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احلمد هللا مالك امللك٬، جمري الفلك٬، مسخر الرياح٬، فالق اإلصباح٬، ديان الدين٬، رب 

من خشيته ترعد السماء وسكاJا٬، وترجف األرض وعمارها٬،  احلمد هللا الذي .العاملني
على حممد وآل حممد٬، الفلك اجلارية يف  اللهم صلّ. ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراSا

خر عنهم زاهق٬، اللجج الغامرة٬، يأمن من ركبها ويغرق من تركها٬، املتقدم هلم مارق ٬، واملتأ
  .والالزم هلم الحق

وقد خصصته للرد على أمحد سلمان٬،  )يف القطيف ضجة(كتاب  هذا هو اجلزء الثاين من
وسريى القارئ أن اجلهل الذي تفرق يف حممد عبيدان وضياء اخلباز٬، جتمع يف هذا الرجل٬، 

  .مشفوعة بلسان سليطمع زيادة 

وعلى أي حال ي�حسب هلذا الرجل أنه باندفاعه وشيطنته قد استطاع مجع أكرب قدر٬، إن 
أتباع املراجع٬، األمر الذي ساعد يف توجيه ضربة قوية للشيطان لعنه اهللا مل أقل مجيع شبهات 

  .هو وأتباعه عرب الرد على الشبهات اليت يستخف �ا الناس

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



א א <א
ظاهرة٬، ال تكاد ختطئها عني يشترك فيها اهليابون املفلسون مجيعا٬ً، تتمثل بالبداية ذات 

 انتسبت حركات: (لسقف االنفعايل املرتفع الوترية٬، حيث يقذف اللسان بعبارات من قبيلا
... وحقيقته  التشيع لبَّ جعلوها ٬،فاسدة وعقائد مقاالت أظهروا... للشيعة  و�تاناً زوراً

 صدَّقوا قد الشيعة بعض عوام... أقواهلم  وSافت ٬،هؤالء دعاوى سخافة رغم أنه والعجيب
  ! )١( )اخل...وغيِّهم  ضالهلم يف اتَّبعوهمو ٬،مقاالSم

بطبيعة احلال ال تستأهل مثل هكذا عبارات ردا٬ً، بل إJا يف حقيقة األمر تستهدف إفراغ 
كما ال جييدها ) أمحد سلمان(النقاش من مضمونه٬، وإخراجه بصورة مشامتات جييدها 

  ! شخص غريه٬، باستثناء رفاقه الوهابية

٬، ولكننا ننبه القارئ إىل أننا قد نلفت عنايته بني )٢( لشخصلن ننجر وراء هذا ا ٬،إذن
تاركني له جتميعها وتشكيل صورة ) أمحد سلمان(احلني واحلني إىل األساليب اليت يستعملها 

الرجل سيبقى مأسوراً حىت  وللقارئ أن يفهم من مالحظتنا هذه أنّ. لشخصية هذا الرجل
  .)٣( عن حقيقة شخصيته املرتبكة٬، وغري املتوازنةالنهاية هلذا املزاج املنفعل الذي يكشف 

א א  Wא
استلهام خمزون الصور النمطية٬،  ىلإيف معاركهم غري الشريفة يلجأ دهاقنة التضليل عادة 

وبقدر تعلق . الستعارة الصورة املناسبة اليت ميكن أن تكون حموراً تدور حوله عجلة أكاذيبهم
  هذا الرجل : (بالدعوات اإلهلية عادة ما تتخذ الصورة النمطية صورة احلكاية التاليةاألمر 
رجل خمادع حياول إغواءكم أيها البسطاء٬، فهو يظهر لكم اآلن �ذا   صاحب الدعوة أي 

العنوان٬، مث ما يلبث أن يغريه بعنوان آخر٬، وتستمر عملية تبديل العناوين حىت يصل ألعلى 
                                                            

 على -  يدل الخصم، على المبرر وغير العنيف، الهجوم إن: أقول. دائمًا االلكترونية النسخة -  آتابه من ٨ص -١
 العنيف الهجوم إلى ألجأه صاحبه نفس على متسلط وخوف بالخور، شعور على -  البعض يظنه قد مما تمامًا النقيض
 الطريقة بهذه النفسي واقعه من يهرب الشخص هذا فمثل!  بالضعف الطاغي الشعور من الهروب أنواع من آنوع
  ! الوهم عالم في ولو المفقود، التوازن له تحقق التي
 الناس باستنقاذ جدًا معنيين أنفسنا نرى ولكنا المعاند، الشخص هذا بأمثال لنا شأن ال الحقيقة في البداية منذ ألننا -٢
  .الكدرة سرائرهم عليه تنطوي ما وءوس جهلهم فضح عبر أمثاله، من
  !! المؤلم وقعها اآلن يستشعر لعله الرجل وهذا األنصار األخوة بعض بين مناظرات جرت -٣
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وبطبيعة احلال هؤالء ال تقلقهم فكرة عدم وجود دليل بني !  )ق له مآربهسقف ميكن أن حيق
أيديهم على ما يقولون٬، ألسباب منها ثالثة االثايف اليت سنتحدث عنها الحقا٬ً، ومنها وهو 

  ! األهم إJم قد فقدوا وإىل األبد آخر قطرة خجل أو ورع يف جبينهم البارد

ـ  خرج رجل يف : (احلق اليمانية٬، فهو يقول دعوة) أمحد سلمان(وهكذا يصور هذا ال
يف شعبان سنة  وادَّعى أنه التقى اإلمام املهدي ٬،العراق امسه أمحد بن إمساعيل من أهل البصرة

وتبيان العقائد  ٬،وكشف احنراف املرجعية وعلماء آخر الزمان ٬،فأمره بالتبليغ عنه ٬،ه١٤٢٠
مث زعم أنه  ٬،دي األول املذكور يف الرواياتوأنه امله مث ادَّعى أنه ابن اإلمام املهدي .احلقة

إىل أن وصل به األمر أن ادَّعى أنه  اليماين الذي هو أحد العالمات احلتمية لصاحب األمر
وأنه معصوم كبقية  ٬،عشر من أئمة أهل البيت وأنه اإلمام الثالث ٬،ح�جَّة اهللا يف أرضه

 .)١()األئمة

تستدعي وجود تدرج زمين٬، وليست هي بطبيعة احلال هذه العناوين واملواصفات ال 
ـ  مثة أمراً غري  �ذه الصورة اليت توحي للقارئ بأنّ) أمحد سلمان(متباينة ليصورها هذا ال

ي�جرب ما تعفن أن ا لّ؟ وهل يسعه إ ا عسى املفلس أن يفعلطبيعي يف هذه الدعوة٬، ولكن م
  ؟! من بضاعة يف خمازنه القدمية

א Wא
ية متوارثة متثلها حكاية حني تفقد األم سيطرSا على طفلها املتقد نشاطاً تلجأ لوسيلة قمع

اجلنيات الواقفات وراء األبواب٬، وخلف اجلدران يتربصن باألوالد الصغار الذين ال  اجلنيات؛
  .يسمعون كالم أمهاSم وينامون

. بسياق مغاير بطبيعة احلالهذه احلكاية يستثمرها أيضاً دهاقنة التضليل٬، ولكن بطريقة و
أي الفكر   عن دعوة أو فكر معني يسبغون عليه  ٬، أو إبعادهمالناس تنومي فحني يريدون

صورة اجلنية املخيفة٬، فهو فكر صهيوين٬، أو وهايب٬، يستهدف نسف أسس التشيع   املعني 

                                                            
  .آتابه من ١١ص -١
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أمحد (ن قبل اخل اهلراء الذي نطق به الكثريو.. و .. و .. وأتباعه أغراهم بريق الدوالرات 
  ! وها إن هذا املقلد يقتفي أثر سادته حىت يف هذا) سلمان

Wא
من شرف اخلصومة أن تنصف خصمك٬، كما إنه من أدلة احترامك لذاتك وكلمتك أن 

واآلن هل . بأن ينجرف وراء سخافات ظاهرة   يف أقل األحوال    ال تسمح لقلمك 
ـ ؟  ميلك من الرزانة ما جيعلنا حنترمه) أمحد سلمان( بإمكان أحد أن يزعم بأن هذا ال
  :وكيف وهذا هو مستوى ما يكتب

 ٬،كتبها أنه ي�زعÆم الكتب من جمموعة موقعه يف ن�شر فقد والعلمي الفكري نتاجه عن أما(
 ٬،الروايات عنق بلي الفاسدة العقيدة هذه وترسيخ ٬،دعوته أحقية إثبات عن يتحدَّث غالبها

 )١( العظام واملراجع الكبار للعلماء التعرÈض من كتبه ختلو ال كما ٬،اظواهره عن وصرفها
  !! )٢( )مثلبة بكل واSامهم ٬،فيهم بالطعن

ـ  أمحد (إذا كان البناء هو التشكيك �ذه الطريقة السمجة٬، فلن يسلم بناء ال هلذا ال
مراجعه مثالً وال لغريه٬، وما عسى هذا الفلتة يقول إذا ما قيل عن كتابه هذا وكتب ) سلمان

من الربودة والسخف احلقيقي أن ينحط احلوار املفترض  ؟ أعتقد أنّ )ي�زعم أن فالن كتبه(
  .ملثل هذا احلضيض

أما العقائد الفاسدة٬، ويلّ عنق الروايات٬، فسنرى من منا أجدر بأن توجه له٬، ولكن اآلن 
توحي ) ال ختلو(عبارة  فإن ٬،)بكل مثلبة... ال ختلو كتبه (ليخربنا الفارس املزيف عن قوله 

بالنقيض متاما٬ً، وعليه ال أدري ما أخبار املنطق يف بالد ) بكل مثلبة(بالقلة٬، بينما توحي عبارة 
 ؟! اجلزيرة العربية

                                                            
 النسخة تمثل -  اهللا رحمه الدين شرف السيد تعبير حد على -  أبصعين أآتعين أجمعين المراجع عدالة عقيدة -١

 العامة عليها استند التي الذريعة المزعومة الصحابة عدالة عقيدة آانت وإذا السنية، حابةالص عدالة عقيدة من الشيعة
 لتحقيقها المراجع شيعة يسعى ذاتها األهداف هذه فإن والكفر، بالهرطقة وصمه بل البحث، ومصادرة األفواه، آم في
  !  نفسه السني الضب جحر في الدخول خالل من
  .١١ص -٢
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مث هل هلذا الرجل أن يدلنا على عبارة أو عبارتني كتبهما قائم آل حممد السيد أمحد 
؟ ولكن ماذا أقول٬، وهل  بكل مثلبة) املراجع العظام(فيهما اSام ملن يسميهم  Xاحلسن 

  ).إذا كنت ال تستحي فاصنع ما تشاء: (أجد غري الكلمة املأثورة

א  Wא
 بعض بإضافة اكتفى فقد ٬،وأخالق ٬،وعقائد ٬،فقه من الناس ينفع أما: (يقول أمحد سلمان

 ٬،أتباعه �ا عملي عملية رسالة له احللي ليجعله للمحقق) اإلسالم شرائع( كتاب يف التغيريات
 ال فتقريباً واألخالق العقائد وأما وحنومها٬، ٬،والصوم ٬،اخلمس حول الكتيِّبات بعض إىل إضافة
  .)١( )إليه منسوب ي�ذكر مصنف أي جند

طبعاً هذا الرجل حياول التصيد٬، ويظن أنه بكالمه هذا حيرجنا٬، ولعلي أجد له عذراً يف 
  ؟ يقة٬، ومن عساه يعلمهظنه هذا٬، إذ ال أحسبه وجد من يعلمه احلق

الشريعة٬، أو الفروع تتبع العقائد٬، وكتاب شرائع اإلسالم بعد اإلصالحات  إنّ
تناسب املستوى العقائدي الذي بلغه الناس  Xواإلضافات اليت أجراها عليه قائم آل حممد 

مع نشر احلرفني من العلم٬، أما بعد نشر اخلمسة وعشرين حرفاً وضمهما إىل احلرفني فمن 
مكن أن تتغري بعض األحكام مبا يتناسب واملستوى العقائدي اجلديد الذي تبلغه البشرية٬، امل

: X جعفر أبو قال(: قال بصري٬، ولعل هذا ما ترشد له أحاديث من قبيل ما ورد عن أيب
 إال شأنه ليس شديد٬، العرب على جديد٬، وقضاء جديد٬، وكتاب جديد٬، بأمر القائم يقوم

  .)٢( )الئم لومة اهللا يف تأخذه وال ٬،اًأحد يستتيب وال السيف٬،

 جديد٬، بأمر جاء X القائم قام إذا(: قال٬، X اهللا عبد أيب عن خدجية٬، أبو وروى
 .)٣( )جديد أمر إىل اإلسالم بدو يف  اهللا رسول دعا كما

                                                            
  .١٢ص -١
  .٢٣٨ص :نعمانيلل -يبة آتاب الغ -٢
  .٣٨٤ص ٢ج :الشيخ المفيد -اإلرشاد  -٣
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أي مصنَّف يف العقائد  Xأمحد سلمان هذا مل جيد للسيد أمحد احلسن  وغريب حقاً أنّ
. )١()فإJا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور(ال غرابة  ولكن! واألخالق

كان يف العقيدة وبيان أخالق األنبياء وصربهم  Xوكيف ال وأكثر ما كتبه السيد 
  ؟! وجهادهم٬، وأخالق عدوهم وسفهه

W
ـ  نه ببعض ما وميكن للقارئ أن يقار) أمحد سلمان(سنقرأ اآلن بعض ما كتبه هذا ال

٬، فإن وجد ما مييزه عن منطق الوهابيني أكون مداناً Xيكتبه الوهابيون عن اإلمام املهدي 
ـ   ت[ش[اب[ه[ت]﴿: الوهايب٬، وتذكروا قوله تعاىل) أمحد سلمان(له٬، امسعوا كالم هذا ال

 لم وإننع فيما مكانه أحد يعلم وال ٬،األنظار عن خمتفÎ الرجل أن علماً( :٬، يقول)٢(﴾قُلُو̀ب̀هم]
 لوسائل وال ٬،للجماهري نفسه ي�ظهر مل أنه كما ٬،لقاءه يدَّعون له املروِّجني بعض كان

 بالصورة تسجيل أي له يوجد ال كما ٬،له مشسية صورة أي وجود ينفون وأتباعه ٬،اإلعالم
 موقعه على املشرفون يدَّعي كما له املنسوبة الصوتية اخلطابات بعض صدرت نعم !والصوت
 نطلع مل أننا كما ٬،ذلك صحة من نتأكÐد أن ميكننا وال ٬،منهم أحداً نعرف ال نالذي الرمسي
 من إليه املنتسبني بعض يدَّعيه ما إال ٬، فعالً موجوداً حيا يزال ال الرجل هذا أن يثبت ما على
  .)٣( )لقائه

ليس خمتفياً عن األنظار٬، وقد أظهر     Xأي اإلمام أمحد احلسن    بطبيعة احلال الرجل 
 اهللا إنّ( :X جعفر أيب من خرج :قال األنباري مروان سه للناس٬، ولكن كما ورد عننف
  .)٤( )أظهرهم بني من نزعنا قوم جوار لنا كره إذا

أما الصور الشمسية٬، كما يعرب أمحد سلمان فيوجد الكثري الكثري منها ملراجعه العظام٬، 
الصورة والصوت فهو معدوم أما إذا كان يقول أن من ال يوجد له تسجيل ب. فليشبع منها

                                                            
  .٤٦: الحج -١
  .١١٨: البقرة -٢
  .١٢ص -٣
  .٢٤٤ص ١ج :الشيخ الصدوق -علل الشرائع  -٤
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٬، وال أريد احلديث عن حقيقة بعض املراجع ال وجود له الشخص٬، فهو إذن يقول إنّ
 ! Xتصورهم لإلمام املهدي 

