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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ّ:  

ــيّدنا  ــد هللا رّب العــاملني، والصــالة والســالم عــٰىل س احلم

 .ونبيّنا حمّمد وآله الطيّبني الطاهرين

اطع وما جاء ملدعو أمحد إسامعيل گاحلديث عن ا بعد أن كثر

دعـوٰى ) ٥٠(به من دعاوٰى وأكاذيب وصـلت إٰىل أكثـر مـن 

باطلــة مــا أنــزل اهللا هبــا مــن ســلطان رأٰى مركــز الدراســات 

رضورة التصّدي لبيان زيف  التخّصصية يف اإلمام املهدي 

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

لدليل العلمي والربهان املنطقي فأنت ال جتـد يف علمية تعتمد ا

س والكـذب واالفــرتاء طيّـات دعاويـه غـري الزيـف والتـدلي

وهــذه كتبــه وكتــب  -الروايــات  واالنتقــاء يف االعــتامد عــىلٰ 

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

 جتد هلا مساحة يف بعـض النفـوس الضـعيفة أّوالً فتحتـاج إىلٰ 
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بعض التوضيحات وبلورة األُصول والقيم وبيان األُسس التي 

السري البرشي عمومًا والطائفة  ٰى يعتمد عليها املنهج العلمي لد

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

َت َلنـا َلْوال َأْرَسْلَت إَِليْنا َرُسوالً ُمنْـِذرًا َوأََقْمـ«: لئالَّ يقول أحد

 .)١(»ٰى َعَلًام هاِديًا َفنَتَّبَِع آياتَِك ِمْن َقبِْل َأْن َنِذلَّ َوَنْخز

اطع يعتـرب ابـن گـ ر هـذا الكـّراس للـرّد عـىلٰ ـلذا فإنَّ نش

حلقـة مـن حلقـات التصــّدي ألهـل البـدع والزيـغ، مضــافًا 

ــبهات مــن  إىلٰ  ــطة مركــز الدراســات يف رّد الش بــاقي أنش

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

 .املهدي وغريها ٰى وصحيفة صد

يـا مقلِّـب القلـوب ثبِّـت «احلـّق  الثبـات عـىلٰ  نسأله تعاىلٰ 

 .»دينك قلوبنا عىلٰ 

 مدير املركز

 السيّد حمّمد القبانچي

                                                             

 .٥٠٥: ١إقبال األعامل ) ١(



 

اوة اوأ ط  

   اي 

أمحـــد  ٰى دعـــاو القـــارئ العزيـــز أنَّ  عـــىلٰ  ٰى ال خيفـــ

راد هبـا يف األسـاس نصـاره يف الـيامين ال ُيـطـع وأگاإسامعيل 

ــٰى إثبـات بعــض املقامـات العظيمــة للــيامين وكفـ راد ام ُيــ، وإنَّ

فضــيلة  ، وجتريــده عــن كــلِّ ر ـهبــا حماربــة إمــام العصــ

ـ ذوا الـيامين وسـيلة ثبتت له، ولتحقيـق مـآرهبم الشـيطانية اختَّ

ــ لــذلك، فنســبوا إليــه كــّل   ت الروايــات املتــواترة عــىلٰ مــا دلَّ

 .ثبوته لإلمام املهدي املنتظر 

 ّ آل   طا أن رّد ز:  

ــ ــيامين ا وممَّ ــوه لل ــامعيل  -أثبت ــد إس ــو أمح ــع گاوه ط

د ومهــدي آخــر قــائم آل حمّمــ أنَّــه -بحســب دعــواهم 

 .الزمان
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الـيامين هـو (اق الـديراوي حتـت عنـوان قال عبد الـرزّ 

 ):د ومهدي آخر الزمانقائم آل حممّ 

ــالورد ( ــد اهللا، ق ــن أيب عب ــايف ع ــّل «: يف الك ــة  ك راي

ــ ــُترَف د مــن دون ع قبــل قيــام القــائم فصــاحبها طــاغوت ُيعبَ

 .)١(»اهللا

ع اإلطـالق ُترَفـ رايـة عـىلٰ  كـّل  هذه الروايـة تعنـي أنَّ 

د مـن قبل القائم هي رايـة ضـالل، وصـاحبها طـاغوت ُيعبَـ

 .طمن هذا احلكم غري راية القائم فق ٰى دون اهللا، ال ُيستثن

م أنَّ رايــة الــيامين ا علمنــا ممَّــولكنّــ وهــي قبــل  -ا تقــدَّ

الرايـات،  ٰى ، بـل أهـدٰى ي رايـة هـده - اإلمام املهدي 

ــة  ــة الــيامين والرواي فكيــف نخــرج مــن التعــارض بــني رواي

 الواردة يف الكايف أعاله؟

أن ُيبقـي  للتعـارض ال بـدَّ  حلٍّ  أيَّ  ليكن واضحًا لنا أنَّ 

 .ط منهام شيئاً وايتني دون أن ُيسقِ مضموين كلتا الر عىلٰ 
                                                             

 . ٢٤٦: ٨الكايف ) ١(
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ــ واحلــّل  ــن أن نتحصَّ ــذي يمك ــد ال ــا الوحي له يف حالتن

راية القـائم ورايـة الـيامين مهـا رايـة واحـدة،  أنَّ : هو أن نقول

ــة أنَّ  ــّوي حقيق ــذا يق ــيامين وه ــه ال ــو نفس ــائم ه ــذه . الق وه

ـ أمـري جـيش  أنَّ  ت عـىلٰ احلقيقة أشارت هلا الروايـة التـي نصَّ

ــة عشــالغضــب أو ق ــد األصــحاب الثالثامئــة وثالث ــو ـائ ر ه

 .)١()خليفة يامين

 ّ آل   ما أن رّد ز:  

