظ الدين  ,األئمة الزمان بعده من
الذي  ; ألناإلمامةنا ذلك فيام سلكناه من طرق ومصالح أهله, وليس يّرض 

إذ هو  ,شافياً  نه بياناً ونبيّ  ,دنا منه أن نعلم إمامة هؤالء االثني عرشكلفنا إياه وتعبّ 
; ي باالثني عرشيةوال خيرجنا هذا القول عن التسمّ , موضع اخلالف واحلاجة

 ,وقد أثبتنا نحن ,طلق عىل من يثبت إمامة اثني عرش إماماً هذا االسم عندنا يُ  ألن
 .)٣٤(فانفردنا نحن هبذا االسم دون غرينا ,وال موافق لنا يف هذا املذهب

ألن الذي « :املطلوب بقوله ݞ بنيَّ أن الرشيف املرتىض  :واجلواب عليه
أما ما حيصل بعد الثاين  ,»علم إمامة هؤالء االثني عرشدنا منه أن نكلفنا إياه وتعبَّ 

 يفألنه مل تردنا نصوص قطعية  ;ليس تكليفنا يف العرص احلارضعرش فهو اإلمام 
يف احلقيقة  ووه قولال اهبذوال أدري كيف جيرؤ هؤالء عىل االستدالل  ,ذلك

 !وبال عليهم
بني من عرص القري ݒكان أمثال الرشيف املرتىض والشيخ الصدوق  فإذا

                                                            
 . ٣/١٤٦رسائل املرتىض ) ٣٤(
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فكيف يريد رويبضة  ,عقيدة جيب االلتزام هبا هدّينيال يرون أن امل املعصوم ݠ
 !هبذا املعتقد هذا العرص أن يلزم الناس

 )٣٥(تاريخ ما بعد الظهور يفݥ لسيد حممد الصدر بام قاله ا أيضاً ومتسكوا 
 .ݗ احلجة اإلمامبعد  هدّينييه حلكم املمن تبنّ 

عن رأيه هذا كام ذكر  عدلݥ الصدر سيد حممد أن ال :واجلواب عىل هذا
 ,ݕوليس اآلن كالمنا حول اخلالفة بعد النبي : فقال ,يف بحثه حول الرجعة

 :أطروحتان أووفيهام احتامالن  ,ݠبل بعد املهدي 
نه يتوىل بعده أوالده الذين يكونون بدورهم أولياء أ :األطروحة األوىل

كام  ,املجتمععىل خالفتهم أمام  ونصَّ  ,بنفسه ݠاهم املهدي صاحلني, قد ربَّ 
 .)تاريخ ما بعد الظهور(يف بنا ذلك قرَّ 

 ,ݜاألئمة املعصومون  آباؤه هاألمر بعدأن يتوىل  :األطروحة الثانية
 أوإما مجيعهم , ݠورجوعهم إىل احلياة بعد املوت ليحكموا العامل بعد املهدي 

قتيض احلكمة كام ت ش من حيث ترتيبهم السابق,وإما بشكل مشوَّ  ,بعضهم
احلسن العسكري  اإلماموهو  ,يعني يبدأ من األخري ,وإما بشكل مقلوب يومئذ,
نجزم بصحة وليس لنا أن  ,وهكذا ,ݠاهلادي  اإلماموبعده أبوه  ,ݠ

الستبعاد أن يعود  ;ذلك من زاوية مادية أوإنام ينش ,األطروحة األوىل دينيا
 −يف مذهبنا عىل األقل  −مقتىض القاعدة ن واآلن فإ ,اإلنسان للحياة بعد موته

  :لعدة وجوه نذكر منها ما ييل ;هو صحة األطروحة الثانية باخلصوص
دابة (ن الكريم عىل ما سوف يأيت من تفسري آموافقتها للقر :الوجه األول

ورجعتهم ثابتة  ݜإذن ينتج أن عودة األئمة  .ݠ بأمري املؤمنني )األرض
إهنم يرجعون ولو : إذ يكون لنا أن نقول ,ݜني منهم ن أمري املؤمنأل ;إمجاالً 

                                                            
 . ٦٤٢ :تاريخ ما بعد الظهور )٣٥(
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 .ݠبرجوعه 

ة غلب روايات الرجعأن إف ,هنا روايات مستفيضة عندناأ :الوجه الثاين
ض لرجعة غريهم فهو وأما ذلك القسم الذي يتعرّ  ,تدل عىل رجعتهم ݜ

 .وليس باإلمكان اآلن استعراضها ,األقل كام هو واضح ملن راجعها
أن املجتمع ) تاريخ ما بعد الظهور(ل عليه فيه أن املستدَ  :الوجه الثالث

 اإلمامنه يبدأ بعد وفاة أال  ,د من حيث اهلداية واإليامن تدرجياً ق ويتأكَّ يتعمّ 
ملا قلناه يف  أيضاً وهذا موافق  ,بل هو يستمر بالتصاعد واألمهية ,اهلادي بالتنازل

وإذا كان األمر , ن يفكركام هو واضح مل ,القسم األول من الرجعة املعنوية
بل  ,ال إىل قيادة متنازلة ,كذلك احتاج املجتمع إىل قيادة يزداد عمقها وأمهيتها

 .وال إىل قيادة متساوية كام هو واضح
 ݠنا لو قلنا باألطروحة األوىل للحكم بعد املهدي ومن الواضح أن

كام من هو ن هوالء احلأل ;بل متنازلة ,أقل تقديرلكانت القيادة متساوية عىل 
من رجال اهللا سبحانه وتعاىل? فكل  قة بعد املهدي ݠىل تربيتهم املعمّ الذي يتو

 .)٣٦(وهكذا ,ومن بعده يريب بعده ,يريب الذي بعده ݠما يف األمر أن املهدي 
 احلجة اإلماميف عدم وجود دولة ألبناء  متظافرة , وهيئناعلامل فهذه أقوا

 .بحجة يف املقاموأن الروايات الواردة ليست  ,بعده ݗ
  :الثاين الدليل

لروايات  هدّينيث عن حكومة املمعارضة هذه الروايات التي تتحدَّ 
 اإلمامموالنا وأوهلم  ,ݠوالتي خترب برجعة أئمة أهل البيت  ,الرجعة املتواترة

 .ݕورسول اهللا  ,ݠ ثت بعدها عن رجعة أمري املؤمننيبل حتدَّ  ,ݠ احلسني
 هدّينيتعارض باجلمع بني روايات املوقد حاول القوم دفع هذا ال

                                                            
  .١٩: الرجعةبحث حول ) ٣٦(
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أن ال تعارض بني حكم  :ع وأقولرجوأ: فقال صاحبهم ,وروايات الرجعة
سيكون بعد  هدّينيذ أن حكم املإ ;وبني الرجعة ݗ املهدي اإلمامبعد  هدّينيامل

 ,املهدي اإلمامثم تكون الرجعة بعد املهدي الثاين عرش من ذرية  ,القائم مبارشة
 اإلمامة, وبه تنقطع ݗاملهدي  اإلمامألنه خاتم أوصياء  ;له والذي ال عقب
الذي سيتوىل تغسيل  ݠ احلسني اإلماموتبدأ الرجعة برجوع  ,من األعقاب

 .)٣٧(ودفنه هدّينيآخر امل
وربام يرتاءى ملن مل يطلع عىل الروايات أن هذا التوجيه توجيه حسن, وأنه 

موعة من الروايات تبطل هذا النحو حماولة جيدة للجمع بني الروايات, إال أن جم
اإلمام الثاين عرش ݗ, وليس يف  معرجعة تبدأ المن اجلمع; ألهنا تؤكد أن 

 .كام ادَّعى هدّينيأواخر أيام آخر امل
 حممد بن احلسن اإلمامالروايات التي حتدثت عن عالمات ظهور  :منها

: رشاديف اإل املفيدالشيخ قال فقد  ,بني مجادى ورجب لوهو ما حيص ,ݗ
كم يملك القائم  :ݠاهللا  قلت أليب عبد  :قال ,روى عبد الكريم اخلثعمي

ه مقدار األيام والليايل حتى تكون السنة من سنيّ  تطول له  ,سبع سنني :قال ݠ?
وإذا آن  ,كم هذهفيكون سنو ملكه سبعني سنة من سنيّ   ,كمعرش سنني من سنيّ 

 ,مل ير اخلالئق مثله من رجب مطراً مجادى اآلخرة وعرشة أيام  قيامه مطر الناس 
فكأين أنظر إليهم مقبلني من  ,به حلوم املؤمنني وأبداهنم يف قبورهم فينبت اهللا 

 .)٣٨(ينفضون شعورهم من الرتاب ,جهينة قبل 
الثاين  اإلماماملسؤول عنه يف هذه الرواية هو  »القائم«ومن املعلوم أن 

 .وليس غريه ,عرش
عىل  – هدّيني, وآخر املݠ بيان عالمة قيامه ألن الرواية بصدد :أوالً 

                                                            
 .١٠٠: والويص أمحد احلسن وصّيةال) ٣٧(

 . ٢/٣٨١رشاد اإل )٣٨(
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; هدّينيسبقه من امل غريه ممنعن  متيِّزهعالمة حلكمه إىل ال حيتاج  −فرض وجوده 

 . سها اإلمام الثاين عرش ݠألهنم سيكونون يف دولة العدل اإلهلي التي أسَّ 
ن أمر أل ;أن السائل كان يسأل عن اإلمام املهدي املنتظر ݠ :وثانياً 

وال عجب من ذلك, فقد « :كان خفيا كام زعم ناظم العقييل حيث قال دّينيهامل
ورد يف عدة روايات عن أهل البيت ݜ أن القائم يدعو إىل أمر قد خفي وضل 
عنه اجلمهور, وهذه املسألة من أهم األمور املخفية والتي ضلَّ عنها الناس 

 .)٣٩(» عاملهم وجاهلهم
, مع أن قضية هدّينيئل أن يسأل عن آخر املع من هذا الساوعليه, فال يتوقَّ 

 .عنها أكثر الناس كام يزعمون كلها قد ضلَّ  هدّينيامل
املسؤول عنه يف الرواية هو اإلمام حممد بن احلسن العسكري  »القائم«فـ 

ݠ بال خالف بني علامء الطائفة; ألن هذا الوصف ال يراد به غريه, والرجعة 
قيامه ݠ, وهذا ما يثبت فساد ما ذهب إليه تبدأ بظهوره, بل هي عالمة عىل 

 .العقييل
وقوع الرجعة بني مجادى  تثبت عدة روايات أخرىوجود ىل هذا إأضف 

إن أمرنا صعب  :, قالعن أمري املؤمنني: كرواية خمترص البصائر ,ورجب
عبد امتحن اهللا قلبه  أو ,نبي مرسل أو ,بال حيتمله إال ملك مقرَّ  ,مستصعب

يا  ,أحالم رزينة أو ,صدور أمينة أو ,ي حديثنا إال حصون حصينةال يع ,يامنلإل
ما هذا  :فقال رجل من رشطة اخلميس .ورجب مجادىكل العجب بني  عجباً 

يل ال أعجب وسبق القضاء فيكم وما تفقهون  وما :العجب يا أمري املؤمنني? قال
ل ك واعجباً  ,ونرش أموات ,حصد نبات ,أال صوتات بينهن موتات ,احلديث

ما هذا العجب  ,يا أمري املؤمنني :رجل أيضاً قال  .ورجب مجادىالعجب بني 
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وأي عجب يكون أعجب  ,ثكلت اآلخر أمه :قال ?الذي ال تزال تعجب منه
 :قال ?أنى يكون ذلك يا أمري املؤمنني :قال .أموات يرضبون هام األحياء ,منه

وقد شهروا  ,الكوفة كأين أنظر قد ختللوا سكك ,والذي فلق احلبة وبرأ النسمة
وذلك قول  ,يرضبون كل عدو هللا ولرسوله وللمؤمنني ,سيوفهم عىل مناكبهم

 j k l m n o p q r  s t u  v w    x { :اهللا تعاىل
y   z { |  { ]٤٠(]١٣: املمتحنة(. 

 املهدي اإلمامضت لتعداد أنصار بل نصت بعض الروايات التي تعرَّ 
  .الدنيا لنرصته حلياةإىل ايرجعون لذين اىل أسامء جمموعة من املوتى إ ݗ

يف احلديث الذي ذكر  )اإلمامةدالئل (ما رواه الطربي الصغري يف : منها
 :رجًال, قال فيه ٣١٣فيه اإلمام الصادق ݠ أن أصحاب اإلمام املهدي ݠ 

 .)٤١(مكسلمينا وأصحابه : وأصحاب الكهف سبعة نفر
; ألنه من املتسامل هذا النص من تأويل وننال يتمكّ وأتباع أمحد إسامعيل 

اإلمام املهدي ݠ, وليس آخر هو  ٣١٣الذي عدد أنصاره اإلمام عليه أن 
, مضافًا إىل أهنم احتّجوا هبذا اخلرب إلثبات أن أمحد إسامعيل من مجلة هدّينيامل

 ! وهو من البرصة ,ألن اسمه أمحد ;أنصار اإلمام املهدي ݠ
ى به أصحاب  طويل سمَّ ربيف خ ݠعن الصادق : العقييلناظم قال 

 ,محدأو ,عطف بن سعدعبد الرمحن بن األ: ومن البرصة :, قالݠالقائم 
  .)٤٢(ومحاد بن جابر ,ومليح

 كتاب عنالعقييل نقل هذا اخلرب  ناظامً وأود أن أنّبه القّراء األعزاء إىل أن 
                                                            

 . ٥٣/٨١ بحار االنوار) ٤٠(

 .٣٠٤: ةدالئل اإلمام )٤١(

 .٣: البالغ املبني )٤٢(
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لك , والسبب يف ذ)اإلمامةدالئل (متأّخر زمنًا عن كتاب وهو  ,)بشارة اإلسالم(

ݠ  املهدي أن من مجلة أنصار اإلمام) بشارة اإلسالم(أن املذكور يف كتاب 
دالئل (األصيل للحديث وهو كتاب  من البرصة اسمه أمحد, مع أن املصدر رجالً 
هذه الرواية, ذكر أن من  )بشارة اإلسالم(الذي نقل عنه صاحب ) اإلمامة
 ! أمحد إسامعيلأمحد بن مليح, وهذا يدل عىل أنه شخص آخر غري: البرصة

وال يريدون  إنه يدل عىل أن القوم أتباع هوى,عىل يشء ف ن دلَّ إوهذا 
 !هم هو نرصة باطلهمبل مهّ  ,احلق

وأنا أقطع أن العقييل رأى تعليق مؤلف بشارة اإلسالم عىل هذه اخلطبة 
ل ببعض, : بقوله هذه النسخة كثرية الغلط, وقد سقط منها بعض احلروف, وُبدِّ

ح  .)٤٣(بعضها بنظري القارص بواسطة بعض األخبار ُت وقد صحَّ
ݠ عودة أصحاب الكهف, أمري املؤمنني أخرى ذكر فيها ويف رواية 

يا أهل اهلدى  :يف شهر رمضان من ناحية املرشق عند الفجر منادٍ  وينادي :فقال
يا أهل الباطل  :وينادي مناد من قبل املغرب بعد ما يغيب الشفق! اجتمعوا
 ,فتصري سوداء مظلمة ,وتصفر ,ن الشمسالغد عند الظهر تتلوَّ ومن ! اجتمعوا

وتقبل الروم إىل  ,ويوم الثالث يفرق اهللا بني احلق والباطل, وخترج دابة األرض
منهم  ,مع كلبهم ,فيبعث اهللا الفتية من كهفهم ,ساحل البحر عند كهف الفتية

 .)٤٤(ݠللقائم ومها الشاهدان املسلامن  ,وآخر مخالها ,مليخا :رجل يقال له
ويف خرب آخر رواه الشيخ املفيد ݞ يف اإلرشاد, ذكر فيه أن من مجلة من 

أصحاب الكهف, من قوم  معن ييرجع لنرصة اإلمام املهدي ݠ مجاعة آخر
عن أيب عبد اهللا  ,وروى املفضل بن عمر :موسى, ومن صحابة النبي ݕ, فقال

                                                            
 . ٢٤٧: بشارة اإلسالم )٤٣(

 . ٥٢/٢٧٤بحار األنوار  )٤٤(
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مخسة عرش  ,رجالً من ظهر الكوفة سبعة وعرشين  ݠرج القائم ُخي  :قال ݠ
وسبعة من أهل  ,الذين كانوا هيدون باحلق وبه يعدلون ݠمن قوم موسى 

 ومالكاً  ,واملقداد ,وأبا دجانة األنصاري ,وسلامن ,ويوشع بن نون ,الكهف
 .)٤٥(اماً كَّ وُح  فيكونون بني يديه أنصاراً  ,األشرت

رب بل توجد أيضًا رواية رصحية وردت عىل لسان إمامنا صاحب األمر, خي
, جاء )دالئل اإلمامة(الصغري يف  نقل الطربيحيصل يف عرص ظهوره كام  فيها بام

يا ابن املهزيار, لوال استغفار بعضكم لبعض : فيها أنه ݠ قال لعيل بن مهزيار
يا ابن  :قال ثم. هللك من عليها إال خواص الشيعة الذين تشبه أقواهلم أفعاهلم

وسار  ,وحترك املغريب ,قعد الصبي إذانه إ ?خلربئك اأال أنبّ  −يده  ومدَّ  −املهزيار 
بني الصفا واملروة يف ثالثامئة  فأخرُج  ,يأذن لويل اهللا ,وبويع السفياين ,العامين

وأبنيه عىل بنائه  ,وأهدم مسجدها ,إىل الكوفة فأجيءُ  ,سواء وثالثة عرش رجالً 
 يءُ جأو سالم,اإلة جَّ وأحج بالناس َح  ,وأهدم ما حوله من بناء اجلبابرة ,األول

وآمر  ,مر هبام جتاه البقيعآف ,انوأخرج من هبا ومها طريَّ  ,إىل يثرب فأهدم احلجرة
فيفتتن الناس هبام أشد من الفتنة  ,ن حتتهامفتورق مِ  ,صلبان عليهامبخشبتني يُ 

فيومئذ ال  ,»ويا أرض خذي ,يا سامء أبيدي« :من السامء فينادي منادٍ  ,األوىل
ما  ,يا سيدي :قلت .إال مؤمن قد أخلص قلبه لإليامن يبقى عىل وجه األرض

 .)٤٦(الكرة الكرة, الرجعة الرجعة :قال .يكون بعد ذلك
 حب األمراكل هذه الروايات تثبت أن الرجعة تبدأ بخروج صإذن 

 !هنا عالمة من عالمات ظهورهإبل  ,ݗ
عىل أن أكَّدت التي روايات المع هذه الروايات التي ذكرناها نجمعها و

 .هو اإلمام احلسني سالم اهللا عليه −أي بعده  −ول من يرجع إثر القائم ݠ أ
                                                            

 . ٢/٣٨٦رشاد اإل )٤٥(

 . ٥٤٢: اإلمامةدالئل  )٤٦(
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عن أيب  ,عن أبيه ,أمحد بن عقبةعن  يف خمترص البصائر رواه احليلما  :منها

من أول من  :فقيل له .نعم :قال ?سأل عن الرجعة أحق هي ݠ,عبد اهللا 
 ?لناس كلهمومعه ا :قلت .ݠثر القائم إخيرج عىل  ݠاحلسني  :قال ?خيرج
قوم بعد  }, h i j k  l m {: بل كام ذكر اهللا تعاىل يف كتابه ,ال :قال
 .)٤٧(قوم

سمعت محران بن  :قال ,عن حممد بن مسلم اه احليل بسندهما رو :ومنها
أهنام سمعا  ,دث أبو اخلطاب ما أحدثقبل أن ُحي  ثان مجيعاً أعني وأبا اخلطاب حيدِّ 

احلسني بن  :ويرجع إىل الدنيا ,شق األرض عنهأول من تن :يقول ݠأبا عبد اهللا 
يامن اإلال يرجع إال من حمض  ,ةوهي خاّص  ,ةوإن الرجعة ليست بعامّ  ,ݠعيل 

  .)٤٨(حمض الرشك حمضاً  أو ,حمضاً 

إن أول من يرجع  :قال ,ݠعن أيب جعفر  ,عن محرانروي  ما :منهاو
 .)٤٩(فيملك حتى تقع حاجباه عىل عينيه من الكرب ,ݠجلاركم احلسني 

ما رواه احليل يف خمترص البصائر بسنده عن املعىل بن خنيس وزيد  :ومنها
إن أول من يكر يف الرجعة اإلمام احلسني بن : اهللا ݠ, قاال الشحام عن أيب عبد

  .)٥٠(عيل ݟ, ويمكث يف األرض أربعني سنة, حتى يسقط حاجباه عىل عينيه
يا موالي ثم  :املفضل قال: هبذه احلقيقة أيضاً ويف رواية املفضل ترصيح 

فيأخذونه  ,يثور رسايا عىل السفياين إىل دمشق :قال ?ماذا يصنع املهدي
واثنني  ,يقيف اثني عرش ألف صدِّ  ݠثم يظهر احلسني  .ويذبحونه عىل الصخرة

ثم خيرج  ,فيا لك عندها من كرة زهراء بيضاء ,أصحابه يوم كربال وسبعني رجالً 
                                                            

 . ٤٨: خمترص البصائر )٤٧(

 . ٥٣/٣٩بحار األنوار . ٤٨: خمترص البصائر) ٤٨(

 . ٥٣/٤٣بحار األنوار  .١٢٠, ١١٧: خمترص البصائر) ٤٩(

 . ٩١: خمترص البصائر )٥٠(
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 ,ب له القبة بالنجفنَص ويُ  ,ݠ عيل بن أيب طالب يق األكرب أمري املؤمننيالصدِّ 
 ,وركن بأرض طيبة ,وركن بصنعاء ,وركن هبجر ,ركن بالنجف :ويقام أركاهنا

كأضواء من الشمس  ,لكأين أنظر إىل مصابيحه ترشق يف السامء واألرض
ثم  ,وتذهل كل مرضعة عام أرضعت إىل آخر اآلية ,فعندها تبىل الرسائر ,والقمر

 ,ومن آمن به ,يف أنصاره واملهاجرين ݕد األكرب حممد رسول اهللا خيرج السي
 ,ون عليهوالرادُّ  ,ون فيهوالشاكّ  ,وحيرض مكذبوه ,واستشهد معه ,قهوصدَّ 

ومن حاربه  ,»وناطق عن اهلوى ,وجمنون ,وكاهن ,نه ساحرإ« :والقائلون فيه
سول اهللا وجيازون بأفعاهلم منذ وقت ظهر ر ,منهم باحلق حتى يقتّص  ,وقاتله
: وحيق تأويل هذه اآلية ,ووقت وقت ,إىل ظهور املهدي مع إمام إمام ݕ

}µ ¶ ̧ ¹ º »   ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â   A B C D{)٥١(.  

ووجه االستدالل هبذه الروايات هو أن اإلمام احلسني ݠ سريجع عىل 
بعد  هدّينيال يبقى جمال إلثبات حكومة املف وعليه,إثر القائم, أي بعده مبارشة, 

عي أن أمحد إسامعيل حيكم هذه ألحد أن يدَّ إلمام املهدي ݠ; ألنه ال يمكن ا
 !!واحدًا من رعيته يكونساألمة مع وجود اإلمام احلسني ݠ الذي 

ما رواه الشيخ  هدّينيولعل دليلهم عىل أن الرجعة تكون بعد آخر امل
 يل بندخل ع: الطويس ݞ يف كتاب الغيبة, بسنده عن احلسن بن عيل اخلزاز, قال

إين  :فقال له ,نعم :قال ?أنت إمام :فقال له ,ݠأيب محزة عىل أيب احلسن الرضا 
 :فقال .إال وله عقب اإلمامال يكون  :يقول ݟك جعفر بن حممد سمعت جدَّ 

ال  :ݠإنام قال جعفر  ݠ,تناسيت? ليس هكذا قال جعفر  أوأنسيت يا شيخ 
فإنه  ,ݟعليه احلسني بن عيل الذي خيرج  اإلمامإال وله عقب إال  اإلماميكون 

                                                            
 . ٥٣/١٨بحار األنوار  )٥١(
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 .)٥٢(ك يقولهكذا سمعت جدّ  ,صدقت جعلت فداك :فقال له ,ال عقب له

ال يميض  اإلمامن أروينا  ناإ :, قالالبطائني عيل عن: وما رواه الكيش
 ?أما رويتم يف هذا احلديث غري هذا :ݠفقال أبو احلسن  :عقبه? قال يرىحتى 
وأنتم ال تدرون ما معناه ومل  ,ال القائمإفيه  بىل واهللا لقد رويتم :قال ,ال :قال
ويلك : ݠقال له أبو احلسن  ,ن هذا لفي احلديثإبيل واهللا  :قال له عيل ,قيل

وال تكن من  ,يا شيخ اتق اهللا :ثم قال !?بعضه عُ دَ تَ  بيشء كيف اجرتأت عيلَّ 
 .)٥٣(ين عن دين اهللا تعاىلالصادِّ 

مامنا إمن املهدي يف هذا اخلرب ليس املقصود  :يقال ووجه االستدالل أن
 عىل تاألخبار دلَّ وذلك ألن  ;نه املهدي الثاين عرشإبل  ,ݗ حممد بن احلسن

 .ال عقب لهأنه  أن املذكور يف اخلرب يف حني ,أن لصاحب األمر ذرية
 جلهالة عيل بن سليامن بن ;سندالضعيف  األول أن اخلرب :واجلواب عىل هذا

ملا ورد فيه من  ;متنه ال يمكن تصديقهبعض  فإن مع اإلغامض عن سندهو ,رشيد
يف حني أن الطائفة  ,ݠ الرضا اإلمامقرار عيل بن أيب محزة البطائني بكالم إ

 يف حني نجده يفديه يف هذه ,ومات عىل ذلك ,أمجعت عىل أنه كان أعدى أعدائه
 !الرواية

ضا دخلت عىل الر: ن, قالالرمح عن يونس بن عبد : روى الكيشأن  علامً 
: قال! قد دخل النار: نعم, قال: محزة? قلت مات عيل بن أيب : ݠ, فقال يل

ال أعرف : عن اإلمام بعد موسى أيب, فقال ئل نه ُس إأما :قال ,ففزعت من ذلك
 .)٥٤(قربه رضبة اشتعل قربه ناراً  يف  بفُرض  !ال: فقيل .بعده إماماً 

, بن سهل عيلإساموب ,ضعيف بأمحد بن سليامن فهو الثاين أما احلديثو 
                                                            

 .٢٢٤ :الغيبة )٥٢(

 .٧٦٤ :اختيار معرفة الرجال )٥٣(

 .٧٤٢ :نفس املصدر )٥٤(
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 . )٥٥(ݞ عىل ذلك السيد اخلوئي رسال كام نصَّ وباإل
إنه حجة عليهم أيضًا; ألنه يدل عىل أن اإلمام القائم أما من ناحية املتن ف

من ولده بعده ݠ, وال سيام أن  مهدّينيال عقب له, وهبذا تبطل عقيدة وجود 
احلسن العسكري يف الروايات ينرصف إىل اإلمام حممد بن » القائم«إطالق لفظ 

وال شك أنه ال يراد هبذا  ,ݠ, ومن يزعم جواز إطالقه عىل غريه فعليه اإلثبات
اللفظ اإلمام القائم بمهام اإلمامة الذي يصح إطالقه عىل كل واحد من أئمة 

ألنه ال يصح االستثناء يف احلديث إذا كان املراد بالقائم هذا  ;أهل البيت ݜ
   .املعنى كام هو ظاهر واضح

 . ضافًا إىل أن هناك فرقًا واضحًا بني معنى العقب ومعنى الولدم
وَلُد الرجِل وَوَلُد وَلِده : والَعِقُب والَعْقُب والعاِقبةُ : ابن منظورقال 
  .)٥٦(الباقوَن بعده
الرجل  قبأن ع: الفرق بني العقب والولد: أبو هالل العسكريوقال 

ون عقبًا إال بعد وفاتهولده الذكور واإلناث, وولد بنيه, إال أهنم ال , فهم  ُيسمَّ
 .)٥٧(عىل كل حال ولده, والفرق بني االسمني بنيِّ 

الباقون بعده, : الولد, وولد الولد من الرجل: الَعْقب: وقال الزبيدي
  .)٥٨(كالَعِقب ككتِف يف املعنيني

ن اجلمع بني الروايات التي تدل عىل وجود ذرية لإلمام كوعليه فيم
ذه الرواية التي تنفي العقب, بأن اإلمام املهدي ݠ املهدي ݠ, وبني ه

, وهذا ينفي فكرة سيكون له ولد, ولكنهم لن يبقوا بعده, فيكون ال عقب له
                                                            

  .١٢/٢٤١معجم رجال احلديث  )٥٥(

  .١/٦١٣لسان العرب  )٥٦(

  .٢٧٧: الفروق يف اللغة )٥٧(

  .٣/٣٩٦تاج العروس ) ٥٨(
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  .من ولده ݠ مهدّينيوجود 

 ,لتواترها ;هدّينيروايات امل الرجعة هي احلاكمة عىلن روايات وعليه فإ
, ݗ صاحب األمر الرجعة تبدأ مبارشة مع ظهور ولرصاحة مضموهنا من أن

 .مجاع الطائفة عليهاوإل
  :الثالث الدليل

مامنا الثاين إبعد  هدّينيحكومة امل إلثباتىل عدة روايات إاستند القوم 
مجع فيه  ,)يف املهدي األربعني حديثاً (أسامه  وقد ألف ناظم العقييل كتاباً  ,عرش

 .هدّينيستدل هبا عىل املكل الروايات التي يُ 
 املهدي اإلمامبعد  هدّينيامل يف ذكر الرواياتك تلكل وقد اشرتكت 

 :واختلفت يف تفاصيلها ,ݗ
صفوا يف وُ  ,ݗ احلجة اإلماممن ولد  مهدّينيفبعضها أثبت وجود 

 .بعضها باألئمةيف و ,اموَّ بالقُ بعض الروايات واألدعية 
 ,دورهم أولكن من دون حتديد نسبهم  ,مهدّيني دلَّ عىل وبعض آخر

 .عددهم ديدبتح واكتفي فيها
 حلجةمن أبناء اوأهنم  ,ت ذكرت نسبهمالرواياتلك من ثالثة وطائفة 

 .ومل تذكر عددهم ,دوارهمأبعض أشارت إىل و ,ݗ
 اإلماموعليه فاملضمون املشرتك بني هذه الروايات هو وجود حكومة بعد 

بغض النظر عن  ,هدّينيمرحلة أخرى تعرف بامل :ْل قُ  أو ,ݗ املهدي
 .تفاصيلها

 ,وجعلها الدليل الثالث ,الرواياتهذه مناقشة  دت تأخريأنني تعمَّ  علامً 
 :للمنهج الطبيعي الذي يقتيض تقديم الروايات لسببني خالفاً 

وحكمهم عىل روايات  ,عراض علامئنا عن هذه الرواياتإ :األول
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وهذا يغني عن  ,يتهابالندرة والشذوذ كاشف عن ضعفها وعدم حجّ  هدّينيامل
تلك عىل كل جواب عام  ل أساطني املذهبذ أن أقواإ ;تلو رواية مناقشتها رواية

 .حادية هلاوهذا يغنينا عن املناقشة األ ,الروايات التي حتوي هذا املضمون
ما إ :معارضتها لروايات الرجعة املتواترة جيعلنا أمام خيارين :الثاين

يتناسب مع اجلمع بينها وبني روايات الرجعة بام  أو ,هدّينيسقاط روايات املإ
 .ماميةالشيعة اإلعقيدة 

نه ال مانع من االلتزام باملضمون املشرتك بني إ :وبعد هذه املقدمة نقول
هل هم  ,لكن اخلالف يبقى يف التفاصيل ,الذي ذكرناه سابقاً  هدّينيروايات امل

 ال? أو ݗمن أبناء احلجة 
 ݗ اإلمامرواية رصحية تدل عىل أن أبناء  وإذا الحظنا عدم وجود

ثبات هتافت إالتي نحن بصدد مناقشتها و وصّيةال رواية الإ ,حيكمون بعده
ليسوا من أوالد اإلمام املهدي  هدّينيفإن هذا جيعلنا نقطع بأن أولئك امل !متنها

 .ݠ, وإنام هم من آبائه الطاهرين ݜ
أما الروايات األخرى فكلها يمكن توجيه متنها بام يتالءم مع ما أثبتناه 

لة مرحلة الرجعة املتمثّ هي  ݗ املهدي اإلماماملرحلة التي تيل  من أن سابقاً 
 .ݜ املاضنيبحكم أئمة أهل البيت 

بوا الترصيح بذلك لكن جتنَّ  ݜ, هم أئمة أهل البيت هدّينيباملإذن املراد 
للكفر عند  حيث كان معتقد الرجعة مساوياً , يف تلك األزمانالقول خلطورة هذا 

عن أصحاب املعتقد خيفون هذا  ݜ أهل البيتولذلك كان أئمة  ,ةالعامّ 
الرأي  وقد تبنى هذا ,من البعض اآلخر واتقاءً  ,رأفة ببعضهم ,القلوب الضعيفة

 :منهم ,مجلة من فطاحل املذهب
ن علم آل أاعلم هداك اهللا هبداه  :ݞ قال: احلسن بن سليامن احليل −١
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أحاديث عنهم وقد روينا  ,ق بعضاً بل بعضه يصدِّ  ,حممد ليس فيه اختالف

عرف من  ݠفكأنه  ,صلوات اهللا عليهم مجة يف رجعة األئمة االثني عرش
اهللا سبحانه من شاء  السائل الضعف عن احتامل هذا العلم اخلاص الذي خصَّ 

 s {: ته كام قال سبحانه وتعاىلم به عىل من أراد من بريَّ وتكرَّ  ,تهمن خاصَّ 
t u v w yx z { | } { ]له بتأويل فأوَّ  ,]٢١: احلديد
يف احلديث عنهم  يوفقد رُ  ,فيكفر ,فينكر قلبه ,بحيث ال يصعب عليه ,حسن
وال كل ما حان وقته  ,وال كل ما يقال حان وقته ,علم يقالما كل ما يُ « :ݜ

 ,الرجعة :وتقولوا ,اجلبت والطاغوت :ال تقولوا« :أيضاً  يوورُ  ,»حرض أهله
د وهذا من باب التقية التي تعبَّ  ,نقول اآلن ال :قولوا ,قد كنتم تقولون :ن قالوافإ

 .)٥٩(اهللا هبا عباده يف زمن األوصياء
فقد  ,عىل الرجعة أن يكون ذلك حمموالً : ݞ قال :احلر العاميل −٢

عىل وجه  ݜالواردة يف األخبار برجعتهم  األحاديثمجلة من  عرفَت 
 ة الرجعة عىل وجهالواردة يف صحَّ  األحاديثمجلة من  وعرفَت  ,اخلصوص
وكل واحد  ,»حمض الكفر حمضاً  أو ,من حمض اإليامن حمضاً « :يف كل ,العموم

 .يف األبواب السابقة من القسمني قد جتاوز حد التواتر املعنوي بمراتب كام رأيَت 
فال ينايف  ,قد رجعوا بعد موهتم ,وعىل هذا فاألئمة من بعده هم األئمة من قبله

وهذا الوجه حيصل  ,دد ال يزيد بالرجعةالع ; ألنعرش ااثنما ثبت من أن األئمة 
فإن األوىل حممول عىل دخول  ,به اجلمع بني رواية اثني عرش ورواية أحد عرش

 ,مل يالحظ فيها دخول أحد منهام حلكمة أخرى :والثانية ,ݟالنبي  أواملهدي 
والتخصيص بالذكر ال يدل عىل التخصيص  ,املحاورات كثري ا يفومثل هذ
 .)٦٠(ح يف احلرصوليس برصي ,باحلكم

                                                            
 . ٢١٢ :رص بصائر الدرجاتخمت )٥٩(

 .٤٠٣ :يف الربهان عىل الرجعةيقاظ من اهلجعة اإل )٦٠(
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اثنا عرش مهديا من ولد «: وقوله ݠ يف حديث أيب محزة: إىل أن قال
أكثرهم من ولد «: ال يبعد تقدير يشء له يتم به الكالم, بأن يقال» احلسني ݠ

, وال خيفى أنه قد يبني املتكلم كالمه عىل األكثر األغلب عند ظهور »احلسني
ذلك ويزيل استبعاد ما ورد يف أحاديث  باألمر, أو إرادة اإلمجال, ومما يقرِّ 

, واحلديث »أهنم من ولد عيل وفاطمة«: النص عىل األئمة االثني عرش ݜ
خلروج أمري املؤمنني  ;موجود يف أصول الكليني, وال بد من محله عىل ما قلناه

 . )٦١(ݠ من هذا احلكم, ودخوله يف االثني عرش ݜ
ر خمالفة للمشهور, وطريق هذه األخبا: ݞ املجليسحممد باقر  الشيخ −٣

 ,ݕا النبي أن يكون املراد باالثني عرش مهدي  :األول: وجهنيالتأويل أحد 
وقد سبق أن  ,ݠكهم بعد القائم لْ بأن يكون مُ  ,ݠوسائر األئمة سوى القائم 

وبه  ,بعد موته ݠوقال برجعة القائم  ,هلا بجميع األئمةاحلسن بن سليامن أوَّ 
. ݠبعض األخبار املختلفة التي وردت يف مدة ملكه يمكن اجلمع بني  أيضاً 
أن يكون هؤالء املهديون من أوصياء القائم هادين للخلق يف زمن سائر  :والثاين

األئمة الذين رجعوا; لئال خيلو الزمان من حجة, وإن كان أوصياء األنبياء 
 .)٦٢(واألئمة أيضًا ُحججًا, واهللا تعاىل يعلم

األجالء الذين هم أكثر ممارسة لألحاديث  والنتيجة أن هؤالء العلامء
حيتاج إىل  بام ال هدّينيوأعرف باملشهور منها من الشاذ, بيَّنوا املراد بأحاديث امل

واألحاديث التي حرصت األئمة يف اثني  هدّينيبيان أكثر, مجعًا بني أحاديث امل
 . عرش إمامًا فقط

يخ املجليس ݞ, ويمكن أن نضيف احتامالً آخر استفدناه من كالم الش
املوجودين يف عرص الصلحاء جمموعة من خرية  هدّينين املقصود من املوهو أ

                                                            
  .٤٠٤: نفس املصدر  )٦١(

 .٥٣/١٤٨بحار األنوار ) ٦٢(



عي املهدوية  .........................................................   ٥٤  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
املهدي ݠ واألئمة اآلخرين مام أعوانًا ونوابًا لإليكونون  وما بعده, الظهور

للجمع بني هذه  أيضاً وهذا وجه حسن ون احلكم, ݜ عندما يرجعون ويتولَّ 
 .األخبار

أيب بصري  عن: ݞ الصدوق الشيخ رواه ستدل عىل هذا الرأي باموقد يُ 
يا ابن رسول اهللا إين سمعت من أبيك  :ݟقلت للصادق جعفر بن حممد  :قال
 ,ااثنا عرش مهدي  :إنام قال :فقال .ايكون بعد القائم اثنا عرش مهدي  :أنه قال ݠ

عون الناس إىل مواالتنا ولكنهم قوم من شيعتنا يدْ  ,ثنا عرش إماماً ا :ومل يقل
 .)٦٣(نافة حقِّ ومعر

 بل نفي ,أئمة هدّينيكون امل اإلمامنفي  واضحة الداللة عىلوالرواية 
هم أهنم حجج فمواالهتم ومعرفة حقّ  لو افرتضنا األن ججًا عىل الناس;كوهنم ُح 

ݠ ذكر أهنم يْدعون إىل مواالة أهل البيت ݜ  اإلماميف حني أن  ان,تواجب
 .همومعرفة حقِّ 

مل يكونوا من أهل  هدّينيأيضًا عىل أن هؤالء املكام أن هذه الرواية تدل 
قوم من « :ومل يقلݠ وصفهم بأهنم قوم من الشيعة,  اإلمامالبيت ݜ; ألن 

يعلم أهنم  ݠ روايات أهل البيت , والذي يستقرئ»بني فاطمة, أو من أوالدنا
اكتفوا  أو ,حسيني أوبأنه حسني  وصفوهال إهم يلإينتسب  اً ما ذكروا أحد

 .منا :بقوهلم
  :يراد به أحد أمرين» هدّينيامل« لفظإن : وبتعبري آخر نقول

 أحددت عددهم بيف األخبار التي حدَّ  كام ݜ عرش األئمة االثنا :األول
 ,وصفتهم بأوصاف حجج اهللا تعاىل, من العصمةو ,عرش اثني أوعرش 

 أوجبت عىل الناس طاعتهم,, ووالطهارة, وعلم ما حيتاج إليه العباد ونحو ذلك
                                                            

 .٣٥٨ :كامل الدين ومتام النعمة )٦٣(
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 .ك هبمومواالهتم, واتباعهم, والتمّس 
عون إىل والية أهل البيت ݜ, ومعرفة مجاعة من الشيعة يدْ  :والثاين

 وربام املهدي ݠ,اإلمام  وربام يكون بعضهم من أوالدهم كام ذكرنا آنفًا, حقِّ 
 .نومهديّ  وذلك ألهنم صلحاء ,بقاع األرضبعض ووالة عىل  اماً نصبون حكَّ يُ 

ظهور بعد فرتة ما  يفسيقع  امبخبار إ فيها هدّينيات املاخلالصة أن روايو
ألننا أمرنا باالعتقاد باالثني وال يرض اخلالف يف ذلك  ,ݗ املهدي اإلمام

أما ما  ,مام زماننا الذي إذا جهله املكلف مات ميتة جاهليةإعرش وباخلصوص 
 .الطائفة فلم جيب علينا االعتقاد فيه بيشء كام مرَّ يف كالم أعالمحيصل بعده 

 إسامعيلاها أتباع أمحد طروحة التي يتبنَّ وقلنا بصحة األ منا جدالً ولو سلَّ 
 ; يشء يف األمرنه ال يتغريَّ إف وجود اثني عرش مهديا بعد اإلمام املهدي ݠ, من

اإلمام املهدي ݠ,  بناأمحد منا بداللتها عىل إمامة لو سلَّ  وصّيةألن رواية ال
م هؤالء أن يثبتوا أوالً أن أمحد إسامعيل هو ابن اإلمام وحكمه بعد أبيه, فإنه يلز

أثبتوا ذلك وأنى هلم به, فإنه يلزمهم املهدي ݠ, ودون ذلك خرط القتاد, ولو 
ثانيًا أن يثبتوا أنه املراد يف األحاديث; وبعد جتاوز كل ذلك وتسليم أنه هو املراد 

خلامس بزعمه وهو اإلمام ه امع ذلك ال جيب عىل الناس اتباعه إال بعد وفاة جدِّ 
املهدي ݠ, وأما اآلن فال, مع أن أمحد إسامعيل يدعو الناس إىل نفسه يف زمان 

  !!إمامة اإلمام املهدي ݠ, وهذا من أغرب الغرائب

 ݘݘݘݘݘ

ك اهللا تعاىل يف سامَّ  ,فأنت يا عيل أول االثني عرش إماماً  :قوله :الوقفة الثالثة
 ,والفاروق األعظم ,يق األكربوالصدِّ  ,ملؤمننيا املرتىض, وأمري اعلي : سامئه

  .كحد غريألفال تصح هذه األسامء  ,واملهدي ,واملأمون



عي املهدوية  .........................................................   ٥٦  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
 عيل اإلمامأول األئمة االثني عرش وهو  ݕ يف هذه الفقرة يذكر النبي

 .مخسة أسامء ويذكر أن له ,ݠ
دون  ݠ حرص هذه األسامء يف أمري املؤمننيأنه  يف هذا املقطعاملالحظ و
ي أطلق يف ذيل الذ» املهدي«: هامنو , بل ال يصح تطلق عىل أحد سواه,سواه

 !فال ندري كيف جيتمع األمران ,الرواية عىل املهدي األول
ولوضوح ورود هذا اإلشكال عىل هذه الرواية فإن بعض أتباع أمحد 
إسامعيل التفت إليه, فحاول إجياد خمرج ينقذ احتجاجهم هبذه الرواية التي بنوا 

 .عونهما يدَّ  عليها
وتصح  ,ݠ ال ألمري املؤمننيجمتمعة إن هذه األسامء ال تصح إ :وافقال

 . لغريه منفردة
 أودون قرينة  »جمتمعة«وتقدير لفظ  ,أن هذا يل لعنق الرواية :واجلواب

ا ممو ,لنصوص عىل الوهم الذي صنعته عقوهلماهلوى, وتطبيق ا إال اتباعبرهان 
 عىل غري »أمري املؤمنني« لفظطالق إ موارَّ َح عة يفسد هذا االستدالل أن الشي

املعصومني  األئمةباقي  عىلبل حتى  ,من الناس طالب ݠاإلمام عيل بن أيب 
 ., منفردًا أو جمتمعاً ݜ

أما يف  ,يف السامء ݠ ال ألمري املؤمننيإسامء ال تصح ن األإ :أيضاً  واوقال
 . األرض فال بأس بذلك

أن  إذا ;سخف ما قيل يف تربير هذا التهافتأن هذا الكالم من أ :واجلواب
ت اختّص  فيهاو ,ݠاملؤمنني  طالق األسامء عىل أمريإما حصل يف السامء هو 

يف تطلق عىل غريه ال  ومل يرد يف الرواية أن هذه األسامء ,مطلقاً هذه األسامء به 
, وهبذا يرد إشكال قوي طالقها عىل غريهإبل أطلق احلكم بعدم جواز  ,السامء

 .ىل الرواية ال يمكن دفعهع
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 ,تهمهم وميِّ حيِّ  ,ي عىل أهل بيتييا عيل أنت وصيّ : قوله :الوقفة الرابعة
مل ترين ومل أرها  ,منها بريءها فأنا ومن طلقتَ  ,ني غداً ها لقيتْ تَّ فمن ثبَّ  ,وعىل نسائي

  .وأنت خليفتي عىل أمتي من بعدي ,يف عرصة القيامة
وهي أن : ىل النتيجة اآلتيةإبد أن يصل  فيها الر تدبَّ ويقرأ هذه الفقرة يمن 

 فسوف ترى النبي ݠها أمري املؤمنني تَ ثبَّ  ݕكل زوجة من زوجات النبي 
ݕ, واملقصود هو الرؤية اخلاصة التي يراد هبا إما الرؤية املساوقة للشفاعة يف 

 هو عرصة القيامة, أو يراد هبا الرؤية املساوقة الستمرار الزوجية بالنبي ݕ كام
املعروف عند املخالفني الذين يزعمون أن بعض زوجات رسول اهللا ݕ يف 

 . الدنيا هن أيضًا زوجاته يف اآلخرة
من السفه  فإن ,العامة عىل الرؤيةيف الرواية الواردة ال لو محلنا الرؤية إو

ولذلك نجد أن  ,ألن الرؤية العامة تشمل الكافر واملسلم ;تعليقها عىل التثبيت
 ݕ يف اجلنة عدم رؤية النبي أن عىل تهاحدى مناجإيف  ديؤكِّ  ݠ ننيأمري املؤم

إهلي أمن أهل الشقاء خلقتني فأطيل : حيث قال ,هي من صفات أهل الشقاء
إهلي إن حرمتني رؤية حممد  ?نرش رجائيفأأم من أهل السعادة خلقتني  ?بكائي
ه ورصفت وج ,وأعدمتني تطواف الوصفاء من اخلدام ,يف دار السالم ݕ

ني نفيس منك يا ذا الفضل تْ فغري ذلك منَّ  ,تأمييل باخليبة يف دار املقام
 .)٦٤(نعامواإل

بدخول زوجات يسّلم حيتج هبذه الرواية عليه أن وعىل هذا فكل من  
كام  وهي واحدة فقط ,ݠمري املؤمنني أ قهنَّ الاليت طلَّ  ااجلنة عد يف ݕالنبي 

ت بذلك مع خمالفة ذلك ملا دلَّ  امعيلإسفهل يلتزم أمحد  ,ورد يف بعض الروايات
 ?األبرارالشيعة وأمجع عليه  ,األخبار صحاح عليه

                                                            
 . ٩١/١٠١بحار األنوار  )٦٤(
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, وهذه »مل«كلمة ن النفي يف هذه الفقرة قد ورد باستخدام أىل إضافة إ

يف حني أن املحرش  ,يف املايضالفعل املضارع داة كام هو معلوم تستخدم لنفي األ
وال حيتمل , »مل«وليس  ,»لن«كلمة م ستخدتُ فالصحيح أن  ,يف املستقبل سيكون

 أفصح من نطقرسول اهللا ݕ الذي هو وجود مثل هذا اخلطأ البدهيي يف كالم 
 .بالضاد

 ݘݘݘݘݘ
حرضته  فإذا ,اثم يكون من بعده اثنا عرش مهدي : قوله :الوقفة اخلامسة

 ,أيب سمي واسمكااسم : له ثالثة أسامي ,بنيها إىل ابنه أول املقرَّ مْ الوفاة فليسلِّ 
  .هو أول املؤمنني ,املهدي :واالسم الثالث ,وهو عبد اهللا وأمحد

سبب اختيارهم هلذه  و ,هذه الفقرة هي موضع الشاهد يف كل الروايةو
 !ألهنا تذكر اسم املهدي األول املوافق السم صاحبهم ;الرواية هي هذه الفقرة

 :ولنا مع هذه الفقرة عدة وقفات مهمة لتبيان زيف دعوى القوم
 الرواية واضحة يف أن املهدي األول يبدأ دوره بعد صاحب األمر :والً أ
يدعو اآلن  إسامعيليف حني أن أمحد  ,مه مقاليد الوالية العامةوذلك بتسلّ  ,ݗ

  فكيف جيتمع األمران? ,ويطلب البيعة من الناسلنفسه, 
: لهبيَّنه بقو االسم األول :, وهياملهديذكرت الرواية أسامء هذا  :ثانياً 

وهو  ,»واسم أيب« :أوضحه بقوله واالسم الثاين ,يعني حممداً  »اسم كاسمي«
 !املهدي: ولكنه ذكر اسًام رابعًا, وهو ,أمحد :واالسم الثالث ,عبد اهللا

نجدها  لكن للمهدي األول,ت عىل وجود ثالثة أسامء ذن نصَّ إفالرواية 
  .ن هلاوموه ,وهذا هتافت مسقط هلذه الرواية ,عددت أربعة أسامء
 ,جياد بعض التأويالتول القوم اخلروج من هذه الثغرة بإوكالعادة حا
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 ,اً حممدوليس  ,ألن االسم األول هو أمحد ;شكال يف هذا املقطعإنه ال إ :فقالوا
 ,ة بام بعدهامفرسَّ  »اسم كاسمي واسم ايب« :وبيان ذلك أن هذا اللفظ يف الرواية

 .املهديو ,عبد اهللاو ,أمحد: هي الثالثةسامء األ, فتكون »وهو عبد اهللا وأمحد«
 »وهو«ذ كيف يكون لفظ إ ,فيه سخيف جداهذا تربير أن  :واجلواب

وهو  ,راً كْ فضمري هو يرجع بالرضورة عىل آخر األشياء ذِ يرجع عىل االسمني? 
  .»اسم أيب«: قوله

نعم ربام يوجد هلذا االشكال خمرج كأن نقول بأن هناك تصحيف يف 
نقدر كالما لكن ال خيفى عىل القارىء ما يف هذه األجوبة من  العبارة أو أن
 .تكلف شديد

ال يعود عىل املهدي  »له ثالثة أسامي«: أن الضمري يف قوله :ىل هذاإضف أ
األول كام يزعمون, وإنام يعود عىل اإلمام الثاين عرش وهو اإلمام املهدي ݠ, 

 : وذلك لعدة قرائن
تعود عىل » ابنه«, ويف »حرضْته«, »عدهمن ب«أن الضامئر السابقة يف  −١

ليكون الكالم عىل نسق  ;كذلك الرابعاإلمام املهدي ݠ, فيكون الضمري 
 .دون غريهاملنتظر ݠ واحد, وهو احلديث عن اإلمام املهدي 

, أمحد, وعبد اهللا: الثالثة, وهي ورد يف روايات أخر أن هذه األسامء هأن − ٢
 . املنتظر ݠ واملهدي, هي أسامء اإلمام املهدي

سمعت رسول اهللا : فقد روى الشيخ الطويس ݞ بسنده عن حذيفة, قال
إنه يباَيع بني الركن واملقام, اسمه أمحد, وعبد اهللا, : ݖ وذكر املهدي, فقال

 .)٦٥(واملهدي, فهذه أسامؤه ثالثتها
إذا أطلق فإنه ينرصف إىل اإلمام الثاين عرش » املهدي«لفظ أن وال شك يف 

                                                            
 .٢٧٤: الغيبة )٦٥(
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 .ف إىل غريهݠ, وال ينرص

وقد  ,الثاين عرش يسلمها البنه اإلمامورد يف هذه الرواية أن أنه  :ثالثاً  
وليس عىل  ,احلفيد وهو حفيد ,عي املهدوية عىل االبن اخلامسمحلها أتباع مدَّ 
يف الرواية وردت » االبن«أن لفظة  إذ ,خمالف لظاهر النصوهذا  ,االبن املبارش

حفيد ىل إاللفظ خصوص هذا رصف يُ فكيف  ,ارشمرات بمعنى االبن املب ثامين
 قرينة?أي دون احلفيد من 

وا به عىل ثبوت اإلمامة يف األعقاب وأعقاب والروايات التي احتجّ 
األعقاب ال تنفعهم; ألن عقب العقب ال يتوىل اإلمامة مع وجود العقب, 
فكيف بعقب عقب عقب العقب مع تسليم أن أمحد إسامعيل من أعقاب أعقاب 

, وال قاب أعقاب اإلمام املهدي ݠ, وإثبات ذلك كام قلنا دونه خرط القتادأع
دت عىل أن اإلمامة تكون يف الولد األكرب إال أن سيام أن بعض الروايات أكّ 

 . تكون فيه عاهة
قلت أليب : فقد روى الكليني ݞ بسند صحيح عن ابن أيب نرص, قال

لإلمام  :بعده? فقالعرف الذي إذا مات اإلمام بم يُ : احلسن الرضا ݠ
, ويقدم وصّيةأن يكون أكرب ولد أبيه, ويكون فيه الفضل وال :منها ,عالمات

إىل فالن, والسالح فينا بمنزلة : إىل من أوىص فالن? فيقال: الركب فيقول
 .)٦٦(التابوت يف بني إرسائيل, تكون اإلمامة مع السالح حيثام كان

إن األمر يف الكبري ما مل ]: الق[, ݠوعن هشام بن سامل, عن أيب عبد اهللا 
  .)٦٧(تكن فيه عاهة

من الولد األكرب إىل أعقاب أعقاب اإلمامة فكيف تزحزح وعليه, 
   األعقاب?

                                                            
 .١/٢٨٤الكايف  )٦٦(

 .١/٢٨٥الكايف  )٦٧(
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أن أتباع أمحد إسامعيل بنوا كل معتقدهم عىل وصف املهدي األول  :رابعاً 
اديث وأح هدّيني, وهبذا ربطوا بني أحاديث امل»أول املؤمنني«يف ذيل الرواية بأنه 

كلها  ,حتتمل عدة وجوهبل , وغري واضحة اليامين, مع أن هذه العبارة مبهمة
 :فاسدة

 املهدي اإلمامأول من يؤمن بوجود  هواملهدي األول أن  :الوجه األول
  .التاسع من ولد احلسني هوالذي من آل حممد  ݠ

األنبياء  املهدي ݠمام ; ألنه قد آمن باإلوهذا املعنى باطل بالرضورة
عي السفارة مدَّ أن يؤمن به قبل  وسائر الشيعة وأصحاهبمألوصياء واألئمة وا

 .بقرون
أول من يرى املهدي األول هو أن يكون املقصود هو أن  :الوجه الثاين

  .ويعرفه ,يف اخلارج ݠ اإلمام
 وعرضه ,وعرفه ,قد رآه ݠ عسكريال اإلمامألن  ;باطل أيضاً وهذا 

عة الذين كانوا يلتقون النواب األرب كذل بعد رآه منو ,عىل بعض أصحابه
 بل التقاه وعرفه مجع كبري من علامء الطائفة ,ويتواصلون معه ݠ, مامباإل

وفضالء الشيعة فكيف يكون املهدي األول أول من يراه, وال سيام أنه قد ورد 
يف األخبار أن اإلمام ݠ ليس بغائب عن الشيعة وإنام حيرض احلج واملوسم 

 !وغريها?
هو أن هذا الشخص هو أول  أن يكون املقصود من العبارة :الثالثالوجه 

 ݠ اإلماممن قبل  ا مكلفاً خاص  ويكون نائباً  ,ألبيه يف عرص الظهور من يدعو
 . عي السفارةاه أتباع مدّ وهذا هو املعنى الذي يتبنَّ  ,للقيام بحركة الظهور املبارك

, »هو أول املؤمنني«: هوهذا املعنى الذي ذكروه ال يمكن استفادته من قول
فإن إثبات اإليامن له ال يدل عىل أنه سيكون نائبًا لإلمام ݠ, أو أنه سيتوىل 
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األمر من بعده, أو أن له دورًا ما يف حركة الظهور ونرش احلق وملء األرض 

 . قسطًا وعدالً 
وإذا كانت هذه الدعوة تقوم عىل حتميل النصوص ما ال حتتمل فإن ذلك 

ألهنا لو كانت دعوة صادقة لوجدت يف األدلة  ;بطالهناأظهر دليل عىل 
د دعوهتم بدالً من سلوك هذه الطرق الصحيحة الرصحية الواضحة ما يؤيِّ 

  .امللتوية
من أول  املقصودهبا د نحدِّ وال يمكن أن  ,ذن فهذه العبارة مبهمةإ
 :ول اهللا تعاىلكق ,لنا التقدير املوجود تبنيِّ  واضحة ىل قرينةإألننا نحتاج  ;املؤمنني

}Å Æ Ç È É Ê   Ë Ì Í { ]فقد  ,]١٣٤ :عرافاأل
 لنا معنى األولية هنا كام روى تبنيِّ  ݠ الرضا اإلمامجاءت القرينة يف كالم 

 Ë Ì { ,رجعت إىل معرفتي بك عن جهل قومي :, أنه ݠ قالالصدوق
Í {  ُ٦٨(رىمنهم بأنك ال ت(. 