א א XWא
قلب الدعوة اليمانية وقالبها يتلخص  سبق أن قلت يف اجلزء األول من هذا الكتاب إنّ

٬، وهو مهدي وصي من أوصياء رسول اهللا  Xد أمحد احلسن السي إنّ: باملقولة التالية
لي�حي احلق وي�زهق  Xآخر الزمان الذي أرسله أبوه اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

. ٬، وعليه تكون مسألة االنتساب املذكورة مسألة ثانوية٬، يكفينا منها أJا ممكنة)١(الباطل
ملنافذ٬، قرروا ركوب بغلة املغالطات ولكن القوم ملا أعيتهم احليلة٬، واستغلقت عليهم ا

العرجاء٬، فصاروا يتحدثون عن النسب٬، وإثباته٬، وشهوده٬، وهل٬، وأين٬، ومىت٬، وكيف٬، وما 
مل٬، ولن ينتهي من األسئلة واملغالطات٬، وكل ذلك لصرف الناس عن احلقيقة الواضحة 

  .قة بهالبسيطة املتمثلة بالنظر يف الدليل الذي إذا ثبت تثبت كل النتائج املتعل

واحلقيقة إننا ومن باب إسقاط عذر املعتذرين٬، وتفويت الفرصة على شياطني اإلنس 
٬، قررنا استشهاد كبري األسرة اليت )٢( الذين أقاموا من املسرحيات الرخيصة ما يندى له اجلبني

عن حقيقة نسبهم٬، فشهد الرجل بأJم مقطوعو  Xينتمي هلا السيد أمحد احلسن 

                                                            
اإلمام المهدي ليس هو من يزهق الباطل ويقيم الحق،  بهذه المهمة ال يعني أّن Xنهوض السيد أحمد الحسن  -١

في القرآن ) الموت(من باب أولى ألنه اآلمر، وقد نسب اهللا عز وجل إخراج األنفس  Xر له نسبة األم فالحقيقة أّن
لنفسه، ونسبه لمالئكته، ونسبه آذلك لملك الموت، دون أن يعني ذلك وجود تعارض أو تنافي فما يفعله مالئكة 

  .، وهو بدوره يفعله بأمر اهللا عز وجل)X عزرائيل(الموت يفعلونه بأمر ملك الموت 
قد يقوم الرجل بعدل أو : يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : قال ،عن أبي خديجة( :٥٣٥ص ١بل لقد ورد في الكافي ج

وفيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد ). يجور وينسب إليه ولم يكن قام به، فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده، فهو هو
هب لك ذآرًا سويًا، مبارآًا، يبرئ األآمه واألبرص ويحيي اهللا تعالى أوحى إلى عمران أني وا إّن: (قال، Xاهللا 

إلى بني إسرائيل، فحدث عمران امرأته حنة بذلك وهي أم مريم، فلما حملت آان  الموتى بإذن اهللا، وجاعله رسوًال
 رب إني وضعتها أنثى وليس الذآر آاألنثى، أي ال يكون البنت: حملها بها عند نفسها غالم، فلما وضعتها قالت

يقول اهللا عز وجل واهللا أعلم بما وضعت، فلما وهب اهللا تعالى لمريم عيسى آان هو الذي بشر به عمران  ،رسوًال
  ).وآان في ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك ووعده إياه، فإذا قلنا في الرجل منا شيئًا

لده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك، فإن اهللا ، فلم يكن فيه وآان في وإذا قلنا في رجل قوًال: (قال، Xوعن أبي عبد اهللا 
  ).تعالى يفعل ما يشاء

: ؟ قال عن هذا األمر، متى يكون Xسألت أبا جعفر : قال ،عن أبي عبيدة الحذاء: (٩٤ص وفي اإلمامة والتبصرة
 ).إن آنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه، ثم جاءآم من وجه فال تنكرونه

موسوي مسرحية هزلية تناسب مستواه الخلقي، فقد استضاف في غرفته قدم رجل سوري يدعى رفيق لطف ال -٢
  .، وأنهم من عائلة ليست هاشميةXعلى البالتوك شخصًا عراقيًا زعم أنه من أقارب السيد أحمد الحسن 
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٬، وقدم يف هذا الصدد شجرة Xا مؤخراً بانتسا�م لإلمام املهدي ٬، وقد علمو)١(النسب
  .العائلة اليت تثبت األمر٬، وت�سقط الشهادة املزورة للكذاب الذي جاء به أزالم املرجعيات

 ٢٠٠٩ سنة يف يعيش واحد يشهد كيف ولعمري: (وها هو قلم العناد يكتب ما يلي
يعرفون  ال النسَّابني كل أن املهدي والسيما اإلمام هو اخلامس أمحد إمساعيل جدÈ أن ميالدي

 األحوال ألن أو ٬،أصالً له ولد ال املهدي اإلمام ألن املهدي٬، إما اإلمام إىل نسبه ينتهي من
 هؤالء عرف فكيف ٬،وذريته أبناؤه مجلتها ومن ٬،التامÈة بالسÈريÈة املهدي حماطة باإلمام اخلاصÈة
 أم؟  الدوالرات بريق أم ٬،باملغيَّبات العلم هدي أهوامل اإلمام إىل إمساعيل أمحد نسب انتهاء
  ! )ماذا

٬، فلعمرك ال أدري )٢( ما شاء اهللا على هذه الذهنية املتقدة يا شيخ أمحد سلمان: أقول
أو حاولت    ٬، ألعلك ظننت ٢٠٠٩ملاذا تتعجب من شهادة هذا الواحد الذي يعيش يف عام 

يشهد على واقعة بعيدة يف  ٢٠٠٩عيش يف عام بأن الواحد الذي ي   أن توحي للقارئ كذباً 
  ؟ ؟ إذن ما أكذبك يا شيخ! التأريخ مل حيضرها ومل يكن من أهل عصرها

شهد بأن الرجل الذي حتدث يف الفلم املصور هو  ٢٠٠٩فالواحد الذي يعيش يف عام 
حقا٬ً، و�ذا متت اإلطاحة بكذبة صاحبك يف املهاترة املدعو  Xعم السيد أمحد احلسن 

بين (أسرة السيد أمحد احلسن يقولون بانتسا�م لعشرية  حيث زعم أنّ) فيق املوسوير(
  ).سويلم

                                                            
البد من وجود رحى تطحن فإذا قامت على قطبها : (القائم خامل أصله، قال أّن Xورد عن أمير المؤمنين  -١

أصحابه الطويلة شعورهم أصحاب  ،ى ساقها بعث اهللا عليها عبدًا عنيفًا خامًال أصله يكون النصر معهوثبتت عل
واهللا لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم وما  ،يقتلونهم هرجًا ،ويل لمن ناواهم ،أصحاب رايات سود ،سود ثيابهم ،السبال

رحمة فيقتلونهم هرجًا على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية  يلقى الفّجار منهم واألعراب الجفاة يسلطهم اهللا عليهم بال
راجع آتاب جامع األدلة لمزيد من . ٢٦٥ص :غيبة النعماني) والبحرية جزاء بما عملوا وما ربك بظالم للعبيد

  .Xوالكتاب من إصدارات أنصار اإلمام المهدي . التفاصيل
)! المتمشيخ(كون الشيخ الجليل ناظم العقيلي شيخًا فيسميه هذا الرجل مغرم للغاية بلقب شيخ، لذلك هو يأبى أن ي -٢

علمًا إني لم أقل يومًا إني شيخ وال !!  بالمتمشيخ آذلك) أبو محمد األنصاري(بل إنه ينعت آاتب هذه السطور 
  ! وضعت هذا اللقب أمام اسمي، فيا لشيوخ هذا الزمان الحمقى
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فليتك تعرضه على  Xالنسابني ال يعرفون من ينتهي نسبه باإلمام املهدي  أما قولك بأنّ
مراجعكم وأتباعهم الذين يطالبون بإثبات النسب عن طريق النسابني٬، فال حول وال قوة إال 

  ! يكاد املبطلون يستقرون على كلمة حىت ينقضوها بكلماتباهللا٬، ال 

كم أنت رخيص عند نفسك٬، وكم هي كرامتك غري ذات قيمة مبيزانك٬،  :أخريا٬ً، أقول
ولو كنت عزيز النفس ما جترأت على اSام اآلخرين مبا تسميه بريق الدوالرات٬، ولكنك 

  ! ك عاراً لو كنت تشعربالتأكيد ال ختجل من تعريض نفسك إلهانات اآلخرين٬، فكفى ب

؟
 أمحد أسرة نسب أن صرَّحوا �ذا شهدوا الذين كل أن علماً( :يقول أمحد سلمان

 إليها ينتسب اليت القبيلة وهي ٬،حقيقة سامل بين قبيلة إىل ينتمون ال وأJم ٬،منقطع إمساعيل
 أJم فيتعيَّن ٬،سامل بين قبيلة نم ليسوا أJم ومبا ٬،نسبه من الناس يعرفه ما حبسب إمساعيل أمحد
 عارف شخص أي من يصدر ال جدا غريب استدالل املهدي وهذا اإلمام أبناء من

 وادَّعى إال النسب جمهول أو لقيط األرض يف )١(يبق فلن هكذا األمر كان إذا ألنه؛ باألنساب
  ).املهدي لإلمام االنتساب ادَّعى أو ٬،الطاهرة للعترة وانتسب ٬،السيادة

  :لأقو

                                                            
بطبيعة الحال هذا األمر سخيف وال يهمني ولكن سيبويه . زمةناصبة وليست جا) لن( يبقى، فـ: آذا والصحيح -١

الحجازي حاول أن يتصد ما أمكنه من العثرات فقط ليشعر قارئه بأن اآلخر ال يملك شيئًا، ومن بين األمور التي 
اية في أوقف نفسه حارسًا عليها مسائل األغالط النحوية، والغريب أنه يرتب نتائج مبالغ فيها للغاية على مقدمات غ

فالذي ال يعرف أبسط القواعد النحوية ، التعارض في عقل أبي محمد األنصاري: (٢٢٩السخف، فمثًال آتب في ص
مثل هذه األمور تقع في الكتابة للجميع دون استثناء،  ، والحال إّن)"شخصين ال شخص"فيرفع المنصوب في قوله 

هذا على . الكاتب جاهل بالقاعدة النحوية بالضرورة أّن فالقلم يسهو، حتى لو آان قلم طه حسين، ووقوعها ال يعني
أبا محمد األنصاري من حملة الشهادات العليا في اللغة العربية وآدابها، فإذا آان ممكنًا أن يكون جاهًال ببعض أو  أّن

 - على األقل  -ألن في هذا !  آثير من القواعد النحوية، فمن غير المعقول أن يكون جاهًال بأبسط القواعد النحوية
األمر  ؟ هل يقول إنه آان حارسًا أبلهًا، أم إّن إذن ماذا يقول أحمد سلمان اآلن. إساءة لألساتذة الذين منحوه الشهادة

وهو يستحق على  -؟ وماذا يقول عن الشيخ الحر العاملي الذي أآثر المدح له  مبالغ فيه وال يستأهل آل هذا االهتمام
، Xفيجوز آون المذآورين في زمن المهدي  : (...٣٦٩ابه اإليقاظ من الهجعة صولكنه قال في آت - أية حال 

هذا الخطأ وقع أمامي بالصدفة، أثناء  إّن؟ علمًا ! ، والصحيح يكونون لتجرده عن الناصب والجازم)له ويكونوا نوابًا
  .ن األمر آما قلت سخيفتدقيقي لنقله عن الحر، ولو شئت لملئت له أوراقًا من مثل هذه األخطاء النحوية، ولك
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ألن هذا االستدالل مل يقل به أحد٬، وال وجود له  ؛ليس االستدالل هو الغريب :أوالً
بالنتيجة٬، اللهم إال يف رأسك املوغور٬، بل الغريب حقاً هو هذه القدرة العجيبة على الكذب 

  ! اليت متتلكوJا

رية من ذ Xالسيد أمحد احلسن  جمهولية النسب هي ذاSا تعين أنّ فنحن ال ومل نقل إنّ
إسقاط  Xاإلمام املهدي٬، فهذا ال يقول به عاقل٬، بل إننا أردنا من إثبات جمهولية نسبه 

السيد أمحد احلسن معلوم االنتساب  عكازة العجز اليت توكأ عليها املعاندون حني زعموا أنّ
 كذباً هزعمتعين ما فهدفنا كان هو إثبات جمهولية النسب٬، ال إن هذه اÙهولية . لعشرية معينة
  .أمحد سلمان

أمر ثانوي    كما قلنا سابقاً ونقول اآلن والحقاً    إثبات انتساب السيد أمحد احلسن  إنّ
ال عالقة له بصلب الدعوة الشريفة٬، وحتقيقه مير عرب إثبات كونه وصياً من أوصياء رسول 

د نعم ميكن لآلخر أن ينقض علينا إذا ما أثبت بالدليل القطعي عدم انتساب السي. اهللا 
X  لإلمام املهديX٬، وهو من عليه )١( ٬، ولكن هذا األمر كما سبق القول وظيفة اآلخر

ألن إثباSا يعين إثبات عجز  ؛؟ وهلذا يف احلقيقة حنن يكفينا إثبات اÙهولية اإلثبات٬، وأىن له
  .اآلخر عن تقدمي الدليل القطعي املطالَب به

 إال النسب جمهول أو لقيط األرض بق يفي فلن هكذا األمر كان إذا ألنه: (قوله :ثانياً
  ).املهدي لإلمام االنتساب ادَّعى أو ٬،الطاهرة للعترة وانتسب ٬،السيادة وادَّعى

من املخجل حقاً أن تصدر هكذا كلمات من رجل يتملكه الزهو فقط ألنه : يرد عليه
الزم بني نه ال تإيغطي رأسه بقطعة قماش من امللمل األبيض٬، فمن الواضح الذي ال ي�نكر 

وبني ادÈعاء االنتساب للعترة    والعياذ باهللا    جمهولية النسب٬، فما بالك مبن كان لقيطاً 
 جيءملاذا و؟  العترة حصراً تكرملاذا ذُوال أدري . Xدا٬ً، ولإلمام املهدي الطاهرة حتدي

                                                            
  .راجع الجزء األول من هذا الكتاب -١
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د ؟ طبعاً هذا املوغور يتعم حشره هنا٬، واحلال إنه ال ضرورة علمية تستدعيهمت باللقيط و
  .)١( اإلساءة ال أكثر من ذكر مثل هذه األلفاظ

א Wא
 الروايات من جمموعة حشد له املروِّجني أتباعه بعض حاول وقد( :يقول أمحد سلمان

 بني العالقة ما ٬،اآلن حلد نعلم وال مدَّعاهم إلثبات �ا للقائم ومتسَّكوا ذرÈية وجود اليت تثبت
 ).)٢( الساملي إمساعيل أمحد وبني وداللتها سندها ةصحَّ فرض على املذكورة الروايات

اقرأ اجلزء األول من هذا الكتاب وستعلم ما هي العالقة بني الروايات اليت تثبت  :وجوابه
. وعلى أي معىن نستدل �ا ٬،٬، وكيف٬X، وبني السيد أمحد Xالذرية لإلمام املهدي 

  .٬، واملتواتر ال ي�نظر يف سندهروايات الذرية متواترة ولكن تذكر وأنت يف طريقك أنّ

Wא
 اإلمام ذرية من إمام أنه إثبات فعالً يريد إمساعيل أمحد كان إذا: (يقول أمحد سلمان