ــه  نَّ إ ــّل «: قول ــ ك ــة ُترَف ــائم راي ــام الق ــل قي ع قب

ــ ــاغوت ُيعبَ ــاحبها ط ــن دون اهللا فص ــاظر إىلٰ » د م ــري ن  غ

 :راية اليامين ونحوها بأن نقول

ا طواغيـت ُيعبَــدون املـراد بالرايــات التـي أصــحاهب إنَّ 

ــاىلٰ  ــن دون اهللا تع ــام  م ــدعوة اإلم ــاّدة ل ــات املض ــي الراي ه

ــدي  ــات  امله ــاكلها، أو الراي ــا ش ــفياين وم ــة الس كراي

ــ ــي ال ُيعَل ــة الت ــإنَّ املجهول ــحاهبا، ف ــدق أص ــحاهبا  م ص أص
                                                             

 . ١٢١: ةجامع األدلَّ ) ١(
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دون مـــن دون اهللا وإن كـــانوا يف ظـــاهرهم طواغيـــت ُيعبَـــ

 .احلقِّ  ْدعون إىلٰ يَ 

ــ  عــىلٰ  نــصَّ اإلمــام املعصــوم  ا الرايــات التــيوأمَّ

ــ ــدأهنَّ ــات ه ــرب أنَّ  ٰى ا راي ــاين، وأخ ــيامين واخلراس ــة ال  كراي

ــحاهبا ســيقومون بنصــ ــام املهــدي ـأص ــىلٰ  رة اإلم  ع

ـ م صـادقون عدّوه، وإعانتـه يف دعوتـه، وكشـف لنـا عـن أهنَّ

رهتم شـيئًا مـن أغـراض ـم ال يريـدون بنصـيف دعوهتم، وأهنَّ 

ــإنَّ  ــدنيا، ف ــاهتم ال  ال ــكَّ راي ــ ش ــات يف أهنَّ ــرادة براي ــري م ا غ

ـــة، وال شـــكَّ  ـــال ال  يف أنَّ  الضـــالل املذموم ـــؤالء الرج ه

 . دون من دون اهللا تعاىلٰ يمكن أن يكونوا طواغيت ُيعبَ 

هــذه الرايــات غــري داخلــة يف  إنَّ : وبتعبــري آخــر أقــول

ــه  ــوم قول ــ كــّل «: عم ــة ُترَف ــام القــائم راي ع قبــل قي

ــــ»اهللا د مــــن دون فصــــاحبها طــــاغوت ُيعبَــــ ا ؛ ألهنَّ

ـ منصوص عـىلٰ  صـة لـذلك ٰى ا رايـات هـدأهنَّ ، فتكـون خمصِّ

ــًا؛ ألنَّ  ــة ختّصص ــي خارج ــل ه ــوم، ب ــد العم ــة اهل ال  ٰى راي

ــن دون اهللا،  ــد م ــاغوت ُيعبَ ــاحبها ط ــون ص ــن أن يك يمك
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رايــات الضــالل  احلــديث نــاظر إىلٰ  وهــذا يفيــدنا بــأنَّ 

 .ٰى ا رايات هدأهنَّ  التي مل ُينَّص عىلٰ  ٰى خراألُ 

اق ضـح بطـالن مـا قالـه عبـد الـرزّ إذا عرفت ذلـك يتَّ 

ــن أنَّ  ــديراوي م ــائم  ال ــة الق ــيامين وراي ــة ال ــة  راي راي

 واحــدة، بــل مهــا رايتــان خمتلفتــان، إحــدامها تــدعو إىلٰ 

 .ٰى خراألُ 

 والـيامين قائـد عســكري، يكـون خروجــه عالمـة عــىلٰ 

، الــذي يمــأل األرض قــرب ظهــور اإلمــام القــائم 

ــ ــدالً ك ــطًا وع ــي قس ــث الت ــواترًا يف األحادي ــك مت ام ورد ذل

 .ة من غري خالف بينهم يف ذلكنَّ رواها الشيعة وأهل السُّ 

ــىلٰ واملطَّ  ــع ع ــت  ل ــل البي ــات أه ــريهم  رواي وغ

ــ  الــيامين خيــرج قبــل قيــام القــائم  أنَّ  ة عــىلٰ ا داّلــجيــد أهنَّ

قــرب الظهــور  بأشــهر، ويكــون خروجــه عالمــة عــىلٰ 

ــ، ويُ ر اإلمــام املهــدي ـنصــالــيامين ي س، وأنَّ املقــدَّ  د مهِّ

ـله، وأنَّـ فيخـرج مـن  ا القـائم ه خيـرج مـن الـيمن، وأمَّ

مة، وغري ذلـك مـن وجـوه االفـرتاق التـي تـورث ة املكرَّ مكّ 
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اليامين رجل آخر خمتلـف متامـًا عـن اإلمـام القـائم  القطع بأنَّ 

ــمهــدي هــذه األُ  ــة مَّ ب مــن ، ومــع ذلــك فأنــا ال أتعجَّ

ــذي ــوم ال ــؤالء الق ــادلون يف ه ــحات، وجي ــرون الواض ن ينك

الواضــح  البــدهييات، ويــرّدون املتــواترات، وينكــرون احلــّق 

 .وهم يعلمون

ــمّ  ــ إنَّ  ث ــيامين إنَّ ــة ال ــتحقَّ راي ــة ام اس ــون راي ت أن تك

ـــ ؛ ألنَّ ٰى هـــد ، وال اإلمـــام املهـــدي  عو إىلٰ دْ الـــيامين َي

ـــ ـــه ا ْدعو إىلٰ َي ـــذي جعل ـــديث ال ـــه، ويف احل ـــع لگانفس ط

ــ ــاره أعظ ــوأنص ــاقر م حجَّ ــام الب ــديث اإلم ــو ح ــم، وه ة هل

 مــن رايــة  ٰى ولــيس يف الرايــات رايــة أهــد«: ورد قولــه

، ومـن )١(»صـاحبكم عو إىلٰ دْ ه َيـ؛ ألنَّـٰى اليامين، هي رايـة هـد

ــه الواضــح أنَّ  ــراد بقول ــ«: امل ــألنَّ ــ» صــاحبكم عو إىلٰ دْ ه َي ه أنَّ