 ,هدّينيومل يذكر بقية امل ,لوى بذكر املهدي األن هذا اخلرب اكتفأ :خامساً 
 وصّيةمما جيعل هذه ال ,عنهم سوى عددهم شيئاً  أخرى تذكررواية وال توجد أي 

 .ناقصة
ك عون من أن العصمة من الضالل هو يف التمّس كان األمر كام يدَّ  فإذا

لعدم  ;فنجد أن الضالل حمتمل الوقوع بعد املهدي األول ,فقط وصّيةهبذه ال
 .نص عليهم ال باالسم وال بالرسمفلم ي ,وضوح األمر

ضعيف جدا, ال يصح االعتامد عليه يف  وصّيةوالنتيجة أن سند رواية ال
اشتملت عىل  وصّيةة, ومع الغض عن السند فإن رواية الأمثال هذه األمور املهمّ 

 ال تدل عىل إمامة أمحد إسامعيل أمور ال يمكن التسليم هبا, مضافًا إىل أهنا
                                                            

  .٢/١٧٩عيون أخبار الرضا  )٦٨(
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 . عونه لهأنه املهدي األول, وال عىل يشء مما يدَّ  , وال عىلبخصوصه
 :وصّيةال رواية سند لتصحيح عاةاملدَّ القرائن

 ,وصّيةلتصحيح سند رواية العي املهدوية عدة قرائن أتباع مدّ أحد مجع 
ومن هذه  !ال بد من التعبد بمضموهناأنه و ,بل حكم بأهنا قطعية الصدور

 :القرائن
  :القرآن موافقة −١

فق اجلميع فقد اتَّ  ,للقرآن الكريم وصّيةموافقة رواية ال: ناظم العقييل قال
ذا كانت موافقة للقرآن الكريم إعىل اختالف مذاهبهم بوجوب االعتامد عىل الرواية 

 .)٦٩(سناد أصالً إذا مل يكن هلا إبل حتى  ,ذا احتوى سندها عىل ضعفإحتى 
 :ال خيلو من عدة مالحظاتوهذا الكالم 

بل هي من  ,فقوا عىل هذه القاعدةسالمية مل يتَّ ن املذاهب اإلأ :أوالً 
وزعموا  ,نكارإأما غريهم فقد أنكروها أشد  ,خصائص مذهب أهل البيت ݜ

 !أهنا من وضع الزنادقة
 ,عني حديث فاعرضوه عىل كتاب اهللا إذا ُروي« :حديث :قال الشوكاين
ويدفعه  ,ه الزنادقةوضعتْ  :يبقال اخلطا ,»وهدُّ وإن خالفه فرُ  ,فإذا وافقه فاقبلوه

وقد سبقهام إىل  :قلت .كذا قال الصغاين ,»الكتاب ومثله معه وتيُت أُ « :حديث
عىل أن يف هذا  ,نسبة وضعه إىل الزنادقة حييى بن معني كام حكاه عنه الذهبي

وجل  ألنا إذا عرضناه عىل كتاب اهللا عزَّ  ;هاحلديث املوضوع نفسه ما يدل عىل ردِّ 
 }, p q r s t  u   v xw{ :وجل ي كتاب اهللا عزَّ فف ,خالفه

 .)٧٠(ونحو هذا من اآليات
                                                            

  .١٥ :وصّيةعن ال دفاعاً  )٦٩(

  .٢٩١: الفوائد املجموعة )٧٠(
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ة ة اخلاّص القرآنية التي جاء هبا الرجل ناظرة للوصيَّ  أن اآليات :ثانياً 

حاول تصويرها بأهنا وليست كام  ,قة باملرياث والدين وباألمور الشخصيةاملتعلِّ 
 .سالمتشمل أمور اإلمامة ومستقبل اإل

جتب يف  وإنام ,طالقهاإة ليست واجبة عىل ذا أن الوصيَّ ىل هإأضف 
وظهرت عليه  ,ده يف حياتهمل يسدِّ  ناً يْ كام لو كان ألحدهم دَ  ,حاالت خاصة

يكن يشء من  إذا ملأما  ,ه يف حياتهومل يؤدّ  ,بيشء فاً أو كان مكلَّ  ,مارات املوتأ
ُعلِّق وجوهبا عىل  , وإنام هي مستحبة, وهلذاهذلك فالوصية ليست بواجبة يف حقِّ 

 ¶ µ ́ ³ ²  ± °  ¯ ®{: ما إذا ترك خريًا, قال سبحانه
 ̧¹      º ¼» ½ ¾ ¿   {]١٨٠: البقرة.[ 

ن اآلية القرآنية تثبت أن النبي ݕ عن كل ما سبق فإأغمضنا  لو :ثالثاً 
بل  ,الوصية الصحيحة ا هيبكل فقراهت الرواية هلكن ال تثبت أن هذ ,أوىص

 خالية من ذكر املهديِّني ى ذكرت وصية النبي ݕ ليلة وفاتههناك روايات أخر
 .كام سنذكر الحقاً 

 ,بعد اإلمام املهدي املنتظر ݠ هدّينيإثبات امل يف هو نزاعنا أن علامً 
, فإن هذا ال خالف وصّيةالنبي ݕ أوىص بال أن  ,ثبات أن صاحبهم منهمإو

ثبت صحة تلك تال  , وموافقة الكتاب لبعض مضامني الروايةفيه بني الشيعة
ملا هو  ذا كان هذا املضمون خمالفاً إوالسيام  ,الرواية وصحة باقي مضامينها

 ,موافقة الكتاب ملا نتنازع فيه , وعىل ناظم العقييل أن يثبتاملعروف عند الشيعة
 . وهو إثبات اثني عرش مهديا, وهذا ما مل يستطع إثباته

ر العقييل أكثر من مرة ويف من موضع أن هذا هو النص  أكثر وقد كرَّ
عند  وصّيةفهذه اآلية رصحية بوجوب ال :فقال ,ݕ رسول اهللا وصّيةالوحيد ل
وال يوجد  ,املوت أي عندما حيرض الناَس  ,عند االحتضار :روأكرِّ  ,االحتضار
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 ,ليلة وفاته غري الرواية التي نقلها الشيخ الطويس ݕ رسول اهللا وصّيةأي نص ل
شكك فيها فقد  أو وصّيةهذه ال فمن ردَّ  ,ݜ هدّينيواملوالتي تنص عىل األئمة 

ق هوأول مطبِّ  ݕ ألن الرسول ;بأنه خالف قوله تعاىل ݕ حكم عىل الرسول
عند  وصّيةفكيف يرتك أمر اهللا تعاىل بال ,وال يقول ما ال يفعل ,لرشيعة اهللا تعاىل

 .)٧١( ݕ نزل عىل حممدأُ ال كافر بام إوهذا ال يقول به  ?املوت
بوا هذه الرواية فليأتوا برواية أخرى تذكر ن كذَّ فإ: املصدر يف نفس وقال

 ,ألهنا اليتيمة الوحيدة ;ولن يأتوا بذلك ,ليلة وفاته ݕ رسول اهللا وصّيةنص 
ألهنا املصداق الوحيد  ;ݕ رسول اهللا وصّيةة رواية وبذلك يثبت باليقني صحّ 

 .)٧٢(لآلية السابقة
ونقض استدالله يف نفس  ,هاملضحك املبكي أنه أجاب عىل نفسو
 !ال بضع سطورإوال يفصل بني االستدالل ونقضه  ,الصفحة

لكن  ,موافقة الرواية للقرآن إلثبات وصّيةشهاد عىل الفقد احتج بآية اإل
فانتقل بنا  ,ىل وجود شهود عليهاإض تتعرَّ  مل )الغيبة(كتاب من املعلوم أن رواية 

عند  وصّيةوهنا إضافة إىل وجوب ال: وقال ,كتاب سليم بن قيسىل إالعقييل 
 ,العدول عند اإلمكان وهو اإلشهاد عليها باثنني من ,أضيف رشط آخر املوت

 أيب طالب ته لعيل بنن غريمها, وهذا ما فعله الرسول عندما أوىص بوصيّ وإال فمِ 
يف  , واملقداد,وأبا ذر الغفاري ,يف ليلة وفاته, فقد أشهد عليها سلامن الفاريس

  .)٧٣(اهلاليل يف كتابه املشهور ك سليم بن قيس, وقد روى ذلمع طلحة حماججته
يف كتاب  وصّيةآخر لل انظروا كيف أثبت من حيث ال يدري وجود نّص 

 !سليم بن قيس بتفاصيل أخرى مل تذكرها روايتهم
                                                            

  .١٦ :وصّيةعن ال دفاعاً  )٧١(

  .نفس املصدر )٧٢(

  .نفس املصدر )٧٣(
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 أوعاهم هل توافق مدَّ  ,برواية سليم بن قيس وصّيةنظرة عىل نص ال نلِق لف

 ?كوا بهختالف ما متسَّ 
يف حديث طويل  −أن أمري املؤمنني ݠ قال لطلحة  روى سليم يف كتابه

قد  ألسَت  ,ا طلحةي :−عند ذكر تفاخر املهاجرين واألنصار بمناقبهم وفضائلهم 
ليكتب فيها ما ال تضل األمة وال  ;حني دعا بالكتف ݕرسول اهللا  شهدَت 
ثم  ,ݕاهللا  فغضب رسول ,»إن نبي اهللا هيجر« :فقال صاحبك ما قال ,ختتلف
فإنكم ملا خرجتم أخربين بذلك رسول  :قال .قد شهدت ذاك ,بىل: قال ?تركها

: فأخربه جربائيل ,ةشهد عليها العامّ وأن يُ  ,وبالذي أراد أن يكتب فيها ,ݕاهللا 
فأمىل  ,ثم دعا بصحيفة ,»وجل قد علم من األمة االختالف والفرقة أن اهللا عزَّ «

 ,وأبا ذر ,سلامن :وأشهد عىل ذلك ثالثة رهط ,كتفما أراد أن يكتب يف ال عيلَّ 
ى من يكون من أئمة اهلدى الذين أمر اهللا بطاعتهم إىل يوم وسمَّ  ,واملقداد
ثم تسعة  ,ثم احلسني ,وأدنى بيده إىل احلسن ,ثم ابني هذا ,هلمين أوّ فسامَّ  ,القيامة

فقاموا  ?مقدادكذلك كان يا أبا ذر وأنت يا  ,− يعني احلسني − من ولد ابني هذا
  .)٧٤(ݕنشهد بذلك عىل رسول اهللا  :وقالوا

 , ومل ترش إليهم الهدّينيرواية كتاب سليم مل تذكر املوكام هو مالحظ فإن 
احلجج الذين افرتض اهللا طاعتهم يف  هنا حرصتإبل  ,من قريب وال من بعيد
أمر اهللا ن أئمة اهلدى الذين ن يكون مِ ى مَ وسمَّ «: قال ,االثني عرش فقط ال غري
  .»بطاعتهم إىل يوم القيامة

هم األئمة االثنا عرش ݜ بالنحو الذي  هدّينيوهذا يؤكد أن املراد بامل
 .ته هذهنهم النبي ݕ يف وصيَّ بيَّناه فيام سبق; وإال لو كان هناك أئمة آخرون لبيَّ 

, ومل تبّني وصّيةمضمون ال بأهنا مل تذكرهذه الرواية يطعن بعضهم يف وقد 
 .ألمري املؤمنني ݠ ݕ رسول اهللاه ما قال

                                                            
 . ٢١١ :كتاب سليم بن قيس )٧٤(
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نت ما دامت الرواية قد بيَّ  وصّيةأن هذا ال يصلح طعنًا يف ال :واجلواب
مل  )الغيبة(املروية يف كتاب  وصّيةالرواية , وكذلك وصّيةشطرًا من مضمون ال

اجلزء املشتمل عىل  , وهووصّيةجزء من البل اكتفت بنقل  ,ݕ تهتنقل كل وصيّ 
متنع من ذكر متام  ولعل هناك مصالح ,مهدّيني أوء كانوا أئمة أسامء احلجج سوا

 .الشتامهلا عىل أمور ال يراد إطالع الناس عليها وصّية;مضمون ال
إال هذه  وصّيةوالعجيب زعم ناظم العقييل أنه ال توجد رواية تذكر ال

الرواية, وأنا ال أدري هل أمحله عىل اجلهل بأحاديث أهل البيت ݜ? أو عىل 
 وصّيةس عىل الناس, فإن روايات الولكنه يلبِّ  وصّية,مطلع عىل روايات الأنه 

 .كثرية يف كتب الشيعة
بن املستفاد أيب ن عيسى ع: يف الكايف ݞ الكلينيالشيخ  رواهما  :منها

 :قلت أليب عبد اهللا :قال ݟحدثني موسى بن جعفر  :قال ,موسى الرضير
 ,املميل عليه ݕورسول اهللا  ,وصّيةكاتب ال ݠأليس كان أمري املؤمنني 

يا أبا : ثم قال ,فأطرق طويالً  :قال ?شهود ݜبون وجربئيل واملالئكة املقرَّ 
 وصّيةنزلت ال ,مراأل ݕولكن حني نزل برسول اهللا  ,احلسن قد كان ما قلت

 ,نزل به جربئيل مع أمناء اهللا تبارك وتعاىل من املالئكة ,الً مسجَّ  من عند اهللا كتاباً 
وتشهدنا  ,ليقبضها منا ;كن عندك إال وصيّ بإخراج مَ  رْ يا حممد مُ  :يلفقال جربئ

بإخراج من كان  ݕمر النبي فأ .− ݠا يعني علي  − هلا بدفعك إياها إليه ضامناً 
يا  :فقال جربئيل ,فيام بني السرت والباب فاطمةو ,ݠا يف البيت ما خال علي 

ورشطت  ,إليك ت عهدتهذا كتاب ما كن :ويقول ,ك يقرئك السالمحممد ربّ 
وكفى يب يا حممد  ,وأشهدت به عليك مالئكتي ,وشهدت به عليك ,عليك
 ,يا جربئيل ريب هو السالم :فقال ,ݕفارتعدت مفاصل النبي  :قال .شهيداً 

فدفعه  .هات الكتاب ,وجل وبر صدق عزَّ  ,وإليه يعود السالم ,ومنه السالم
 :فقال ,حرفاً  فقرأه حرفاً  .قرأها :ال لهفق ,ݠوأمره بدفعه إىل أمري املؤمنني  ,إليه



عي املهدوية  .........................................................   ٦٨  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
 ,غتوقد بلَّ  ,وأمانته عيلَّ رشطه  ,هذا عهد ريب تبارك وتعاىل إيلَّ ! يا عيل

بالبالغ  وأنا أشهد لك بأيب وأمي أنت :ݠفقال عيل  .يتوأدَّ  ,ونصحت
ويشهد لك به سمعي وبرصي وحلمي  ,والنصيحة والتصديق عىل ما قلت

فقال رسول اهللا  .أنا لكام عىل ذلك من الشاهدينو :ݠجربئيل  :فقال .ودمي
فقال  ?وضمنت هللا ويل الوفاء بام فيها ,وعرفتها ,تييا عيل أخذت وصيَّ  :ݕ
 ,عىل أدائها اهللا عوين وتوفيقي وعىل ,ضامهنا عيلَّ  ,نعم بأيب أنت وأمي :ݠعيل 

 .يامةشهد عليك بموافايت هبا يوم القأن أيا عيل إين أريد  :ݕفقال رسول اهللا 
وميكائيل فيام بيني  إن جربئيل :ݕفقال النبي  .نعم أشهد :ݠفقال عيل 
 :فقال .بون ألشهدهم عليكمعهام املالئكة املقرَّ  ,ومها حارضان ,وبينك اآلن

وكان فيام  ,ݕفأشهدهم رسول اهللا  .شهدهمأنعم ليشهدوا وأنا بأيب أنت وأمي 
يا عيل تفي  :وجل أن قال له عزَّ  فيام أمر اهللا ݠاشرتط عليه النبي بأمر جربئيل 

والرباءة والعداوة ملن عادى اهللا  ,بام فيها من مواالة من واىل اهللا ورسوله
وعىل ذهاب  ,وعىل كظم الغيظ ,عىل الصرب منك ,والرباءة منهم ,ورسوله

فقال أمري  .نعم يا رسول اهللا :فقال ?وانتهاك حرمتك ,وغصب مخسك ,كحقّ 
يقول  ݠاحلبة وبرأ النسمة لقد سمعت جربئيل والذي فلق  :ݠاملؤمنني 
 ,ݕوحرمة رسول اهللا  ,وهي حرمة اهللا ,ك احلرمةنتهَ فه أنه يُ يا حممد عرِّ  :للنبي

فصعقت  :ݠقال أمري املؤمنني  .ضب حليته من رأسه بدم عبيطوعىل أن ُخت 
نعم  :وقلت ,عىل وجهي حني فهمت الكلمة من األمني جربئيل حتى سقطُت 

 دمِت وهُ  ,ق الكتابزِّ ومُ  ,السنن طلِت وعُ  ,احلرمة تهكِت وإن انُ  ورضيت ,قبلت
حتى أقدم  ,أبداً  حمتسباً  صابراً  ,حليتي من رأيس بدم عبيط ضبْت وُخ  ,الكعبة
وأعلمهم مثل ما أعلم  ,فاطمة واحلسن واحلسني ݕعا رسول اهللا د ثم .عليك

ه مل متّس  ,ذهب بخواتيم من وصّيةتمت الفخُ  ,فقالوا مثل قوله ,أمري املؤمنني
بأيب أنت وأمي أال  :ݠفقلت أليب احلسن  ݠ,فعت إىل أمري املؤمنني ودُ  ,النار
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 وصّيةأكان يف ال :فقلت .سنن اهللا وسنن رسوله :فقال ?وصّيةتذكر ما كان يف ال
 وحرفاً  ,شيئاً  نعم واهللا شيئاً  :فقال ݠ?بهم وخالفهم عىل أمري املؤمنني توثّ 

 µ ́ ³ ² ± ° ¯{ : عز وجلأما سمعت قول اهللا ,حرفاً 
¸¶ ¹ º » ¼ ½   ¾?{  ألمري  ݕواهللا لقد قال رسول اهللا

 ,بىل :فقاال ?مت به إليكام وقبلتامهأليس قد فهمتام ما تقدَّ  :ݟاملؤمنني وفاطمة 
 .)٧٥(وصربنا عىل ما ساءنا وغاظنا

 ,ݟعن أبيه  الكاظماإلمام عن ما رواه الشيخ املجليس ݞ  :ومنها
بسم اهللا  :يف أوهلا ݕرسول اهللا  وصّيةكان يف  :ݠبن أيب طالب قال عيل  :قال

وأسنده بأمر اهللا  ,وأوىص به ݕالرمحن الرحيم, هذا ما عهد حممد بن عبد اهللا 
شهد جربئيل  :وصّيةوكان يف آخر ال ,ه عيل بن أيب طالب أمري املؤمننيإىل وصيِّ 

 ݠ,أيب طالب إىل عيل بن  ݕوميكائيل وإرسافيل عىل ما أوىص به حممد 
ه وضامنه عىل ما فيها عىل ما ضمن يوشع بن نون ملوسى بن عمران وقبضه وصيّ 

وعىل ما ضمن األوصياء  ,وعىل ما ضمن وأدى ويص عيسى بن مريم ,ݟ
وأوىص حممد وسلم  ,نيا أفضل الوصيّ وعلي  ,نيقبلهم عىل أن حممد أفضل النبيِّ 

مر إىل األوسلم حممد  ,وىص به األنبياءعىل ما أ وصّيةوقبض ال ,عيلٌّ  إىل عيل وأقرَّ 
ة لعيل وال مر عىل أن ال نبوَّ األوواله  ,وهذا أمر اهللا وطاعته ,عيل بن أيب طالب
 .)٧٦(وكفى باهللا شهيداً  ,لغريه بعد حممد
, وكل إمام تكون من السامءما دلَّ عىل وصايا األوصياء ݜ نازلة  :ومنها

بن أمحد بن عبيد اهللا  عن حممد بسنده ݞ الكلينيروى  وصيَّته بيده, فقد
وجل أنزل عىل  إن اهللا عزَّ  :قال ݠعن أيب عبد اهللا  ,هعن جدِّ  ,العمري عن أبيه

 :قال .تك إىل النجبة من أهلكيا حممد هذه وصيّ  :فقال ,قبل وفاته كتاباً  ݕه نبيِّ 
                                                            

 . ١/٢٨١الكايف  )٧٥(

  .٢٢/٤٨١بحار االنوار  )٧٦(
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وكان عىل الكتاب  .ݜعيل بن أيب طالب وولده  :فقال ?وما النجبة يا جربئيل

 وأمره أن يفك خامتاً  ,ݠإىل أمري املؤمنني  ݕفدفعه النبي  ,م من ذهبخواتي
ثم دفعه إىل ابنه  ,وعمل بام فيه ,خامتاً  ݠأمري املؤمنني  ففكَّ  ,ويعمل بام فيه ,منه

 ,ففك خامتاً  ,ݟثم دفعه إىل احلسني  ,وعمل بام فيه ,ففك خامتاً  ,ݠاحلسن 
نفسك هللا  واْرشِ  ,ادة هلم إال معكفال شه ,فوجد فيه أن اخرج بقوم إىل الشهادة

فوجد فيه أن  ,خامتاً  ففكَّ  ,ݟثم دفعه إىل عيل بن احلسني  ,ففعل ,وجل عزَّ 
ثم دفعه  ,ففعل ,ك حتى يأتيك اليقنيواعبد ربَّ  ,والزم منزلك ,واصمت ,أطرْق 

وال  ,وافتهم ,ث الناسحدِّ  :فوجد فيه ,ففك خامتاً  ,ݟإىل ابنه حممد بن عيل 
ففعل, ثم دفعه إىل ابنه  ,حد عليكألفإنه ال سبيل  ,وجل  اهللا عزَّ إال ختافنَّ 
 ,وانرش علوم أهل بيتك ,وافتهم ,ث الناسحدِّ  :فوجد فيه ,خامتاً  ففكَّ  ,جعفر
 ,وأنت يف حرز وأمان ,وجل إال اهللا عزَّ  ال ختافنَّ و ,ق آبائك الصاحلنيوصدْ 
ثم  ,إىل الذي بعدهوكذلك يدفعه موسى  ,ݠثم دفعه إىل ابنه موسى  ,ففعل

 .)٧٧(كذلك إىل قيام املهدي صىل اهللا عليه
املهدي باإلمام أن املقصود بقيام أمحد إسامعيل حد من أتباع أ حيسبنَّ وال 

عن  »املهدي«لفظ  فيرصفون ,دائامً كام يصنعون صاحبهم أمحد إسامعيل هو ݠ 
الذين وصياء األعدد الرواية بيَّنت ن إبل , ىل صاحبهم ݠ إمامنا الثاين عرش إ

ت عليه رواية كتاب كام نصَّ  عرش متاماً  وهم اثنا ,من السامء وصّيةليهم الإ نزلت
  .سليم بن قيس املذكورة سابقاً 

 عن أيب عبد اهللا ,عن معاذ بن كثري :)الغيبة(كتاب النعامين يف  اهروما  :منهاو
 ݕنزلت من السامء عىل رسول اهللا  وصّيةال :أنه قال ,ݟ جعفر بن حممد

 فقال جربئيل ,وصّيةكتاب خمتوم إال ال ݕومل ينزل عىل رسول اهللا  ,خمتوماً  كتاباً 
أي  :ݕفقال رسول اهللا  .تك إىل أهل بيتكتك يف أمَّ هذه وصيَّ  ,يا حممد :ݠ

                                                            
 . ١/٢٨٠الكايف  )٧٧(
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ليورثك يف علم النبوة قبل  ;نجيب اهللا منهم وذريته :فقال ?أهل بيتي يا جربئيل
 ,مر فيهومىض ملا أُ  ,اخلاتم األول ݠ ففتح عيل ,وكان عليها خواتيم .إبراهيم

اخلاتم  ݠ ثم فتح احلسني ,مر بهومىض ملا أُ  ,اخلاتم الثاين ݠ ثم فتح احلسن
ال شهادة هلم  ,واخرج بقوم للشهادة ,قتلوتُ  ,واقتل ,أن قاتل :فوجد فيه ,الثالث

ففتح عيل بن احلسني  ,ومىض ݟ ثم دفعها إىل عيل بن احلسني ,ففعل .إال معك
 ثم دفعها إىل حممد بن ,واصمت ملا حجب العلم ,أن أطرق: تم الرابع فوجد فيهاخلا
 , كتاب اهللا تعاىلأن فرسِّ  :ففتح اخلاتم اخلامس فوجد فيه ,ݟ عيل

وقل احلق يف اخلوف  ,واصطنع األمة ,ث ابنك العلموورِّ  ,أباك قوصدِّ 
 :ل معاذ بن كثريفقا ,الذي يليه ثم دفعها إىل ,ففعل ,وال ختش إال اهللا ,واألمن
فرتويه  −يا معاذ  −ما بك يف هذا إال أن تذهب  :فقال ?وأنت هو :فقلت له

 ?ثم من :فقلت ,ثم سكت ,اثنا عرش اسامً  أنا هو, حتى عدد عيلَّ  ,نعم ,عني
 .)٧٨(حسبك :فقال

 عن يونس بن يعقوب عن أيب عبد اهللا: النعامين أيضاً  اهوروما  :ومنها
 ,صحيفة خمتومة باثني عرش خامتاً  ݠإىل عيل  ݕ دفع رسول اهللا :قال ,ݠ

 ,يفض الثاين ويعمل به ݠ وادفع إىل احلسن ,واعمل به ,األول ضَّ فُ : وقال له
ثم إىل واحد واحد من  ,يفض الثالث ويعمل بام فيه ݠ ويدفعها إىل احلسني

 .)٧٩( ݜ ولد احلسني
ثنا عرش ال يدل عىل أن عدد األوصياء ا» خمتومة باثني عرش خامتاً «: وقوله
 .أكثر وال أقل

منا أهنم لو سلّ  هدّينيعىل أن املتدل هذه الروايات وغريها  والنتيجة أن
ال يمكن  وصّيةورواية ال ,غري األئمة االثني عرش ݜ ليسوا بأئمة وال أوصياء

                                                            
 . ٦٠ :الغيبة )٧٨(

 .٦١ :نفس املصدر )٧٩(
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 .دة املعارضة هلاالروايات املتعدِّ  هذهكل أمام بأي حال من األحوال أن تصمد 

  :معترب كتاب يف روايتها −٢
 املعتمد الكتب أحد يف )وصّيةال( الرواية هذه ويترُ  :العقييلقال ناظم 

 احلديث يف النحرير العامل الطائفة رئيس الطويس للشيخ الغيبة كتاب وهو عليها
 يعمل ال وأنه ,كتبه روايات بصحة وشهادته كالمه متقدَّ  وقد ورجاله, وطرقه
 بأن الوسائل خامتة يف العاميل احلر حرصَّ  وقد معتربة, غري برواية يستدل وال

 وهبذا تكون رواية عليها, املعتمد الكتب من الطويس للشيخ الغيبة كتاب
 .)٨٠( تهامفروغ من صحَّ  وصّيةال

فيه حاول  يف االحتجاج,ذ أن كتاب الغيبة هو كتاب إ ;وهذا جهل مركب
امهم الثاين مإمامية من غيبة الشيعة اإلليه إة ما ذهب ثبات صحَّ إشيخ الطائفة 

بل  ,ذكر فيها األدلة من كل املصادرومعلوم أن كتب االحتجاج تُ  ݠ, عرش
ألزموهم بام ألزموا به « :من باب ,املخالف لعل عمدة األدلة هو ما يرويه

 ,الشيخ الطويس عىل هذا بعد ذكره لروايات االثني عرش وقد نصَّ  ,»نفسهمأ
ما من جهة  رشعنا يف إيراد ولو ,خبار قد أوردناهااألفهذا طرف من  :فقال

ما قلناه  وإنام أوردنا ما أوردنا منها ليصّح  ,اخلاصة يف هذا املعنى لطال به الكتاب
فة ومن أراد الوقوف عىل ذلك فعليه بالكتب املصنَّ  ,من نقل الطائفتني املختلفتني

 .)٨١(حسب ما قلناه كثرياً  فإنه جيد من ذلك شيئاً  ,يف ذلك
يف كتابه أن األخبار املنقولة واضح الداللة عىل  وكالم الشيخ الطويس ݞ

ن أخبار العامة هي العمدة يف إبل  مما وراه الشيعة واملخالفون,) الغيبة(
وأوكل بقية  ,القليل باليشءال إمنها  يأِت أما أخبار اخلاصة فلم  ,االحتجاج

 .فة يف هذا البابىل الكتب املصنَّ إاألخبار 
                                                            

 .١٨: دفاعًا عن الوصّية )٨٠(

  .١٥٦ :الغيبة )٨١(
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  :الرواية مضمون تواتر −٣
 وصّيةت كثري من الروايات عىل مضمون رواية النصَّ : ل ناظم العقييلقا

  .)٨٢(بلغت حد التواتر
إذا كانت  عاءاتوما أسهل االدّ  ,أن هذه دعوى ال دليل عليها :واجلواب

 ! بال دليل
ة وجود ذريَّ ال تدل عىل أكثر من جمموعة من الروايات نعم ساق العقييل 

تواتر وجود الذرية فإن هذا ال يثبت أهنم أئمة ولو سلَّمنا ب ,ݗ مام املهديلإل
 هدّينيكام ال يثبت تواتر أن أول امل ,ݗ املهدي اإلمامأبيهم بعد وأوصياء 

وكونه , بأمحد اإلمامن تسمية ابن إبل  اسمه أمحد, وأنه إمام بعد أبيه, وغري ذلك,
  ذكرنا سابقاً ال يف هذا الرواية التي حكم عليها علامؤنا كامإرد يمل  ,حجة بعد أبيه

 .إهنا من روايات العامة: قالوا , بللمشهورلبالشذوذ والندرة وخمالفتها 
 :معارض وجود عدم −٤

وهذه  ,وصّيةال عدم وجود أي رواية معارضة لنّص : ناظم العقييل قال
  .)٨٣(بغض النظر عن أي يشء آخر قرينة قطعية أيضاً 

لروايات  معارضة وصّيةية الأن روا قد أثبتنا سابقاً  كالم مردود, فإناهذا و
, كام أثبتنا أن عليهابل أثبتنا أن روايات الرجعة هي احلاكمة  ,الرجعة املتواترة

 متواترة خرىأوروايات  بن قيس, ضة برواية كتاب سليممعارَ  وصّيةرواية ال
 .دون غريهم ݜ عرشيف األئمة االثني  وصّيةحترص اإلمامة وال

  :التقية احتامل عدم −٥
ذا كانت خمالفة إن الرواية إف ,عدم احتامهلا للتقية: ظم العقييلنا قال

                                                            
 .١٩: دفاعًا عن الوصّية )٨٢(

 . ٢١: نفس املصدر )٨٣(
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مام قد قاهلا تقية من قة لغريه من املذاهب حيتمل أن اإلألصول املذهب ومواف

موافقة ألصل املذهب وخمالفة لغريه فينتفي هذا  ذا كانتإما أو ,]كذا[ عداءهأ
 .)٨٤(االحتامل

ألن اخلرب كام كل رواية; ال يصلح قرينة عىل صحة أن هذا  :واجلواب 
  .ورواته غالبهم من املجاهيل الشيعة, وليس من طرق ,أثبتنا من أخبار العامة

وضعه أحدهم  فربام ,عندنا يتهحجّ يستلزم ال العامة  لعقائد وكونه خمالفاً 
 أنمن  ربام يكون ما ورد فيه مثالً  أو ,لتحريف عقائدهم أو ,لالستهزاء بالشيعة

 ,فنحن ال نعرف ضبطه ,من الراوي اهاسمه أمحد اشتب ݗ املهدي اإلمامابن 
 !بل ال نعرف حتى ترمجة جل الرواة

وهناك روايات كثرية يف كتب الشيعة خمالفة ملعتقد الشيعة ومعتقد أهل 
, وصّيةلضعف سندها كام هو حال رواية ال ;السنة, وال نحتمل صدورها تقية

, وال سيام إذا كانت شاذة عندنا تهافإن جمرد خمالفتها للعامة ال يستلزم صحَّ 
 . وخمالفة للمتواتر من روايات أهل البيت ݜ

كام  ,فقد نص أئمة أهل البيت ݜ عىل دس الزنادقة لبعض األحاديث
عن يونس عن هشام بن احلكم : ورد يف حق املغرية بن سعيد حيث روى الكيش

 ,يبأذب عىل د الكاملغرية بن سعيد يتعمَّ  كان: ݠ يقولبا عبداهللا أه سمع أن
صحاب أيب يأخذون الكتب أب صحابه املسترتونأصحابه , وكان أويأخذ كتب 

 ,والزندقة فيدفعوهنا إىل املغرية, فكان يدس فيها الكفر ,صحاب أيبأمن 
فكل ما  ,وها يف الشيعةن يبثّ أفيأمرهم  ,ابهصحأيب , ثم يدفعها إىل أويسندها إىل 
 .)٨٥(ه املغرية بن سعيد يف كتبهمما دسَّ يب من الغلو فذاك أصحاب أكان يف كتب 

ن التقية ليست العلة الوحيدة الختالف الروايات أو الختالل إوعليه ف
                                                            

  .نفس املصدر) ٨٤(

  .١٩٥: اختيار معرفة الرجال )٨٥(
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فعدم , منها الدس والوضع واالشتباه ,بل توجد عدة أسباب أخرى ,مضامينها
 .تهااحتامل التقية يف هذه الرواية ال يعني صحَّ 

  :بالرواية العلامء تداللاس −٦
 وصّيةثني برواية الاستدالل بعض كبار العلامء واملحدِّ : عقييلالقال ناظم 
ألهنا لو كانت ضعيفة فال يمكن أن  ;د عليهااموصحة االعت يدل عىل اعتبارها

 . )٨٦(الكباريستدل هبا هؤالء العلامء 
ز بني رواية اخلرب وبني االلتزام املالحظ أن هذا املتمشيخ ال يميِّ و
لطويس من الذين اعتمدوا عىل الرواية يف حني أنه فقد اعترب الشيخ ا ,بمضمونه

إنام ذكر األحاديث الدالة عىل بيشء, ومن املعلوم أنه ݞ  عليهاومل يعلق  ,رواها
بموضع احلاجة منه,  اثني عرش إمامًا, وذكر هذا احلديث من ضمنها, واحتجَّ 

مام وهو داللته عىل اثني عرش إمامًا, وأما باقي مضامني الرواية مثل أن اإل
فإن الشيخ الطويس ݞ نفي ذلك , خلف يكونون أئمة من بعدهاملهدي ݠ له 

إن للخلف ولدًا, وأن األئمة ثالثة : فأما من قال: م من كالمه, حيث قالفيام تقدَّ 
عرش, فقوهلم يفسد بام دللنا عليه من أن األئمة ݜ اثنا عرش, فهذا القول جيب 

ت بحمد اهللا, ومل يبق قائل يقول إطراحه, عىل أن هذه الفرق كلها قد انقرض
  .)٨٧(بقوهلا, وذلك دليل عىل بطالن هذه األقاويل

ومل نعثر عىل أحد عمل هبذه  ,أقوال علامئنا يف هذه املسألة وقد ذكرنا سابقاً 
منها, املومهة هلؤالء بوجود  الفقرة األخرية خصوصاً  ,والتزم بمضموهنا ,الرواية
 .مر من بعدهييل األ ,اسمه أمحد ݗ مامولد لإل

أدلة عىل اعتبار هذه الرواية ووجوب  هذه هي أهم القرائن التي جعلوها
ال يصلح ألن يكون أن كل ما ذكروه  القارئ العزيز, وكام رأى العمل بمضموهنا

                                                            
  .٢٣: دفاعًا عن الوصّية )٨٦(

 . ١٣٧: ةالغيب )٨٧(
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عىل مسألة فقهية  وال ينفع أن يكون دليالً ة هذه الرواية, قرينة دالة عىل صحّ 

 .جمعن موضوع عقدي هبذا احل فضالً  ,بسيطة
 ,وصّيةالحديث ة صحّ من عوه منا هلم بكل ما ادّ وسلَّ  لنا جدالً ولو تنزَّ 

وهي حتديد مصداق هذه  ,معضلة كبريةأمامهم لبقيت  ,واملعنى الذي فهموه منه
املجرد وهو أمحد, وأنه من أبناء اإلمام املهدي ال االسم إفهي مل تذكر  ,الرواية

ضنا لدعوى انتسا ݠ,  اإلمامىل إ ب أمحد إسامعيلونحن قد سبق أن تعرَّ
لوف وربام ماليني من أفيوجد  املفرد أما االسم ,وأثبتنا زيفها ,ݗ املهدي

 ,قاعدة جديدة أتباع أمحد إسامعيل ولذلك ابتدع ,»أمحد«: املسلمني أسامؤهم
وهذا ما سنبني بطالنه إن شاء اهللا  !ال صاحبهاإعيها ال يدَّ  وصّيةأن ال :وهي
 .تعاىل
 ؟وصّيةال رواية قتنطب من على

هي أسامء  وصّيةذيل رواية السبق أن بيَّنا أن األسامء الثالثة املذكورة يف 
األول  ملهدياإلمام املهدي ݠ, ولكن أتباع أمحد إسامعيل زعموا أهنا أسامء ا

 .إن املراد به هو أمحد إسامعيل: الذي هو أحد أبناء اإلمام املهدي ݠ, وقالوا
إسامعيل يعلمون أن مثل هذه الدعوة ال يمكن  وال شك يف أن أتباع أمحد

هذا هو أمحد إسامعيل من » أمحد«قبوهلا هكذا ببساطة, وهلذا كان إثبات أن 
أصعب العقبات التي اعرتضت هذه اجلامعة, ولذلك أوجدوا قاعدة خاصة هبم 

عيها إال صاحبها وصّيةال«: دون هبا دعواهم, هييؤيِّ  ِع ه»ال يدَّ ذه , وبام أنه مل يدَّ
دون  وصّيةرجل آخر غري أمحد إسامعيل, فيكون هو املراد يف رواية ال وصّيةال

 !غريه
  :صاحبها إال يدَّعيها ال الوصية أن على أدلتهم

 :روايات بعدةقاعدهتم هذه عىل احتجوا 
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 وقد, واجلاثليق التي أوردها الراوندي ݠ الرضا اإلمام حماورة :منها
 ةاإلنجيل عىل نبوّ  هل دلَّ  :فقال ,ىل اجلاثليقالتفت إ ݠثم إن الرضا : جاء فيها

أخربين عن  :ݠفقال  .عىل ذلك ما جحدناه اإلنجيل لو دلَّ  :قال ?ݕحممد 
ال  ,اسم من أسامء اهللا تعاىل :فقال اجلاثليق .ر الثالثفْ السكتة التي لكم يف السِّ 

 وأقرَّ  ,رهكْ رتك أنه اسم حممد وذِ فإن قرَّ  :ݠقال الرضا  .جيوز لنا أن نظهره
إن : قال اجلاثليق ?أتقر به وال تنكره , بني إرسائيل بمحمدوأنه برشَّ  ,عيسى به

 فخذ عيلَّ  :ݠقال الرضا  .وال أجحده ,فاين ال أرد اإلنجيل ,فعلت أقررت
! هات :قال اجلاثليق .وبشارة عيسى بمحمد ,ر الثالث الذي فيه ذكر حممدفْ السِّ 

حتى بلغ ذكر حممد  −الث من اإلنجيل الث −يتلو ذلك السفر  ݠفأقبل الرضا 
ال  :قال ?هفْ ِص  :قال اجلاثليق ?يا جاثليق من هذا النبي املوصوف :فقال ,ݕ

النبي األمي الذي  ,هو صاحب الناقة والعصا والكساء :أصفه إال بام وصفه اهللا
 ,وينهاهم عن املنكر ,يأمرهم باملعروف ,يف التوراة واإلنجيل جيدونه مكتوباً 

التي  غاللواألإرصهم ويضع عنهم  ,م عليهم اخلبائثوحيرِّ  ,باتالطيِّ  وحيل هلم
.. والرصاط األقوم ,عدلاألواملنهاج  ,هيدي إىل الطريق األقصد ,كانت عليهم

هل جتد هذه الصفة يف اإلنجيل  ,سألتك يا جاثليق بحق عيسى روح اهللا وكلمته
 ,نعم :فقال ,اإلنجيل كفروعلم أنه إن جحد  ,افأطرق اجلاثليق ملي  ?هلذا النبي

عند النصارى أنه  ومل يصّح  ,وقد ذكر عيسى هذا النبي ,هذه الصفة يف اإلنجيل
وأقررت بام فيه  ,مل تكفر بجحود اإلنجيل إذاأما  :ݠفقال الرضا  .صاحبكم

 ,هوذكر وصيِّ  ,فإين أوجدك ذكره ,ر الثاينفْ يف السِّ  فخذ عيلَّ  ,ݕمن صفة حممد 
فلام سمع اجلاثليق ورأس اجلالوت  .وذكر احلسن واحلسني ,وذكر ابنته فاطمة

واهللا قد أتى بام ال يمكننا  :فقاال ,عامل بالتوراة واإلنجيل ݠذلك علام أن الرضا 
 به موسى وعيسى وقد برشَّ  ,ه وال دفعه إال بجحود التوراة واإلنجيل والزبورردّ 

فال جيوز لنا  ,ما اسمه حممدفأ ,ر عندنا بالصحة أنه حممد هذاولكن مل يتقرَّ  ,مجيعاً 
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 :ݠفقال الرضا . غريه أوون أنه حممدكم ونحن شاكّ  ,تهلكم بنبوّ  أن نقرّ 

ا اسمه بعد من ولد آدم إىل يومنا هذا نبي  أوفهل بعث اهللا قبل  ,احتجزتم بالشك
من الكتب التي أنزهلا اهللا عىل مجيع األنبياء غري  يشءجتدونه يف  أو ?ݕحممد 
هو  لكم بأن حممداً  نقرَّ  ال جيوز لنا أن :وقالوا ,وا عن جوابهفأحجم ?حممدنا
ه وابنته وابنيه عىل ما ذكرت ألنا إن أقررنا لك بمحمد ووصيّ  ;حممدكم

 .)٨٨(كرهاً  اإلسالمأدخلتمونا يف 
 :قال ,بن صبيح عن الوليد: ݞ الصدوقالشيخ برواية  أيضاً وا واحتجّ 

عيه غري صاحبه إال برت اهللا ال يدَّ  مراألن هذا إ :يقول ݠسمعت أبا عبد اهللا 
 .)٨٩(عمره

 ,وايتنيالرّ بعيد كل البعد عن مضمون  هاتني الروايتنياستنبطوه من وما 
التي تريد نرصة الباطل ولو بالكذب  املريضةهو من اخرتاع العقول قالوه بل ما 
 !ݜ ل عىل آل حممدوالتقوّ 

د النص املجرّ  بوجودمل يكن عىل اجلاثليق  ݠالرضا  اإلمامفاحتجاج 
 ,وانتهى األمر »سيخرج اسمه حممد نبياأن هناك «أي , املشتمل عىل اسم حممد 

هو صاحب الناقة والعصا «: كقوله ,صاتهتبعض خمذكر  ݠ اإلمامن إبل 
وينهاهم عن  ,يأمرهم باملعروف« :كقوله ,وذكر مجلة من أفعاله ,»والكساء
ويضع عنهم إرصهم  ,اخلبائث م عليهموحيرّ  ,باتوحيل هلم الطيِّ  ,املنكر
 ,عدلاألواملنهاج  ,هيدي إىل الطريق األقصدو ,غالل التي كانت عليهمواأل

 ,هوذكر وصيَّ «: بقوله ,هووصيّ  ,ونسله ,بل ذكر حتى نسبه ,»والرصاط األقوم
 شخص النبي األمور تعنيِّ وكل هذه  ,»وذكر احلسن واحلسني ,وذكر ابنته فاطمة

يعني أن النبي مل يكتف  ,نكارهإكن ال يمهذا وسواه,  األكرم ݕ, وال تدل عىل
                                                            

 . ١/٣٤٧اخلرائج واجلرائح  )٨٨(

 . ٢٥٥: األعاملثواب  )٨٩(
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قت فيه كل وحتقَّ  ,واملعجزات الدالة عىل صدقه بل قرهنا بالفعل ,بالدعوى
 !ساملقدّ  ات الكتابوءنب

عائه بادّ ال إ ألهل البيت ݜ,ة انتسابه صحّ علم فال يُ أمحد إسامعيل أما 
ما  والشهرة من أهمي ݕ, , بل املعروف يف البرصة أنه ال ينتسب للنبههو وعمّ 

  ., وتنتفيتثبت به األنساب
, ال ُتعرف صفاته, وال يمكن غائب خمتف أن أمحد إسامعيلمضافًا إىل 

وال ندري  ,دة من الربهانعاءات جمرّ ادّ عنه كله ذكر وما يُ وااللتقاء به,  ,سؤاله
 !عاء دليالً متى أصبح االدّ 

إال صاحبها;  أو اإلمامة عي النبّوةال يدَّ  أنه مع أن الرواية األوىل مل تبنيِّ 
, ومن ضمنهم مسيلمة كثريونواإلمامة ألن التاريخ حيدثنا أنه اّدعى النبوة 

ئة, ومل يذكر التاريخ أن اهللا اب املعارص للنبي ݕ, وكذلك سجاح املتنبِّ الكذَّ 
قصم عمرمها, وعليه فال تفيدهم هذه الرواية يف يشء, إال ما قاله اإلمام الرضا 

الرد عىل تشكيك اجلاثليق بأن املذكور يف اإلنجيل حممد, ونحن ال نعلم  ݠ يف
فهل بعث اهللا قبل أو بعد من ولد آدم إىل يومنا هذا نبّيا « :أنه حممدكم, فقال ݠ

اسمه حممد ݕ? أو جتدونه يف يشء من الكتب التي أنزهلا اهللا عىل مجيع األنبياء 
 هدّينيسامعيل; ألنا إذا سلمنا أن أول املال ينفع أتباع أمحد إ , وهذا»غري حممدنا?

سابق ألوانه;  إسامعيلالتصديق بأنه أمحد ابن اإلمام املهدي, واسمه أمحد, فإن 
لصلبه اسمه  ألن اإلمام املهدي ݠ مل يظهر بعد, وإذا ظهر فلعل هناك ابن

أمحد, هو من يتوىل األمر من بعده, وأما كالم اإلمام الرضا ݠ فهو واضح يف 
هجرية, مل يظهر نبي آخر اسمه  ٢٠٠ىل زمان اإلمام الرضا ݠ , أي سنة أنه إ

  .حممد, ولو كان لبان, فبني األمرين فرق واضح
عيه غري صاحبه إال  وأما الرواية األخرى التي ورد فيها أن هذا األمر ال يدَّ

يف , فهذه الرواية رواها الشيخ الصدوق ݞ يف عقاب األعامل, برت اهللا عمره
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اّدعى اإلمامة وليس هلا بأهل, وال خيفى أنه ليس املراد ببرت العمر  عقاب من

ق بأن ألن البرت هو القطع, وهذا يتحقَّ  ;معاجلة اإلهالك كام ربام يفهمه بعضهم
ع اإلمامة, وهذا لو مل يدَّ  هايعيش من السنني التييعيش مّدعي اإلمامة سنني أقل 

فلم  ,بل النبوةعوا اإلمامة من الناس ادَّ  ما ينبغي أن حتمل عليه الرواية; ألن كثرياً 
 .يعاجلهم اهللا تعاىل باهلالك

بحيث  احلياة,هو التعجيل يف إهناء هالك إن اإل: وبتعبري أوضح نقول
بيِّنا واضحًا لكل أحد, أما البرت فهو اإلنقاص من العمر,  ظاً يكون األمر مالَح 

رًا له يف علم اهللا أن يعيش  فلو كان بأن جيعل  فبرت عمره حيصل, ًال مث سنة ٨٠مقدَّ
 !سنة ٦٠عمره اهللا 

رت عمره أم ال; ويمتنع عىل اإلنسان العادي يف بعض األحيان معرفة أنه بُ 
عي اإلمامة, ولذلك نجد أن كثريًا اّدعوا اإلمامة, لعدم العلم بالعمر األصيل ملدّ 

س الفرقة القاديانية, ومؤسس الدين  وعاشوا سنيناً  البهائي, طويلة, مثل مؤسِّ
 .الذين عاشوا سنني طويلة ينرشون ضالالهتم وبدعهم

ومع اإلغامض عن كل ذلك فإن أمحد إسامعيل ال ُيعلم حاله يف هذا 
الوقت, هل هو سامل معاىف, أو أن اهللا تعاىل قد برت عمره وأهلكه, ولكي يصح 

أمحد  احتجاج هؤالء هبذه القاعدة يف هذه الفرتة عىل األقل, عليهم أن يثبتوا أن
 .إسامعيل ال يزال حيا معاىف, حتى نتأكد من أن اهللا تعاىل مل يبرت عمره

عند  )كامل الدين(هي الرواية التي أخرجها الصدوق يف لظهر اقاصمة و
وحممد بن احلسن بن أمحد بن  ,حدثنا أيب: قال ݠ, يوسف وصّيةحديثه عىل 

 وحممد بن ,جعفر احلمريي وعبد اهللا بن ,حدثنا سعد بن عبد اهللا :قاال ݡ,الوليد 
حدثنا أمحد بن حممد بن عيسى, عن  :قالوا ,وأمحد بن إدريس مجيعاً  ,حييى العطار

أيب  عن حممد احللبي, عن ,عن أبان بن عثامن ,أمحد بن حممد بن أيب نرص البزنطي
إن يوسف بن يعقوب صلوات اهللا عليهام حني حرضته الوفاة  :قال ,ݠعبد اهللا 
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 ,إن هؤالء القبط سيظهرون عليكم :فقال ,م ثامنون رجالً مجع آل يعقوب وه
وإنام ينجيكم اهللا من أيدهيم برجل من ولد الوي بن  ,ويسومونكم سوء العذاب

فجعل الرجل من  .غالم طوال جعد آدم ݠ,اسمه موسى بن عمران  ,يعقوب
فذكر أبان بن  .ي عمران ابنه موسىويسمّ  ,ابنه عمران يبني إرسائيل يسمّ 

موسى ما خرج  :أنه قال ݠعن أيب جعفر  ,عن أيب احلسني عن أيب بصري ,عثامن
 عي أنه موسى بنكلهم يدّ  ,من بني إرسائيل اباً حتى خرج قبله مخسون كذَّ 

 .)٩٠(عمران
 ,غري صاحبها وصّيةعي الربام يدَّ  أنه عنتكشف  لرواية الصحيحةفهذه ا

عىل  إرسائيل بناءً ة يف بني النبو اباً عاء مخسني كذَّ وادّ  ,بل هي خترب بوقوع ذلك
  !عيه القوموهذا مسقط ملا يدَّ  ,ݠ نبي اهللا يوسف وصّية

خمالف ملا عليه  اإلسالموحال  ,حصل يف األمم السابقة هذا إن :يقالوقد 
 .الرشائع السابقة
 وقانون ربَّاين,هلية إة نَّ القاعدة هي ُس عوا أن هذه أن القوم ادَّ  :واجلواب

  Í Î Ï, {ل الرشائع السامويةل بتبدّ هلية ال تتبدَّ إلأن السنن ا واملعروف
Ð Ñ {. 

ويبقى  ,عىل هذه القاعدة التي ابتدعوها دليالً  ال تصلح فهذه األحاديث
عاء د ادّ جمرّ  »وصّيةالبرصي هو املذكور يف رواية ال إسامعيلن أمحد إ« :قوهلم

 .وزعم ال دليل له
يف الروايات املباركة ين ملعرفة األشخاص املذكوروقد ذكروا أدلة أخرى 

أهنا ال تصلح أن و , زيفهاونبّني  ,سنذكرها الحقاً  ات,واالستخار ,كاألحالم
 .مهّمة ثبات عقيدةإ عن ا فضالً رشعي  س حكامً تؤسِّ 

                                                            
 . ١٤٧ :ام النعمةكامل الدين ومت )٩٠(





 
 

  السفارة إمساعيل أمحد دعوى
  
  

فني يف ىل املكلَّ إ ݗ املهدي اإلمامأنه رسول من  إسامعيلعي أمحد يدَّ 
ء آخر تقليدهم علام وقعوا فيه بسبباالنحراف الذي   هلميبنيِّ ل; هذا العرص
 !ىل الصوابإدهم شريلكي الزمان, و

كل حال  عىل«: , قال فيهإسامعيلأمحد وهناك تسجيل صويت منسوب إىل 
وأرسلني هذه املرة إىل  ,ݠ اإلماموشاء يل اهللا أن ألتقي  ,ت األيام واألشهرمرَّ 

طرح ما أخربين به عىل جمموعة من طلبة أل ;رشفاأل احلوزة العلمية يف النجف
 ,مجاالً وباختصارإ ملهم أن أعرض إىل هذا اللقاء ولووأرى من ا ,احلوزة العلمية
هني فيها ألهنا املرة األوىل التي يوجِّ  ;نعطافة تارخيية يف حيايتاباعتباره يمثل 

نجف دامي يف احلوزة العلمية يف الللعمل وبشكل علني وِص  ݠاملهدي  اإلمام
 .»فه آالف التحية والسالمعىل مرشِّ  رشفاأل

عي أنه ; ألنه يدَّ خطر منهاأ هيبل  ,كسابقتها جداوما ذكره دعوى خطرية 
يليق  دقيقاً  ولذلك ال بد من مناقشتها نقاشاً  ,ݗممثل رسمي لإلمام املهدي 

 .بحجم هذه الدعوة
 :السفارة معىن

ه عىل بنصِّ  تكون ,ݠ املهدي ماماإلة عن هي نيابة خاّص  :السفارة
من املهام التي تكون عادة من  تكليفه بجملةهي تقتيض و ,بعينهشخص 

 .ݠ اإلمامات خمتّص 
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فيكون  ,والناس اإلماموقد يظن البعض أن السفارة هي جمرد وساطة بني 

 ,تواصل بني الطرفني جرس مدته مهمّ  ,الربيد يف عرصنا احلارض يالسفري كساع
أن السفارة مقام من الروايات ذ يظهر إ ,هذا بكثري ن دوره أكرب منأ والصحيح

جرت عىل  ݗ املهدي اإلمامن سفراء فإ ,هلية, كاملناصب اإلال يبلغه أي أحد
 !إن شاء اهللا تعاىل الحقاً  هسنذكروصنعوا اخلوارق كام  ,أيدهيم كرامات

يفوق ما عليه عامة  جيزم بأن هلم مقاماً زياراهتم بل من يقرأ بعض فقرات 
باحلق  جئتك عارفاً  :يف زيارهتم فقد ورد ,د دعوى كوهنم جمرد نقلةويفنِّ  ,سالنا

ما  والسالم عليك من باٍب  ,نك ما خنت يف التأدية والسفارةأو ,الذي أنت عليه
ك بنوره ن اهللا اختصَّ أ شهدُ أَ  ,ما أمكنك ومن ثقةٍ  ,ما آمنك ومن سفريٍ  ,أوسعه

 ,بتوحيد اهللا جئتك خملصاً .. ليهإ وأديَت  ,عنه يَت دَّ أف ,حتى عاينت الشخص
 ,يا حجة املوىل ,ومن الذين خالفوك ,والرباءة من أعدائهم ,ومواالة أوليائك

 .)٩١(يلوهبم إىل اهللا توّس  ,هيوبك إليهم توّج 
النيمن عى عرب التاريخ مجلة وقد ادَّ   ,وهبتاناً  املنصب زوراً  هذا الدجَّ

به من حظوة ومكانة عند ره لصاحوما يوفّ  ,وذلك لعلمهم بخطورة املنصب
 .الناطق اإلمامذ أنه يصبح لسان إ ,الناس
 :ݠ اإلمام سفري تعيني

ة طرق لتعيني بعت عدّ مراجعة تاريخ السفارة والسفراء نجد أنه قد اتُّ عند 
 :, وإلعالم الناس بسفارتهالسفري

كام ورد يف حق  السفري,عىل سفارة  ݠ املعصوم اإلمامنص  :ولاأل
: عن عبد اهللا بن جعفر احلمريي أنه قال ݞ الكلينيالشيخ  روى فقد ,العمري

 سألته :قال ,ݠ] اهلادي[عن أيب احلسن  ,وقد أخربين أبو عيل أمحد بن إسحاق
                                                            

 .٦/١١٨هتذيب األحكام  )٩١(
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فام  ,العمري ثقتي :فقال له ?ن أقبلوقول مَ  ,ن آخذعمَّ  أون أعامل مَ  :وقلت
فإنه  ,ه وأطعفاسمع ل ,يقولوما قال لك عني فعني  ,يي يؤدّ ى إليك عني فعنّ أدَّ 

عن مثل  ݠ ]العسكري[ وأخربين أبو عيل أنه سأل أبا حممد .الثقة املأمون
وما قاال  ,يانيا إليك عني فعني يؤدِّ فام أدَّ  ,العمري وابنه ثقتان: فقال له ,ذلك

فهذا قول  .فإهنام الثقتان املأمونان ,فاسمع هلام وأطعمها ,لك فعني يقوالن
 .)٩٢(إمامني قد مضيا فيك

قال يل  :قال ,عن حممد بن مهام: )الغيبة(يف الطويس ݞ الشيخ رواه وما 
ملا مىض أبو عمرو ريض اهللا تعاىل عنه أتتنا الكتب  :عبد اهللا بن جعفر احلمريي

 .)٩٣(مقامه ݤبإقامة أيب جعفر  ,ب بهباخلط الذي كنا نكاتَ 
وذلك بأن ينصب السفري  ,الالحقالسفري السابق عىل السفري نص  :الثاين

نظري ما  ,بحيث ال خيتلف فيه ,ويعرفه الناس ,آخر يقوم مقامه سفرياً  بل موتهق
 .عليه حممد بن عثامن العمري الذي نصَّ  لحسني بن روح النوبختيلحصل 

عبد اهللا جعفر بن حممد املدائني املعروف  أيبعن : فقد روى الشيخ بسنده
ال الذي يف يدي إىل محلت امل إذاكان من رسمي  :قال ,بابن قزدا يف مقابر قريش

أن أقول له ما مل يكن أحد يستقبله  ݞالشيخ أيب جعفر حممد بن عثامن العمري 
 ,فأراجعه .دعه ,نعم :فيقول يل ݠ,هذا املال ومبلغه كذا وكذا لإلمام  :بمثله

فرصت إليه  .فيقبضه .ݠنعم لإلمام  :فيقول ?ماملإلإنه  :تقول يل :فأقول له
امض  :فقال يل ,فقلت له عىل رسمي ,امئة دينارومعي أربع ݞآخر عهدي به 

 عيلَّ  فردَّ  ?تقبضها أنت مني عىل الرسم :فقلت ,فتفتوقَّ  ,هبا إىل احلسني بن روح
يف  فلام رأيت .فادفعها إىل احلسني بن روح ,قم عافاك اهللا :وقال ,كاملنكر لقويل
 ,كفلام بلغت بعض الطريق رجعت كالشا ,خرجت وركبت دابتي وجهه غضباً 

                                                            
 . ١/٣٣٠الكايف  )٩٢(

 . ٣٦٢ :الغيبة )٩٣(
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 .يل نْ فاستأذِ  ,أنا فالن :فقلت ?من هذا :فقال ,اخلادم فخرج إيلَّ  ,فدققت الباب

بد  فإنه ال ,دخل فاستأذن يلا :فقلت له ,فراجعني وهو منكر لقويل ورجوعي
فخرج  ,وكان قد دخل إىل دار النساء ,فدخل فعرفه خرب رجوعي .من لقائه

يصف حسنهام وحسن وفيهام نعالن  ,وجلس عىل رسير ورجاله يف األرض
مل  :فقلت ?متتثل ما قلته لك ملْ  وملَ  ?أك عىل الرجوعما الذي جرَّ : فقال يل ,رجليه

فقد أقمت أبا  ,قم عافاك اهللا :فقال يل وهو مغضب .أجرس عىل ما رسمته يل
قم  :فقال ?اإلمامبأمر  :فقلت ,ونصبته منصبي ,القاسم حسني بن روح مقامي

 .)٩٤(لم يكن عندي غري املبادرةف .عافاك اهللا كام أقول لك
كني مع وجود املشكِّ  خصوصاً  ,باملعجزة السفارةثبت قد ت :الثالث

ة عدَّ  ݗ ةاحلجّ  اإلماماب ولذلك ظهرت من نوَّ  سفريًا, هبوالطاعنني يف تنصي
 :كرامات أثبتوا هبا صدق دعواهم

فقد روى الشيخ , كام صدر من السمري :ارهم باملغيباتخبإ :منها
حرضنا بغداد يف السنة التي تويف فيها  :عن مجاعة من أهل قم, قالوا الطويس ݞ

أيب عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه, وكان أبو احلسن عيل بن حممد السمري 
قد ورد الكتاب : ݞ يسألنا كل قريب عن خرب عيل بن احلسني ݥ, فنقول

 ,له مثل ذلك حتى كان اليوم الذي ُقبض فيه, فسأَلنا عنه, فذكرنا. باستقالله
فأثبتنا  :قالوا .بض يف هذه الساعةفقد قُ  ,جركم اهللا يف عيل بن احلسنيآ: فقال

 ,ثامنية عرش يوماً  أو ان بعد سبعة عرش يوماً فلام ك ,تأريخ الساعة واليوم والشهر
 .)٩٥(ݞبض يف تلك الساعة التي ذكرها الشيخ أبو احلسن ورد اخلرب أنه قُ 
روى  فقد ,كام صدر من السفري الثاين :علمهم بتاريخ وفاهتم :ومنها

 :قال ,عيل بن أمحد الدالل القمياحلسن  أيب الطويس ݞ بسنده عن الشيخ
                                                            

  .٣٦٧ :الغيبة )٩٤(

 . ٣٩٦ :نفس املصدر )٩٥(
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فوجدته وبني يديه  ,سلم عليهأل يوماً  ݤدخلت عىل أيب جعفر حممد بن عثامن 
عىل  ݜمن القرآن وأسامء األئمة  ويكتب آياً  ,ينقش عليها ,ساجة ونقاش

 ,هذه لقربي تكون فيه :فقال يل ?سيدي ما هذه الساجةيا  :فقلت له ,حواشيها
 ,وأنا يف كل يوم أنزل فيه ,وقد عرفت منه ,أسند إليها :قال أو .أوضع عليها

كان يوم  فإذا ,فأخذ بيدي وأرانيه :وأظنه قال ,صعدأف فيه من القرآن فأقرأ جزءاً 
 ,وجل رصت إىل اهللا عزَّ  ,من سنة كذا وكذا ,من شهر كذا وكذا ,كذا وكذا

ومل أزل  ,فلام خرجت من عنده أثبت ما ذكره .وهذه الساجة معي ,فنت فيهودُ 
 ,فامت يف اليوم الذي ذكره ,أبو جعفر مر حتى اعتلَّ األر فام تأخَّ  ,به ذلك باً مرتقِّ 

 .)٩٦(ودفن فيه ,من السنة التي ذكرها ,من الشهر الذي قاله
خ الطويس ݞ روى الشي فقد :األخرىعلم بعضهم باللغات  :ومنها

 ,هلا زينب من أهل آبة كانت امرأة يقال :قال ,عن حممد بن عيل بن متيلبسنده 
 فصارت إىل عمي جعفر بن ,وكانت امرأة حممد بن عبديل اآليب معها ثالثامئة دينار

أحب أن يسلم هذا املال من يدي إىل يد أيب القاسم بن  :وقالت ,أمحد بن متيل
فلام دخلت عىل أيب القاسم بن روح  ,رجم عنهانفذين معها أتفأ :قال .ݤروح 
زينب چونا چون بدا كوليه « :فقال هلا ,أقبل عليها بلسان آيب فصيح ݤ

فاستغنت من  ?وما خرب صبيانك ?وكيف كنت ?كيف أنت :ومعناه ,»جونسته
 .)٩٧(ورجعت ,مت املالوسلَّ  ,الرتمجة

ىل اتصال كانوا عالتي تثبت أن هؤالء السفراء  الرواياتوغريها من 
التي ذكرناها توحي بأهنم  تبعض الروايا ولعّل  ,ݗ مام صاحب األمرباإل

فلام خرجت من « :من قول الراوي مثل ما ورد ,كانوا يف اختبار دائم من الشيعة
: يف الرواية األخرى اآلخر وقول ,»به ذلك باً ومل أزل مرتقِّ  ,ما ذكره عنده أثبتُّ 

                                                            
 . ٣٦٥ :الغيبة )٩٦(

 . ٣٢١ :نفس املصدر )٩٧(
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 .»شهرفأثبتنا تأريخ الساعة واليوم وال«

باب  من أوة, عبثيّ ليست خبارات أن هذه احلوادث واإلكل هذا يثبت و
وقطع دابر  ,بل كانت بغرض ترسيخ سفارهتم ,استعراض العضالت عىل العامة

 ,وحممد بن عيل بن بالل ,أمحد بن هالل العربتائي: أمثال فيها, كنياملشكِّ 
بل  ,املجاهيل بني الناس أن السفراء مل يكونوا من علامً  ,النيمن الدجَّ  اوغريمه

أمجع الشيعة يف بل  بالتقوى والصالح, ومشهورين بالعلم, كانوا معروفني
 .تهم للسفارةون يف أهليّ الشيعة يشكّ  , وما كانمعىل عدالتهم ووثاقته وقتهم

بد أن  وال ,ة تثبت بالطرق التي ذكرناها آنفاً ن السفاروبناًء عىل هذا فإ
ما قادرًا عىل إثبات ويكون  ,بالعدالة ومشهوراً  ,بالعلم معروفاً يكون السفري 

 .الف واملخالفاملؤيدعم به موقفه أمام 
ومل يقم أحد منهم بذلك إال بنص عليه من قبل : ݞالطربيس الشيخ قال 

ومل تقبل الشيعة قوهلم إال  ,م عليهونصب صاحبه الذي تقدَّ  ݠ,صاحب األمر 
 ݠ,نهم من قبل صاحب األمر بعد ظهور آية معجزة تظهر عىل يد كل واحد م

 .)٩٨(تهمة بابيَّ وصحّ  ,تدل عىل صدق مقالتهم
 :الكربى الغيبة عصر يف السفارة

املهدي  مامالسفارة والنيابة اخلاصة لإلعىل انقطاع الشيعة كافة  أمجع
 .إىل يومنا هذا هـ٣٢٩ من سنةابتداًء أي  ,يف الغيبة الكربى ݗ

العمدة فيها هي الرواية املعروفة  لعلو ,أدلةوقد استدلوا عىل ذلك بعدة 
 .بتوقيع السمري واملشهورة يف كتب احلديث

حممد احلسن بن  بسنده عن أيب كاملݞ يف اإل الصدوقالشيخ روى فقد 
بمدينة السالم يف السنة التي تويف فيها الشيخ عيل بن  كنُت  :قال ,أمحد املكتب
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فأخرج إىل الناس  ,يامه قبل وفاته بأفحرضتُ  ,س اهللا روحهحممد السمري قدَّ 
 أعظم اهللا أجر ,بسم اهللا الرمحن الرحيم يا عيل بن حممد السمري :نسخته توقيعاً 

إىل  وال توصِ  ,مجع أمركفأ ,فإنك ميت ما بينك وبني ستة أيام ,إخوانك فيك
فال ظهور إال بعد إذن  ,فقد وقعت الغيبة الثانية ,أحد يقوم مقامك بعد وفاتك

 ,وامتالء األرض جوراً  ,بعد طول األمد وقسوة القلوب وذلك ,وجل اهللا عزَّ 
عى املشاهدة قبل خروج السفياين أال فمن ادَّ  ,عي املشاهدةوسيأيت شيعتي من يدَّ 

 :قال .وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم ,والصيحة فهو كاذب مفرت
إليه وهو فلام كان اليوم السادس عدنا  ,وخرجنا من عنده ,فنسخنا هذا التوقيع

ومىض  .هللا أمر هو بالغه :فقال ?ك من بعدكوصيّ  نْ مَ : فقيل له ,جيود بنفسه
 .)٩٩(فهذا آخر كالم سمع منه ,ݤ

وهذه الرواية واضحة الداللة عىل أن كل من يّدعي املشاهدة أي السفارة 
والنيابة يف عرص الغيبة قبل الصيحة وخروج السفياين فوظيفة الشيعة تكذيبه, 

عي السفارة قبل العالمتني اء بدعوته, وبام أن أمحد إسامعيل يدَّ وعدم االعتن
 .املذكورتني فالواجب هو تكذيبه

وألجل ذلك صارت هذه الرواية عائقًا كبريًا أمام دعوة أمحد إسامعيل 
رواية السمري يف (وأتباعه, فاهتموا هبا أشد االهتامم, وصنفوا فيها كتبًا ككتاب 

 !ةمهم املزعوم أكثر من مرَّ , وسألوا عنها إما)امليزان
عي دَّ مُ  إسامعيلجواب أمحد  , فإنا سنذكروبام أن هذه الرواية مهمة

 .املستوى العلمي هلذا لرجل للقارئ العزيز ; ليتبنيقالونجيب عىل ما  ,السفارة
توجد كثري من : عىل هذه الروايةاجلواب املنسوب له يف أمحد إسامعيل قال 

; وأعرضوا منذ زمن بعيد ,ولذا فهم تركوها ,وهي كافية ,املناقشات هلذه الرواية
 وعندهم لو ,فهي مطعون يف سندها ,م يعلمون أن االحتجاج هبا ال قيمة لهألهن
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كانت صحيحة السند ال تفيد االعتقاد دون أن يعضدها ما يوصل إىل اليقني 

 ,فوفهمه عدة منهم بأكثر من فهم خمتل ,إضافة إىل أن متنها متشابه. بصدورها
أم أن قواعدهم لعبة  ,تها عندهميَّ لِّ وهذا يطعن يف كُ  ,رةهنا غري مسوَّ أإضافة إىل 
ىل أهنا إضافة إ !وا أوقفوا العمل هبا?ؤوإذا مل يشا ,هبا وا عملواؤشا إذا ,عندهم

وما حدث مع الشيخ املفيد  ,منها رواية اليامين ,منقوضة بعدة روايات وأحاديث
 .)١٠٠(هبذه الرواية أمر غري مقبول عىل كل حالل فمسألة التعلّ  ,من رسائل

طعن يف العىل مشتمل  إسامعيلأمحد القارئ العزيز أن كالم  وكام يالحظ
داللتها عىل تكذيب  , وإنكارمتنهامناقشة و ,يتهاجّ يف ُح التشكيك و ,سند الرواية

ل مؤلف الكتاب بتوسيع البحث يف الرواية ببيان وقد تكفَّ  من يّدعي السفارة,
 :ولنا عىل ما قاله عدة ردود ,مامهإود مقص

ولذا فهم  ,وهي كافية ,كثري من املناقشات هلذه الرواية توجد: أما قوله
 .م يعلمون أن االحتجاج هبا ال قيمة له; ألهنوأعرضوا منذ زمن بعيد ,تركوها
ون هبذه الرواية عىل فهو مردود بأن علامء الشيعة كانوا وال يزالون حيتجّ  

, وال جتد خمالفًا منهم رأهيم اجتمعهذا وعىل  ,ارة يف الغيبة الكربىانقطاع السف
 .يف اعتبار الرواية يف هذه املسألة, وهذا كاٍف 
كذب  »ولذا فهم تركوها, وأعرضوا منذ زمن بعيد«: وهبذا يتضح أن قوله

أنه مل يذكر كالم واحد من العلامء أعرض عن هذه لكذبه  ثباتاً إويكفينا  ,دمتعمَّ 
  .انقطاع السفارة يف عرص الغيبة الكربىة ومل يعتمدها يف االستدالل عىل الرواي

منا به ثرية غري صحيح, ولو سلَّ وزعمه أن هذه الرواية فيها مناقشات ك
كثريًا من  ذكرواوجود مناقشات يف رواية ال يبطلها, وإال فإن العلامء فإن 

 . ايتهاإلثارات يف روايات معتربة كثرية, وهذا ال يبطل حجّ 
 وصّيةاملناقشات واإلعراض عن الرواية موهن هلا, فإن رواية ال وإذا كان
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مهديا, أنكرها العلامء, وأعرضوا عنها, فلامذا املشتملة عىل ذكر اثني عرش 
  !وا هبا?لموعحها أمحد إسامعيل وأتباعه, صحَّ 

ألن أمحد إسامعيل  ;فهو غريب جدا »فهي مطعون يف سندها« :وأما قوله
الرجال, وينكرون مناقشة األسانيد, ويمنعون رد اعه يطعنون يف علم وأتب

كالم أهل البيت ݜ, ورد  منبزعمهم  ألهنا ;الروايات حتى لو كانت ضعيفة
 .كالمهم سالم اهللا عليهم جرم عظيم

 وجه ضعف سند هذه الرواية, وكيف كان فإن أمحد إسامعيل مل يبنيِّ 
وسبب ضعفها عندهم : فقال ,الضعف واطنىل مإ املعلِّق عىل كالمه أشارولكن 

بحار  »نه خرب واحد مرسلإ« :قال املجليس ,رسالاإل :أحد أمرين; األول
 ,١٤٦ص  ,اإلسالمذا قال الكاظمي صاحب بشارة ك, و٥٣/٣١٨األنوار 
 .)١٠١(حوا بذلكرصَّ  امكالضعف بأمحد بن احلسن املكتب  :والثاين

قراءة جديدة يف توقيع (ابه نفس هذا الكالم يف كت ضياء الزبيدي وذكر
 .)السمري

أن احلديث رواه الشيخ الطويس ݞ يف الغيبة,  :واجلواب عىل ما أوردوه
وأخربنا مجاعة, عن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه, : هبذا السند

كنت بمدينة السالم يف : حدثني أبو حممد احلسن بن أمحد املكتب, قال: قال
إىل آخر ... يها الشيخ أبو احلسن عيل بن حممد السمري ݞ السنة التي تويف ف

 .الرواية
رواية الشيخ الطويس وال شك أن من حكم عىل الرواية باإلرسال نظر إىل 

ن اجلامعة الذين روى عنهم الشيخ الطويس ݞ غري الغيبة فقط; ألݞ يف كتاب 
رفة , ولكن من املعلوم أن من كان مثل الشيخ الطويس علًام ومعنيمعروف

                                                            
  .امش, يف اهل٣٠ :لصالحمع العبد ا )١٠١(
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عن مجاعة كلهم غري  املهم ع منه أن يروي مثل هذا احلديثتوقَّ بالرجال, ال يُ 
هذا احلديث رواه الشيخ الصدوق ݞ يف كتاب كامل الدين نفس ثقات, مع أن 
يدل عىل أن  , وهذا)١٠٢(كتبعن أيب حممد احلسن بن أمحد املمبارشة  ومتام النعمة
 .نيصادقكانوا ثقات حلديث الشيخ الطويس هذا ا ن روى عنهمياجلامعة الذ

هـ عن عمر ينيف عىل السبعني ٣٨١والشيخ الصدوق ݞ املتوىف سنة 
هـ, وكان عمره حوايل عرشين عامًا, ٣٢٩عامًا, أدرك السفري الرابع املتوىف سنة 

وال شك يف أنه أدرك أبا حممد احلسن بن أمحد املكتب املعارص للسفري الرابع, 
 .ية الشيخ الصدوق ݞفالرواية ال إرسال فيها بروا

فوا رواية السمري ݞ من أتباع أمحد ومن تدليسات هؤالء الذين ضعَّ 
إسامعيل ومتوهياهتم أهنم نسبوا تضعيف هذه الرواية إىل الشيخ املجليس ݞ يف 

 هو املريزا النوري »ن السند مرسلإ« :ن الذي قالكتاب بحار األنوار, مع أ
  .من بحار األنوار ٥٣يف أواخر اجلزء  الطربيس, يف كتابه جنة املأوى املطبوع

نسبة التضعيف إىل املجليس ݞ بنظر الشيعة أهم من والسبب يف ذلك أن 
فصل اخلطاب (نسبته إىل املريزا النوري الطربيس الذي يشنَّع عىل الشيعة بكتابه 

 ., وهذا من عدم أمانتهم العلمية كام ال خيفى)يف حتريف كتاب رب األرباب
أمحد إسامعيل الذي يعترب نفسه إمامًا معصومًا يرىض وال ندري كيف 

ق كتابه ويتكلم عىل أن حيقِّ  ,والسفري اخلامس ويزعم أنه اليامين املوعود ,مهديا
 س, ولوال أن هذه الكتب موجودة يف املوقعأكثر من رجل كاذب مدلِّ لسانه 