 ليس مجيع الشيعة بإقناع كفيلة وهي ٬،الروايات عليها دلÐت جدا سهلة طريقة املهدي فتوجد
 وهي ! يدَّعيه ما كل يف سي�صدِّقونه بل ٬،هديامل اإلمام إىل إمساعيل أمحد انتساب بصحة فقط
 فإن به ستصنع ما الناس وسينظر ٬،جائعة وأسود سباع فيه مكانÎ يف إمساعيل أمحد يدخل أن

 أهل أئمة حلوم ألن؛ يدَّعيه ما يف صادق فهو تأكله مل وإن ٬،دعواه يف كذÐاب فهو أكلته
  .)٣( )السِّباع على البيت حمرَّمة

  :ويرد عليه

                                                            
، وال )رويبضة هذا العصر: (٣٩ليست هذه المرة الوحيدة التي أساء فيها للسيد أحمد الحسن، فقد وصفه في ص -١

ي تلفه أآرم لك أن تجعل الململ األبيض الذ: أريد إحصاء آل إساءاته، فكل أناء بالذي فيه ينضح، ولكن فقط أقول له
 ! على رأسك آّلة لمنع الذباب والبق عن أطفالك

حقد هذا الرجل على األنصار الذين أوجعوا قفاه في المناظرات قد أفسد عقله، فهو يحاول إغاظتهم  ال شك في أّن -٢
  .جدًا جيدمن خالل هذه العبارة، مع إن توسمها لو آان يفهم 

  .١٥ص -٣
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ـ  شك يف أنّ ال  ١ ٬، ولكن أن يبلغ من الذين اختذوا دينهم هزواً) أمحد سلمان(هذا ال
التسافل باإلنسان حد أن يسلم قياده للبهائم فيما تفعله أو تتركه فهذا حقاً من العجب 

 :)١( العجاب٬، وما أصدق ما رواه السيد ابن طاووس يف مالمحه

 فيها يعرج فتنة تكون: (وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال اليمان٬، بن حذيفة عن
 .)عاقالً رجالً ترى تكاد ال حىت الرجال عقول

 من هباء هلم وخيلف الزمان٬، ذلك أهل أكثر عقول ترتع: (إنه قال وعن رسول اهللا 
  ).شيء على وليس شيء على أنه أحدهم حيسب الناس

 فيها الناس صريي املطبقة الصماء العمياء اخلامسة الفتنة يف: (قال ٬،Xعلي  وعن
  .)كالبهائم

ليس هو من عليه إثبات انتسابه لإلمام  Xالسيد أمحد احلسن  قلنا ونعيد أنّ  ٢
  .٬، فليست هذه قضيته٬، وإمنا على املعاندين إثبات اخلالفXاملهدي 

عقيدة تقليد البهائم  سنرى أنّ) الروايات عليها دلÐت جدا سهلة طريقة توجد: (قوله  ٣
  .رواياتال تدل عليها ال

 إىل إمساعيل أمحد انتساب بصحة فقط ليس مجيع الشيعة بإقناع كفيلة وهي: (قوله  ٤
  ).يدَّعيه ما كل يف سي�صدِّقونه بل ٬،املهدي اإلمام

 هذا الكالم فارغ٬، بل هو أبعد ما يكون عن كالم املؤمنني٬، فاملؤمن يعلم جيداً أنّ: أقول
  .األدلة ال يتم اقتراحها من قبل الناس

 ٬،إذ ميكن أن ال تأكل السباع شخصاً لسبب ما ٬،الطريقة اليت اقترحها ليست حمكمة  ٥
ما شابه من األمور٬، هذا فضالً عن كوJا  أوكأن يدعو اهللا أن جينبه شرها٬، أو حيمل حرزا٬ً، 
  .غري منصوص عليها على أJا مما ي�عرف به احلجج
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Wא
 للتدليل على عقيدة تقليد البهائم سنستعرضها ونبني عدم ساق أمحد سلمان روايتني

هي  فهذه: (الرجل علق عقب ذكرمها قائالً علماً أنّ. صالحها لتأسيس مثل هذه العقيدة
 أمام عالنية األمر هذا بفعل يقوم أن فإما ٬،كذبه من الرجل هذا صدق ملعرفة القطعية الطريقة
 ؟! )١( )لصاحب األمر و�تاناً زوراً النتسابوا ٬،والدجل بالكذب عليه حنكم أو ٬،الناس

  :قبل استعراض الروايتني٬، مبا يلي وأود هنا التعليق على كالمه

هو   ) إما أن تفعل ما نريد أو حنكم عليك بالكذب(أسلوب    هذا األسلوب   ١
وهو أسلوب . أسلوب الوهابيني٬، بل أسلوب أعداء األنبياء واألوصياء يف كل زمان ومكان

  .ن الكفر حبجج اهللا سلفا٬ً، واالستهزاء �ميستبط

ـ   ٢ يثبت بتحكمه األجوف هذا أنه ال يؤمن بالطريق اليت ) أمحد سلمان(هذا ال
املتمثلة بالنص٬، وعليه ليس لديه ما يثبت به إميانه بأي حجة من  ذكرها آل حممد 

  .ألن السبيل الوحيد حبسب خترصه هو ما ذكره ؛حجج اهللا

األرعن مينح أمحد سلمان ومن لف لفه من فقهاء السوء العذر �ذا األسلوب   ٣
ألن ما ذكره على أنه السبيل الوحيد ؛ Xللوهابيني وغريهم بعدم اعتقادهم باإلمام املهدي 

  !! ملعرفة الصادق من غريه مل جيري أمامهم

ـ   ٤ الناس هم  عاقال٬ً، ومن أهل اإلميان ألدرك أنّ) أمحد سلمان(لو كان هذا ال
تحنون مبعرفة أولياء اهللا واإلميان �م ال العكس٬، والطريق ملعرفة أولياء اهللا عز وجل حيدده املم

  .اهللا ال الناس

  :للتان استدل �ما٬، فهما كما يليأما الروايتان ا

 أبو سلم(: قال ٬،أصحابنا بعض عن حممد٬، بن ما رواه الكليين عن علي: الرواية األوىل
 ال اهللا٬، اتق ويلك: امرأته له فقالت: قال ٬،ويؤذيه ليهع يضيق فكان حنرير إىل X حممد
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 بني ألرمينه :فقال منه٬، عليك أخاف إين: وقالت ٬،صالحه وعرفته مرتلك يف من تدري
  .)١( )حوله وهي يصلي قائماً X فرئي به ذلك فعل مث السباع٬،

حممد٬،  ما رواه القطب الراوندي٬، وهو يذكر بعض معاجز اإلمام علي بن: الرواية الثانية
 أJا تدعي امرأة املتوكل أيام يف ظهرت: قال اجلعفري هاشم أبا أنّ: ومنها   ١١: (بقوله
 من مضى وقد شابة امرأة أنت: املتوكل هلا فقال ٬، اهللا رسول بنت فاطمة بنت زينب
 رأسي على مسح  اهللا رسول إنّ: فقالت. السنني من مضى ما  اهللا رسول وفاة وقت
 فلحقتين .الغاية هذه إىل للناس أظهر ومل سنة٬، أربعني كل يف شبايب عليÈ يرد أن اهللا وسأل
 فعرفهم وقريش العباس وولد طالب أيب آل مشايخ كل املتوكل فدعا. إليهم فصرت احلاجة
 ما: هلا فقال كذا٬، سنة يف] السالم عليهما فاطمة بنت[ زينب وفاة مجاعة فروى. حاهلا
 فلم الناس٬، عن مستوراً كان أمري فإن وزور٬، كذب :فقالت ؟ الرواية هذه يف تقولني
 هذه غري املرأة هذه على حجة عندكم هل: املتوكل هلم فقال. موت وال حياة يل يعرف
]. تلزمها[ حبجة إال ادعت عما أنزهلا] ال[ إن العباس من برئ أنا: قال. ال: قالوا ؟ الرواية
. عندنا ما غري احلجة من شيئاً هعند فلعل  الرضا ابن] حممد بن علي[ فأحضر: قالوا
 كذا شهر يف كذا سنة يف توفيت زينب فإن ٬،كذبت: فقال. املرأة فأخربه فحضر إليه فبعث
 ادعت عما أنزهلا ال أن حلفت وقد الرواية هذه مثل رووا قد هؤالء فإن: قال. كذا يوم يف
: قال ؟ هي وما: قال. غريها وتلزم تلزمها حجة فههنا عليك وال: قال. تلزمها حبجة إال

 تضرها فال فاطمة ولد من كانت فإن السباع إىل فأنزهلا السباع٬، على حمرمة فاطمة ولد حلوم
 احلسن ولد من مجاعة فههنا: قال. قتلي يريد إنه: قالت ؟ تقولني ما: هلا فقال]. السباع[

 فقال. عاجلمي وجوه تغريت لقد فواهللا: قال. منهم شئت من فأنزل السالم عليهما واحلسني
 أن رجاء ذلك إىل املتوكل فمال ؟ هو يكون ال مل غريه٬، على حييل هو: املتعصبني بعض
 ؟ ذلك أنت يكون ال مل ٬،احلسن أبا يا: فقال. صنع أمره يف له يكون أن غري من يذهب
 وكانت السباع عن وفتح بسلم فأتى]. اهللا شاء إن[ أفعل: قال! فافعل: قال. إليك ذاك: قال
] األسود[ صارت وجلس دخل فلما إليها٬، X احلسن أبو] اإلمام[ فرتل. سداأل من ستة
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 ميسح فجعل. يديه بني رؤوسها ووضعت بأيديها٬، ومدت يديه٬، بني بأنفسها ورمت إليه٬،
 اعتزلت حىت ناحية٬، فيعتزل االعتزال إىل بيده له يشري مث بيده٬، منها واحد كل رأس على
 أن قبل هناك٬، من بإخراجه فبادر ٬،صواباً هذا كان ما :الوزير له فقال. بإزائه وقامت كلها
 قلت٬، مما يقني على نكون أن أردنا وإمنا سوءاً بك أردنا ما :احلسن أبا له فقال. خربه ينتشر
 على رجله وضع فلما. بثيابه تتمسح حوله وهي السلم إىل وصار فقام. تصعد أن فأحب
 من أنه زعم من كل: فقال وصعد عتفرج. ترجع أن بيده وأشار إليها التفت درجة أول
 الباطل٬، ادعيت اهللا اهللا: قالت. انزيل: املتوكل هلا فقال. اÙلس ذلك يف فليجلس فاطمة ولد
 والدته فبعثت السباع٬، إىل ألقوها]: املتوكل[ فقال. قلت ما على الضر محلين فالن بنت وأنا

  .)١( )إليها وأحسنت منه واستوهبتها

  :جهة السند مناقشة الروايتني من

أمحد سلمان كما يشهد كتابه من عباد األسناد حني يتعلق األمر مبا يستدل به غريه من 
وهذا بطبيعة احلال من الغش ! روايات٬، ولكنه متساهل للغاية حني يكون هو املستدل

وعلى . واخلداع٬، ألنه إما أن يلتزم املنهج الرجايل يف كل حال وإما أن يتركه يف كل حال
  :حنن هنا نلزمه مبا ألزم به نفسه٬، فنقولأية حال 

 بن علي  ١٠٣٢٢: (فيها علي بن حممد٬، قال فيه الشيخ علي النمازي: الرواية األوىل
 معجزة روى. يذكروه مل: املطلب عبد بن العباس بن اهللا عبد بن علي بن إمساعيل بن حممد
 اإلمام معجزات ابب اخلرائج إىل فراجع. قضية معه وله. X العسكري حممد أيب موالنا
  .)٢( )X العسكري احلسن

  .Jا عاميةأفمرسلة٬، بل يظهر من كثري من الروايات كما سيأيت : أما الرواية الثانية

تأسيس عقيدة  فالروايتان ال تصلحان لالستدالل �ما حبسب منهج أمحد سلمان٬، مث إنّ
  .يستدعي دليالً قطعياً وهو ما تقصر عنه الروايتان املذكورتان

                                                            
  .٤٠٦ – ٤٠٤ص ١ج :قطب الدين الراوندي -الخرائج والجرائح  -١
  .٤٣٥ص ٥ج :الشيخ علي النمازي الشاهرودي -مستدرآات علم رجال الحديث  -٢
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  :اقشة الروايتني من جهة املنت والداللةمن

ال نصاً وال ظهورا٬ً،  ٬،الرواية ليس فيها ما يدل واضح لكل ذي عينني أنّ :الرواية األوىل
 البيت حمرَّمة أهل أئمة حلوم( على العقيدة اليت زعمها أمحد سلمان٬، فليس فيها داللة على أنّ

  .كما زعم) السِّباع على

امتناع السباع عن مهامجة  ما أشار له كثري من العلماء أنّبل من الواضح البني٬، وهو 
  .كان كرامة من اهللا له Xاإلمام 

وردت صور كثرية ومتضاربة كل التضارب هلذه الرواية حبيث ال ي�قدم : الرواية الثانية
  :على االستدالل مبثلها ذو مسكة٬، وإليكم بعضها

عبد اهللا احلافظ النيسابوري ذكر أبو : قال: صاحب ثاقب املناقب   ١٩٣/ ٢٢٩٥(  ١
دخلت على املأمون : هو أنه قال Xونسب إىل جده الرضا ) باملفاخر(يف كتابه املوسوم 

 علياً ٬، وأنXّبنت علي بن أيب طالب ] زينب[زينب الكذابة٬، وكانت تزعم أJا ] وعنده[
X ]قد [فقال املأمون للرضا . دعا هلا بالبقاء إىل يوم القيامةX :]ختكسلم على أ .
ما هو أخي وال : فقالت زينب. Xواهللا ما هي بأخيت وال ولدها علي بن أيب طالب : فقال

إنا :] فقال[؟  مصداق قولك هذا ]ما: Xفقال املأمون للرضا . ولده علي بن أيب طالب
السباع تعفى  نّإن تك صادقة فإى السباع٬، فاطرحها إىل السباع٬، فأهل بيت حلومنا حمرمة عل

أجل٬، : له Xفقال [لقد أنصفت : بالشيخ٬، قال املأمون ابتدئ: زينبقالت . حلمها
إليه  وأومأت٬، فلما رأته بصبصت ]إليها[ Xفرتل الرضا ] ففتحت بركة السباع٬،

املأمون زينب أن ترتل٬، فأبت  فأمر. بالسجود٬، فصلى فيما بينها ركعتني وخرج منها
  .)١( )وطرحت للسباع فأكلتها

جعفر  عن أيب اهللقام وعبد اهللا بن): املناقب(ب يف ابن شهرآشو  ٥٦/ ٢٤٧٦(  ٢
ثاقب (وصاحب  شعيب اخلياط٬، وابن شهرآشوب أيضاً يباحلمريي والصيقل اجلبلي وأ

أبا  إنّ: واللفظ للراوندي) اخلرائج(كالمها عن علي بن مهزيار٬، والراوندي يف  ٬،)املناقب
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ا زينب بنت فاطمة بنت رسول امرأة تدعى أJ املتوكلظهرت يف أيام : هاشم اجلعفري قال
ما  رسول اهللا ] وفاة[قد مضى من وقت أنت امرأة شابة و: ٬، فقال هلا املتوكلاهللا 

ل اهللا عز وجل أن يرد أمسح على رأسي وس رسول اهللا  إنّ: مضى من السنني٬، فقالت
رت ٬، ومل أظهر للناس إىل هذه الغاية٬، فلحقتين احلاجة فصةعلى شبايب يف كل أربعني سن

فروى . فعرفهم حاهلا] وقريش[إليهم٬، فدعا املتوكل مشايخ آل أيب طالب وولد العباس 
ما تقولني يف هذه : فقال هلا. مجاعة وفاة زينب بنت فاطمة عليهما السالم يف سنة كذا