، ولـو كـان الـيامين هـو اإلمـام صاحب األمـر  عو إىلٰ دْ يَ 

التعليـل  مثـل هـذا التعبـري، وملـا صـحَّ  ملـا صـحَّ  قائم ال

                                                             

 . ٢٦٤: الغيبة للنعامين) ١(
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ــ ــاد شخصــية  ه عــىلٰ بــذلك؛ ألنَّ ــه الــديراوي مــن اّحت مــا قال

ة علَّـ هـذه الفقـرة هـو أنَّ  ٰى يكـون معنـ الـيامين والقـائم 

نفسـه، وهـذه  عو إىلٰ دْ ه َيـالرايـات أنَّـ ٰى كون راية اليامين أهـد

ــ ــا ة غــري صــحيحة؛ ألنَّ علَّ ــع أصــحاب الراي ــمجي ْدعون ت َي

مـن دون  أنفسهم، فكيف صـارت رايـة الـيامين رايـة حـّق  إىلٰ 

 !سائر الرايات؟

ص ا ما ؟  

ــادَّ  ــامعيل  ٰى ع ــد إس ــاره أنَّ گاأمح ــع وأنص الــيامين  ط

 .معصوم منصوص العصمة

د أمحـد احلسـن السـيّ (طع يف بيـان لـه بعنـوان لگاقال ا

 ســــنة ربيـــع الثـــاين )٢١(بتـــاريخ ) الـــيامين املوعـــود

 :)هـ١٤٢٦(

ــاً ( ــ: (ثاني ــأنَّ ــقِّ  عو إىلٰ دْ ه َي ــتقيم وإىلٰ  احل ــق مس ): طري

راط املسـتقيم ـوالطريـق املسـتقيم أو الصـ احلـقِّ  والدعوة إىلٰ 

ل النــاس يف ، فيُــدِخ ]كــذا[هــذا الشــخص ال خيطــأ  أنَّ  يتعنـ
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ــ ــل أو ُخي ــقِّ رِ باط ــن ح ــجهم م ــوص ، أي أنَّ ــوم منص ه معص

 . )١()العصمة

 :ة جهاتدَّ وكالمه باطل من ع

ــا أنَّ  أنَّ  - ١ ــي ورد فيه ــة الت ــيامين  الرواي ــ«ال عو إٰىل دْ َي

إثبـات  روايـة ضـعيفة، فـال يصـحُّ » وإٰىل طريق مستقيم احلقِّ 

ــة  ــرية برواي ــة اخلط ــي هــي مــن املقامــات الديني العصــمة الت

فضــالً عــن العصــمة  ضــعيفة الســند ال يثبــت هبــا مســتحّب 

 .صول العقائدالتي هي من أُ 

ــمةا أنَّ  - ٢ ــي لعص ــطالح ه ــي : يف االص ــف خف لط

تــرك  ف، بحيـث ال يكــون لــه داٍع إىلٰ بــاملكلَّ  يفعلـه اهللا تعــاىلٰ 

 .)٢(ذلك الطاعة وارتكاب املعصية مع قدرته عىلٰ 

ــه  ــدح يف نفس ــث ال ينق ــخص بحي ــون الش ــي ك أو ه

املكــروه  ارتكــاب احلــرام واالســتمرار عــىلٰ  ة امليــل إىلٰ الزكيَّــ

الزم ذلــك علمــه بالوظــائف رعية، وـأو تــرك الوظيفــة الشــ
                                                             

 . ٤٣: ٤ت املتشاهبا) ١(

 . ٨٩: رشح الباب احلادي عرش) ٢(
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ـــلِّ  ـــن اِحل ـــا م ـــائع وأحكامه ـــب  والوق ـــة والواج واحلرم

 .)١(وغريه

ل املعصوم هو الذي ال خيطئ فيُـدِخ  طع أنَّ لگاا زعم اأمَّ 

 ٰى مغاير للمعنـ ٰى ، فهو معنجهم من حّق الناس يف باطل أو ُخيرِ 

ـ طـع لگاام قـال بـه هـذا ااالصطالحي املعروف للعصمة، وإنَّ

م ال يستطيعون أن يثبتوا العصمة بمعناها املعروف وأتباعه ألهنَّ 

طع الذي لـه تسـجيالت منشـورة يف موقـع گاألمحد إسامعيل 

أنصاره مملوءة بأخطاء لغوية كثرية، بل أخطاؤه يف قراءة آيـات 

من القرآن الكـريم فاضـحة، ال يقـع فيهـا كثـري مـن صـبيان 

 !؟روف للعصمةاملع ٰى املسلمني، فكيف يكون معصومًا باملعن

 ٰى طـــع معصـــوم هبـــذا املعنـــلگاا وهلـــذا زعمـــوا أنَّ 

ـلوه عـىلٰ  مقـاس إمـامهم، ومـع ذلـك  املستحَدث الـذي فصَّ

ه غـري معصـوم طـع؛ ألنَّـگاأمحـد إسـامعيل  ه ال ينطبق عىلٰ فإنَّ 

أباطيلــه الكثـــرية وأخطـــاءه  الـــذي ذكـــروه؛ ألنَّ  ٰى بــاملعن

الفاضـحة أدخلـت مجيـع أتباعـه يف الباطـل وأخـرجتهم مـن 

                                                             

 . ١٠٤: األنوار اإلهلية يف املسائل العقائدية) ١(
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ــاحلـقِّ  عاءاتــه الكثـرية الباطلــة املخالفــة قوه يف ادِّ م صـدَّ ؛ ألهنَّ