لكتب يف الرسمي ألمحد إسامعيل ملا ألقينا بالالئمة عليه, ولكن وجود هذه ا
موقعه, وإحالته السائلني عليها كام يف األجوبة املنسوبة إليه, فإن كل ما فيها من 

  .ته الكاملة جتاههال هو مسؤوليّ أكاذيب وأخطاء وتدليسات يتحمَّ 
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مسقط بكام أن حكمهم عىل الرواية بأهنا خرب واحد ليس بموهن هلا وال 
هو يف مقابل  إنام بار اآلحادذ أن احلكم بكون الرواية من أخإ ;هلا عن احلجية

 .وقد اشتهر بني الشيعة أن كال القسمني حجة ,التواتر
يف لبحث ل حينئذ حاجة وال ,لعلميفيد اتواتر امل أنالفرق بينهام هو  ,نعم
بد من البحث يف  والاملعترب, ال الظن إيف حني أن أخبار اآلحاد ال تفيد  ,أسانيده

 .حتفها للعمل هباالقرائن التي  حتصيل وأ أسانيدها,
هم عىل ال أننا ال نقرّ إ ,به نقرّ  رواية السمري خرب آحاد صحيحفالقول بأن 

 .يف العقائد أن خرب اآلحاد ليس بحجةليه من إما ذهبوا 
موا قسَّ أن علامء الشيعة وهنا ال بد أن نلفت النظر إىل أمر مهم, وهو 

ال يف إيشرتطوا التواتر  ومل ,عقائدالوفروع  ,عقائدالأصول  :قسمني ىلإالعقائد 
أحوال األئمة بيان أما فروع العقائد ك, كالنص عىل األئمة مثالً  ,أصول العقائد

 .شرتط فيها التواترفلم يُ ݜ األئمة عىل األنبياء  تفضيل أو ,ومقاماهتم
نص يكون إثباته باألمور التي وانقطاع السفارة يف الغيبة الكربى ليس من 

 .ص واحد جامع لرشوط احلجيةبل يكفي وجود ن ,متواتر 
وقد  ,أما املناقشة الثالثة يف السند فهي ضعف أمحد بن احلسن املكتب

 !ال ذكر له يف كتب الرجال ,بل مهمل ,عوا أن الرجل جمهولادَّ 
ثبات دعوى أمحد إوهي  ,مسبقة بنتائجيكتبون أن القوم  :واجلواب

قع حتت أيدهيم مما كل ما يون بوهلذا نراهم حيتجّ  ,بكل الوسائل إسامعيل
 !حديث يبطل دعواهمعرضون عن كل ويُ  ,ينفعهم

لع عىل كتبهم جيد أهنم دائًام حياولون التقليل من أمهية علم ومن اطّ 
وكالمهم يف ذلك كثري, ولكن نجدهم اآلن يرجعون إىل  فيه, ويطعنونالرجال, 

 .أقوال علامء الرجال التي طعنوا فيها يف كتبهم األخرى
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ء القوم ال يقيمون وزنًا لعلم الرجال وال ألقوال الرجاليني, وبام أن هؤال

 : فإين أوجه كالمي إىل القراء األعزاء املنصفني فأقول هلم
والتوثيقات  ,خاصةتوثيقات و ,عامة توثيقات: قسمنيعىل التوثيقات إن 

, وغريهم وابن الغضائري ,والطويس ,مني كالنجايشاملذكورة يف كتب املتقدِّ 
العامة فهي وجود التوثيقات أما  ,هي توثيقات خاصة  أرسارهمقدَّس اهللا

  .ىل وثاقتهإد يركن الرجايل حمدّ  راوٍ أمارات وقرائن متى ما اجتمعت يف 
يف كتب  ذكر فعالً والراوي الذي حاولوا تضعيفه يف هذا التوقيع مل يُ 

رد فيه ولكن ليس كل راو مل ي ,ومل يرد فيه توثيق خاص ,نيماملتقدِّ الرجاليني 
التي  وصّيةتوثيق جيب طرح روايته, ولو كان األمر كذلك لوجب طرح رواية ال

 .مأغلب رواهتا غري موثقني كام بيَّنا ذلك فيام تقدَّ 
تستفاد وثاقته من أمور أخرى,  والسبب يف ذلك أن الراوي يمكن أن

و , مضافًا إىل كونه من مشايخ اإلجازة لبعض كبار علامء الطائفة, أكالرتّيض 
  .كثرة رواية بعض أعالم الطائفة عنه, وهكذا

 عنه يف أكثر ويكفي يف الداللة عىل وثاقته أن الشيخ الصدوق ݞ ترىضَّ 
 .من موضع من كتبه

حدثنا حممد بن موسى املتوكل ݤ, وحممد بن حممد بن عصام : قال ݞ
وعيل بن  ,وعيل بن عبد الوراق ,الكليني, وأبو حممد احلسن بن أمحد املؤدب

حدثنا حممد بن يعقوب : , قالواريض اهللا عنهمد بن حممد بن عمران الدقاق أمح
  .)١٠٣(الخ... الكليني ݥ

 .وأبو حممد احلسن بن أمحد املؤدب هو نفس رواي حديث السمري ݞ
وحدثني هبذا  −حدثنا : وقال الشيخ الصدوق ݞ يف موضع آخر
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حممد بن عمران وعيل بن أمحد بن  ,حممد بن حممد بن عصام الكليني :احلديث
واحلسني بن  ,سن بن أمحد املؤدباحلو ,وعيل بن عبد اهللا الوراق ,الدقاق

حدثنا حممد بن يعقوب : قالوا ,ريض اهللا عنهمإبراهيم بن أمحد بن هشام املؤدب 
 ,حدثنا القاسم بن مسلم: قال ,حدثنا أبو حممد القاسم بن العال: قال ,الكليني

 .)١٠٤(ݠن الرضا ع ,عن أخيه عبد العزيز بن مسلم
وتريض أمثال الشيخ الصدوق ݞ دليل عىل القول بالوثاقة, كام أفاده 

 .مجلة من األعالم
إنه ال خيفى عليك إمكان استفادة وثاقة : عبد اهللا املامقاين ݞ قال الشيخ

 .من أمور  −وا عىل وثاقته أم ال نصُّ   −الرجل 
يه عنه, أو نحو م اإلمام ݠ عىل رجل, أو ترضترّح : ومنها: إىل أن قال

ذلك, فإنه ال يعقل صدور ذلك منه ݠ إال بالنسبة إىل ثقة عدل, بل الرتحم 
 .)١٠٥(كام ال خيفى عىل الفطن اللبيب يض ونحومها من املشايخ يفيد ذلكوالرت

وقد أدرجه الوحيد ݥ يف فوائده الرجالية : وقال حفيده يف احلاشية
طبعة احلجرية, ويف الطبعة من ال[ ١١: أول كتاب منهج املقالاملطبوعة يف 

حيث .. ذكر اجلليل شخصًا مرتضيًا ومرتمحاً : أن , وغريهم]١/١٥٧ ةاملحقق
 وقاله غري واحد, منهم الكاظمي يف.. استفيد منه حسن الشخص, بل جاللته

   .)١٠٦(١٣٥−١/١٣٤عدة الرجال 
املعنون سواء كان : هذا الراوي فقال املامقاينحمي الدين وقد وثق الشيخ 

وكون رواياته  ,بل يف أعىل مراتب احلسن ,أقالً  فهو عندي حسنٌ  حسيناً  أو اً حسن
 ونال املثول لدى عيل بن ,ف بالتوقيعوأنه ممن ترشَّ  ݥ,لصدوق شيخ ل هألن ;عتربةم

                                                            
  .٢/٢٠٠نفس املصدر  )١٠٤(

  .٢/٢٨٠ من تنقيح املقال يف علم الرجال الفوائد الرجالية )١٠٥(

  .٢/٢٨٠ نفس املصدر )١٠٦(
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 .)١٠٧(واهللا العامل ,وقرائن أخرى ,وكون رواياته سديدة ,حممد السمري

 .والنتيجة أن الرواية صحيحة السند ال إشكال فيها
ذ توجد قرائن إ ,أن صحة اخلرب ال تتوقف عىل وثاقة هذا الراوي علامً 

 :منها ,ة هذا اخلربد صحَّ داخلية وخارجية تؤكِّ 
أعظم « :خبار بتاريخ موت السمري يف قولهاشتامله عىل اإل :القرينة األوىل

ال يمكن  ,وهذا يشء معجز ,»نك ميت ما بني ستة أيام, فإخوانك فيكإاهللا أجر 
 ,تشيع وتنترش بني الناس , وعادة املعجزاتݗ ال من حجة اهللاإن أن يكو

نه رصح أن إبل  ,أنه الوحيد الذي شهد الواقعة عِ أن الراوي مل يدَّ  خصوصاً 
فأخرج إىل الناس  ,فحرضته قبل وفاته بأيام«: ا بقولهاحلدث كان مجاهريي 

فلام  ,رجنا من عندهوخ ,فنسخنا هذا التوقيع«: كام أن يف آخر اخلرب قال ,»توقيعاً 
 عىلأن خيفى ال يمكن  اخلطورةبمثل هذه  فحدٌث  ,»كان اليوم السادس عدنا إليه

 .ݤ شيخ الصدوقأمثال ال
الشيخ الطويس  حيث أخرجه ,شهرة هذا اخلرب بني الشيعة :القرينة الثانية

الطربيس يف , و)كامل الدين ومتام النعمة(, والشيخ الصدوق يف )الغيبة(يف 
ما اشتهر  أو ,الذي التزم يف مقدمته بنقل ما أمجعت عليه الطائفة )اجاالحتج(

إما لوجود اإلمجاع  ,وال نأيت يف أكثر ما نورده من األخبار بإسناده: فقال ,بينهم
الشتهاره يف السري والكتب بني  أو ,موافقته ملا دلت العقول إليه أو ,عليه

 .)١٠٨(املخالف واملؤالف
 .ݜمضامينه للروايات الصحيحة الثابتة عنهم  موافقة :القرينة الثالثة

املهدي  مام وقوع غيبتني لإلث عىلالروايات املتواترة التي تتحدّ  :نهام
 .وذكر بعض تفاصيلها ,ݠ

                                                            
 . ١٨/٣٥٣تنقيح املقال  )١٠٧(

 . ٣٩٤ :الغيبة )١٠٨(
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 خترب بأن السمري مل يوصِ  التيالروايات املتواترة عند الشيعة  :ومنها
 ,فواينالصعن  :الشيخ الطويس رواهاالصحيحة التي  كالرواية بعده, ألحد
 ,ݤإىل أيب احلسن عيل بن حممد السمري  ݤأوىص الشيخ أبو القاسم  :قال

وسألته  ,فلام حرضته الوفاة حرضت الشيعة عنده ,فقام بام كان إىل أيب القاسم
وذكر أنه مل يؤمر بأن  ,من ذلك فلم يظهر شيئاً  ,ل بعده وملن يقوم مقامهعن املوكَّ 

 .)١٠٩(يويص إىل أحد بعده يف هذا الشأن
د أن السفياين والصيحة هي عالمات الظهور الروايات التي تؤكِّ  :ومنها

الصحيح كاخلرب  ,ݗ مامهإمن باخلروج لنرصة التي يبدأ من بعدها تكليف املؤ
فاخلارج : ݠ الصادق اإلمامعن  ,العيص بن القاسم عنالذي رواه الكليني 

نا أحن نشهدكم فن ?ݜإىل الرضا من آل حممد  ?يدعوكم يشءمنا اليوم إىل أي 
كانت الرايات  إذاوهو  ,وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد ,لسنا نرىض به

فواهللا ما  ,إال مع من اجتمعت بنو فاطمة معه ,واأللوية أجدر أن ال يسمع منا
 ,وجل كان رجب فأقبلوا عىل اسم اهللا عزَّ  إذا ,صاحبكم إال من اجتمعوا عليه

وإن أحببتم أن تصوموا يف أهاليكم  ,فال ضريروا إىل شعبان وإن أحببتم أن تتأّخ 
 .)١١٠(وكفاكم بالسفياين عالمة ,فلعل ذلك أن يكون أقوى لكم

 ,لزم بيتكايا سدير  :ݠقال أبو عبد اهللا  :قال عن سدير,: أيضاً وما رواه 
بلغك أن السفياين  فإذا ,واسكن ما سكن الليل والنهار ,من أحالسه وكن حلساً 

 .)١١١(و عىل رجلكقد خرج فارحل إلينا ول
فأتاه  ,ݠكنت عند أيب عبد اهللا  :قال ,عن الفضل الكاتب: أيضاً ى وور

فجعلنا يسار بعضنا  .اخرج عنا ,ليس لكتابك جواب :فقال ,كتاب أيب مسلم
                                                            

 . ١/٤االحتجاج  )١٠٩(

 . ٨/٢٦٤الكايف  )١١٠(

 . ٨/٢٦٤ نفس املصدر )١١١(
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وجل ذكره ال يعجل لعجلة  يا فضل إن اهللا عزَّ  ?تسارون يشءأي  :فقال ,بعضاً 
إن  :قال ثم .أجله ينقضمل ل ملك وإلزالة جبل عن موضعه أيرس من زوا ,العباد

فام العالمة فيام بيننا وبينك  :قلت ,فالن بن فالن حتى بلغ السابع من ولد فالن
خرج  فإذا ,ال تربح األرض يا فضل حتى خيرج السفياين :قال ?جعلت فداك

 .)١١٢(وهو من املحتوم − يقوهلا ثالثاً  −السفياين فأجيبوا إلينا 
ن مضامينه مبثوثة يف أخبار أهل إبل  ,شاذاً  ليسذن فمتن توقيع السمري إ
 .عدة شواهدوكل فقرة منه عليها  ݜ, البيت

 ,عمل الشيعة بمضمون هذا التوقيع عىل مر العصور :القرينة الرابعة
املعارصين  خصوصاً  ,اب خاصني يف الغيبة الكربىنوّ  أو ونفيهم لوجود سفراء

 .والقريبني من تاريخ التوقيع
 ݠ ر فيها أن للقائمذكَ التي يُ  األحاديثذه ه ):هـ٣٦٠ت ( قال النعامين

 ,ݜ وأوضح اهللا قول األئمة ,ت عندنا بحمد اهللاغيبتني أحاديث قد صحَّ 
فأما الغيبة األوىل فهي الغيبة التي كانت السفراء  ,وأظهر برهان صدقهم فيها

موجودي  ,ظاهرين ,منصوبني ,وبني اخللق قياماً  ݠ اإلمامفيها بني 
وعويص احلكم  ,خيرج عىل أيدهيم غوامض العلم ,واألعياناألشخاص 
وهي الغيبة  ,سأل عنه من املعضالت واملشكالتعن كل ما كان يُ  ,واألجوبة

والغيبة الثانية هي التي ارتفع  ,هتامت مدَّ وترصَّ  ,القصرية التي انقضت أيامها
بري الذي والتد ,لألمر الذي يريده اهللا تعاىل ;فيها أشخاص السفراء والوسائط

 ,والغربلة ,والبلبلة ,واالمتحان ,ولوقوع التمحيص ,يمضيه يف اخللق
 .)١١٣(عي هذا األمرعىل من يدَّ  ,والتصفية
 −ال حاطه اهللا  −أما أبو دلف الكاتب  ):هـ٣٦٧ت ( قال ابن قولويهو

                                                            
 . ٨/٢٧٤الكايف  )١١٢(

 . ١٧٨: لنعامينلغيبة ال )١١٣(
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وما  ,ثم صار مفوصاً  ,وسلسل نَّ ثم ُج  ,ثم أظهر الغلو ,فكنا نعرفه ملحداً 
 ,ة يسريةه الشيعة إال مدّ وال عرفتْ  ,به خفَّ حرض يف مشهد إال استُ  إذاعرفناه قط 

هنا إىل أيب بكر وقد كنا وجَّ  ,أ منه وممن يومي إليه وينمس بهواجلامعة تتربَّ 
 ,فقبلنا ذلك منه ,وحلف عليه ,فأنكر ذلك ,عاهعى له هذا ما ادَّ البغدادي ملا ادَّ 

مل نشك أنه عىل  ,وأوىص إليه ,وعدل عن الطائفة ,فلام دخل بغداد مال إليه
فهو  ݥمر بعد السمري األعى عندنا أن كل من ادَّ  ألن; نا منهأراه وبفلعنَّ  ,مذهبه
 .)١١٤(وباهللا التوفيق ,ضلمُ  ,ضالٌّ  ,منمس ,كافر

إحدامها  :قبل قيامه غيبتان وله ):هـ٤١٦ت (ݞ  املفيدالشيخ قال و
فمنذ وقت ى منهام فأما القرص ,كام جاءت بذلك األخبار األخرىأطول من 

وأما الطوىل  ,وعدم السفراء بالوفاة ,مولده إىل انقطاع السفارة بينه وبني شيعته
 .)١١٥(ويف آخرها يقوم بالسيف ,فهي بعد األوىل

 ,بل الطائفة جممعة عىل انقطاع السفارة ,وكلامت العلامء كثرية يف هذا
 .ن من زمن احلضورون القريبوماملتقدِّ  ما قاله علامء الشيعةلكني آثرت ذكر 

ومن تبعه يف سند الرواية ال يصمد أمام ما  إسامعيلطعن أمحد إذن 
  .الصحيحعن الدليل  داً كالمهم جمرَّ  ىويبق ,ذكرناه

تنطبق عىل  وصّيةثم إن القرائن التي ذكرها ناظم العقييل لتصحيح رواية ال
 P Q R{ :هذه الرواية, مثل موافقة الرواية للقرآن, فإن اهللا تعاىل يقول

S T      U  {]وأن الرواية مروية يف كتاب معترب, وهو ]١١١: البقرة ,
الصدوق ݒ, وليس هلا معارض, الغيبة للشيخ الطويس, وكامل الدين للشيخ 

وخمالفتها لعقائد أبناء  العلامء هبا,كبار وعدم احتامل صدورها تقية, واستدالل 
                                                            

 . ٤١٢ :الغيبة )١١٤(

 . ٢/٣٤٠رشاد اإل )١١٥(



عي املهدوية  ........................................................   ١٠٠  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
 ,وصّيةح رواية اله القرائن تصحِّ فهل يرى أتباع أمحد إسامعيل أن كل هذ العامة,

  !ح توقيع السمري?تصحِّ  وال
م, وتسليم ضعف هذه الرواية, فال شك ومع اإلغامض عن كل ما تقدَّ 

عى السفارة, ومل يقم عىل وال شبهة يف أن العقل الصحيح حيكم عىل كل من ادَّ 
اه, دعو ذلك دليًال صحيحًا كام هو حال أمحد إسامعيل, بوجوب تكذيبه, وردِّ 

عي السفارة; ألن املناصب وهذا ال حيتاج إىل رواية نحتج هبا عىل كل من يدَّ 
عاء انطباقها عىل أن تثبت باألدلة القطعية, ال بيل النصوص, وبادّ العظيمة ال بد 
 !!اسمه فقط أمحد ; ألنوأمثاله أمحد إسامعيل

وعندهم لو كانت صحيحة السند ال تفيد « :وأما قول أمحد إسامعيل
 .»تقاد دون أن يعضدها ما يوصل إىل اليقني بصدورهااالع

وأثبتنا أهنا  ,أجبنا عىل هذا الكالم يف تعليقنا السابق عىل سند الرواية قدف
 ,وال تصلح أن تكون حجة يف العقائد ,اليقني أما كوهنا ال تفيد ,صحيحة سنداً 

مضامينها  نأو ,هاوقطعية تثبت صدرالسمري حمفوفة بقرائن  أن روايةبيَّنا فقد 
كام قلنا موافقة للحكم القطعي ىل أهنا إضافة إ ,مبثوثة يف الروايات املستفيضة

عي السفارة بدون حجة, فكيف ال تفيد  العقيل القايض بتكذيب كل من يدَّ
 !القطع واجلزم?
وفهمه عدة منهم بأكثر من فهم  ,إضافة إىل أن متنها متشابه« :هوأما قول

 .»خمتلف
عي اإلمامة والعصمة والوصاية والسفارة, كيف ال فهو غريب ممن يدَّ 

وليست فيه مجلة  يفهمه عوام الناس, يفهم متن هذا احلديث مع أنه واضح جدا,
وسيأيت : غامضة, وخصوصًا العبارة التي تبطل دعوى أمحد إسامعيل, وهي

عي املشاهدة, أال فمن ادَّعى املشاهدة قبل خروج السفياين  شيعتي من يدَّ
  . فهو كذاب مفرت والصيحة
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منا أن هذا احلديث من املتشابه, فهل يرى أمحد إسامعيل أن ولو سلَّ 
 األحاديث واآليات املتشاهبة ليست بحجة? 

 g h  i j {: الكريم فيه آيات متشاهبة كام قال سبحانهفإن القرآن 
k l m n o p q r ts  {]فهل ]٧: آل عمران ,

 تسقط هذه اآليات عن احلجية?
هو رد املتشابه إىل املحكم, ال طرح  الواجبة العلم يعلمون أن صغار طلب

مع  فعلناهوهذا ما  ,; ألنه حجة ثابتة, سواء أكان آية أم خربًا صحيحاً املتشابه
حيث ذكرنا أن  ,»هنا متشاهبةإ« :وقلنا منا هلم جدالً لو سلَّ رواية السمري 

 . حمكمة ورصحيةمضموهنا دلت عليه روايات أخرى 
ة من العلامء فهموا احلديث بفهم خمتلف, فال ندري زعمه أن عدّ والغريب 

منا بذلك من هم هؤالء العلامء الذين فهموا هذا احلديث بفهم خمتلف? ولو سلّ 
فهل كل حديث وقع االختالف يف فهمه يسقط عن احلجية أيضًا عند أمحد 

 إسامعيل? 
ستداليل طالع عىل كتب الفقه االاالبعض عنده  أمحد إسامعيللو كان و

ا هومع ذلك مل يسقطو ,داللتهايف  أن كثريًا من الروايات اختلف العلامءأى لر
ه املعنى, ألسقطنا آيات من , ولو عمدنا إىل إسقاط كل ما هو متشابةجيعن ا حل

القرآن الكريم, مثل احلروف املقطعة وغريها, وأسقطنا كثريًا من الروايات, 
  .فاضل وهذا ال يقوله جاهل, فضًال عن عامل

عىل  , وهلذا أمجعوااحلديثهذا يف فهم مل خيتلفوا  أن الشيعة ومن املعلوم
 ., وتكذيب كل من يّدعيهاانقطاع السفارة يف الغيبة الكربىالقول ب

يف » املشاهدة«والظاهر أن أمحد إسامعيل التبس عليه فهم املراد بـ 
علامء محلوها عىل احلديث, وهي وإن كانت ظاهرة يف الرؤية البرصية, إال أن ال
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   .عاء السفارة والنيابة يف عرص الغيبةادّ 

عي املشاهدة ن يدَّ لعله حممول عىل مَ : قال املجليس يف التعليق عىل التوقيع
لئال  ;عىل مثال السفراء ,إىل الشيعة ݠخبار من جانبه األوإيصال  ,مع النيابة

 .)١١٦(واهللا يعلم ,ݠخبار التي مضت وستأيت فيمن رآه األينايف 
 كيف محلتم املشاهدة عىل السفارة يف حني أن :يقولف ,وقد يشكل البعض

فليس  الرؤية البرصية, عىلتدل وإنام املشاهدة ال تدل لغة عىل اّدعاء السفارة, 
عى السفارة, وعليه, فالرواية مل يرد فيها هني عن كل من شاهد اإلمام فقد ادَّ 

 .عاء السفارةادّ 
فتكذيب من  ن املراد باملشاهدة هو الرؤية البرصيةمنا أأنا لو سلَّ  :واجلواب

ألنه لن يكون سفريًا لإلمام  ;عي السفارة باألولويةعيها يستلزم تكذيب من يدَّ يدَّ 
منا أنه يمكن أن يكون سفريًا له من دون رؤيته, بأن إال إذا رآه والتقى به, ولو سلّ 

تكذيب  أيضاً  تلزمعي املشاهدة يسمه من وراء حجاب, فإن تكذيب من يدَّ يكلّ 
  .عي ما هو أعظم منها وهي السفارة باألولويةمن يدَّ 

 :السفارة خصوصباملشاهدة املقصود هناك قرائن تدل عىل أن و
الكالم كان  مدار ألن ;يف التوقيع ݗ اإلمامكالم سياق  :القرينة األوىل

الذي أعلن عدم وجود أمر  السفارة والوصاية من بعد السمري بحول منص
 .ةبالتامَّ  هان عل ذلك بوقوع الغيبة الكربى التي عربَّ وعلَّ  ,سفري بعده بنصب

يكون واسطة عدم وجود نائب فهم من هذا أن من لوازم هذه املرحلة فيُ 
 ىل وقت خروجستمتد إهذه املرحلة اجلديدة وأن  ,وبني شيعته اإلمامبني 

 .السفياين والصيحة
عي املشاهدة هو اخلوف ة من مدَّ أن الداعي لتحذير الشيع :القرينة الثانية

                                                            
 .٥٢/١٥١بحار األنوار  )١١٦(
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ويف  ي,عي بالكاذب واملفرتصف املدَّ ولذلك وُ  ,عليهم من الزيغ والضالل
دة ء املشاهدة املجرّ عاومن املعلوم أن ادّ  ,»كافر مفرت« :بعض نسخ كتاب اخلرائج

 .عاء السفارةوعليه فيكون املقصود من املشاهدة هو ادّ  ,ضاللال يستلزم اإل
اللقاءات املتواترة التي ال حيتمل كذهبا  روايات وقصص: القرينة الثالثة

مام إف بمالقاة قل عنهم التّرش فالذين نُ , م فيهاوال وقوع االشتباه والتوهّ  ,كلها
 .هم خاصة املؤمنني وأفاضل الصاحلني ݗ الزمان

يف ستفاد منها لرصف املشاهدة القصص قرينة خارجية يُ والروايات فهذه 
ىل معنى أضيق وهو إالذي هو مطلق املعاينة  لظاهريا اعن معناهالرواية 
 .السفارة

الروايات الدالة عىل أن بعض الشيعة يمكن أن يلتقوا بإمام الزمان  ومن
 :قال ,إسحاق بن عامر عن: ݞ الكليني ما رواهيف زمان الغيبة الكربى  ݠ

يبة الغ ,واألخرى طويلة ,إحدامها قصرية :للقائم غيبتان :ݠقال أبو عبد اهللا 
واألخرى ال يعلم بمكانه فيها إال  ,األوىل ال يعلم بمكانه فيها إال خاصة شيعته

 .)١١٧(خاصة مواليه
 ݠعن أيب عبد اهللا  ,عن أيب بصري ,عن عيل بن أيب محزة: أيضاً وما رواه 

ونعم املنزل  ,بد له يف غيبته من عزلة وال ,مر من غيبةاألبد لصاحب هذا  ال :قال
 .)١١٨(من وحشةوما بثالثني  ,طيبة

أي أنه ݠ سينعزل, وسيكون معه ثالثون شخصًا, ومن كان معه هذا 
 .العدد فلن يشعر بالوحشة

عن أيب عبد اهللا  عن املفضل بن عمر اجلعفي: ما رواه النعامين :ومنها
                                                            

 . ١/٣٤٠الكايف  )١١٧(

 .نفس املصدر )١١٨(
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إحدامها تطول حتى يقول  :إن لصاحب هذا األمر غيبتني: قال ,ݠ الصادق
فال يبقى عىل أمره  ,ذهب :عضهم يقولوب ,تلقُ  :وبعضهم يقول ,مات :بعضهم

ال يطلع عىل موضعه أحد من ويل وال غريه إال املوىل  ,أصحابه إال نفر يسريمن 
 .)١١٩(أمره الذي ييل

سمعت  :قال ,احلسن بن عيل بن فضال عن: ݞ الصدوقالشيخ وروى 
رشب من ماء  ݠإن اخلرض  :يقول ݟأبا احلسن عيل بن موسى الرضا 

فنسمع  ,منه ليأتينا فيسلّ إو ,نفخ يف الصوريموت حتى يُ  فهو حي ال ,احلياة
م فمن ذكره منكم فليسلّ  ,كروإنه ليحرض حيث ما ذُ  ,وال نرى شخصه ,صوته
ن فيؤمِّ  ,ويقف بعرفة ,فيقيض مجيع املناسك ,وإنه ليحرض املوسم كل سنة ,عليه

ويصل به  ,وسيؤنس اهللا به وحشة قائمنا يف غيبته ,عىل دعاء املؤمنني
  .)١٢٠(حدتهو

علامئنا ويت عرشات القصص التي حتكي فوز بعض أنه رُ هذا ىل إأضف 
 .واالستفادة منه ,والترشف بخدمته ,األبرار بلقائه روحي فداه

عرف أن املقصود من باجلمع بني التوقيع وبني األخبار التي ذكرناها يُ و
من لوازمها املشاهدة يف التوقيع هي دعوى السفارة يف عرص الغيبة الكربى التي 

 .ةانقطاع النيابة اخلاصَّ 
وهذا يطعن يف  ,هنا غري مسورةأإضافة إىل «: وأما قول أمحد إسامعيل

وا ؤوإذا مل يشا ,هبا وا عملواؤشا إذا ,أم أن قواعدهم لعبة عندهم ,كليتها عندهم
  .»!أوقفوا العمل هبا?

ضية الق بجعليف متن الرواية  لكي يلعب إسامعيلأمحد  فهي حماولة من
عىل  عي املشاهدة فهو كذاب مفرت استناداً أن بعض من يدَّ  فيكون معناها ,جزئية

                                                            
 .١٧٦ :الغيبة للنعامين )١١٩(

 . ٣٩١ : كامل الدين ومتام النعمة )١٢٠(
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 !القواعد املنطقية
عى املشاهدة قبل خروج أال فمن ادَّ « : ومعنى كالمه أن قول اإلمام ݠ

رًا, أي مل يُ » السفياين والصيحة فهو كذاب مفرت وهو  ,ذكر فيه السورليس مسوَّ
, وعليه فإن كل »عى املشاهدة فكذبوهكل من ادَّ «: قلالكلية أو اجلزئية, فلم ي

عي بعض من يدَّ «: قضية غري مسورة هي يف حكم اجلزئية, فيكون املعنى
ألن الواجب تكذيب  ;, وهذا ال يستلزم تكذيب أمحد إسامعيل»املشاهدة كاذب
 . البعض ال الكل

صغار يه إن أمحد إسامعيل أخطأ يف كالمه هذا خطأ فادحًا, ال يقع ف :أقول
عي أنه عىل اتصال بصاحب العرص عن شخص يدّ  طلبة العلوم الدينية فضالً 

 !العصمةاإلمامة وعي بل يدَّ  ,ݗ والزمان
 ,)وهي اجلملة اخلربية( القضية احلملية بنيكالمه يف خلط نه وذلك أل
 !رشطيةال  ,القضية محليةفظن أن هذه  ,والقضية الرشطية

سور القضية احلملية, فإن سور سور القضية الرشطية خيتلف عن ف
كلام, مهام, متى, : الكلية كام قال الشيخ املظفر يف كتاب املنطقاملوجبة الرشطية 

 . )١٢١(ونحوها يف الرشطية املتصلة
  . اوغريه» إذا«و» ما«و» َمن«إىل » ونحوها«: وأشار بقوله

رة, و» َمنْ «وهلذا نجد أن اجلمل الرشطية التي ابتدأت بـ  تفيد مسوَّ
 m n o p q r s t u{: , كام يف قوله تعاىلجياب الكيلاإل
v w{ ]٩٤: آل عمران.[ 

وبعضهم  ,نون بعض املفرتين عىل اهللا ظاملإ: إذ ال يمكن لعاقل أن يقول
 .ليس كذلك

                                                            
  .١/١٦٠ق املنط )١٢١(
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 F G H I J K L M N O P Q{: وقوله تعاىل
R{ ]٣٨: البقرة.[ 

ف عليه, إن بعض من تبع هدي النبي ݕ ال خو: فإنه ال يمكن أن يقال
 .وبعضهم اآلخر خياف عليه من ذلك

 Ü Ý Þ ß à á â{: وقوله سبحانه
ã ä å æ èç é ê ë { ]٢٥٦: البقرة.[ 

فإن كل من كفر بالطاغوت وآمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى, من 
 .دون استثناء

املصدرة بـ الرشطية  القضية أنعىل  جدااألمثلة من كتاب اهللا كثرية و
رة, وهي موجبة كلية, وكل هي » َمنْ « يعرف اللغة العربية فضًال عن  عاميمسوَّ

رة بـ  رحت عليه قضية رشطيةطُ  إذا العامل, كأن  ,سيفهم منها العموم» َمنْ «مصدَّ
, فإن اجلميع يفهم العموم »َمن ردَّ دابَّتي فله درهم«: دابته دَ قَ ن فَ يقول مَ 

ًا, وهلذا يطالبه كل من مني درمهدابتي استحق  كل من ردَّ : والكلية, فهي يف قوة
 .ردَّ دابته بأن يعطيه درمهاً 

ر أنه أعلم ما يكرِّ  ال يفهم هذا املعنى رغم أنه كثرياً أمحد إسامعيل لكن 
ىل سني إوأنه مستعد للمناظرة فيه من باء البسملة  ,وجل الناس بكتاب اهللا عزَّ 

 !واحلال أنه ال يعلم بدهييات اخلطاب ,الناس
, بأن يكون معناها أن بعض من ة تفسريه للروايةصحَّ  جدالً ولو فرضنا 

عني فحينئذ تدل الرواية عىل أن املدَّ  قوه,عي املشاهدة والسفارة ال تصدِّ يدَّ 
أمحد  قسم صادق حمق, وقسم كاذب مبطل, وعليه, فإنه يلزم: للمشاهدة قسامن

 .أنه من القسم األول أن يثبت إسامعيل
هبا, وإذا مل يشاؤوا  عندهم, إذا شاؤوا عملوا أم أن قواعدهم لعبة«: قال
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 .»أوقفوا العمل هبا
ألن علم املنطق الذي أطلق عليه أنه من  ;كالم يضحك الثكىلوهذا 

يلزم أمحد ومن العلوم اإلنسانية غري املخصوصة بالشيعة, هو علم قواعدنا, 
صول الفقه, قواعد اللغة العربية, وعلم املنطق, وعلم أأوالً م إسامعيل أن يتعلّ 

 أما أن يكون جاهالً  ,أو القدح فيها بطاهلابعد ذلك إل يسعىوعلم الرجال, ثم 
 .غري مقبول بحالببدعيتها فهذا  وحيكم ,يعيبهاثم بكل هذه العلوم,  مدقعاً 

وقواعد علم املنطق نعمل هبا دائًام, ال إذا شئنا عملنا هبا, وإذا شئنا 
نا طبقنا قواعد علم املنطق, وأثبتنا أن تركناها, وكام الحظ القارئ العزيز أن

 القضية موجبة كلية, وأثبتنا أن إمحد إسامعيل ظن أننا مل نعمل بقواعد املنطق ألنه
 !!ضعيف فيها  − مع شديد األسف −

ا منقوضة بعدة روايات ىل أهنإضافة إ« :وأما قول أمحد إسامعيل
  .»يد من رسائلوما حدث مع الشيخ املف ,رواية اليامين :منها ,وأحاديث

ا; فهو كالم غريب عي دَّ ألن رواية اليامين ال تنقض رواية تكذيب مُ  جدَّ
املشاهدة بأي نحو, وألن أمحد إسامعيل ال يعرف قواعد املنطق التي هي قواعد 

م وجود تناقض بني هذه الروايات   .للتفكري الصحيح, توهَّ
التناقض املزعوم,  وجه وكان عىل أمحد إسامعيل لو كان صادقًا أن يبنيِّ 

ومكاتبة  ,الغيبة الكربىزمان دنا معنى املشاهدة بدعوى السفارة يف نحن حدَّ و
هنا رضب من إبل  ,ونائباً  ال تعني تعيينه سفرياً  ݞ ملفيدلشيخ ال ݗ اإلمام
من رؤية اإلمام  نمنع كام مرَّ  الباملكاتبة, وهذا ال مانع منه, بل نحن ف يالترش
املفيد نفسه الشيخ أن  علامً  ,علامئنامجع من مع مكررًا ل كام حص وااللتقاء به ݠ
وله قبل قيامه : قالف ,يف أكثر من مورد أنه ال سفارة يف الغيبة الكربىيف كتبه ذكر 

فأما القرصى  ,كام جاءت بذلك األخبار ,إحدامها أطول من األخرى ,غيبتان
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وعدم السفراء  منهام فمنذ وقت مولده إىل انقطاع السفارة بينه وبني شيعته

 .)١٢٢(وأما الطوىل فهي بعد األوىل ويف آخرها يقوم بالسيف ,بالوفاة
نا عىل دعوى أمحد أما روايات اليامين والتي سنناقشها يف معرض ردِّ 

  .السمري أنه اليامين فال معارضة بينها وبني توقيع إسامعيل
إن  نبني الحقاً لألمام كام س سفرياً سيكون اليامين  أنألنه ال دليل عىل  :أوالً 

  .شاء اهللا تعاىل
د تكذيب والتوقيع  ,حركة اليامين ستكون بعد الصيحةأن  :وثانياً  حدَّ

عي املشاهدة  .وظهور السفياين والصيحة ,بني موت السمري الفرتة املمتدةب ُمدَّ
والنتيجة أن كل ما ذكره أمحد إسامعيل يف الرد عىل هذا التوقيع املبارك ال 

مل يستطع منصف يرى أنه كالم ركيك ينطيل عىل اجلهال, وكل  ديعدو كونه جمرَّ 
عىل االستدالل برواية السمري عىل انقطاع السفارة يف زمان الغيبة الكربى, و ردّ 

عيها قبل الصيحة وظهور السفياين, وهبذا التوقيع تبطل دعوة  تكذيب كل من يدَّ
 .أمحد إسامعيل من أساسها

 

                                                            
 . ٢/٣٤٠رشاد اإل )١٢٢(



 
 

  ايناليم أنه إمساعيل أمحد دعوى
  
  

رجل عن  ݠ أهل البيتعن أئمة قليلة جدا مروية روايات ثت حتدَّ    
 شيئاً الروايات تلك  وبيَّنت بعض ,ݗ مامنا املهديإقبيل خروج يظهر  ,يامين

 .سمن صفاته وحركته يف عرص الظهور املقدَّ  يسرياً 
 ,اليامين املذكور يف الرواياتهو أنه  إسامعيل البرصيأمحد عى وقد ادَّ 

نشائية ال تسمن وال إ خطابات بعضسوى  برهان أوأي دليل  مل يذكرادته كعو
 :عدة وقفاتولنا عىل دعوى يامنيته  ,, زعم أهنا أدلة عىل ذلكتغني من جوع

 :اليمن من اليماين - ١
يف حني  املذكور يف الروايات, هو اليامين وأتباعه أنه إسامعيلعي أمحد يدَّ 

يف حني أن اليامين  ,وبالتحديد من البرصة ,يمعلوم أنه عراق أمحد إسامعيلأن 
 :والدليل عىل ذلك ,املذكور يف الروايات خيرج من اليمن

, اليمنرجل من ينرصف إىل طلق أُ  إذا »يامين«من لفظ بادر املعنى املت :أوالً 
مرصي, وشامي, وعراقي, وحجازي, «: قلنا إذاكام  ,البلد املعروف وهو

البالد, وال يراد هبا  تلكرصف إىل أنه رجل من ونحو ذلك, فإهنا تن» ولبناين
إىل » اليامين«معنى آخر إال بقرينة واضحة, وليست هناك أي قرينة ترصف لفظ 

للنصوص  يٌّ ـمعنى آخر غري كونه من بالد اليمن, وهو واضح, وإنكاره لَ 
 .الواضحة بدون أي مستند صحيح

 .ين خيرج من اليمنعىل أن اليامت نصَّ الرشيفة  الروايات بعضأن  :ثانياً 
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عن حممد بن مسلم : )كامل الدين(يف  ݞ الصدوقالشيخ ما رواه  :منها

ه الرجال تشبَّ  إذا :قال ?يا ابن رسول اهللا متى خيرج قائمكم: قال ,الثقفي
وركب  ,والنساء بالنساء ,واكتفى الرجال بالرجال ,والنساء بالرجال ,بالنساء

 ,ت شهادات العدولدَّ ورُ  ,الزوربلت شهادات وقُ  ,ذوات الفروج الرسوج
ي األرشار خمافة قِ واتُّ  ,وأكل الربا ,الزنا بوارتكا ,الناس بالدماء خفَّ واستَ 

تل وقُ  ,سف بالبيداءوُخ  ,واليامين من اليمن ,وخروج السفياين من الشام ,ألسنتهم
 ,اسمه حممد بن احلسن النفس الزكية ,بني الركن واملقام ݕغالم من آل حممد 

 ,فعند ذلك خروج قائمنا ,صيحة من السامء بأن احلق فيه ويف شيعتهوجاءت 
وأول  ,واجتمع إليه ثالثامئة وثالثة عرش رجالً  ,خرج أسند ظهره إىل الكعبة فإذا

ثم  ,]٨٦: هود[} g h i j k l nm {: ما ينطق به هذه اآلية
م عليه مسلِّ  مسلِّ فال يُ  ,»ته عليكموحجَّ  ,وخليفته ,أنا بقية اهللا يف أرضه« :يقول

اجتمع إليه العقد وهو عرشة  فإذا ,»ة اهللا يف أرضهالسالم عليك يا بقيّ « :إال قال
ووثن  من صنم ,وجل فال يبقى يف األرض معبود دون اهللا عزَّ  ,آالف رجل خرج

ليعلم اهللا من يطيعه  ;وذلك بعد غيبة طويلة ,وغريه إال وقعت فيه نار فاحرتق
 .)١٢٣(بالغيب ويؤمن به

 .)١٢٦(والطربيس, )١٢٥(واألربيل, )١٢٤(املجليس رواه
ال إوال ينكر هذا ,  ,يف أن اليامين خيرج من اليمننص رصيح وهذه الرواية 
  .مكابر جمادل بالباطل

عن عباد بن حممد : ݞ وصّححه طاووسد ابن السيّ  رواهما  :ومنها
                                                            

 . ٣٣١ :كامل الدين ومتام النعمة )١٢٣(

 . ٥٢/١٩١بحار األنوار  )١٢٤(

 . ٣/٣٤٣كشف الغمة  )١٢٥(

 . ٢/٢٩٢عالم الورى إ )١٢٦(



 ١١١ ..............................................................  دعوى أمحد إسامعيل أنه اليامين

 
 

 دخلت عىل أيب عبد اهللا ݠ :قالف ,ݠ الصادق اإلمام الذي سألاملدايني 
أْي : دينة حني فرغ من مكتوبة الظهر, وقد رفع يديه إىل السامء وهو يقولبامل

 ...صوت سامَع كلِّ 
وأنجز لولّيك, وابن نبيِّك, الداعي إليك بإذنك, وأمينك يف : إىل أن قال

تك عىل خلقك, عليه صلواتك وبركاتك,  خلقك, وعينك يف عبادك, وُحجَّ
ْهم, وافتح هلم  َوْعَده, اللهم أيِّده بنرصك, وانرص عبدك, وقوِّ أصحابه, وصربِّ

ل فَرجه, وأمكنه من أعدائك وأعداء رسولك, من لدنك سلطانًا نصريًا, وعجِّ 
 دعوُت  :قال ?علت فداكلنفسك ُج  أليس قد دعوَت : قلت. يا أرحم الرامحني
متى يكون  :قلت .واملنتقم بأمر اهللا من أعدائهم ,وسائقهم ,لنور آل حممد

فله عالمة  :قلت .مرواألشاء من له اخللق  إذا :قال ?فداكخروجه جعلني اهللا 
خروج راية من  :قال ?مثل ماذا :قلت .عالمات شتى ,نعم :قال ?قبل ذلك
وخروج رجل من ولد  ,أهل الزوراء )١٢٧(وفتنة تظل ,وراية من املغرب ,املرشق

 .)١٢٨(وانتهاب ستارة البيت ,زيد باليمن يعمِّ 
 ,ذ أنه ال يوجد رجل خيرج قبيل الظهورإ ,ألمرأظهر يف تبيان ا الرواية وهذه

 ,واليامين ,واخلرساين ,السفياين: سوى ثالثة ݗاملهدي  ماملإلويكون عالمة 
 .وهو املراد , الثالثفيتعنيَّ  ,وأما الثاين فمن خراسان ,أما األول فمن الشام

 كر عند أيب عبد اهللاذُ  :قال ,عن عبيد بن زرارة :النعامين ما رواه :ومنها
 .)١٢٩(وملا خيرج كارس عينيه بصنعاء ?خيرج ذلك ٰى أنَّ  :فقال ,السفياين ݠ

هو يف زمان اإلمام الصادق ݠ  يظن أن بعض اخلارجنيكان  الراويفإن 
بأنه ليس بالسفياين; ألنه لو كان السفياين خلرج  عليه اإلمام ݠ فردَّ السفياين, 

                                                            
 . من الضالل »ُتضل«: هكذا يف املصدر, ولعله )١٢٧(

 .١٧٠: فالح السائل )١٢٨(

 . ٢٨٦ : لنعامينلغيبة ال )١٢٩(
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اليامين مل خيرج, يف نفس الوقت رجل آخر هو اليامين يف صنعاء, وحيث إن 

ت عىل أن السفياين وذلك ألن الروايات األخرى دلّ ; فالسفياين كذلك
 . واخلراساين واليامين خيرجون يف سنة واحدة, ويف شهر واحد, ويف يوم واحد

فقد روى الشيخ الطويس والشيخ املفيد ݒ عن بكر بن حممد, عن أيب 
ساين, واليامين, يف سنة السفياين, واخلرا: خروج الثالثة: عبد اهللا ݠ, قال

واحدة, يف شهر واحد, يف يوم واحد, وليس فيها راية أهدى من راية اليامين; 
 . )١٣٠(ألنه يدعو إىل احلق

عي هؤالء من البرصة كام يدَّ  أووليس من العراق  ,ذن فاليامين من اليمنإ
 .ودوره هو حماربة السفياين ,القوم

 :ݤ الشهيد زيد ولد من اليماين  - ٢
رواية وكذلك مل جيد أمحد إسامعيل وأتباعه  القارص عيد بحسب تتبّ مل أج

ومع ذلك فإن أمحد إسامعيل  ,ݗ احلجة اإلمامأن اليامين ولد تدل عىل  ةواحد
  :فقالوا ,وأتباعه استدلوا عىل ذلك بام يضحك الثكىل

وروايات  ,بأنه أول املؤمنني ݗ اإلمامت عىل ابن عربَّ  وصّيةرواية الن إ
أن يكون اليامين هو بد  فال ,بأن رايته أهدى الرايات عن اليامينت عربَّ  اليامين

 !وصّيةاملهدي األول املذكور يف رواية ال
وهذا ما يذكرين بمثال ذكره أستاذي حفظه اهللا يف املنطق عندما كنا بصدد 

وكل فأرة هلا  ,احلائط فيه فأرة: املنطق كتب بعضمذكور يف هو و ,دراسة القياس
  !!للجدار أذنان ذن ينتجإ ,ذنانأ

هذا الكالم مثل ال أظن شخصًا حيرتم عقله يقول ووهذا استدالل باطل جدا, 
  .واضحًا قطعيافيها التي جيب أن يكون الدليل  يف مسألة مهمة مثل هذه املسألة

                                                            
 .٤٤٦: بة للطويس, الغي٣/٣٧٥اإلرشاد  )١٣٠(
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رصاحة أن اليامين من ولد زيد بيَّنت بعض الروايات مضافًا إىل ذلك فإن 
د ابن طاووس عن عباد بن حممد املدايني السيّ  رواية من قريباً  مرَّ كام ݤ,  الشهيد

 قالعن عالمات خروج اإلمام املهدي ݠ, ف ݠ الصادق اإلمامالذي سأل 
وخروج  ,وفتنة تظل أهل الزوراء ,وراية من املغرب ,من املرشق خروج راية :له

 .)١٣١(وانتهاب ستارة البيت ,زيد باليمن يرجل من ولد عمّ 
وهذا ما يتالءم مع التوزع  ,أن املذكور يف اخلرب هو اليامين بقاً وقد ذكرنا سا

 − أي أحفاد زيد الشهيد  −  ن مركز تكتل الزيديةأ ذإ ,اليومالزيدية اجلغرايف للسادة 
ذ إ ,وبني أتباع املذهب الزيدي ,ما يقع اخللط بينهم ولذلك كثرياً  ,هو اليمن

لكنه يطلق عليهم زيدية ال  ,يوجد يف اليمن الكثري من الشيعة االثني عرشية
 .بل بلحاظ نسبهم ,بلحاظ مذهبهم

بد أن يكون شخصية هلا قاعدة  الذي سيقوم هبذا الدور ال أن اليامين كام
وهذا ما نراه  ,السفياين قوي يقارع جيشمجاهريية واسعة حتى يستطيع تشكيل 

 .والتفافهم حوهلم ,يف اليمن من تقديس اليمنيني الشيعة للسادة
هذه  بداللة الشهيد فاليامين املذكور يف الروايات هو من ولد زيدذن إ
 .ݗ احلجةاإلمام من ولد وليس هو  الرواية,

 :والعصمة اليماين - ٣
ت عىل أن اليامين أن الروايات دلَّ  جني ألمحد إسامعيلبعض املروِّ عى ادَّ    
نه إبل  ,يليه من أنه أكثر من جمرد قائد عسكرإ د ما يذهبونوهذا يؤكِّ  ,معصوم
 !حجة عىل أهل األرضإمام و

ال يوجد أي  ألنه ;األوهام ونسج اخليالأن هذا كله من صنع  :واجلواب
 .استدلوا به ال ينفعهم وما ,عصمة اليامين عىل دليل

                                                            
 . ١٧١ :فالح السائل )١٣١(
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أما بالنسبة حلدود شخصية : عصمته إلثباتأمحد إسامعيل وقد قال  
 :اليامين

لرايات راية أهدى من راية وليس يف ا: فقد ورد يف الرواية عن الباقر
خرج اليامين حرم بيع  فإذااليامين, هي راية هدى; ألنه يدعو إىل صاحبكم, 

ض إليه, فإن رايته راية نهمسلم, وإذا خرج اليامين فا السالح عىل الناس وكل
فمن فعل ذلك فهو من أهل النار; ألنه  هدى, وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه,

 ,ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه« :أوالً  :وفيها .ق مستقيميدعو إىل احلق وإىل طري
وهذا يعني أن اليامين صاحب والية إهلية,  ,»فمن فعل ذلك فهو من أهل النار

م دخلهم جهنّ فال يكون شخص حجة عىل الناس, بحيث إن إعراضهم عنه يُ 
 كان من خلفاء اهللا يف أرضه, وهم أصحاب الوالية إذاإال , وا وصاموا وإن صلّ 

يدعو إىل احلق وإىل « أنه :ثانًيا .هدّينياإلهلية من األنبياء واملرسلني واألئمة وامل
 ,والدعوة إىل احلق والطريق املستقيم, أوالرصاط املستقيم ,»طريق مستقيم

رجهم من حق, ُخي  أو ,دخل الناس يف باطلفيُ  ئ,أن هذا الشخص ال خيط: تعني
احلد فائدة  أوى يصبح هلذا القيد ذا املعنهنه معصوم منصوص العصمة, وأ أي

 .)١٣٢(اليامين يف حتديد شخصية
عدة  أمحد إسامعيل حسب ما يقوله أتباعهعىل هذا الكالم الصادر من ولنا 
 :تعليقات

ال حيل ملسلم « :التالية ݠ الباقر اإلمامأن ما استفاده من عبارة  :األول
ليامين صاحب والية من أن ا »فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ,أن يلتوي عليه

تدل بل غاية ما  ,العبارة ال تدل عىل ذلكألن  ;باطل ,وحجة عىل اخللق ,هليةإ
ألن معنى يلتوي عليه أي يشتد عليه,  ,أهنا متنع من الوقوف يف وجهه وحماربته

وهي عبارة أخرى عن حماربته, وقد علَّلت الرواية ذلك بأنه يدعو إىل اإلمام 
                                                            

 . ٤/٤٢املتشاهبات  )١٣٢(
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 .قاملهدي ݠ, ويدعو إىل احل
; إذ أن املقصود من األوىل »يلتوي عليه«و» يلتوي عنه«وشتان بني عبارة 

حيرم «: , أما الثانية فاملقصود منها هو املواجهة, فلو قلناتهوعدم نرصعنه االبتعاد 
فمفاد هذه العبارة حرمة محل » اخلروج عىل احلاكم يف زمان الغيبة الكربى

يعني ذلك وجوب طاعته, أو وجوب السالح يف وجه احلاكم ومقاتلته, لكن ال 
 . االنضامم إليه

عني وجوب طاعته, وحرمة فن» احلاكمحيرم اخلروج عن «: أما لو قلنا
 .جتاوز سلطته أو قوانينه

دل عىل لزوم نرصته, وال سيام أنه رويت روايات ال ت هذه العبارةذن إ
 .خار النفس لصاحب األمر ݠأخرى حتث عىل ادّ 

: ه عن أيب خالد الكابيل, عن أيب جعفر ݠ أنه قالفقد روى النعامين بسند
كأين بقوم قد خرجوا باملرشق, يطلبون احلق فال ُيعَطونه, ثم يطلبونه فال 
ُيعَطونه, فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم عىل عواتقهم, فُيعطون ما سألوا, فال 

 لو أما إين ,صاحبكم, قتالهم شهداءيقبلونه حتى يقوموا, وال يدفعوهنا إال إىل 
 .)١٣٣(أدركت ذلك ألبقيت نفيس لصاحب هذا األمر

وهي دعوى هبذه الرواية, وأتباع أمحد إسامعيل يزعمون أهنم هم املعنيون 
 قتىل أصحاب اليامينمع الترصيح بأن وكسائر دعاواهم قام الدليل عىل بطالهنا, 

 ݠ شهداء, إال أنه ال جيب النهوض معهم, وإبقاء النفس لنرصة اإلمام املهدي
 . أوىل من النهوض معهم

ألن  ;غري مستغرب منه الذي جاء به اليامين املزعوموهذا الفهم السقيم 
الصوتية التي ُتنسب  يف خطاباته معرفته باللغة العربية ضعيفة كام يظهر ذلك

                                                            
 .٢٨١: الغيبة للنعامين )١٣٣(
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 .بل حتى كتاب اهللا مل يسلم من حلنه وسوء قراءته إليه,

 ,»ىل طريق مستقيمإاحلق وىل إألنه يدعو «: ما استفاده من عبارة :الثاين
 !هليةأن هذا خاص باملعصومني واحلجج اإلمن 

 ,احلق والعصمة ىلإذ أنه ال مالزمة بني الدعوة إ ;وهذا باطل بالرضورة
عن  لكن ال نعتقد فيهم العصمة ,نا األبرارئداعية للحق كعلام الرجلفقد يكون 

 .الذنوب واألخطاء
روي عن النبي ݕ يف عامر بن وماذا يقول أمحد إسامعيل يف احلديث امل

 .)١٣٤(!ويدعونه إىل النار? ,يدعوهم إىل اجلنة ,ما هلم ولعامر: يارس ݤ أنه قال
الشهيد ݤ, عن أيب عبد اهللا  حق زيدويف احلديث اآلخر املروي يف 

وكان  ,كان عاملاً  فإن زيداً  ,»خرج زيد« :وال تقولوا: الصادق ݠ أنه قال
ولو ظهر  ,ݜإنام دعاكم إىل الرضا من آل حممد  ,كم إىل نفسهعُ ومل يدْ  ,صدوقاً 

 .)١٣٥(لوىف بام دعاكم إليه
وال شك يف أن عامرًا وزيدًا كانا يدعوان إىل احلق, وأنه ال جيوز قتاهلام, 

بن  رعام بعصمةأمحد إسامعيل وأتباعه فهل يلتزم وأن من قتلهام من أهل النار, 
عملها متى أن قواعده لعبة يُ  أم ?يارس وعصمة زيد الشهيد رضوان اهللا عليهام

 شاء?
 ,الرواية وردت يف مقام املفاضلة بني راية اليامين وبقية الراياتأن  علامً 

أي  ,بكمحيدعو لصا ݠ كون راية اليامين أهدى الرايات بأنه اإلمامل وقد علَّ 
 .ݗ لصاحب األمر

 ثم إن هذه الرواية تدل عىل أن اليامين يدعو إىل اإلمام املهدي ݠ, وال
                                                            

 . ٣١/١٩٦ بحار األنوار )١٣٤(

 . ٨/٢٦٤ الكايف )١٣٥(
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, فهو يدعو الناس لبيعته أمحد إسامعيلأما باعه, ويدعو الناس إىل نفسه أو اتّ 
 .ليامنيته املزعومة وكفى هبذا مسقطاً  , وتقليده,يامن بهولنرصته, واإل
 وإذا خرج اليامين فاهنض« :أنصاره من أن عبارة بعضذكره ما  :الثالث

ايل فهو معصوم واجب وبالت ,تدل عىل وجوب نرصته »إليه, فإن رايته راية هدى
 .االتباع

عىل  تيسول ,بدعوته لصاحب األمر ةداليامين مقيَّ نرصة أن  :واجلواب
 ݗ دام اليامين عىل خط صاحب األمر وبعبارة أخرى أنه ما ,اطالقهإ
فهذا كاشف عن أنه ليس اليامين املذكور انحرف عنه  إذاأما  نرصته,للمؤمنني ف

ٍع لل  .يامنيةيف الروايات, وإنام هو ُمدَّ
دت نرصة اليامين بخروجه, وأما قبل خروجه فال جيب ثم إن الرواية قيَّ 

عيه أمحد إسامعيل باعه, واالعتقاد بإمامته, وغري ذلك مما يدَّ نرصته فضًال عن اتّ 
 .لنفسه, ويّدعيه له أتباعه

 :يف مأزق ال يستطيعون اخلروج منه وأتباعه إسامعيلوهنا يقع أمحد 
فإن األحاديث األخرى تبطل وا اخلروج بالظهور ن فرسَّ وذلك ألهنم إ

أن خروج السفياين واليامين  ا دلت عىلألهن دعوة أمحد إسامعيل من رأس;
 إسامعيلوعليه فأمحد  ,يف يوم واحد ,يف شهر واحد ,واخلرساين يف سنة واحدة

 .األيام يف هذه مل يظهر السفياين بعدألنه  ;يامينالليس ب
فيكون األمر  ,يام بالسيف كام ذكروا هذا يف كتبهمن فرسوا اخلروج بالقوإ

 جتب نرصةوعليه فال  ,وقت قيامه العسكريمقيَّدًا ب ونرصته ليهإبالنهوض 
نه غائب إبل  ,العسكرية حركته يف ألنه مل يبدأ بعدُ  ;عي اليامنية يف هذا الوقتمدَّ 

السفياين  ةمع حرك تتزامنأن بد  ولو بدأ حركته العسكرية فال ,متسرت عن الناس
 .ت عليه الرواية التي ذكرناها سابقاً واخلراساين كام دلَّ 
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 :والسفارة اليماين  - ٤

 املهدي اإلمام من سفراءهل اليامين  :سؤال إىل ذهن القارئيتبادر قد 
فقت عليه الشيعة اتَّ كان األمر كذلك فهل يتعارض هذا مع ما وإذا  ?أم ال ݗ

 ?يبة الكربىمن انقطاع السفارة يف الغاإلمامية 
 ويأخذ ,ݗ املهدي اإلمامبلقاء  اليامين فأنه ال يبعد أن يترشَّ  :اجلوابو

ذ أنه ال يمكن ألحد أن يقوم هبذا العمل إ ,نكاد نطمئن بذلكبل  ,بتوجيهاته
عىل غالب منطقة الرشق  الذي سيكون حاكامً  وهو حماربة السفياين − املهم

  !ݗ ىل صاحب العرصإ دون الرجوع من − األوسط
, ضنا له يف مبحث السفارةولكن هذا ال يثبت سفارته باملعنى الذي تعرَّ 

دور اليامين دور والروايات أوضحت أن  فإننا مل نعثر عىل دليل يدل عىل ذلك,
يف املجتمع  اتعليمي  اتثقيفي  اً شعر أن له دوروال يوجد ما يُ  ,عسكري بحت

 .وغريه الشيعي
ذ إ ,يتعارض مع توقيع السمري فهذا الݠ مام لإلمنا بأنه نائب ولو سلَّ 

وهي  ,والصيحة الساموية خلروج السفياين أن خروج اليامين سيكون مرافقاً 
 .والدخول يف عرص الظهور ,عالمات انتهاء الغيبة الكربى

 عن أيب بصري عن الصادق: واملستند يف ذلك ما رواه النعامين يف الغيبة
 ,ق ملكهمملكوا ثم اختلفوا تفرَّ  فإذا ,واال بد لبني فالن من أن يملك :قال :ݠ
وهذا  ,هذا من املرشق ,حتى خيرج عليهم اخلراساين والسفياين ,ت أمرهموتشتَّ 

حتى  ,وهذا من هنا ,هذا من هنا ,يستبقان إىل الكوفة كفريس رهان ,من املغرب
 :ݠثم قال  .بقون منهم أحداً أما إهنم ال يُ  ,يكون هالك بني فالن عىل أيدهيام

يف يوم  ,يف شهر واحد ,روج السفياين واليامين واخلراساين يف سنة واحدةخ
ويل  ,فيكون البأس من كل وجه ,يتبع بعضه بعضاً  ,نظام كنظام اخلرز ,واحد
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 .)١٣٦(ملن ناواهم
ذ إ ,بالصيحة مسبوقاً  يكونساليامين بل ربام يستفاد من الرواية أن خروج 
السفياين سيسيطر عىل منطقة و ,أن حركته ستكون ملواجهة خطر السفياين

ثر إوالصيحة ستكون مبارشة  ,ت الروايةاحلجاز بعد اختالف بني فالن كم نصَّ 
بنو فالن فيام بينهم  اختلف إذا: فقد ورد يف رواية أخرى قوله ݠ, خالفهم

 فإذا ,وليس فرجكم إال يف اختالف بني فالن ,فعند ذلك فانتظروا الفرج
 ,إن اهللا يفعل ما يشاء ,شهر رمضان وخروج القائم عوا الصيحة يفاختلفوا فتوقَّ 

كان  فإذا ,ون حتى خيتلف بنو فالن فيام بينهمولن خيرج القائم وال ترون ما حتبّ 
 .)١٣٧(وخرج السفياين ,واختلفت الكلمة ,كذلك طمع الناس فيهم

 :ذن ترتيب األحداث سيكون كاآليتإ
 .اختالف بني فالن :أوالً 
 ., واليامينسفياينالصيحة وخروج ال :ثانياً 
 .اإلمام املهدي ݠقيام  :ثالثاً 
ت ذ نصَّ إ ,أن الصيحة هي من أشد عالمات الظهور وضوحاً  علامً 

وقد قال صادق  ,غتهلُ بِ  كلٌّ  ,الروايات عىل أن كل أهل األرض يسمعوهنا
 ,شهر رمضان شهر اهللا ; ألنالصيحة ال تكون إال يف شهر رمضان: ݠالعرتة

من السامء  ينادي منادٍ  :ثم قال .جربائيل إىل هذا اخللق والصيحة فيه هي صيحة
 ,ال يبقى راقد إال استيقظ ,ن باملرشق ومن باملغربفيسمع مَ  ,ݠباسم القائم 

من ذلك الصوت, فرحم اهللا  وال قاعد إال قام عىل رجليه فزعاً  ,وال قائم إال قعد
الروح  فإن الصوت األول هو صوت جربئيل ,من اعترب بذلك الصوت فأجاب

                                                            
 . ٢٦٤ :لنعامينلغيبة ال )١٣٦(

 . ٢٦٤ :نفس املصدر )١٣٧(
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 .)١٣٨( ݠاألمني 

 ݠ,وقد سألته عن القائم  :ݠقال أبو جعفر  :قال عن رشحبيلوروى 
 ,سمع أهل املرشق واملغربيُ  ,من السامء إنه ال يكون حتى ينادي منادٍ  :فقال

 .)١٣٩(حتى تسمعه الفتاة يف خدرها
 من ولد زيد الشهيد ,خيرج من صنعاء ,ذن فاليامين هو رجل من اليمنإ

مهمته حماربة و ,ݠ ويدعو الناس لصاحب األمر ,هجدِّ  يرفع راية ݤ,
 اتباعه فيها, وإناميلزم اإليامن هبا, أو , وهو ليس بصاحب دعوة جيب  ,السفياين

 .ألنه يدعو للحق ;هاملهم أن ال يقف االنسان ضدَّ 
 انتسابه ألهل البيت وهبتاناً  عى زوراً ادَّ  ,عراقي فهو إسامعيلأما أمحد 

ليامين مع دعوات أخرى عظيمة مل تثبت بدليل واحد, بل كل , وادَّعى أنه اݠ
 !األدلة تثبت بطالن تلك الدعاوى

الكريم أن أمحد  بحث الالحق أريد أن أثبت للقارئىل املإ نتقلأقبل أن و
 !نفسهاليامين من خالل كالمه هو ليس ب إسامعيل

شيعة للرد به كل علامء الى الذي كام يقول حتدَّ  )املتشاهبات(كتابه قال يف 
ه يف معرض ردِّ قال ! صدق دعواهالدليل عىل بل اعتربه هو ! جياد ثغرة فيهإعليه و

م, ومن ضمن فيام تقدَّ من جوابه  عىل سؤال حول شخصية اليامين نقلنا جزءاً 
 وعن أمري. .. :فقال ,رسد أحاديث استفاد منها أن اليامين من البرصةجوابه أنه 
 ...وآخرهم من األبدال ,ن أوهلم من البرصةإوأال : يف خرب طويل ݠ املؤمنني

ومن البرصة  :ݗ ى فيه أصحاب القائميف خرب طويل سمَّ  ݠ وعن الصادق
 . )١٤٠(أمحد

                                                            
 .٢٦٢ :لنعامينلغيبة ال )١٣٨(

 .٢٦٥ :نفس املصدر )١٣٩(

 .٤٥ :املتشاهبات )١٤٠(
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أما الرواية األوىل التي احتج هبا والتي تذكر أن أول أصحاب القائم من 
 ,وحمارب ,عيل :مها من البرصة اثنان,أنصاره م أن لِ فلو أكمل قراءهتا لعُ  ,البرصة

 !!وليس هناك ذكر ألمحد
نفس املصدر , وهو )بشارة اإلسالم( الكاظمي يف كتابهقد نقل السيد و

ته,  إسامعيلالذي نقل منه أمحد  وهلم من أن إال أ :, قالݠ عن أمري املؤمننيحجَّ
ورجالن  ,وحمارب ,فعيلٌّ  ,من البرصة فأما الذين ,وآخرهم من األبدال ,البرصة

 .)١٤١( ...من قاشان
يا أمري املؤمنني  :وقالوا: بلفظ )لزام الناصبإ(يف كتاب  الرواية تقلونُ 

 ,يهم بأسامئهم وأمصارهمأن تسمّ  ݖرسول اهللا  نسألك باهللا وبابن عمك
إن  , لكم أسامء أنصار القائماسمعوا أبنيِّ  :فقال .فلقد ذابت قلوبنا من كالمك

 ,البرصة رجالنفالذين من أهل  ,وآخرهم من األبدال ,أوهلم من أهل البرصة
 .)١٤٢(واآلخر حمارب ,اسم أحدمها عيلُّ 

ليست عنده أمانة علمية املزعومة فهذا يدل عىل أن صاحب هذه الدعوة 
ألتباعه  فهنيئاً , واالستخفاف بعقول اآلخرين ,ه الرتويج لنفسهمهّ و يف النقل,