عن الناس٬، فلم يعرف يل موت وال  أمري كان مستوراً نّإكذب وزور ف: ؟ فقال الرواية
ال٬، : ؟ فقالوا هل عندكم حجة على هذه املرأة غري هذه الرواية: كلحياة٬، فقال هلم املتو

فاحضر علي : قالوا]. تلزمها[أنا برئ من العباس أن ال أتركها عما ادعت إال حبجة : فقال
من احلجة غري ما عندنا٬، فبعث إليه فحضر فأخربه  ٬، فلعل عنده شيئاًبن حممد بن الرضا 

: ينب توفيت يف سنة كذا يف شهر كذا يف يوم كذا٬، قالز نّإف ٬،كذبت: فقال. خبرب املرأة
وقد حلفت أن ال أتركها عما ادعت إال حبجة ] الرواية[هؤالء قد رووا مثل هذه  نّإف

: X؟ قال  وما هي: فهاهنا حجة تلزمها وتلزم غريها٬، قال] وال عليك: [قال. تلزمها
ن كانت من ولد فاطمة فال إحلوم ولد فاطمة حمرمة على السباع٬، فانزهلا إىل السباع٬، ف

فهيهنا مجاعة من ولد : ٬، قالينه يريد قتلإ: ؟ قالت ما تقولني: ٬، فقال هلا]السباع[تضرها 
فواهللا لقد تغريت وجوه : احلسن و احلسني عليهما السالم٬، فأنزل من شئت منهم٬، قال

ل إىل ذلك ؟ فمال املتوك هو حييل على غريه مل ال يكون هو: اجلميع٬، فقال بعض املبغضني
مل ال تكون أنت  ٬،يا أبا احلسن: رجاء أن يذهب من غري أن يكون له يف أمره صنع٬، فقال

بسلم وفتح عن السباع  فأتىأفعل إن شاء اهللا٬، : قال!  فافعل: ذلك إليك٬، قال: ؟ قال ذلك
٬، فلما وصل وجلس صارت األسود ]إليها[ Xوكانت ستة من األسد٬، فرتل أبو احلسن 

نفسها بني يديه ومدت بأيديها ووضعت رؤوسها بني يديه٬، فجعل ميسح على إليه٬، ورمت بأ
كل واحد منها بيده٬، مث يشري له بيده إىل االعتزال فيعتزل ناحية حىت اعتزلت كلها ] رأس[

من هناك قبل أن ينتشر خربه٬،  بإخراجه٬، فبادر ما هذا صواباً: فقال له الوزير. ووقفت بإزائه
ما أردنا بك سوء وإمنا أردنا أن نكون على يقني مما قلت٬، فأحب أن  ٬،يا أبا احلسن: فقال له

تصعد٬، فقام وصار إىل السلم وهي حوله تتمسح بثيابه٬، فلما وضع رجله على أول درجة 



  ٢٣............................... .................... ٢ج / ف ضجةيف القطي

كل من زعم أنه من ولد فاطمة : التفت إليها وأشار بيده أن ترجع٬، فرجعت وصعد٬، مث قال
اهللا اهللا ادعيت الباطل : انزيل٬، قالت: ل هلا املتوكلفقا. عليها السالم فليجلس يف ذلك اÙلس

فبعثت والدته "القوها إىل السباع : قال املتوكل. وأنا بنت فالن٬، محلين الضر على ما قلت
  .)١( )"واستوهبتها منه وأحسنت إليها

إنه : قال ٬،عن علي بن مهزيار): ثاقب املناقب(والذي رواه صاحب    ٥٧/ ٢٤٧٧(  ٣
رأى وكانت زينب الكذابة ظهرت وذكرت أJا زينب بنت علي بن أيب صار إىل سر من 

فانتسبت إىل علي بن أيب طالب وفاطمة عليهما : فأحضرها املتوكل وسأهلا٬، Xطالب 
: ؟ فقال الفتح بن خاقان كيف بنا بصحة أمر هذه وعند من جنده: السالم٬، فقال جللسائه
فرحب به  Xه أمرها٬، فأحضره فاحضروه حىت خيربك حبقيق Xابعث إىل ابن الرضا 

احملنة : X؟ فقال  فما عندك ٬،هذه تدعى كذا إنّ: املتوكل وأجلسه معه على سريره وقال
اهللا تعاىل حرم حلم مجيع من ولدته فاطمة وعلى من ولد احلسن واحلسني  يف هذه قريبة٬، إنّ

اذبة مل تتعرض هلا٬، وإن كانت ك ةن كانت صادقإعلى السباع٬، فالقها للسباع٬، ف 
فعرض عليها فكذبت نفسها وركبت محارها يف طريق سر من رأى تنادي على  .أكلتها

 بأJا زينب الكذابة٬، وليس بينها وبني رسول اهللا    وجاريتها على محار آخر    نفسها 
فلما أن كان بعد ذلك . وعلى وفاطمة صلوات اهللا عليهم أمجعني قرابة٬، مث رحلت إىل الشام

يا أمري : وما قال يف زينب٬، فقال علي بن اجلهم Xتوكل أبو احلسن بأيام ذكر عند امل
أفعل٬، مث تقدم إىل قوام : لو جربت قوله على نفسه فعرفت حقيقة قوله٬، فقال ٬،املؤمنني
وقعد هو يف ] فرتل[أن جيوعوها ثالثة وحيضروها القصر٬، فترسل يف صحنه  فأمرهمالسباع 
٬، فأحضر وأمره أن يدخل من باب Xاحلسن  أيبوأغلق أبواب الدرجة٬، وبعث إىل املنظر٬، 

. القصر فدخل٬، فلما صار يف الصحن أمر بغلق الباب وخلى بينه وبني السباع يف الصحن
وعليه سواد وشقة٬،  Xفلما حضر [وأنا يف اجلماعة وابن محدون٬، : قال علي بن حيىي

لصحن يريد ٬، فلما مشى يف ا]من زئريها األذانفدخل وأغلق الباب والسباع قد أصمت 
حىت متسحت به  ٬، ومل نسمع له حساً)من زئريها(الدرجة مشت إليه السباع وقد سكنت 
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ودارت حوله٬، وهو ميسح رؤوسها بكمه٬، مث ضربت بصدورها األرض٬، فما مشت وال 
مث قام  وقعد طويالً Xزئرت حىت صعد الدرجة٬، وقام املتوكل فدخل٬، فارتفع أبو احلسن 

�ا كفعله األول٬، فلم تزل رابضة ] هو[كفعلها يف األول وفعل ] به[فاحندر٬، ففعلت السباع 
حىت خرج من الباب الذي دخل منه٬، وركب وانصرف٬، وأتبعه املتوكل مبال جزيل صلة 

  .)١()له

ومنها أنه كان خبراسان امرأة تسمى زينب فادعت أJا علوية من ساللة فاطمة (  ٤
فلم  Xسبها٬، فسمع �ا علي الرضا عليها السالم٬، وصارت تصول على أهل خراسان بن

كما : هذه كذابة٬، فسفهت عليه وقالت: يعرف نسبها فأحضرت إليه فرد نسبها وقال
لسلطان خراسان  Xفأخذته الغرية العلوية فقال . قدحت يف نسيب فأنا أقدح يف نسبك

وكان لذلك السلطان خبراسان موضع واسع٬، فيه سباع مسلسلة لالنتقام من املفسدين 
بيد تلك املرأة وأحضرها عند ذلك  Xذلك املوضع بركة السباع٬، فأخذ الرضا  يسمى

ن من إهذه كذابة على علي وفاطمة عليهما السالم٬، وليست من نسلهما ف: السلطان وقال
ن إف ٬،حلمه حرام على السباع فألقوها يف بركة السباع نّإبضعة من علي وفاطمة ف كان حقاً

فلما مسعت ذلك . ر�ا٬، وإن كانت كاذبة فتفترسها السباعالسباع ال تق نّإكانت صادقة ف
فإJا ال تقربك وال تفترسك٬، فلم يكلمها  ن كنت صادقاًإفأنزل أنت إىل السباع ف: منه قالت

فقام  .إىل بركة السباع٬، واهللا ألنزلن إليها: ؟ قال إىل أين: وقام٬، فقال له ذلك السلطان
والناس ينظرون من  Xا باب الربكة فرتل الرضا السلطان والناس واحلاشية٬، وجاؤا وفتحو

أعلى الربكة٬، فلما حصل بني السباع أقعت مجيعها إىل األرض على أذنا�ا٬، وصار يأيت إىل 
واحد واحد٬، ميسح وجهه ورأسه وظهره٬، والسبع يبصبص له هكذا إىل أن أتى على اجلميع 

ذابة على علي وفاطمة ليتبني أنزل هذه الك: فقال لذلك السلطان. مث طلع والناس يبصرونه
فمذ رآها السباع٬، وثبوا إليها  بإلقائهافامتنعت فألزمها ذلك السلطان وأمر أعوانه  ٬،لك

  .)٢( )وافترسوها٬، فاشتهر امسها خبراسان بزينب الكذابة٬، وحديثها هناك مشهور
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ظهرت يف أيام املتوكل امرأة : أبا هاشم اجلعفري قال روي أنّ: اخلرائج   ٣٥(  ٥
أنت امرأة شابة وقد مضى : فقال املتوكل ٬،دعي أJا زينب بنت فاطمة بنت رسول اهللا ت

وسأل  مسح عليÈ رسول اهللا  إنّ: ما مضى من السنني٬، فقالت من وقت رسول اهللا 
Èشبايب يف كل أربعني سنة٬، ومل أظهر للناس إىل هذه الغاية فلحقتين احلاجة  اهللا أن يرد علي
ملتوكل مشايخ آل أيب طالب وولد العباس وقريش وعرفهم حاهلا فروى فدعا ا. فصرت إليهم

كذب وزور٬، : ؟ فقالت ما تقولني يف هذه الرواية: مجاعة وفاة زينب يف سنة كذا٬، فقال هلا
هل : عن الناس فلم يعرف يل حياة وال موت٬، فقال هلم املتوكل أمري كان مستوراً نّإف

هو برئ من العباس إن ال : ال٬، فقال: ؟ فقالوا روايةعندكم حجة على هذه املرأة غري هذه ال
من احلجة غري ما  فلعل عنده شيئاً Xفأحضر ابن الرضا : قالوا. أنزهلا عما ادعت إال حبجة

زينب توفيت يف سنة كذا يف  نّإكذبت ف: فقال ٬،فبعث إليه فحضر فأخربه خبرب املرأة ٬،عندنا
وا مثل هذه وقد حلفت أن ال أنزهلا إال حبجة هؤالء قد رو نّإف: قال .شهر كذا يف يوم كذا

حلوم بين : ؟ قال وما هي: وال عليك فههنا حجة تلزمها وتلزم غريها٬، قال: قال. تلزمها
فقال  .ن كانت من ولد فاطمة فال تضرهاإف ٬،فاطمة حمرمة على السباع فأنزهلا إىل السباع

ة من ولد احلسن واحلسني عليهما فههنا مجاع: قال .إنه يريد قتلي: ؟ قالت ما تقولني: هلا
: فقال بعض املبغضني ٬،فواهللا لقد تغريت وجوه اجلميع: السالم فأنزل من شئت منهم٬، قال
؟ فمال املتوكل إىل ذلك رجاء أن يذهب من غري أن  هو حييل على غريه مل ال يكون هو

: قال .إليك ذاك: مل ال تكون أنت ذلك؟ قال ٬،يا أبا احلسن: فقال ٬،يكون له يف أمره صنع
بسلم وفتح عن السباع وكانت ستة من األسد فرتل أبو احلسن إليها  فأيت .أفعل: قال! فافعل

فلما دخل وجلس صارت األسود إليه فرمت بأنفسها بني يديه٬، ومدت بأيديها٬، ووضعت 
فجعل ميسح على رأس كل واحد منها٬، مث يشري إليه بيده إىل االعتزال  ٬،رؤوسها بني يديه

فبادر  ٬،ما هذا صواباً: فقال له الوزير. ناحية حىت اعتزلت كلها وأقامت بإزائهفتعتزل 
وإمنا أردنا  ما أردنا بك سوءاً ٬،يا أبا احلسن: فقال له .من هناك قبل أن ينتشر خربه بإخراجه

تصعد٬، فقام وصار إىل السلم وهي حوله تتمسح  نأأن نكون على يقني مما قلت فأحب 
ه على أول درجة التفت إليها وأشار بيده أن ترجع٬، فرجعت وصعد فلما وضع رجل. بثيابه
انزيل٬، : كل من زعم أنه من ولد فاطمة فليجلس يف ذلك اÙلس٬، فقال هلا املتوكل: فقال
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ألقوها : اهللا اهللا ادعيت الباطل٬، وأنا بنت فالن محلين الضر على ما قلت٬، قال املتوكل: قالت
  .)١( )فاستوهبتها والدته ٬،إىل السباع

أبو اهللقام وعبد اهللا بن جعفر احلمريي والصقر : مناقب ابن شهرآشوب  ١٤(  ٦
كانت زينب الكذابة تزعم أJا ابنة علي  :قالوا ٬،اجلبلي وأبو شعيب احلناط وعلي بن مهزيار

أنا زينب ابنة علي : اذكري نسبك٬، فقالت: فأحضرها املتوكل وقال٬، Xبن أيب طالب 
X ا كانت محلت إىلJالشام٬، فوقعت إىل بادية من بين كلب فأقامت بني ظهرانيهم وأ .

حلقتين دعوة رسول اهللا : ؟ فقالت زينب بنت علي قدمية٬، وأنت شابة إنّ: فقال هلا املتوكل
كيف : بأن يرد شبايب يف كل مخسني سنة٬، فدعا املتوكل وجوه آل أيب طالب٬، فقال 

وسأله فقال  بإحضارهفأمر ٬، Xابن الرضا ال خيربك �ذا إال : ؟ فقال الفتح يعلم كذ�ا
X :ّيف ولد علي  إنX ال تعرض هلم السباع٬، فألقها إىل : ؟ قال وما هي: عالمة٬، قال

فإمنا أراد قتلي٬،  اهللا اهللا يفّ ٬،يا أمري املؤمنني: فقالت .السباع٬، فإن مل تعرض هلا فهي صادقة
 رواية أنه عرض عليها ذلك ويف. أال إنين زينب الكذابة: وركبت احلمار وجعلت تنادي
جرب هذا : فقال علي بن اجلهم :قال علي بن مهزيار. فامتنعت فطرحت للسباع فأكلتا

وأخرجت السباع فلما رأته الذت  X باإلمامعلى قائله فأجيعت السباع ثالثة أيام مث دعا 
نزل إليها٬، وصعد السقف وجلس عند املتوكل مث  Xوتبصبصت بآذاJا٬، فلم يلتفت اإلمام 

حرم حلوم : قال النيب : وقال٬، Xمن عنده٬، والسباع تلوذ به٬، وتبصبص حىت خرج 
  .)٢( )أوالدي على السباع

فسأل . امرأة زعمت أJا شريفة حبضرة املتوكل نقل بعض احلفاظ أنّ: الشبلنجي(  ٧
فأرسل إليه٬، فجاء٬، فأجلسه معه على سريره . Xعمن خيربه بذلك فدل على حممد اجلواد 

فعرض عليها ذلك٬، . اهللا حرم أوالد احلسني على السباع٬، فتلقى للسباع إنّ: فقال. هوسأل
؟ فأمر بثالثة من السباع٬، فجئ  أال جترب ذلك فيه: مث قيل للمتوكل. فاعترفت املرأة بكذ�ا