ــ ــة املحقَّ ــات الطائف ــإلمجاع ــور األئمَّ ــذ عص  إىلٰ  ة ة من

ـ يومنا هـذا، مثـل دعـواه أنَّ  رون إمامـًا، ـة أربعـة وعشـاألئمَّ

ــ ــوم، وأنَّ وأنَّ ــام معص ــاهبة  ه إم ــه مش ــة ب ــوة خاّص ــه دع ل

ــ ــراهيم وموس ــوح وإب ــدعوات ن ــ ٰى ل ــ  ٰى وعيس د وحمّم

قها التــي ال يُ  )١(ٰى خــراألُ  ٰى ، وغريهــا مــن الــدعاو صــدِّ

 .قلبه عىلٰ  عَ عقله، وُطبِ  عىلٰ  َب  من ُغلِ إالَّ 

                                                             

 ذكرت فيه مجلة وافـرة مـن هـذه ، فإّين )٥٥ ص( القاصم راجع كتايب الردّ ) ١(

ه رسول املهدي وسفريه، ووصّيه وحفيد حفيـده أنَّ : الدعاوٰى الباطلة، منها

ه سعد النجوم، ودرع داود، والنجمة السداسية،  لألمر من بعده، وأنَّ املتوّيل 

شري إليه بالرسول يف آيات كثرية من القرآن الكـريم، ه أُ ونجمة الصبح، وأنَّ 

د بميكائيـل، ه يمأل األرض قسطًا وعدالً، وأنَّ وأنَّ  د بجربئيـل، ومسـدَّ ه مؤيَّ

ه مـذكور ه اليامين املذكور يف الروايات، مضافًا إٰىل أنَّ ومنصور بإرسافيل، وأنَّ 

ه شـبيه ، وأنَّـه أفضل مـن عيسـٰى بـن مـريم يف التوراة واإلنجيل، وأنَّ 

د املسيح إٰىل النصارٰى، ورسـول ه رسول السيّ عيسٰى الذي فداه بنفسه، وأنَّ 

 م الناس، وأنَّ كلِّ ه داّبة األرض التي تُ ر، وأنَّ ـإيليا إٰىل اليهود، ورسول اخلض

ل مـن يـدخلون أنصـاره أوَّ  ألسـود، وأنَّ ه احلجـر اة، وأنَّ بظهره خاتم النبوَّ 

 .ةاجلنَّ
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مجيــع عــوام املســلمني وغــريهم  ذلــك فــإنَّ  مضــافًا إىلٰ 

ــثالً ال  ــر م ــا ورشب اخلم ــاءهم كالزن ــن أخط ــون، ولك ُخيطئ

ــدِخ  ، جهم مــن حــّق ل النــاس اآلخــرين يف باطــل وال ُختــرِ ُت

 !اره؟طع وأنصلگاصومون أيضًا بنظر افهل هم مع

ـــر نقـــول ـــري آخ ـــلمني  إنَّ : وبتعب ـــع عـــوام املس مجي

طــع أيضـــًا خيطــئ، وعــوام املســـلمني ال لگاخيطئــون، وا

ــدِخ  ــل، وال ُخيرِ ُي ــئهم يف باط ــاس بخط ــن لون الن ــوهنم م ج

طـع مـن هـذه الناحيـة، فلـامذا لگا، فال فرق بينهم وبـني احّق 

 !عوام املسلمني؟ًا دون غريه من طع معصوملگاصار ا

وبـني كــون  احلــقِّ  ه ال مالزمـة بــني الـدعوة إىلٰ نَّـأ - ٣

ــري  احلــقِّ  إىلٰ  عٍ الــداعي إليــه معصــومًا، فكــم مــن دا وهــو غ

 وإىلٰ  احلـقِّ  عو إىلٰ دْ مـؤمن أن َيـ تكليـف كـّل  معصوم، بـل إنَّ 

طريق مسـتقيم، ومـا فريضـة األمـر بـاملعروف والنهـي عـن 

ــل كــّل احلــقِّ   دعــوة إىلٰ املنكــر إالَّ  ــاملعروف  ، فه ــأمر ب مــن ي

 مــذهب أهــل البيــت  عو إىلٰ دْ عــن املنكــر، أو َيــ ٰى وينهــ

 !معصوم؟
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ــ احلــقِّ  الــدعوة إىلٰ  نَّ أ - ٤ ــام ورد ـيف الروايــة مفسَّ رة ب

ــو أنَّ  ــا، وه ــ فيه ــيامين َي ــر دْ ال ــاحب األم ــعو لص ه ، فإنَّ

ــال ــ«: ق ــاحبكمألنَّ ــدعو لص ــ»ه ي ــي أنَّ ــذا يعن ــ، وه عو دْ ه َي

 كـّل  ، وهـو صـادق يف دعوتـه لـه، ال أنَّ ي لإلمام املهـد

 .ورصاط مستقيم ما يصدر عنه حّق 

ــأ - ٥ ــذا الوصــف يف حــقِّ نَّ ــال ه ــبه أمث ــا يش  ه ورد م

 :عـدم عصـمتهم، مـنهم ء أمجـع املسـلمون عـىلٰ رجال أجـالَّ 

يـدعوهم «:  الـذي قـال فيـه النبـّي  ر بـن يـارس عّام 

ــ إىلٰ  ــ والــدعوة إىلٰ  ،)١(»ةاجلنَّ  بــال شــكٍّ  احلــقِّ  إىلٰ ة دعــوة اجلنَّ

 .وال شبهة

زيـد الشـهيد رضـوان اهللا عليـه الـذي ورد يف  :ومنهم

ــك، فقــد رو ــايف(يف  الكلينــي  ٰى مدحــه مثــل ذل ) الك

ــن القاســم ــيص ب ــن ع ــد ،بســند صــحيح ع اهللا  عــن أيب عب

 ــ ــديثأنَّ ــال يف ح ــوا«: ه ق ــإنَّ : وال تقول ــد، ف ــرج زي  خ
                                                             

ــــوار ) ١( ــــار األن ــــار ؛ ٣٢و ٢٥: ٣٣بح ــــحيح ؛ ٤١٢: ١رشح األخب ص

 . ١٥٨: ١البخاري 
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ام نفسـه، إنَّـ كم إىلٰ زيدًا كـان عاملـًا، وكـان صـدوقًا، ومل َيـْدعُ 