 !اإلمامهبذا 
النقل من هم بكسبب متّس نا وبيَّ  ,أما الرواية الثانية فقد ذكرناها سابقاً و
لرواية عن كتب ل د ناقلفه هو جمرّ رغم أن مؤلّ  ,)اإلسالمبشارة (كتاب 

عبد الرمحن بن  :ومن البرصة :ن السيد الكاظمي نقل الرواية كاآليت, فإمنياملتقدِّ 
 .)١٤٣(ومحاد بن جابر ,ومليح ,وأمحد ,األعطف بن سعد

بن عبد الرمحن  :ومن البرصة: فقال )اإلمامةدالئل (أما صاحب 
                                                            

 . ٢٤٩ :ة اإلسالمبشار )١٤١(

  .٢/١٧٤ثبات احلجة الغائب إلزام الناصب يف إ )١٤٢(

  .٢٤٧: بشارة اإلسالم )١٤٣(
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 .)١٤٤(ومحاد بن جابر ,وأمحد بن مليح ,األعطف بن سعد

هو بسبب ذكر  )اإلمامةدالئل (صيل املوجود يف فعدوله عن النص األ
فهذه  ,إسامعيل :املزعوم اليامين والداسم وألن  ,أمحد بن مليحأي  ,االسم كامالً 

 !هوائهمملوافقته أل اإلسالمفأخذوا بالنص املوجود يف بشارة  ,الرواية ال ختدمهم
هذه النسخة كثرية الغلط, «: رغم أنه يف بشارة اإلسالم قال بعد نقل هذه الرواية

حُت بعضها بنظري  ل ببعض, وقد صحَّ وقد سقط منها بعض احلروف, وُبدِّ
  .»القارص بواسطة بعض األخبار

 قني?فهل هذا من دأب الباحثني املحقِّ 
 ?أمانة علمية عندهمن  هل هذا من دأبو
 عىل نسخة كثرية الغلط? من يريد إثبات أمر عظيم هل يستندو

عندهم انتقائية غريبة يف التعامل مع  أمحد إسامعيل وأتباعهأن  علامً 
 ويزمرون له حتى لو كان ضعيفاً  به لونفاخلرب الذي خيدمهم يطبّ  ,الروايات

والرواية التي ال  أو من طرق أبناء العامة, بل حتى لو كان موضوعاً  ,متهالكاً 
 !عرضون عنها كأهنا غري موجودة أصالً مهم يُ ختد

عن : الرواية التي رواها القايض النعامن هذهال يذكرون  نراهم :فمثالً 
ما يقوم مع  ,أنصارنا غريكم :أنه قال لقوم من أهل الكوفة ݠ,جعفر بن حممد 

إال  ,وما من بلدة إال ومعه منهم طائفة ,قائمنا من أهل الكوفة إال مخسون رجالً 
 .)١٤٥(البرصة فإنه ال خيرج معه منهم إنسانأهل 

 لكل مزاعم هذا الرجل? أليس هذا اخلرب مسقطاً 
ال البرصة املذكور يف هو  إسامعيلما املانع أن يكون أمحد و الذي  اخلربدجَّ

                                                            
  .٥٧٤ :اإلمامةدالئل  )١٤٤(

 . ٣/٦٦رشح األخبار  )١٤٥(
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أيب  يل عيل بن قال: قال ,عن عبد اهللا بن عبد العزيز :ݞ ابن طاووسالسيد رواه 
وإياكم  ,لزموا األرض من بعدياهيا الناس يا أ: فقال ,طالب وخطب بالكوفة

لعصياهنم  ;ونفال يرون ما حيبّ  ,فإنه خيرج شذاذ آل حممد ,اذ من آل حممدذَّ والشُّ 
راية من ولد احلسني تظهر بالكوفة بدعاية  وخترج ,ونبذهم عهدي ,أمري
حتى يميز اخلبيث من  ,ويبتيل اهللا خري اخللق ,ويشمل الناس البالء ,األمية

ج اهللا عنهم ويطول ذلك حتى يفرِّ  ,أ الناس بعضهم من بعضويتربَّ  ,بالطيِّ 
 ,وسار بغري سرييت ,فعمل بغري عميل ,ومن خرج من ولدي ,برجل من آل حممد

وإياكم  ,وكل من خرج من ولدي قبل املهدي فإنام هو جزور ,فأنا منه بريء
ال من دجلة ج دجَّ وخير ,النيفإن من ولد فاطمة دجَّ  ,الني من ولد فاطمةجَّ والدَّ 

 .)١٤٦(الني كلهممة الدجَّ وهو مقّد  ,وليس مني ,البرصة
ولو نظرنا إىل أمحد إسامعيل نراه من البرصة, والرواية مل تنص عىل أنه من 

ستظهر من الرواية أن ولد فاطمة ݝ, وهذا هو املعروف من نسبه, بل ربام يُ 
وليس «: قال ݠ ب دعواه يف انتسابه ألهل البيت ݜ, وهلذااإلمام ݠ يكذِّ 

وويص  ,معصوم ,عي أنه إمامالني ألنه يدَّ مة الدجَّ صف بأنه مقدِّ , وإنام وُ »مني
وحلد  , وأنه اليامين املمدوح يف الروايات,هدّينيوأول امل لإلمام املهدي ݠ,

الني بعض الدجَّ من الرواية أن  وى أحد, ويظهراالدعمثل هذه  عِ اآلن مل يدَّ 
   .عه يف األيام اآلتية, وهذا ما نتوقّ شاهبة هلذه الدعوىعون دعاوى ماآلخرين سيدَّ 

التي  الروايةهو املقصود هبذه أمحد إسامعيل فام املانع أن يكون وعليه, 
عي زورًا وهبتانًا منصبًا إهليا, فيلتبس أمره عىل كثري  ,االً من البرصةدجَّ تذكر  يدَّ

 !من الناس?
وجود أكثر  عاء بعضهموهي ادِّ البحث, هذا نختم هبا تبقى نقطة وأخريًا 

  .ݜ من يامين يف روايات أهل البيت
                                                            

 . ٢٤٩ :املالحم والفتن )١٤٦(
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قضية اليامين  نتبيَّ  ݜ أن روايات أهل البيت :واجلواب عىل هذا

اعتامدهم عىل أخبار غري نتيجة واللبس الذي وقع فيه هؤالء  ,بوضوح
وأما من اكتفى , )١٤٨(رواية كعبو, )١٤٧(كخرب سطيح الكاهن ,املعصومني

 .ة فلن يقع يف املأزق الذي وقع فيه هؤالءبالعني الصافي

                                                            
 . ٥١/١٦٣بحار األنوار  )١٤٧(

 . ٧٩: عقد الدرر )١٤٨(



 
 

  !عشر الثالث اإلمام أنه إمساعيل أمحد دعوى
  
  

مام اإلأنه ابن  اّدعاءمن  ,بكل ما ذكرناه سابقاً  إسامعيلمل يكتف أمحد 
أنه اليامين و ,قبل ظهوره هوسفري ,وأنه املهدي األول من بعده ,ݗ املهدي

 ,اخللق عىلاهللا ة جَّ ُح نه إ :عاءاته حتى قالدِّ بل متادى يف ا ,املذكور يف الروايات
 !ݠالثالث عرش من أئمة أهل البيت  اإلمامنه إو

ت ظواهرها عىل أن األئمة دلَّ  ,بعدة رواياتاستدل بعض أتباعه له وقد 
األخرى املتواترة من طرق بالروايات ضاربني عرض اجلدار  ,أكثر من اثني عرش

معرضني  أن األئمة أو اخللفاء اثنا عرش, وعىلبوضوح السنة والشيعة التي تدل 
حرص عدد األئمة يف اثني  عىلىل يومنا هذا إيبة الشيعة من عرص الغ مجاععن إ
 !فقط ماماً إعرش 

 :عشر اثنا ئمةاأل أن على األدلة
معتقدهم بأن عدد األئمة صّحة عرشية عدة أدلة عىل  االشيعة االثن ذكر

 :من ضمنها ,عرش ااثن
 اً مامإحترص األئمة يف اثني عرش الروايات املتواترة التي  :الدليل األول

 .مامإتلو  ماماً إ بأسامئهم أو ,ما بنسبهمإوتذكرهم  ,نقيصة أودون زيادة 
األوصياء أمري املؤمنني  دعن سيِّ  بسنده ݞ الصدوق الشيخ رواهما  :منها

 ,األئمة من بعدي اثنا عرش :ݕقال رسول اهللا  :قال ݠ, طالبعيل بن أيب 
ره عىل يديه مشارق كْ الذي يفتح اهللا تعاىل ذِ  ,وآخرهم القائم ,أوهلم أنت يا عيل
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 .)١٤٩( اومغارهب األرض

عن أبيه  ,عن أبيه حممد بن عيل ,عن الصادق جعفر بن حممد: أيضاً وروى 
عن أبيه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ,عن أبيه احلسني بن عيل ,عيل بن احلسني

هم  ,يا عيل :فقال .أخربين بعدد األئمة بعدك :ݕل اهللا قلت لرسو :قال ݜ,
 .)١٥٠(وآخرهم القائم ,أوهلم أنت ,اثنا عرش

 ,ݜعن عيل  ,هعن جدِّ  ,عن أبيه ,عن الصادق جعفر بن حممدوما رواه 
 ,أوهلم عيل بن أيب طالب ,األئمة بعدي اثنا عرش :ݕقال رسول اهللا  :قال

وحجج اهللا عىل أمتي  ,وأوليائي ,وأوصيائي ,هم خلفائي ,وآخرهم القائم
 .)١٥١(واملنكر هلم كافر ,املقر هبم مؤمن ,بعدي

قلت  :فيه قال −يف حديث طويل  −عن السيد بن حممد احلمريي وما رواه 
يا ابن رسول اهللا قد روي لنا أخبار عن آبائك  :ݟللصادق جعفر بن حممد 

الغيبة ستقع إن  :ݠفقال  ?فأخربين بمن تقع ,ة كوهناوصحّ  ,يف الغيبة ݜ
 ,ݕوهو الثاين عرش من األئمة اهلداة بعد رسول اهللا  ,بالسادس من ولدي

 ,ة اهللا يف األرضبقيَّ  ,وآخرهم القائم باحلق ,هلم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبأوّ 
واهللا لو بقي يف غيبته ما بقي نوح يف قومه مل خيرج من الدنيا  ,وصاحب الزمان

 .)١٥٢(وظلامً  لئت جوراً كام مُ  وعدالً  طاً فيمأل األرض قس ,حتى يظهر
قال الصادق جعفر بن  :قال ,عن املفضل بن عمر: وروى يف كامل الدين

قبل خلق اخللق بأربعة  إن اهللا تبارك وتعاىل خلق أربعة عرش نوراً  :ݟحممد 
 ?يا ابن رسول اهللا ومن األربعة عرش :فقيل له .فهي أرواحنا ,عرش ألف عام

                                                            
 . ١٧٢ :أمايل الصدوق )١٤٩(

 . ٧٢٨: نفس املصدر )١٥٠(

 . ٢/٦١عيون أخبار الرضا  )١٥١(

 . ٣٤٢ :كامل الدين ومتام النعمة )١٥٢(
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 ,واألئمة من ولد احلسني ,واحلسني ,واحلسن ,وفاطمة ,وعيل ,حممد :فقال
ر األرض من كل ويطهِّ  ,الفيقتل الدجَّ  ,الذي يقوم بعد غيبته آخرهم القائم
 .)١٥٣(جور وظلم

: قال رسول اهللا ݕ: , قالجعفر بن حممد عن آبائه ݜوبسنده عن 
له خري تي كمثل غيث ال ُيدرى أوإنام مثل أمَّ  −ثالث مرات  − أبرشوا ثم أبرشوا 

تي كمثل حديقة ُأطعم منها فوج عامًا, ثم ُأطعم منها فوج أم آخره, إنام مثل أمَّ 
, وأحسنها وفرعاً  وأعمقها طوالً  ,يكون أعرضها بحراً  عامًا, لعلَّ آخرها فوجاً 

واثنا عرش من بعدي من السعداء وأويل  ,جنى, وكيف هتلك أمة أنا أوهلا
 ,ا, ولكن هيلك بني ذلك نتج اهلرجواملسيح عيسى بن مريم آخره ,األلباب

  .)١٥٤(ولست منهم ,ليسوا مني
عن احلسني بن  عن أيب حييى بن جعدة بن هيربة,: وروى القمي يف الكفاية

عدد نقباء بني إرسائيل, : عيل صلوات اهللا عليهام, وسأله رجل عن األئمة, فقال
وا, أبرش: , ولقد سمعت رسول اهللا ݖ يقولتسعة من ولدي, آخرهم القائم

إنام مثل أهل بيتي كمثل حديقة ُأطعم منها فوج  −ثالث مرات  − ثم أبرشوا 
يكون أعرضها بحرًا, وأعمقها  عامًا, ثم ُأطعم منها فوج عامًا, يف آخرها فوجاً 

واالثنا عرش من بعدي  ,وأحسنها حنا, وكيف هتلك أمة أنا أوهلا ,طوالً وفرعاً 
ريم آخرها, ولكن هيلك فيام بني ذلك واملسيح بن م ,من السعداء أويل األلباب

 .)١٥٥(ولست منهم ,ليسوا مني ,نتج اهلرج
عيسى بن  :سألت أيب :قال ,بدر بن عيسىعن : النعامين ما رواه :منهاو
ما أدري  :فقال ?من أدركت من التابعني :فقلت له − مهيباً  وكان رجالً  − موسى

                                                            
 . ٣٣٥ :كامل الدين ومتام النعمة )١٥٣(

 . ٤٧٥: , اخلصال٢/٥٦, عيون أخبار الرضا ٢٦٩: كامل الدين ومتام النعمة )١٥٤(

  .٢٣٠ :كفاية األثر )١٥٥(
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ث عن عبد ها يتحدّ يف جامع فسمعت شيخاً  ,ولكني كنت بالكوفة ,ما تقول يل
قال يل رسول  :سمعت أمري عيل بن أيب طالب صلوات اهللا عليه يقول :خري, قال

األئمة الراشدون املهتدون املعصومون من ولدك أحد عرش  ,يا عيل: ݕاهللا 
كام  وعدالً  خيرج فيمأل األرض قسطاً  ,آخرهم اسمه اسمي ,هلموأنت أوَّ  ,إماماً 

 :فيقول .أعطني ,يا مهدي: فيقول ,جل واملال كدسيأتيه الر ,وجوراً  لئت ظلامً مُ 
 .)١٥٦(خذ 

 يف كون متواترة −كام قلنا  –وهي  ,جداالروايات هبذا املضمون كثرية و
 ,ݗ آخرهم حممد بن احلسنو ,ݠ هلم أمري املؤمننيأوَّ وأن  ,األئمة اثني عرش

 .اخللقعىل هلية فهو آخر األئمة وآخر احلجج اإل
وشهرة هذه  ,عرش عىل أن األئمة اثنا اإلمامية الشيعة مجاعإ :الدليل الثاين

وهذا ما جعل تسمية االثني عرشية ختتص  ,العقيدة عند كل أهل األرض
ولشهرهتم هبذه العقيدة, واختصاصهم هبا دون غريهم من  :بالشيعة دون غريهم

 .املسلمني, ُخّصوا بتسميتهم بالشيعة االثني عرشية دون غريهمطوائف 
واعتقادنا أن حجج اهللا تعاىل عىل خلقه بعد : يف اعتقاداته قال الصدوق

ثم  ,هلم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبأوَّ  :األئمة االثنا عرش ݖه حممد نبيِّ 
ثم  ,ثم جعفر بن حممد ,ثم حممد بن عيل ,ثم عيل بن احلسني ,ثم احلسني ,احلسن

ثم  ,بن حممدثم عيل  ,ثم حممد بن عيل ,ثم عيل بن موسى ,موسى بن جعفر
خليفة اهللا يف  ,صاحب الزمان ,ثم حممد بن احلسن احلجة القائم ,احلسن بن عيل

أهنم أولوا األمر الذين أمر  :واعتقادنا فيهم ,صلوات اهللا عليهم أمجعني ,هضأر
 ,والسبيل إليه ,وأهنم أبواب اهللا ,وأهنم الشهداء عىل الناس ,اهللا تعاىل بطاعتهم
وأهنم  ,وأركان توحيده ,وترامجة وحيه ,عيبة علمهوأهنم  ,واألدالء عليه

رهم وأهنم الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهَّ  ,معصومون من اخلطأ والزلل
                                                            

 . ٩٣ :لنعامينلغيبة ال )١٥٦(
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كام أن النجوم  ,وأهنم أمان ألهل األرض ,وأن هلم املعجزات والدالئل ,تطهرياً 
 وأهنم ,كباب حطة أووأن مثلهم يف هذه األمة كسفينة نوح  ,أمان ألهل السامء

ونعتقد فيهم  ,وهم بأمره يعملون ,عباد اهللا املكرمون الذين ال يسبقونه بالقول
 ,وهنيهم هني اهللا تعاىل ,وأن أمرهم أمر اهللا تعاىل ,وبغضهم كفر ,هم إيامنبّ أن ُح 

ومعصيتهم  ,هم عدو اهللاوعدوّ  ,اهللا تعاىل هم ويلّ ووليّ  ,وطاعتهم طاعة اهللا تعاىل
إما ظاهر  ,ن األرض ال ختلو من حجة هللا عىل خلقهونعتقد أ ,معصية اهللا تعاىل

وخليفته عىل عباده يف  ,ونعتقد أن حجة اهللا يف أرضه ,خائف مغمور أومشهور 
 هو القائم املنتظر حممد بن احلسن بن عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن ,زماننا هذا

أخرب به وأنه هو الذي  ,جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
 وأنه هو الذي يمأل األرض قسطاً  ,وجل باسمه ونسبه عن اهللا عزَّ  ݖالنبي 

ليظهره عىل  ,وأنه هو الذي يظهر اهللا به دينه ,وظلامً  لئت جوراً كام مُ  ,وعدالً 
الدين كله ولو كره املرشكون وأنه هو الذي يفتح اهللا عىل يديه مشارق األرض 

ويكون الدين  ,ن إال نودي فيه باألذانحتى ال يبقى يف األرض مكا ,ومغارهبا
 خرج نزل عيسى بن إذا أنه ݖوأنه هو املهدي الذي أخرب به النبي  ,كله هللا تعاىل

خلف  صىل خلفه كمن كان مصلياً  إذاويكون املصيل  ,فصىل خلفه ,ݠمريم 
بقي يف غيبته  ,ونعتقد أنه ال جيوز أن يكون القائم غريه ,ه خليفته; ألنرسول اهللا

 ݖالنبي  ; ألنغيبته عمر الدنيا مل يكن القائم غريه ولو بقي يف ,قيما ب
وا صلوات اهللا وبه برشَّ  ,واوبه نّص  ,وا عليه باسمه نسبهدلّ  ݜواألئمة 

    .)١٥٧(عليه
ن الذين قطعوا إ: ي يف تعريف االثني عرشيةنّوقال الشهرستاين السُّ 

بعده يف  اإلمامة ساقوا ,وسموا قطيعة ,بموت موسى الكاظم بن جعفر الصادق
ثم  ,ومشهده بطوس الرضا, عيلسى الكاظم ولده موبعد  اإلمام :فقالوا ,أوالده

                                                            
 . ٩٣ :االعتقادات يف دين االمامية )١٥٧(
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بن حممد  عيلثم بعده  ,وهو يف مقابر قريش ببغداد ,أيضاً اجلواد  التقيبعده حممد 

وبعده ابنه حممد  ,احلسن العسكري الزكي وبعده ,]كذا[ بقمومشهده  النقي,
هذا هو طريق االثنا  ,وهو الثاين عرش ,رس من رأىالقائم املنتظر الذي هو ب

   .)١٥٨(عرشية يف زماننا
أو غريها, كل كتب العقائد وامللل والنحل الشيعية  الباحثولو راجع 

 ماماً إكلها جممعة عىل أن االثني عرشية هم من اعتقدوا باثني عرش  اسيجد أهن
 .فقط

 , بلفصاعداً  اً مامإعرش بثالثة  القائلنيتذم الروايات التي  :الثالثالدليل 
حتى  ,أنه من طول غيبة القائم تكثر األقاويل والتأويالت بعض الروايات تبنيِّ 

 !يقول البعض بالثالث عرش
عن سدير : ݒ الطويس, والشيخ الصدوق الطائفة شيخروى فقد 
غيبة عيسى  وأما :يف حديث طويل , أنه قالݠ الصادقاإلمام عن  الصرييف

 :وجل بقوله هبم اهللا عزَّ فكذَّ  ,تلفقت عىل أنه قُ ارى اتّ فإن اليهود والنص ݠ
}i j k l m n po { ]فإن  ,كذلك غيبة القائم ,]١٥٧: النساء

لد إنه وُ : إنه مل يولد, وقائل يفرتي بقوله: فمن قائل يقول ,األمة ستنكرها لطوهلا
إنه : وقائل يمرق بقوله, إن حادي عرشنا كان عقيامً : ومات, وقائل يكفر بقوله

ى إىل ثالث عرش فصاعدًا,  ݠإن روح القائم : وقائل يعيص اهللا بدعواه يتعدَّ
 .)١٥٩(ينطق يف هيكل غريه

ففي هذه الرواية وصف اإلمام ݠ القائلني بأكثر من اثني عرش إمامًا 
ة, مارقون, وكام أن اخلوارج مرقوا من الدين كام يمرق السهم من الرميّ  مبأهن

                                                            
  .١/١٦٩امللل والنحل  )١٥٨(

 . ٣٥٥ :الدين ومتام النعمة , كامل١٧٠: الغيبة للطويس) ١٥٩(
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 من اإليامن كام يمرق امرقومام الثالث عرش فصاعدًا اإلفكذلك هؤالء القائلون ب
 .ةالسهم من الرميَّ 

 إلثبات ك هبا أمحد إسامعيل وأتباعهمتسَّ التي الروايات  أن :الرابعالدليل 
لروايات الرجعة التي  , معارضة أيضاً ݗ املهدي اإلماميف ولد  اإلمامةامتداد 

وأنه  ,ݠ احلسني اإلماميرجع هو  أن أول منوبيَّنا داللتها عىل  ,ذكرناها سابقاً 
 .ݗوفاة اإلمام املهدي يتوىل مقاليد احلكم بعد 

 ,عرش االثني عىلبزيادة عدد األئمة  تقطع دابر من يقولكلها هذه األدلة و
اإليامن, وحاله حال الفرق وتثبت أن كل من يعتقد هبذا القول هو مارق عن 

 .املستقيمت عن احلق, وتاهت عن الطريق األخرى التي ضلَّ 
 :وأتباعه إمساعيل أمحد استدالالت رد

التي حاول الروايات بعض  من أتباعه ألمحد إسامعيل جنياملروِّ  أحدذكر 
ولعل هذه الروايات  ,ماماً إعىل أكثر من اثني عرش تدل ثبات أهنا إمن خالهلا 

 :ىل ثالث طوائفإتنقسم 
 .اً مامإفهم من ظاهرها وجود ثالثة عرش يُ ربام  هامنطائفة 

 .ݗ املهدي اإلمامأخرى تفيد وجود أئمة بعد طائفة و
 .بعده ݗ املهدي اإلمامثالثة تفيد وجود أئمة من ولد طائفة و

حتقيقًا للروايات, أو ليس  ما ذكره أمحد إسامعيل واملرّوجون لهأن  علامً 
ني عرب التاريخ التشويش عىل عقيدة بل حاول جمموعة من املضلِّ  هلا, جديداً فهًام 
غاية ما و ,عليهم بأمثال هذه األخبار بالتلبيسمامية شيعة أهل البيت ݜ اإل

 وطرحها ,أعداء الشيعةعادة صياغة شبهات إهو  إسامعيلقام به أتباع أمحد 
 .بلباس جديد

وقد  ,ماماً إالروايات التي تشعر بوجود أكثر من اثني عرش  :الطائفة األوىل
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جعى ادَّ  يف كتابه  ضياء الزبيديني له, واسمه أحد أتباع أمحد إسامعيل املروِّ
الروايات التي ذكرت أن : فقال ,تواتر هذا املضمون ]كذا[ )هدّينياملهدي وامل(

 .)١٦٠(معنى ةوهي روايات متواتر ,األئمة ثالثة عرش
 د عن أي حجةاالّدعاء املجرَّ  باطلة ال دليل عليها سوىوهذه دعوى 

ذ أن الصحيح إ ,ان كتابهولرجل هو عنعىل املستوى العلمي هلذا ا يكفينا دليالً و
ألهنا مرفوعة  ;كام قال )هدّينياملهدي وامل( :وليس ,)املهدي واملهديون( :هو

 عىلأ يتجرَّ وية كيف فالذي ال يعرف أبسط القواعد النح ,دها من العامللتجرّ 
دراج عن  روايات أهل البيت وهم الذين ورد عنهم كام يف صحيحة مجيل بن رشح

  .)١٦١(فإنا قوم فصحاء ,أعربوا حديثنا :ݠ أيب عبد اهللا
التي جمموعة من الروايات ساق الزبيدي  ثبات هذا التواتر املزعوموإل

  :ولنا وقفات مع كل رواية ,هذا املعتقدثبات إيف  جعلها عمدته
 أتيُت  :قال ,عن األصبغ بن نباتة: يف الكايف الكليني رواها :الرواية األوىل

يا أمري املؤمنني  :فقلت ,ينكت يف األرض راً دته متفكِّ فوج ,ݠأمري املؤمنني 
ما رغبت  ,ال واهللا :فقال ?أرغبة منك فيها ,تنكت يف األرض راً مايل أراك متفكِّ 

احلادي  :]ي[يف مولود يكون من ظهر رُت ولكني فكَّ  ,قط فيها وال يف الدنيا يوماً 
 لئت جوراً  مُ كام وقسطاً  عرش من ولدي, هو املهدي الذي يمأل األرض عدالً 

يا  :فقلت .وهيتدي فيها آخرون ,يضل فيها أقوام ,تكون له غيبة وحرية , ًوظلام
ست  أو ,ستة أشهر أو ,ستة أيام :وكم تكون احلرية والغيبة? قال! أمري املؤمنني

مر يا األوأنى لك هبذا  ,نعم كام أنه خملوق :فقال ?وإن هذا لكائن :فقلت ,سنني
ثم ما يكون  :فقلت .ألمة مع خيار أبرار هذه العرتةأولئك خيار هذه ا ,أصبغ

 ,وغايات ,وإرادات ,فإن له بداءات ,ثم يفعل اهللا ما يشاء :فقال ?بعد ذلك
                                                            

 .١٣٤: املهدي واملهديني )١٦٠(

 . ١/٥٢الكايف  )١٦١(
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 .)١٦٢(وهنايات 
ولكني « :أمري املؤمنني ݠ قولهو الرواية موضع الشاهد يف هذه و

رُت يف مولود يكون من ظهر  احلادي عرش من ولدي, هو املهدي الذي :]ي[فكَّ
 .»يمأل األرض عدالً وقسطًا كام ُملئت جورًا وظلًام, تكون له غيبة وحرية

: يف معرض ذكره للروايات الدالة عىل أن األئمة ثالثة عرش الزبيديقال 
ة بالقطع  ݠ, ما رواه األصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني ] كذا[إن وهي ناصَّ

عرش فاحلادي  ,)املهدي اإلمامابن (هو  وعدالً  األرض قسطاً ] كذا[الذي يملئ 
من صلبه هو املهدي  والذي ,املهدي اإلمامهو من ذرية اإلمام أمري املؤمنني ݠ 

 .)١٦٣(املهدي اإلمامبأمر أبيه  عدالً ] كذا[وهو من يملئها  ,األول
الرواية  أن يرى الذي أكثر من األغالط اإلمالئية يف كتابهالزبيدي و

من « :, وهوكام ذكرنا , وليس»ديمن ظهر احلادي عرش من ول«: األصلية هي
فاألوىل تعني أن املهدي هو من ظهر احلادي  ,»احلادي عرش من ولدي :ظهري

أما الثانية فتعني , ݠ احلجة اإلمامأي من ولد  ,ݠ عرش من ولد أمري املؤمنني
 وهذا ,األئمة من ولده هو حادي عرش, وݠ من ظهر أمري املؤمننيأن املهدي 

 .مما عليه الشيعة اليو
ولذلك جيب  ,»ظهر«لفظة  يف اهنفي أوياء املتكلم ثبات إذن فخالفنا يف إ

 .ال أو ب ملعرفة هل هي ثابتة فعالً مراجعة نسخ الكتا
 :كايفعدة نسخ من كتاب اليف مثبتة  املتكلم هذه وياء
وقد فرغ من  ,٦٦٤٩ رقم ,خمطوطة املكتبة املركزية بجامعة طهران :منها

حت هذه النسخة عىل يد مجلة من حِّ وقد ُص  ,ـه٩٧٩نسخها صاحبها سنة 
                                                            

 .١/٣٣٨الكايف  )١٦٢(

 .١٣٤: املهدي واملهديني )١٦٣(
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 .واملريزا حممد االسرتآبادي ݤ, كالشهيد الثاين ,أساطني املذهب

ي نسخها , والت٦٢٣٨ رقمخمطوطة املكتبة املركزية بجامعة طهران  :ومنها
 منها سنة وفرغݞ,  املجليسلنوري من تالمذة العالمة حممد بن حممد بن حييى ا

وقد  ,لعالمة املجليس بتصحيحها كام ورد يف آخر النسخةوقد تكفل ا ,هـ١٠٨٢
ىل الشيخ إضافة إ ,حاشيتها عىل تعليقات املجليس األب واالبن أيضاً اشتملت 

 .البهائي وغريه من الفضالء
والتي نقل عنها يف كتابه  ,نسخة الكايف الواصلة للفيض الكاشاين :ومنها

 .)١٦٤(لوايفيف كتابه ا حيث أثبت ضمري املتكلم ,)الوايف(
واملساعد له يف تصنيف  ݞ, الكليني اإلسالمأن النعامين كاتب ثقة كام 

 .)١٦٥( »ظهري«بالغيبة بلفظ  املعروفنقل الرواية يف كتابه  ,الكايف
, )١٦٦()كامل الدين ومتام النعمة(يف  ݞ الشيخ الصدوق :ياء املتكلموأثبت 

بحار (يف ݞ املجليس الشيخ ونقلها عنه ݞ, وهو قريب العهد بالكليني 
  .الصحيحة من الكايفمما يؤكد وجودها يف النسخة  ,بنفس اللفظ )١٦٧()األنوار

عن  )١٦٨()كفاية األثر(ىل هذا أن اخلزاز القمي نقلها يف كتابه إأضف 
  .الصدوق بنفس اللفظالشيخ 

أليب الصالح احللبي املعارص للشيخ  )تقريب املعارف(وكذلك يف كتاب 
 .)١٦٩(املفيد والشيخ الطويس ݒ

                                                            
 .٣/٢٦١الوايف  )١٦٤(

 .٦٩: لنعامينالغيبة ل )١٦٥(

 .٢٨٩: كامل الدين ومتام النعمة )١٦٦(

 .٥١/١١٨نوار بحار اال )١٦٧(

 .٢٢٠: كفاية األثر )١٦٨(

 .١٨٨: تقريب املعارف )١٦٩(
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 ,كالغيبة للطويس ,بعض الكتبيف  »ظهر«نعم وردت الرواية بلفظ 
للحسني بن محدان ) اهلداية الكربى(و ,املنسوب للمفيد )االختصاص(و

 .اخلصيبي
ونحن عندما نتأمل يف ألفاظ هذه الرواية نقطع بأن الرواية الصحيحة 

ن احلسن فيكون فيه إشارة إىل اإلمام حممد ب ,»احلادي عرش: من ظهري«: هي
  .العسكري ݠ, ال إىل غريه

دة ال ذكر صفات متعدِّ  ݠ والسبب يف ذلك هو أن اإلمام أمري املؤمنني
حممد بن تنطبق إال عىل احلادي عرش من ظهره ݠ, وهو اإلمام املهدي املنتظر 

ها قسطًا وهو املهدي الذي يملؤ«: ݗ; ألنه ݠ قالاحلسن العسكري 
ويكون له حرية وغيبة, تضل هبا أقوام, وهيتدي  وعدالً كام ُملئت ظلًام وجورًا,

 .»هبا آخرون
العسكري ݠ  وهذه كلها صفات اإلمام املهدي املنتظر حممد بن احلسن

انرصف إليه دون من سواه, وهو الذي » املهدي«: دون غريه, فهو الذي إذا قيل
 .يملؤها قسطًا وعدالً, وهو الذي يغيب غيبة طويلة, وأما غريه فال

اخ, أو ُكتب عىل السامع; » ظهري«الياء يف  حرف إذن قد ُأسقط من النُّسَّ
حروف , و»احلادي عرش«جاء بعده الم التعريف يف » ظهري«حرف الياء يف ألن 

إذا جاء بعدها  التي قبلها حركة من جنسها, والواو والياءاللني وهي األلف 
خيشى : مثل ,ساكن يف كلمة أخرى ُحذف حرف اللني لفظًا; اللتقاء الساكنني

: القوم, ويغزو اجليش, ويرمي الغرض, ومن أمثلته يف كتاب اهللا قوله سبحانه
}¨   © ª « { ]١٢٤: البقرة.[ 

كت الياء بالفتح كام يف قوله تعاىل }  } x y  z{: ولو ُحرِّ
لتوهم أن احلادي عرش صفة » من ظهرَي احلادي عرش«: , فقيل]١٢٢: البقرة[
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  .هو احلادي عرش من ولدي: حمذوف, تقديره خرب ملبتدألظهري, ال أنه 

م الرواي أن اإلمام ݠ قاللام ُحذفت ياء املتكلم لفظًا ف  ظهرِ من «: توهَّ
 . , فوقع اللبس»احلادي عرش

النسخة غري  اعتمد بدون الياء فقد »ظهر«وعليه, فمن متّسك بلفظ 
 .اخلطأ الفادح الصحيحة, ومل يتأمَّل يف الرواية ليفهم املراد هبا, فوقع يف هذا

نه ال يدل إف جماراة هلم, كوا بهي متسَّ وقبلنا باللفظ الذ ,الً لنا جدَ تنزَّ ولو 
ألنه حيتمل معاين أخر, ومتى ما  ;رصحيًا فيام ذهبوا إليه ليسإذ أنه  ,هماغعىل مبت

 .ورد االحتامل بطل االستدالل
ما ذكره الشيخ » من ظهر احلادي عرش«: ومما حيتمل يف معنى قوله

من «فاملعنى من ظهر احلادي عرش, و : املجليس أعىل اهللا مقامه, حيث قال
, وربام ُيقرأ بالتنوين, أي وراٍء, واملراد أنه يولد بعد هذا »مولود«نعت » ولدي

الدهر, واحلادي عرش مبتدأ, خربه املهدي, ويف إكامل الدين وغريه وبعض 
  .)١٧٠(, فال حيتاج إىل تكلف»ظهري« : النسخ

يف كالم اإلمام إنه حيتمل أن : ما قاله الشيخ املجليس ݞ أقول ولتوضيح
اإلمام إين فكرت يف مولود من ولدي, يكون من ظهر  :تقديم وتأخري, أي ݠ

 املهدياإلمام وهذا املولود هو  −وهو اإلمام العسكري ݠ  –احلادي عرش 
 .نعتًا للحادي عرش» من ولدي«, وال تكون كلمة ݠ

بالتنوين, فال تكون مضافة إىل احلادي » ظهرٍ «مة كام حيتمل أن تقرأ كل
فكرُت يف مولود من ظهٍر, أي من : عرش, فال يراد ظهر احلادي عرش, وإنام يراد

, فإن احلادي عرش خرب ملبتدأ من ولدي بعد هذا الزمان, هو احلادي عرش
 .حمذوف تقديره هو

                                                            
 .٤/٤٣مرآة العقول  )١٧٠(
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أن يكون وأضيف عىل ما أفاده شيخنا املجليس ݞ احتامالً ثالثًا, وهو 
بحسب ترتيب  املراد هو أين فكرُت يف مولود يكون من ظهر اإلمام احلادي عرش

اإلمام احلسن صفة له, أي » من ولدي«و , وهو اإلمام العسكري ݠ,األئمة
 . »هو املهدي«الذي هو من ولدي, والذي من ظهره العسكري 

ن عىل أن جني ألمحد إسامعيل أهنام قرينتايبقى هنا أمران زعم بعض املروِّ 
 :املراد باملهدي يف احلديث هو أمحد إسامعيل

يف حني أن  ,غيبة واحدة ݗ أن الرواية ذكرت أن للمهدي :األوىل
أمحد هو هدي املقصود هبذا اخلرب فيكون امل ,أكثر من غيبةله مام الثاين عرش اإل

 .ݗعرش مام الثاينال اإل ,إسامعيل
ألن الغيبة  ;قصود هبا الكربىذكروا الغيبة فامل إذااألئمة أن  :واجلواب

مرحلة غيبة حقيقية; ألنه ݠ كان يلتقي بالشيعة, وما هي إال األوىل ليست 
 .التمهيد للغيبة الكربى التي هي غيبة حقيقيةالغرض منها  ,انتقالية

 أن املقصوديف اثنان ن هذا التعبري قد ورد يف عدة روايات ال خيتلف إثم 
  .ݗ فيها هو صاحب األمر

أمحد بن زياد بن جعفر  حدثنا :, قالݞ الصدوقالشيخ ما رواه  :منها
 ,عن عيل بن معبد ,عن أبيه ,حدثنا عيل بن إبراهيم بن هاشم :قال ,ݤاهلمداين 

عن  ,عن أبيه موسى بن جعفر ,موسى الرضا عن عيل بن ,عن احلسني بن خالد
عن أبيه  ,عن أبيه عيل بن احلسني ,عن أبيه حممد بن عيل ,أبيه جعفر بن حممد

التاسع  :إنه قال :ݜعن أبيه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ,احلسني بن عيل
قال  .والباسط للعدل ,املظهر للدين ,من ولدك يا حسني هو القائم باحلق

إي والذي بعث  :ݠفقال  ?يا أمري املؤمنني وإن ذلك لكائن :فقلت له :احلسني
فال يثبت  ,ولكن بعد غيبة وحرية ,ةيّ واصطفاه عىل مجيع الرب ,بالنبوة ݕ حممداً 
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وجل  الذين أخذ اهللا عزَّ  ,فيها عىل دينه إال املخلصون املبارشون لروح اليقني

  .)١٧١(دهم بروح منهوأيَّ  ,يامناإلوكتب يف قلوهبم  ,ميثاقهم بواليتنا
 :ݕقال رسول اهللا  :قال ,عن جابر بن عبد اهللا األنصاري بسنده وروى

 ,قاً لُ وُخ  قاً لْ أشبه الناس يب َخ  ,وكنيته كنيتي ,مه اسمياس ,املهدي من ولدي
 ها عدالً يملؤ ,ثم يقبل كالشهاب الثاقب ,تكون به غيبة وحرية تضل فيها األمم

 .)١٧٢(وظلامً  لئت جوراً كام مُ  وقسطاً 
ست  أو ,ستة أشهر أو ,ستة أيام اإلمامأن الرواية ذكرت أن غيبة  :الثانية

, وهذا يدل عىل أن املدة الزمنية بكثريجتاوزت هذه  ماإلمايف حني أن غيبة  ,سنني
 !املراد يف احلديث هو أمحد إسامعيل, ال اإلمام املهدي املنتظر ݠ

فربام  ,مرتبط بالبداءطول غيبة اإلمام املهدي ݠ وقرصها أن  :واجلواب
وقد وردت  ,سبابره لسبب من األفأّخ  ,ݗ اإلماميكون قد بدا هللا يف ظهور 

 !رخِّ لكنه قد أُ معيَّنًا بوقت خمصوص, د أن اخلروج كان ؤكِّ تروايات عدة 
عن أيب عبد اهللا  ,عن أيب بصري بسنده النعامين ما رواهمن تلك الروايات 

ولكنكم  ,بىل :قال ?ما هلذا األمر أمد ينتهي إليه ويريح أبداننا :قلت له: قال ݠ
 .)١٧٣(ره اهللاأذعتم فأخَّ 

قلت أليب جعفر  :الثاميل قال عن أيب محزة ݞ الطويسالشيخ وروى 
بعد البالء « :وكان يقول ,»إىل السبعني بالء« :كان يقول ݠا إن علي  :ݠ
يا ثابت إن اهللا  :ݠفقال أبو جعفر ! ومل نر رخاء ,وقد مضت السبعون ,»رخاء

اشتد غضب اهللا  ݠتل احلسني فلام قُ  ,مر يف السبعنياألهذا  َت تعاىل كان وقَّ 
 ,فأذعتم احلديث ,ثناكمفحدَّ  ,ره إىل أربعني ومائة سنةفأخَّ  ,عىل أهل األرض

                                                            
 .٣٠٤: كامل الدين ومتام النعمة )١٧١(

 .٢٨٦: نفس املصدر )١٧٢(

 .٢٩٩: لنعامينالغيبة ل )١٧٣(
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 ¦ ¥{ و ,ومل جيعل له بعد ذلك عندنا وقتاً  ,ره اهللافأخَّ  ,وكشفتم قناع الرس
§ ̈ ª© « ¬ ® {]١٧٤(]٣٩: الرعد(. 

فقال يف تعليقه عىل هذه  ,هذه احلقيقةݞ الطويس ر الشيخ وقد قرَّ 
إنه ال يمتنع أن  :−ت إن صحَّ  −فالوجه يف هذه األخبار أن نقول : الروايات

د د ما جتدَّ فلام جتدَّ  ,مر يف األوقات التي ذكرتاألت هذا يكون اهللا تعاىل قد وقَّ 
ويكون  ,وكذلك فيام بعد ,واقتضت تأخريه إىل وقت آخر ,ت املصلحةتغريَّ 

د ما يقتيض بأن ال يتجدَّ  ,ر مرشوطاً وكل وقت جيوز أن يؤخَّ  ,الوقت األول
 .)١٧٥(فيكون حمتوماً  يشء,ه الوقت الذي ال يغريِّ  جييءه إىل أن املصلحة تأخري

ن أصل إبل  ,عىل معتقدهم ال يصلح أن يكون دليالً  كل ما طرحوهذن إ
ك هبذه الرواية واحلال أن من يتمسَّ  ,استدالهلم بالرواية أجنبي عن البحث

 .ك بقشةهو كالغريق الذي يتمسَّ  إماماً ثالثة عرش  إلثبات
منصور بن أن هذه الرواية ضعيفة السند, فإن يف سندها مضافًا إىل 

 .السندي, وهو مل يوثق يف كتب الرجال
  .)١٧٦(جمهول] فيه: [احلديث السابع: قال املجليس ݞ

عن  ,عيل األشعري أيبعن : ݞ الكلينيالشيخ  رواها :الرواية الثانية
 عن عيل بن ,عن عيل بن سامعة ,عن احلسن بن موسى اخلشاب ,احلسن بن عبيد اهللا
 :يقول ݠسمعت أبا جعفر  :قال ,رارةعن ابن أذينة عن ز ,احلسن بن رباط

 وولد عيل بن ݕمن ولد رسول اهللا  ,ثمن آل حممد كلهم حمدَّ  اإلماماالثنا عرش 
 .)١٧٧(مها الوالدان ݠوعيل  ݕفرسول اهللا  ,ݠأيب طالب 

                                                            
 .٤٢٨: الغيبة )١٧٤(

 .٤٢٩: الغيبة )١٧٥(

 .٤/٤٢مرآة العقول  )١٧٦(

 .١/٥٣٣الكايف  )١٧٧(
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ن الرواية إ :فقالوا ,أهنم ثالثة عرشية إلثباتاستدل القوم هبذه الرواية 

 !ݠ أمري املؤمننيمن ولد عرش  تدل عىل أن األئمة اثنا
أنه من الواضح أن هذه الرواية حصل فيها تصحيف يف بعض  :واجلواب

 ,بنحو آخر رشادنقلها الشيخ املفيد يف اإل ن هذه الرواية بنفسها قدأل ألفاظها;
 عن ,يعن أيب عيل األشعر ,عن حممد بن يعقوب ,أخربين أبو القاسم: قال

 عن عيل بن ,عن عيل بن سامعة ,عن احلسن بن موسى اخلشاب ,احلسن بن عبيد اهللا
 ݠسمعت أبا جعفر  :عن زرارة قال ,عن عمر بن أذينة ,احلسن بن رباط

عيل بن أيب طالب وأحد  ,ثاالثنا عرش األئمة من آل حممد كلهم حمدَّ  :يقول
 .)١٧٨(اهللا عليهامصىل  ,ورسول اهللا وعيل مها الوالدان ,عرش من ولده
حدثنا : قال ,عن الكليني يف اخلصال أيضاً  ݞ الصدوقالشيخ  اورواه

حدثنا أبو  :حدثنا حممد بن يعقوب الكليني قال :قال ݤحممد بن عيل ماجيلويه 
عن  ,عن احلسن بن موسى اخلشاب ,عن احلسني بن عبيد اهللا ,عيل األشعري
 عن زرارة بن ,عن ابن أذينة ,بيهعن أ ,عن عيل بن احلسن بن رباط ,عيل بن سامعة

كلهم  ,ݜمن آل حممد  اثنا عرش إماماً  :يقول ݠسمعت أبا جعفر  :أعني قال
 .)١٧٩(منهم ݠوعيل بن أيب طالب  ,ݕثون بعد رسول اهللا حمدَّ 

خربين أبو أ :قال ݤوأخربين الشيخ املفيد : قال ,كام نقلها عنه الكراجكي
 عن عبد اهللا بن ,عن حممد بن حييى ,بعن حممد بن يعقو ,القاسم جعفر بن حممد

عن  ,عن عيل بن احلسني بن رباط ة,عن احلسن بن سامع ,عن اخلشاب ,حممد
األئمة من آل  عرش االثنا :ݠسمعت أبا جعفر  :قال ة,عن زوار ,عمر بن أذينة

 وعيلحد عرش من ولد رسول اهللا أعيل بن أيب طالب و :ثكلهم حمدَّ  ,حممد
                                                            

 .٢/٣٤٧رشاد اإل )١٧٨(

 .٤٨٠: اخلصال )١٧٩(



 ١٤١ ..................................................  رشدعوى أمحد إسامعيل أنه اإلمام الثالث ع

 
 

 .)١٨٠(ا الوالدانمه ,صلوات اهللا عليهام
تثبت أن اللفظ  الكلينيزمان فكل هذه النقوالت القريبة العهد من 

فال حجة يف هذه الرواية  ,اخف من قبل النسَّ حَّ َص املوجود يف النسخة املطبوعة مُ 
 .عاهمعىل مدَّ 

االثنا عرش اإلمام من آل «: عىل أنه يمكن توجيه الرواية بأن املراد بقوله
ث, م هو  ,»ن ولد رسول اهللا ݕ وولد عيل بن أيب طالب ݠحممد كلهم حمدَّ

 .أن أكثرهم أو غالبيتهم من ولد رسول اهللا ݕ وولد أمري املؤمنني ݠ 
من ولد رسول اهللا ومن «: وقوله : قال الشيخ حممد صالح املازندراين ݞ

خرب بعد خرب عىل الظاهر, وهذا احلكم باعتبار األكثر, والقرينة علم » ولد عيل
وكام أهنام والدان لألئمة » ورسول اهللا وعيل مها الوالدان«: وقوله. بهاملخاطب 

صورة ومعنى, كذلك مها والدان لألمة معنى, حيث إهنام ولدا العلم, وورثا 
 . )١٨١(احلكمة كام مر يف باب فيه نكت من التنزيل

عيه أمحد إسامعيل وأتباعه; ألهنم يعتقدون  ثم إن هذه الرواية خمالفة ملا يدَّ
بعة وعرشين إمامًا, ال بثالثة عرش إمامًا, وهذا ينقض عقيدهتم من رأس; ألنه بأر

 .ذكر دون باقي األئمة من بعدهلإلمام الثالث عرش لكي يُ  وصّيةال خص
وا هبذه الرواية وأمثاهلا وعليه, فال ينبغي ألمحد إسامعيل وأتباعه أن حيتجّ 

 .هدي املنتظر ݠإال إذا نفوا وجود اثني عرش مهديا بعد اإلمام امل
ولو سلَّمنا بداللة هذه الرواية عىل ثالثة عرش إمامًا فإنه ال دليل عىل أن 
الثالث عرش هو أمحد إسامعيل, فلعله االبن املبارش لإلمام املهدي ݠ, ال حفيد 

 .احلفيد لو سلمنا أن أمحد إسامعيل حفيد احلفيد, وال نسلم له بذلك
                                                            

 .١٦: االستنصار )١٨٠(

 .٧/٣٧٠رشح أصول الكايف  )١٨١(



عي املهدوية  ........................................................   ١٤٢  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
ة ضعيفة السند; فإن يف سند الرواية هذا كله مضافًا إىل أن هذه الرواي

 .احلسن بن عبيد اهللا, وهو مهمل يف كتب الرجال, وكذا عيل بن سامعة
بسنده عن أيب سعيد : يف الكايف الكليني ݞ الشيخ رواها :الرواية الثالثة

 ,أخربين عن هذه األمة :ثم قال له اليهودي ...: اخلدري يف حديث طويل, قال
ن وأخربين مَ  ?أين منزله يف اجلنة كم حممدأخربين عن نبيِّ و ?كم هلا من إمام هدى

إن هلذه األمة اثني عرش إمام هدى من  :ݠقال له أمري املؤمنني  معه يف اجلنة?
 ,نا يف اجلنة ففي أفضلها وأرشفها جنة عدنوأما منزل نبيِّ  ,وهم مني ,هاذرية نبيِّ 

وأم  ,هتموجدَّ  ,هموأمّ  ,تهوأما من معه يف منزله فيها فهؤالء االثنا عرش من ذري
 .)١٨٢(ال يرشكهم فيها أحد ,وذرارهيم ,همأمّ 

 .بكال سندهياضعيفة السند, وهذه الرواية 
سنده األول صحيح, والثاين جمهول عامي, : قال الشيخ املجليس ݞ
رساالً; إذ مسعدة من أصحاب الصادق ݠ, إلكن الظاهر أن يف السند األول 
اب من أصحاب اجلواد واهلادي, والعسكري وحممد بن احلسني بن أيب اخلط

  .)١٨٣(ݜ
إن هلذه األمة اثني عرش إمام «: واإلشكال إنام هو يف قول أمري املؤمنني ݠ

, ألنه إذا كان هناك اثنا عرش إمامًا من ذرية »هدى من ذرية نبيِّها, وهم مني
وذرية أمري املؤمنني ݠ, فإن املجموع بضميمة أمري املؤمنني  رسول اهللا ݕ,

 .ݠ يكونون ثالثة عرش إمامًا, وهذا ما يقوله أمحد إسامعيل وأتباعه
مع أهنا معارضة برواية أخرى رواها الكليني ݞ يف نفس  :واجلواب

شهدت جنازة أيب بكر يوم  :قال ,أيب الطفيل عن الباب باختالف يسري بسنده
                                                            

 .١/٥٣١الكايف  )١٨٢(

 .٦/٢٢٣مرآة العقول  )١٨٣(



 ١٤٣ ..................................................  رشدعوى أمحد إسامعيل أنه اإلمام الثالث ع

 
 

فأقبل غالم هيودي  ,جالس ناحية ݠ وعيلٌّ  ,وشهدت عمر حني بويع ,مات
حتى قام عىل رأس  ,وهو من ولد هارون ,عليه ثياب حسان ,هبيء ل الوجهمجي
 :قال ?هميا أمري املؤمنني أنت أعلم هذه األمة بكتاهبم وأمر نبيّ  :فقال ,عمر

 ?مل ذاك :فقال له عمر ,وأعاد عليه القول .إياك أعني :فقال ,فطأطأ عمر رأسه
ومن  :قال ,دونك هذا الشاب :لفقا ,ا يف دينيشاك  ,لنفيس قال إين جئتك مرتاداً 

وهذا أبو  ,ݕابن عم رسول اهللا  ,هذا عيل بن أيب طالب :قال ?هذا الشاب
 .ݕوهذا زوج فاطمة بنت رسول اهللا  ,ݕاحلسن واحلسني ابني رسول اهللا 

 ...نعم :قال ?أكذاك أنت :فقال ݠفأقبل اليهودي عىل عيل 
أخربين عن حممد كم له  ,خراألأخربين عن الثالث  :فقال له :إىل أن قال
يا هاروين  :فقال ?ن ساكنه معه يف جنتهومَ  ?ويف أي جنة يكون ?من إمام عدل

وال يستوحشون  ,هم خذالن من خذهلمال يّرض  ,إن ملحمد اثني عرش إمام عدل
 ,اجلبال الروايس يف األرض وإهنم يف الدين أرسب من ,بخالف من خالفهم
  ...العدل اإلمامثني عرش ته معه أولئك االومسكن حممد يف جنَّ 
 ,وال ينقصون ,ال يزيدون ,عرش احلق اثنا يف أن أئمةواضح  فهذا النص

 .»ݕ من ولد رسول اهللا« أو »من ولدي« :وال يوجد يف الرواية لفظ
, بسنده عن )كامل الدين(الشيخ الصدوق ݞ يف : وقد روى هذه احلادثة

كم هلا بعد نبيِّها من إمام عدل?  أخربين عن هذه األمة,: قال: أيب الطفيل, وفيها
وأخربين عن منزل حممد أين هو من اجلنة? ومن يسكن معه يف منزله? قال له 

يا هيودي يكون هلذه األمة بعد نبيِّها اثنا عرش إمامًا عدالً, ال يّرضهم : عيل ݠ
 . )١٨٤( ...أشهد باهللا لقد صدقت: قال له اليهودي. خالف من خالف عليهم
ى حتكي نفس احلادثة رواها الشيخ الصدوق ݞ عن أيب ويف رواية أخر

                                                            
 .٢٩٩, وكررها مع اختالف ألفاظها يف صفحة ٢٩٦: كامل الدين ومتام النعمة )١٨٤(



عي املهدوية  ........................................................   ١٤٤  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
فأخربين كم هلذه األمة من إمام هدى, هادين : قال: عبد اهللا ݠ, قال فيها

من اجلنة,  ݕ, ال يّرضهم خذالن من خذهلم, وأخربين أين منزل حممد مهدّيني
ين كم هلذه األمة من إمام هدى, هاد: أما قولك: ته يف اجلنة? قالومن معه من أمّ 

هادين  هم خذالن من خذهلم, فإن هلذه األمة اثنا عرش إماماً , ال يّرض مهدّيني
يف  ݕأين منزل حممد : هم خذالن من خذهلم, وأما قولك, ال يّرض مهدّيني
ته يف ن مع حممد من أمّ مَ : جنة عدن, وأما قولك :ففي أرشفها وأفضلها ,اجلنة
 . )١٨٥( ...صدقت: ىقال الفت. فهؤالء االثنا عرش أئمة اهلدى ,اجلنة

 :عن عمر بن أيب سلمة, وعن أيب الطفيل )الغيبة(كام رواها النعامين يف 
ها من إمام أخربين كم هلذه األمة بعد نبيِّ  :فقال .سل: ݠ فقال عيل :وفيها
وأخربين عن موضع حممد يف اجلنة أي  ?هم خذالن من خذهلمال يّرض  ,هدى

هلذه األمة اثنا عرش  ,يا هيودي :عيل :فقال ?مع حممد يف منزلته موضع هو? وكم
وموضع حممد هم خذالن من خذهلم, ال يّرض  ,مهدي كلهم هادٍ  ,امهدي  ,إماماً 
وأما الذي مع حممد  ,وأرشفها ,وأقرهبا من اهللا ,يف أفضل منازل جنة عدن ݕ
 .)١٨٦(...هدّينييف منزلته فاالثنا عرش األئمة امل ݕ

: بسنده عن أيب عبد اهللا ݠ, قالوروى ابن بابويه القمي نفس احلادثة 
جاء هيودي إىل عمر, يسأله عن مسائل, فأرشده إىل عيل ݠ ليسأله, فقال له 

كم من إمام عادل? ويف أي جنة هو? أخربين, كم بعد نبيِّ : قال. سل: عيل ݠ
ملحمد ݕ بعده اثنا ! يا هاروين: ومن يسكن معه يف جنته? فقال له عيل ݠ

هم خذالن من خذهلم, وال يستوحشون بخالف من عرش إمامًا عدالً, ال يّرض 
 .)١٨٧(خالفهم, أثبُت يف دين اهللا من اجلبال الروايس

                                                            
 .٣٠٠, وكررها مع اختالف ألفاظها يف صفحة ٢٩٨: كامل الدين ومتام النعمة )١٨٥(

 .٩٧ : لنعامينلبة غيال )١٨٦(

 .١٣٤: اإلمامة والتبرصة )١٨٧(



 ١٤٥ ..................................................  رشدعوى أمحد إسامعيل أنه اإلمام الثالث ع

 
 

, يف )هـ٤٠١ت (وروى هذه احلادثة أيضًا أمحد بن عياش اجلوهري 
 . , بنحو ما ذكرناه١٤, صفحة )مقتضب األثر(كتابه 

ف من ّرص ورد يف رواية أيب سعيد اخلدري ت أن ما ومن كل ما نقلناه يتبنيَّ 
ون هبا لكان الرواية التي حيتجّ ذه ال لو التزمنا هبإو ,أو اشتباه من الرواة ,اخسَّ النُّ 

 ,وفاطمة الباقني ومن ضمنهم أمحد إسامعيل بزعمه, األئمةنفضل علينا أن 
مع النبي  هم الرواية ذكرت أن الذينألن ! ݠ ݜ عىل أمري املؤمنني وخدجية

وأما « :, قالݠأمري املؤمنني تعد معهم اإلمام ومل  فقط, يف اجلنة هم هؤالء ݕ
 ,هموأم أمّ  ,هتموجدَّ  ,هموأمّ  ,يتهمن معه يف منزله فيها فهؤالء االثنا عرش من ذرّ 

 !وهذا ال يقول به أحد ,»وذرارهيم, ال يرشكهم فيها أحد
من ذرية «: قوله ݠ: وقد ذكر الشيخ املجليس ݞ هذه الرواية, فقال

ع االثني عرش من ذرية النبي ݖ, وهو غري مستقيم, ظاهره أن مجي» هانبيِّ 
  .ويمكن تصحيحه عىل ما خطر بالبال بوجوه

عىل املجاز » نامن ذرية نبيّ «: أن يكون قوله :منها ,ثم ذكر وجوهاً 
 .والتغليب, فإنه ملا كان أكثرهم من الذرية, أطلق عىل اجلميع الذرية تغليباً 

 مبتدأ حمذوف, أي بقيتهم من ذرية خرب» هامن ذرية نبيِّ «أن يكون  :ومنها
نا, أو هم من الذرية بارتكاب استخدام يف الضمري, بأن يرجع ا لضمري إىل نبيِّ 

يعني فاطمة, » همأمّ ««: زًا, وأكثر تلك الوجوه جيري يف قولهاألغلب جتوّ 
مة زات املتقدِّ هتم يعني خدجية, فإنه ال بد من ارتكاب بعض التجوّ وجدَّ 
  .)١٨٨(فيها

عيه أمحد  نثم إ هذه الرواية كام قلنا يف الرواية السابقة خمالفة أيضًا ملا يدَّ
إسامعيل وأتباعه; ألهنم يعتقدون بأربعة وعرشين إمامًا, ال بثالثة عرش إمامًا, 

                                                            
 .٦/٢٢٦مرآة العقول  )١٨٨(



عي املهدوية  ........................................................   ١٤٦  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
ألمحد إسامعيل لكي ُيعد ضمن األئمة دون األحد عرش  وصّيةوال خص

دليل عىل أن الثالث عرش هو منا بأن األئمة ثالثة عرش فإنه ال اآلخرين, ولو سلَّ 
 .أمحد إسامعيل

 ,عن حممد بن حييى: يف الكايف الكليني ݞ الشيخ رواها :الرواية الرابعة
عن  ݠعن أيب جعفر  ,عن أيب اجلارود ,عن ابن حمبوب ,عن حممد بن احلسني

فيه وبني يدهيا لوح  ݝدخلت عىل فاطمة  :قال ,جابر بن عبد اهللا األنصاري
ثالثة منهم  ݠ,آخرهم القائم  ,فعددت اثني عرش ,من ولدهاأسامء األوصياء 

 .)١٨٩(وثالثة منهم عيل ,حممد
وبني يدهيا لوح, فيه أسامء األوصياء «: وحمل الشاهد يف هذه الرواية قوله

, أي فعددت اثني عرش وصيا من ولد فاطمة »من ولدها, فعددت اثني عرش
منهم اطمة ݝ أنه عدَّ ثالثة ݝ, والدليل عىل أنه يريد باالثني عرش أبناء ف

, وهم اإلمام زين العابدين, واإلمام الرضا, واإلمام اهلادي )عيل(أسامؤهم 
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ݠ, صار  :إىل االثني عرشݜ, فإذا أضيف 

 .جمموع األئمة ثالثة عرش إماماً 
 األحاديثوهي من  ,عرف بحديث اللوحهذه الرواية املباركة تُ و
لكن نجد أن  ,وقد وردت بعدة طرق وبعدة ألفاظ ,ورة يف كتب احلديثاملشه

فاظ احلديث هبذا اللفظ دون النظر يف بقية ألكوا متسَّ  أمحد إسامعيل وأتباعه
 .وطرقه

 يف ݞ الصدوقفقد روى حديث اللوح بنفس هذا السند الشيخ 
 :قال ,ݤحدثنا أيب : قال .»من ولدها«: عبارة وليس يف احلديث ,اخلصال

عن  ,حدثنا حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب :قال ,حدثنا سعد بن عبد اهللا
                                                            

 .١/٥٣٢الكايف  )١٨٩(



 ١٤٧ ..................................................  رشدعوى أمحد إسامعيل أنه اإلمام الثالث ع

 
 

عن جابر بن عبد اهللا  ݠ,عن أيب جعفر  ,عن أيب اجلارود ,احلسن بن حمبوب
 ,وبني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء ݝ,دخلت عىل فاطمة  :قال ,األنصاري

 .)١٩٠(منهم عيل وثالثة ,ثالثة منهم حممد ,أحدهم القائم ,فعددت اثني عرش
بحسب  ف منهممن النساخ وتّرص  زيادةإما » من ولدها«عبارة ن وعليه فإ
 !من أصل احلديث وليست ,ما تومهه بعضهم

وهم األحد عرش إمامًا, » فيه أسامء األوصياء من ولدها«: أو أن املراد هو
: باإلضافة إىل أمري املؤمنني ݠ, فيكون املجموع اثني عرش إمامًا, وهلذا قال

, أي األحد عرش الذين هم من ولد فاطمة ݝ, وأمري »فعددت اثني عرش«
أي آخر هؤالء االثني عرش القائم املنتظر » آخرهم القائم ݠ«. املؤمنني ݠ

حممد, وثالثة منهم «: أي من ولد فاطمة ݝ أسامؤهم» ثالثة منهم«ݠ, 
رش منهم , وعليه فال يدل هذا احلديث عىل وجود ثالثة عرش إمامًا, اثنا ع»عيل

 .من ولد فاطمة ݝ
اللبس  يزيلبام مبيَّنًا و ,بتاممه الً وي مفصَّ اللوح قد رُ أن حديث  علامً 

تب يف نص ما كُ  كر فيهذُ املوجود يف العبارة الواردة يف احلديث السابق; ألنه قد 
 :هذا اللوح املبارك

بن حييى وحممد بن عبد  حممدعن : الكايفيف  ݞ الكلينيروى الشيخ فقد 
عن صالح بن  ,عن احلسن بن ظريف وعيل بن حممد ,عن عبد اهللا بن جعفر ,اهللا

عن أيب  ,عن أيب بصري ,عبد الرمحن بن سامل عن ,عن بكر بن صالح ,أيب محاد
فمتى  ,إن يل إليك حاجة :قال أيب جلابر بن عبد اهللا األنصاري :قال ݠعبد اهللا 

 .أي األوقات أحببته :فقال له جابر ?فأسألك عنها ,خيف عليك أن أخلو بك
ه يف يد يا جابر أخربين عن اللوح الذي رأيتَ  :فقال له ,فخال به يف بعض األيام

                                                            
 .٤٧٧: اخلصال )١٩٠(
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ك به أمي أنه يف ذلك اللوح وما أخربتْ  ,ݕبنت رسول اهللا  ݝأمي فاطمة 

يف حياة رسول  ݝك فاطمة أشهد باهللا أين دخلت عىل أمّ  :فقال جابر ?مكتوب
أنه من  ظننُت  ,أخرض يف يدهيا لوحاً  ورأيُت  ,ها بوالدة احلسنيفهنيتُ  ,ݕاهللا 
بأيب وأمي يا بنت  :فقلت هلا ,شبه لون الشمس ,أبيض فيه كتاباً  ورأيُت  ,زمرد

 ,ݕهذا لوح أهداه اهللا إىل رسول اهللا  :فقالت ?ما هذا اللوح ݕاهللا رسول 
يب وأعطانيه أ ,واسم األوصياء من ولدي ,واسم ابنيَّ  ,يلعْ بَ  فيه اسم أيب واسم

فقال  ,فقرأته واستنسخته ݝ,ك فاطمة نيه أمّ فأعطتْ  :قال جابر .ين بذلكليبرشِّ 
هذا  ,بسم اهللا الرمحن الرحيم ,نعم :قال ?فهل لك يا جابر أن تعرضه عيلَّ  :له أيب

نزل  ,ودليله ,وحجابه ,وسفريه ,ونوره ,هملحمد نبيّ  ,كتاب من اهللا العزيز احلكيم
وال  ,واشكر نعامئي ,عظم يا حممد أسامئي ,لعاملنيبه الروح األمني من عند رب ا

ان وديّ  ,ومديل املظلومني ,ارينقاصم اجلبّ  ,أنا إله إالال  ,اهللاإين أنا  ,جتحد آالئي
ه عذبتُ  ,خاف غري عديل أوفمن رجا غري فضيل  ,الدين, إين أنا اهللا ال إله إال أنا

ا إين مل أبعث نبي  ,لفتوكَّ  يلَّ وع ,فإياي فاعبد ,من العاملني ال أعذبه أحداً  عذاباً 
 ,لتك عىل األنبياءفضَّ وإين  ,اإال جعلت له وصي  ,تهدّ وانقضت مُ  ,فأكملت أيامه

 ,حسن وحسني :وأكرمتك بشبليك وسبطيك ,ك عىل األوصياءلت وصيَّ وفضَّ 
 ,خازن وحيي وجعلت حسيناً  ,ة أبيهمعدن علمي بعد انقضاء مدّ  فجعلت حسناً 

وأرفع  ,فهو أفضل من استشهد ,وختمت له بالسعادة ,وأكرمته بالشهادة
بعرتته أثيب  ,تي البالغة عندهوحجّ  ,جعلت كلمتي التامة معه ,الشهداء درجة

ه وابنه شبه جدِّ  ,وزين أوليائي املاضني ,د العابدينسيّ  عيلٌّ  :أوهلم ,وأعاقب
الراد  ,رجعفسيهلك املرتابون يف  ,واملعدن حلكمتي ,علمي حممد الباقر :املحمود

ه يف أشياعه نَّ ّرس وألُ  ,مثوى جعفر القول مني ألكرمنَّ  حقَّ  ,عليه كالراد عيلَّ 
ال  ن خيط فريضأل ;فتنة عمياء حندس موسىأتيحت بعده  ,وأنصاره وأوليائه