�ا يف صحن قصره مث دعا به فلما دخل من الباب أغلقه٬، والسباع قد أصمت األمساع من 
يف الصحن يريد الدرجة مشت إليه٬، وقد سكنت فتمسحت به ودارت زئريها فلما مشى 
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ففعلت معه . حوله وهو ميسحها مبكة مث ربضت فصعد للمتوكل فتحدث معه ساعة مث نزل
افعل كما فعل ابن : وقيل للمتوكل. فأتبعه املتوكل جبائزة عظيمة. كفعلها األول٬، حىت خرج

  .)١( )أمرهم أن ال يفشوا ذلكتريدون قتلي٬، مث  :عمك٬، فلم جيسر عليه٬، وقال

نقل األستاذ أبو سعيد عبد امللك بن أيب عثمان الواعظ يف كتابه الذي مجعه يف (  ٨
ظهرت زينب الكذابة فزعمت إJا : قال ٬، املنجمىيبسنده إىل علي بن حي شرف النيب 

بصحة كيف لنا  :فقال املتوكل جللسائه ٬،)ليهما السالمع(لبطن فاطمة وعلي بن أيب طالب 
ابعث إىل علي بن حممد اهلادي حىت حيضر : فقال الفتح بن خاقان ؟ هذه املرأة وعند من جنده

هذه  إنّ :وخيربك حقيقة أمرها٬، فبعث إليه فأتاه فرحب به وأجلسه معه على سريره٬، وقال
اهللا تعاىل قد حرم  إنّ ٬،االمتحان يف هذا قريب: فقال ؟ تدعي كذا وكذا فما عندك يف ذلك

ن إف ٬،فألقها للسباع ٬،يع ولد فاطمة وعلي من ولد احلسن واحلسني على السباعحلم مج
فعرض ذلك عليها فكذبت نفسها  .وإن كانت كاذبة أكلها ٬،كانت صادقة مل تتعرض هلا

وأدبرت على مجل يف طرقات سر من رأى تنادي على نفسها بأJا زينب الكذابة وليس بينها 
٬، وجاريتها على مجل )ليهما السالمع(طمة وال علي رحم ماسة من فا وبني رسول اهللا 

آخر تنادي عليها بذلك فدخلت إىل الشام فلما كان بعد ذلك بأيام أخرى ذكر اإلمام علي 
يا  :فقال علي بن اجلهم ٬،بن حممد اهلادي وما قال يف زينب حىت ظهر أمرها عند املتوكل

مث قال املتوكل للفتح بن  ٬،افعل: لفقا .لو جربت قوله عليه فعرفت حقيقته ٬،أمري املؤمنني
وحيضروها هذا القصر فترسل يف صحنه . ا منها ثالثةئوتقدم إىل خدم السباع أن جيي: خاقان

فإذا  ٬،ونقعد حنن يف املنظر ونغلق باب الدرج ونبعث إليه حىت حيضر ويدخل من باب القصر
وكنت أنا : ن حيىيقال علي ب ٬،صار يف الصحن أغلق الباب وخلي بينه وبينها يف الصحن

بن محدون يف اجلماعة٬، ففعل ابن خاقان ما أمره به ودعى علي بن حممد اهلادي فلما دخل او
من زئريها٬، فلما مشى يف الصحن يريد الدرجة  األمساعأغلق الباب والسباع قد أصمت 

مشت إليه السباع وقد سكتت فما يسمع هلا حس حىت متسحت به ودارت حوله وهو 
مث ضربت السباع بصدورها إىل األرض وربضت فما مهست وال زأرت  ٬،كمهميسح رأسها ب
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مث احندر ففعلت السباع كفعلها األول مث  حىت صعد الدرجة٬، وحتدث عند املتوكل ملياً
من الباب الذي  Xربضت فما مسع هلا حس وال زئري حىت خرج علي بن حممد اهلادي 

كل مبال جزيل صلة له٬، فقال علي بن فركب وانصرف إىل مرتله٬، فاتبعه املتو ٬،دخل منه
كما فعل ابن عمك ومر على السباع٬،  افعل ٬،يا أمري املؤمنني: فقمت وقلت للمتوكل: اجلهم

من الناس ألضربن أعناق هذه العصابة  واهللا لئن بلغتم هذا أحداً :مث قال املتوكل جللسائه
  .)١( )مات املتوكلفواهللا ما جسر أحد ممن شاهد ذلك أن يتكلم به حىت : قال ٬،كلهم

قال املسعودي يف  ٬،زينب الكذابة ويناسب هنا ذكر خرب زينب الكذابة: ٤٧٢(  ٩
وقد ذكرنا خرب علي بن حممد : عند ذكر خالفة املعتز ما لفظه ٤٢٥ص ٢مروج الذهب ج

بن موسى رضي اهللا عنه مع زينب الكذابة حبضرة املتوكل ونزوله إىل بركة السباع وتذللها 
اهللا تعاىل  نّإو٬، Xينب عما ادعته من أJا ابنة احلسني بن علي بن أيب طالب له ورجوع ز

وقال ابن حجر العسقالين يف لسان  ٬، اهالزمان  أخبارأطال عمرها إىل ذلك الوقت يف كتابنا 
بنت احلسني بن  أJاادعت يف عهد املتوكل العباسي  :امليزان زينب الكذابة قال املسعودي

فاحضر املتوكل  ٬،عمرت إىل ذلك الوقت يف خرب مكذوب ادعته أJاو ٬،علي بن أيب طالب
علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب 

فجرت له معها قصة ذكرها املسعودي يف  ٬،طالب رضي اهللا عنهم فكذ�ا علي فيما ادعت
 :قال. أليب سعيد النيسابوري مث وجدت قصتها يف شرف املصطفى  :قال ٬،مروج الذهب

عن علي بن حيىي  ٬،عن أمحد بن أيب طاهر ٬،ذكر حممد بن عاصم التميمي املعروف باحلزنبل
ملا ظهرت زينب الكذابة وزعمت أJا بنت فاطمة وعلي قال املتوكل جللسائه  :قال ٬،املنجم

ضر ابن أح :فقال له الفتح بن خاقان ؟ هذه أمرنعلم صحة  أنبعد أن أحضرت كيف لنا 
اهللا حرم  إنّ ٬،احملنة يف ذلك قريبة :فحضر فرحب به وسأله فقال .الرضا خيربك حقيقة أمرها

ن كانت إو ٬،ن كانت صادقة مل تعرض هلاإحلم مجيع ولد فاطمة على السباع فألقها للسباع ف
فعرض ذلك عليها فأكذبت نفسها فأديرت على مجل يف طرقات سر من رأى  .أكلتهاكاذبة 

فلما كان بعد  ٬،رحم ماسة يها بأJا زينب الكذابة وليس بينها وبني رسول اهللا ينادي عل

                                                            
 .٢٤٢ – ٢٤١ص :الزرندي الحنفي -نظم درر السمطين  -١
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لو جرب قوله يف نفسه لعرفنا حقيقته فجربه والقه  ٬،يا أمري املؤمنني :أيام قال علي بن اجلهم
من  ألحدواهللا لئن ذكرمت هذا  :فقال املتوكل ٬،يف مكان فيه السباع مطلقة فلم تعرض له

  .)١( )علمأناقكم واهللا سبحانه وتعاىل الناس ألضربن أع

عليها (إنه خبراسان امرأة تسمى زينب فادعت أJا علوية من ساللة فاطمة : ومنها(   ١٠
وصارت تصول على أهل خراسان بنسبها٬، فسمع �ا علي الرضا فلم يعرف نسبها  ٬،)السالم

قدحت يف نسيب كما : فسفهت عليه وقالت ٬،"هذه كذابة": فأحضرت إليه فرد نسبها وقال
لسلطان خراسان وكان لذلك  Xفأخذته الغرية العلوية فقال . فأنا أقدح يف نسبك

السلطان خبراسان موضع واسع فيه سباع مسلسلة لالنتقام من املفسدين يسمى ذلك املوضع 
. إذا أراد االنتقام من بعض اÙرمني اخلارجني عليه ألقاه بينهم فافترسوه لوقته "بركة السباع"
هذه كذابة على علي ": خذ الرضا بيد تلك املرأة وأحضرها عند ذلك السلطان وقالفأ

بضعة من فاطمة وعلي فإن حلمه حرام  وفاطمة٬، وليست من نسلهما٬، فإن من كان حقاً
على السباع٬، فألقوها يف بركة السباع٬، فإن كانت صادقة فإن السباع ال تقر�ا٬، وإن كانت 

فأنزل أنت إىل السباع٬، فإن كنت : ا مسعت ذلك منه قالتفلم ٬،"كاذبة فتفترسها السباع
؟  إىل أين: فلم يكلمها وقام فقال له ذلك السلطان. فإJا ال تقربك وإال افترستك صادقاً
فقام السلطان والناس واحلاشية فجاءوا  ٬،"إىل بركة السباع٬، واهللا ألنزلن إليها": فقال له

فلما حصل بني  ٬،اس ينظرون من أعلى الربكةوفتحوا باب تلك الربكة فرتل الرضا٬، والن
السباع أقعت مجيعها إىل األرض على أذنا�ا٬، فصار يأيت إىل واحد واحد ميسح وجهه ورأسه 

فقال  ٬،وظهره٬، والسبع يبصبص له هكذا إىل أن أتى على اجلميع٬، مث طلع والناس يبصرونه
فامتنعت فألزمها بذلك  ٬،"أنزل هذه الكذابة على علي وفاطمة ليبني لك": لذلك السلطان

فاشتهر امسها خبراسان . السلطان وأنزهلا أعوانه٬، فمذ رآها السباع وثبوا إليها وافترسوها
  .)٢( )بزينب الكذابة وحديثها هناك مشهور

رواه يف بركة السباع وإقعاء السباع على أذنا�ا إىل األرض عنده  Xدخوله (   ١١
 ٦٥٤سنة  د بن طلحة الشافعي الشامي املتويفحمم منهم العالمة الشيخ كمال الدين: القوم

                                                            
  .١٣٢ص ٧ج :السيد محسن األمين - أعيان الشيعة  -١
 .٤٦١ – ٤٥٧ص :محمد بن طلحة الشافعي -) ليهم السالمع(مطالب السؤول في مناقب آل الرسول  -٢
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إنه كان خبراسان امرأة تسمى زينب : قال ٬،)ط طهران ٨٥ص) (مطالب السؤول(يف 
وصارت تصول على أهل خراسان  ٬،فادعت أJا علوية من ساللة فاطمة عليها السالم

هذه  :الوق ٬،فلم يعرف نسبها فأحضرت إليه فرد نسبها Xفسمع �ا علي الرضا  ٬،بنسبها
فأخذته الغرية  .كما قدحت يف نسيب فأنا أقدح يف نسبك :فسفهت عليه وقالت .كذابة

العلوية فقال لسلطان خراسان وكان لذلك السلطان خبراسان موضع واسع فيه سباع 
إذا أراد االنتقام من بعض  ٬،مسلسلة لالنتقام من املفسدين يسمى ذلك املوضع بركة السباع

ليه ألقاه بينهم فافترسوه لوقته٬، فأخذ الرضا بيد تلك املرأة وأحضرها عند اÙرمني اخلارجني ع
 هذه كذابة على علي وفاطمة وليست من نسلهما فإن من كان حقاً :ذلك السلطان وقال

فألقوها يف حبر السباع فإن  ٬،بضعة من فاطمة وعلي فإن حلمها حرام على السباع صواباً
فلما مسعت ذلك . وإن كانت كذابة فتفترسها السباع ٬،السباع ال تقر�ا كانت صادقة فإنّ

فلم  .فإJا ال تقربك وإال فتفترسك فأنزل أنت إىل السباع فإن كنت صادقاً: منه قالت
واهللا ألنزلن  ٬،إىل بركة السباع :فقال له ؟ إىل أين :فقال له ذلك السلطان ٬،يكلمها وقام

والناس  Xفرتل الرضا  ٬،تلك الربكة فقام السلطان والناس واحلاشية وفتحوا باب. إليها
فلما حصل بني السباع أقعت مجيعها إىل األرض على أذنا�ا فصار  ٬،ينظرون من أعال الربكة

يأيت إىل واحد واحد ميسح وجهه ورأسه وظهره والسبع يبصبص له هكذا إىل أن أتى على 
ة على علي وفاطمة أنزل هذه الكذاب: اجلميع مث طلع والناس يبصرونه٬، فقال لذلك السلطان

فمذ رآها السباع وثبوا إليها  ٬،فامتنعت فألزمها السلطان بذلك وأنزهلا أعوانه .ليبني لك
  .وافترسوها فاشتهر امسها خبراسان

ونقل بعض : قال ٬،)ط البايب حبلب ١٢٣ص) (الصواعق(ومنهم العالمة ابن حجر يف 
فسئل عمن خيربه بذلك٬، فدل ) موناملأ(امرأة زعمت أJا شريفة حبضرة املتوكل  أنّ: احلفاظ

اهللا حرم حلم أوالد  إنّ: على علي الرضا٬، فجاء فأجلسه معه على السرير وسأله٬، فقال
مث قيل . فعرض عليها بذلك٬، فاعترفت بكذ�ا .احلسنني على السباع٬، فلتلق للسباع

دعاه  مث ٬،أال جترب ذلك فيه٬، فأمر بثالثة من السباع٬، فجيئ �ا يف صحن قصره: للمتوكل
من زئريها٬، فلما مشى يف الصحن  األمساعفلما دخل بابه أغلق عليه والسباع قد أصمت 

يريد الدرجة مشت إليه وقد سكنت ومتسحت به ودارت حوله وهو ميسها بكمه مث 
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ربضت٬، فصعد املتوكل وحتدث معه ساعة مث نزل٬، ففعلت معه كفعلها األول حىت خرج٬، 
كما فعل ابن عمك٬، فلم جيسر عليه٬،  افعل: قيل للمتوكلفاتبعه املتوكل جبائزة عظيمة٬، ف

صاحب هذه القصة  نّإ: ونقل املسعودي. مث أمرهم أن ال يفشوا ذلك ؟ أتريدون قتلي: وقال
Èومل  ألن الرضا تويف يف خالفة املأمون اتفاقاً ؛بهو ابن علي الرضا هو علي العسكري وصو

  .)١( )يدرك املتوكل

א Wא
 أريد ذكر كل التفاصيل اليت تتضارب فيها الروايات٬، وإمنا سأركز على البعض املهم ال

منها٬، اليت أتوقع أن يكون القارئ قد التفت هلا يف قراءته األوىل للروايات٬، وسأرتبها بالشكل 
  :التايل

٬، وروايات أخرى تسميه )املتوكل(وبعضها ) املأمون(بعض الروايات تذكر أنه : امللك
  ! )خراسان سلطان(

اإلمام ويف أخرى٬،  Xيف بعض الروايات٬، واإلمام اهلادي  Xاإلمام الرضا : اإلمام
  ! اجلواد يف طائفة ثالثة

مرة يكون ادعاؤها أJا زينب بنت علي وفاطمة٬، وأخرى أJا علوية أو : ادعاء املرأة
  ! Xشريفة٬، وثالثة أJا بنت اإلمام احلسني 

  ! وأخرى سر من رأىمرة خراسان٬، : مكان وقوع القصة

كب على ظهر محار وتستوهبها أم املتوكل أخرى٬، وت�ر تفترسها السباع مرة٬،: مصري املرأة
  ! أو هي تنادي بأJا زينب الكذابة لينتهي �ا املطاف إىل الشام ٬،أو مجل وينادى �ا

بعض الروايات أنه حلم ولد فاطمة٬، وبعضها حلم ولد : هوية اللحم احملرم على السباع
  ! حلسني٬، وبعضها حلم ولد احلسن واحلسني٬، وبعضها حلم ولد عليا