ــَوىفٰ د الرضــا مــن آل حمّمــ دعــاكم إىلٰ  بــام  ، ولــو ظهــر َل

 .)١(»دعاكم إليه

هـي دعــوة  د الرضـا مــن آل حمّمـ دعوتـه إىلٰ  فـإنَّ 

طريــق مســتقيم،  وإىلٰ  احلــقِّ  إمــام زمانــه، وهــي دعــوة إىلٰ  إىلٰ 

 .دعوة اليامين كذلك كام أنَّ 

 املفيــد الشـيخ  بـل ورد نفـس هــذا التعبـري يف حــقِّ 

، )االحتجـاج(يف كتـاب  مـا ذكـره الشـيخ الطـربيس  عىلٰ 

، الـذي كتبـه يف التوقيـع الصـادر عـن صـاحب الزمـان 

بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، «: ، وقــال فيــهللشــيخ املفيــد 

الــداعي إليــه بكلمــة ، ا النــارص للحــقِّ ســالم اهللا عليــك أّهيــ

 .)٢(»الصدق

ـ  ر بـن يـارسّام ه مل يقـل أحـد بعصـمة عـومن املعلوم أنَّ

، بـــل أمجـــع أو زيـــد الشـــهيد أو الشـــيخ املفيـــد  
                                                             

 . ٢١٩: ٨الكايف ) ١(

 . ٣٢٤: ٢االحتجاج ) ٢(
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ــىلٰ  ــلمون ع ــذه  املس ــال ه ــت أمث ــو كان ــمتهم، ول ــدم عص ع

ح علــامء الطائفـة بــذلك، رَّ ـالعصــمة لصـ عـىلٰ  التعـابري تــدلُّ 

 .ونّصوا عليها يف كتبهم

 :طع بعد كالمه السابقگاقال أمحد إسامعيل 

ــ( ــذا املعن ــدّ  ٰى وهب ــد أو احل ــذا القي ــبح هل ــدة يف  يص فائ

ــ آخــر هلــذا  ٰى معنــ ا افــرتاض أّي حتديــد شخصــية الــيامين، أمَّ

ــدعو إىلٰ (الكــالم  ــتقيم وإىلٰ  احلــقِّ  ي ــق مس ــ) طري ــل فإنَّ ه جيع

ًا بـال فائـدة، فـال يكـون قيـدًا وال حـدَّ  هذا الكالم منهم 

 .)١()من ذلك لشخصية اليامين، وحاشاهم 

ــع ــد س ــرزّ  ٰى وق ــد ال ــاعب ــديراوي لش ــالم ـق ال رح ك

 :طع فقاللگاإمامه ا

 افـرتاض أّي  بـأنَّ  د أمحـد احلسـن ا قـول السـيّ أمَّ (

جيعلـه بـال فائـدة، فـال ( آخر لكالم اإلمـام البـاقر  ٰى معن

، فهــو واضــح بعــد )ًا لشخصــية الــيامينيكـون قيــدًا وال حــدَّ 

 اإلمـام يف مقـام التعريـف بشخصـية الـيامين، وأّي  معرفتنا أنَّ 
                                                             

 . ٤٣: ٤املتشاهبات ) ١(
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د أمحـد ض لكالمـه غـري مـا قالـه السـيّ يمكـن أن ُيفـَرت  ٰى معن

مــن  األقــلِّ  سيشــرتك فيــه معــه غــريه، أو عــىلٰ  احلســن 

املمكـن أن يشـرتك فيـه مــع الـيامين غـريه، وبالتـايل ال يكــون 

ز بــه ينبغــي أن يكـون بـام يتميَّـ التعريـف أو احلـدّ  نافعـًا، ألنَّ 

اضـح ومـن الو. عن غريه، ال بـام يشـرتك فيـه مـع اآلخـرين

ــ إنَّ  ــذي بيَّ  ٰى املعن ــه الســيّ ال ــن خــاّص ن ــاليامين  د أمحــد احلس ب

ه مـن حجـج اهللا، وهـم معروفـون أنَّـ زه عـىلٰ ميِّ وحده، فهو يُ 

 .)١()ة رسول اهللا من خالل وصيَّ 

طريــق  وإىلٰ  احلــقِّ  عو إىلٰ دْ َيــ«: قولــه أنَّ  :واجلــواب

وال تعريفــًا  اً لـيس قيــدًا لشخصـية الــيامين وال حـدَّ » مسـتقيم

ـ ا؛ ألنَّ هل ام يكـون ألسـامء األجنـاس املطلقـة، كتقييـد القيد إنَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــة يف قول ــة باملؤمن   :رقب
َ
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واملعارف كزيد والـيامين ونحومهـا غـري قابلـة للتقييـد كـام ال 
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صـول، وكــذلك احلــّد الــذي مــن درس علــم األُ  عــىلٰ  ٰى خيفـ