 من جحد واحداً  ,ون بالكأس األوىفسقَ ن أوليائي يُ إو ,تي ال ختفىوحجَّ  ,ينقطع
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َ  ,منهم فقد جحد نعمتي ويل للمفرتين  ,آية من كتايب فقد افرتى عيل ومن غريَّ
وليي  عيلٍّ وخرييت يف  ,وحبيبي ,اجلاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي

يقتله عفريت  ,وأمتحنه باالضطالع هبا ,ومن أضع عليه أعباء النبوة ,ونارصي
 حقَّ  ,خلقي دفن يف املدينة التي بناها العبد الصالح إىل جنب رشِّ يُ  ,مستكرب
فهو معدن  ,ووارث علمه ,من بعده وخليفته ,ابنه بمحمد هنَّ ِرسَّ ي ألُ القول من
ال يؤمن عبد به إال جعلت اجلنة  ,تي عىل خلقيوحجَّ  ,يوموضع رسِّ  ,علمي
وأختم بالسعادة  ,عته يف سبعني من أهل بيته كلهم قد استوجبوا الناروشفَّ  ,مثواه
وحيي, أخرج منه  عىلي وأمين ,والشاهد يف خلقي ,ونارصي ,وليي عيلِّ البنه 

رمحة  »م ح م د«وأكمل ذلك بابنه  ,احلسن :واخلازن لعلمي ,الداعي إىل سبييل
 ,فيذل أوليائي يف زمانه ,وصرب أيوب ,وهباء عيسى ,عليه كامل موسى ,للعاملني

 ,رقونوُحي  ,قتلونفيُ  ,كام تتهادى رؤوس الرتك والديلم وتتهادى رؤوسهم
ويفشو الويل  ,تصبغ األرض بدمائهم ,لنيجِ وَ  ,مرعوبني ,ويكونون خائفني

وهبم  ,هبم أدفع كل فتنة عمياء حندس ,اأولئك أوليائي حق  ,نسائهم نا يفوالز
أولئك عليهم صلوات من رهبم  ,غاللواألوأدفع اآلصار  ,أكشف الزالزل

 .)١٩١(وأولئك هم املهتدون ,ورمحة
عيلياللوح هذه الرواية تقطع دابر كل من استشهد بحديث و وجود  دَّ

ن حديث اللوح من إ :قالوالعجيب أن الزبيدي  ,اً مامإأكثر من اثني عرش 
ح هبا أهل البيت بل هي من األرسار التي رصَّ  ,األرسار التي ال يمكن البوح هبا

 .)١٩٢(!ݗ ح باسم القائمبكفر من رصَّ  ݜ
 ?ݜ بأسامء األئمةبترصحيه  جابرفر فال ندري هل ك

 ?سةهذه األسامء املقدّ  أمحد إسامعيل معيذكر أنه كفر ألنه مل  أو
                                                            

 .١/٥٢٧الكايف  )١٩١(

 .٢٦: املهدي واملهديني )١٩٢(
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عن حممد بن  ,حممد بن حييى عن: ݞ الكليني ما رواه :الرواية اخلامسة

عن  ,عن عمرو بن ثابت ,عن أيب سعيد العصفوري ,أمحد, عن حممد بن احلسني
إين واثني عرش من  :ݕقال رسول اهللا  :قال ݠعن أيب جعفر  ,أيب اجلاورد

بنا أوتد اهللا األرض أن  ,يعني أوتادها وجباهلا ألرضولدي وأنت يا عيل زر ا
ومل  ,ساخت األرض بأهلها االثنا عرش من ولديذهب  فإذا ,تسيخ بأهلها

 .)١٩٣(روانظَ يُ 
ىل إ رواها الكليني ݞ عن أيب سعيد العصفري, وإذا رجعناالرواية هذه و

, نجد أنه روي بلفظ آخر ,وهو أصل أيب سعيد العصفري األساس,مصدرها 
قال رسول اهللا  :قال ,ݠعن أيب جعفر  ,اجلارود عن أيب ,عباد عن عمرو: وه

 .أعني أوتادها جباهلا ,وأنت يا عيل زر األرض ولديحد عرش من أو إين :ݕ
 ولديذهب األحد عرش من  فإذا ,هلهابأن تسيخ أوتد اهللا األرض  :وقال

 .)١٩٤(روانظَ ومل يُ  ,هلهابأساخت األرض 
عن حممد بن عبد : يف الغيبة بنفس هذا اللفظ وقد رواها الشيخ الطويس

عن أيب  ,عن حممد بن احلسني ,عن حممد بن أمحد بن حييى ,عن أبيه ,اهللا بن جعفر
 ݠ,عن أيب جعفر  ,عن عمرو بن ثابت, عن أيب اجلارود ,سعيد العصفري

 إين وأحد عرش من ولدي وأنت يا عيل زر األرض :ݖقال رسول اهللا  :قال
ذهب االثنا  فإذا ,بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ بأهلها ـ,وجباهلا  أعني أوتادها  ـ

 .)١٩٥(ومل ينظروا  ,عرش من ولدي ساخت األرض بأهلها
ين إ« :الصحيح هوإذن, حيتمل أن هذه الرواية قد حصل فيها تصحيف, و

وليس اثني عرش من ولدي كام ورد يف  ,»نت يا عيلأوأحد عرش من ولدي و
                                                            

 .١/٥٣٤الكايف  )١٩٣(

 .١٦: صول الستة عرشاأل )١٩٤(

 .١٣٨: الغيبة )١٩٥(
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 .الكايفالنسخة املطبوعة من 
 ,األوصياء أو عم من األئمةاأل »ولديمن «: وحيتمل أن مراده ݕ بقوله

, »اثنا عرش إمامًا من ولدي«: ; ألنه ݕ مل يقلݝ الزهراءالسّيدة فيشمل 
 .لساخت األرض بأهلها فيكون مفاد الرواية أنه لوال املعصومون األربعة عرش

عن أيب  ,سعيد رفعهعن أيب : بسندهݞ الكليني  رواها :السادسةالرواية 
 ,ثونحمدَّ  ,نجباء ,من ولدي اثنا عرش نقيباً  :ݕقال رسول اهللا  :قال ,ݠجعفر 

 .)١٩٦(لئت جوراً مُ  كام ها عدالً يملؤ ,آخرهم القائم باحلق ,مونمفهَّ 
قها وعلَّ  ,كتاب أيب عباد العصفري منݞ الكليني هذه الرواية نقلها و
ىل املصدر األصيل للرواية إعنا لو رجو ,السابق ألصل العصفريسناد عىل اإل

 .هافي لوجدنا اختالفاً 
 :ݕقال رسول اهللا  :قال ݠ,جعفر  أيبرفعه إىل : روى العصفريفقد 

 ,خرهم القائم باحلقآ ,مونمفهَّ  ,ثونحمدَّ  ,نجيباً  ,أحد عرش نقيباً  ولديمن 
 .)١٩٧(جوراً  لئتكام مُ  عدالً يمألها 

إما حممول عىل ما قلناه  يف نسخة الكايفوهذا كاشف عىل أن املوجود 
ف يف ألفاظ وتّرص  ,باملعنىنقل  أو ,اختصحيف من النسَّ  سابقًا من التغليب, أو

وعن أيب جعفر : قالف ,بلفظ ثالث أيضاً احللبي رواه أبا الصالح ذ أن إ ;احلديث
 ,ثونحمدَّ  ,نجباء  ً,اثنا عرش نقيبا من أهل بيتي :ݕقال رسول اهللا  :قال ݠ
 .)١٩٨(ت جوراً ُملئكام  ها عدالً يملؤ ,القائم باحلق وآخرهم ,مونمفهَّ 

: بقوله»  ًمن أهل بيتي اثنا عرش نقيبا«: قوله أبدل الرواة وعليه, فإن بعض
  .ظنا منه أهنام بنفس املعنى»  ًمن ولدي اثنا عرش نقيبا«

                                                            
 .١/٥٣٤الكايف  )١٩٦(

 .١٥: صول الستة عرشاأل )١٩٧(

 .٤١٩: تقريب املعارف )١٩٨(
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 واستعامل النبي ,عرش اعلوم أن النقباء يف األمم السابقة اثنمن املنه إثم 

 ,ما لألمم السابقة هلا أي أن هذه األمة ,هو من باب التشبيهإنام  هذا اللفظ ݕ
أن  أو ,فيكون التشبيه غري صحيح ,»ثالثة عرشن النقباء إ« :ما أن يقول القومفإ
فيكون أتباع أمحد إسامعيل قد  ,عن هذا الوصف ݠ رجوا أمري املؤمننيُخي 

 !صاحبهمفيهم , وأدخلوا من مجلة النقباء أخرجوا أمري املؤمنني ݠ
املفضل حممد بن  أيب عن: )كفاية األثر(القمي يف  رواها :الرواية السابعة

 :حييى أبو احلسني املعرباين الكاتب, قال حدثنا رجا بن :قال ݥ,عبد اهللا 
 ,حدثنا معاد بن معاد :قال ,حدثني حممد بن جالد برس من رأى أبو بكر الباهيل

سألت رسول  :بن مالك, قال أنسعن هشام بن زيد عن  ,حدثنا ابن عون :قال
وكانوا اثني عرش  ,ن صفوته وخريتهكانوا مِ  :فقال ,عن حواري عيسى ݖاهللا 

 ,وال شك ,وال ضعف ,رهو فيهم ال ,مكنسني يف نرصة اهللا ورسوله ,جمردين
ك يا رسول فمن حواريّ  :قلت .وعنا, وجد ,ونفاد ,كانوا ينرصونه عىل بصرية

هم حواري وأنصار  ,من صلب عيل وفاطمة ,نا عرشاألئمة بعدي اث :فقال ?اهللا
 .)١٩٩(عليهم من اهللا التحية والسالم ,ديني

وهذه الرواية تثبت اثني عرش إمامًا من صلب عيل وفاطمة ݟ, فإذا 
 .ضممنا إليهم أمري املؤمنني ݠ صار املجموع ثالثة عرش

التغليب,  إما حممول عىل ما قلناه سابقًا منهذا التعبري الوارد يف الرواية و
إذ كيف  ;من الرواةاشتباه أو أنه وفاطمة ݟ, أي أن أكثرهم من صلب عيل 

عرش من ولد عيل وفاطمة ݟ من  ييعقل أن يكون حواريو رسول اهللا ݕ اثن
  !ݠ أفضل منهم? أنه عىل دون أمري املؤمنني ݠ مع إمجاع املسلمني

كون من أن ين عخترجه , وݠ مامة أمري املؤمننيإالرواية تنفي فهذه 
عىل أنه  تنصَّ  املتواترة عند الشيعة حني أن الرواياتيف  ,االثني عرشضمن 

                                                            
 .٦٨: كفاية األثر )١٩٩(
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 ., بل أفضلهمهلمأوّ 
ثبات إحياولون و ,كون هبذه الرواياتيتمسَّ من الذين  ين ألعجب كثرياً إو

 .ونفي مقاماته ,ݠأمرياملؤمنني  اإلماممزاعم صاحبهم ولو بالتجرؤ عىل 
مل يثبت  اضعيف جدا; ألن أكثر رواهتالرواية هذا مضافًا إىل أن سند هذه 

مثل  عىل روايةٍ  توثيقهم يف كتب الرجال, وبعضهم ثبت ضعفهم, فكيف يعتمد
 !هذه يف إثبات عقيدة مهمة?

حممد بن وهبان : عن )كفاية األثر(القمي أيضًا يف  رواها :الرواية الثامنة
ي ثني جدّ حدّ  :قال ,يثني داود بن اهليثم بن إسحاق النحوحدّ  :قال ,البرصي

عن الزبري بن  ,قال حدثني طلحة بن زيد الرقي ,إسحاق بن البهلول بن حسان
دخلت عىل احلسن  :قال ة,أميجنادة بن أيب  عن ,عن عمري بن هاين العيسى ,عطا

رج وُخي  ,يقذف فيه الدم ,وبني يديه طشت ,يف مرضه الذي تويف فيه ݟبن عيل 
يا موالي ما لك  :أسقاه معاوية لعنه اهللا, فقلتكبده قطعة قطعة من السم الذي 

إنا هللا وإنا إليه  :قلت ?يا عبد اهللا بامذا أعالج املوت :فقال ?ال تعالج نفسك
أن  ,ݖواهللا إنه لعهد عهده إلينا رسول اهللا  :وقال ,ثم التفت إيلَّ  .راجعون

ال ا إما منّ  ,ݟوفاطمة  ݠمن ولد عيل  هذا األمر يملكه اثنا عرش إماماً 
 .)٢٠٠(مقتول أومسموم 

ال نعلم كيف كسابقاهتا, يف أهنا حممولة عىل التغليب, و أيضاً هذه الرواية 
وأن  ,مامليس بإ ݠ أن أمري املؤمنني ذلكذ أن الزم إ ;هؤالء القوماستدل هبا 

, وال فقط ݜ أوالد فاطمة وعيل من خاص باالثني عرش ݕعهد النبي 
 !له شيعي قطيشمل أمري املؤمنني ݠ, وهذا ال يقو

ذ إ ,أيضاً  هدّينيمعارضة لعقيدة القوم يف املكسابقاهتا ن هذه الرواية إثم 
                                                            

 .٢٢٦: كفاية األثر )٢٠٠(
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 !األحد عرش الباقني هدّيني, دون املأن احلكم لالثني عرش فقط

 وهم من أحد الرواة حصل فيه أو ,قل باملعنىهذا اخلرب قد نُ  كونيربام و
جاهيل الذين ال ذكر هلم اشتمل عىل مجلة من امل أن سنده خصوصاً  ,ئي احلفظسيّ 

 .يف كتب الرجال
مغاير بلفظ  ݠ احلسن اإلمامىل هذا أن هذا املضمون روي عن إأضف 
أخربنا أبو عبد اهللا : , قال)كفاية األثر(يف كتاب  أيضاً  كام رواه القمي للفظ السابق

قال  ,قال حدثنا عبد العزيز بن حييى اجللودي ,احلسني بن حممد بن سعيد اخلزاعي
عن  ,عن هشام بن حممد ,قال حدثنا عتبة بن الضحاك ,ثنا حممد بن زكريا الغالحد

فأراد الكالم فخنقته  ,ݟرقى احلسن بن عيل  ݠتل أمري املؤمنني ملا قُ  :أبيه قال
 ,ااحلمد هللا الذي كان يف أوليته وحداني  :قال , فكان مماثم قام ,ساعة دعفق ,العربة

ما خلق عىل ] خلق مجيع[ ,بكربيائه وجربوته اً متكربِّ  ,باإلهلية ته متعظامً ويف أزليّ 
 ,ويعلم خريه فتق ,ربنا اللطيف بلطف ربوبيته ,غري مثال كان سبق مما خلق

فوق كل  ,وبأحكام قدرته خلق مجيع ما خلق, وال زوال مللكه وال انقطاع ملدته
ظر رى وهو باملنفتجىل خللقه من غري أن يكون يُ  ,دنا يشءومن كل  ,عال يشء
 وبعث إليهم شهيداً  ,واسترت عن خلقه ,وسام يف علوه ,احتجب بنوره ,األعىل
وحييى  ,نةليهلك من هلك عن بيِّ  ;ين ومنذرينني مبرشِّ فيهم النبيّ  وأبعث ,عليهم

فيعرفوه بربوبيته بعد ما  ,وليعقل العباد عن رهبم ما جهلوه ,نةمن حي عن بيِّ 
وعند اهللا نحتسب  ,علينا أهل البيت واحلمد هللا الذي أحسن اخلالفة ,أنكروه

 ,وعند اهللا نحتسب عزاءنا يف أمري املؤمنني ,ݕعزاءنا يف خري اآلباء رسول اهللا 
إال األربعامئة  وال ديناراً  واهللا ما خلف درمهاً  ,وقد أصبت به الرشق والغرب

أن األمر  ݖي رسول اهللا ثني جدِّ ولقد حدَّ  ,أراد أن يبتاع ألهله خادماً  ,درهم
 .)٢٠١(مسموم أوا إال مقتول منَّ  ما ,وصفوته من أهل بيته يملكه اثنا عرش إماماً 

                                                            
 .١٦١: كفاية األثر )٢٠١(



 ١٥٥ ..................................................  رشدعوى أمحد إسامعيل أنه اإلمام الثالث ع

 
 

أال وإن : يف كتابه أن النبي ݕ قال سليم بن قيس رواها :الرواية التاسعة
 فبعثني رسوالً  ,أحدمها أنا :منهم رجلني فاختار ,اهللا نظر إىل أهل األرض نظرة

 ,ووزيراً  ,وخليالً  ,أن أختذه أخاً  يلَّ وأوحى إ ,واآلخر عيل بن أيب طالب ,اونبي 
ومن عاداه  ,من وااله وااله اهللا ,كل مؤمن بعدي أال وإنه ويلُّ  .وخليفة ,اووصي 

هو زر األرض بعدي  ,وال يبغضه إال كافر ,ه إال مؤمنال حيبّ  ,عاداه اهللا
وا نور اهللا ئيريدون أن يطف ,وعروته الوثقى ,وهو كلمة اهللا التقوى ,وسكنها

فاختار  ,أال وإن اهللا نظر نظرة ثانية .واهللا متم نوره ولو كره الكافرون ,فواههمبأ
مثل  ,بعد واحد تي واحداً فجعلهم خيار أمّ  ,ا من أهل بيتيبعدنا اثني عرش وصي 

هم ال يّرض  ,هداة مهتدون ,هم أئمة ,كلام غاب نجم طلع نجم ,النجوم يف السامء
وشهدائه عىل  ,هم حجج اهللا يف أرضه ,وال خذالن من خذهلم ,كيد من كادهم

 ,من أطاعهم أطاع اهللا ,ومعادن حكمته ,وترامجة وحيه ,ان علمهوخزّ  ,خلقه
ال يفارقونه حتى يردوا  ,والقرآن معهم ,هم مع القرآن ,ومن عصاهم عىص اهللا

 .)٢٠٢(احلوض عيلَّ 
فاختار بعدنا اثني عرش وصيا من «: املراد بقولهأن  :واجلواب عىل ذلك

أمري  اختار معههو أن اهللا سبحانه وتعاىل اختار أوالً رسول اهللا ݕ, و» هل بيتيأ
وهذا يقتيض أن , املؤمنني ݠ أخًا لرسول اهللا ݕ, وخليًال, ووزيرًا, وخليفة

اثني بعد النبي فجعلهم األوصياء  اختارثم يكون مضافًا لذلك وصيا أيضًا, 
 اختار بعد أمري املؤمنني ݠ اثني , ال أن اهللاعرش, من مجلتهم أمري املؤمنني ݠ

 . ه هؤالءعرش وصيا كام توّمه 
 .وعليه, فهذه الرواية ال تدل عىل ثالثة عرش إمامًا بعد رسول اهللا ݕ

أن هذا املضمون قد روي يف نفس الكتاب ويدل عىل أن ما قلناه هو املراد 
 .فيه أن األئمة اثنا عرش ال أكثرلكن بلفظ آخر 

                                                            
 .٣٨٠ :كتاب سليم بن قيس )٢٠٢(
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 ثم مررت بالصهاكي يوماً : قال , أنهݠ أمري املؤمنني فقد روى سليم عن

 ݕفأتيت رسول اهللا  ,»ما مثل حممد إال كمثل نخلة نبتت يف كناسة« :فقال يل
وفزعت  ,فأتى املنرب ,وخرج مغضباً  ,ݕفغضب النبي  ,فذكرت له ذلك

ما  :فقال ,ݕفجاءت شاكة يف السالح ملا رأت من غضب رسول اهللا  ,األنصار
وتفضيل اهللا  ,ي ما قلت يف فضلهموقد سمعوا منّ  ,ونني بقرابتييعريِّ  بال أقوام

وقد  ,وتطهري اهللا إياهم ,وما اختصهم اهللا به من إذهاب الرجس عنهم ,إياهم
 ,وفضله ,وأكرمه ,ه اهللا بهسمعتم ما قلت يف أفضل أهل بيتي وخريهم مما خصَّ 

 ,بمنزلة هارون من موسى وأنه ,وقرابته مني ,وبالؤه فيه ,اإلسالمن سبقه يف مِ 
أال إن اهللا خلق  ?ثم تزعمون أن مثيل يف أهل بيتي كمثل نخلة نبتت يف كناسة

 ,ثم فرق الفرقة ثالث فرق ,فجعلني يف خري الفريقني ,خلقه ففرقهم فرقتني
 ,ثم جعلهم بيوتاً  ,وخريها قبيلة وجعلني يف خريها شعباً  ,وقبائل وبيوتاً  شعوباً 

 {    | }   w     x y z{ :, فذلك قولهتاً فجعلني يف خريها بي
وأنا وأخي عيل بن أيب  ,, فحصلت يف أهل بيتي وعرتيت}`  _ ~
 ,ثم نظر نظرة ,فاختارين منهم ,أال وإن اهللا نظر إىل أهل األرض نظرة ,طالب

وويل كل مؤمن  ,وخليفتي يف أمتي ,يووصيّ  ,ووزيري ,افاختار أخي علي 
 ,اوولي  ,ا أخاً أن أختذ علي  فأوحى إيلَّ  ,ودليالً  ,اي ونب ,فبعثني رسوالً  ,بعدي
من وااله وااله  ,كل مؤمن بعدي أال وإنه ويلُّ  ,تي بعديوخليفة يف أمَّ  ,اووصي 
ه ال حيبّ  ,ومن أبغضه أبغضه اهللا ,ه اهللاه أحبَّ ومن أحبَّ  ,ومن عاداه عاداه اهللا ,اهللا

اهللا  وهو كلمة ,وسكنها ,عديرب األرض ب ,وال يبغضه إال كافر ,إال مؤمن
واهللا متم  ,وا نور اهللا بأفواهكمئأتريدون أن تطف ,وعروة اهللا الوثقى ,التقوى

ويأبى اهللا إال أن  ,وا نور أخيئويريد أعداء اهللا أن يطف ?نوره ولو كره املرشكون
يا  ,اللهم اشهد عليهم ,ليبلغ مقالتي شاهدكم غائبكم ,يا أهيا الناس .نوره يتمَّ 
ا من أهل فاختار منهم بعدي اثني عرش وصي  ,إن اهللا نظر نظرة ثالثة ,ا الناسأهي
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كلام  ,بعد واحد واحداً  ,بعد أخي منهم أحد عرش إماماً  ,وهم خيار أمتي ,بيتي
كلام غاب نجم طلع  ,مثلهم كمثل النجوم يف السامء ,هلك واحد قام واحد منهم

وال خذالن من  ,يد من كادهمهم كال يّرض  ,ألهنم أئمة هداة مهتدون ;نجم
 ,ة اهللا يف أرضهفهم حجّ  ,اهللا بذلك من كادهم وخذهلم رضُّ بل يُ  ,خذهلم
هم مع  ,ومن عصاهم عىص اهللا ,من أطاعهم أطاع اهللا ,ه عىل خلقهؤوشهدا
,وال يفارقهم حتى يردوا  ,ال يفارقونه ,والقرآن معهم ,القرآن أول األئمة  عيلَّ

 ,ثم تسعة من ولد احلسني ,ثم ابني احلسني ,احلسنثم ابني  ,أخي عيل خريهم
 .)٢٠٣(صلوات اهللا عليهم ,هم ابنتي فاطمةوأمّ 

 كنت جالساً : لفاطمة ݝ قال أن رسول اهللا ݕ عن سلامنأيضًا وروى 
فلام  ,ݝفدخلت فاطمة  ,يف مرضه الذي قبض فيه ݕبني يدي رسول اهللا 
جرت دموعها عىل من الضعف خنقتها العربة حتى  ݕرأت ما برسول اهللا 

أخشى  ,يا رسول اهللا :قالت ?ما يبكيك ,يا بنية :ݕفقال رسول اهللا  ,خدهيا
واغرورقت عيناه  − ݕفقال رسول اهللا  عىل نفيس وولدي الضيعة من بعدك

 ,نا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة عىل الدنياأأوما علمت  ,يا فاطمة :−بالدموع 
 ,ن اهللا تبارك وتعاىل اطلع إىل األرض اطالعةأو ,نه حتم الفناء عىل مجيع خلقهأو

وأمرين أن  ,ثم اطلع إىل األرض ثانية فاختار بعلك ,افاختارين منهم فجعلني نبي 
 ,تيوأن أجعله خليفتي يف أمّ  ,اووصي  ,ووزيراً  ,وأن أختذه أخاً  ,جك إياهأزوّ 

أول من  ِت وأن ,وبعلك خري األوصياء والوزراء ,أنبياء اهللا ورسله فأبوك خري
وأحد عرش  ,فاختارك ,طالعة ثالثةاثم اطلع إىل األرض  ,يلحقني من أهيل

وابناك  ,دة نساء أهل اجلنةفأنت سيّ  ,من ولدك وولد أخي بعلك منك رجالً 
أوصيائي  وأنا وأخي واألحد عرش إماماً  ,دا شباب أهل اجلنةاحلسن واحلسني سيّ 

ثم  ,احلسن :ألوصياء بعد أخيأول ا ,كلهم هادون مهديون ,إىل يوم القيامة
                                                            

 .٢٣٥ :كتاب سليم بن قيس )٢٠٣(
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وليس منزل أقرب  ,يف منزل واحد يف اجلنة ,ثم تسعة من ولد احلسني ,احلسني

 .)٢٠٤(ثم منزل إبراهيم وآل إبراهيم ,إىل اهللا من منزيل
واية األوىل التي هبم يف الرأُ وبينت ما  ,لت االختيارفصَّ  فهذه الروايات

 .هبا القوم احتجَّ 
ليم من أقدم املصادر الشيعية التي ذكرت ىل هذا أن كتاب سإضف أ 

 .فيهم الوصايةوحرصت  ݜ, األئمة االثني عرش
 فنزل العسكر قريباً  ݠ,أقبلنا من صفني مع أمري املؤمنني : سليم قالفقد 

حسن اهليئة  ,حسن الوجه ,فخرج إلينا من الدير شيخ كبري مجيل ,من دير نرصاين
 ,م عليه باخلالفةفسلَّ  ,ݠ املؤمنني حتى أتى أمري ,ومعه كتاب يف يده ,والسمت

 ?كيف حالك رمحك اهللا ,يا أخي شمعون بن محون مرحباً  :ݠفقال له عيل 
إين من  ,وويص رسول رب العاملني ,د املسلمنيوسيّ  ,بخري يا أمري املؤمنني :فقال

وأنا من نسل شمعون بن  ݠ,نسل رجل من حواري أخيك عيسى بن مريم 
االثني  ݠوكان من أفضل حواري عيسى بن مريم  ,يوحنا ويص عيسى بن مريم

وإليه دفع  ,ݠوإليه أوىص عيسى بن مريم  ,وآثرهم عنده ,هم إليهوأحبّ  ,عرش
 ,فلم يكفروا ,فلم يزل أهل بيته عىل دينه متمسكني بملته ,كتبه وعلمه وحكمته

 ,دهوتلك الكتب عندي إمالء عيسى بن مريم وخط أبينا بي ومل يغريوا ,لواومل يبدِّ 
وما يكون يف زمان  ,وكم يملك ,يفعل الناس من بعده ملك ملك ءوفيها كل يش
بن إبراهيم  إسامعيلمن العرب من ولد  حتى يبعث اهللا رجالً  ,كل ملك منهم

يقال له  ,)مكة( :من قرية يقال هلا) هتامة: (دعىخليل الرمحن من أرض تُ 
ناقة واحلامر والقضيب صاحب ال ,املقرون احلاجبني ,األنجل العينني ,)أمحد(

 ,وهجرته ,ومولده ,ثم ذكر مبعثه .له اثنا عرش اسامً  ,−عني العاممة ي − والتاج
ته من بعده من وما تلقى أمّ  ,وكم يعيش ,ومن يعاديه ,ومن ينرصه ,ومن يقاتله

                                                            
 .١٣٢ :كتاب سليم بن قيس )٢٠٤(
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وفيه تسمية كل إمام هدى وإمام ضاللة إىل أن ينزل اهللا عيسى  ,الفرقة واالختالف
بن  إسامعيلمن ولد  ثالثة عرش رجالً فذكر يف الكتاب  ,ءبن مريم من السام
وإن اهللا ويل  ,وأحب من خلق اهللا إىل اهللا ,هم خري من خلق اهللا إبراهيم خليل اهللا,

طاعتهم  ,ومن عصاهم ضل ,من أطاعهم اهتدى ,وعدو من عاداهم ,من واالهم
وكم  ,ونعتهم ,وأنساهبم ,همؤمكتوبة فيه أسام ,ومعصيتهم هللا معصية ,هللا طاعة

ويكتمه  ,وكم رجل منهم يسترس بدينه ,واحد بعد يعيش كل رجل منهم واحداً 
حتى ينزل اهللا عيسى بن  ,ومن يملك وينقاد له الناس ,ومن يظهر منهم ,من قومه

ال ينبغي ألحد  ,إنكم أئمة« :ويقول ,فيصيل عيسى خلفه ,عىل آخرهم ݠمريم 
هلم أوَّ  ,س وعيسى خلفه يف الصف األولفيصيل بالنا ,مفيتقدَّ  ,»مكمأن يتقدَّ 
نص ما  .وآخرهم له مثل أجورهم وأجور من أطاعهم واهتدى هبداهم ,أفضلهم

 ,واسمه حممد ,أمحد رسول اهللا ,بسم اهللا الرمحن الرحيم :ݠيف كتب عيسى 
وهو نبي  ,واملاحي ,والعاقب ,واحلارش ,واخلاتم ,والفاتح ,ون ,وطه ,وياسني

 − به يف الساجدين يرى تقلّ  ,وخريته ,وأمينه ,وصفيه ,وحبيب اهللا ,وخليل اهللا ,اهللا
وهو أكرم خلق اهللا  ,ذكر إذافيذكر  ,مه برمحتهويكلّ  ,− ني يعني يف أصالب النبيِّ 

من آدم  ,ا مرسالً وال نبي  ,باً مقرَّ  ملكاً   − مل خيلق اهللا خلقا  ,وأحبهم إىل اهللا ,عىل اهللا
 ,قعده اهللا يوم القيامة عىل عرشهيُ  ,أحب إىل اهللا منهعند اهللا وال  خرياً  − فمن سواه 

وباسمه جرى القلم يف اللوح املحفوظ يف أم الكتاب  ,عه يف كل من شفع فيهويشفِّ 
 ,ثم أخوه صاحب اللواء يوم القيامة يوم احلرش األكرب ,حممد رسول اهللا ,وبذكره
ىل اهللا بعده عيل بن وأحب خلق اهللا إ ,تهوخليفته يف أمّ  ,ووزيره ,هووصيّ  ,وأخوه

اثنان  ,من ولد أول االثني عرش ثم أحد عرش إماماً  ,ويل كل مؤمن بعده ,أيب طالب
بعد  واحداً  ,وتسعة من ولد أصغرمها وهو احلسني ,شرب وشبري :ا ابني هارونيَّ مِ َس 

 .)٢٠٥(الذي يصيل عيسى بن مريم خلفه آخرهم ,واحد
                                                            

 .٢٥٤ :كتاب سليم بن قيس )٢٠٥(



عي املهدوية  ........................................................   ١٦٠  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
إين سمعت رسول اهللا  ,عاويةيا م :قال: عن عبد اهللا بن جعفر أيضاً وروى 

 ,وأسامة بن زيد ,وعمر بن أيب سلمة ,وهو عىل املنرب وأنا بني يديه −يقول  ݕ
 − والزبري بن العوام  ,واملقداد ,وأبو ذر ,وسلامن الفاريس ,وسعد بن أيب وقاص

 :قال .يا رسول اهللا ,بىل :فقلنا ?ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم :وهو يقول
 من كنت مواله فعيلٌّ  :قال .يا رسول اهللا ,بىل :قلنا ?مهاتكمأليس أزواجي أ

من  وعادِ  ,من وااله اللهم والِ  ,− ݠورضب بيديه عىل منكب عيل  −مواله 
وعيل من  ,ليس هلم معي أمر ,أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ,أهيا الناس ,عاداه

حلسن من بعد أبيه ثم ابني ا ,ليس هلم معه أمر ,بعدي أوىل باملؤمنني من أنفسهم
ثم ابني احلسني من بعد أخيه أوىل  ,أوىل باملؤمنني من أنفسهم ليس هلم معه أمر

  .باملؤمنني من أنفسهم ليس هلم معه أمر
شهدت فعيل أوىل بكم من أنا استُ  إذا ,أهيا الناس :فقال ݕثم عاد 

 فإذا ,شهد عيل فابني احلسن أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهماستُ  فإذا ,أنفسكم
استشهد  فإذا ,شهد ابني احلسن فابني احلسني أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهماستُ 

ليس هلم معه  ,أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهم ابني احلسني فابني عيل بن احلسني
 فإذا ,فاقرأه عني السالم ,إنك ستدركه ,يا عيل :فقال ݠثم أقبل عىل عيل  .أمر

 ,وستدركه أنت يا حسني ,منهم بأنفسهم استشهد فابنه حممد أوىل باملؤمنني
وليس هلم  ,ثم يكون يف عقب حممد رجال واحد بعد واحد ,فاقرأه مني السالم

وليس منهم أحد إال وهو أوىل باملؤمنني  :ثم قال ,ثم أعادها ثالثاً  .معهم أمر
 .)٢٠٦(تسعة من ولد احلسنيكلهم هادون مهتدون  ,منهم بأنفسهم ليس معه أمر

يا رسول  :فقاال ,مرفقام أبو بكر وع: ورد فيها واية طويلةوروى سليم ر 
 .فيه ويف أوصيائي إىل يوم القيامة ,بىل :قال ?ة يف عيلهذه اآليات خاصَّ  ,اهللا
 ,يووصيِّ  ,ووارثي ,ووزيري ,عيل أخي :قال .نهم لنابيِّ  ,يا رسول اهللا :قاال

                                                            
 .٣٦٢ :كتاب سليم بن قيس )٢٠٦(
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ثم  ,ابني احلسني ثم ,ثم ابني احلسن ,وويل كل مؤمن بعدي ,تيوخليفتي يف أمّ 
ال  ,وهم مع القرآن ,القرآن معهم ,تسعة من ولد ابني احلسني واحد بعد واحد

 .)٢٠٧(حويض وال يفارقهم حتى يردوا عيلَّ  ,يفارقونه
ومن الروايات املهمة التي رواها سليم بن قيس ما أوىص به النبي ݕ 

ما أراد أن  عيلَّ  فأمىل ,ثم دعا بصحيفة: قبيل وفاته, عن أمري املؤمنني ݠ أنه قال
 ,واملقداد ,وأبا ذر ,سلامن :ذلك ثالثة رهط وأشهد عىل ,يكتب يف الكتف

ين فسامَّ  ,أئمة اهلدى الذين أمر اهللا بطاعتهم إىل يوم القيامةى من يكون من وسمَّ 
ثم تسعة من ولد  ,ثم احلسني ,−وأدنى بيده إىل احلسن  −ثم ابني هذا  ,هلمأوَّ 

 .)٢٠٨( − يعني احلسني −هذا ابني 
وهذه الرواية رواها النعامين يف الغيبة, والطربيس يف االحتجاج, وابن 

 .)٢٠٩( املؤمنني عقدة يف فضائل أمري
ىل يوم إالذين أمر اهللا بطاعتهم «: القارئ قول النبي ݕ أخييا والحظ 

األئمة الذين جتب طاعتهم إىل يوم القيامة هم هؤالء  أن فإنه يدل عىل ,»القيامة
 .عرش املذكورون يف الرواية فقط دون غريهم االثنا

عن أمري املؤمنني ݠ  :فقال, يف كفاية األثر القمي رواها :الرواية العارشة
نعم أكثر من أن  :قال ?اهللا فهل بينهم أنبياء وأوصياء أخر يا رسول: أنه قال
 ,وأنت تدفعها إىل ابنك احلسن ,وأنا أدفعها إليك يا عيل :ݠثم قال  .حتىص
وعيل يدفعها إىل  ,واحلسني يدفعها إىل ابنه عيل ,سن يدفعها إىل أخيه احلسنيواحل

وموسى  ,وجعفر يدفعها إىل ابنه موسى ,وحممد يدفعها إىل ابنه جعفر ,ابنه حممد
وعيل  ,وحممد يدفعها إىل ابنه عيل ,وعيل يدفعها إىل ابنه حممد ,يدفعها إىل ابنه عيل

                                                            
 .١٩٩: كتاب سليم بن قيس )٢٠٧(

 .٣٦٢: ملصدرنفس ا )٢٠٨(

 .١٥٦: , فضائل أمري املؤمنني١/٢٢٤, االحتجاج ٨٤: الغيبة للنعامين )٢٠٩(
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ثم يغيب عنهم إمامهم ما  ,دفع إىل ابنه القائمواحلسن ي ,يدفعها إىل ابنه احلسن

ثم التفت إلينا رسول  .من األخرى مها أطولاحدإ :ويكون له غيبتان ,شاء اهللا
د اخلامس من ولد السابع من قِ فُ  إذااحلذر  :صوته فقال رافعاً  ݖاهللا 
 .)٢١٠(ولدي

السابع من ولد رسول اهللا ݕ هو اإلمام الرضا ݠ الذي هو ثامن فإن 
ݜ, والرابع من ولده هو اإلمام املهدي املنتظر حممد بن  االثني عرش األئمة

 .احلسن العسكري ݠ, واخلامس من ولده هو اإلمام الثالث عرش
صفة للسابع, أي اإلمام السابع الذي هو » من ولدي«: أن قوله :واجلواب

من ولدي, وهو اإلمام الكاظم ݠ, وعليه فإن اخلامس من ولد السابع هو 
والكالم الذي سيأيت بعد ذلك يف احلديث يدل ملهدي املنتظر ݠ اإلمام ا

   .هذا عىل
 ,إسامعيلمامة أمحد إالعجب كل العجب ممن يستدل هبذه الرواية عىل و

الداللة عىل أن املراد باخلامس من ولد السابع هو أن بقية الرواية واضحة  مع
عىل إمام ثالث هبا  من يستدلولو قرأ هذه الرواية اإلمام املهدي املنتظر ݗ, 

ا فقد ورد فيه ,عنده بعض االطالعلعلم أنه ال يمكن أن حيتج هبا شيعي عرش, 
عىل  ,كرعة :فيخرج من اليمن من قرية يقال هلا ,يأذن اهللا له باخلروج حتى: قوله

هذا « :ومنادي ينادي ,د بسيفي ذي الفقارمتقلِّ  ,ع بدرعيمتدرِّ  ,رأسه عاممة
 ,وظلامً  لئت جوراً كام مُ  وعدالً  يمأل األرض قسطاً  ,»بعوهاملهدي خليفة اهللا فات

فال الكبري  ,ويغار بعضهم عىل بعض ,ومرجاً  وذلك عندما يصري الدنيا هرجاً 
 !فحينئذ يأذن اهللا له باخلروج ,وال القوي يرحم الضعيف ,يرحم الصغري

هو الذي سيمأل األرض قسطًا وعدالً بعدما ملئت  إسامعيلفهل أمحد 
 وجورًا?ظلًام 

                                                            
 .١٤٩: كفاية األثر  )٢١٠(
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 اليمن ? من كرعة يفخروجه سيكون هل و
 اإلمامقد أطلق عىل  وهو اخلامس من ولد السابع أن هذا الوصف علامً 

يف محله عىل أمحد  لالشتباه وجه, فال يف أكثر من رواية ݗ صاحب األمر
عن  ,عن عيل بن جعفربسنده  يف الكايف إسامعيل أو غريه, فقد روى الكليني ݞ

اخلامس من ولد السابع فاهللا اهللا يف  دَ قِ فُ  إذا :قال ,ݠفر أخيه موسى بن جع
 ,مر من غيبةاأليا بني إنه ال بد لصاحب هذا  ,ال يزيلكم عنها أحد ,أديانكم

وجل امتحن  إنام هو حمنة من اهللا عزَّ  ,مر من كان يقول بهاألحتى يرجع عن هذا 
يا  :فقلت :قال .عوهأصح من هذا التب لو علم آباؤكم وأجدادكم ديناً  ,هبا خلقه

 ,عقولكم تصغر عن هذا! يا بني :فقال ?سيدي من اخلامس من ولد السابع
 .)٢١١(ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه ,وأحالمكم تضيق عن محله

عن الصادق  ,عن صفوان بن مهرانوروى الشيخ الصدوق ݞ بسنده 
كمن كان  ,بجميع األئمة وجحد املهدي من أقرَّ  :أنه قال ݟجعفر بن حممد 

يا ابن رسول اهللا فمن  :فقيل له .تهنبوّ  ݕ بجميع األنبياء وجحد حممداً  أقرَّ 
وال حيل  ,يغيب عنكم شخصه ,من ولد السابع اخلامس :قال ?املهدي من ولدك

 .)٢١٢(لكم تسميته
جون ألمحد إسامعيل الرواية ناتج عن قلة  من هذه إذن ما فهمه املروِّ

دم فهمهم هلا, وحتميلهم ألفاظ ݜ, وع عىل أخبار أهل البيت هماطالع
 .األحاديث ما ال تدل عليه

جون له ال يدل عىل أمحد إسامعيل واملروِّ ما استدل به والنتيجة أن كل 
م إمامته بأي داللة, وكام الحظنا فإن كل الروايات أقىص ما هناك أنه ربام يتوهَّ 

األئمة أربعة  عاءهم بأنمنها داللتها عىل أن األئمة ثالثة عرش, وهذا يبطل ادّ 
                                                            

 .١/٣٣٦الكايف  )٢١١(

 .٣٣٣ : كامل الدين و متام النعمة )٢١٢(
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االثني عرش لألئمة االثني عرش الذين نقول  هدّينيوعرشون, بضميمة امل

  .بإمامتهم
منا بأن األئمة ثالثة عرش فال دليل يف كل تلك الروايات عىل أن ولو سلَّ 

هذا الثالث عرش هو أمحد إسامعيل, فلعله رجل آخر من أبناء اإلمام املهدي ݠ 
  .كام يزعم أمحد إسامعيللصلبه, ال من أحفاد األحفاد 

عون أن األئمة ثالثة عرش, أن الروايات بيَّنت  ومما يدل عىل خطأ الذين يدَّ
األئمة االثني عرش بأسامئهم, وأعياهنم, بحيث ال يلتبسون بغريهم, وأما هذا 

 الروايات من هو, ومل تذكر اسمه واسم أبيه, وهلذا اإلمام الثالث عرش فلم تبنيِّ 
عي أنه هو, أو تضليل الناس باّدعاء اإلمامة يستطيع أن يدَّ  فإن كل من يريد

احتج رجاله أن رجًال  يّدعي ذلك لغريه, وقد ذكر الشيخ النجايش ݞ يف
, وزعم أنه زيد بن عيل بن ماماً إعىل وجود ثالثة عرش  اتالرواي ببعض هذه
 . احلسني ݤ

ملعروف بابن بن حممد الكاتب, أبو نرص, اهبة اهللا بن أمحد : قال النجايش
سمع  ,ه أم كلثوم بنت أيب جعفر حممد بن عثامن العمريمّ أبرنية, كان يذكر أن 

كثريًا, وكان يتعاطى الكالم, وحيرض جملس أيب احلسني بن الشبيه العلوي  حديثاً 
, وذكر أن األئمة ثالثة عرش مع زيد بن عيل بن الزيدي املذهب, فعمل له كتاباً 
ن األئمة اثنا عرش من أ: اب سليم بن قيس اهلاليلاحلسني, واحتج بحديث يف كت

 .)٢١٣(ولد أمري املؤمنني ݠ
والنتيجة أن كل هذه الروايات ال تدل عىل إمامة أمحد إسامعيل وال إمامة 
غريه, وزعمه أنه هو املراد هبذه األحاديث زعم باطل; لعدم داللة هذه 

من طرحها; األحاديث عىل إمام ثالث عرش, ومع تسليم داللتها فال بد 
                                                            

 .٤٤٠: رجال النجايش )٢١٣(
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ملعارضتها بالروايات املتواترة عند الشيعة وأهل السنة عىل أن اخللفاء اثنا عرش, 
د إسامعيل ال باالسم وال  أمحولو تنزلنا وقبلنا داللتها عىل ذلك فهي ال تعنيِّ 

  .بالوصف
استفاد القوم من بعض الروايات وجود أئمة بعد اإلمام  :الطائفة الثانية

 .عمدة ملعتقدهموجعلوها  ,املهدي ݗ
 حدثني أيب, عن سعد بن عبد اهللا,:قال ,قولويه ݞ ابن رواها :الرواية األوىل

عن أيب عبد اهللا حممد بن أيب عبد اهللا الرازي اجلاموراين, عن احلسني بن سيف بن 
قلت : جعفر ݠ, قال عن أيب ,عمرية, عن أبيه سيف, عن أيب بكر احلرضمي

: , فقال?وجل وحرم رسوله ݕ اهللا عزَّ  ي بقاع األرض أفضل بعد حرمأ: له
 ,ني املرسلني وغري املرسلنية الطاهرة, فيها قبور النبيِّ الكوفة يا أبا بكر هي الزكيّ 

ال وقد صىل إا واألوصياء الصادقني, وفيها مسجد سهيل الذي مل يبعث اهللا نبي 
ي منازل وه ام من بعده,وَّ وفيها يكون قائمه والقُ فيه, ومنها يظهر عدل اهللا, 

 .)٢١٤(ني واألوصياء والصاحلنيالنبيِّ 
ام من بعده«: وقوله يدل عىل أن اإلمام املهدي » وفيها يكون قائمه والُقوَّ

 .ݠ سيكون بعده أئمة هداة مهتدون
أنه ال داللة يف هذه الرواية عىل وجود أئمة آخرين غري االثني  :واجلواب

بداللة أحاديث الرجعة  ام هم آباؤه الطاهرون,عرشݠ; ألن املقصود بالقوّ 
 .التي ذكرناها سابقاً 
أنه  ,عن سامل بن أيب اجلعد ,بن املنادي أبو احلسني أخرجها :الرواية الثانية

ثم يكون آخر من  ,يكون املهدي إحدى وعرشين سنة أو اثنتني وعرشين :قال
وهو صالح تسع  ,ثم يكون آخر من بعده ,وهو صالح أربع عرشة سنة ,بعده

                                                            
 .٧٦: اتكامل الزيار )٢١٤(
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 .)٢١٥(سنني 

وهذه الرواية عاميَّة, بل هي من إخبارات ابن أيب اجلعد, وليست حديثًا 
, فإننا »إن الرجل ثقة«: عن النبي ݕ, أو عن أحد األئمة ݜ, وحتى لو قلنا

 . مصدر هذا الكالم الذي ذكرهنجهل 
والعجب كل العجب من قوم يرتكون روايات أهل البيت ݠ الصحيحة 

 !الفنيواملتواترة, ويأخذون بأخبار املخ
 الطويس ݞ عن حممد بن احلسني عن حممد بن الشيخ رواها :الرواية الثالثة

عن حبَّة العرين,  ,عن أبيه ,عن عمرو بن أيب املقدام ,عن صالح بن عقبة ,إسامعيل
بيده إىل  وأومى − نَّ هذه هبذه َلَتِصلَ : خرج أمري املؤمنني ݠ إىل احلرية, فقال: قال

ع الذراع فيام بينهام بدنانري, وَلُيْبنََنيَّ باحلرية مسجد له حتى ُيبا −الكوفة واحلرية 
ل اهللا تعاىل فرجه; ألن مسجد الكوفة عجَّ  يصيل فيه خليفة القائممخسامئة باب, 
يا أمري املؤمنني, ويسع : قلت .فيه اثنا عرش إمامًا عدالً  وليصلنيَّ ليضيق عنهم, 

ُتبنى له أربع مساجد, : قال! ?مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ
مسجد الكوفة أصغرها, وهذا ومسجدان يف طريف الكوفة من هذا اجلانب وهذا 

 .)٢١٦(وأومى بيده نحو البرصيني والغريني −اجلانب 
أننا ال ننكر أن للقائم ݗ خليفة من بعده, لكنا نختلف يف  :واجلواب

, »البرصي إنه صاحبهم«: هوية هذا اخلليفة, وأمحد إسامعيل وأتباعه يقولون
ن املقصودين إاإلمام احلسني ݠ, وإن املقصود هبذه الرواية هو : ونحن نقول

 .باالثني عرش إمامًا هم أئمة أهل البيت ݜ, بدليل أحاديث الرجعة
رون احلقائق, ويلبِّسون عىل العوام برفع  والغريب من هؤالء كيف يزوِّ

                                                            
 .٥٧: املهدي واملهديني )٢١٥(

 .٣/٢٥٤هتذيب األحكام  )٢١٦(
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بيدي يف تعليقه عىل هذه الشعارات الرباقة, وسجع الكلامت اجلذابة, فقد قال الز
احلق أن انكشاف احلقائق اليوم عجيب, فاحلديث كام ترى ينص بكل : الرواية

أليس من العجيب أن . بصورة عامة هدّينيرصاحة عىل خليفة املهدي خاصة وامل
وعىل خليفة املهدي  هدّينيترى اليوم هكذا أحاديث واضحة الداللة عىل امل

عتقاد بات رسا من األرسار اإلهلية إىل وقت ݗ بالتحديد, بينام أمر هذا اال
 .)٢١٧(ظهور السيد أمحد احلسن

وهذه الروايات وغريها مما يستدلون به ليست رسا, وهي مروية يف الكتب 
لعون عليها, ويعلمون املراد هبا, ولكن اخللل يف فهم هذه املعروفة, والعلامء مطّ 

وا داللتها  الروايات, فإن أتباع أمحد إسامعيل مل يفهموها فهًام صحيحًا, وتومهَّ
عىل أئمة اثني عرش آخرين بعد اإلمام املهدي ݠ, وادَّعوا أن خليفة املهدي هو 

الروايات التي حيتجون هبا مل تعينه باسمه واسم أبيه, ومل أمحد إسامعيل, مع أن 
 .ذكرنا ذلك مرارًا, وسيأيت أيضاً تذكر صفاته كام 

عي أنه خليفة املهدي ݠ فإنه والغريب أن هذا الرجل يف الوق ت الذي يدَّ
يدعو لنفسه يف زمان إمامة اإلمام املهدي, وجيمع األتباع, ويأمر الناس بتقليده 

, مع أن الروايات لإلمام ݠ وأخذ األحكام منه, فام معنى كونه خليفة
 . الصحيحة دلت عىل أنه ال يكون إمامان يف عرص واحد, إال وأحدمها صامت

ويزعمون أن هذه  ن العوام, ويفسدون عقائدهم,وهكذا يضلِّلو
 وقت الروايات كانت رسا من األرسار اإلهلية, وإذا كان هناك رس حقيقي فهو

; إذ مرَّ إىل اآلن أكثر من عرش سنوات, ومل احلسنظهور املدعو زورًا وهبتانًا أمحد 
 !له رسم رَ يُ 

عن اإلمام  ,نعبد الرمحبن عن يونس : الكفعمي رواها :الرواية الرابعة
                                                            

 .٥٨: املهدي واملهديني )٢١٧(
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والة عىل  صلِّ  اللهم: الرضا ݠ يف دعاء طويل لصاحب األمر ݗ قال

 .)٢١٨(وزد يف آجاهلم ,غهم آماهلموبلِّ  ,عهده, واألئمة من بعده
والة عهده, واألئمة من «: وحمل االستدالل يف هذه الرواية هو قوله ݠ

له والة عهد, وهم إهنا واضحة الداللة عىل أن اإلمام املهدي : , فإهنم قالوا»بعده
 .األئمة القائمون باألمر من بعده

الصحيح أن املراد بوالة عهده أصحابه الذين سيحكمون أقاليم العامل و 
نون عونًا وسندًا له, والدليل عىل هذا أن لقب ويل العهد ُيطلق ونيابة عنه, وسيك

ع وألنه جاء بصيغة اجلم ;عىل من عهد إليه رئيس السلطة حال حياته باحلكم
فهمنا أن املراد مجاعة عهد إليهم باحلكم حال حياته, ال بعد موته, وهذا ال يكون 

من بعده; ألن  أئمة ونالبالد واألقاليم, ال من يكون الذين حيكمونإال يف حق 
 .دينرئيس السلطة ال جيعل له والة عهد متعدِّ 

 دال عىل أن هؤالء األئمة ليسوا هم والة »واألئمة من بعده«: وقوله 
العهد, بداللة العطف الذي يقتيض املغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه, 

دلت ما من خالل ذلك الطاهرون ݜ كام أثبتنا باؤه آواملقصود باألئمة هم 
  .عليه روايات الرجعة املتواترة

فإهنم معادن كلامتك, : , فإنه ݠ قالهذا املعنىعلًام أن بقية الدعاء تثبت 
ان علمك, وأركا ن توحيدك, ودعائم دينك, ووالة أمرك, وخالصتك من وُخزَّ

عبادك, وصفوتك من خلقك, وأولياؤك, وسالئل أوليائك, وصفوة أوالد 
 .)٢١٩(نبيِّك, والسالم عليهم ورمحة اهللا وبركاته

الواردة  ,وهذه الصفات هي نفس الصفات املعروفة يف أئمة اهلدى ݜ
                                                            

 .٥٥٠ :املصباح )٢١٨(

 .نفس املصدر )٢١٩(
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 .معة وغريهااجلا يف الروايات والزيارات املعتربة كالزيارة
وهي الروايات التي استدلوا هبا عىل وجود أئمة من ولد  :الطائفة الثالثة

  .بعده ݗ املهدي اإلمام
التي التي رواها الشيخ الطويس ݞ  وصّيةالهي رواية  :الرواية األوىل

د األئمة االثني عرش  بعد ذكرناها فيام سبق, والتي ورد فيها أن النبي ݕ أن عدَّ
 ,اثم يكون من بعده اثنا عرش مهدي  ,فذلك اثنا عرش إماماً : لݜ بأسامئهم, قا

اسم  :له ثالثة أسامي ,بنيمها إىل ابنه أول املقرَّ حرضته الوفاة فليسلِّ  فإذا
هو أول  ,املهدي :وهو عبد اهللا وأمحد, واالسم الثالث ,واسم أيب ,سميكا

 .)٢٢٠(املؤمنني
 يف املبحث الثاين من كتابناوداللة  ناقشنا هذه الرواية سنداً سبق أن قد و

, معارضة للروايات متهافتة متناً  ,سنداً  ضعيفةعامية وأثبتنا أهنا رواية  هذا,
األخرى املتواترة الدالة عىل أن األئمة إىل يوم القيامة اثنا عرش, ال يزيدون وال 

ك هبا يف هبذه الرواية حجة احلجة , وال تصلح ألن يتمّس  ال تقوم هباينقصون, ف
 .يشء

تها فإهنا حممولة عىل أن املهديِّني هم األئمة االثنا عرش  ومع التسليم بصحَّ
ݜ الذين دلَّت روايات الرجعة عىل رجوعهم إىل الدنيا بعد اإلمام املهدي ݠ 

 .واحدًا بعد واحد كام أوضحناه فيام سبق
يعقوب بن عن : )الغيبة(يف ݞ  الشيخ الطويس رواها :الرواية الثانية

, وقد عىل األئمة األطهار ݜصالة الذي روى صيغة الغساين  يوسف الرضاب
 ,وفاطمة الزهراء ,وعيل املرتىض ,عىل حممد املصطفى اللهم صلِّ  :ورد فيها

وأعالم  ,جىالدُّ  مصابيح ,ومجيع األوصياء ,واحلسني املصطفى ,واحلسن الرضا
                                                            

 .١٥١ :الغيبة )٢٢٠(
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 وصلِّ  ,تقيموالرصاط املس ,واحلبل املتني ,والعروة الوثقى ,ومنار التقى ,اهلدى

 ,وأزد يف آجاهلم ,يف أعامرهم دَّ ومُ  ,واألئمة من ولده ,ووالة عهدهك عىل وليِّ 
 .)٢٢١(إنك عىل كل شئ قدير ,دنيا وآخرة ,غهم أقىص آماهلم وبلِّ 

هو يعقوب بن يوسف الرضاب الغساين, وهو  هذه الروايةوراوي 
 .ق يف كتب الرجالمهمل, مل يوثَّ 

لصالة عىل األئمة األطهار ݜ من امرأة ويعقوب هذا أخذ نسخة هذه ا
هنا من خدم اإلمام العسكري ݠ, وزعمت أن نسخة هذه إ :قالت له ,عجوز

 ,حتى ارتاب فيه املخالفون ,يف الليلعليها د من رجل كان يرتدَّ أخذهتا الصالة 
العجوز, مع أن العجوز مل تّرصح ليعقوب بن تلك ببنت  أنه يأيت للتمتعوشّكوا 

 .من تلميحاهتا حب الزمان ݠ, وإنام هو فهم ذلكيوسف أنه صا
أن هذه العجوز كانت من ب يشعرالرواية ظاهر هذه واملريب يف األمر أن 

ى يأتون وأرى مجاعة من الرجال من بلدان شتَّ «: ݠ, قالسفراء اإلمام املهدي 
باب هذه الدار, فبعضهم يدفعون إىل العجوز رقاعًا معهم, ورأيت العجوز قد 

مهم, وال أفهم عنهم, ورأيت منهم يهم كذلك الرقاع, فيكّلموهنا, وتكلّ دفعت إل
 .»يف منرصفنا مجاعة يف طريقي إىل أن قدمت بغداد

وهذا مل ينقله أحد غري هذا الرجل املجهول, بل هو خمالف ملا أطبقت عليه 
عهد , ومل يُ رجال معروفني الشيعة من أن سفراء اإلمام املهدي ݠ كانوا أربعة

جعل امرأة نائبة له أو وكيلة عنه, وهذا ما أن من أئمة اهلدى ݜ  دمن واح
تشخيص ببطالن هذه القصة, أو عىل األقل جيعلنا ال نثق يف  نطمئنجيعلنا 

كام  ?ݗ املهدي اإلمامالرضاب بأن الرجل الذي رآه هو يوسف بن يعقوب 
 ?حتى اسمهاشيئًا عنها ة نقل هذه العجوز التي ال نعلم نثق يف صحّ  ال

                                                            
 .٢٨٠ :الغيبة )٢٢١(
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ومن املستبعد جدا أن جيعل اإلمام املهدي ݠ من مجلة سفرائه عجوزًا 
 صالاتّ لعون عىل ويطَّ  ,تؤجر بيتها للمسافرين املخالفني الذين يرون كل حتّركاهتا

مثل ذلك عن واحد من السفراء مل ينقل  همع أن ݠ هبا, وشيعته اإلمام املهدي
 . األربعة املعروفني ݢ

ه عن يلإ َل وَص  ,دعاء رواه جمهول عىلة مهمّ دة يعقل أن نبني عقي فهل
 ?ن رجل جمهولع ,طريق امرأة جمهولة

أما أال يأخذوا إال بالدليل الصحيح, و ,شيعتهمموا علَّ  ݜأهل البيت و
 .فليست هلا أي قيمة يف مذهبنا جمهولة املصدر القصص واحلكايات

م عيل بن ة عن اإلماومع اإلغامض عن كل ذلك, فلعل هذه الصالة مرويَّ 
األئمة إىل اإلمام احلسني ݠ,  دَ دَّ احلسني زين العابدين ݠ, بقرينة أنه عَ 

وصلِّ عىل وليِّك ووالة عهده, واألئمة من «: قولهبالويل يف  املراد فيكونوعليه, 
ووالة عهده هم وكالؤه, واألئمة  هو اإلمام زين العابدين سالم اهللا عليه, »ولده

  .باقر ومن بعده من أئمة اهلدى ݜمن ولده هم اإلمام حممد ال
: , قال)دمصباح املتهجّ (يف  ݞ الشيخ الطويس رواها :الرواية الثالثة

 ݠأن موالنا احلسني  ݠوكيل أيب حممد  خرج إىل القاسم بن العالء اهلمداين
اللهم  :فيه هبذا الدعاء وادعُ  ,همْ ُص فَ  ,ث خلون من شعبانلد يوم اخلميس لثالوُ 

 ,املوعود بشهادته قبل استهالله ووالدته ,ولود يف هذا اليومإين أسألك بحق امل
د وسيّ  ,ربةقتيل العَ  ,وملا يطأ البتيها ,واألرض ومن عليها ,ه السامء ومن فيهابكتْ 

 ,ن قتله أن األئمة من نسلهض مِ املعوَّ  ,املمدود بالنرصة يوم الكرة ,األرسة
 ,ء من عرتته بعد قائمهم وغيبتهواألوصيا ,والفوز معه يف أوبته ,والشفاء يف تربته

صىل  ,ويكونوا خري أنصار ,رضوا اجلبارويُ  ,ويثأروا الثار ,حتى يدركوا األوتار
وأسأل سؤال  ,لهم إليك أتوسَّ اللهم فبحقِّ  ,اهللا عليهم مع اختالف الليل والنهار
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يسألك العصمة إىل  ,إىل نفسه مما فرط يف يومه وأمسه ميسء ,معرتف ,مقرتف

ئنا معه دار وبوِّ  ,واحرشنا يف زمرته ,عىل حممد وعرتته اللهم فصلِّ  ,حمل رمسه
 .)٢٢٢(الكرامة وحمل اإلقامة

واألوصياء من عرتته بعد «: هو قولهموضع الشاهد يف هذه الرواية و
من ولد  ݗ املهدي اإلمامدل عىل وجود أوصياء بعد إنه يف, »قائمهم وغيبته

 !محد إسامعيل وأتباعهأليه إما يذهب  وهذا ,ݠ احلسنياإلمام 
عىل وإن دلَّت مضافًا إىل كوهنا رواية مرسلة, فإهنا الرواية أن  :واجلواب

لكنها ال تدل عىل أن هؤالء األوصياء من  ,ݠ القائماإلمام وجود أوصياء بعد 
 الثامنية من ولد احلسني ݠ أئمة أهل البيتأبناء اإلمام املهدي ݠ, وإنام هم 

ليه ظاهر الدعاء من أن هؤالء األوصياء إنام يأتون , ويشعر بذلك ما يدل عݠ
يف أول قلناه وهذا يوافق ما  ,»معه يف أوبته الفوزو«: , حيث قالبعد الرجعة 

 .ݠبحثنا من أن الرجعة تكون مع ظهور القائم 
كل ليس ظاهرًا يف العموم, بحيث يراد به  »من عرتته األوصياء« :قولهو
 احلسنياإلمام الثامنية من ولد  األئمة مهبد ما أن يكون املقصوإف ݜ, األئمة
يراد باقي املعصومني ݜ, ووصفهم بأهنم من عرتة اإلمام أن  أو ,فقط ݠ

 .شائع عند العربالمن باب التغليب احلسني ݠ 
هبذا الدعاء, االحتامل يبطل االستدالل مثل هذا ن ورود إوعىل كل حال ف

 . وال سيام يف مسألة مهمة كهذه املسألة
وقد  :, قال)قبال األعاملإ(ابن طاووس يف  السيد رواها :الرابعةواية الر

سناده إىل عيل بن احلسن بن عيل بن بإفقال  ,اخرتنا ما ذكره ابن أيب قرة يف كتابه
ر يف وكرِّ  :قال ,ݜسناده عن الصاحلني بإ ,عن حممد بن عيسى بن عبيد ,فضال
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 ١٧٣ ..................................................  رشدعوى أمحد إسامعيل أنه اإلمام الثالث ع

 
 

 ,والشهر كله ,وعىل كل حال وقاعداً  ليلة ثالث وعرشين من شهر رمضان قائامً 
تقول بعد متجيد اهللا تعاىل والصالة عىل  ,ومتى حرضك يف دهرك ,وكيف أمكنك

حممد بن احلسن  ,احلجة ,القائم بأمرك ,كاللهم كن لوليِّ  :ݜالنبي وآله 
 ,يف هذه الساعة ويف كل ساعة ,آبائه أفضل الصالة والسالمعليه وعىل  ,املهدي

حتى تسكنه أرضك  ,داً ومؤيِّ  ,ودليالً  ,ونارصاً  ,]كذا[ وقاعداً  ا وحافظاً ولي 
 .)٢٢٣(وجتعله وذريته من األئمة الوارثني ,وعرضاً  عه فيها طويالً ومتتِّ  ,طوعاً 

يته من األئمة وجتعله وذرّ «: قولهموضع الشاهد يف هذا الدعاء و
 .ته أئمة من بعدهوهي نص يف كون ذريّ  ,»الوارثني

مثبتة يف الكتب القديمة واملصادر األصلية أن هذه الفقرة غري  :واجلواب
 عن حممد بن عيسى بإسناده عن الصاحلني: فقد ورد هذا الدعاء يف الكايف ,للدعاء
 ,ر يف ليلة ثالث وعرشين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجداً تكرّ  :قال ,ݠ

من حرضك  ومتى ,وكيف أمكنك ,ويف الشهر كله ,وعىل كل حال ,وقاعداً  ,وقائامً 
ك اللهم كن لوليّ : ݕ والصالة عىل النبي ,تقول بعد حتميد اهللا تبارك وتعاىل ,دهرك

 ,ودليالً  ,ونارصاً  ,وحافظاً  ,اولي  ,ويف كل ساعة ,فالن بن فالن يف هذه الساعة
 .)٢٢٤(عه فيها طويالً ومتتّ  ,حتى تسكنه أرضك طوعاً  ,)وعيناً ( وعوناً  ,وقائداً 

 , وحممد بن)٢٢٦(املتهجد صباحوم ,)٢٢٥(ورواه الشيخ الطويس يف التهذيب
من هذه الفقرة  خالياً , )٢٢٨(, والكفعمي يف املصباح)٢٢٧(املشهدي يف كتاب املزار

                                                            
 .١/١٩١قبال األعامل إ )٢٢٣(

 .٤/١٦٢الكايف  )٢٢٤(

 .٣/١٠٣هتذيب األحكام  )٢٢٥(

 .٦٣٠ :مصباح املتهجد )٢٢٦(

 .٦١٢: املزار )٢٢٧(

 .٥٨٦: املصباح )٢٢٨(
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خطأ من  أو ,الرواة بعضفتكون هذه الفقرة زيادة من  ,التي يستشهدون هبا

 .اخالنسَّ 
وال يمكن أن  ,كل ما استدلوا به ال يصلح أن يكون حجةوالنتيجة أن 

عرص ليه معتقد جديد خمالف ملا أمجع عليه الشيعة من بداية بنى عيُ  يكون دليالً 
 .ىل يومنا هذاإالغيبة 

ومن قال  ,ال أكثر وال أقل ,ماماً إعرش  اثنا ݜفأئمة أهل البيت وعليه, 
 . وانسلخ عنه ,ماميةالشيعة اإلبغري هذا فقد خرج عن مذهب 

 



 
 

  ݠ اإلمام معرفة قانون
  

يف زمان أئمة أهل البيت ݜ, ويف  الشيعةالتي واجهت  الفتنمن أخطر 
ادِّعاء أشخاص غري معروفني بالتقوى والعلم بعض املناصب  عرص الغيبة,

حدى إيف  ݠ وقد أشار أمري املؤمنني ,والبابية ,والوصاية ,اإلمامةك ,هليةاإل
 ,بعتَّ أهيا الناس إنام بدء وقوع الفتن أهواء تُ : , فقالهذه القضية اخلطريةإىل  خطبه

 .)٢٢٩(رجاالً  يتوىل فيها رجاٌل  ,ف فيها كتاب اهللاخيالَ  ,تدعبْ تُ وأحكام 
 ,همويف غيِّ  ,م يف ضالهلمهنبعويتَّ  مأهن »يتوىل رجال رجاالً «: ومعنى قوله

ولعل السبب  ,غري بصرية وعىل غري هدىقوهنم يف دعاواهم العظيمة, من ويصدِّ 
الذي جيب  املسلمنيإمام باملنهج الصحيح ملعرفة األتباع يف هذا هو جهل هؤالء 

 :وقد صنَّف أمري املؤمنني ݠ الناس إىل ثالث فئات, فقال ,مواالتهباعه واتّ 
 ,أتباع كل ناعق ,ومهج رعاع ,م عىل سبيل نجاةومتعلِّ  ,عامل رباين :الناس ثالثة

 .)٢٣٠(وا إىل ركن وثيقؤومل يلج ,مل يستضيئوا بنور العلم ,يميلون مع كل ريح
باعهم اهلمج الرعاع هم أكثر الناس, والسبب يف اتّ  وهذه الفئة الثالثة وهم

بعون ألهنم يتَّ  أو ,عليهميلتبس احلق الذي جعل  ,جهلهمكل ناعق هو 
واملتعلمني عىل  ,يف مقابل العلامء الربانيني ݠ اإلمامولذلك جعلهم أهواءهم, 

 .سبيل النجاة
ني إمام زون بولعل من أهم األسباب التي جتعل كثريًا من الناس ال يميِّ 

                                                            
 .١/٥٤الكايف  )٢٢٩(

 .١٨٦: اخلصال )٢٣٠(
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عي اإلمامة هو عدم معرفتهم الضوابط الرشعية التي جعلها أهل ب احلق, ومدَّ

 ذ أن الباطل ال يأيت بلباسهإ ,ملعرفة داعي احلق من داعي الباطل ݠ البيت
س ليلبّ  ,احلق والفضيلةالعلم ور يف لباس نام يتنكّ ئة, وإالسيِّ وبصورته  القبيح,

العلم واملعرفة, أو يتظاهر عي بمن يدَّ  خدعوننما ي العوام الذين كثرياً عىل 
 !ك والورعالتنّس ب

والتاريخ حيدثنا عن نامذج من هذا النوع, وقد وصف أمري املؤمنني ݠ 
خب ضب, يروم أمرًا وال : أحد تلك النامذج وهو عبد اهللا بن الزبري, فقال

 . )٢٣١(يدركه, ينصب حبالة الدين الصطياد الدنيا, وهو بعُد مصلوُب قريش
 : أمحد شوقي تصوير هذه الظاهرة بصورة رمزية, فقالالشاعر أجاد وقد 

 الثعلُب يوماً َزبَر
 يفمشى يف األرِض هيد

 للـاحلمُد  :ويقوُل 
 , ُتوُبوااهللاِ يا ِعبادَ 

 وازَهُدوا يف الطَّري, إّن الـ
يَك   يؤذنْ  واطلبوا الدِّ

 فَأتى الديَك رسوٌل 
 َعَرَض األَْمَر عليه

 عذراً  :الديُك  فأجاَب 
 الثعلَب عني بلِّغِ 

 ممن عن ذوي التِّيجانِ 
  الـَأهنم قالوا وخريُ 

 ظّن يومًاْنمَ ئٌّخمط
.