                                                            
  .٣٥٩ – ٣٥٨ص ١٢ج :رعشيالسيد الم -شرح إحقاق الحق  -١
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: وميكن للقارئ أن يضع عناوين أخرى لريى تناقضات جديدة بني الروايات من قبيل
٬، )هل حصل الرتول يف اÙلس نفسه٬، أم بعده بأيام(٬، )من اقترح نزول اإلمام لربكة السباع(
ماذا حدث حني اقترب (٬، )م عدد األسودك(٬، )موضع السباع يف بركة أم يف صحن القصر(

  ؟ )من دعا هلا بتجدد الشباب( ٬،)من السباع

  :النتيجة

الروايات متضاربة للغاية٬، فال تصلح دليالً على عقيدة تقليد البهائم اليت افتراها أمحد 
بل يف بعضها أخطاء تارخيية ال تغتفر من قبيل مجع املتوكل مع اإلمام الرضا أو  ٬،سلمان
  ! جلواد يف زمن واحداإلمام ا

 البيت حمرَّمة أهل أئمة حلوم ألن: (وال يفوتنا التنبيه على كذبة أمحد سلمان٬، حيث قال
٬، والروايات مجيعاً خلو من مثل هذا التعبري٬، مبا فيها الرواية اليت استشهد )١( )السِّباع على

  ! )السباع على حمرمة فاطمة ولد حلوم: (�ا٬، ففيها

ـ  ألن ما يف الروايات ال يسعفه٬، بل ينقض  ؛تعمد الكذب) د سلمانأمح(طبعاً هذا ال
 يعين أنّ ٬،ألن كون احملرم هو حلوم ولد فاطمة ؛عليه عقيدة تقليد البهائم اليت ارتضاها لنفسه

٬، وليس كل سيد علوي هذا الذي مل تفترسه السباع سيد علوي نتيجة االختبار ستكون إنّ
هذا الرجل إمام أم ليس بإمام٬،  طلوب هو أن نعرف أنّامل نّإوحيث . إماماً كما هو واضح

  ! يكون اختبار أمحد سلمان فاشل٬، ال حيقق اهلدف

فيا هلذه العقيدة اخلائبة اليت تضطر صاحبها إىل الكذب٬، وإتباع البهائم٬، ومع ذلك تعود 
  ! به خائباً خمزياً

Wא
عض  إذانه أ٬، فهي تعين ببساطة اجتماعية خطرية جداًهلا مفاعيل هذه العقيدة املنحرفة 

 فإما ! الشك يف نسبه تكون النتيجةJشه ذئب فس أوعقرب  أو أفعىلدغته  أو كلب هامشياً

                                                            
  .١٥ص -١
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والعياذ     شيء آخر كالزناب االSام إىل ل األمرقد يص أو ٬،ليسوا هامشيني أهلهيكون مجيع  أن
طع الذي ال يساوره شك أبداً يف شأJا٬، ولكننا رأينا ٬، هلذا يف احلقيقة قلنا بضرورة الق   باهللا

هذا الرجل غري آبه أبداً باآلثار اخلطرية املترتبة على رعونة قلمه٬، فكان البد من ردعه بأقسى 
  .العبارات٬، وهي قليلة حبقه

  :ومن أجل أن نقرب هذه العقيدة الفاسدة٬، أذكر النقوض التالية

ت�روى  موىل رسول اهللا  )١( يا٬ً، فهذا سفينةليس كل من ال تفترسه السباع هامش  ١
  .ى هذا يكون دليلهم خمروما٬ً، وعل)٢( السباع قد امتنعت عن أكله عنه أخبار بأنّ

                                                            
هو سفينة مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه : (٩٧الخطيب التبريزي ص -ورد في اإلآمال في أسماء الرجال  -١

أعتقته واشترطت عليه خدمة النبي صلى اهللا عليه  ،مولى أم سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم: وقيل ،وسلم
رومان وهو من مولد : وقيل. مهران: وقيل. رباح :لقب له واسمه مختلف فيه، فقيلسفينة  إّن: وسلم ما عاش، ويقال

النبي صلى اهللا عليه وسلم آان في سفر، فأعيى رجل فألقى عليه  إّن: ويقال) هو من أبناء فارس: (األعراب، وقيل
  )."أنت سفينة": فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ًاآثير سيفه وترسه ورمحه فحمل شيئًا

لما : عن إدريس بن عبد اهللا األزدي، قال: (٣٣٧ – ٣٣٦ابن حمزة الطوسي ص - ورد في الثاقب في المناقب  -٢
سفينة  يا سيدتي، إّن: قتل الحسين صلوات اهللا عليه أراد القوم أن يوطئوه الخيل، فقالت فضة لزينب عليها السالم

يا أبا : لسفينة، فوقع إلى الجزيرة، فإذا هو بأسد، فقالمولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله رآب البحر، فانكسرت ا
فهمهم السبع بين يديه حتى أوقفه على الطريق، وأسد رابض في . الحارث، أنا مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

: فرفع رأسه ثم قالت له. يا أبا الحارث: فمضت إليه فقالت. ناحية، فدعيني أمضي إليه، فأعلمه ما هم صانعون
فمشى األسد حتى . يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره! ؟ أتدري ما يريدون أن يصنعوا بأبي عبد اهللا صلوات اهللا عليه

  .)فانصرفوا. فتنة، فال تثيروها: وضع يده على جسمه، فأقبلت الخيل، فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد لعنة اهللا
وهي  Xما حصل آرامة لإلمام  إّن: ألننا نقول ؛ذا يؤآد ما يزعموناألسد لم يفترس جسم اإلمام وه إّن: ال يقال هنا

فضة أرادت إقناع زينب عليها  الظاهر من الرواية أّن ّنأونضيف . Xشيء يكاد ال يذآر إذا ما قيس بكراماته 
زينب  ظ أّنالسالم بإمكانية أن ال يفترس السبع جسم اإلمام ويحميه بالنتيجة فساقت قصة سفينة دليًال لها، والمالح

وهي  -على األقل فضة  ،إذن!  لم ترد على فضة بأن لحوم أبناء علي وفاطمة محرمة على السباع )عليها السالم(
  .ال تعرف هذه العقيدة التي يروج لها أحمد سلمان ومن لف لفه -المقربة في بيت النبوة 

سفينة  ما روي عن ابن األعرج أّن :ومنها: (١٣٨ – ١٣٦ص ١قطب الدين الراوندي ج -وفي الخرائج والجرائح 
فكسر بي، فغرق المرآب وما فيه، وأفلت وما علي إال  خرجت غازيًا: مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قال

خرقة قد اتزرت بها، وآنت على لوح، وأقبل اللوح يرمي بي على جبل في البحر، فإذا صعدت وظننت أني نجوت 
ثم إني خرجت أشتد على شاطئ البحر، فلم تلحقني، فحمدت اهللا على . ي مرارًاجاءتني موجة فانتسفتني ففعلت ب

اللهم إني : فبينا أنا أمشي إذ بصر بي أسد، فأقبل يزأر يريد أن يفترسني، فرفعت يدي إلى السماء فقلت. سالمتي
نة مولى رسول اهللا أيها السبع أنا سفي: ؟ فألهمت أن قلت سبعك عبدك ومولى نبيك نجيتني من غرق، أفتسلط علّي

فواهللا إنه لترك الزئير، وأقبل آالسنور يمسح خده بهذه الساق مرة، . صلى اهللا عليه وآله إحفظ رسول اهللا في مواله
أن أرآب، فرآبت ظهره، فخرج يخب بي، فما  ثم طأطأ ظهره وأومأ إلّي. وبهذه أخرى وهو ينظر في وجهي مليًا
. نزلأأن  ها من الشجر والثمار وعين عذبة من ماء دهشت، فوقف وأومأ إلّيآان بأسرع من أن هبط جزيرة، وإذا في

فأخذت من تلك الثمار وأآلت، وشربت من ذلك الماء فرويت، فعمدت إلى ورقة . حذاي ينظر فنزلت وبقي واقفًا
، وبللت الخرقة فمألتها من تلك الثمار بالمزود واتزرت بها، وتلحفت بأخرى، وجعلت ورقة شبيهًا فجعلتها لي مئزرًا

: فطأطأ ظهره، ثم أومأ إلي فلما فرغت مما أردت، أقبل إلّي. التي آانت معي ألعصرها إذا احتجت إلى الماء فأشربه
البحر، إذا ] ساحل[فلما صرت على . فلما رآبت أقبل بي نحو البحر في غير الطريق الذي أقبلت منه. أن أرآب

يا : ، فصاحواأسدًا راآبًا أهل المرآب يسبحون ويهللون ويرون رجًالمرآب سائر في البحر، فلوحت لهم، فاجتمع 
أنا سفينة مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، راعي األسد في حق رسول اهللا : ؟ قلت فتى من أنت أجني أم إنسي
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فإذا كانوا أرادوا من عقيدSم الفاسدة هذه أن تكون وسيلة للتعرف على حجة اهللا٬، أو 
لنتيجة اليت تعطيها أوسع من ألن ا ؛على اهلامشي٬، أو العلوي٬، فهي ال حتقق هلم هذه املعرفة
  ! هذه احلدود٬، فهي تشمل حىت أمثال سفينة من غري العرب

٬، مثل احلسني )عليها السالم(السباع أكلت حلوم بعض بين فاطمة  ورد يف األخبار أنّ  ٢
 فخرج إليه عيسى بن موسى "فخ": (بن علي صاحب فخ٬، فقد ورد يف مقاالت اإلسالميني

  .)١( )ن معه ومل جيسر أحد أن يدفنهم حىت أكلت السباع بعضهمفقتل احلسني وأكثر م.. 

 اعليه(السباع انتهشت حلوم بين فاطمة  ما يدل على أنّ Xبل ورد عن اإلمام املهدي 

السالم على من نكثت ذمته٬، السالم على من هتكت : (٬، ففي مزار ابن املشهدي)السالم
لى املغسل بدم اجلراح٬، السالم على حرمته٬، السالم على من أريق بالظلم دمه٬، السالم ع

ا�رع بكأسات الرماح٬، السالم على املضام املستباح٬، السالم على املهجور يف الورى٬، 
السالم على من توىل دفنه أهل القرى٬، السالم على املقطوع الوتني٬، السالم على احملامي 

م على البدن السال ٬،السالم على الشيب اخلضيب٬، السالم على اخلد التريب ٬،بال معني
السليب٬، السالم على الثغر املقروع بالقضيب٬، السالم على الودج املقطوع٬، السالم على 

                                                                                                                                                                              
وحملوا رجلين في فلما سمعوا ذآر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حطوا الشراع . صلى اهللا عليه وآله، ففعل ما ترون
 ينظر ما أصنع، فرميا إلّي ، ونزلت من األسد، ووقف ناحية مطرقًافجاءا إلّي قارب صغير، ودفعوا إليهما ثيابًا

ارآب ظهري حتى أحملك إلى القارب، أيكون السبع أرعى لحق رسول : فقال أحدهما. فلبستها. ألبسها: بالثياب وقاال
فواهللا لقد نظرت إلى . عن رسول اهللا جزاك اهللا خيرًا: فأقبلت على األسد فقلت؟  اهللا صلى اهللا عليه وآله من أمته

  .)ساعة بعد ساعة حتى غبنا عنه دموعه تسيل على خده ما يتحرك، حتى دخلت القارب، وأقبل يتلفت إلّي
ابر عن عمرو بن شمر، عن ج: (٢٥١ – ٢٥٠ابن حمزة الطوسي ص - ومثله خبر جويريه، ففي الثاقب في المناقب 

قال علي صلوات اهللا عليه لجويرية ابن مسهر، وقد عزم : بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر صلوات اهللا عليه، قال
تقرؤه : "فما الحيلة له؟ قال: في حديث طويل له، حتى قال" آيف أنت إذا لقيك أبو الحارث؟: "الخروج إلى ضيعة له

جويرية، وبينا هو يسير على دابته إذ أقبل نحوه أسد، فقال له فخرج ". مني السالم، وتخبره أني أعطيتك منه األمان
. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اهللا عليه يقرئك السالم، وأنه قد آمنني منك يا أبا الحارث، إّن: جويرية

ي ، ثم غاب، ومضى جويرية فبرأسه يهمهم، حتى غاب في األجمة يهمهم خمسًا فولى الليث عني مطرقًا: قال
آذا وآذا، قال أمير المؤمنين عليه  األمرآان من : حاجته، فلما انصرف إلى أمير المؤمنين صلوات اهللا عليه وقال

قلت له ما أمرتني به، وبذلك انصرف عني، وأما ما : قال جويرية ."؟ ؟ وما قال لك ما قلت لليث: "الصالة والسالم
إنه ولى عنك يهمهم، فأحصيت له خمس همهمات، ثم انصرف : "قال. قال الليث فاهللا ورسوله ووصي رسوله أعلم

فاقرأ وصي محمد : إنه قال: "فقال صلوات اهللا عليه. صدقت، فواهللا يا أمير المؤمنين هكذا هو: قال جويرية". عنك
  )."مني السالم، وعقد بيده خمسًا

لى اهللا ص(مرآز المصطفى  -  وبعض الممدوحين والمذمومين من ذرياتهم.. نقًال عن بعض شخصيات بني هاشم  -١
  .١ج :صفحة مقاالت اإلسالميين ألبي الحسن األشعري - )عليه وآله
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الرأس املرفوع٬، السالم على األجسام العارية يف الفلوات٬، تنهشها الذئاب العاديات٬، 
  .)١( )وختتلف إليها السباع الضاريات

 ما ٬،هللا احلمد: (حيث قالعند خروجه إىل العراق٬،  Xوهذا ما قاله اإلمام احلسني 
 اشتياق أساليف إىل أوهلين وما الفتاة جيد على اهللا وصلى ٬،باهللا إال قوة وال اهللا شاء

 بني الفلوات عسالن تقطعها بأوصايل كأين .القيه أنا مصرع يل وخري يوسف٬، إىل يعقوب
  .)٢( )سغباً وأجربة ٬،جوفاً أكراشاً مىن فيمألن ٬،وكربالء النواويس

أمحد (األخبار ما ي�ستدل منه أJم مل يكونوا يعلمون شيئاً عن عقيدة  ورد يف  ٣
قال (٬، Xحيىي بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب ٬، ففي خرب )سلمان

فحدثين جعفر بن امحد الوراق٬، : وقد اختلف يف مقتله كيف كان: أبو الفرج األصبهاين
حممد بن عثمان٬، عن احلسن بن علي٬، عن عمرو بن  حدثنا: حدثنا أمحد بن حيىي٬، قال: قال
منه فكان يف أضيق  كنت قريباً: عن رجل كان مع حيىي بن عبد اهللا يف املطبق٬، قال ٬،محاد

البيوت وأظلمها٬، فبينا حنن ذات ليلة كذلك إذ مسعنا صوت األقفال وقد مضت من الليلة 
؟ يعين حيىي بن عبد اهللا  أين هذا: قبل على برذون له٬، مث وقف وقالأهجعة٬، فإذا هارون قد 

وقد مرض حيىي بن عبد اهللا وثقل٬، فلما دخل : إىل قوله ... يف هذا البيت: قالوا. بن احلسن
ورطلني  رغيفاً: ؟ قالوا كم أجريتم عليه: قال. هو عليل مدنف ملا به: به٬، قالوا عليÈ: قال
اهللا أن مات٬، فأخرج إىل  مث خرج فلم يلبث حيىي بن عبد. فجعلوه على النصف: قال ٬،ماء

إنه بين  :وقال ابن عمار يف روايته عن إبراهيم بن رياح. الناس٬، ودفن رضي اهللا عنه وأرضاه
إنه : وقال ابن عمار يف خربه عن علي بن حممد بن سليمان. عليه أسطوانة بالرافقة وهو حي