هــو نــوع مــن التعريــف ال يكــون لألعــالم كــاليامين ونحــوه 

طــع والــديراوي لگا يف علــم املنطــق، وعــذر اكــام هــو مبــنيَّ 

ــ ــل أهنَّ ــارصه بالباط ــذي ين ــامنال بــدهييّات علــم  ام ال يفه

ــأ األُ  ــذا اخلط ــا يف ه ــي أن يقع ــن الطبيع ــق، فم ــول واملنط ص

 .الفاحش الذي ال يقع فيه صغار طلبة العلم

 وإىلٰ  احلـقِّ  عو إىلٰ دْ َيـ«: قولـه طع مـن أنَّ لگاوما زعمه ا

فًا للـيامين، وكـان العصمة كان معرِّ  عىلٰ  إن دلَّ » طريق مستقيم

دة فيه، هـذيان واضـح؛  فال فائفائدة، وإالَّ  لكالم اإلمام 

ام تعريـف لشخصـية الـيامين، وإنَّـ هذه اجلملة ال تفيـد أّي  ألنَّ 

ة لكالم صادقة، وهذه فائدة مهمَّ  احلقِّ  دعوته إىلٰ  تكشف عن أنَّ 

داللة هـذه العبـارة  ف فائدة الكالم عىلٰ ، وال تتوقَّ اإلمام 

 . طع وهو العصمةلگا بنظر اعليه إالَّ  ال تدلُّ  ٰى معن عىلٰ 

د كالم إمامه ا ناظًام العقييل إنَّ  مّ ث  :طع بقولهلگاأيَّ

راط املستقيم ال يمكـن أن ـالص وإىلٰ  احلقِّ  والدعوة إىلٰ (

غري املعصوم حمتمل الصـواب   من ِقبَل املعصوم؛ ألنَّ تكون إالَّ 
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 ٰى سـمّ واخلطأ، وإذا كان حمتمل اخلطأ ال يكون معصومًا، وال يُ 

ــأو يُ  ــوَص ــدي إىلٰ ف بأنَّ ــتقيم؛ ألنَّ طر ه هي ــق أو رصاط مس  ي

اخلطـأ أبـدًا يف هدايـة ] عـن[االستقامة تعني عدم االنحـراف 

 .ٰى جهم من هدرِ ة يف ضالل وال ُخي مَّ ل األُ ه ال ُيدِخ ة، أي إنَّ مَّ األُ 

ــأنَّ  ــويل ب ــدي إىلٰ  وق ــوم ال هي ــري املعص ــقِّ  غ  وإىلٰ  احل

نحــو احلــتم واجلــزم، كــام هــو  راط املســتقيم، أي عــىلٰ ـالصــ

ــال يف ــىلٰ  احل ــيامين، ال ع ــأّي  ال ــتامل، ف ــة واالح ــو اجلزئي  نح

ــ ــن أن َي ــان ممك ــّق  عو إىلٰ دْ إنس ــ أو إىلٰ  ح ــتقيم ـالص راط املس

ــ ــن َي ــًا كم ــاس إىلٰ دْ عموم ــت  عو الن ــل البي ــاع أه ، اّتب

ــ متــام  ه يــدعو إىلٰ ولكـن هــذا الشــخص ال يمكــن وصـفه بأنَّ

 .)١()...نحو اجلزم حقيقة الرصاط املستقيم عىلٰ  وإىلٰ  احلّق 

ـــ ـــات  ٰى وال خيف ـــن املغالط ـــالم م ـــذا الك ـــا يف ه م

ــ ــك ألنَّ ــوفة؛ وذل ا أنَّ املكش ــد� ــح ج ــن الواض ــدَّ  ه م  عوة إىلٰ ال

يمكـن صـدورها عــن غـري املعصـوم الـذي يمكــن أن  احلـقِّ 

نـًا بأنَّـحـّق  ه عـىلٰ يكون جازمـًا بأنَّـ  ٰى اهلـد عو إىلٰ دْ ه َيـ، ومتيقِّ
                                                             

 . ١١٣: ١دراسة يف شخصية اليامين املوعود ) ١(
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ــ بــال شــكٍّ  لبيــت مــذهب أهــل ا عو إىلٰ دْ وال شــبهة، كمــن َي

ــ ــكَّ ؛ فإنَّ ــيف أنَّــ ه ال ش طريــق  وإىلٰ  ٰى اهلــد عو إىلٰ دْ ه َي

 .م، سواء أكان معصومًا أم مل يكنمستقي

 مجيع علـامء الطائفـة وعواّمهـا قـاطعون بـأنَّ  وهلذا فإنَّ 

ـ مـذهب أهـل البيـت  عو إىلٰ دْ من يَ   احلـقِّ  عو إىلٰ دْ ه َيـفإنَّ

ــداعي إىلٰ  وإىلٰ  ــان ال ــو ك ــتقيم، ول ــق مس ــ طري ــذهب أه ل م

ــ البيــت  ه مــن علــامء الشــيعة وعــواّمهم غــري قــاطع بأنَّ

تـه واهيـة، طريـق مسـتقيم لكانـت حجَّ  وإىلٰ  ٰى اهلـد عو إىلٰ دْ يَ 

ــتجَّ  ــم أن حي ــدور اخلص ــان بمق ــ ولك ــه بأنَّ ــاطع علي ــري ق ه غ

 ال يغنـي مـن احلـقِّ  ام هو ظانٌّ هبـا، والظـنّ ة مذهبه، وإنَّ بصحَّ 

 .شيئاً 

وم حمتمــل الصــواب غــري املعصــ ألنَّ (: وقــول العقــييل

ــومًا، وال  ــون معص ــأ ال يك ــل اخلط ــان حمتم ــأ، وإذا ك واخلط

طريـــق أو رصاط  ه هيـــدي إىلٰ ف بأنَّـــوَصـــأو يُ  ٰى ســـمّ يُ 

طـع لگاا أنَّ  عـىلٰ  كالمـه هـذا يـدلُّ  ة عليه؛ ألنَّ حجَّ  )مستقيم

ــ ه وقـع يف األخطــاء الفادحــة املكشــوفة يف غـري معصــوم؛ ألنَّ
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يالت املنشـورة يف موقـع قراءة القرآن كـام يظهـر مـن التسـج