 الواِعظينا عارِ يف ِش 
 ويسبُّ املاكرينا
 ـِه إلِه العاملينا

 َو كهُف التائبينافه
 ـعيَش عيُش الزاهدينا
بِح فينا  لصالة ِ الصُّ

 الناسكينا من إمامِ 
 وْهَو يرجو َأن َيلينا

 !لَّ املهتدينايا أض
 عن جدودي الصاحلينا

 الَبْطَن اللِعينا َدخَل 
 :ـقوِل قوُل العارفينا
 َأّن للثعلِب ِدينا

.

                                                            
 .٧/٤٨رشح هنج البالغة البن أيب احلديد  )٢٣١(
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ذ أهنم يلبسون ثوب للمقامات الدينية العالية; إعني هذا هو حال املدَّ و
 .ليهإ ىل ما يصبونإللوصول  وجهلهمون سذاجة الناس ويستغلّ  ,كن والتنّس التديّ 

هبا يعرفون عالمات ودالئل  لشيعتهم ݜهل البيت أ وضع أئمةوقد 
 .من كذبه عٍ دَّ صدق كل مُ 
  :اإلمام ملعرفة الصحيح الطريق
 :االختبار −١

من خالله و ,ز هبا املحق من املبطلمن أهم الطرق التي يميَّ االختبار يعترب 
 ., أو ببطالن دعواه وكذبهوصدقه عياملدّ دعوى  صحةالباحث بيطمئن 

عي عىل امتحان كل من يدَّ شيعتهم  ݜ أهل البيتأئمة  وقد حثَّ 
 املفضل بن بسنده عن فقد روى النعامين ,ال سيام يف فرتة الغيبةو ,املهدوية أو اإلمامة
يرجع : إن لصاحب هذا األمر غيبتني :يقول ݠسمعت أبا عبد اهللا  :قال ,عمر

نصنع كيف  :قلت ,يف أي واد سلك ,هلك :واألخرى يقال ,يف أحدمها إىل أهله
فاسألوه عن تلك العظائم التي جييب فيها  عٍ عى مدَّ إن ادَّ  :قال ?كان ذلك إذا
 .)٢٣٢(مثله

أن  »فاسألوه عن تلك العظائم التي جييب فيها مثله«: ومعنى قوله ݠ
, كاإلخبار ببعض يمكن أن يأيت هبا أمثاله من عامة الناسال ترب يف أشياء ُخي 

ختلفة وهي يف حوزة أصحاهبا, وما شاكل بات, واإلجابة عىل املسائل املاملغيَّ 
 .ذلك

عي بات يدَّ مامته املزعومة بكتيِّ إثبات إحياول  إسامعيلوالعجيب أن أمحد 
الكتب العادية  ا منوغريمه) العجل(كتاب و ,)املتشاهبات(كتاب فها مثل أنه ألَّ 
 .جدا

                                                            
 .١٧٨: لنعامينلغيبة ال )٢٣٢(
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 فوصنَّ  ,ف هذه الكراريس فغريه قد كتب املوسوعاتكان هو قد ألَّ وإذا 

ع اإلمامة عرشات املجلدات   .يف العلوم املختلفة ومل يدَّ
هي خزعبالت املنسوبة إليه فاته مضمون ما كتبه فجل مصنَّ بالنظر إىل أما 

وسيتضح للقارئ الكريم  ,تهمعىل أدلّ الرد يف  سنذكر بعض ما فيهاهات رَّ وتُ 
 !بل كذبه ودجله ,وهتافت كالمهأمحد إسامعيل,  جهل

 ;املختلفة واهايعني صدق دعفهذا ال  كتبه ذو قيمة علميةفرضنا أن ما لو و
حيٌّ أم الرجل هذا بل ال نعلم هل  إليه, ة نسبة هذه الكتبألننا ال نعلم صحّ 

, أما إصدار وسألوه وناظروه ,بالعلم إذا جالسه العلامء اإلمام وإنام ُيعرف !ميت
الغربية, إذا الكتب فيمكن ألي جهة ذات خربة ونفوذ مثل استخبارات الدول 

أن ختلق من شخص  ,أو حتدث أي فتنة يف الشيعة ,ل املسلمنيأرادت أن تضلِّ 
عادي أسطورة, وتنسب له املؤلفات الكثرية, وهو غائب خمتف, ولعلها قامت 

 .ق أتباعه املخدوعون بهكي ال يتفرَّ  ,باغتياله
أي  نقوفكانوا ال يصدّ  ,عىل هذا النهج ݜ سار شيعة أهل البيتوقد 

 ݜ أئمة أهل البيتوبعض  ,وامتحانه إال بعد اختبار صاحب الدعوىعاء ادِّ 
اختربهم بعض  التشكيك يف إمامتهم كاإلمام الكاظم ݠ,الشك أو  الذين وقع

 .هممن ݜ ذلكنكروا ومل يُ الشيعة, 
كنا باملدينة بعد  :قال ,عن هشام بن سامل بسندهݞ روى الكليني فقد 

والناس جمتمعون عىل عبد اهللا بن  ,الطاق أنا وصاحب ݠعبد اهللا  أيب ةوفا
فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والناس  ,مر بعد أبيهاألنه صاحب أجعفر 
مر يف الكبري ما مل األإن « :أنه قال ݠوذلك أهنم رووا عن أيب عبد اهللا  ,عنده

فسألناه عن الزكاة يف  ,فدخلنا عليه نسأله عام كنا نسأل عنه أباه ,»تكن به عاهة
 :فقلنا .درمهان ونصف :فقال ?ففي مائة :فقلنا ,يف مائتني مخسة :جتب? فقال كم
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واهللا ما أدري ما  :فقال ,فرفع يده إىل السامء :قال !واهللا ما تقول املرجئة هذا
ه أنا وأبو ال ندري إىل أين نتوجَّ  ,الً ّال فخرجنا من عنده ُض  :قال .تقول املرجئة

ال ندري إىل أين  ,املدينة باكني حيارىفقعدنا يف بعض أزقة  ,جعفر األحول
إىل  ?إىل الزيدية ?إىل القدرية ?إىل املرجئة :ونقول ?ه وال من نقصدنتوجَّ 

 يومي إيلَّ  ,ال أعرفه شيخاً  فنحن كذلك إذ رأيت رجالً  ?إىل اخلوارج ?املعتزلة
وذلك أنه كان له  ,من عيون أيب جعفر املنصور فخفت أن يكون عيناً  ,بيده
 ,فيرضبون عنقه ݠ,فقت شيعة جعفر ة جواسيس ينظرون إىل من اتَّ باملدين

 ,فإين خائف عىل نفيس وعليك ,تنحَّ  :فقلت لألحول ,فخفت أن يكون منهم
 ,ى غري بعيدفتنحَّ  .وتعني عىل نفسك ,عني ال هتلك فتنحَّ  ,وإنام يريدين ال يريدك

فام زلت أتبعه  ,ص منهوذلك أين ظننت أين ال أقدر عىل التخلّ  ,وتبعت الشيخ
ثم خالين  ,ݠحتى ورد يب عىل باب أيب احلسن  ,وقد عزمت عىل املوت

أبو احلسن  فإذافدخلت  .دخل رمحك اهللا :فقال يل ,خادم بالباب فإذا ,ومىض
 ,وال إىل الزيدية ,وال إىل القدرية ,ال إىل املرجئة :منه فقال يل ابتداءً  ,ݠموسى 

 :قال ?فداك مىض أبوك علُت ُج  :فقلت .إيلَّ  إيلَّ  ,جوال إىل اخلوار ,وال إىل املعتزلة
إن شاء اهللا أن  :فقال ?فمن لنا من بعده :قلت .نعم :قال ?مىض موتاً  :قلت .نعم

يريد  :قال !فداك إن عبد اهللا يزعم أنه من بعد أبيه علُت ُج  :قلت .هيديك هداك
إن شاء  :ن بعده? قالفداك فمن لنا مِ  علُت ُج  :قلت :قال .د اهللاعبَ عبد اهللا أن ال يُ 

ما أقول  ,ال :قال ?فداك فأنت هو علُت ُج  :قلت :قال .اهللا أن هيديك هداك
 ,فداك علُت ُج  :ثم قلت له ,»مل أصب طريق املسألة« :فقلت يف نفيس :قال .ذلك

 ,له وهيبة إعظاماً  ,وجل عزَّ  ال يعلم إال اهللا يشءفداخلني  .ال :قال ?عليك إمام
أسألك  ,فداك علُت ُج  :ثم قلت له ,دخلت عليه إذامن أبيه أكثر مما كان حيل يب 
فسألته  .فإن أذعت فهو الذبح ,عْ ذِ وال تُ  ,سل ختَرب  :فقال ?عام كنت أسأل أباك

فألقى  ,لّال فداك شيعتك وشيعة أبيك ُض  علُت ُج  :قلت ,نزفهو بحر ال يُ  فإذا
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فالق  منه رشداً  ن آنسَت مَ  :قال ?الكتامن وقد أخذت عيلَّ  ,إليهم وأدعوهم إليك

 :قال .−وأشار بيده إىل حلقه  − فإن أذاعوا فهو الذبح ,وخذ عليه الكتامن ,إليه
 :قلت ?ما وراءك :فقال يل ,فلقيت أبا جعفر األحول ,من عنده فخرجُت 
وسمعا  ,فدخال عليه ,ثم لقينا الفضيل وأبا بصري :قال ,ثته بالقصةفحدَّ  .اهلدى
فكل من دخل  ,ثم لقينا الناس أفواجاً  ,إلمامةاوقطعا عليه ب ,وساءاله ,كالمه

دخل إليه إال قليل من وبقي عبد اهللا ال يَ  ,إال طائفة عامر وأصحابه ,عليه قطع
 ,عنك الناس صدَّ  خرب أن هشاماً فأُ  ?ما حال الناس :فلام رأى ذلك قال ,الناس

 .)٢٣٣(واحد ليرضبوين فأقعد يل باملدينة غريَ : قال هشام
يف  ݠ كيف كان دأب خواص شيعة أمري املؤمنني ئالقارأهيا فانظر 

عبد اهللا بطالن مزاعم بن احلكم باالختبار ثبت هلشام وهلذا  ,عٍ دَّ متحيص كل مُ 
 !ݠ الكاظماإلمام موسى مامة وصحة إاألفطح 

هشام بن عا هو الذي د ݠالكاظم  اإلماموكام تبنيَّ لك من الرواية أن 
من دخل أسئلة كل كان جييب عىل ݠ  وأنه ,لكي يثبت له إمامتهىل بيته احلكم إ

» فكل من دخل عليه قطع ,ثم لقينا الناس أفواجاً « :قال هشام .عليه من الشيعة
  !هيسأل أنقبل  الدالة عىل حريتهلة هشام أعىل مس أجابݠ نه إبل  أي بإمامته,

هللا عىل اجة أنه ُح ادَّعى  أو ,للناس ماماً إمن نصب نفسه فكل وعليه, 
 ,ن الناس من اختباره وسؤاله يف املواضيع التي خيتاروهناه أن يمكِّ علي ,خلقه

د للناس ما يسألونه  له أنوليس   بعضاً  ويرتك املسائل بعض عىل جييب أو فيه,حيدِّ
سأل وال يُ  ,ألن حجة اهللا يف أرضه جيب أن يكون أعلم الناس بكل العلوم آخر;

 !ال أجابإعن يشء 
اهللا ال  إن: أنه قال ݠ الصادق إلماماعن روى الكليني ݞ بسنده فقد 

                                                            
 .١/٣٥١الكايف  )٢٣٣(
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 .)٢٣٤(ال أدري :فيقول يشءسأل عن ة يف أرضه يُ جَّ جيعل ُح 
صحيفة فيها كل ما حيتاج كل إمام عنده ن أ تعاىل ن شاء اهللاإ وسنذكر الحقاً 

 أمسواء الدينية كانت  ,طالق نعلم أن فيها كل العلوم, وبمقتىض اإلولد آدمإليه 
رين يف علوم  ݜة أهل البيت وهلذا كان أئم ,الدنيوية  ,والكيمياء ,الطبمتبحِّ
رباب هذه أ وقد كانيف كل هذه العلوم وغريها, بل كانوا األفضل  ,والفيزياء

  .يقّرون هلم بالعجز وعدم جماراهتم فيهاويشهدون هلم بالسبق فيها, العلوم 
طبق; ق هذه العالمة عىل أمحد إسامعيل لوجدنا أهنا ال تنولو أردنا أن نطبِّ 

وال نقدر عىل مشافهته, ال  ,ن من الوصول إليه, ال نتمكّ ألنه غائب خمتٍف 
ه? وقد سألناه باهلاتف وال بغريه, فكيف نسأله عن العظائم التي ال يعلمها غري

نرتنت مسائل ال جييب عليها إال اإلمام املعصوم, فلم يصلنا عرب موقعه عىل اإل
ما يرد إىل موقعه من مسائل كام  منه جواب, هذا إن كان هو الذي جييب عىل

عي ذلك أتباعه  .يدَّ
جني له يزعم أن أمحد إسامعيل أجاب عىل خمتلف املسائل  وبعض املروِّ
التي ترد إىل موقعه الرسمي, وهذا دليل عىل إمامته, ولكن ما ُيزَعم أن أمحد 
إسامعيل أجاب عليها مسائل عادية جييب عليها غريه بإجابات أفضل من 

املنسوبة إليه, مع أننا ال نعلم أنه هو الذي أجاب عليها أو غريه, والظاهر اإلجابة 
من الروايات هو لزوم اللقاء واملشافهة يف سؤال اإلمام, وإال فال يمكن تصديقه 

   .يف دعواه أنه أجاب
 :العالمات −٢

اهللا  املحق من املبطل هووجود عالمات اختصَّ  ز بهميَّ الثاين الذي يُ األمر 
 م ݜ,يف غريه فال جتدها ,خلقه مجيع عىل ه, وميَّزهم هباججَ ُح بياءه وأنهبا 
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 .عدَّ تقطع دابر كل مُ  واضحةعالمات فارقة وأدلة وهلذا صارت 

وتوضيحها  ,العالماتتلك ببيان تكفَّلت  ݜ أهل البيتأئمة وايات رو
 .للناس بشكل ال حيتمل اللبس واالشتباه

 اإلسالم ثقةر ݠ يف رواية رواها عرش عالمات ذكرها اإلمام الباق :منها
يولد  :مام عرش عالماتلإل: قال ,ݠعن أيب جعفر  ,ارةعن زر الكليني بسنده

 ,صوته بالشهادتني وإذا وقع عىل األرض وقع عىل راحتيه رافعاً  ,خمتوناً  ,راً مطهَّ 
ويرى من خلفه  ,ىوال يتمطَّ  ,وال يتثاءب ,وتنام عينه وال ينام قلبه ,وال جينب

لة بسرته واألرض موكَّ  ,كرائحة املسك −أي غائطه  −وَنْجُوه  ,ى من أمامهكام ير
وإذا لبسه غريه من  ,كانت عليه وفقاً  ݕوإذا لبس درع رسول اهللا  ,وابتالعه

ث إىل أن تنقيض وهو حمدَّ  ,الناس طويلهم وقصريهم زادت عليه شرباً 
 .)٢٣٥(أيامه

 الصدوقواه الشيخ عالمات أخر ذكرها اإلمام الرضا ݠ فيام ر :ومنها
بن  عن أيب احلسن عيل ,عن أبيه ,عن عيل بن احلسن بن فضال ݞ بإسناده

 ,الناس وأحكم ,يكون أعلم الناس :مام عالماتلإل :قال ݠموسى الرضا 
 ,وأعبد الناس ,وأسخى الناس ,وأشجع الناس ,وأحلم الناس ,وأتقى الناس

وال يكون  ,يرى من بني يديه ويرى من خلفه كام ,راً مطهَّ  ويكون ,خمتوناً  لدووي
صوته  رافعاً  ,ه وقع عىل راحتيهوإذا وقع إىل األرض من بطن أمّ  ,له ظل

ويستوي عليه  ,ثاً دَّ ويكون ُحم  ,وتنام عينه وال ينام قلبه ,وال حيتلم ,بالشهادتني
ل وجل قد وكَّ  ن اهللا عزَّ أل ;رى له بول وال غائطوال يُ  ,ݕدرع رسول اهللا 
ويكون  ,وتكون رائحته أطيب من رائحة املسك ,ا خيرج منهاألرض بابتالع م

ويكون أشد  ,وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاهتم ,أوىل بالناس منهم بأنفسهم
الناس عام  وأكفَّ  ,الناس بام يأمر به ذَ آَخ ويكون  ,وجل هللا عزَّ  الناس تواضعاً 
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ت قَّ نه لو دعا عىل صخرة النشإحتى  ,ويكون دعاؤه مستجاباً  ,ينهى عنه
وتكون عنده  ,)ذو الفقار(وسيفه  ,ݕعنده سالح رسول اهللا  ويكون ,نصفني

وصحيفة فيها أسامء أعدائهم إىل يوم  ,صحيفة فيها أسامء شيعتهم إىل يوم القيامة
فيها مجيع ما  ,وهي صحيفة طوهلا سبعون ذراعاً  ,وتكون عنده اجلامعة ,القيامة

 .)٢٣٦(آدم ولدحيتاج إليه 
 ;عٍ دَّ كذب أي مُ  أوصدق بمعرفة ه العالمات كفيلة هذفكل واحدة من 

 !ݠ اإلمامال جتتمع يف غري  ,هنا عالمات مادية حمسوسة ملموسةأل
وهذا يشء  ,ال يكون له ظل اإلماممن مجلة العالمات املذكورة أن  فمثالً  

 ثبتمن ليس له ظل سوى ما عرف يف كل البرشية فال يُ  ,خمالف لقوانني الطبيعة
 .ݜ يتعن أهل الب

الناس بقية  عنله فسنقطع بأنه يمتاز  ال ظلَّ رجًال أليام فلو رأينا يف هذه ا
 .تدعونا لتصديق دعواه يف اإلمامة زات فريدةبمميِّ 

ينظر من اخللف كام ينظر من  اإلمامأن  أيضاً املذكورة  العالماتومن مجلة 
مات بل هي من العال ,اخلارقة للعادةالصفات الغريبة وهذه من  ,اإلمام

 .الصفةر فيه هذه بسهولة معرفة من تتوفَّ لكل أحد والتي يمكن الواضحة 
أخرى كثرية  عالمات بل توجد ام ذكرناه,العالمات حمصورة فيوليست 

منها فقط من باب  اً وقد ذكرنا بعض ,متناثرة هنا وهناك يف الروايات الرشيفة
 .حلرصااملثال وليس 
 , منها معرفتهمهمةعالمات  عدة نختم هبذه الرواية التي اشتملت عىلول

 .اللغات, وبمنطق الطري والدواب بكل ݠ
: ݠقلت أليب احلسن : أيب بصري قال فقد روى الكليني ݞ بسنده عن

                                                            
 .٣٥: معاين األخبار )٢٣٦(



عي املهدوية  ........................................................   ١٨٤  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
م قد تقدَّ  بيشءهلا فإنه أما أوَّ : بخصال: فقال: مام? قالاإلعرف يُ  فداك بمَ  علُت ُج 

كت عنه وإن ُس  ,يجيبسأل فويُ  ,لتكون عليهم حجة ;من أبيه فيه بإشارة إليه
يا أبا حممد أعطيك : ويكلم الناس بكل لسان, ثم قال يل ,وخيرب بام يف غد ,ابتدأ

مه فلم ألبث أن دخل علينا رجل من أهل خراسان, فكلَّ  .عالمة قبل أن تقوم
واهللا : فقال له اخلراساين ,بالفارسية ݠفأجابه أبو احلسن  ,اخلراساين بالعربية

 .مك باخلراسانية غري أين ظننت أنك ال حتسنهاي أن أكلِّ فداك ما منعن علُت ُج 
يا أبا : ثم قال يل ?إذا كنت ال أحسن أجيبك فام فضيل عليك ,سبحان اهللا: فقال

وال  ,وال هبيمة ,وال طري ,مام ال خيفى عليه كالم أحد من الناساإلحممد إن 
 .)٢٣٧(فمن مل يكن هذه اخلصال فيه فليس هو بإمامفيه الروح,  يشء

فيه فليس هو كن هذه اخلصال ين مل فم« :فتأمَّل قارئي العزيز يف قوله ݠ
عي اإلمامة وال يعرف كل اللغات, وال يفهم »مامبإ , فإنه يدل عىل أن كل من يدَّ

يف الغد فليس بإمام, بل هو كاذب يف  ام جيريبخيرب منطق الطري واحليوان, وال 
  .عائهادِّ 

كل يفهم منطق  وال ,لغات البرش ال يتكلم بكليعني أن الشخص الذي 
 !مامةإلاعائه ذوات األرواح فهو كاذب يف ادّ 

 العالمات? هذهكل من  إسامعيلأمحد فأين 
مطابقة هذه العالمات  ى للشيعةكي يتسنَّ للناس ظهر نفسه وملاذا ال يُ 

 أم أنه خياف أن ُيفتضح أمره, ويكتشف الناس حاله? عليه?
 :املعجزة −٣
املعجزة  جريانهو لإلمامة,  عيهبا صدق املدَّ  التي ُيعرفالدالئل ن أهم مِ 
 صدق دعوة األنبياء والرسل واحلججبل هي األمر القاطع الدال عىل  ,عىل يديه
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 .عىل صدق دعواهم معاجز وخوارق دلت يقيناً نبي وإمام وقد أظهر كل  ,ݜ
الصدوق الشيخ روى  فقد ,ݜ أهل البيتأئمة وقد ورد هذا املعنى عن 

 عطى اهللا عزَّ أألي علة : ݠ قلت أليب عبد اهللا :عن أيب بصري قال دهݞ بسن
عىل صدق من أتى  ليكون دليالً  :فقال ?ه ورسله وأعطاكم املعجزةأنبياءوجل 

عرف به صدق ليُ  ;ورسله وحججهه أنبياءال يعطيها إال  ,واملعجزة عالمة هللا ,به
 .)٢٣٨(الصادق من كذب الكاذب

 ݜ أعطى أئمة أهل البيت تعاىل أن اهللا تبنيِّ فهذه الرواية املباركة 
 .لتمييز الصادق من الكاذبعالمة وجعلها  ,اتاملعجز

رون عن نجد أهنم كانوا ال يتأخَّ  ݜ وبمراجعة تاريخ األئمة األطهار
يأتون باملعجزات بل كانوا  ,طلب منهم فيها ذلكيُ ظهار املعجزة يف املوارد التي إ

تهم أو تأكيدها كام يف روايتي هشام بن احلكم والكرامات ابتداًء إلثبات إمام
 . بصري السابقتنيوأيب

التي  قصة حبابة الوالبية ومن الروايات املشهورة الرواية التي ذكرت
 ݠرأيت أمري املؤمنني  :قالت ,عن حبابة الوالبيةبسنده  الشيخ الكلينيرواها 

ي واملارماهي رِّ يرضب هبا بياعي اجل ,ومعه درة هلا سبابتان ,يف رشطة اخلميس
فقام إليه  .يا بياعي مسوخ بني إرسائيل وجند بني مروان :ويقول هلم ,والزمار

 :فقال له :قال ?يا أمري املؤمنني وما جند بني مروان :فقال ,فرات بن أحنف
 ,منه أحسن نطقاً  فلم أر ناطقاً  .سخوافمُ  ,وفتلوا الشوارب ,أقوام حلقوا اللحى

له يا أمري  :فقلت ,أثره حتى قعد يف رحبة املسجدفلم أزل أقفو  ,تبعتهاثم 
وأشار  −  فقال ائتيني بتلك احلصاة :قالت ?يرمحك اهللا اإلمامةاملؤمنني ما داللة 
عى ادَّ  إذا! يا حبابة :ثم قال يل ,فطبع يل فيها بخامته ,فأتيته هبا ,− بيده إىل حصاة

مام واإل ,ه إمام مفرتض الطاعةفاعلمي أن أن يطبع كام رأيِت  رَ دِ فقَ  ,اإلمامة عٍ دَّ مُ 
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 ,ݠبض أمري املؤمنني حتى قُ  ,ثم انرصفت :قالت .يريده يشءال يعزب عنه 

 :فقال ,والناس يسألونه ݠوهو يف جملس أمري املؤمنني  ݠفجئت إىل احلسن 
 ,فأعطيته :قال .هايت ما معك :فقال .نعم يا موالي :فقلت .ابة الوالبيةيا حبَّ 

وهو يف  ݠثم أتيت احلسني : قالت ݠ,ري املؤمنني فطبع فيها كام طبع أم
عىل ما  يف الداللة دليالً  إن :قال يل :ثم ,فقرب ورحب ,ݕمسجد رسول اهللا 

 ,هايت ما معك :فقال ,نعم يا سيدي :فقلت ?اإلمامةأفرتيدين داللة  ,تريدين
وقد بلغ يب  ݟثم أتيت عيل بن احلسني  :قالت ,فطبع يل فيها ,فناولته احلصاة

 فرأيته راكعاً  ,وأنا أعد يومئذ مائة وثالث عرشة سنة ,لكرب إىل أن أرعشتا
 فعاد إيلَّ  ,بالسبابة فأومأ إيلَّ  ,فيئست من الداللة ,بالعبادة ومشغوالً  وساجداً 
أما ما مىض  :فقال ?كم مىض من الدنيا وكم بقي ,يا سيدي :فقلت :قالت ,شبايب
فطبع  ,فأعطيته احلصاة .هايت ما معك :ثم قال يل :قالت ,وأما ما بقي فال ,فنعم
فطبع يل  ,ݠثم أتيت أبا عبد اهللا  ,فطبع يل فيها ,ݠثم أتيت أبا جعفر  ,يل فيها
فطبع  ݠثم أتيت الرضا  ,فطبع يل فيها ,ݠثم أتيت أبا احلسن موسى  ,فيها

 .)٢٣٩(يل فيها
 ,الرواية الرشيفة اشتملت عىل اجلانب النظري والعميل للمعجزة هذهو

 إذايا حبابة «: فقال ,احلق اإلمامملعرفة  واضحاً  منهجاً ذكر  ݠ ري املؤمننيفأم
 ,»فاعلمي أنه إمام مفرتض الطاعة , فقدر أن يطبع كام رأيِت اإلمامةع دَّ عى مُ ادَّ 

 !بخامته عىل حجر بد أن تكون له القدرة عىل أن يطبع ال اإلمامةعي فكل من يدَّ 
بقية األئمة كذا و ,عىل حجر ݠ الثاين هو طبع أمري املؤمننيواليشء 

 !ݠالرضا اإلمام ىلإ ݜ
اإلمام ىل ونفس هذه احلصاة طبع عليها باقي أئمة أهل البيت ݜ إ

عن أيب هاشم داود بن القاسم  :يف رواية الكليني ݞ بسندهكام  ݠ العسكري
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 ,فاستؤذن لرجل من أهل اليمن عليه ݠكنت عند أيب حممد  :قال ,اجلعفري
وأمره  ,عليه بالقبول فردَّ  ,م عليه بالواليةفسلَّ  ,طويل جسيم ,فدخل رجل عبل

فقال أبو  ?ليت شعري من هذا :فقلت يف نفيس ,يل فجلس مالصقاً  ,باجللوس
فيها  ݜعرابية صاحبة احلصاة التي طبع آبائي األهذا من ولد  :ݠحممد 

 .هاهتا :ثم قال ,وقد جاء هبا معه يريد أن أطبع فيها ,بخواتيمهم فانطبعت
ثم أخرج  ,ݠفأخذها أبو حممد  ,فأخرج حصاة ويف جانب منها موضع أملس

 ,»احلسن بن عيل« :فكأين أرى نقش خامتة الساعة ,فطبع فيها فانطبع ,خامتة
وإين ملنذ دهر حريص عىل رؤيته  ,ال واهللا :قال ?رأيته قبل هذا قط :فقلت لليامين

ثم  .فدخلت ,»م فادخلق« :فقال يل ,حتى كأن الساعة أتاين شاب لست أراه
ذرية بعضها من  ,رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت :هنض اليامين وهو يقول

واألئمة من  ݠك لواجب كوجوب حق أمري املؤمنني شهد باهللا أن حقَّ أ ,بعض
قال  :قال إسحاق ,فلم أره بعد ذلك ,ثم مىض .بعده صلوات اهللا عليهم أمجعني

اسمي مهجع بن الصلت بن  :فقال ,اسمهوسألته عن  :أبو هاشم اجلعفري
التي  احلصاةصاحبة  ,عرابية اليامنيةاألعقبة بن سمعان بن غانم بن أم غانم وهي 

  .)٢٤٠(ݠوالسبط إىل وقت أيب احلسن  ݠطبع فيها أمري املؤمنني 
هذه هي الصفات التي يعرف هبا اإلمام, فمن توفَّرت فيه علمنا أنه إمام 

 . كذاب مفرتمفرتض الطاعة, وإال فهو 
الذي جعله أهم دليل ) أمحد( عرف عنه سوى اسمهفال يُ أمحد إسامعيل أما 

أي كرامة تدل عىل صدقه, فكيف  يديه عىلعىل إمامته ووصايته, ومل تظهر 
  !ق عاقل بدعاواه?صدِّ يُ 

لنا حادثة وقعت لشخص التبس  حتكيبرواية رشيفة هذا البحث نختم و
كحال بعض الناس يف هذه األيام الذين  ,مامهإومل يستطع معرفة  ,عليه األمر
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 .ومقاماهتم ݜ أهل البيتبكالم أئمة جلهلهم  ;روالتبست عليهم األم

 ن رجالً أعن عبد اهللا بن كثري يف خرب طويل  فقد روى املجليس يف البحار
فسأله هنيئة ثم  ,وه عىل عبد اهللا بن احلسنفدلّ  ,اإلمامدخل املدينة يسأل عن 

يا هذا : فقصده , فلام نظر إليه جعفر قال ݠ,عىل جعفر بن حممد وه فدلّ  ,خرج
فاستقبلك فئة من ولد  ,ماماإلفدخلت مدينتنا هذه تسأل عن  ,مغرى نك كنَت إ

ن شئت فإ ,ه هنيئة ثم خرجتفسألتَ  ,فأرشدوك إىل عبد اهللا بن احلسن ,احلسن
يا : فقالوا لك ,ثم استقبلك من ولد احلسني ,عليك وما ردَّ  ,أخربتك عام سألته

قد كان كام ذكرت,  ,صدقت: فقال .ن رأيت أن تلقى جعفر بن حممد فافعلإهذا 
 .فاسأله عن درع رسول اهللا وعاممته ,ارجع إىل عبد اهللا بن احلسن: فقال له

 ,من كندوج له فأخذ درعاً  ,فسأله عن درع رسول اهللا والعاممة ,فذهب الرجل
كذا كان رسول اهللا يلبس الدرع, : فقال ,]أي واسعة[ سابغةفإذا هي  ,فلبسها

 ,فرضب به األرض ,ما صدق, ثم أخرج خامتاً : فقال ,فرجع إىل الصادق فأخربه
فإذا هي  ,فلبس أبو عبد اهللا الدرع ,فإذا الدرع والعاممة ساقطني من جوف اخلاتم

 مها يف الفص,ثم ردَّ  ,فنزعها ,فإذا هي سابغة ,م بالعاممةثم تعمَّ  ,إىل نصف ساقه
ن خزانة إ ,ن هذا ليس مما غزل يف األرضإ ,هكذا كان رسول اهللا يلبسها: ثم قال
هنا إو ,ن اهللا عنده يف الدنيا كسكرجةإو ,مام يف خامتهاإلن خزانة إو ,»نكُ «اهللا يف 

وكنا كسائر  ,نكن أئمة ملمر هكذا األفلو مل يكن  ,عند االمام كصحيفة
  .)٢٤١(الناس

كام  مام من أئمة النار ما مل يفعل متاماً اب إال كذَّ دجَّ  اإلمامةعي فكل من يدَّ 
  .ݠ الصادق اإلمامفعل 

يقطع دابر كل من حياول  وقد ورد بخصوص قائم آل حممد ݜ نّص 
: وهو ما رواه الفضل بسند صحيح عن أيب عبد اهللا ݠ قال ,املنصبعاء هذا ادّ 

                                                            
 .٢٥/١٨٤ر بحار األنوا )٢٤١(
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 بارك وتعاىلظهر اهللا توصياء إال ويُ من معجزة من معجزات األنبياء واألما 
 .)٢٤٢(عداءمتام احلجة عىل األإل ;مثلها يف يد قائمنا

يأيت بكل سذ أنه إ ,مامنا املهدي روحي ملقدمه الفداءإفاحلجة التامة عند 
 ,ألكمه واألبرص واألعمىابراء إو ,ىل ثعبانإمعجزات األنبياء من قلب العصا 

 !الطني طري منالوخلق  ,حياء املوتىإوحتى 
بمعجزة واحدة فقط من  أمحد إسامعيل أن يأيتمن ولذلك نحن نطلب 
  .ا أبداً هبولن يأيت  تدل عىل صدقه, معجزات األنبياء السابقني

ه أن يلبِّ  إسامعيلحاول أمحد  طبعاً  وهو معجزة س عىل الناس بأمر سامَّ
اهي بدعوته دعوة رسول ه مسيلمة الكذاب عندما أراد أن يضبام أتى بيشء أشبه 
  !ݕ اهللا

ها للمسلمني رُ ظهِ وأول معجزة أُ  :حدى بياناتهإيف  إسامعيلد قال أمح
ومجيع  ݕ, بضعة حممد ݝ وللناس أمجعني هو أين أعرف موضع قرب فاطمة

 اإلمامال إال يعلم موضعه  ,بمغيَّ  ݝ فاطمة املسلمني جممعني عىل أن قرب
وموضع قربها بجانب  ݝ, وهو أخربين بموضع قرب أمي فاطمة ,ݗ املهدي

مدفون  ݠ احلسن املجتبى اإلماموكأن  ,ومالصق له ,ݠ احلسن ماماإلقرب 
واهللا عىل ما أقول شهيد  ,ومستعد أن أقسم عىل ما أقول ݝ, يف حضن فاطمة
 .)٢٤٣(ݝ الذي دفن فاطمة ݠ وعيل ݕ, ورسوله حممد

 :ها معجزة نرّدها بأموروهذه املهزلة التي سامَّ 
يقول يمكن ألي شخص أن  ,ءعاهو جمرد ادِّ  إسامعيلأمحد  قالهما  :أوالً 

, يف املقام ال ينفعالقسم و ,وال يوجد أي دليل يثبت به صدقه سوى قسمه ,مثله
                                                            

 .٥/٣٢٨إثبات اهلداة  )٢٤٢(

 .ݝ ظهار قرب الزهراءبيانه األول املسمى بإ )٢٤٣(
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له ذ كيف يمكن إ !صدقها إلثباتىل معجزة أخرى هذه بحاجة إمعجزته ن بل إ

 !?ݠاحلسن  اإلمامبجانب  يف البقيع مدفونة ݝأن يثبت أن الزهراء 
يفّرق بني االّدعاء واملعجزة, وهذا  إن أمحد إسامعيل مل: وبعبارة أخرى

 .وحده كاٍف يف إسقاط إمامته ووصايته
السيدة من أن  ݜخمالف ملا روي عنهم  أمحد إسامعيلما قاله  :ثانياً 
 :يف بيتها أو رسول اهللا ݕ فنت يف مسجددُ  ݝ الزهراء

عن أيب عبد اهللا  بسنده )معاين األخبار(يف  ݞ الصدوقالشيخ فقد روى 
 ,ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة :ݕل رسول اهللا قا :قال ,ݠ

ن قرب فاطمة صلوات اهللا عليها بني قربه أل ;ومنربي عىل ترعة من ترع اجلنة
 . )٢٤٤(وإليه ترعة من ترع اجلنة ,وقربها روضة من رياض اجلنة ,ومنربه

روي هذا احلديث : قال الشيخ الصدوق ݞ بعد ذكر احلديث السابق
ته ملا فيه من ذكر املعنى, والصحيح عندي يف موضع قرب فاطمة هكذا, وأورد

ثنا به أيب ݥ, قال ثني حممد بن حييى العطار, قال: ݝ ما حدَّ ثني سهل بن : حدَّ حدَّ
 سألت أبا احلسن عيل بن: قال ,عن أمحد بن حممد بن أيب نرص البزنطيزياد اآلدمي, 

فلام  ,فنت يف بيتهادُ  :الفق ,عن قرب فاطمة صلوات اهللا عليها ݟموسى الرضا 
 .)٢٤٥(زادت بنو أمية يف املسجد صارت يف املسجد

ما أن يكون كالم أئمة أهل , فإأهل البيت ال خيالف بعضه بعضاً فكالم 
 .العكس أو ئًا,خمط إسامعيلويكون أمحد  ًا,صحيح ݜ البيت

ومجيع املسلمني جممعني عىل أن قرب فاطمة «: أن أمحد إسامعيل قال :ثالثاً 
, مع أن أهل السنة ال »مغيَّب, ال يعلم موضعه إال اإلمام املهدي ݗݝ 

                                                            
 .٢٦٧: معاين األخبار )٢٤٤(

 .١/٤٦١الكايف . ٢٦٨: معاين األخبار )٢٤٥(
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زعمه أمحد إسامعيل,  كام »إن قرب فاطمة يف البقيع«: يقولون بذلك, وإنام يقولون
 .وكلامت أعالمهم تدل عىل ذلك

وُدفن إىل جنب أمه فاطمة  :يف ترمجة اإلمام احلسن ݠ ابن عبد الرب قال
 .)٢٤٦(أمجعنيريض اهللا عنها وعن بنيها 

فذكره ] يعني فاطمة ݝ[وأما موضع قربها ݣ : العاصمي املكي وقال
أن احلسن ملا تويف ُدفن إىل جانب أّمه فاطمة بنت : عبد الرب احلافظ أبو عمر بن

وُيذكر لفاطمة ثمة قرب, . , وقرب احلسن معروف بجنب قرب العباسملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
  . )٢٤٧(بغي أن ُيسلَّم عليها هنالكفتكون عىل هذا مع احلسن يف قبة العباس, فين

ارجتت املدينة ] يعني اإلمام احلسن ݠ[وملا مات : الصفديوقال 
إال أن ُختاف فتنة, ملسو هيلع هللا ىلص صياحًا, وكان قد أوىص أن ُيدفن يف حجرة رسول اهللا 

واهللا ال ُيدفن يف احلجرة وقد ُدفن «: فحال مروان بمن معه دون ذلك, فقال
 .)٢٤٨(معاوية فاستصوبه, فُدفن عند قرب أمه فاطمة, وبلغ ذلك »عثامن يف البقيع

 ݠ أن روايات أهل البيت ال يعلمأنه  أمحد إسامعيلَيظهر من  هنأ :رابعاً 
ىل السامء بعد إاألرض  رفع منتُ  ݜ واملرسلنيت عىل أن أجساد األنبياء دلَّ 

يف ُدفن  ݠ احلسن اإلمامأن يف حني أن الرجل يرى  ,من الدفنثالثة أيام 
 !ݝزهراء حضن ال

عن أيب  ,عن زياد بن أيب احلالل بسنده الصفارحممد بن احلسن روى فقد 
 ,يبقى يف األرض أكثر من ثالثة أيام ويصما من نبي وال  :قال ,ݠعبد اهللا 

ويبلغ  ,وإنام يؤتى موضع آثارهم ,ع بروحه وعظمه وحلمه إىل السامءرفَ حتى يُ 
                                                            

 .١/٣٩٢االستيعاب  )٢٤٦(

 .١/٥٣٧سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل  )٢٤٧(

 .١٢/٦٨الوايف بالوفيات  )٢٤٨(
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 .)٢٤٩(ن قريبويسمعوهنم عىل آثارهم م ,هبم من بعيد السالم

ح أعالم الطائفة, ونّصوا عىل أن أجساد األنبياء  وبمضمون هذا اخلرب رصَّ
 :واألئمة ݜ ال تبقى يف األرض بعد الوفاة

لون من حتت نقَ وأما أحواهلم بعد الوفاة فإهنم يُ : ݞ املفيدالشيخ قال 
فيكونون فيها أحياء  ,فيسكنون بأجسامهم وأرواحهم جنة اهللا تعاىل ,الرتاب

 ,يستبرشون بمن يلحق هبم من صاحلي أممهم وشيعتهم ,مون إىل يوم املامتعَّ يتن
عليهم من أمثال السابقني من ذوي  دُ رِ ن يَ مَ  وينتظرون ,ويلقونه بالكرامات

  .)٢٥٠(الديانات

غري أن اخلرب  ,ݜا ال نشك يف موت األنبياء ـنَّ إ: ݞ وقال الكراجكي
حياء أهنم يكونون فيها أو ,ىل سامئهن اهللا تعاىل يرفعهم بعد مماهتم إبأقد ورد 

وقد ورد عن  ,يف قدرة اهللا تعاىل ليس ذلك بمستحيل ,مني إىل يوم القيامةمتنعِّ 
 ,»نا أكرم عند اهللا من أن يدعني يف األرض أكثر من ثالثأ« :أنه قال ݕالنبي 

ومات  ,لو مات نبي باملرشق« :ݕقال النبي  .ݜوهكذا عندنا حكم األئمة 
ولكن  ,وليس زيارتنا ملشاهدهم عىل أهنم هبا ,»جلمع اهللا بينهام ,غربه باملوصيُّ 

فيصح عىل  ,ندبنا إليها أيضاً ولعباده  ,فكانت غيبة األجسام فيها ,لرشف املواضع
 .)٢٥١(مره اهللاأفسأهلم كام  ,يف السامء ݜرأى األنبياء  ݕن يكون النبي أهذا 

رى من أنه يَ  ݖ كام روي عن النبي: ݞ سليامن احليلوقال أمحد بن 
ومل يؤثر  ,ر قدمه الرشيف يف احلجرأثَّ  مشى إذاوأنه  ,رى من بني يديهخلفه كام يَ 

صلوات  وجسده ,وتصري ترباً يف الرمل, وأن اخللق بعد املوت تبىل أجسادهم 
 اإلمامله, وأن  وقف يف الشمس ال ظّل  إذاوأنه  ,وال يصري رميامً  ,اهللا عليه ال يبىل

                                                            
 .٤٦٥ :لدرجاتبصائر ا )٢٤٩(

 .٧٢: أوائل املقاالت )٢٥٠(

 .٢٥٨ : كنز الفوائد )٢٥١(
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 ثم ينتقل إىل اجلنة مصاحباً  ,يف األرض أكثر من ثالثة أياممات ال يبقى  إذا
 ,ارهوَّ يرى زُ  ݠ وهو ,ف بدنه فيهيف مكانه الذي ترشَّ  ݠزار وإنام يُ  ,للنبي

 .)٢٥٢(ݜوال خيفى عليه يشء منهم, هكذا جاء يف األثر عنهم  ,ويسمع كالمهم
كشف أمحد إسامعيل لكن إىل غري ذلك من كلامهتم قدَّس اهللا أرسارهم, و

عىل العلم ل وأثبت أنه ليس أكثر من متطفِّ  ,جهله بمعجزته املزعومة عن
 ݗ مامهمإقص عىل جراحات الشيعة املفجوعني بفقد حاول الرَّ والعلامء, 
 .لظهوره املبارك واملنتظرين

  :وأتباعه إمساعيل أمحد أدلة
دت القانون عن كل الروايات التي حدَّ  أمحد إسامعيل وأتباعهأعرض 

 وجعلوا ألنفسهم منهجاً  ,سابقاً  والتي ذكرناهاعرف به املحق من املبطل الذي يُ 
وحاولوا  جعلوه عىل مقاسهم, ,أمحد إسامعيلمامهم إا يتالءم مع دعوة خاص 

 .االستدالل عليه ببعض الروايات املتشاهبة
لقد أتيناكم : ة دعوتهأدلّ  داً يف أحد خطاباته معدِّ أمحد إسامعيل قال وقد 

فهل  ,الشمس ملن يطلب معرفة احلق وجئناكم هبا واضحة وضوح ,تهمبأدلّ 
بصاحب احلق اليامين  ݜوآل حممد  ݕرسول اهللا وهي ذخر حممد  وصّية

وهل االنفراد من بني  ?وهل العلم واملعرفة ال تكفي ?وقائم آل حممد ال تكفي
اهللا هذا االنفراد أليس آية من  ?كل أهل األرض برفع راية حاكمية اهللا ال تكفي

وا عن وختلّ  ,فقهاء الضالل حاكمية الناس واضحة وضوح الشمس بعد أن أقرَّ 
وهذا االنفراد  ,من يرفع راية حاكمية اهللا غري صاحب احلق , مل يبَق اهللا ةحاكميّ 

واحلق  ,ن األرض ال ختلو من احلقأل ;شبهة عن طالب احلق أويرفع كل لبس 
 .)٢٥٣(يف حاكمية اهللا

                                                            
 .٤٦: املحترض )٢٥٢(

 .كام يف موقعه الرسمي هـ١٤٣٢شهر حمرم سنة خطاب  )٢٥٣(



عي املهدوية  ........................................................   ١٩٤  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
 : أباطيل متعددة, وهيوهذه الكلمة اشتملت عىل

 :وصّيةال - ١
كافية هنا إ :وقال ,وصّيةلاهو مامته املزعومة إأن دليل  إسامعيلعى أمحد ادَّ 

 .لتمييز املحق من املبطل
جني له من وقد استدل  ت عىل الروايات التي نصَّ  ببعض أتباعهبعض املروِّ

قلت أليب عبد اهللا  :قال ,احلرث بن املغرية كرواية ,وصّيةمام احلق بالإاستدالل 
 ,والعلم ,والوقار ,بالسكينة :قال ?مراألعرف صاحب هذا يُ  بمَ  :ݠ
 .)٢٥٤(وصّيةوال

ألن املقصود باالحتجاج  ;استدالهلم هبا باطل قطعاً أن  :واجلواب عىل هذا
رواية املذكور يف » أمحد «اسم عاء بأن د االدّ جمرّ يف هذا اخلرب ليس  وصّيةبال

 !وانتهى األمرأمحد إسامعيل, هو  ةوصيّ الضعيفة من روايات 
 ,وصّيةحوا لنا كيف يكون االحتجاج بالوّض  ݜ ن أهل البيتإبل 

مصاديق  من أجىلتعاموا عن كل ذلك, فصاروا القوم لكن  ,نوا لنا رشوطهوبيَّ 
 h i j k  ml n o p q { :قوله تعاىل

r s t   u  v w yx z { | }  ~ `_  a b 
c  d e { ]٨٥: البقرة [. 

هي الكتب التي نزلت من السامء لكل  إمام احلقالتي حيتج هبا  وصّيةالف
 التي أمالها رسول اهللا وصّيةال أو ,مامإوفيها تكليف كل  ,خمتومة بالذهب ,مامإ

  .بيده الرشيفة ݠوكتبها أمري املؤمنني  ݕ,
وأتباعه  إسامعيلعنه أمحد  أو تغافلغفل رشط مهم قد هلا  وصّيةلإن اثم 

 ,معروفة ,مشهورة ,ظاهرةبد أن تكون  ال وصّيةوهو أن العون له, يدْ الذين 
                                                            

 .٥٠٩: بصائر الدرجات )٢٥٤(
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ال السابق اإلمام أو جّلهم أن هذا اإلمام هو ويص  كل الشيعةيعرف بحيث 
 .خيتلفون يف ذلك

عن هشام بن سامل وحفص بن  صحيح بسندݞ الكليني فقد روى 
 :قال ?اإلمامعرف يُ  يشءبأي  :قيل له :قال ݠعن أيب عبد اهللا  ,البخرتي

 .)٢٥٥(وبالفضل ,الظاهرة وصّيةبال
قلت أليب احلسن الرضا  :قال ,ابن أيب نرص عن أيضاً  بسند صحيحو

أن  :منها ,مام عالماتلإل :فقال ?عرف الذي بعدهيُ  بمَ  اإلماممات  إذا :ݠ
إىل من  :ويقدم الركب فيقول ,وصّيةويكون فيه الفضل وال ,يكون أكرب ولد أبيه

 .)٢٥٦(ىل فالنإ :فيقال ?أوىص فالن
ب عىل هذا املتوثِّ  :ݠقلت أليب عبد اهللا  :قال ,عىلاألعن عبد نده بسو

ثم أقبل  :لقا .سأل عن احلالل واحلراميُ  :قال ?ما احلجة عليه ,عي لهاملدَّ  ,مراأل
أن  ,مراألثالثة من احلجة مل جتتمع يف أحد إال كان صاحب هذا : فقال ,عيلَّ 

 وصّيةويكون صاحب ال ,ويكون عنده السالح ,يكون أوىل الناس بمن كان قبله
إىل من أوىص  :عنها العامة والصبيان املدينة سألَت  قدمَت  إذاالتي  ,الظاهرة
 .)٢٥٧(بن فالناإىل فالن  :فيقولون ?فالن

الناس أنه ويص اإلمام  بنيمعروفًا أن يكون بد  ليه الإذن فاملوىص إ
وادَّعى شخص أنه هو الويص  السابق دون غريه, وأما إذا مل يعرف الناس ذلك,

هذا; ألن كل  وصّيةفهذا ليس وصيا قطعًا, وال يراد بال» أمحد«ملجرد أن اسمه 
  .عاء مثل هذه الدعوىيتمكن من ادّ » أمحد«من كان اسمه 

 :, وهو قولهوليس هناك أبلغ من التعبري الوارد يف الرواية األخرية
                                                            

 .١/٢٨٤الكايف  )٢٥٥(

 .نفس املصدر )٢٥٦(

  .نفس املصدر )٢٥٧(
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عنها العامة  سألَت  ,املدينة قدمَت  إذاالظاهرة التي  وصّيةويكون صاحب ال«

 .»بن فالناإىل فالن  :فيقولون ?إىل من أوىص فالن :والصبيان
مشهورة يعرفها حتى العامة والصبيان, فضًال عن غريهم  وصّيةأي أن ال

 .ممن يعتني هبذه األمور
ضعيفة السند  برواية واحدة استدل إلثبات إمامته فإنه إسامعيلأمحد  وأما

جون له أن اسم غري مشهورة بني  الناس, ورد فيها بحسب ما فهمه هو واملروِّ
, فهذا »أمحد«, وحيث إن أمحد إسامعيل اسمه »أمحد«ويص اإلمام املهدي هو 

 .دليل أنه هو املعني دون غريه
ألمحد إسامعيل, وال داللة يف الرواية عىل أنه هو املراد,  وصّيةوهذا ليس ب
نفس  واعمن أن يدَّ  ونجدا يتمكنوهم كثريون  »أمحد« مفإن كل من اسمه

 . فرق دعوى أمحد إسامعيل من دون
 أن اإلمام ال يكون إمامًا إال إذا نصَّ دت عىل ن بعض الروايات أكَّ إبل 

أمري  ݕكام نصب النبي  علًام للناس, ونصبه باسمه وعينه, السابق اإلمامعليه 
 .يف غدير خم ݠ املؤمنني

سألت أبا  :قال ,ن أيب اجلارودع بسندهݞ الصدوق الشيخ  فقد روى
من اهللا تبارك  نصٌّ  :هلاأوَّ  ,بخصال :قال ?اإلمامعرف يُ  بمَ  :ݠجعفر الباقر 
 ݕرسول اهللا  ; ألنللناس حتى يكون عليهم حجة ونصبه علامً  ,وتعاىل عليه

ينصب األول  ݜوكذلك األئمة  ,وعرفه الناس باسمه وعينه ,انصب علي 
 .)٢٥٨(الثاين

: قال ,ݠعن أيب احلسن املايض  ,بسنده عن أيب بصريوروى احلمريي 
هلن أما أوّ  ,بخصال :فقال ?اإلمامعرف يُ  علت فداك بمَ ُج : فقلت ,دخلت عليه

                                                            
 .١٠٢: معاين األخبار )٢٥٨(
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 ;حتى يكون حجة عليهم ونصبه هلم علامً  ,وعرفه الناس ,م من أبيه فيهتقدَّ  فيشء
وكذلك األئمة يعرفوهنم  ,وعرفه الناس ,انصب علي  ݖن رسول اهللا أل
  .)٢٥٩(وينصبوهنم هلم حتى يعرفوه ,ناسال
 :واملعرفة العلم - ٢

 كشف وأنه ,به أحد قبله مل يأِت  بعلمٍ أنه جاء  إسامعيلعي أمحد يدَّ 
 ,)املتشاهبات(كتاب اسمه  ليهإسب نُ وقد  ,غوامض العلوم وأرسار املعارف

 !عى أنه ال يوجد أحد من الناس استطاع أن يرد عىل ما فيهادَّ 
بل فيه  ,هاتالكتاب متهافت وميلء باخلزعبالت والرتّ واحلق أن هذا 

 .قوالهأوفساد  وأثبتنا جهل الرجل ,سابقاً  منهابعضًا ذكرنا أكاذيب 
الذي  علمهمبلغ  للجميع ليتبنيَّ  ;بعض آراء الرجلل وسنذكر اآلن مثاالً 

 :عيهيدَّ 
ورأى  ,شف له ملكوت السامواتملا كُ  ݠ براهيمفإ: قال يف متشاهباته

فلام  ,»هذا ريب« :قال ݠ فلام رأى نور عيل ,»هذا ريب« :قال ,ݠ لقائمنور ا
ال إمتييز أهنم عباد  ݠ براهيمإيستطع  ومل ,»هذا ريب« :قال ݕ رأى نور حممد

 .)٢٦٠(شف له عن حقائقهمبعد أن كُ 
ىل نبي من أنبياء اهللا إ وهذا الكالم كام هو واضح للجميع فيه نسبة الكفر

احلرية والضالل والتيه إلبراهيم ݠ, حتى اعتقد بآهلة ونسبة  !من أويل العزم
 .غري اهللا تعاىل, وهذا كفر رصاح وضالل مبني

 فكيف بعوام الناس?  ,ݠ براهيمإنبي اهللا  حالهو هذا كان  إذاو
مل ال  ملكوت الساموات واألرض وهوإلبراهيم ݠ ينكشف ثم كيف 

                                                            
 .١٤٦: سنادقرب اإل )٢٥٩(

 .١/٢٥شاهبات املت )٢٦٠(
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عامل إنه ݠ رغم انكشاف  بل ?بعض خلقهز بينه وبني يميِّ  بعد, ومل هيعرف ربَّ 

  .امللكوت له فإنه وقع يف هذا اخلطأ الفادح العظيم, باعتقاد آهلة غري اهللا تعاىل
أمحد  وأغنتنا عن ما يتشدق به أمثال ,معنى اآلية املباركةبيَّنت الروايات و
 .وغريه مما دلَّ الدليل العقيل والنقيل عىل فساده إسامعيل

 :قال ,عن عيل بن حممد بن اجلهم هبسند ݞ الصدوقفقد روى الشيخ 
يا  :فقال له املأمون ,ݟحرضت جملس املأمون وعنده عيل بن موسى الرضا 

فسأله  :قال .بىل :قال ?إن األنبياء معصومون :ابن رسول اهللا أليس من قولك
وجل  فأخربين عن قول اهللا عزَّ  :فكان فيام سأله أن قال له ,عن آيات من القرآن

إن  :ݠفقال الرضا  }, ba c d fe ̀ _ ̂ [ \ {: يف إبراهيم
 ,وصنف يعبد القمر ,صنف يعبد الزهرة :وقع إىل ثالثة أصناف ݠإبراهيم 

 فلام جنَّ  ,خفي فيهوذلك حني خرج من الرسب الذي أُ  ,وصنف يعبد الشمس
فلام أفل  ,نكار واالستخباراإلعىل  »!?هذا ريب« :قال ,ورأى الزهرة ,عليه الليل

ال من  ,ثألن األفول من صفات املحدَ };  j k l { :الكوكب قال
نكار اإلعىل  »!?هذا ريب« :قال فلام رأى القمر بازغاً  ,صفات القديم

فلام },  `   _ ~ { | } y z{ :فلام أفل قال ,واالستخبار
عىل  ,من الزهرة والقمر}  c d e f g h i  kjو { ,أصبح

فلام أفلت قال لألصناف الثالثة  ,ال عىل اإلخبار واإلقرار ,اإلنكار واإلستخبار
 o p q  r s t   u v{ :من عبدة الزهرة والقمر والشمس

w x y z { }| ~ � ¡ ¢  ,{ وإنام أراد
ثبت عندهم أن العبادة ال حتق ملا كان ويُ  , هلم بطالن دينهمإبراهيم بام قال أن يبنيِّ 

ق الساموات وإنام حتق العبادة خلالقها وخال ,بصفة الزهرة والقمر والشمس
 كام قال اهللا عزَّ  ,وجل وآتاه واألرض, وكان ما احتج به عىل قومه مما أهلمه اهللا عزَّ 
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ك يا ابن هللا درّ  :فقال املأمون},  M N O P  Q  SR{ :وجل
 .)٢٦١(رسول اهللا
 ,مراجع الطائفة إسامعيلى به أمحد العلم الذي يتحدَّ أنموذج من هذا و

إىل نبي كريم من أويل العزم, وهذا يعارض  واحلرية والضاللوهو نسبة الكفر 
د عليه أئمة  عن كل ما يشينهم أنبياء اهللا ݜ  تنزيه من ݜ أهل البيتمتامًا ما أكَّ

 .فضًال عن الضالل والكفر ويعيبهم
الذي و ,ݠ العلم الذي ورد يف روايات أهل البيتوال خيفى أن املراد ب

عي اإلماعىل صدق  جعلوه عالمة ودليالً  العلم  − كام ذكرنا سابقاً  −هو مة من يدَّ
بالعظائم التي ال يعرفها غري اإلمام, مثل املغيَّبات وما حيدث يف غد, مضافًا إىل 
علمه بكل اللغات ومجيع أمور الرشيعة وغري ذلك, بحيث ال ُيسأل عن يشء 

 .ال أعلم: فيقول
ن ع بسنده ݞ شيخنا الصدوقلذلك ما رواه  ايات املبيِّنةوالرومن مجلة 

مىض عاملكم  إذا ,علت فداكُج  :قلت له :قال ,ݠ عن أيب جعفر ,أيب اجلارود
وإقرار  ,واإلطراق ,باهلدى :قال ?بعده جييءيعرفون من  يشءأهل البيت فبأي 

 .)٢٦٢(مما بني صدفيها إال أجاب فيه يشءسأل عن وال يُ  ,آل حممد له بالفضل
فإنه يمكن ملن يريد  فيه,ال أجاب إسأل عن يشء احلق ال يُ فإذا كان إمام 

نوع للسائل  دوليس هو من حيدِّ  معرفة إمامته أن يسأله يف كل يشء يريد,
 ,عنده علم املنايا والباليا واألنساب اإلمامألن  ;ما شابه أو ,جماله أو ,السؤال

سأل عن يشء وال يُ , ىل يوم القيامةإوما هو كائن  ,وما يكون ,وعنده علم ما كان
 !فيجيب بال أدري

                                                            
 .٧٥ :التوحيد )٢٦١(

 .٢٠٠ :اخلصال )٢٦٢(
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ن كنا الول حطنا أن أمحد إسامعيل ليس كذلك, فإنه بسبب اختفائه مل يمكِّ

نعلم أنه هو الذي جييب  وقعه الملترد أحدًا من سؤاله مبارشة, واألسئلة التي 
عليها أو غريه, كام أننا ال نعلم هل يعجز عن اإلجابة عىل بعضها أم ال, ونحن 

  .سألناه عرب موقعه بعض املسائل فلم نتلق أي جواب
 :اهللا ةحاكميَّ - ٣

 ,)حاكمية اهللا(عىل صدق دعوته رفعه لشعار أدلَّة أمحد إسامعيل من مجلة 
ى  , وهو )حاكمية اهللا(ومراده بحاكمية اهللا ما بيَّنه يف الكتاب املنسوب إليه املسمَّ

أن واضع القانون الذي به حيكم الناس هو اهللا تعاىل, واحلاكم ال بد أن يكون 
اهللا سبحانه, ال من قبل الناس, وأن احلاكم الذي جيب أن يبايعه  منصوبًا من قبل
 .نوه من تويل مهام املسلمني يف هذا العرص هو اإلمام املهدي ݠاملسلمون ويمكِّ 

وهذا الكالم ال نزاع لنا فيه معه, ومل خيتلف فيه الشيعة, ولكن أمحد 
عض العلامء إىل إسامعيل بسبب حصول االنتخابات يف إيران والعراق التي دعا ب

املشاركة فيها, زعم أن القول بحاكمية اهللا من متفرداته, وأن كل العلامء قالوا 
 .باالنتخابات التي هي حاكمية الناس

 رنا بام فعله اخلوارج مع أمري املؤمننيتذكِّ  )حاكمية اهللا(وهي وهذه العبارة 
 !غريه شعاراً كل من يرفع  رواوكفَّ  ,»ال هللاإم كْ ال ُح «: شعار رفعوا حني ݠ

ر كل من وكفَّ  ,ذ أنه رفع هذا الشعارإ ,إسامعيلوهذا عني ما فعله أمحد 
 .يف ذلك خالفه

ى يف فقد قال  وهكذا نقض  :)حاكمية اهللا(الكتاب املنسوب إليه املسمَّ
وهو  ,هلييف الدين اإل] كذا[ األسايسهؤالء العلامء غري العاملني املرتكز 

خلفاء اهللا  ݜ فلم يبق ألهل البيت ,سبحانه وتعاىل حاكمية اهللا وخالفة ويل اهللا
 أووجود بحسب االنتخابات  ݗ املهدي اإلمامتهم يف أرضه وبقيَّ 
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 .)٢٦٣(سار يف ركبها هؤالء العلامء غري العاملني راطية التيقالديم
جيب  هإن احلاكمية للناس, وإن: من علامئنا األعالم قال اً أحدوال نعلم 

 .إمام املسلمني لتكون إمامته رشعيةا عىل املسلمني أن ينتخبو
إن : ومن دعا إىل املشاركة يف االنتخابات يف إيران أو العراق ال يقول

احلاكمية للناس, وأن املنتخب هو إمام املسلمني يف قبال اإلمام املهدي ݠ, 
وإنام ينتخبه الناس ليقوم بإدارة شؤون البالد, باعتبار أن احلل األمثل يف فرتة 

مام املهدي ݠ هو أخذ رأي الناس يف اختيار احلاكم السيايس, كام غيبة اإل
لهم ويقوم بشؤوهنم من دون أن تكون له ينتخب أبناء القبيلة الواحدة من يمثّ 

 . أي صفة دينية أو أي مقام ديني
 عون صباحاً وكل علامئنا يدْ أمحد إسامعيل عي مر كام يدَّ فكيف يكون األ

فون الكتب ويؤلِّ  ,بتعجيل الفرج ݠلصاحب العرص والزمان  ومساءً 
ورد شبهات املخالفني  وأنه إمام هذا العرص, ,وجوده إلثباتفات واملصنَّ 

 !?ݠ حوله واملبطلني
إن القول بحاكمية اهللا دليل عىل : وكيف كان فإن من املضحك أن يقال

; ألن مجيع ووصيه أنه رسول اإلمام املهدي ݠدليل عىل وإمامة أمحد إسامعيل, 
 .ة علامءهم وعواّمهم يقولون ذلكالشيع

والذي يظهر أن الغرض األساس من القول بحاكمية اهللا والدعوة إىل 
م السلطة متكني اإلمام املهدي ݠ من احلكم هو متكني أمحد إسامعيل من تسلّ 

 .باعتباره ويص اإلمام املهدي وسفريه
عن  إنه مل يتوانَ ل ب ,ف عند هذاأن افرتاءاته عىل علامئنا األبرار مل تتوقَّ  علامً 

الذي عنونه بقصة يف اخلطاب الصويت املنسوب له  وردكام  ,ليهمإاألكاذيب  ةنسب
                                                            

 .٥ :حاكمية اهللا )٢٦٣(
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وهذا ما يفتي به علامء الشيعة اليوم أنه  :, حيث قالݗ اللقاء باالمام املهدي
وهم باحلقيقة ال يريدون ظهوره ثم  ,وال أحد يراه أبداً  ,ال هناية للغيبة الكربى

 .)٢٦٤(قيامه
ىل يومنا إالغيبة الصغرى بداية علامء الشيعة من اجعنا كل كلامت ولو ر

حتى من عوام  وال من صغارهم وال ال من كبارهم اً واحد هذا فلن نجد رجالً 
 .بعد غيبته الكربى اإلمامينفي ظهور  الشيعة