علي بن إبراهيم بن  وقال. وبلغين أنه سقاه مساً: قال. دس إليه يف الليل من خنقه حىت تلف
  .)٣( )السباع مث ألقاه إليها فأكلته أجاعأنه : بنان اخلثعمي٬، عن حممد بن أيب اخلنساء

أبناء فاطمة ال تأكلهم السباع ما احتملوا القول األخري٬، أو  لو كانوا يعلمون أنّ: أقول
  .على األقل لكان أبو الفرج علق بشيء عليه

                                                            
 .٥٠٠ – ٤٩٩ص :محمد بن المشهدي -المزار  -١
  .٣٨ص :السيد ابن طاووس -اللهوف في قتلى الطفوف  -٢
  .٣٢٠ – ٣١٩ص :أبو الفرج األصفهانى -مقاتل الطالبيين  -٣
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فحدثين سلمة بن : قال أبو خمنف(ىي بن زيد الشهيد٬، هذه العقيدة جيهلها حىت حي بل إنّ
ثابت وكان من أصحاب زيد وكان آخر من انصرف عنه هو وغالم ملعاوية بن إسحاق٬، 

وأصحايب نقتفي أثر زيد فنجده قد دخل بيت حزان بن أيب كرمية يف سكة  أناأقبلت : قال
وانطلق  ٬،فداك أبا احلسنيجعلين اهللا  :فدخلت عليه فقلت له ٬،وشاكر أرحبالربيد يف دور 

إنك إن نزعته : فقال له ٬،ناس من أصحابه فجاؤوا بطبيب يقال له سفيان موىل لبين دواس
فأخذ الكلبتني فانتزعه فساعة انتزاعه : قال .فيه أنامما  املوت أيسر عليÈ: من رأسك مت قال

نلبسه درعني مث  :؟ فقال بعضهم ؟ وأين نواريه أين ندفه :قال القوم. مات صلوات اهللا عليه
ال : فقال حيىي بن زيد: قال. ال بل حنتز رأسه مث نلقيه بني القتلى: وقال بعضهم. نلقيه يف املاء

نه خشي أن تأكل أل ؛حيىي رفض االقتراح األخري أي إنّ. )١( )واهللا ال يأكل حلم أيب السباع
  .السباع حلم أبيه

؟
 وفاة بعد حيدث ما البيت  أهل روايات بعض ذكرت: (كتب أمحد سلمان ما يلي

 :)٢(طوائف ثالث إىل الروايات هذه العلماء قسَّم وقد املهدي اإلمام

 وحكمهم ٬،للحياة الدنيا) كذا(بيت  أهل أئمة رجعة عن تتحدَّث اليت هي: األوىل الطائفة
 .للعامل

 احلسن بن حممد اإلمام بعد مهدياً عشر اثين وجود عن حتدَّثت اليت هي: الثانية الطائفة
 منهم األول أن الروايات إحدى وحدَّدت ٬،نسله من أJم األخبار بعض وذكرت العسكري

 .ابنه هو

 .املهدي اإلمام وفاة من يوماً أربعني بعد الساعة قيام عن حتدَّثت اليت هي: الثالثة الطائفة
                                                            

  .٩٧ – ٩٦ص :لفرج األصفهانىأبو ا -مقاتل الطالبيين  -١
قال الحائري في !  هذا التقسيم المزعوم سرقه أحمد سلمان من آاظم الحائري ولم ُيِشر، وسيتكرر منه هذا األمر -٢

بقي في المقام أمر واحد نشير إليه، وهو أّن الروايات عندنا بالنسبة لما بعد عصر : (٢٩٤آتابه ُاصول الدين ص
عالى فرجه الشريف منقسمة إلى ثالث طوائف في أّنه هل تبدأ بعد ذلك رجعة األئّمة من ظهور الحّجة عّجل اهللا ت

؟ أو يطول عمر الحّجة  إلى  ؟ أو يخلفهم مهدّيون ـ على حد تعبير بعض الروايات ـ من أوالدهم جديد واحدًا بعد آخر
ليهم ع(مؤخرا بالوصية وبالمهديين وقد اعترف  ).؟ واهللا أعلم حيث يجعل رسالته ما قبل القيامة بأربعين يومًا

    lessons #php.main/org.alhaeri.www://http :، آما في الرابط التالي)السالم
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 .)١( )الروايات تلك من الثانية بالطائفة وأتباعه إمساعيل أمحد متسَّك وقد

فيه الكثري من األكاذيب واملغالطات٬، فقبل كل شيء حنن مل   على قصره    هذا الكالم 
نتمسك بطائفة من الروايات على حساب التفريط بطائفة أخرى٬، وعليه يكون كالم هذا 

  .كذباً علينا )٢( املعمم املزيف

 روايات ليقال أنّهذا التقسيم املزعوم ال أساس له بالنسبة لنا٬، إذ ال تعارض بني ال بل إنّ
  ! هناك طوائف متصارعة منها

 منهم من يقول نّإنسبة التقسيم إىل العلماء أمر غريب فعال٬ً، فمن املعلوم  وكذلك فإنّ
؟  بالتعارض بينها قلة قليلة جدا٬ً، وقوهلم هو موضع الرتاع٬، فكيف ي�ربز وكأنه حقيقة احلقائق

  .اللهم إن هذا حتكم وفرار من البحث ال أكثر

أكثر الروايات  إنّ: ٬، فجوابه)ابنه هو منهم األول أن الروايات إحدى وحدَّدت: (قوله أما
٬، وعليه يكون األول منهم وكذلك الثاين والثالث Xاملهديني هم ذرية اإلمام  على أنّ

 .Xوهلم جرا هم أبناءه 

؟ فإننا  امالثالثة جديراً باالحتر أخرياً ليخربنا أمحد سلمان هل يرى ما يسميه قول الطائفة
مل نسمع منه تعليقاً عليه٬، بل لعله يتبناه فالرجل متناقض للغاية كما سنوضح بعون اهللا٬، 

املهدي٬، الذي نسبه  اإلمام وفاة من يوماً أربعني بعد الساعة قيام عن وعلى أية حال فاحلديث
الروايات أمحد سلمان للطائفة الثالثة يكفيه Sافتاً إنه يعدم عامل الرجعة الذي دلت عليه 

  .)٣( هذا الرأي إن كان له أهل كما زعم أمحد سلمان ال تساعده الروايات املتواترة٬، مث إنّ

                                                            
 .١٩ص -١
اخترت هذا التعبير ألن على هذا الشخص أن يحترم عمامة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله التي يضعها على  -٢

  .رأسه ليخدع بها البسطاء
ة إال ما جاءت به الرواية من ألحد دول Xوليس بعد دولة القائم : (٣٨٧ص ٢ج قال الشيخ المفيد في اإلرشاد -٣

إال  Xقيام ولده إن شاء اهللا ذلك، ولم ترد به على القطع والثبات، وأآثر الروايات أّنه لن يمضي مهدي هذه األمة 
قبل القيامة بأربعين يومًا يكون فيها الهرج، وعالمة خروج األموات، وقيام الساعة للحساب والجزاء، واهللا أعلم بما 

وقوله غريب ). التوفيق للصواب، وإياه نسأل العصمة من الضالل، ونستهدي به إلى سبيل الرشاديكون، وهو ولي 
  :هما ،إذ لم أجد سوى روايتين

حدثنا أبو محمد : قال ،حدثنا أحمد بن الحسن القطان: (٤٧١ – ٤٧٠ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال ص: األولى
حدثنا زهير، عن زياد بن : قال ،حدثنا الهيثم بن آميل: قال ،يعقوب حدثنا الفضل بن: قال ،عبد الرحمن بن أبي حاتم

ال تزال هذه األمة  :قال النبي صلى اهللا عليه وآله: قال ،خيثمة، عن سعد بن قيس الهمداني، عن جابر بن سمرة
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א  <א
يف اجلزء األول من هذا الكتاب رأينا ضياء اخلباز٬، ومثله حممد عبيدان يستخدمان وسيلة 

ديني٬، والذرية فيزعمان بنعومة خماتلة لاللتفاف على احلقيقة املرعبة املتمثلة بتواتر روايات امله
٬، كما عرب )مامثبات ذرية لإلإل إليههذه الوصية عمدة الدليل الذي يستندون (إن : أفعوانية

٬، وها هو أمحد )الوصية رواية وهي أمهها٬، وتعترب: منها: (ضياء اخلباز٬، وقال حممد عبيدان
 الباب هذا يف به حتجÈواا ما أهم ولعل: (سلمان يتبع سلفيه إتباع الفصيل أثر أمه٬، فيقول

 .)١( )الوصيÈة برواية ما أمسوه هو الفصل القول وجعلوه

                                                                                                                                                                              
ثم يكون : فأتيته في منزله، قلت .أمرها، ظاهرة على عدوها حتى يمضي اثنا عشر خليفة آلهم من قريش مستقيمًا
). هذا األمر لن ينقضي إّن: (، وفيه٥٥ – ٥٤ص ٢ج Xوفي عيون أخبار الرضا : وانظر). ثم الهرج: ماذا؟ قال

  ).أمرها، ظاهرة على عدوها ال تزال هذه األمة مستقيمًا: (، وفيه١١٩نعماني صلل - وآتاب الغيبة 
سمعت أبا جعفر : قال ،ن ثابت، عن جابرعمرو ب: (٢٥٨ – ٢٥٧ما رواه الشيخ المفيد في االختصاص ص: والثانية
X فمتى يكون ذلك؟ قال: فقلت: قال .واهللا ليملكن رجل منا أهل البيت بعد موته ثالث مائة سنة ويزداد تسعًا: يقول :
تسعة عشر سنة من يوم قيامه إلى : فقال: ؟ قال وآم يقوم القائم في عالمه حتى يموت: قلت له .بعد موت القائم: فقال

خمسين سنة، ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا فيطلب بدمه  ،نعم: فيكون بعد موته الهرج، قال :قلت له: قال .تهيوم مو
لو آان هذا من ذرية األنبياء ما قتل الناس آل هذا القتل، فيجتمع عليه الناس : ودماء أصحابه فيقتل ويسبى حتى يقال

، فإذا اشتد البالء عليه وقتل المنتصر خرج السفاح إلى أبيضهم وأسودهم فيكثرون عليه حتى يلجئوه إلى حرم اهللا
؟ المنتصر الحسين بن علي  للمنتصر فيقتل آل عدو لنا، وهل تدري من المنتصر ومن السفاح يا جابر الدنيا غضبًا

  ).والسفاح علي بن أبي طالب عليهما السالم
الرجل من أهل البيت  المهديين والرجعة باعتبار أّنالهرج يكون بعد دولة  وإذا آان حال الرواية الثانية بّين في أّن
وهذا يحدث في الرجعة، والقائم الذي يحكم تسعة عشر سنة ليس هو  Xالذي يحكم بعد موته هو اإلمام الحسين 

حال  فإّن :اإلمام المهدي يحكم سبع سنوات، أقول ، فالروايات أشارت إلى أّنXاإلمام المهدي محمد بن الحسن 
ولى ال يختلف آثيرًا خاصة إذا ما جمعناها مع روايات أخرى أخرجها الصدوق وغيره، من قبيل ما الرواية األ

يكون بعدي اثنا عشر خليفة، ثم يكون : يقول ،عن معمر، عمن سمع وهب بن منبه: (٤٧٤أخرجه في الخصال ص
الهرج  ري أحداث، فيستفاد منها أّنبعد الهرج تج فهذه الرواية تدل على أّن). الهرج، ثم يكون آذا، ثم يكون آذا وآذا

، آما ورد في بعض األخبار، وقد أشار لها Xقد يكون المراد منه فساد الدنيا وانتشار الظلم الذي يسبق قيام القائم 
محصت الذهب ) ولتمحصن( :قوله: (، بقوله٢٥١ص ٦المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي ج

وبه من الغش، والتمحيص بالصاد المهملة االبتالء واالختبار، والمقصود أنكم تختبرون بالنار إذا أخلصته مما يش
هذا قول الشيعة المفتونين بطول الغيبة أو أن ما  الظاهر أّن) حتى يقال مات( :قوله. بغيبته ليتميز الخبيث من الطيب

بعد رجاء الخالص منه بظهور المنتظر نزل عليهم من البؤس والقنوط ومشقة انتظار الفرج وإصابة البالء والشدة و
ما يقع في آخر الزمان عند قرب ظهور الحجة من الهرج والمرج وانتشار الظلم والجور والسبي وفيه إشارة إلى 

  ).والنهب والقتل والغارة وارتفاع الشبهة عن الخلق
جليل، أطال اهللا بقاءه من إمالء أما بعد فإني مجيب إلى ما رسمه الشيخ ال: (١وما ذآره الشيخ الطوسي في الغيبة ص

آالم في غيبة صاحب الزمان، وسبب غيبته، والعلة التي ألجلها طالت غيبته، وامتداد استتاره، مع شدة الحاجة إليه 
  ).الخ...ووقوع الهرج والمرج، وآثرة الفساد في األرض، وظهوره في البر والبحروانتشار الحيل، 

أن يكون المقصود منهم المهديين عليهم  -على األقل  -ثني عشر خليفة يمكن هذا الحديث يدل على أن اإل بل إّن
وهذا ما لم يحدث، ) أمرها، ظاهرة على عدوها ال تزال هذه األمة مستقيمًا: (السالم باعتبار قوله صلى اهللا عليه وآله
  .وينتظر وقوعه في دولة العدل اإللهي

 ّنإوهي تفيد العطف على التراخي، ومن المعلوم ) ثم الهرج: (د قالفق) ثم(العطف في الرواية ورد بـ  هذا على أّن
  . ال يمنع وقوع شيء في الزمن المتراخي بين المعطوف عليه والمعطوف -على األقل  -هذا النوع من العطف 

  .١٩ص -١
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طبعاً أمحد سلمان شأنه شأن سلفيه ضياء وعبيدان يتعمد املغالطة٬، فاملقام ليس مقام 
عمدته رواية الوصية الشريفة٬، وي�كتفى  نّأليقال  Xإثبات النص على السيد أمحد احلسن 

٬، وهذا يثبت من خالل مجيع الروايات الواردة يف ات املهديني �ا٬، بل حنن يف مقام إثب
شأJم٬، السيما إذا ما علمنا أن تعدد الروايات ينفع يف منحنا صورة متكاملة عن املهديني٬، 
وحقيقتهم٬، ومقامهم٬، ومجيع ما يتعلق �ويتهم٬، كما إنه حيطم لعبة عباد األسانيد كما ال 

  .خيفى

Wא
 هذه على بناًء كامالً معتقداً يبنوا أن إمساعيل أمحد أتباع حياول( :أمحد سلمان كتب
 ٬،يدَّعون كما) أمحد: (وهو ٬،األول املهدي اسم ذكرت اليت الوحيدة أJا خصوصاً ٬،الرواية
 إمساعيل أمحد وألن اهلدى أئمة عن رواه ومن ٬،اخلرب هذا لنا نقل من معرفة من فالبد وعليه
 كما كهذا عظيم أمر يف �ا االحتجاج يصح ال السند ضعيفة الرواية هذه أن نيعلمو وأتباعه
 تقليد وأنه ٬،بدعة وأنه ٬،الرجال علم ببطالن قالوا املأزق هذا من للفرار فإJم ٬،ذلك سيتَّضح

 هو ليحكم اخلرب هذا رواة على الكرمي القارئ سنطلع بأننا فنجيبهم ٬،شابه وما للمخالفني
 ٬،بعضهم من خرباً مسع عاقل أي يفعله ما وهذا ٬،يردÈه أو يقبله هل ٬،رباخل هذا على بنفسه
 وأما ٬،اخلرب مبفاد فسيعمل ٬،عنده ثقة املخرب كان فإن ٬،اخلرب مصدر معرفة سيحاول إنه حيث
 ما صحÈة تؤكّد قرينة وجود مع إال ٬،عنه النظر فسيصرف احلال جمهول اخلرب راوي كان إذا