نــا ال هــذا ال يمكــن أن يكــون معصــومًا؛ ألنَّ  أنصــاره، فعــىلٰ 

مـا  نحتمل فيـه الصـواب واخلطـأ، بـل نقطـع بخطئـه، فعـىلٰ 

طريـــق  أن هيـــدي إىلٰ للگاطع قالـــه العقـــييل ال يمكـــن 

 .مستقيم

ــأنَّ  ــواه ب ــييل دع ــل العق ــل ( وتعلي ــوم حمتم ــري املعص غ

ــال يُ  ــأ، ف ــواب واخلط ــالص ــوَص ــدي إىلٰ ف بأنَّ ــق أو  ه هي طري

ــتقيم ــبطالن؛ ألنَّ  )رصاط مس ــح ال ــوم إذا  واض ــري املعص غ

ا قـام الـدليل القطعـي ممـَّ ما دعـا إليـه املعصـوم  دعا إىلٰ 

ــد والنبــوَّ صــحَّ  عــىلٰ   ة وإمامــة أهــل البيــت ته، كالتوحي

ـ ه وصـفه بأنَّـ ه ال حيتمـل فيـه اخلطـأ، فيصـحُّ ونحو ذلـك فإنَّ

 .حو اجلزم كام هو واضحطريق مستقيم بن عو إىلٰ دْ يَ 

ــه  ــدًا يف  أنَّ (وزعم ــأ أب ــدم اخلط ــي ع ــتقامة تعن االس

ـــهدايـــة األُ  ـــمَّ ـــل األُ ه ال ُيـــدِخ ة، أي إنَّ ة يف ضـــالل، وال مَّ

ـ )ٰى جهم من هـدُخيرِ  مـا قالـه ينطبـق  ة عليـه ال لـه؛ ألنَّ حجَّ

ــمــذهب أهــل البيــت  عو النــاس إىلٰ دْ مــن َيــ عــىلٰ  ه ، فإنَّ
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ــد ــئ أب ــري خمط ــدعوة غ ــذه ال ــة األُ هب ــًا يف هداي ــن مَّ ة، ويمك

ــ ــفه بأنَّ ــدِخ وص ــل األُ ه مل ُي ــالل، ومل ُخيرِ مَّ ــن ة يف ض ــا م جه

وصــفه بــام هــو أفضــل مــن ذلــك؛ وهــو  ، بــل يصــحُّ ٰى هــد

مـع  ٰى إخراج بعض النـاس مـن الضـالل وإدخـاهلم يف اهلـد

ــ س اهللا ه غــري معصــوم، مثــل كثــري مــن علــامء الطائفــة قــدَّ أنَّ

ريفة يف هدايــة ـم الشــأرسارهــم الــذين رصفــوا أعامرهــ

ــاس إىلٰ  ــت  الن ــل البي ــذهب أه ــ م ــع أهنَّ ــدَّ م عون م ال ي

 .ألنفسهم العصمة

 وإىلٰ  احلـقِّ  غـري املعصـوم ال هيـدي إىلٰ  إنَّ (: ا قولـهوأمَّ 

نحــو احلــتم واجلــزم، كــام هــو  راط املســتقيم، أي عــىلٰ ـالصــ

ــىلٰ  ــيامين، ال ع ــال يف ال ــتامل احل ــة واالح ــو اجلزئي ــو  )نح فه

 عو إىلٰ دْ الـيامين َيـ املـذكور يف الروايـة أنَّ  د؛ ألنَّ واضح الفسـا

، وبيـنهام فـرق احلـقِّ  ه هيـدي إىلٰ ف فيهـا بأنَّـوَصـ، ومل يُ احلـّق 

أن تكـون  اهلدايـة ال بـدَّ  واضح، ومـا زعمـه العقـييل مـن أنَّ 

نحـو اجلـزم ال يظهـر مـن الروايـة، فحـال الـيامين حـال  عىلٰ 

 عو إىلٰ دْ الــيامين َيــ ًا أنَّ ، خصوصــاحلــقِّ  ْدعون إىلٰ ن َيــغــريه ممَّــ



 ٢٥  ...................................................  اليامين ليس معصوماً 

اإلمـام املهـدي  عو إىلٰ دْ ه َيـحّق خمصوص كـام قلنـا، وهـو أنَّـ

بنحــو اجلــزم ال جتعلـــه  ، ودعوتــه لــه املنتظــر 

ــىلٰ  ــزًا ع ــ متميِّ ــذين َي ــيعة ال ــن الش ــري م ــام  ْدعون إىلٰ كث اإلم

ــدي  ــت  أو إىلٰ  امله ــل البي ــّق أه ــزم  ح ــو اجل بنح

ـ أيضًا، إذ ال يسـتلزم مـن ذلـك أن ه يكونـوا معصـومني أو أنَّ

 .جيب اّتباعهم مطلقاً 

ــأّي (: وقولــه ــ ف ــن أن َي  حــّق أو إىلٰ  عو إىلٰ دْ إنســان ممك

اّتبـاع أهـل  عو النـاس إىلٰ دْ الرصاط املستقيم عمومـًا كمـن َيـ

ــالبيــت  ه ، ولكــن هــذا الشــخص ال يمكــن وصــفه بأنَّ

ــ ــّق  عو إىلٰ دْ َي ــام احل ــ وإىلٰ  مت ــة الص ــىلٰ ـحقيق ــتقيم ع  راط املس

ــ كــّل  اعــرتاف رصيــح بــأنَّ  )و اجلــزمنحــ  عو إىلٰ دْ شــخص َي

ـ أهل البيـت  رصاط مسـتقيم،  وإىلٰ  احلـقِّ  عو إىلٰ دْ ه َيـفإنَّ

ــىلٰ  ــة ع ــاٍف يف الدالل ــذا ك ــىلٰ  وه ــيلهم ع ــالن دل ــمة  بط عص

ف هـو اآلخـر يف الروايـة التـي حيتّجـون وَصـاليامين الذي مل يُ 

راط املسـتقيم، ـلصـحقيقـة ا وإىلٰ  متـام احلـّق  عو إىلٰ دْ ه يَ هبا بأنَّ 

ـــ ـــوإنَّ طريـــق  وإىلٰ  احلـــقِّ  عو إىلٰ دْ َيـــ«ه ام ورد يف الروايـــة أنَّ
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ـ»مســتقيم  ْدعون إىلٰ ن َيـــ، فحــال الـــيامين حــال غـــريه ممـَّ