هذا الزم ذ أن إ ,خارج عن التشيع بذلك فهومن يقول ن عندنا أن إبل 
 .ݗ دياملهمام اإلالقول هو انكار 

د الكذب يف كان يتعمَّ  ألنه إن ;ع مثل هذا الشخصبَ تَّ ال ندري كيف يُ ف
نه أخطأ يف إ« :قلنامحلناه عىل حممل حسن ون إو ,كالمه فهو من أئمة أهل النار

 .اً معصوم اً مامإعيه من كونه سقط كل ما يدَّ  فقد »نقله
 :األحالم - ٤

جني التي تضحك الثكىل احتجاج األمورمن    ألمحد إسامعيلاملروِّ
وصدق  عقيدهتم ةصحّ عىل  تهم, حيث جعلوها من أهم أدلَّ باألحالم والرؤى

 !دعوهتم
نفسه احتج يف أكثر من مورد يف خطاباته وبياناته  إسامعيلن أمحد إبل 

وشهادة  ,ىل أنصارهإوأهنا كلامت اهللا  ,يتهاثبات حجّ إوحاول  ,وكتبه باألحالم
 !امللكوت بصدق دعوته

هه  خطابيف فقد قال  تقولون نحن نقبل : طلبة احلوزة العلمية ىلإوجَّ
وفاطمة  ,يشهد يل وعيلٌّ  ,وحممد يشهد يل ,فها اهللا يشهد يل ?شهادة العدلني

 ,وحممد ,, وعيل بن احلسنييشهد يل, واحلسني يشهد يلواحلسن  ,تشهد يل
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 مئات, بيشهدون يل ,وحممد ,واحلسن ,وعيل ,مدوحم ,وعيل ,وموسى ,وجعفر
أمل  !?لون شهادهتم وقوهلم ونصحهم لكمأفال تقب ,الرؤى التي رآها املؤمنون

رأيتمونا  فإذا«: ݜوقالوا  ,جاء إذاهنم جيتمعون عىل صاحب احلق أخيربوكم 
ل إن الشيطان يتمثَّ  :تقولون  ,»هندوا إلينا بالسالحقد اجتمعنا عىل رجل فا

 » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤{ !ݕ?برسول اهللا حممد 
 U V W   X Y Z{ :واهللا يقول }, ² ± ° ¯ ® ¬

رف من كان الشيطان ال يستطيع أن ينطق بح فإذا}, ^ [ \ ]
 Ä Å Æ   Ç È{ ,وهو القرآن كله ݕ ل بمحمدفكيف يتمثَّ  ,نآالقر

É Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð     Ñ {, ساموات من بيده ملكوت ال
رمة , وانتهكتم حواألرض, ما أنصفتم اهللا إذ جعلتم امللكوت بيد الشيطان

ون الناس تستخفّ  ,ظيموال حول وال قوة إال باهللا العيل الع ݕ, رسول اهللا
وهل  ,سبحان اهللا »?رسول اهللا حتى تعرفونه بالرؤياوهل رأيتم « :وتقولون هلم

 اإلمامحتى يقول ! ?ݕ الصادق رأى رسول اهللا اإلمامكان أحد يف زمن 
 ,»ل كذا وكذامن أراد أن يرى رسول اهللا بالرؤيا فليفع« :ݠالصادق 

 ,وغريه من كتب احلديث )دار السالم(فراجعوا  ,والروايات كثرية يف هذا املعنى
الذي  ون شهادة املؤمن العادلفرتدّ  ,»الرؤيا حجة عىل صاحبها فقط« :تقولون

, فكيف إذن وأخربه باحلق ݕ,وات رسول اهللا يف ملكوت السام رأى وسمع
 .}̄   ®  ¬ »{ !?عامل اجلسامينتقبلون شهادته فيام رأى وسمع يف هذا ال

بعد ما رآه الفضل بن احلارث يف  ݠاحلسن العسكري  اإلمامعن يف حديث 
أمل   ,»إن كالمنا يف النوم مثل كالمنا يف اليقظة« :ݠقال  ,وقال له ما قال ,املنام

أمل يقبل  ه رأى رؤيا; ألنإيامن خالد ابن سعيد األموي ݕيقبل رسول اهللا 
 ]كذا[حممد إن «: وقال له ݠ,ودي رأى رؤيا بموسى ن هيإيام ݕرسول اهللا 
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 ?حق ݠألهنم رأوا رؤى بأنه  ;إيامن الواقفية ݠ الرضا اإلمامأمل يقبل  ,»حق

نرجس أم  أمل تأيت .ه رأى رؤيا; ألنإيامن وهب النرصاين ݠاحلسني  اإلمامأمل يقبل 
 …وأمل  …أمل  ?هتاأاحلسن العسكري بسبب رؤيا ر اإلمامإىل  ݠاملهدي  اإلمام

وما أخف ملكوت  ,ة ميزانكمثقل الدنيا يف كفَّ أما  !إنا هللا وإنا إليه راجعون
روا حال األمم التي سبقتكم مع تدبَّ  ,كمئكم وآرائالساموات عند أهوا

 .)٢٦٥(أنبيائهم
ولنا مع هذه  ,ثبات حجية األحالمإيف  محد إسامعيلمنسوب ألهذا كالم 

 :الرجلذا هتثبت جهل  العبارات عدة وقفات
وقد تكون كاذبة, وليست كل الرؤى  ,أن الرؤيا قد تكون صادقة :أوالً 

 .عىل نسق واحد, وهذا ما دلت عليه الروايات
الرؤيا عىل : صحيحة سعد بن أيب خلف, عن أيب عبد اهللا ݠ, قال :منها

بشارة من اهللا للمؤمن, وحتذير من الشيطان, وأضغاث : ثالثة وجوه
 .)٢٦٦(أحالم

 :ݠأليب عبد اهللا  :قلت :قال ,عن أيب بصريرواه الكليني ݞ  ما :منهاو
 :قال ?الرؤيا الصادقة والكاذبة خمرجهام من موضع واحد ,علت فداكُج 

فإن الرجل يراها يف أول ليلة يف سلطان املردة  ,أما الكاذبة خمتلفة ,صدقت
وأما  ,هاال خري في ,وهي كاذبة خمالفة ,ل إىل الرجليَّ ُخي  يشءوإنام هي  ,الفسقة

 ,وذلك قبل السحر ,رآها بعد الثلثني من الليل مع حلول املالئكة إذاالصادقة 
ومل  ,ينام عىل غري طهور أو ,باً نُ إال أن يكون ُج  ,ال ختلف إن شاء اهللا ,فهي صادقة
 .)٢٦٧(فإهنا ختتلف وتبطئ عىل صاحبها ,وجل حقيقة ذكره يذكر اهللا عزَّ 

                                                            
 .خطاب صويت موجود يف موقعه الرسمي )٢٦٥(

 .٨/٩٠الكايف  )٢٦٦(

 .٨/٩١نفس املصدر  )٢٦٧(
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يف جوابه عن سؤال  ݠ ؤمننيوما رواه ابن شهرآشوب عن أمري امل
 ,فسلطاهنا النفس ,وجعل هلا سلطاناً  ,ن اهللا تعاىل خلق الروحإ: , قالالنرصانيني

فيمر به جيل من املالئكة وجيل من  ,سلطانه وبقينام العبد خرج الروح  فإذا
ومهام كان من الرؤيا الكاذبة  ,فمهام كان من الرؤيا الصادقة فمن املالئكة ,اجلن

 .)٢٦٨(تال معه يوم صفنيوقُ  ,فأسلام عىل يده .فمن اجلن
بسنده عن  ݞ الصدوق الشيخ ومن أفضل ما ورد يف هذا الباب ما رواه

يقال له  إن إلبليس شيطاناً  :سمعته يقول :قال ݠ,أيب بصري عن أيب جعفر 
 .)٢٦٩(املناميأيت الناس يف  ,يمأل ما بني املرشق واملغرب يف كل ليلة ,هزع

يخ الصدوق ݞ يف أماليه بسنده عن حممد بن القاسم ما رواه الش :ومنها
املؤمن يرى الرؤيا, فتكون كام : قلت أليب عبد اهللا الصادق ݠ: النوفيل, قال

إن املؤمن إذا نام خرجْت من : رآها, وربام رأى الرؤيا فال تكون شيئًا? فقال
روحه حركة ممدودة صاعدة إىل السامء, فكل ما رآه روح املؤمن يف ملكوت 

لسامء يف موضع التقدير والتدبري فهو احلق, وكل ما رآه يف األرض فهو أضغاث ا
 .)٢٧٠( ...أحالم

إن العباد إذا ناموا : , قالݠوبسنده عن معاوية بن عامر, عن أيب جعفر 
يف السامء فهو احلق, وما رأت يف  خرجت أرواحهم إىل السامء, فام رأت الروُح 

  .)٢٧١( ...اهلواء فهو األضغاث
عن الرجل  ݕسألت رسول اهللا : , قالݠ عن أمري املؤمنني وبسنده

يا  :ݕفقال رسول اهللا . ا, وربام كانت باطالً ينام فريى الرؤيا, فربام كانت حق 
                                                            

 .٢/١٧٩املناقب  )٢٦٨(

 .٢١٠: أمايل الصدوق )٢٦٩(

 .٢٠٩: نفس املصدر) ٢٧٠(

 .٢٠٩: نفس املصدر) ٢٧١(
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رج بروحه إىل رب العاملني, فام رأى عند رب العاملني عيل, ما من عبد ينام إال عُ 

فصارت الروح بني  ,إىل جسدهروحه  دِّ رَ ار بِ فهو حق, ثم إذا أمر اهللا العزيز اجلبّ 
 .)٢٧٢(السامء واألرض, فام رأته فهو أضغاث أحالم

وهي تدل عىل أنه ليس كل الرؤى صادقة, بل والروايات يف ذلك كثرية, 
 .منها ما هو من الشيطان

د عىل صحّ هذه الروايات ملا عىل  إسامعيلأمحد لع اطّ لو و ة كل األحالم أكَّ
  .الكاذبة من دون تفريق بني الرؤى الصادقة

إن ف ,»ما أنصفتم اهللا إذ جعلتم امللكوت بيد الشيطان« :قوله والغريب
ويرهيم ما يشاء من  ,ف يف أحالم املكلفنييترصَّ د أن الشيطان الروايات تؤكِّ 

 ., وهذا ال يستلزم جعل امللكوت بيد الشيطانكام مر وساوسه
عامل الرؤيا ل أووهو تسميته لألحالم  ,ن يف كالمه مغالطة مفضوحةإثم 
ز بني عامل امللك ذ أن الرجل ال يميِّ إ ;وجهل مركب خطأ فادح,وهذا  ,بامللكوت
ال من بلغ مرتبة من القرب ال إلع عليه وال يعلم أن هذا األخري ال يطَّ  ,وامللكوت

: , يف قوله تعاىلولذلك قرن القرآن امللكوت باليقني ,ال للخواصإتكون 
}R S T U V W X Y Z  {]ماألنعا :
ىل مرتبة اليقني التي ناهلا نبي اهللا إلع عىل ملكوت اهللا وصل فمن اطَّ  ,]٧٥
  .وابتالءاتبعد طول جماهدات  ݠ براهيمإ

 ,»ة عىل صاحبها فقطجَّ الرؤيا ُح « :تقولون«: أمحد إسامعيلقال  : ًثانيا
يف ملكوت الساموات رسول اهللا  ون شهادة املؤمن العادل الذي رأى وسمعفرتدّ 

فكيف إذن تقبلون شهادته فيام رأى وسمع يف هذا العامل  ربه باحلق,وأخ ݕ,
 .»!?اجلسامين

                                                            
 .٢٠٩: نفس املصدر) ٢٧٢(
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إن الرؤيا حجة عىل صاحبها «: ا ال نقولالبطالن; ألنوهذا كالم واضح 
 إهنا ليست بحجة مطلقًا, ال عىل صاحبها وال عىل غريه,: , وإنام نقول»فقط
عىل  ݜ هم للمعصومنيرؤيت منعيه أتباعه قاس قبول ما يدَّ أمحد إسامعيل و

, واحلال أن شهادة املؤمن يف الرؤيا يةشهادة املؤمن العادل يف األمور احلّس  قبول
 .ال قيمة هلا ألهنا ليست بحجة, ال أننا نكذبه يف رؤياه

ولكن هذه الدعاوى ال يمكن قبوهلا بحال; ألهنا صادرة من أتباع أمحد 
ق من وثاقتهم وصدق قو هلم, ومل نر رجًال فاضًال أو إسامعيل الذين مل نتحقَّ

 .وجيهًا أو عاملًا معروفًا شهد بذلك
عني  ولو أحسنَّا الظن هبؤالء يف تلك الرؤى  هميبقى احتامل اشتباهاملدَّ

وأهنا ليست بأضغاث  ?د أوهامواألحالم, فام يدرينا أن نقوالهتم ليست جمرّ 
, وال سيام فعالً ݜ يف املنام هم املعصومون  الذين رأوهمأحالم? وما يدرينا أن 

 ?يروا املعصومني ݜ حتى يعرفوا ُصَورهم أن هؤالء مل
لنا وولو  , وأن الذين رأوهم هم املعصومون هؤالء يف شهادهتم ناقصدَّ تنزَّ

, وهل تدل عىل إمامة أمحد تلك الرؤى واألحالم, فال بد أن نعرف ما هي ݜ
 باعه وتصديقه يف دعاواه? إسامعيل ولزوم اتّ 
فإن اإلمامة ال أن تلك الرؤى تدل عىل إمامة أمحد إسامعيل, ولو سلمنا ب

  .تثبت باألحالم والرؤى كام سيأيت بيانه قريبًا إن شاء اهللا تعاىل
رؤيا  تكون دائامً يف املنام  ݜ واملعصومني ݕ رؤية النبيأن  :لثاً ثا

 فيها تفصيل? أوصادقة? 
إىل  − نسوبة إليهوالكتب امل الصويت كام يف التسجيل −ذهب أمحد إسامعيل 

أن رؤية النبي ݕ واملعصومني ݜ يف املنام ال بد أن تكون رؤيا صادقة, 
                                :واستدل عىل ذلك بعدة أدلة
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تراه  نمَ  :]بن أيب بكر[ فقلت ملحمد: , قالما رواه سليم بن قيس :منها

 ,ݕرسول اهللا  :فقال ?عن هؤالء اخلمسة بام قالوا ݠاملؤمنني  ث أمريَ حدَّ 
وحديثه إياه يف املنام مثل حديثه إياه يف احلياة  ,وإنه يراه يف منامه كل ليلة

من رآين يف املنام فقد رآين, فإن الشيطان ال  :قال ݕفإن رسول اهللا  ,واليقظة
 .)٢٧٣(ل يب يف نوم وال يقظة وال بأحد من أوصيائي إىل يوم القيامةيتمثَّ 

ولقد  :, قالݠالرضا اإلمامعن  ݞ بسنده الصدوق الشيخوما رواه 
من رآين يف منامه فقد : قال ݕأن رسول اهللا  ݜثني أيب عن جدي عن أبيه حدَّ 
, وال يف ل يف صوريت, وال يف صورة أحد من أوصيائيالشيطان ال يتمثَّ  ; ألنرآين

وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزء من  ,صورة أحد من شيعتهم
 .)٢٧٤(النبوة

جني له واستدال هبذه األخبار ال ينفعهم يف ل أمحد إسامعيل وأتباعه املروِّ
رجًال ظنه رأى ذ أن الروايات مل تطلق الرؤيا بحيث أن كل من إ ,ليهإما ذهبوا 

 الرواياتن إبل فعًال, وأن املرئي هو املعصوم  ,يف املنام فقد رآه حقيقة ݕ النبي
وال يف صورة  ,ل يف صوريتيتمثَّ  ألن الشيطان ال« : يف قولهمهام  وضعت قيداً 

                           .»أحد من أوصيائي
فلو عاء ومل متنع االدّ  ,ݠل الشيطان بصورة املعصوم فالرواية منعت متثّ 

ق صدَّ فهل يُ  ,»أنا عمرو« :وقال ,بصورة زيدجاء الشيطان يف املنام ألحد الناس 
  ? يف املنام اً رمْ أن هذا النائم رأى عَ 

بعمرو يف ليس هو و عمرو,عي أنه يدَّ ألن املرئي  ;ال طبعاً  :واباجل
أن رجًال لو ف ,ݜ واملعصومني ݕ وهكذا األمر بالنسبة للنبي ,قيقةاحل

الرضا ݠ,  اإلمامعى أنه وادَّ  ,املناميف  رأى شخصاً معارصًا للرضا ݠ مثًال 
                                                            

 .٣٥٠ :بن قيس كتاب سليم )٢٧٣(

 .٢/٢٥٧عيون أخبار الرضا  )٢٧٤(



 ٢٠٩ ....................................................................  قانون معرفة اإلمام ݠ

 
 

عرف أن صورة ; ألنه يما يقولهمنه ولن يقبل  ,بهسيكذِّ  قطعاً فإن هذا النائم 
 .اإلمام الرضا ݠ ليست هكذا

جاز  إذا: قال فإنه ,عىل هذه الرواياتݞ وهذا هو جواب الشيخ املفيد 
مع قله حيلة البرش  ,له كفرعون ومن جرى جمراهإنه أيف اليقظة  عين يدَّ أ من برش

نه أعي إبليس عند النائم بوسوسته له فام املانع من أن يدَّ  ,وزوال اللبس يف اليقظة
 وكثرة اللبس املعرتض يف ,ن منه البرشن إبليس بام ال يتمكَّ مع متكّ  ,نبي
 .)٢٧٥(?املنام

 ليس بمحال, ݜ يف املنام أنه أحد املعصومنيعاء الشيطان ذن فادِّ إ
 أحد األئمة أو ݕ, عي أنه النبييدَّ  يف منامه شخصاً  رأى أحدهم فإذاوبالتايل 
 .عىل ذلك يدل دليل قطعّي جد يووال  ,أنه هوفعًال د فعليه أن يتأكَّ  ,ݜ

أئمة  مثل ذلك يف حياةت عىل وقوع الروايات الرشيفة دلَّ  بعض نإبل 
 :ݜأهل البيت 
ين أخربْ  :ݠقال أبو عبد اهللا  :قال ,عن زرارة بسنده الكيشما رواه  :منها
ال إما يأتيه  ,كذب واهللا :قال .نعم :قلت ?ن أيب آتيهأأيزعم  ,عن محزة

يأيت الناس يف أي صورة  ,)املتكون( :يقال له ط شيطاناً يس سلَّ ن إبلإ ,)املتكون(
وال واهللا ما يستطيع أن  ,ن شاء يف صورة كبريةإو ,ن شاء يف صورة صغريةإ ,شاء
 .)٢٧٦(ݠيف صورة أيب  جييء

كان محزة بن عامرة  :قال ,عن بريد بن معاوية العجيل بسنده أيضاً  وروى
وال يزال  ,يأتيني يف كل ليلة ݠأبا جعفر ن إ :الزبيدي لعنه اهللا يقول ألصحابه

ثته بام يقول فحدَّ  ,ݠيل أين لقيت أبا جعفر  رَ دِّ فقُ  ,نسان يزعم أنه قد أراه إياهإ
ل يف صورة نبي وال ما يقدر الشيطان أن يتمثَّ  ,كذب عليه لعنة اهللا :فقال ,محزة
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 .)٢٧٧(ويص نبي

 ݠعبد اهللا  قال دخلت عىل أيب ,عن أبيه ,عن عيل بن عقبة: كام روى
ومعه  ,كان يف جملسك هذا أبو اخلطاب :فقال يل ,مت وجلستفسلَّ  :قال

أال أخربكم  :فقلت هلم ,رمحتهم يشء,كلهم إليه يناهلم منهم  سبعون رجالً 
من  :قلت .بىل جعلت فداك :ال قالإحسب أصغرهم أفال  ,بفضائل املسلم

وفالن ذو حظ من  ,لوج فالن قاري لكتاب اهللا عزَّ  :فضائل املسلم أن يقال
نام إ ?لكم وللرياسات ما ,فهذه فضائل املسلم ,وفالن جيتهد يف عبادته لربه ,ورع

ين إف ,ن الرجال للرجال مهلكةإف ,إياكم والرجال ,املسلمون رأس واحد
ال أنه ال إ ,يأيت يف كل صورة )املذهب( :يقال له إن شيطاناً  :سمعت أيب يقول

ال وقد تراءى لصاحبكم إوال أحسبه  ,ييأيت يف صورة نبي وال ويص نب
نه ال هيلك عىل اهللا إ ,وأسحقهم ,فأبعدهم اهللا ,تلوا معههنم قُ أفبلغني  ,فاحذروه

 .)٢٧٨(ال هالكإ
هلؤالء يرتاءى  شيطاناً د أن هناك تؤكِّ فكل هذه الروايات املباركة 

; ويدس هلم أفكاره املنحرفة ,ݜ عي أنه أحد املعصومنيويدَّ  ,املنحرفني
 .بعادهم عن الرصاط املستقيمإو ,ضالهلمإل

عي الشيطان أنالرشيفة دلت عىل  ن الرواياتإبل   اهللا سبحانهأنه  ربام يدَّ
 !كام قال شيخنا املفيد أعىل اهللا مقامه املنام فضًال عناليقظة يف  −باهللا عياذاً  −

ث أبا احلسن : ففي صحيحة يونس, قال سمعت رجًال من الطيَّارة حيدِّ
كنت يف بعض الليايل وأنا يف الطواف, : عن يونس بن ظبيان أنه قال الرضا ݠ

ال إله إال أنا فاعبدين, وأقم  ,يا يونس, إين أنا اهللا«: فإذا نداء من فوق رأيس
فغضب أبو احلسن غضبًا مل يملك نفسه, ثم ... , فرفعت رأيس»الصالة لذكري
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ثك ,اخرج عني, لعنك اهللا: قال للرجل , ولعن يونس بن ولعن اهللا من حدَّ
وأشهد ظبيان ألف لعنة, تتبعها ألف لعنة, كل لعنة منها تبلغك إىل قعر جهنم, 

, أما إن يونس مع أيب اخلطاب يف أشد العذاب مقرونان, ما ناداه إال شيطان
وأصحاهبام إىل ذلك الشيطان, مع فرعون وآل فرعون يف أشد العذاب, سمعت 

 . )٢٧٩(...ذلك من أيب عبد اهللا ݠ
 .رؤية اهللا تعاىل يف املنام فكثريون جدا اعوادَّ الذين  وأما

قلت : فقد روى الشيخ الصدوق ݞ بسنده عن إبراهيم الكرخي, قال
ذلك : إن رجًال رأى ربَّه عزَّ وجل يف منامه, فام يكون ذلك? فقال: للصادق ݠ

ال يف رجل ال دين له, إن اهللا تبارك وتعاىل ال ُيرى يف اليقظة, وال يف املنام, و
 .)٢٨٠(الدنيا, وال يف اآلخرة

 وقصص رؤيتهم هللا عزَّ  ,رؤية اهللا يف املنام من عقائد املخالفنيجواز و
إن «: , ومن عدم اإلنصاف للخصوم أن نقولأكثر من أن حتىص يف منامهم وجل

أن تلك الرؤى بل نقطع  ,»هؤالء كلهم كاذبون يف ادِّعاء رؤيتهم هللا تعاىل يف املنام
 ,ݠ املعصومني رأواعوا أهنم دَّ االذين  أتباع أمحد إسامعيل رؤىأكثر من 
ل لكل هؤالء, كام نقطع بأن الشيطان متثَّ  !هذا الرجلبصحة دعوة  فأخربوهم

قوه  .وادَّعى هلم أنه هو اهللا سبحانه وتعاىل, فصدَّ
 ,م يف املناموما زال الصاحلون وغريهم يرون رهبَّ : قال ابن تيميةولذلك 

إذ  ;فإن وجود هذا مما ال يمكن دفعه ,ينكر ذلك أظن عاقالً  وما ,وخياطبهم
وقد ذكرها العلامء من  ,وهذه مسألة معروفة ,الرؤيا تقع لإلنسان بغري اختياره
وحكوا عن طائفة من املعتزلة وغريهم إنكار  ,أصحابنا وغريهم يف أصول الدين

ال « :كن لعلهم قالواول ,ه يف املناموالنقل بذلك متواتر عمن رأى ربَّ  ,رؤية اهللا
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فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث  ,»ه يف املنامجيوز أن يعتقد أنه رأى ربَّ 

ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية اهللا يف املنام رؤية  ,األحالم
وهو باطل خمالف ملا  ,فهذا مما يقوله املتجهمة ,رى يف املنامصحيحة كسائر ما يُ 

وليس يف  ,بل وملا اتفق عليه عامة عقالء بني آدم ,سلف األمة وأئمتهافق عليه اتَّ 
وإنام ذلك بحسب  ,رؤية اهللا يف املنام نقص وال عيب يتعلق به سبحانه وتعاىل

 .)٢٨١(واستقامة حاله وانحرافه ,وصحة إيامنه وفساده ,حال الرائي
 :فقال أن يدفع هذا اإلشكال, يف معرض كالمه وقد حاول أمحد إسامعيل

وهل رأيتم رسول اهللا حتى تعرفونه «: تستخفون الناس وتقولون هلم«
 الصادق رأى رسول اهللا اإلمامسبحان اهللا وهل كان أحد يف زمن  ,»?بالرؤيا
من أراد أن يرى رسول اهللا بالرؤيا فليفعل  :ݠالصادق  اإلمامحتى يقول  ݕ

 .»كذا وكذا
ىل عمل لكي إناس أرشد ال ݠ الصادق اإلمامأن  :واجلواب عىل كالمه

هذا العمل هي بعد أن كل رؤيا عىل د مل يؤكِّ  ه ݠلكن ݕ, رى به رسول اهللايُ 
كالذي يقوم هبذه األعامل وال يرى  متاماً  ,نابل حيتمل فيها الوجه ,رؤية صادقة

فإنه ݠ مل يضمن لكل من يعمل هذا العمل أن يرى  ,كام حيصل كثرياً  شيئاً 
 .رسول اهللا ݕ يف منامه

يف  ݠ ليس يف رؤية املعصوممع أمحد إسامعيل وأتباعه الفنا ن خإثم 
 ,و تصديق ما يراهوه ,األثر عليهاخالفنا معهم يف ترتيب  وإنام ,عدمهااملنام أو 
 .بينه وبني ربه, وكأنه قول املعصوم ݠ حقيقة حجةوجعله 

ال والقول الصحيح هو أن األحالم ليست بحجة يف األحكام الرشعية, و
 :اخلارجية, فضًال عن العقائد املهمة, وذلك لعدة أمور تاملوضوعايف 
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أنا مل نجد دليًال واحدًا من الكتاب أو السنة يدل عىل حجية األحالم  −١
 .يف األحكام الرشعية, أو املوضوعات اخلارجية, أو العقائد الدينية

وهلذا مل نجد عاملًا من العلامء احتج عىل حكم فقهي أو عقيدة معينة بأنه 
 .اإلمام ݠ يف املنام, فأخربه بأن احلكم يف هذه املسألة أو تلك هو كذا أو كذا رأى

حكم يف قضية بحكم اعتامدًا عىل أنه رأى يف املنام إمامًا  ومل نجد قاضياً 
ألنه رأى اإلمام يف  ;أخربه أن احلق مع زيد, أو رأى لزوم إقامة احلد عىل رجل

 .هذا مما ال خيتلف فيه العلامء قديًام وحديثاً املنام, فأخربه أن زيدًا سارق أو زان, و
م أن األحالم منها ما هو صادق, ومنها ما هو كاذب, تقدَّ  فيام ذكرناأنا  −٢

ومع وجود العلم االمجايل بالرؤى الكاذبة التي مصدرها الشيطان الرجيم كيف 
الشك يف حجية تلك ق نقطع بأن تلك األحالم صحيحة? ومتى ما تطرَّ 

ر يف علم األصول من أن الشك يف إهنا تسقط عن احلجية, ملا تقرَّ األحالم, ف
 . احلجية مساوق لعدم احلجية

   .تثبت باألحالم الما دلَّ عىل أن أحكام اهللا تعاىل  −٣
 ݠ عن أيب عبد اهللا ,عن ابن أذينة صحيح بسند ݞ الكلينيفقد روى 

 ,يف أذاهنم :فقال ?اماذ علت فداك يفُج  :فقلت ?ما تروي هذه الناصبة :قال :قال
 .إن أيب بن كعب رآه يف النوم :إهنم يقولون :فقلت .وسجودهم ,وركوعهم

 .)٢٨٢(رى يف النوممن أن يُ  وجل أعزّ  فإن دين اهللا عزَّ  ;كذبوا :فقال
 ,الكالم الرشيف دليل عىل أن كل جوانب دين اهللا ال تثبت باملناماتفهذا 
وكل  ثبوت نبوة نبي, أو إمامة إمام,فضًال عن  ,وأحكام رشعية دينية, من عقائد

أن  وجل أعزّ  ن دين اهللا عزَّ إف ,كذبوا« :ݠحتت قوله  عي ذلك فهو داخلمن يدَّ 
 .»رى يف النوميُ 

                                                            
 .٣/٤٨٢الكايف  )٢٨٢(



عي املهدوية  ........................................................   ٢١٤  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
 ,دقيقاً  تفصيالً مسألة املنامات ل الشيخ املفيد رضوان اهللا عليه وقد فصَّ 

ذلك  فإن ,يف املنام ݜحد األئمة أل أو ݕنسان للنبي اإلوأما رؤية : فقال
وقسم  ,عىل بطالنه قطعأوقسم  ,تهقطع عىل صحّ أقسم  :عندي عىل ثالثة أقسام

 تهقطع عىل صحّ أما الذي أف ,قطع فيه عىل حالأفال  ,ز فيه الصحة والبطالنأجوِّ 
آمر  أو ,وهو فاعل لطاعة ݜأحد األئمة  أو ݕفهو كل منام رأى فيه النبي 

زاجر عن  أو ,إليه داعٍ  أو ,ئل حلقوقا , لقبحهامبّني  أو ,عن معصية وناهٍ  ,هبا
قطع عىل بطالنه فهو كل ما كان عىل ضد أوأما الذي  .ذام ملا هو عليه أو ,باطل
وصاحب احلق بعيد عن  ,صاحبا حق ݟمام واإلن النبي ألعلمنا  ;ذلك

 أورى فيه النبي ز فيه الصحة والبطالن فهو املنام الذي يُ وأما الذي أجوِّ  .الباطل
ن أمثل  ,وال عىل حال خيتص بالديانات ,وال ناهياً  س هو آمراً ولي ݜ اإلمام

 .)٢٨٣(ونحو ذلك ,جالساً  أو ,ماشياً  أو ,يراه راكباً 
وكالمه ݞ واضح الداللة عىل أنه ال يمتنع رؤية من نظن أنه هو النبي 
ݕ أو اإلمام ݠ, آمرًا بباطل, أو زاجرًا عن حق, أو داعيًا إىل دعوة الشيطان 

  .أو أحد أتباعه
ج لهاحتج  :رابعاً  أن  ببعض الروايات التي تفيد أمحد إسامعيل ومن يروِّ

الذين رأوا املعصوم ݠ يف املنام,  يامن بعض الناسإ أوسالم إاملعصومني قبلوا 
ة رؤية جيَّ عىل ُح  دليالً أمحد إسامعيل وأتباعه وجعلها  فقطعوا بأنه هو احلق,

بن سعيد ݕ إيامن خالد ل اهللا أمل يقبل رسو :فقال يف املنام, ݜ املعصومني
إيامن هيودي رأى رؤيا بموسى  ݕيقبل رسول اهللا أمل  ?ه رأى رؤيا; ألناألموي

 ݠ إيامن الواقفية; الرضا اإلمامأمل يقبل  ?حق ]كذا[ إن حممد: وقال له ݠ,
ن وهب إيام ݠاحلسني  اإلمام أمل يقبل ?حق ݠألهنم رأوا رؤى بأنه 

احلسن  اإلمامإىل  ݠاملهدي  اإلماممل تأيت نرجس أم أ ?ألنه رأى رؤيا ;النرصاين
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 ?هتاأالعسكري بسبب رؤيا ر
يامهنم ال يعني احلكم إ أوسالم بعضهم أن قبول املعصوم إل :واجلواب

يامن اليهودي الذي رأى نبي إ ݕ فكام قبل النبي ,الرؤى واألحالمتلك ة جيَّ بحُ 
ل بِ وقَ , هذا الدين طمعاً يف  املنافقني الذين دخلواسالم إ َل بِ قَ  ݠ اهللا موسى

 .خافوا من بريق السيوف نلذيسالم اإ
وهذا يدل عىل أن قبوهلم ݜ إسالم اليهود, أو إيامن املخالفني, ال 
يستلزم قبول السبب الذي ألجله دخل هؤالء يف اإلسالم أو اإليامن, فإن 

 .السبب ال هيم ما دامت النتيجة هي الدخول يف اإلسالم أو اإليامن
ومن األمثلة عىل ذلك  ;يعلم صدق الرؤيا من كذهبا ݠ ن املعصومإثم 

أيب  سمعُت  :قال ,حنان بن سدير الصرييفبسنده عن  ݞ املفيدالشيخ ما رواه 
 ,فيام يرى النائم وبني يديه طبق مغطى بمنديل ݕرسول اهللا  رأيُت  :يقول

فيه  فإذا ,قثم كشف املنديل عن الطب ,السالم مت عليه, فردَّ وسلَّ  ,منه فدنوُت 
فناولني  .ناولني رطبة ,يا رسول اهللا: منه فقلت فدنوُت  ,فجعل يأكل منه ,رطب
 ,فناولنيها فأكلتها .يا رسول اهللا ناولني أخرى: ثم قلت ,فأكلتها ,واحدة

ثم  ,فجعلت كلام أكلت واحدة سألته أخرى, حتى أعطاين ثامنية رطبات فأكلتها
فانتبهت من منامي, فلام كان من الغد  :قال .حسبك: طلبت منه أخرى, فقال يل

كأنه  ,وبني يديه طبق مغطى بمنديل ݟدخلت عىل جعفر بن حممد الصادق 
ثم  ,السالم عيلَّ  فسلمت عليه, فردَّ  ,ݕالذي رأيته يف املنام بني يدي رسول اهللا 

علت ُج : وقلت ,لذلك فجعل يأكل منه, فعجبُت  ,فيه رطب فإذاكشف الطبق 
ثم طلبت أخرى حتى أكلت ثامين  ,فناولني فأكلتها .بةفداك, ناولني رط

 .لزدناك ݕي رسول لو زادك جدِّ : فقال يل ,ثم طلبت منه أخرى ,رطبات
 .)٢٨٤(م عارف بام كانم تبسُّ فأخربته فتبسَّ 
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رشعية عىل سبب  ضفاءإ يستلزمشخص ال يامن إ أوسالم إذن فقبول إ
  .كام ذكرنا للحقيقة وصوله

األحكام  أوسالمية يست بحجة يف العقائد اإلم لحالوعليه فإن األ
 .الرشعية

برشى من  :, وهيكام جاء يف اخلرب أن الرؤيا تنقسم إىل ثالثة أقسام :خامساً 
ث به اإلنسان نفسه, فرياه يف منامه  .)٢٨٥(اهللا, وحتزين من الشيطان, والذي حيدِّ

جون ألمحد إسامعيل عدة كتب يف بيان حجية الرؤى وقد كتب املروِّ 
ل عىل أن كلها ال تد خمتلفة, وا بآيات من القرآن ورواياتاألحالم, واحتجّ و

 . فضًال عن إثبات نبوة أو إمامة ,رشعي أو عقيدة الرؤى حجة يف إثبات حكم
أما اآليات فمنها رؤيا يوسف ݜ بسجود الشمس والقمر والكواكب 

ح ابنه ورؤيا إبراهيم ݠ أنه يذب له, ورؤيا صاحبي السجن, ورؤيا ملك مرص,
 © ¨ ¦§ ¥ ¤ £ ¢ ¡ {: وقوله تعاىل إسامعيل ݠ,

ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ µ́  {]٢٧: الفتح[ ,
}  a b c d e f g h i j k ml {: وقوله

 ., ونحوها]٦٠: اإلرساء[
ألن الشيطان ال يتالعب هبم,  ;األنبياء ݜ حقوال شك يف أن رؤيا 

 .وألهنا وحي يوحى
ؤيا وربام تكون أضغاث أحالم, ور ,فربام تكون صادقةوأما رؤيا غريهم 

إلخراج يوسف ݠ  اً سببوإن كانت صادقة, إال أن اهللا تعاىل جعلها ملك مرص 
 .من السجن, وصريورته بعد الذل ملكاً 

أو إثبات  ,أو إمامة ,ةوال جتد يف كتاب اهللا تعاىل ما يدل عىل إثبات نبوّ 
                                                            

 .عن كتاب التبرصة لعيل بن بابويه ٥٨/١٩١بحار األنوار  )٢٨٥(
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 .امعيل وأتباعهأو دحض باطل برؤيا , وهذا هو حمل نزاعنا مع أمحد إس ,حق
ات, أال : قوله ݠ :فمنهاوأما األحاديث  انقطع الوحي وبقي املبرشِّ

 .)٢٨٦(وهي نوم الصاحلني والصاحلات
يراها  ,الرؤيا الصاحلة: اتذهبت النبوة وبقيت املبرشِّ : قوله ݠ :ومنها

 .)٢٨٧(املسلم أو يرى له
ل أتى رج: قال ,ما روي عن أيب جعفر ݠ عن جابر بن عبد اهللا :ومنها

: يا رسول اهللا, أخربين عن قول اهللا: فقال ݕ,من أهل البادية رسول اهللا 
}L M N O P Q R S T U V 

XW,{  أما قوله: ݕفقال رسول اهللا: } Q R S T U { فهي
 }V XW {:  هبا يف دنياه, وأما قولهفيبرشَّ  ,رى للمؤمنالرؤيا احلسنة تُ 

 .ك وملن حيملك إىل قربكفإهنا بشارة املؤمن عند املوت أن اهللا قد غفر ل
هي الرؤيا احلسنة : قال} Q R S T U { :عن ابن عباسو

 . هيراها املسلم لنفسه أو لبعض إخوان
ات النبوة إال أال إنه مل يبق من مبرشِّ : قال: ݕوعن ابن عباس, عن النبي 

 .رى لهيراها املسلم أو تُ  ,الرؤيا الصاحلة
يا  :قيل. اتي إال املبرشِّ ال نبوة بعد: قالݕ, وعن أيب الطفيل عنه 

 . الرؤيا الصاحلة: ات? قالرسول اهللا, وما املبرشِّ 
 ,الرؤيا الصاحلة برشى من اهللا: ݕقال رسول اهللا : قال ,وعن أيب قتادة

    .)٢٨٨(وهي جزء من أجزاء النبوة
                                                            

 .٥٨/١٧٦بحار األنوار  )٢٨٦(

 .٥٨/١٧٨نفس املصدر  )٢٨٧(

 . وما بعدها ٥٨/١٩١راجع بحار األنوار  )٢٨٨(
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ات للمؤمنني,  وهذه الروايات كلها تدل عىل أن الرؤى الصادقة مبرشِّ

أو تنفي باطًال, فال داللة فيها عىل ذلك, فضًال عن إثبات  وأما أهنا تثبت حقا,
   .ة أو إمامة كام هو حمل نزاعنا مع أمحد إسامعيل وأتباعهنبوَّ 
 :اتاالستخار - ٥

بل  ,مامتهإعىل  وجعلوها دليالً  ات,باالستخار إسامعيلاحتج أنصار أمحد 
 !فوا يف األحالمكام ألَّ  ثبات حجيتهاإالكتب يف بعض فوا ألَّ 

 :وا يف ذلك بروايتني اثنتنيواحتجّ 
, ݗ املهدي اإلمامما رواه النعامين يف رواية طويلة يف وصف  :األوىل

 ,وأكثركم علامً  ,أوسعكم كهفاً  :فقال ,ݠإىل صفة املهدي  ثم رجع: جاء فيها
 ,وامجع به شمل األمة ,ةمَّ من الغُ  اللهم فاجعل بعثه خروجاً  ,وأوصلكم رمحاً 

 يَت دِ عنه إن هُ  وال جتوزنَّ  ,له قَت فِّ عنه إن وُ  وال تنثنِ  ,فاعزمفإن خار اهللا لك 
 .)٢٨٩(إىل رؤيته وأومأ بيده إىل صدره شوقاً  −هاه  ,إليه

ن خار لك اهللا فإ«: ݠ اإلمام قولهو الرواية هد يف هذه اموضع الشو
 .»فاعزم

 .ن املقصود هبذه العبارة هو االستخارة املعروفةإ :قالوا
 مامفإن اإل, بارة ال داللة فيها عىل االستخارةأن الع :واجلواب عىل ذلك

 أن قواميس ومعاجم علامً  ,»اهللا استخرَت « :ومل يقل ,»لكاهللا خار « :قال ݠ
 .ضت ملعنى هذه العبارةاللغة قد تعرَّ 

أي أعطاك ما  :اهللا لك وخار: قوله منظورفقد ورد يف لسان العرب البن 
 .)٢٩٠(هو خري لك

                                                            
 .٢٢٢: لنعامينلغيبة ال )٢٨٩(

 .٤/٢٦٧لسان العرب  )٢٩٠(
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اختار اهللا لك أن  إذاهو أنه  »خار اهللا لك«صود من فاملق ,واملعنى واضح
 .يف نرصته دْ فال ترتدَّ  لذلك فقَت ووُ  ,حني ظهوره تكون موجوداً 

  .ة موارد أخرىوقد ورد هذا التعبري يف عدّ 
 د الشهداءرشاده عند ذكره حماورة سيِّ إيف  ݞ املفيدالشيخ ما رواه  :منها

خار اهللا  :فقلنا له ,رأيه عىل املسري فعلمنا أنه قد عزم :, قالوبعض أصحابه ݠ
 ,إنك واهللا ما أنت مثل مسلم بن عقيل :فقال له أصحابه .رمحكام اهللا :فقال .لك

 .)٢٩١(الكوفة لكان الناس إليك أرسع ولو قدمَت 
 ,دابر كل من أراد االستدالل هبذه العبارةنه وردت رواية تقطع إبل 

 بحار األنواريف ݞ املجليس  اهروا املحاورة التيوهي  ,وتسقط كل حمتج هبا
غزانا حممد  هؤالء الذين: حيث قال ,يب سفيان والعباس بن عبد املطلبأبني 

حيث  ولقد كنت له كارهاً  ,وال علمته ,فيهم وورُت أما واهللا ما ُش  ,ألجلهم
 ,لقد خار اهللا لك يف غزو حممد إياكم :ولكنه أمر حتم, قال العباس ,بلغني

 .)٢٩٢(ةكاف اإلسالمدخلتم يف 
ذ كيف يعقل إ ;ن العبارة هنا تعني االستخارةإ :يقولعاقًال نظن أن وال 

بل إن محل  !ݕ لرسول اهللا حربهمن كافر مثل أيب سفيان أن يستخري اهللا يف 
عىل االستخارة يستلزم أال يكون للعبارة معنى صحيح; ألن » خار اهللا لك«

, وهذا »رسول اهللا ݕ أنك استخرَت اهللا يف أن يغزوكم«: سيكون معناها هو
 .معنى واضح الفساد

 قلت لصفوان بن :قال ,عن عيل بن معاذ ݞ ما رواه الشيخ الطويس :الثاين
 ,عليه واستخرت ,ودعوت اهللا ,يتصلَّ  :قال ?عىل عيل قطعَت  يشءبأي  :حييى

                                                            
 .٢/٧٥رشاد اإل )٢٩١(

 .٢١/١٠٨بحار األنوار  )٢٩٢(
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 .)٢٩٣(وقطعت عليه

 مامة الرضاإأن هذه الرواية مما استدلت به الواقفة عىل بطالن  :واجلواب
نام أوردها للرد إ ݞ والشيخ الطويس, وعدم وجود دليل قطعي عليها ,ݠ
 اإلمامهبا عىل أن  دلَّ أخبار استُ ( :فقد ذكرها يف باب ,ثبات فسادهاإو ,عليها

ومل يكتف  .)واجلواب عنها ,مل يمت وأنه حيٌّ  ,هو القائم ݠ موسى الكاظم
 ,نيع عىل رجل بالتقليدفهذا ليس فيه أكثر من التش: قائالً  عليهاب بل عقَّ  ,هبا

كر ذلك عنه عىل أن الرجل الذي ذُ  ,ة عىل غريهجَّ ذلك فليس فيه ُح  وإن صحَّ 
فكيف يستحسن أن يقول  ,ودينه ,وزهده ,وفضله ,ملوضعه ;فوق هذه املنزلة

د فيه من عتقَ اللهم إال أن يُ  ,إنه قال فيها باالستخارة :خلصمه يف مسألة علمية
 .)٢٩٤(فيسقط املعارضة لقوله ,عن التكليفالبله والغفلة ما خيرجه 

  :اخلرب من وجهني هذا ردَّ الطويس ݞ الشيخ ذن إ
عىل  اعتامداً  ݠمامة الرضان صفوان أجل وأعلم من أن يعتقد بإأ :األول
  .االستخارة

بل  إمامة الرضا ݠ,فال مطعن يف  ذلك عنه أنه لو صحَّ  :والوجه الثاين
هذا يكشف عن بالهته وغفلته, ومن كان  لهذ أن فعإ ;ىحييالطعن يف صفوان بن 

 .حجة عليناال يكون فعله  كذلك
وما ورد عن  ,وجل عليه كتاب اهللا عزَّ  فاحلجة عندنا هي ما دلَّ 

كان  حتى لو, الناسعالن من  أوما فعله فالن  ت احلجةوليس ݜ,املعصومني 
 .من أمثال صفوان

 ؟ݕ اهللا رسول سالح أين
عي بمن ز داعي احلق متيِّ  ة التيمن العالمات املهمّ  حيازة إمام  الباطلاملدَّ

                                                            
 .٦٢: الغيبة )٢٩٣(

  .٦٣: نفس املصدر )٢٩٤(
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ال أننا نجد أن أتباع أمحد إورغم أمهية هذه العالمة , ݕ لسالح رسول اهللا احلق
 .عي لكالمهمبحسب تتبّ ضوا هلا البتة مل يتعرَّ  بل ,ال يكادون يذكروهنا إسامعيل

 :منها ,عىل أمهية هذه العالمة مجلة من الروايات واألخبار وقد دلَّ 
 ݠكان أبو جعفر  :قال ,ݠصفوان عن أيب احلسن الرضا صحيحة 

حيثام دار التابوت  ,إنام مثل السالح فينا مثل التابوت يف بني إرسائيل :يقول
 فيكون السالح مزايالً  :قلت .مراأل وحيثام دار السالح فينا فثمَّ أوتوا النبوة, 

 .)٢٩٥(ال :قال ?للعلم
ف صاحب هذا عرَ يُ : قال, ݠ الصادق اإلماموصحيحة عبد األعىل عن 

 ,هوهو وصيّ  قبله,هو أوىل الناس بالذي  :ث خصال ال تكون يف غريهاألمر بثال
 .)٢٩٦(وذلك عندي ال أنازع فيه ,تهووصيّ  ݕوعنده سالح رسول اهللا 

اذ من آل ذَّ وإياك وُش : ݠوما رواه العيايش عن جابر اجلعفي عن الباقر 
بع منهم وال تتَّ  ,لزم األرضفا ,ة ولغريهم راياتراي وعيلٍّ ن آلل حممد فإ ,حممد
 ,ورايته ,معه عهد نبي اهللا ,من ولد احلسني حتى ترى رجالً  أبداً  رجالً 

 .)٢٩٧(وسالحه
قلت  :قال ,عن أيب سعيد املكاري عن احلارث بن املغريةوما رواه النعامين 

بأي  :لتق .بالسكينة والوقار :قال ?اإلمامعرف يُ  يشءبأي  :ݠأليب عبد اهللا 
 ,وال حيتاج إىل أحد ,وبحاجة الناس إليه ,وتعرفه باحلالل واحلرام :قال ?يشء

 .)٢٩٨(ݕويكون عنده سالح رسول اهللا 
 ;وكيفيته ,بذكر صفات السالح ݜ لت روايات أهل البيتوقد تكفَّ 

                                                            
 . ١/٢٣٨الكايف  )٢٩٥(

  .٢٠٢: بصائر الدرجات )٢٩٦(

  .١/٦٥تفسري العيايش  )٢٩٧(

 .١٢٨: لنعامينلغيبة ال )٢٩٨(
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 .عناء أوليكون عالمة فارقة يستطيع كل مكلف متييزها ومعرفتها دون جهد 

كنت عند أيب  :قال ,سعيد السامن عن صحيح فقد روى الصفار بسند
مام مفرتض إأفيكم  :فقاال ,إذ دخل عليه رجالن من الزيدية ݠاهللا  عبد

 يهموتسمّ  ,نك تعرفهأعنك الثقات فأخربنا  :فقاال له :قال .ال :فقال ?طاعته
وهم أصحاب ورع  ,وهم فالن وفالن ,لك ]ونسّميهم: والظاهر ,كذا[

 .مرهتم هبذاأما  :وقال ,ݠفغضب أبو عبد اهللا  .بونوهم ممن ال يكذ ,وتشمري
مها من  ,نعم :قلت ?أتعرف هذين :فقال يل ,فلام رأيا الغضب يف وجهه خرجا

عند عبد اهللا بن  ݕن سيف رسول اهللا أومها يزعامن  ,أهل سوقنا من الزيدية
احد من وال بو ,ه عبد اهللا بعينيهآر وال واهللا ما ,كذبا لعنهام اهللا :فقال ,احلسن
ن كانا إو ,ال أن يكون رآه عند عيل بن احلسني بن عيلإ ,وال رآه أبوه ,عينيه

ن عندي لسيف إو ?يف موضع مرضبه ال ترى وما ?صادقني فام عالمة يف مقبضه
 ?ن كانا صادقني فام عالمة يف درعهإف ,ومغفرة ,والمته ,ودرعه ,ݕرسول اهللا 

ن إو ,عندي ألواح موسى وعصاه نإو ,املغلبة ݕن عندي لراية رسول اهللا إو
ن عندي الطست الذي كان يقرب هبا موسى إو ,عندي خلاتم سليامن بن داود

ن يضعه بني املسلمني أأراد رسول اهللا  إذان عندي االسم الذي كان إو ,القربان
ن عندي التابوت التي إو ,واملرشكني مل يصل من املرشكني إىل املسلمني نشابة

 فأي ,ومثل السالح فينا مثل التابوت يف بني إرسائيل ,ملهجاءت به املالئكة حت
السالح  كذلك ومن صار إليه ,بيت وقف التابوت عىل باب دارهم أوتوا النبوة

 ,درع رسول اهللا فخطت عىل األرض خطيطاً  أيبولقد لبس  ,اإلمامة أويتمنا 
 .)٢٩٩(لبسها مألها إن شاء اهللا إذاوقائمنا ممن  ,نا فكانتأولبستها 
عن زرارة عن  بسنده اإلماميف ذكر عالمات ݞ الكليني ما رواه  :نهامو
وإذا لبسه  ,كانت عليه وفقاً  ݕوإذا لبس درع رسول اهللا : , قالݠ أيب جعفر

                                                            
 . ١٩٤ :بصائر الدرجات )٢٩٩(
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إىل أن تنقيض  ,ثوهو حمدَّ  ,وقصريهم زادت عليه شرباً  غريه من الناس طويلهم
 .)٣٠٠(أيامه

 ,مام احلقإيف حتديد  د لنا أمهية السالحفهذه الروايات وغريها تؤكِّ 
 أخذًا بمنهجمعي هذا األمر كل من يدَّ من ظهار السالح إاحلق يف طلب وتعطينا 

  .لنا بيَّنوهالذي 
أبلغ ما يدل عىل هذا ما رواه ابن شهرآشوب عن عبد اهللا بن من ولعل 

فدلوه عىل عبد اهللا بن  ,اإلمامدخل املدينة يسأل عن  ن رجالً أكثري يف خرب طويل 
وه عىل جعفر بن حممد صلوات اهللا عليه فدلّ  ,فسأله هنيئة ثم خرج ,احلسن
فدخلت مدينتنا  ,يا هذا إنك كنت مغرى :قال ݠفلام نظر إليه جعفر  ,فقصده

فأرشدوك إىل  ,ݠفاستقبلك فتية من ولد احلسن  ,اإلمامهذه تسأل عن 
ه وما فإن شئت أخربتك عام سألتَ  ,فسألته هنيئة ثم خرجت ,اهللا بن احلسن عبد

يا هذا إن رأيت أن  :فقالوا لك ,ثم استقبلك فتية من ولد احلسني ,عليك ردَّ 
ارجع  :فقال له ,قد كان كام ذكرت ,صدقت :فقال .تلقى جعفر بن حممد فافعل

 ,فذهب الرجل .وعاممته ݖإىل عبد اهللا بن احلسن فاسأله عن درع رسول اهللا 
 فإذا ,من كندوج له فلبسها رعاً فأخذ د ,والعاممة ݕعن درع رسول اهللا فسأله 

فرجع  .يلبس الدرع ݖكذا كان رسول اهللا  :فقال ,]أي واسعة[ هي سابغة
فرضب به  ,ثم أخرج خامتاً  .ما صدق :ݠفقال  ,فأخربه ݠإىل الصادق 

 ݠفلبس أبو عبد اهللا  ,الدرع والعاممة ساقطني من جوف اخلاتم فإذا ,األرض
ثم  ,فنزعهام ,هي سابغة فإذا ,تعمم بالعاممةثم  ,هي إىل نصف ساقه فإذا ,الدرع

زل إن هذا ليس مما غُ  ,يلبسها ݕهكذا كان رسول اهللا  :ثم قال ,مها يف الفصردَّ 
وإن اهللا عنده  ,يف خامته اإلماموإن خزانة  ,»نْ كُ «إن خزانة اهللا يف  ,يف األرض

 ,نكن أئمةمر هكذا مل األولو مل يكن  ,كصحفة اإلماموإهنا عند  ,الدنيا كسكرجة
                                                            

 . ١/٨٨الكايف  )٣٠٠(



عي املهدوية  ........................................................   ٢٢٤  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
 .)٣٠١(وكنا كسائر الناس

, األخرية يف الرواية وتدبر فيها ملا ورد يف الفقرة فالتفت يا أخي القارئ
فكل من ال  ,»وكنا كسائر الناس ,ولو مل يكن األمر هكذا مل نكن أئمة«: قال ݠ

 .فليس بإمام, وحاله حال سائر الناس ݠ الصادق اإلماميفعل مثل ما فعله 
 ?إسامعيليا أمحد  ݕ هللافأين سالح رسول ا

  :أخرية لفتة
وحركته املباركة ليست باألمر اخلفي الذي  ݗ املهدي اإلمامن خروج إ

 ,ا ضخامً عاملي  حدثاً  سيكوناملبارك ݠ ن ظهوره إبل  ,ملعرفته وعناءً  حيتاج جهداً 
أتباع  مأمسلمني كانوا  ,ه له كل أهل األرضويتنبَّ  ,يبلغ صداه املرشق واملغرب

 .أخرى ديانات
حقيقة هذا الظهور املبارك بصورة تبعث  ݠ ر لنا أهل البيتوقد صوَّ 

 .وتزيح كل الشكوك والشبهات ,عىل األمل
 عن املفضل بن قدَّس اهللا أرسارهمالطويس الصدوق وو الكلينيفقد روى 

 إياكم والتنويه, أما واهللا ليغيبنَّ  :يقول ݠسمعت أبا عبد اهللا  :قال ,عمر
بأي واد  ,هلك ,تلقُ  ,مات :حتى يقال صنَّ محّ تول ,ن دهركمم اً إمامكم سنين

 ,البحر كام تكفأ السفن بأمواج ولتكفأنَّ  ,عليه عيون املؤمنني ولتدمعنَّ  ,سلك
 ,ح منهوْ ده برَ وأيَّ  ,يامناإلفال ينجو إال من أخذ اهللا ميثاقه, وكتب يف قلبه 

 :وقلت ,فبكيت :قال .أي من أي ُيدرىال  ,اثنتا عرشة راية مشتبهة فعنَّ ولُرت 
ترى يا أبا عبد اهللا  :قالف ,ةفَّ نظر إىل شمس داخلة إىل الصُّ ف :قال ?نصنعفكيف 

 .)٣٠٢(من هذه الشمس َنيُ مرنا أبْ ألواهللا : قال .نعم :قلت ?هذه الشمس
                                                            

 . ٣/٣٤٣آل أيب طالب  مناقب )٣٠١(

 .٣٣٧: , الغيبة٣٤٧: , كامل الدين ومتام النعمة١/٣٣٦الكايف  )٣٠٢(



 ٢٢٥ ....................................................................  قانون معرفة اإلمام ݠ

 
 

فكام أن  ,من الشمس َنيُ أبْ  ݗ مامنا املهديإن أمر إ ..خواينإنعم 
لن خيتلف فيها  ݠ املهدي اإلمام امةفإم ظهورها,الشمس ال خيتلف اثنان يف 

الساطع يف  يرّ وكالكوكب الدّ  ,ألنه كالشمس الطالعة يف رابعة النهار ;اثنان
 .ظلامت الليل

عاءات وخطابات ال ادِّ إ من الدالئل عىل إمامتهفلم نر  أمحد إسامعيلأما 
ميل اقة وكلامت خالبة يستبرَّ  شعاراتنعم, رأينا  ,دليل وال برهانخالية من أي 

قاه يف أل ,ݠ يف يمني عيل بن أيب طالب رٌ جَ أنا َح  :كقوله ,هبا عواطف الناس
ص وتارة ليخلِّ  ,من نار نمرود براهيمإنجي ليُ  ةً ومرَّ  ,سفينة نوحليهدي به  يوم

 ,وجعله عصا تفلق البحار ,م به موسى عىل الطوروكلَّ  ,يونس من بطن احلوت
 .)٣٠٣(وطواه بيمينه يف صفني ,دُح ع به يف أُ وتدرَّ  ,لداود ]كذا[ ودرع

وال خيفى أن هذا الكالم مضافًا إىل أنه كله ادِّعاءات فارغة مل يقم عليها 
فكيف يكون أمحد إسامعيل حجرًا? وهل تاهت  ال معنى له; إنه كالمبل , دليل

لتحصل هلا اهلداية بحجر ُيلَقى يف البحر هو أمحد  ;سفينة نوح وفيها نبي مرسل
ق هبذا احلجر نجاة إبراهيم ݠ من نار نمرود, وخالص إسامعيل? وكيف حتق

, هبذا احلجر يونس من بطن احلوت, وكيف كلَّم اهللا موسى ݠ عىل الطور
ل هذا احلجر إىلو ألمري املؤمنني عصا تفلق البحار, ودرع لداود, و كيف حتوَّ

ع به يف ُأُحدݠ ملا   .تدرَّ
من املعروف أن سفينة  هذا الكالم مضافًا إىل أنه مل يدل عليه دليل, فإن

نوح مل هتتد بحجر, وأن إبراهيم مل ينج بحجر, وأن يونس مل ينج من بطن احلوت 
   .بحجر, وأن عصا موسى مل يكن أصلها حجر, وهكذا

عي اإلمامة فإنه يطاَلب بإثبات إمامته بإظهار  ومن املعلوم أن كل من يدَّ
                                                            

  .كام يف موقعه الرسمي ىل طالب احلوزة العلميةإ خطابه نصيحةً  )٣٠٣(



عي املهدوية  ........................................................   ٢٢٦  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
 أو ,كرامة أوظهار معجزة إ الكثري من أمحد إسامعيلوقد طلب معجزة أو كرامة, 

 ,عيهثبت صحة ما يدَّ حتى الظهور يف مكان يمكن التواصل معه واختباره حتى يُ 
يف متناول أي سهلة وفهي املنّمقة أما هذه الكلامت  لكنه مل يستجب لكل هؤالء,

 .شخص
 
 
 



  

  إمساعيل ألمحداملزعومة الصفات
 

عي أمحد إسامعيل وبعض ة للمهدي األول أن الصفات اجلسدي أنصاره يدَّ
عىل أمحد وأهنا منطبقة متامًا  ,ݠ كرت بدقة يف روايات أهل البيتد ذُ اليامين ق أو

 !إسامعيل
اسمه أمحد,  :يكون اليامين إذا: املنسوبة إليه يف متشاهباته أمحد إسامعيلقال 
ا, ويف رأسه شاب ه األيمن أثر, ويف بداية ظهوره يكون , ويف خدِّ )٣٠٤(ومن البرصة

 .)٣٠٥(حزاز
ومل أطلع عىل شخص  ,يقابلوه ومل فيام نعلم, أتباعه مل يروه كّل ن أ يف حني

 .رآه فعالً 
 الدعاوى يف عالمات جسمه من هذهأمثال  ق هؤالءيصدِّ فال أدري كيف 

 !برهان? أودون دليل 
عىل  أو ,عيهظهر هذا الرجل نفسه للقيام بدوره الذي يدَّ روض أن يُ املفو

تثبت انطباق  − غري مفربكة طبعاً  −صورة  أوو األقل أن ينرش مقطع فيدي
 .الصفات املوجودة يف الروايات عليه

 أنه ال يوجد ذكر للصفات اجلسدية لليامين يف روايات أهل البيت علامً 
                                                            

مل نجد يف الروايات الواردة يف اليامين أن اسمه أمحد, أو أنه من البرصة, أو أن يف رأسه حزازًا,  )٣٠٤(
ء يف بعض الروايات, راجع كتاب الغيبة وإنام هذه من صفات قائم آل حممد ݠ كام جا

  ,٢٢٣: للنعامين

 . ٤/٤٦املتشاهبات  )٣٠٥(
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بل  ,ون هباالتي حيتجّ  وصّيةوال توجد أي صفة ألمحد املذكور يف رواية ال ݜ,

 اً ال تالعبإ م ليسصفات ملهدهيِّ  اعون أهنوما يدَّ  .كر هو اسمه ونسبهغاية ما ذُ 
 ,ݗ مام الثاين عرشاإلبالروايات الرشيفة التي ذكرت صفات قائم آل حممد 

 !ىل صاحبهمإها عنه ورصفف
 شخصال عن عن شخصني  ثتتحدَّ إنام الروايات تهم يف هذا أن جّ وُح 

 !وذلك الختالف الصفات الواردة فيها ;واحد
 بيَّنت بني بعض الروايات التي وقد عقد أبو حممد األنصاري مقارنة

ذن الروايتان إ: قال ,د املقصودينىل احلكم بتعدّ إانتهت به  ,ݗ صفات القائم
  .)٣٠٦(واحد ]كذا[ تصفان شخصني ال شخص

 :اا هذا املتمشيخ مهقصدمه انتلوالروايتان ال
براهيم بن إبسنده عن عيل بن الطويس ݞ  الشيخ رواها :األوىلالرواية 

وقد  ,زر بأخرىأنا به جالس قد اتشح بربدة واتّ  فإذافدخلت .. .: قال ,مهزيار
وأصاهبا  ,عليها الندى وهو كأقحوانة أرجوان قد تكاثف ,كرس بردته عىل عاتقه

نقي, ليس  ,تقي ,سخي ,سمح ,قضيب رحيان أووإذا هو كغصن بان  ,أمل اهلوى
امة, صلت بل مربوع القامة, مدور اهل ,بالطويل الشامخ, وال بالقصري الالزق

كأنه  ,ه األيمن خالين, عىل خدّ نف, سهل اخلدّ األاحلاجبني, أقنى  اجلبني, أزّج 
 .)٣٠٧(فتات مسك عىل ررضاضة عنرب

قلت أليب  :عن محران بن أعني, قال النعامين بسنده رواها :والرواية الثانية
إين قد دخلت املدينة ويف حقوي مهيان فيه ألف  ,علت فداكُج : ݠ جعفر الباقر

جتيبني فيام أسألك  أو ,ديناراً  أنني أنفقها ببابك ديناراً  وقد أعطيت اهللا عهداً  ,ناردي
سألتك بقرابتك من : فقلت .دنانريك يا محران, سل جتب, وال تنفقنَّ : فقال .عنه

                                                            
 .١٩٣: جامع األدلة )٣٠٦(

  .٢٦٥ :الغيبة )٣٠٧(
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فمن هو, بأيب : قلت .ال: قال ?أنت صاحب هذا األمر والقائم به ݕرسول اهللا 
, الغائر العينني, املرشف احلاجبني, العريض ذاك املرشب محرة :فقال ?أنت وأمي

 .)٣٠٨(ما بني املنكبني, برأسه حزاز, وبوجهه أثر, رحم اهللا موسى
ال يوجد أي تعارض بني الروايتني كي نقول  كام يرى القارئ العزيز أنهو
فالذي ال يعرف  ,ن التعارض يف عقل أيب حممد األنصاريإبل  شخصني,بوجود 

كيف  ,»شخصني ال شخص« :يف قوله ريفع املنصوبأبسط القواعد النحوية ف
 .الفصاحة ومنبع البالغة مصدرهم الذين  ݠ يمكنه فهم روايات أهل البيت

يف  ,ثت عن رجل مربوع القامةالرواية األوىل حتدَّ  أناألنصاري عى هذا دَّ ا
رحم اهللا «: بداللة قوله ,طويل القامةثت عن رجل حني أن الرواية الثانية حتدَّ 

 ., ونبي اهللا موسى ݠ كان رجًال طويالً »موسى
أن املقصود منها طول  عىل املذكورةأنه ال داللة يف العبارة  :واجلواب

فال يمكننا  ,موسىعىل  ݠ اإلمامم ستفاد من العبارة هو ترّح غاية ما يُ  ,القامة
 بموسى يف الرواية, إذ املقصوداجلزم بكن وال يم ,مهذا الرتّح القطع بوجه 

بينهام هو وجود التشابه م فيكون وجه الرتّح  ,ݠ موسىنبي اهللا  حيتمل أنه
بعض الروايات من أن القائم جسمه جسم  كام دلت اجسدي  اً تشاهبكان سواء 

يف الطويس ݞ ما رواه الشيخ يف سريته كام ورد يف  م كان يشبههأ, )٣٠٩(رسائييلإ
احب هذا يف ص :يقول ݠسمعت أبا جعفر  :قال ,عن أيب بصري الغيبة بسنده

 ݠ,من عيسى ة نّ ُس و ݠ,ة من موسى نّ ُس  :من أربعة أنبياء ننمر أربع ُس األ
فخائف  ݠة من موسى نَّ فأما ُس  ,ݕمن حممد ة نّ ُس و ݠمن يوسف ة نّ ُس و

 .)٣١٠(...بيرتقَّ 
                                                            

  .٢٢٣: لنعامينلغيبة ال )٣٠٨(

  .٤٤١ :اإلمامةدالئل  )٣٠٩(

  .٤٢٤ :الغيبة )٣١٠(



عي املهدوية  ........................................................   ٢٣٠  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
فيكون  ,ݠ الكاظمبن جعفر مامنا موسى إبه وحيتمل أن يكون املقصود 

ي  ,و القائمه ݠ ذكره لدفع شبهات الواقفة من أن الكاظم هذا االحتامل ويقوِّ
م عىل موسى فالرتّح  ,هو القائم ݠالباقراإلمام اشتبه يف كون السائل أن 

 االشتباهر, وسيحصل ستتكرَّ القضية لعله إشارة إىل أن مثل هذه  ݠ الكاظم
  .واللبس عند بعض الشيعة

خطأ هو الطول فهو  عاه أبو حممد األنصاري من أن وجه الشبهأما ما ادّ 
ادح, ولعل سببه هو اّتباعه هلواه, واستامتته يف نرصة باطله, وعدم خجله من ف