غـــري  الـــدعاة إليـــه  ، فكـــام أنَّ صـــاحب األمـــر 

 .اليامين كذلك معصومني فإنَّ 

 :ناظًام العقييل قال إنَّ  ثمّ 

عو دْ يَ «: هكالم الطاهرين بأنَّ  بنصِّ  َف ا اليامين فقد ُوِص أمَّ (

املطلوب  احلّق  ا يفيد كّل ممَّ ) ال(بـ  هنا حمّىلٰ  ، واحلّق »...احلقِّ  إىلٰ 

نحـو  رته عـىلٰ ـهلداية النـاس، والـيامين مـأمور باّتباعـه ونصـ

نحو اإلطالق،  عن االلتواء عليه عىلٰ  اإلطالق، وكذلك منهيٌّ 

نحـو احلـتم  وفعـالً عـىلٰ  قوالً ومنهجاً  احلقِّ  عو إىلٰ دْ فإذن هو يَ 

 .)١(الخ )...نحو اجلزئية أو االحتامل واجلزم ال عىلٰ 

 واضح الفساد لكلِّ  -كسائر كالمه اآلخر  -وكالمه هذا 

جائزة؛ غري  نسبة هذا احلديث إٰىل الطاهرين  له، فإنَّ من تأمَّ 

أمـروا  ة األطهـار هذه الرواية ضعيفة السند، واألئمّ  ألنَّ 

نسـبه إلـيهم بام رواه الثقـات عـنهم، دون مـا شيعتهم باألخذ 

الكّذابون واملنحرفون واملجاهيل، وهذه الرواية يف سندها احلسن 
                                                             

 . ١١٣: ١شخصية اليامين املوعود  دراسة يف) ١(
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عيل بن أيب محزة، وهو مطعون فيه يف كتب الرجال، وسيأيت بن 

ملـؤمن أن ينسـب هـذه الروايـة  مزيد بيان يف ذلك، فـال حيـلُّ 

 واملجاهيل إىلٰ  ا رواه هذا الرجل وغريه من الكّذابنيوغريها ممَّ 

 .ة األطهار األئمَّ 

يف كلمـة ) ال( ولو أغمضـنا عـن ضـعف سـندها فـإنَّ 

ليسـت اسـتغراقية، فـال » احلـقِّ  عو إىلٰ دْ َيـ«: من قولـه )احلّق (

ــدلُّ  ــىلٰ  ت ــ أنَّ  ع ــيامين َي ــّل  عو إىلٰ دْ ال ــة  ك ــوب هلداي ــّق مطل ح

ــا  ــنن واآلداب وغريه ــام والس ــد واألحك ــن العقائ ــاس م الن

ام هـي عهديـة، يعة كـام زعـم العقـييل، وإنَّـرـمن معارف الشـ

ــ عــىلٰ  تـدلُّ  ه حــّق معهـود مــذكور يف نفــس الروايـة، وهــو أنَّ

ـــ ـــر  عو إىلٰ دْ َي ـــر، وال يوجـــد يف  صـــاحب األم ال أكث

ــة أّي  ــدلُّ  الرواي ــة ت ــىلٰ  قرين ــاظم  )ال( أنَّ  ع ــتغراقية، ون اس

ه خلـط بـني صـول، فإنَّـه ال يفهم قواعـد علـم األُ العقييل ألنَّ 

التـي ال  )حـّق (اسـم اجلـنس مثـل كلمـة  الداخلة عـىلٰ  )ال(

ــتغراق إالَّ  ــد االس ــني تفي ــة، وب ــىلٰ  )ال( بالقرين ــة ع  الداخل

ــوهَّ  عــىلٰ  التــي تــدلُّ  )علــامء(اجلمــع، مثــل   م أنَّ العمــوم، فت
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ــّق (يف  )ال( ــدلُّ  )احل ــىلٰ  ت ــال ع ــذلك ق ــوم، ول ــ(: العم ا إهنَّ

ــب عــىلٰ )اســتغراقية  يــة عــىلٰ ذلــك القــول بداللــة الروا ، ورتَّ

 !!يشء من احلقِّ  ، ال إىلٰ متام احلّق  عو إىلٰ دْ اليامين يَ  أنَّ 

نحـو  رته عـىلٰ ـباعـه ونصـوالـيامين مـأمور باتّ (: وقوله

ــيٌّ  ــذلك منه ــالق، وك ــىلٰ  اإلط ــه ع ــواء علي ــن االلت ــو  ع نح

ـ دليـل عـىلٰ  أّي  ه مل يـدّل غري صحيح؛ ألنَّ  )اإلطالق ه جيـب أنَّ

ــ ــيامين ونص ــاع ال ــو  رته عــىلٰ ـاّتب ــنح ــالق، حتَّ ــة  ٰى اإلط رواي

وجـوب اّتبـاع  عـىلٰ  البطائني التي هي ضـعيفة السـند مل تـدّل 

ـاليامين أو نرصته، وأكثر ما دلَّـ ه ت عليـه هـذه الروايـة هـو أنَّ

ال جيـــوز االلتـــواء عليـــه، أي ال جتـــوز حماربتـــه وإفشـــال 

 .ا ما عدا ذلك فال داللة فيها عليهحركته، وأمَّ 

عـاه العقـييل مـا ادَّ  وايـة عـىلٰ منا بداللـة هـذه الرولو سـلَّ 

ــ ــحُّ فإنَّ ــًام  ه ال يص ــد أو حك ــن العقائ ــدة م ــتنبط عقي أن نس

 .ٰى رشعي�ا برواية ضعيفة السند كهذه الرواية كام ال خيف

*   *   * 