ائه  .التلبيس عىل قرَّ
أن الروايات تشري إىل شخصني خمتلفني عىل أيضًا الرجل  استدلَّ وقد 
يف  ,احلاجبني جُّ األوىل ذكرت أنه أزَ إن ف ,الروايتنييف صفة احلاجبني  باختالف

 .ف احلاجبنيحني أن الثانية ذكرت أنه مرش
 اممع طوهل نية احلاجبهو دقّ كالمه غري صحيح; ألن الزجج أن  :واجلواب

  .)٣١١(اجلوهري يف الصحاح هذكر كام
 ,بلحاظ الرائيبروزمها وا ظهورمه فاملقصود به» مرشف احلاجبني«أما 

ن شعر زيد إ« :بعضهم مثل قول اً فهي متام ,وعليه فال اختالف بني الصفتني
 ;بني قول األول والثاينمنافاة فال  ,»أسودن شعر زيد إ«: وقول آخر ,»طويل

 .وكذلك األمر يف ما ذكرناه ,وأسود ألنه ال مانع من أن يكون شعر زيد طويالً 
بينام  ,ه خاالً بأن الرواية األوىل ذكرت أن يف خدِّ أيضًا والعجيب استدالله 

 !اً ه أثرالثانية أن يف خدِّ ذكرت 
األثر املوجود يف ضًا عىل تعّدد الرجلني; ألن هذا ال يدل أي أن :واجلواب

فربام  ,أعم من أن يكون خاالً أو غريه, فهو شامل للخال وغريه ݗ وجهه
                                                            

 . ١/٣١٨الصحاح  )٣١١(
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 ,خال أثر فكل ًا,مطلق اً وخصوص اً عمومألن بينهام  ;يكون املقصود به اخلال
 .وليس كل أثر خال

يف يكون أن ب فال مانع من اجلمع بينهامبأن اخلال ال يسّمى أثرًا منا ولو سلَّ 
هذه  يفاألشخاص  دوال نحتاج للقول بتعدّ  خال وأثر, ݗ وجهه الرشيف

 .األخبار
هو اختالف أمحد إسامعيل صاحبهم  إلثباتالقوم  ومما استدلَّ به

بعضها قد ورد يف ف ,ݗ صاحب الزماناإلمام الروايات يف حتديد لون برشة 
  .ةأبيض مرشب بحمر ݠ أنه وورد يف بعض آخر ,أسمر أنه

ولده ݠ  املؤمنني الثالثة يصف أمري يف الرواية: األنصاريأبو حممد قال 
 اإلماميصف بينام  ,مرشب بحمرة ,أبيض: الذي خيرج يف آخر الزمان بأنه

وفيه صفرة من  ,أسمر اللون :مهدي آل حممد يف الرواية الرابعة بأنهݠ  الكاظم
 .)٣١٢(دال شخص واح ,إذن الروايتان تصفان شخصني .سهر الليل

 ,كة التي ختتلف من واحد آلخرأن السمرة من املفاهيم املشكِّ  :واجلواب
 ,األيام باللون احلنطي هذهيف ى يسمَّ وهو ما  ,فربام تكون سمرة متامخة للبياض

 ,نيبياض األوروبيِّ  بياضهليس  ݗمام فاإل ,تكون سمرة قريبة من السواد أو
 .هذا العرصالعرب يف  البكغبل هو حنطي اللون  ,وليس بأسمر كاألفارقة

 ݗ املهدياإلمام عون أن الروايات التي تصف والعجيب أن القوم يدَّ 
يف حني نجد أهنم  ,ݠمامنا الثاين عرش إ ال إىلأمحد إسامعيل,  تشري إىلرة مْ بالسُّ 
وفيها أن الرجل الذي هو من  ,ون برواية الرضاب التي ذكرناها سابقاً حيتجّ 

 !عونكام يدَّ  أبيضبوليس  ,اللون أسمركان  ݗ املفروض أن يكون املهدي
 فرأيت غري ليلة ضوء الرساج يف الرواق الذي كنا فيه شبيهاً : قال الرضاب

                                                            
  .١٩٣: جامع األدلة )٣١٢(
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 ,فتحه من أهل الدار وال أرى أحداً  ,ورأيت الباب قد انفتح ,بضوء املشعل
 .)٣١٣(ربعة أسمر إىل الصفرة ورأيت رجالً 

حيتّجون بأحاديث ال ولكن مما يؤسف له أن أمحد إسامعيل وأتباعه 
 . وترد مزاعمهم من حيث ال يشعرون ,يفهموهنا, وبأحاديث أخر تبطل دعوهتم

 

                                                            
 .٢٦٤: الغيبة )٣١٣(



 
   ميت؟ أو حيٌّ إمساعيل أمحد هل

  
بعد أن انتهينا من تفنيد كل دعاوى القوم وبيان زيفها يبقى أمامنا هذا 

أن يطرحه كل واحد من أنصاره عىل نفسه صباحًا السؤال الذي ال بد من 
  أو ميت? هل أمحد إسامعيل اآلن حيٌّ : ًء, وهوومسا

 وملاذا ال يظهر ظهورًا علنيا كي يتسنَّى للناس التعّرف عليه?
قد جييبنا بعض املتفيقهني من أتباعه بأن غيبة إمامهم هي كغيبة إمامنا 

 !صاحب األمر ݗ, خوفًا من أعدائه الذين يرتبَّصون به الدوائر
 أنه غائب عن األنظار? أال يمكن أن يكون ما هو الدليل عىل :فنقول هلم

 !! واحدًا يدل عىل أنه ال يزال حياقد مات أو ُقتل? فإننا بعد البحث مل نجد دليًال 
إن مثل هذا الكالم يمكن أن يقوله القائل عن اإلمام املهدي  :ال يقال

ة املنتظر ݗ, بل هذا ما يقوله املخالفون يف النقض عىل الشيعة, وجواب الشيع
  .يف بقاء اإلمام املهدي املنتظر ݗ هو عني جوابنا يف بقاء أمحد إسامعيل

أن األدلة الصحيحة قامت عىل أن الزمان ال خيلو من إمام, وقد  :واجلواب
فق الشيعة قاطبة عىل أن إمام هذا العرص هو اإلمام حممد بن احلسن العسكري اتَّ 

ة لذلك, وع ليه, فبقاء اإلمام حممد بن ݠ, وقد أثبتوا ذلك يف كتبهم املعدَّ
احلسن العسكري ݠ ال يشك فيه شيعي, وأما بقاء أمحد إسامعيل فهو مشكوك 
فيه, فيحتاج أتباعه إىل إقامة األدلة عىل وجوده, ولو بتسجيل يظهر فيه بصورته 
 وصوته يشري إىل آخر األحداث اجلارية يف هذه األيام; ليعلم الناس بوجوده

 .وبقائه
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املخالفني يف بقاء اإلمام حممد بن احلسن العسكري فهي وأما تشكيكات 

مردودة بعدة أدلة, ويكفي حديث الثقلني الذي يدل عىل وجود إمام صالح 
لإلمامة من أهل البيت ݜ يف كل عرص, وال يوجد إمام معصوم صالح 
لإلمامة من أهل البيت ݜ يف هذا العرص إال اإلمام حممد بن احلسن العسكري 

إنه ݠ إمام هذا العرص ثبت املطلوب, وإال فقد خال الزمان من  :ݠ, فإن قلنا
إمام معصوم من أهل البيت ݜ, ال يفارق القرآن وال يفارقه القرآن, وهذا 

 . باطل بنص حديث الثقلني كام قلنا
ومن مات : مضافًا إىل ما رواه مسلم يف صحيحه عن النبي ݕ أنه قال

 .)٣١٤(وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
وال شك يف أن غري الشيعة مل يبايعوا إمامًا واحدًا هلم, فتكون ميتتهم ميتة  

جاهلية بنص هذا احلديث الصحيح عندهم, فإذا كان الشيعة أيضًا ال إمام هلم أو 
أن إمامهم معدوم, فجميع املسلمني يف هذا العرص وما سبقه يموتون ميتة 

وهم  −بأن بعض املسلمني جاهلية, وهو باطل باالتفاق, فال بد من القول 
ميتتهم ليست جاهلية; ألن هلم إمامًا مفرتض الطاعة, وال إمام  − الشيعة 
به الشيعة إال اإلمام حممد بن احلسن العسكري ݠ, وهذا دليل وجوده  يقول
 .وبقائه

ُيرزق; ألنه بني  إن أتباع أمحد إسامعيل يعلمون أنه حيٌّ  :ولكن ربام يقال
يًال له يف موقعه الرسمي, وآخر تسجيل له كان يف حمرم كل فرتة وفرتة يضع تسج

 .هـ١٤٣٢الفائت من هذا العام, وهو سنة 
لغريه; ألننا مل نر له فيام أن التسجيل الصويت ال ُيعلم أنه له أو  :واجلواب

, بل حتى لو سبق تسجيًال بالصوت والصورة حتى نعلم أن هذا الصوت صوته
                                                            

  .٣/١٤٧٨ صحيح مسلم )٣١٤(
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من األصوات, فإن وجود تسجيل صويت ال  كنا نعرف صوته ونميِّزه عن غريه
يدل عىل حياته فعًال; ألن كل من كان عنده معرفة بيشء من وسائل التقنية 

ل كالمًا بأي صوت يريده, وهلذا ال يعترب العقالء احلديثة يمكنه أن يسجِّ 
   .التسجيل الصويت دليًال يف هذا العرص; الحتامل كونه مفربكاً 

  :غائب إلمام غائب سفري
ما فائدة سفري : ق لكل باحث أن يسأل أتباع أمحد إسامعيل هذا السؤالحي

 غائب إلمام غائب? 
فإن إمامنا املهدي املنتظر ݗ غائب عنا, ونحن نرى أنه ال يصح منه 

 فيه, إذ ال يمكنناݠ أن يرسل سفريًا هو اآلخر غائبًا عنا; ألن سفريه ال فائدة 
 .التواصل معه, واالستفادة من علومه

يمكن اآلن ألتباع أمحد إسامعيل أن يتواصلوا معه عرب : ن قال قائلفإ
اإلنرتنت, فيسألونه املسائل املختلفة يف الفقه والعقيدة وغريها, وهبذا تتحقق 

 . الفائدة من سفارته
م افرتايض, ونحن ال نعلم أن أمحد إسامعيل ـَ أن اإلنرتنت عال :واجلواب

ه, فلعل بعض اجلهات املشبوهة التي هو الذي جييب عىل هذه املسائل أو غري
هتدف إىل إيقاع الفتنة بني الشيعة هي من وراء ذلك, وهي التي جتيب عىل تلك 
املسائل, وتنسبها إىل أمحد إسامعيل, وهو إما مغيَّب يف السجن, أو مدفون يف 

 .القرب
ومن املعلوم عند الشيعة أن وظيفة سفراء اإلمام املهدي ݗ هي إيصال 

ىل اإلمام املهدي ݠ, وأخذ اإلجابات منه, مكتوبة بخطه الرشيف, املسائل إ
وخمتومة بختمه املبارك, وهي ما تعورف عليه بالتوقيعات, وقد الحظ الشيعة أن 

 ومل اإلجابات يف حياة كل السفراء األربعة تصل إىل الناس بنفس اخلط, مل يتغريَّ 
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 ون مع أموروا يستدلّ ل, وهو خط موالنا اإلمام املهدي ݠ, وهبذا كانيتبدَّ 

أخرى بأن تلك التوقيعات صادرة عن اإلمام املهدي ݗ, ال عن السفراء 
 . األربعة

عىل أن اإلمام املهدي ݠ كان جييب الناس  ولنقرأ بعض الروايات الدالة
 .بخطه الرشيف

فقد روى الشيخ الطويس ݞ يف باب ما ظهر من جهته ݠ من 
تشاجر ابن أيب غانم : دار السالم, قالبسنده عن الشيخ املوثوق ب التوقيعات,

القزويني ومجاعة من الشيعة يف اخللف, فذكر ابن أيب غانم أن أبا حممد ݠ 
مىض وال خلف له, ثم إهنم كتبوا يف ذلك كتابًا, وأنفذوه إىل الناحية, وأعلموه بام 

 .)٣١٥( ...فورد جواب كتاهبم بخطه عليه وعىل آبائه السالمتشاجروا فيه, 
وأخربين مجاعة, عن جعفر بن حممد بن قولويه وأيب غالب : وقال ݞ

: الزراري وغريمها, عن حممد بن يعقوب الكليني, عن إسحاق بن يعقوب, قال
عن مسائل  كتابًا قد سألت فيهسألت حممد بن عثامن العمري ݥ أن يوصل يل 

 . )٣١٦(..., فورد التوقيع بخط مولينا صاحب الدار ݠأشكلت عيلَّ 
 سمعت حممد بن: صدوق ݞ بسنده عن حممد بن مهام, قالوروى الشيخ ال

ين يف : خرج توقيع بخط أعرفه: س اهللا روحه يقولعثامن العمري قدَّ  َمن سامَّ
وكتبت أسأله : قال أبو عيل حممد بن مهام. جممع من الناس باسمي فعليه لعنة اهللا

 . )٣١٧(اتونكذب الوقَّ : عن الفرج متى يكون? فخرج إيل
وذكر أبو نرص هبة اهللا بن حممد بن أمحد أن أبا : ويس ݞقال الشيخ الط

جعفر العمري ݥ مات يف سنة أربع وثالثامئة, وأنه كان يتوىل هذا األمر نحوًا 
                                                            

 .١٧٢: الغيبة )٣١٥(

 .١٧٦: نفس املصدر )٣١٦(

 .٤٨٣: كامل الدين ومتام النعمة )٣١٧(
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باخلط الذي من مخسني سنة, حيمل الناس إليه أمواهلم, وخيرج إليهم التوقيعات 
يا, وفيام يسألونه ت يف أمر الدين والدنإليهم باملهامَّ  كان خيرج يف حياة احلسن ݠ

 .)٣١٨(من املسائل باألجوبة العجيبة, ريض اهللا عنه وأرضاه
كان اخلط الذي يستعمله اإلمام : وهلذا قال السيد حممد الصدر ݥ

دًا يعرفه الناس املتتبِّعون لذلك, فهو  هدي ݠ يف توقيعاته وبياناته, خطاامل موحَّ
مما حيصل القطع  خطوطهم, ال خيتلف باختالف أشخاص السفراء واختالف

اخلط يف معرفة صاحبه أمر  بصدوره عنه ݠ كام سبق أن أرشنا وقلنا باستعامل
أحد السفراء ذو فن  ولئن كان يمكن افرتاض أن. عقالين متسامل عليه بني األمم

 يف مضاهات اخلط وتزويره, فهو بالنسبة إىل جمموعهم يكون عادة من
 .)٣١٩(ملحاالتا

هة إىل  وأما أمحد إسامعيل فنحن ال نعلم أنه جييب عىل املسائل املوجَّ
رسل إىل أصحاهبا بخط معروف ألمحد إسامعيل, موقعه; ألن اإلجابات ال تُ 

ة نسبة تلك اإلجابات إىل أمحد وليست هناك أي قرينة أخرى تدل عىل صحّ 
 !!إسامعيل

اء األعزاء إىل أنه إذا كان السبب يف اختفاء أمحد ونود هنا أن ننبِّ  ه القرَّ
سامعيل هو خوفه من أن يصل إليه الظاملون كام يزعم بعض أتباعه, وهلذا فإنه ال إ

يظهر بصورته وصوته, فإن الظاملني إذا أرادوه لن يصعب عليهم الوصول إليه, 
وإلقاء القبض عليه إذا كان هناك من يتواصل معه عرب اإلنرتنت; ألن اإلنرتنت 

اخلدمة ولغريها من الدول  مكشوف متامًا للدولة التي تقوم بتزويد هذه
ولكن يظهر أن أمحد إسامعيل ال يعلم أن اإلنرتنت وسيلة سهلة األخرى, 

 .فرض وجوده للوصول إليه, واصطياده عىل
                                                            

 .٣٦٦: الغيبة )٣١٨(

 .٤٢٩: تاريخ الغيبة الصغرى )٣١٩(
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   :لغائب دميّه غائب

عيه أمحد إسامعيل وأتباعه أنه سيمهد  اإلمام املهدي ) ألبيه(الذي يدَّ
 !املنتظر ݗ, وسيوطئ له سلطانه

د الغائب لغائب  ;ثري االستغراب والدهشةوهذا االّدعاء ي إذ كيف يمهِّ
 آخر?

مع أن املكتوب يف املوقع الرسمي ألمحد إسامعيل أنه ظهر باّدعاءاته يف 
م, أي أنه مىض ٢٠٠٢هـ, املوافق للشهر السابع سنة ١٤٢٣شهر مجادى سنة 

ملهدي عليه حلد اآلن أكثر من تسع سنني, ومل نره صنع شيئًا يف التمهيد لإلمام ا
 . ݗ

عي أنه سفري اإلمام املهدي ݠ  ,واملالحظ أن أمحد إسامعيل وإن كان يدَّ
د له, إال أن كل من يطلع عىل هذه احلركة جيد أن أمحد إسامعيل  ,هووصيّ  واملمهِّ

يّدعي اإلمامة لنفسه, ويأمر الناس بتقليده هو, ويزعم أن الروايات الواردة يف 
هو املعني هبا, بل األعظم من كل ذلك أن  اإلمام املهدي ݠ تشري إليه, وأنه

أمحد إسامعيل يزعم أنه هو الذي سيمأل األرض قسطًا وعدالً بعدما ُملئت ظلًام 
دًا لإلمام املهدي ݠ, بل إنه سيقوم بالدور  وجورًا, وأنه يف الواقع لن يكون ممهِّ
 هاألكرب من عملية اإلصالح العاملية, وكل ما سيصنعه اإلمام املهدي ݠ أن

 .ئها له أمحد إسامعيلطِّ سيتوىل حكم هذه الدنيا بعدما يو
وهذه كلها دعاوى باطلة قام الدليل املتواتر عىل بطالهنا, فإن املسلمني 
قاطبة اّتفقوا عىل أن اإلمام املهدي ݠ هو الذي سيمأل األرض قسطًا وعدالً, 

  .بعدما ُملئت ظلًام وجورًا, ولن يقوم هبذه املهمة أحد غريه
أن كل الروايات التي ذكرت أحداث الظهور املبارك وما قبلها بيَّنت مع  

 دين لإلمام املهدي ݠ لن يكونواأن األحداث ستكون متسارعة, وأن املمهِّ 
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أصحاب دعوات فكرية أو َعَقدية يْدعون الناس إىل أنفسهم, وإىل وجوب 
اهتم اإليامن هبم, والرجوع إليهم يف رشع اهللا سبحانه, وإنام ستكون حرك

عسكرية فقط, غايتها هي نرصة اإلمام املهدي قبيل ظهوره, وتوطئة بعض 
 .البالد له, وأن ظهورهم سيكون قبيل قيام اإلمام املهدي ݗ بأشهر قليلة

وكل ما يصدر من أمحد إسامعيل وأتباعه خمالف للمتواتر من الروايات 
 . اها يف مطاوي كالمنانَّ من نواح خمتلفة بيَّ 

ال يوجد دليل واحد صحيح عىل حياة هذا الرجل إال زعم والنتيجة أنه 
 . بعض أتباعه وهذه التسجيالت الصوتية التي ُتنسب إليه

نعم, كان هناك شخص اسمه أمحد إسامعيل موجود يف العراق, لكنه 
توارى عن األنظار, وهو مالحق من ِقَبل احلكومة العراقية, فربام يكون 

 !الت احلكومة, أو يكون قد مات موتة طبيعيةمح موجودًا, وربام ُقتل يف إحدى
كل هذه االحتامالت واردة, فال نقطع بحياته, وال نقطع بوفاته, وعليه 

أتباعه ومل يروه, وكل آثاره منسوبة إليه يف عامل افرتايض  فال ندري كيف آَمَن به
 .هو اإلنرتنت, ال يف العامل احلقيقي

عي مقابلته أمث قون َمن يدَّ ال العقييل والزبيدي والسامل دون ثم كيف يصدِّ
 دليل أو برهان, بل دون معرفة سابقة بصدق هؤالء القوم?



 
  األمان امصمَّ هم العظام مراجعنا

  
مراجع الطائفة حفظهم فعت راية تضليل ذه الدعوة رُ هلاألول منذ اليوم 

 وأبل ال يكاد خيلو كتاب من كتبهم  عىل حماربتهم واحلث ,وتكفريهماهللا تعاىل, 
 .ض ملقام املرجعية الرشيدة واحلط منهاخطاب من خطابتهم من التعرّ 

ة األدلة عىل سوء طويَّ  أوضحهي من ولعل هذه الراية التي رفعوها 
 ,ن التشيعافاملرجعية كام يعلم الكل هي صامم أم ,وخبث رسيرهتم ,القوم

كل من حاول رضب مذهب إن ولذلك ف ,وهم محاة الدين ,وحصنه احلصني
 أوجسديا بتصفية املراجع  سواء ,املرجعيةرضب بأوالً بدأ  ݠ لبيتأهل ا

الكاذبة املوهنة واملشينة  األخباربأساليب خمتلفة, مثل إشاعة بتسقيطهم معنويا 
 .فة تنافس املراجع املخلصنيات مزيَّ خلق مرجعيَّ  أو ,ملقامهم

 ينجحوا مل هملكن ,ام اجلور عرب التاريخكَّ هذا النهج ُح وقد سار عىل 
دعت وسائل جديدة حيث ابتُ  ,ىل هذا العرصإىل أن وصلنا إ بحمد اهللا سبحانه,

  .حلرب املرجعية
مقام  يرتتب عليه هدمالذي  ݗ املهدي اإلمامنكار وجود إ :منها
وقد سار عىل هذا  ,الكربى يف غيبته ݠ ابهوَّ ن مراجع الدين هم نُ أذ إ ;املرجعية

  .خاب يف مسعاهو ,لكنه فشل ,د الكاتبأمحالنهج 
ف وهو خلق نائب خاص مزيَّ  ,فعله إسامعيلحياول أمحد  ما :ومنها

 .وهم املراجع العظام ,نيبغرض رضب النواب العامّ  ,ݗ ماملإل
 .مقام املرجعيةعىل الطعن يف  ونزيركِّ  أمحد إسامعيل وأتباعهلذلك نجد 
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 ذا سألتم اهللا يفإو: قال أمحد إسامعيل يف خطاب صويت منسوب إليه
يسأل اهللا سبحانه وتعاىل يف  ݕن الرسول إف ,حديث املعراج وجدتم اجلواب

ي فمتى يكون هلإ :قلت :ݕن يقول رسول اهللا أىل إ ,املعراج يف حديث طويل
وظهر  ,فع العلمرُ  إذايكون ذلك  :وجل عزَّ  يلَّ إ, فأوحى أي قيام القائم ?ذلك
وكثر فقهاء  ,ادونالفقهاء اهل وقلَّ  ,وكثر الفتك ,العمل وقلَّ  ,اءرَّ وكثر القُ  ,اجلهل
تي اليبقى من القرآن سيأيت زمان عىل أمّ « :ݕقال رسول هللا  .اخلونة ةالضالل

مساجدهم  ,بعد الناس منهأون به وهم سمَّ , يُ سمهاال إ اإلسالمومن  ,رسمه الإ
 ,فقهاء ذلك الزمان رش فقهاء حتت ظل السامء ,وهي خراب من اهلدى ,عامرة

ىل ترك عبادة هؤالء إهيا الناس أدعوكم أنا أ ,»ليهم تعودإلفتنة ومنهم خرجت ا
 ,فأطعتموهم ,موا ما أحل اهللاوحرَّ  ,م اهللاوا لكم ما حرَّ فقد أحلّ  ,األصنام

 :قلت له :قال ,ݠعن أيب بصري عن الصادق  ..فعبدمتوهم من دون اهللا
}¨ © ª « ¬ ® ̄{, ما أ« :ݠ فقال

 ,جابوهمأ هم إىل عبادة أنفسهم ماوْ عَ ولو دَ  ,فسهمىل عبادة أنإهم وْ عَ واهللا ما دَ 
 فعبدوهم من حيث ال ,حالالً  موا عليهمحرَّ و ,وا هلم حراماً حلّ أولكن 
ىل إدعوكم أ ,ورفض حاكمية الناس, اهللاقرار حاكمية إىل إدعوكم أ .»يشعرون
 .)٣٢٠(ومن ينظر لطاعته من العلامء ونبذ طاعة الشيطان ,طاعة اهللا

منهم خرجت  ,فقهاء هم رش فقهاء حتت ظل السامء: خرخطاب آوقال يف 
ر عمَّ إال أن أحدهم يود لو يُ  ]كذا[ فقهاء ال يفقهون يشء ,ليهم تعودإالفتنة و

وال جيدون حرجًا من التعامل مع  ,فقهاء يتعاطون مع أمريكا ,ألف سنة
بل دعا أحدهم إىل مظاهرات للمطالبة باملطالب  ,األطروحة األمريكية

 .)٣٢١(ة نفسهااألمريكي
                                                            

  .احلج يف املوقع الرسمي ألمحد إسامعيلخطاب  )٣٢٠(

 .الرسمي إسامعيل يف موقعهخطاب منسوب إىل أمحد ) ٣٢١(



عي املهدوية  ........................................................   ٢٤٢  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
واعتربوه  ,نوا يف أصل التقليدفطع من ذلك, وقد متادى أصحابه أكثر

وكل هذا  ,ملا حصل عند اليهود اهللا مماثالً  دين عن وانحرافاً  ,بدعة يف الدين
ألهنم قالوا ما مل يقدر غريهم  !ملؤامراهتم اخلبيثة وتطبيقاً  ,خدمة ألعداء التشيع

 .عىل قوله بكل هذه اجلرأة
ن الشيعة اشرتطوا يف إ :فنقولأمحد إسامعيل ق به عىل ما تشدَّ رد الأما 

بعدالته ال جيوز ما خيل وبحدوث  ,أن يكون عادالً من ضمن أمور أخرى املرجع 
كل شيعة أهل  هذا ما أمجع عليه .مقام املرجعيةيتسنَّم وال يصلح أن  ,دهيتقل

 ,بدليلمل يأت عليها  ,باطلةال اهتامات إليس  قاله أمحد إسامعيلوما  ,ݜالبيت 
  .ثباهتاومل يقم حجة إل

وعلامء الشيعة الذين  ح يف طعن هؤالء يف مراجع التقليدوالسبب الواض
روا ردُّ أهنم  يصفوهنم بعلامء آخر الزمان, هو وا كالمه, وأبطلوا دعوته, وحذَّ
الته ضال ًا بنيمتين اً وحجاب ,للشيعة اً منيع اسد الشيعة منه ومن أتباعه, فلام رآهم 

حاول أن يطعن فيهم بام استطاع من قوة هو وأتباعه  ,وبني عوام الشيعة الضعفاء
 .جون لهاملروِّ 

التي  له الذين حشدوا جمموعة من الروايات جنياملروِّ  أنصاره بعضأما 
يكون الرد عليهم ف تثبت حرمة تقليد غري املعصومتسقط التقليد, وزعموا أهنا 

 :جوانب ةمن ثالث
التقليد ألن  ;يف معنى التقليدسون عىل الناس لبِّ هؤالء القوم يُ أن  :األول

ىل فتوى املجتهد إ مامية هو االستناد يف مقام العملالذي يقول به الشيعة اإل
هو مطابقة عمل العامي لفتوى  :بعبارة أخرى أو ,اجلامع لرشائط التقليد

وال خيتلفون يف  ,»لعاملإىل ارجوع اجلاهل « :يه العقالءما يسمِّ وهذا  ,املجتهد
 .وجوبه تعيينًا أو ختيرياً 
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ل اقوأوترك العلامء  اتباعبأنه ن التقليد ورفيصوِّ  إسامعيلأما أتباع أمحد 
 ,املكلفني الجتهاد هؤالء يف مقابل النص اتباعوكأن األمر هو  ,ݜ نياملعصوم

بالباطل; ألن العلامء إنام ينقلون للناس  وتلبيس عىل الناس ,وهذا كذب حمض
تون بغري ذلك, واالختالف يف الفتوى بني فْ أهل البيت ݜ, وال يُ أئمة أقوال 

ما فهمه كل مرجع من كالم أهل البيت اختالف مراجع التقليد إنام هو بسبب 
األئمة األطهار  صدر عنݜ, وهلذا وجب تقليد األعلم; ألن فتواه أقرب ملا 

 . ݜ
 ئمةيف عصور األ ان موجوداً التقليد الذي يعمل به الشيعة اليوم كأن  :ثانياً 

ي لإلفتاء يف مسجد رسول اهللا ݕ بالتصدِّ بعض أصحاهبم أمروا  فإهنم ,ݜ
 :عدة روايات ت عىل ذلكوقد دلَّ  ,وغريه

ربام  :ݠقلت أليب عبد اهللا  :قال ,صحيحة شعيب العقرقويف :منها
يعني أبا  −  عليك باألسدي :قال ?فمن نسأله اليشء,احتجنا أن نسأل عن 

 .)٣٢٢(بصري
شقتي : ݠقلت للرضا  :قال ,عن عيل بن املسيبما رواه الكيش  :ومنها

 من زكريا بن :فقال ?فممن آخذ معامل ديني ,ولست أصل إليك يف كل وقت ,بعيدة
فلام انرصفت قدمت  :قال عيل بن املسيب ,املأمون عىل الدين والدنيا ,آدم القمي

 .)٣٢٣(فسألته عام احتجت إليه ,عىل زكريا بن آدم
: قال يل ݠمعاذ بن مسلم النحوي, عن أيب عبد اهللا عن  أيضاً وما رواه 

وقد أردت أن أسألك  ,نعم :قلت :قال .بلغني أنك تقعد يف اجلامع فتفتي الناس
 ,اليشءالرجل يسألني عن  فيجيءين أقعد يف املسجد إعن ذلك قبل أن أخرج, 

                                                            
 .٤٠٠: اختيار معرفة الرجال )٣٢٢(

 .٨٥٨: نفس املصدر )٣٢٣(
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 أوكم ل أعرفه بحبّ الرج وجييء ,عرفته باخلالف لكم أخربته بام يفعلون فإذا
 ,وال أدري من هو ,الرجل ال أعرفه وجييءفأخربه بام جاء عنكم,  ,تكممودَّ 

 .دخل قولكم فيام بني ذلكفأُ وجاء عن فالن كذا,  ,جاء عن فالن كذا :فأقول
 .)٣٢٤(ين كذا أصنعإف ,اصنع كذا :فقال يل :قال

 ,يتهوكان خري قمي رأ ,عبد العزيز بن املهتديعن  النجايشوما رواه 
إين ال أقدر عىل لقائك  :إين سألته فقلت :فقال ,تهوخاصَّ  ݠوكان وكيل الرضا 

  .)٣٢٥(خذ عن يونس بن عبد الرمحن :فقال ?فعمن آخذ معامل ديني ,يف كل وقت
 :ݠله أبو جعفر  وقال: , قالبان بن تغلبأما رواه النجايش يف ترمجة و

رى يف شيعتي يُ  فإين أحب أن ,الناس وأفِت  ,اجلس يف مسجد املدينة
 .)٣٢٦(مثلك

 ,واليبعد استفاضتها ,جداوالروايات الدالة عىل جواز التقليد كثرية 
ن وحتى لو أنكره فإ ,تلف فيه اثنانوقبلها ذكرنا الدليل العقيل الذي ال خي

عاملني كي يكون بأمه ليسا  أو إسامعيلأمحد فوالد  ,الوجدان أفضل برهان عليه
 يف احلكم الرشعييعرفان فكيف  ,رشعية ومداركهاحاطة باألحكام الإ اعندمه

 ?ما ينتاهبام من مسائلعباداهتام ومعامالهتام و
يف روايات أهل البيت ݜ حتى يصل إىل  بنفسه العامي يبحث :ن قيلفإ

 .احلكم الرشعي بنفسه
أن الوصول إىل احلكم الرشعي بالنظر يف روايات أهل البيت  :فجوابه

س كام هو مالحظ بالبداهة, ألن كثريًا من الناس ال  ألكثر الناݜ غري متيرسِّ 
يفهمون آيات الكتاب, وال يستطيعون متييز الصحيح من الضعيف من 

                                                            
 .٥٢٤: اختيار معرفة الرجال )٣٢٤(

 .٤٤٧: رجال النجايش )٣٢٥(

 .١٠ :نفس املصدر )٣٢٦(
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آبائنا  الروايات, وال يتيرسَّ هلم أن جيمعوا بني األخبار املتعارضة, مع أن كثريًا من
ومل , ةحتى القراءة والكتاب ال جييدون وال سيام قبل هذا العرص كانوا وأجدادنا

تكن عندهم كتب الروايات واألخبار التي حيتاج إليها الفقيه يف استنباط احلكم 
 .الرشعي

ف طائفة ف اهللا كافة الناس باهلجرة لطلب العلم, وإنام كلَّ وهلذا مل يكلِّ 
 ¿ ½¾ ¼ «      º ¹ {: منهم قادرة عىل ذلك, فقال سبحانه

À Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È     É Ê   Ë Ì   Í Î 
Ï  {]١٢٢: لتوبةا.[ 
, فيأخذ منهم احلكم الرشعي فيام حيتاجه للعلامءالعامي يرجع  :ن قيلإو

  .من دون حاجة إىل تقليد مرجع معنيَّ  من مسائل
 وهذا ما جاء يف كالم ,التقليد الذي يعمل به الشيعةهذا هو  :فنقول هلم

 ,نفسهل فأما من كان من الفقهاء صائناً : لشيعته, حيث قال ݠ مامنا العسكريإ
 .)٣٢٧(دوهفللعوام أن يقلِّ  ,ألمر مواله مطيعاً  ,هلواه خمالفاً  ,لدينه حافظاً 

إال أن اختالف العلامء يف الفتاوى يوجب علينا األخذ بفتاوى األعلم 
 .منهم; ألهنا هي التي نحرز معها براءة الذمة, دون فتاوى غري األعلم

عىل حرمته ي دليل وال يوجد أ ,فاألدلة متضافرة عىل جواز التقليدإذن, 
 .شاعتهإ أمحد إسامعيل وأتباعه حياولالذي املعنى ال ب ,رناهباملعنى الذي قرَّ 

ي  َعّدواوأتباعه أن أمحد إسامعيل  :ثالثاً  مراجعنا العظام ملقام تصدِّ
وأئمة م باألصنام هنما ينعتو وكثرياً , ثالباملمن أكرب  هلماملرجعية وتقليد الناس 

 مراجع للتقليد متاماً  واعلامئنا القدماء كان مشاهري أن  حنييف ,..و ..أهل النار و
العلامء السابقني, واملراجع املعارصون إنام ساروا عىل هنج  ,كاملعارصين

                                                            
 .٣٠٠: تفسري اإلمام العسكري ݠ )٣٢٧(
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ومن  إسامعيلأمحد ذم هلم من قبل ومل نر أي  وفتاواهم يف مجيع املسائل متقاربة,

ج , )اإلسالم رشائع(ب كتاأخذ  أمحد إسامعيلذ أن إ ًا;بل العكس متام له, يروِّ
بعض  بتغيريوقام  ,ني وهو املحقق احليلممراجعنا املتقدِّ رسالة عملية ألحد وهو 

 !, وجعله رسالة عملية لهعباراته فقط
, التقليد بجواز وأفتى ,للمرجعيةى ممن تصدَّ  كاناحليل يف حني أن املحقق 

 :قال اجلبائيو ,جيوز للعامي العمل بفتوى العامل يف األحكام الرشعية: فقال
ومنع بعض املعتزلة  .قطعية مسائل االجتهاد, دون ما عليه داللة جيوز ذلك يف

ذن للعوام يف العمل بفتوى اإلعىل  عصاراأل اتفاق علامء: لنا .ذلك يف املوضعني
لو وجب : الثاين .مجاع أهل كل عرص حجةإالعلامء من غري تناكر, وقد ثبت أن 

عندها,  أوما قبل وقوع احلادثة إقه, لكان ذلك عىل العامي النظر يف أدلة الف
ي إىل استيعاب وقته وألنه يؤدِّ  ;مجاعباإلوالقسامن باطالن, أما قبلها فمنفي 

ي إىل الرضر بأمر املعاش املضطر إليه, وأما عند نزول بالنظر يف ذلك, فيؤدِّ 
الستحالة اتصاف كل عامي عند نزول احلادثة بصفة  ;رالواقعة فذلك متعذِّ 

 .)٣٢٨(املجتهدين
 وصّيةروايته للالذي اعتمدوا عىل  ݞ هذا أن الشيخ الطويسىل إأضف 

بل  ,من مراجع الطائفة الذين أفتوا بجواز التقليد أيضاً ثبات معتقدهم هو إيف 
 !مجاع الطائفة عليهإنقلوا 

انه جيوز للعامي الذي ال يقدر عىل البحث والتفتيش : يف العدة ݞقال 
 ݠوجدت عامة الطائفة من عهد أمري املؤمنني  ينأ: عىل ذلك يدل .تقليد العامل

حكام والعبادات, األىل زماننا هذا يرجعون إىل علامئها, ويستفتوهنم يف إو
 وما سمعنا أحداً  ,غون هلم العمل بام يفتوهنم بهويفتوهنم العلامء فيها, ويسوِّ 

                                                            
 .١٩٧: معارج األصول )٣٢٨(
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ينبغي أن تنظر كام بل  ,ال جيوز لك االستفتاء وال العمل به« :منهم قال ملستفٍت 
, وال أنكر عليه العمل بام يفتوهنم, وقد كان منهم »م كام علمتلَ وتعْ  ,نظرت

عن واحد من األئمة النكري عىل  َك ومل ُحي  ݜ,اخللق العظيم عارصوا األئمة 
فمن  ,بوهنم يف ذلكجياب القول بخالفه, بل كانوا يصوِّ إوال  ,أحد من هؤالء

 .)٣٢٩(هو املعلوم خالفه ملا خالفه يف ذلك كان خمالفاً 
ز بانحراف كل من جيوِّ  والداعون له إسامعيلما أن يلتزم أتباع أمحد فإ

ناقل رواية  ݞ بضالل الشيخ الطويس فيحكمون ,قديًام وحديثاً  تقليد العلامء
أمحد إسامعيل مامهم إالذي استعار منه  ݞ ق احليلوضالل املحقِّ  ,وصّيةال

يف مسائل احلالل  اإلسالمهو رشائع : قالف ,ومدح مؤلفها ,رسالته العملية
أيب القاسم نجم الدين  ݜ واحلرام للعامل الفاضل والويل الناصح آلل حممد

من  ,اإلسالموقد بذل ما بوسعه ملعرفة أحكام رشيعة  ݥ,جعفر بن احلسن 
ال عن  ,د يف آخروتردَّ  ,ولكنه أخطأ يف مقام ,ݠ روايات الرسول واألئمة

 .)٣٣٠(هال سبيل له عىل دفعبل عن قصور  ,تقصري
غيبقى هلم  فال ,بجواز التقليد ايقولوأن  أو يف مراجع  للطعن مسوِّ
وهذا ما ال يريض أسيادهم الذين دفعوا هلم ودفعوهم للقيام هبذه املهمة  ,الطائفة

  .وهي الطعن يف مراجع الطائفة
ج له هيّمهم بالدرجة األساس أن و ال شك أن أمحد إسامعيل ومن يروِّ

عنوا يف مراجع التقليد وعلامء الطائفة بأي طعن, ال من أجل عدم جواز يط
التقليد يف نفسه; ألن أمحد إسامعيل يدعو الناس إىل تقليده هو, وإنام ألن مراجع 
التقليد وعلامء الطائفة هم صامم األمان لشيعة أهل البيت ݜ; إذ أهنم هم 

                                                            
 .٢/٧٣٠عدة األصول  )٣٢٩(

 .٥: رشائع اإلسالم )٣٣٠(
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يستطيعون كشف زيفها, اخلطر احلقيقي عىل دعوة أمحد إسامعيل, وهم الذين 

عزل ل يف مراجع الطائفة; أمحد إسامعيل وأتباعه طعنوهلذا وإبطال دعاواها, 
أجل التغرير بالعوام وخداعهم, وإال فإن املراجع  العلامء منهؤالء الناس عن 

املعارصين مل خيرجوا عن منهاج أهل البيت ݜ يف يشء, ومل يبتدعوا هلم طريقة 
ء الطائفة, ال يف التقليد, وال يف األحكام, وال يف خمالفة لطريقة قدماء علام

العقائد, فلامذا يشيد أمحد إسامعيل وأتباعه بالقدماء, ويطعنون يف املعارصين, مع 
 !?احتاد الطريقة, وعدم اختالف املنهج

لون أي خطر عىل السبب يف ذلك واضح جدا, وهو أن القدماء ال يشكِّ 
ء املعارصين الذين بيَّنوا للناس بطالن هذه دعوة أمحد إسامعيل, بخالف العلام

   .الدعوة وفسادها



  
  أخرية كلمة

  
ر   موا هلوخطّ  ,عني واملنتحلنيمن رش املدَّ  شيعتهم ݠ أهل البيتحذَّ

, الباطلة به يف حال ظهور أمثال هذه احلركات أمروهم بالتمّسك واضحاً  منهجاً 
 :وهذا املنهج يتمثَّل يف أمور

ال يقبل اللبس واالشتباه  بنحوم كالشمس الساطعة وضوح أمره :األول
: يقول ݠسمعت أبا عبد اهللا  :, قال ذلك رواية املفضل بن عمرىلت عكام دلَّ 

حتى  نَّ ُص حَّ مَ ولتُ  ,من دهركم إمامكم سنيناً  أما واهللا ليغيبنَّ  ,إياكم والتنويه
 كفأنَّ ولتُ  ,ننيعليه عيون املؤم نَّ ولتدمعَ  ?سلك بأي وادٍ  ,هلك ,تلقُ  ,مات: يقال
وكتب يف قلبه  ,فال ينجو إال من أخذ اهللا ميثاقه ,كفأ السفن يف أمواج البحركام تُ 
 ,درى أي من أيال يُ  ,اثنتا عرشة راية مشتبهة فعنَّ ولُرت  ,ح منهوْ ده برَ وأيَّ  ,يامناإل
 ,ةفَّ فنظر إىل شمس داخلة يف الصُّ  :قال ?فكيف نصنع: ثم قلت ,فبكيت :قال
من  َنيُ بْ واهللا ألمرنا أَ : فقال .نعم :قلت ?ترى هذه الشمس ,با عبد اهللايا أ :فقال

 .)٣٣١(هذه الشمس
ودعوة أمحد إسامعيل فيها من الغموض ما فيها, فإن أمحد إسامعيل ال 

عرف أصله, وهو معروف بأنه ال ينتسب ألهل البيت ݜ, وإنام ادَّعى ذلك يُ 
ُيعرف وال  ى هل هو حيٌّ أو ميت,وال ُيدر ادِّعاء, وهو غائب ال ُيعلم أين هو,

ج له جني له ال ُيعرفون بفضل, وال أو يعمل معه,  ,من يروِّ له, وكل املروِّ أو يموِّ
علم, وال تقوى, وال حسن سرية بني الناس, ودعوهتم قائمة عىل الظنون, 

                                                            
 .٣٣٧: , الغيبة٣٤٧: , كامل الدين ومتام النعمة١/٣٣٦الكايف  )٣٣١(
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وانتقاء روايات دون أخرى, واعتامدهم عىل الروايات الضعيفة دون الصحيحة, 

ن, وص بام هو بعيد عن الظاهر, مثل تأويلهم اليامين بأنه من الُيمْ وتأويلهم للنص
يف » القائم«َمن, وهي البالد املعروفة, وزعمهم أن املراد بـ وهو الربكة, ال من اليَ 

كثري من النصوص هو أمحد إسامعيل, ال اإلمام املهدي املنتظر ݗ, وغري ذلك 
 هذا, فأي وضوح يف هذه الدعوة?  مطاوي كتابنا رددنا عليه يفمما ذكره مما يطول 

ك بام هم عليه يف حال االختالف شيعتهم بالتمّس ݜ أمرهم  :الثاين
الشيخ الصدوق فقد روى  دون املختلف فيه, باملجمع عليهواألخذ  ,وااللتباس

, ݠعن أيب عبد اهللا  ,عن احلارث بن املغرية النرصي ابسندمهݒ النعامين و
فكيف نصنع عند  ,زماناً  دُ قَ فْ حب هذا األمر يُ إنا نروي بأن صا: قلت له :قال
 .)٣٣٢(كوا باألمر األول الذي أنتم عليه حتى يبني لكممتسَّ  :قال ?ذلك

ر إىل ما كان نظَ يُ : ويف مقبولة عمر بن حنظلة, عن أيب عبد اهللا ݠ, قال
فيؤخذ به  ,املجمع عليه من أصحابك ,من روايتهم عنا يف ذلك الذي حكام به

فإن املجمع عليه ال  ,رتك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابكويُ  ,من حكمنا
ٌ : وإنام األمور ثالثة ريب فيه, ٌ  ,عبَ تَّ ده فيُ ْش رُ  أمر بنيِّ ب, وأمر جتنَ ه فيُ غيُّ  وأمر بنيِّ
ٌ : ݕقال رسول اهللا  ,علمه إىل اهللا وإىل رسوله دُّ رَ مشكل يُ  وحرام  ,حالل بنيِّ

 ٌ ومن أخذ  ,ك الشبهات نجا من املحرماتذلك, فمن تر ْنيَ وشبهات بَ  ,بنيِّ
 .)٣٣٣(وهلك من حيث ال يعلم ,بالشبهات ارتكب املحرمات

دخلت أنا وأيب عىل أيب عبد اهللا : ويف صحيحة عبد اهللا بن سنان, قال
ًام لَ فكيف أنتم إذا رصتم يف حال ال ترون فيها إمام هدى, وال عَ : ݠ, فقال

إذا وقع هذا ليًال : غريق? فقال له أيبُيرى, وال ينجو منها إال من دعا دعاء ال
كوا بام يف أيديكم أما أنت فال تدركه, : فكيف نصنع? فقال فإذا كان ذلك فتمسَّ

                                                            
 .١٦٢: لنعامينلغيبة ال. ٣٤٨: كامل الدين ومتام النعمة )٣٣٢(

 .١/٦٨الكايف  )٣٣٣(
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 .)٣٣٤(حتى يتَّضح لكم األمر
يأيت عىل الناس زمان : ݠقال يل أبو عبد اهللا : قال ,عن أبان بن تغلبو

احلية يف جحرها, يأرز العلم فيها بني املسجدين كام تأرز  ,يصيبهم فيه سبطة
: قال .وجل هلم نجمهم يعني بني مكة واملدينة, فبينام هم كذلك إذ أطلع اهللا عزَّ 

فكيف نصنع فيام : قلت: قال .الفرتة والغيبة إلمامكم: وما السبطة? قال: قلت
 .)٣٣٥(كونوا عىل ما أنتم عليه حتى يطلع اهللا لكم نجمكم: بني ذلك? فقال

ن للشيعة بأن يلزموا األمر األول, ويبقوا ويف هذه الروايات وغريها بيا
إىل نفسه كأمحد إسامعيل وغريه,  الناس وعُ دْ من يَ قوا عىل ما هم عليه, وال يصدِّ 

حتى يظهر اإلمام املهدي ݠ, وال سيام مع شدة االمتحان والتمحيص, وعظم 
ًا, حيث عني لإلمامة يف آخر الزمان كام يف اخلرب الذي نقلناه قريبالفتن, وكثرة املدَّ 
ُصنَّ حتى : جاء فيه قوله ݠ أما واهللا ليغيبنَّ إمامكم سنينًا من دهركم, ولُتَمحَّ

مات, ُقتل, هلك, بأي واٍد سلك? ولتدمعنَّ عليه عيون املؤمنني, ولتكفأنَّ : يقال
كام تكفأ السفن يف أمواج البحر, فال ينجو إال من أخذ اهللا ميثاقه, وكتب يف قلبه 

ولُرتفعنَّ اثنتا عرشة راية مشتبهة, ال ُيدرى أي من بروح منه, اإليامن, وأيَّده 
 .)٣٣٦( ...أي

ال خيرج القائم حتى خيرج اثنا عرش من بني : ݠأيب عبد اهللا  وقول
  .)٣٣٧(هاشم, كلهم يدعو إىل نفسه

بيِّنة لكل أهل األرض تدل عىل  واضحةعالمة وهي  :الصيحة: الثالث
ظهور اإلمام املهدي ݗ, وعىل هذا دلت بداية احلركة املهدوية املباركة, و
                                                            

 .٣٤٨: كامل الدين ومتام النعمة )٣٣٤(

 .٣٤٩: نفس املصدر )٣٣٥(

 .١/٣٣٦الكايف  )٣٣٦(

 .٤٣٧: لغيبةا )٣٣٧(
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 .األحاديث

: ݠقال يل أبو عبد اهللا : قال ,عن ابن أيب يعفور فقد روى النعامين بسنده
وقتل  ,وخروج السفياين ,أمسك بيدك هالك الفالين اسم رجل من بني العباس

 :فقال ?هو املنادي ,وما الصوت :قلت ,والصوت ,وجيش اخلسف ,النفس
 .)٣٣٨(صاحب هذا األمر عرفوبه يُ  ,نعم

يعني بالصوت دون بقية  »عرف صاحب األمربه يُ «: وقوله ݠ
 الزكية, ومن قتل النفس ,من السفياين ذ أن الصيحة أكثر وضوحاً إ ,العالمات
كأن  ,اللبس فيها يقعف تؤوليمكن أن  العالماتهذه  فكل بالبيداء, واخلسف
املقتول هو النفس الزكية? هل هذا  أوأم ال?  السفياين رجل ما هل هونشك يف 

الناس يف ىل كل إيصل  ,دث عاملي كوينعىل أهنا حت األخبار فقد دلَّ أما الصيحة 
 .مجيع أرجاء األرض, ويسمعه كل أحد, حتى النائم فإنه يستيقظ

النداء من  :أنه قال ݠ الصادق اإلمامعن فقد روى عبد اهللا بن سنان 
وقتل النفس الزكية من  ,ين من املحتومواليام ,املحتوم املحتوم, والسفياين من

توقظ  ,وفزعة يف شهر رمضان :قال .وكف يطلع من السامء من املحتوم ,املحتوم
 .)٣٣٩(رج الفتاة من خدرهافزع اليقظان, وُخت النائم, وتُ 

 :وعن أيب بصري, عن أيب جعفر حممد بن عيل ݟ, قال يف حديث
ن شهر اهللا, والصيحة فيه شهر رمضا ; ألنالصيحة ال تكون إال يف شهر رمضان
من السامء باسم القائم  ينادي منادٍ  :ثم قال ,هي صيحة جربائيل إىل هذا اخللق

وال قائم إال  ,ن باملغرب, ال يبقى راقد إال استيقظن باملرشق ومَ فيسمع مَ  ,ݠ
فرحم اهللا من اعترب  ,من ذلك الصوت عىل رجليه فزعاً  وال قاعد إال قام ,قعد

فإن الصوت األول هو صوت جربئيل الروح األمني  ,ببذلك الصوت فأجا
                                                            

 .٢٦٢: لنعامينالغيبة ل )٣٣٨(

 .٢٦٦: نفس املصدر )٣٣٩(
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يكون الصوت يف شهر رمضان يف ليلة مجعة ليلة ثالث  :ݠثم قال  .ݠ
ويف آخر النهار صوت  ,واسمعوا وأطيعوا ,وا يف ذلكفال تشكّ  ,وعرشين

ك الناس ليشكِّ  ;»تل مظلوماً قُ  أال إن فالناً « :ينادي ,امللعون إبليس اللعني
سمعتم  فإذا قد هوى يف النار, متحريِّ   ذلك اليوم من شاكٍّ فكم يف ,ويفتنهم

وا فيه أنه صوت جربئيل, وعالمة ذلك أنه الصوت يف شهر رمضان فال تشكّ 
ض حرِّ فتُ  ,حتى تسمعه العذراء يف خدرها ,ݟينادي باسم القائم واسم أبيه 

 ئمال بد من هذين الصوتني قبل خروج القا :وقال .أباها وأخاها عىل اخلروج
وهو صوت جربئيل باسم صاحب هذا األمر واسم  ,صوت من السامء: ݠ

هو صوت إبليس اللعني ينادي باسم فالن أنه  ,أبيه, والصوت الثاين من األرض
وإياكم واألخري أن  ,بعوا الصوت األول, يريد بذلك الفتنة, فاتَّ تل مظلوماً قُ 
 .)٣٤٠(نوا بهفتَ تُ 

ال حيتمل ستقع ال حمالة بنحو ة الصيحوهذه األحاديث وغريها بيَّنت أن 
دت فقد  ,االشتباه أواللبس  ليلة اجلمعة (والوقت  ,واليوم ,تارخيها بالشهرحدَّ

اشتامله عىل ذكر وهو  ,النداءهذا لنا مضمون وبيَّنت  ,)رمضانمن شهر  ٢٣
اسم اإلمام املهدي واسم أبيه, ودلَّت روايات أخر عىل أن هذا النداء مشتمل 

رت هذه الروايات  ن أن احلق مع آل حممد ݜ,أيضًا عىل بيا نداء آخر من وحذَّ
 .تضلييل صادر عن إبليس اللعني, قد ُعنيِّ وقته ومضمونه ومصدره

سيسمعها مجيع  ݠ صيحة جربائيلكام أوضحت تلك األحاديث أن 
 !ويستيقظ من منامه ,بل حتى النائم يسمعها ,أهل األرض

 فأي بيان أوضح من هذا البيان?
 ? هذه العالمةعالمة أبلغ من وأي  

                                                            
 .٢٦٣: لنعامينلغيبة لا )٣٤٠(
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أمر و ;»من الشمس َنيُ بْ ن أمرنا ألَ إ« :ݜ لقوهلم مصداق هذا فعالً و

ال  ,يف رابعة النهار كالشمس الطالعةواضح ال لبس فيه,  ݗاإلمام املهدي 
لون النصوص الظاهرة التي , الذين يؤوِّ وأنصاره إسامعيلأمثال أمحد ىل إحيتاج 

فون ال حتتاج إىل تأويل, ويتم ّسكون باألحاديث الضعيفة وباملتشاهبات, وحيرِّ
عون الدعاوى العظيمة التي مل يستطيعوا إثباهتا بدليل دَّ الكلم عن مواضعه, ويَ 

  .واحد صحيح
وحفظ , لإلمامة العظمىعني املدَّ للمقامات اإلهلية املنتحلني كفانا اهللا رش 

فوظًا بربكات إمام العرص شاخمًا حممن رشور هؤالء وفتنهم كام كان اهللا مذهبنا 
 ,ةودرعه احلصين املنيعة علامئنا العاملني الذين هم حصون الدينݗ, وبجهود 

, وأن وخدمته ,ف برؤيتهوالتّرش  ,ݗ ووفقنا اهللا للدفاع عن صاحب األمر
واملجاهدين بني يديه, ل خمرجه, وجيعلنا من أنصاره, جه, ويسهِّ ل فرَ يعجِّ 

اهللا  وصىل, نيواحلمد هللا رب العامل ميع جميب,إنه س واملستشهدين حتت لوائه,
 .بني الطاهرينعىل حممد وآله الطيِّ 
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 .حممد بن احلسن بن فروخ الصفار: بصائر الدرجات −١٨
حممد الشيخ العالمة : بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار −١٩

 .باقر املجليس
 .السيد حممد حممد صادق الصدر: بحث حول الرجعة −٢٠
 .العقييلناظم : البالغ املبني −٢١
 .ابن تيمية احلليم عبدبن أمحد : بيان تلبيس اجلهمية −٢٢

 
 )ت(

 .حممد مرتىض احلسيني الواسطي الزبيدي احلنفي: تاج العروس −٢٣
  .السيد حممد حممد صادق الصدر: تاريخ الغيبة الصغرى −٢٤
 .السيد حممد حممد صادق الصدر: تاريخ ما بعد الظهور −٢٥
 .شمس الدين الذهبي: تذكرة احلفاظ −٢٦
 .ݠمنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري : اإلمام العسكريتفسري  −٢٧
 .حممد بن مسعود العيايش: تفسري العيايش −٢٨
 .نجم احللبي بنالدين أبو الصالح تقي : تقريب املعارف −٢٩
 .حممد بن احلسن الطويسالشيخ : هتذيب األحكام يف رشح املقنعة −٣٠



 ٢٥٧ ....................................................................................  املصادر

 
 

 .عبداهللا املامقاين الشيخ: الرجالتنقيح املقال يف علم  −٣١
 .السيد حممد عيل األبطحي: املقال يف تنقيح كتاب رجال النجايشهتذيب  −٣٢
 .بن بابويهالشيخ الصدوق حممد بن عيل بن احلسني  :التوحيد −٣٣

 
 )ث(

الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن احلسني : ثواب األعامل وعقاب األعامل −٣٤
 .ابن بابويه

 
 )ج(

 .أبو حممد األنصاري: جامع األدلة −٣٥
 .ن األشعثحممد بن حممد ب: اجلعفريات −٣٦
عيل بن موسى بن  السيد ريض الدين: مجال األسبوع بكامل العلم املرشوع −٣٧

 .طاووس
حممد بن احلسن احلر الشيخ : القدسية األحاديثاجلواهر السنية يف  −٣٨

 .العاميل
 

 )ح(
 .إسامعيلأمحد  اإلمامةعي دَّ مُ : حاكمية اهللا −٣٩

 
 )خ(

 .الطربيس حسني النورياملريزا : خامتة املستدرك −٤٠



عي املهدوية  ........................................................   ٢٥٨  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
 .منسوبة إىل أمحد إسامعيل من موقعه الرسمي خطابات −٤١
  .قطب الدين الراوندي: اخلرائج واجلرائح −٤٢
 .بن بابويهالشيخ الصدوق حممد بن عيل بن احلسني : اخلصال −٤٣

 
 )د(

 .ناظم العقييل: وصّيةعن ال دفاعاً  −٤٤
  .الطربي الشيعيبن رستم حممد بن جرير  :اإلمامةدالئل  −٤٥

 
 )ر(

 .اهلدى عيل بن احلسني املرتىضالرشيف علم : رسائل املرتىض −٤٦
 .ثني حممد بن الفتال النيسابوريزين املحدِّ : روضة الواعظني −٤٧

 
 )س(

عبد امللك بن حسني بن : سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل −٤٨
 . عبد امللك العاصمي املكي

 
 )ش(

مد بن حمالقايض أبو حنيفة النعامن : رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار − ٤٩
 .املغريب

 .املوىل حممد صالح املازندراين: رشح أصول الكايف − ٥٠
 .إسامعيلأمحد  اإلمامةعي دَّ مُ : اإلسالمرشائع  −٥١



 ٢٥٩ ....................................................................................  املصادر

 
 

 )ص(
 .إسامعيل بن محاد اجلوهري: الصحاح −٥٢
 .مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري: صحيح مسلم −٥٣
 .عيل بن يونس البيايض العاميل: ي التقديمىل مستحقِّ إالرصاط املستقيم  −٥٤

 
 )ط(

موسى بن ريض الدين عيل بن : الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف −٥٥
 .طاووس

 
 )ع(

 .السلمي ىيوسف بن حيي: عقد الدرر يف أخبار املنتظر −٥٦
 .حممد بن احلسن الطويسالشيخ الطائفة شيخ : العدة يف أصول الفقه −٥٧
 .بن بابويهالشيخ الصدوق حممد بن عيل بن احلسني : علل الرشائع −٥٨
بن حممد بن عيل بن احلسني الصدوق الشيخ : ݠ اعيون أخبار الرض −٥٩

 .بابويه
 

 )غ(
يب مجهور أحممد بن عيل بن : الدينية األحاديثيل العزيزية يف اللئاغوايل  −٦٠

 .األحسائي
 .حممد بن احلسن الطويسالشيخ شيخ الطائفة : الغيبة −٦١
 .املعروف بابن أيب زينب النعامين بن جعفر براهيمإحممد بن : الغيبة −٦٢



عي املهدوية  ........................................................   ٢٦٠  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ

 )ف(
 .أبو هالل العسكري: ق يف اللغةالفرو −٦٣
أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد ابن عقدة : ݠفضائل أمري املؤمنني  −٦٤

 .الكويف
 .موسى بن طاووسريض الدين عيل بن : فالح السائل −٦٥
 .حممد بن احلسن الطويسالشيخ شيخ الطائفة : الفهرست −٦٦
 .أمحد بن عيل النجايش: في الشيعةفهرست أسامء مصنِّ  −٦٧
 .الشيخ عبد اهللا املامقاين: جالية من تنقيح املقال يف علم الرجالالفوائد الر −٦٨
 .حممد بن عيل الشوكاين: الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة −٦٩

 
 )ق(

 .عبد اهللا بن جعفر احلمريي: سنادقرب اإل −٧٠
 

 )ك(
 .الكليني قوبعي حممد بن اإلسالمثقة : الكايف −٧١
 .اجلرجاينعبد اهللا بن عدي : الكامل يف ضعفاء الرجال −٧٢
 .جعفر بن حممد بن قولويه: كامل الزيارات −٧٣
 .سليم بن قيس اهلاليل العامري: كتاب سليم −٧٤
 .العالمة عيل بن عيسى األربيل: كشف الغمة يف معرفة األئمة −٧٥
 .حممد بن عيل اخلزاز القمي :كفاية األثر يف النص عىل األئمة االثني عرش −٧٦
 بن بابويه بن احلسني الشيخ حممد بن عيل: كامل الدين ومتام النعمة −٧٧

 .الصدوق



 ٢٦١ ....................................................................................  املصادر

 
 

 .أبو الفتح حممد بن عيل الكراجكي :كنز الفوائد −٧٨
 

 )ل(
 .األفريقي مكرم بن منظورحممد بن : لسان العرب −٧٩

 
 )م(

  .إسامعيلأمحد  اإلمامةعي دَّ مُ : املتشاهبات −٨٠
 .احلسن بن سليامن احليل :املحترض −٨١
 .احلسن بن سليامن احليل :البصائرخمترص  −٨٢
 .الشيخ عيل النامزي الشهرودي: ال احلديثمستدركات علم رج −٨٣
 .أبو القاسم جعفر بن احلسن املعروف باملحقق احليل: معارج األصول −٨٤
 .بن بابويه حممد بن عيل بن احلسنيالصدوق الشيخ : معاين األخبار −٨٥
 .عالء السامل: مع العبد الصالح −٨٦
 .السيد أبو القاسم اخلوئي: معجم رجال احلديث −٨٧
 .حممد باقر املجليسالشيخ العالمة : مرآة العقول −٨٨
 .الشيخ حممد بن املشهدي: املزار −٨٩
 .براهيم بن عيل الكفعميإتقي الدين : املصباح −٩٠
 .الشيخ حممد بن احلسن الطويس: مصباح املتهجد −٩١
 .أمحد بن عياش اجلوهري: مقتضب األثر يف النص عىل األئمة االثني عرش − ٩٢
 .الدين عيل بن موسى بن طاووسريض : املالحم والفتن −٩٣
 .حممد بن عبد الكريم الشهرستاين: مللل والنحلا −٩٤
 .الدين حممد بن عيل بن شهرآشوب رشيد: مناقب آل أيب طالب −٩٥
 .الشيخ حممد رضا املظفر: املنطق −٩٦



عي املهدوية  ........................................................   ٢٦٢  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
 .ضياء الزبيدي: هدّينياملهدي وامل   −٩٧
  .املوقع الرسمي يف اإلنرتنت ألمحد إسامعيل   −٩٨

 
 )و(

 .الفيض حممد حمسن الكاشاين: الوايف    −٩٩
 .صالح الدين خليل بن ايبك الصفدي: بالوفيات الوايف −١٠٠
 .ناظم العقييل: والويص وصّيةال −١٠١



 
 

  احملتويات فهرس

 
 ٥  ....................................................................  اإلهداء
 ٧  .....................................................................  مقدمة

 ١١  ................................................  ما هي دعوة أمحد إسامعيل?
 ١٣  ........................  ݠ املهدي اإلمام نسل من أنه إسامعيل أمحد دعوى

 ١٩  ......................................  دعوى أمحد إسامعيل أنه املهدي األول
 ١٩  ..........................................................  :رواية الوصّية

 ٢١  ...............................................  مناقشة سند رواية الوصّية
 ٣٣  ...............................................  مناقشة متن رواية الوصّية

 ٣٥  ...........................................................  الدليل األول
 ٤٠  ............................................................  الدليل الثاين
 ٥٠  ..........................................................  الدليل الثالث

 ٦٣  .............................  :القرائن املدعاة لتصحيح سند رواية الوصّية
 ٦٣  ....................................................  موافقة القرآن −١
 ٧٢  ...........................................  روايتها يف كتاب معترب −٢
 ٧٣  ............................................  تواتر مضمون الرواية −٣
 ٧٣  ..............................................عدم وجود معارض −٤
 ٧٣  ................................................  عدم احتامل التقية −٥
 ٧٥  ..........................................  استدالل العلامء بالرواية −٦



عي املهدوية  ........................................................   ٢٦٤  الشهب األمحدية عىل ُمدَّ
 ٧٦  ...........................................  عىل من تنطبق رواية الوصّية?

عيها إال صاحبها  ٧٦  ............................  أدلتهم عىل أن الوصية ال يدَّ
 ٨٣  ..............................................  دعوى أمحد إسامعيل السفارة

 ٨٣  ...........................................................  فارةمعنى الس
 ٨٤  .................................................  تعيني سفري اإلمام ݠ

 ٨٨  ..........................................  السفارة يف عرص الغيبة الكربى
 ١٠٩  ...........................................  د إسامعيل أنه الياميندعوى أمح

 ١٠٩  ..................................................  اليامين من اليمن −١
 ١١٢  ...................................  اليامين من ولد زيد الشهيد ݤ  −٢
 ١١٣  ..................................................  اليامين والعصمة −٣
 ١١٨  ..................................................  اليامين والسفارة  −٤

 ١٢٥  .............................  !دعوى أمحد إسامعيل أنه اإلمام الثالث عرش
 ١٢٥  .........................................  األدلة عىل أن األئمة اثنا عرش

 ١٣١  ..................................  رد استدالالت أمحد إسامعيل وأتباعه
 ١٧٥  .................................................  قانون معرفة اإلمام ݠ

 ١٧٧  ........................................  الطريق الصحيح ملعرفة اإلمام
 ١٧٧  .......................................................  االختبار −١
 ١٨١  ......................................................  العالمات −٢
 ١٨٤  ........................................................  املعجزة −٣

 ١٩٣  ...........................................  :أدلة أمحد إسامعيل وأتباعه
 ١٩٤  ........................................................  الوصّية −١
 ١٩٧  ..................................................  العلم واملعرفة −٢
 ٢٠٠  ....................................................  حاكمية اهللا −٣



 ٢٦٥ ..........................................................................  فهرس املحتويات

 
 

 ٢٠٢  .......................................................  األحالم −٤
 ٢١٨  ..................................................  االستخارات −٥

 ٢٢٠  ...........................................  أين سالح رسول اهللا ݕ?
 ٢٢٤  ............................................................  لفتة أخرية

 ٢٢٧  .........................................  الصفات املزعومةألمحد إسامعيل
 ٢٣٣  .........................................  هل أمحد إسامعيل حيٌّ أو ميت?

 ٢٣٥  ..............................................  سفري غائب إلمام غائب
 ٢٣٨  ...................................................  غائب يمّهد لغائب

م األمان  ٢٤٠  .........................................  مراجعنا العظام هم صامَّ
 ٢٤٩  .............................................................  كلمة أخرية

 ٢٥٥  ................................................................. املصادر
  ٢٦٣  .......................................................  فهرس املحتويات
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