 الذين اÙاهيل من جمموعة على الوصيÈة رواية سند احتوى قدو .اÙهول املخرب هذا يقوله
  .)١( )األبرار علمائنا من أحد هلم يتعرَّض ومل ٬،الرجال كتب يف ذكرهم أُمهل

  :ويرد عليه

سرعان ما فضح أمحد سلمان نفسه٬، وكشف عن زيف القناع الذي تقنع به قبل   ١
Jوا أهم ما(ا قليل حني زعم أنه سيناقش رواية الوصية من باب كوÈ٬، فها هو يقول)به احتج :

ـ  أي إنّ!  )الرواية هذه على بناًء كامالً معتقداً يبنوا أن إمساعيل أمحد أتباع حياول( هذا ال

                                                            
  .٢١ص -١
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مراوغته٬، أو قل خداعه للقارئ قد مت٬ّ، وعليه أن ينتقل للخطوة  ظن أنّ) أمحد سلمان(
يف با�ا٬، ولكن خاب فأله فحبل  الالحقة وهي التعامل مع رواية الوصية على أJا الوحيدة

  .الكذب أقصر مما يتصور

) "أمحد": وهو ٬،األول املهدي اسم ذكرت اليت الوحيدة(رواية الوصية هي  قوله إنّ  ٢
  .)١( ليس صحيحا٬ً، بل توجد روايات كثرية ذكرته صلوات اهللا عليه

ة ال عالقة هلا مبا ٬، قفزة �لواني)اخلرب هذا لنا نقل من معرفة من فالبد وعليه: (قوله  ٣
أمحد سلمان يتحكم كما هو ديدنه٬، وكان عليه أن يبني للقارئ  سبقها٬، بل من الواضح أنّ

ـ اليت يتكلم عنها٬، ويربهن عليها٬، مث عليه بعد ذلك أن يقنع القارئ ) البد( أوالً هذه ال
٬، )١( إجناز هدفهم٬، ويقنعه أخرياً بقدرة هذا املنهج والقائلني به على )٢( جبدوى املنهج الرجايل

                                                            
عن أبي جعفر  ،المنذرمنها على سبيل المثال ما رواه الشيخ الصدوق في آمال الدين عن أبي الجارود زياد بن  -١

له اسمان؛ اسم يخفى، واسم يعلن؛ فأما : (... عن أبيه، عن جده ، في حديث له عن القائم، قال، Xمحمد بن علي 
يحسن العودة . ٦٥٣ص ٢ج :الشيخ الصدوق -  آمال الدين وتمام النعمة) الذي يخفى فأحمد، وأما الذي يعلن فمحمد

  .تدالل بالحديث ودفع الشبهات التي ربما تعترض بعض األفهاملكتاب جامع األدلة لمعرفة آيفية االس
إنه يبايع بين الرآن : فقال -وذآر المهدي  - ) لى اهللا عليه وآلهص(سمعت رسول اهللا ( :ومنها ما ورد عن حذيفة، قال

  .٣٠٥و  ٢٩٩ص: غيبة الطوسي) والمقام، اسمه أحمد وعبداهللا والمهدي، فهذه أسماؤه ثالثتها
الرجال الواقعين في سند رواية ما ثقاة آلهم، أو  يمكن لهذا المنهج أن يقدمه هو أن يمنحنا ظنًا بأّن غاية ما -٢

بعضهم، أو غير ثقاة، وهذه النتيجة ليست هي المبحوث عنه، وإنما المبحوث عنه هو التأآد من صدور الرواية، أو 
ذلك أن . وبين علمنا بصحة الصدور، أو عدمها عدم صدورها، وال تالزم بين حصولنا على ظٍن معين بحال الرواة،

الكاذب قد يصدق، والصادق قد يتوهم، أو ينسى أو يعرض له أمر ما يجعله ينقل خالف الواقع، ولهذا قال المحقق 
في العمل بخبر الواحد حتى أنقاد والكل خبر، وما فطنوا ما تحته  )الحشوية(أفرط : (٢٩ص ١الحلي في المعتبر ج

: Xوقول الصادق ) ستكثر بعدي القالة علّي: (فإن من جملة األخبار قول النبي صلى اهللا عليه وآلهمن التناقض، 
آل سليم السند يعمل به، وما علم أن : واقتصر بعض عن هذا اإلفراط فقال) لكل رجل منا رجل يكذب عليه إّن(

ة وقدح في المذهب، إذ ال مصنف إال الكاذب قد يلصق، والفاسق قد يصدق، ولم يتنبه أن ذلك طعن في علماء الشيع
  ).وهو قد يعمل بخبر المجروح آما يعمل بخبر الواحد المعدل

الظن بحال رجال السند، يهيئ لنا  غاية ما يمنحنا هذا المنهج بالنتيجة هو الظن بالصدور أو عدمه، بمعنى أّن: أقول
! مه، فيا هللا ويا لعلم رجالهم، فهو ظنون متراآمةأرضية ننشأ عليها ظنًا آخر يتعلق بالرواية من جهة الصدور، أو عد

؟؟ هاآم اسمعوا  فكيف إذا علمنا أن آل محمد عليهم السالم منعوا من رد الحديث حتى لو جاء به من ُيعرف بالكذب
  :هذا الحديث عسى أن تعيه قلوبكم

عن سفيان  ،اهللا بن جندب عن عبد ،عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ،حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى(
جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث : Xقلت ألبي عبد اهللا  :قال ،بن السمط
ن قال لك هذا إف :قال ،ال :قلت ؟ نه ليلأنه نهار والنهار أيقول لك إني قلت الليل : Xفقال أبو عبد اهللا  .فنستبشعه

  .٧٦ص :الحسن بن سليمان الحلي -  مختصر بصائر الدرجات) ا تكذبنينك إنمإإني قلته فال تكذب به ف
  :وإليكم توثيق رجاله!  معتبر على وفق المنهج الرجالي -يا للمفارقة  -وهذا الحديث 

 ٤الحسن بن سليمان الحلي ص - ُذآر توثيقه في آتاب مختصر بصائر الدرجات : مؤلف آتاب بصائر الدرجات .١
أصل هذا الكتاب فهو آتاب بصائر الدرجات ألبي القاسم سعد بن عبد اهللا بن أبي خلف ( :ترجمة المؤلف، آما يلي

جليل القدر واسع األخبار : جليل القدر صاحب تصانيف، وفى الفهرست أيضًا: وفى رجال الشيخ الطوسي. األشعري
شيخ هذه الطائفة وفقيهها،  :وعد آتبه ومنها بصائر الدرجات، وقال الشيخ النجاشي في فهرسته؛ آثير التصانيف ثقة

معالم (وابن شهرآشوب المازندراني في ) التحرير الطاووسي(ووثقه جمال الدين أحمد بن طاووس آما في . ووجهها
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سرية (ولكنه مل يفعل شيئاً من ذلك٬، اللهم باستثناء إشارته السريعة ملا يسمونه دليل 
 إنه حيث ٬،بعضهم من خرباً مسع عاقل أي يفعله ما وهذا: (٬، حيث أشار له بقوله)العقالء
 كان إذا وأما ٬،اخلرب مبفاد فسيعمل ٬،عنده ثقة املخرب كان فإن ٬،اخلرب مصدر معرفة سيحاول
 هذا يقوله ما صحÈة تؤكّد قرينة وجود مع إال ٬،عنه النظر فسيصرف احلال جمهول اخلرب راوي
  ).اÙهول املخرب

                                                                                                                                                                              
والشيخ عبد النبي الجزائري في آتابه ) بلغة الرجال(والشيخ البحراني في ) الوجيزة(والعالمة المجلسي في ) العلماء

ونقل رضي الدين ) مشترآات الرجال(لطريحي والشيخ عبد النبي الكاظمي في آتابيهما والشيخ ا) حاوي األقوال(
آما نفى الشيخ الشهيد الثاني في حاشيته على . االتفاق على ثقته وفضله وعدالته) اإلقبال(ابن طاووس في آتابه 

وأما ". رجاله"األول من الخالف عن ثقته وجاللته وغزارة علمه، وأطراه ابن داود الحلي في القسم ) الخالصة(
  ).العالمة الشيخ عبد اهللا المامقاني في رجاله فقد أغرق نزعا في إآباره وإعظامه

أحمد بن محمد بن  -١٣]  ٧٥[ : (٦٩ – ٦٨قال الشيخ الطوسي في الفهرست ص: أحمد بن محمد بن عيسى .٢
ر األشعري، من بني ذخران بن عوف عيسى بن عبد اهللا بن سعد بن مالك بن األحوص بن السائب بن مالك بن عام

وفي رجال  .)وأبو جعفر هذا شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع. ، يكنى أبا جعفر القمي٢ابن الجماهر بن األشعث 
  ).أحمد بن محمد بن عيسى األشعري القمي، ثقة، له آتب -٣]  ٥١٩٧[ : (٣٥١الطوسي ص

وقال في ). صاحب المصنفات األهوازي، ثقة: (بقوله، ٣٥٥وثقه الطوسي في رجاله ص: الحسين بن سعيد .٣
وله ثالثون آتابًا وذآر أنه روى عنه ...  Xثقة، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث : (الفهرس

  ). أحمد بن محمد بن عيسى
  ). Xا ثقة، من أصحاب الرض: (، بقوله٣٦٣وثقه الشيخ الطوسي في رجاله ص: محمد بن خالد البرقي .٤
  ). عربي آوفي، ثقة: (٣٤٠قال عنه الطوسي في رجاله ص: عبد اهللا بن جندب .٥
وهو من مشايخ ابن ). البجلي ، الكوفي أسند عنه: (٢٢٠قال عنه الشيخ الطوسي في رجاله ص: سفيان بن السمط .٦

اهيم، عن أبيه، عن ابن علي بن إبر: (٥٠٤ص ٦الشيخ الكليني ج -عمير الذي ال يروي إال عن ثقة آما في الكافي 
تقليم األظفار واألخذ من الشارب وغسل الرأس : قال، Xأبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اهللا 

: ٨٨٠: (٢٦٦ص ٧وقال عنه السيد محسن األمين في أعيان الشيعة ج). بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق
وقال أسند عنه وفي التعليقة عن  Xجاله في أصحاب الصادق ذآره الشيخ في ر. سفيان بن السمط البجلي الكوفي

ورواية ابن أبي عميس عنه من   اهحمدويه انه والد أبي داود المسترق سليمان ولعله آثير الرواية ومقبول الرواية 
  ).أسباب حسنه

صحة، أو عدم صحة المنهج الرجالي صالح للنهوض بالمهمة المناطة به، وهي التحقق من  لو افترضنا جدًال أّن -١
صدور األحاديث، وذلك عبر تبّين حال رجال األسناد، فإن من الضروري بمكان أال ُيصار إلى االعتماد على هذا 

  .المنهج إال بعد التأآد واالطمئنان من صالحه للتطبيق العملي
وعلى سبيل المثال  .البد أن تكون له مادة يعتمد عليها في التحقق الخارجيولكي يكون صالحًا للتطبيق العملي 

وأردنا أن نستعلم حالهم من حيث النبوغ، ) مائة شخص مثًال(لو آان لدينا مجموعة من األشخاص : التوضيحي أقول
أو عدمه، فاستقر رأينا على مراجعة الوثائق المدرسية الخاصة بكل واحد منهم آمنهج، أو طريقة لتحقيق هدفنا، 

رؤية واضحة، ولكن هذا وحده ال يكفي، إذ البد من توفر  أننا نمتلك فنحن على مستوى المنهج النظري ُيفترض
خمس أو ست وثائق  -على سبيل المثال  - أما إذا آان المتوفر منها . الوثائق المدرسية الخاصة بكل شخص من المائة

  ؟ لكلمة من معنى؟ وإذا ما طبقناه أال نكون متعسفين، بل متهورين بكل ما في ا فقط، فهل يسعنا تطبيق هذا المنهج
رجال (من يجري إحصاء على األصول الرجالية الخمسة التي يتعكز عليها ما يسمى بعلم الرجال الشيعي  إّن

سيجد أن هذه الكتب مجتمعة ) رجال ابن الغضائري -رجال الكشي  -فهرست الطوسي  -رجال الطوسي  - النجاشي 
وإذا ما علمنا أن الشيخ علي النمازي في آتابه !  د ينقصونلم توثق، أو تضعف سوى ألف راٍو قد يزيدون قليًال وق

) ١٥٧٠٦) (معجم رجال الحديث(ترجمة، وذآر السيد الخوئي في ) ١٨١٨٩(ذآر ) مستدرآات علم الرجال(
ترجمة، فيمكننا بعملية حساب بسيطة أن نعرف المقدار الهائل من الرواة الذين ال نملك وثائق لهم، وهم من ُيطلق 

من جهتي أرى بوضوح ال يشوبه شك أن تحكيم علم الرجال الكسيح هذا بحديث !! جهولين، ومهملينف موصعليهم 
  .آل محمد عليهم السالم جريمة ما بعدها جريمة، وللقارئ أن يرى ما يمليه عليه تدينه وعقله
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رتبون عليه العقالء يعملون باخلرب٬، أو ي ليس صحيحاً أنّ: وبالنسبة لسرية العقالء٬، أقول
  .األثر٬، دون مالحظة٬، وال اعتبار ملضمونه٬، وإمنا Ùرد أن راويه ثقة

ألن راويه جمهول  ؛صحيحاً كذلك أJم ال يعملون باخلرب٬، وال يرتبون عليه أي أثر وليس
  .احلال٬، أو حىت ألنه قد صدر منه كذب

قد ال يكون الثقة قد ينسى٬، وقد يسهو٬، وقد يتوهم٬، وبالنتيجة  فالعقالء يعلمون جيداً أنّ
  .نقله مطابقاً للواقع

كما   تثبت من مضمون اخلرب٬، فالتثبت وعليه لن يرى العقالء بأساً يف التحقق٬، وال
من مقتضيات احلكمة والتعقل٬، يف كل حال٬، وعلى أية حال٬، بل٬، أكثر من    يعلمون جيداً 

هذا٬، قد يرونه ضرورة حتمية٬، يف حالة شعورهم بغرابة مضمون اخلرب٬، أو ظنهم مبخالفته 
  .ا٬، وما إىل ذلكقبوله ينطوي على خطورة معتد � بعض الثوابت اليت يؤمنون �ا٬، أو إن

اخلرب الذي ينقله جمهول احلال٬، أو الكذاب قد يكون  ومن اجلهة األخرى يعلم العقالء أنّ
  .)١( صحيحا٬ً، فالكذاب ال يكذب يف كل أحواله٬، ومن املمكن أن يصدر منه الصدق

إذن يف حالة جمهول احلال٬، أو الكذاب يشعر العقالء أJم بإزاء ضرر٬، أو خطر حمتمل٬، 
أي إJم بعبارة أخرى . احلكمة٬، والتعقل دفعه عرب التروي يف إطالق األحكام يرون من

سريون التحقق من صحة مضمون اخلرب٬، أو عدمها طريقاً حكيماً ال ميكن أن يلومهم على 
  .د٬، اللهم إال احلمقى٬، املتهورونسلوكه أح

                                                            
حمد بن إبراهيم حدثنا م -٢٦٣: (١٩٠الشيخ الصدوق ص -فأبو هريرة على سبيل المثال ورد بحقه في الخصال  -١

حدثنا : قال ،حدثني محمد بن زآريا: قال ،حدثنا عبد العزيز بن يحيى: قال ،بن إسحاق الطالقاني رضي اهللا عنه
ثالثة آانوا يكذبون على : سمعت جعفر بن محمد عليهما السالم يقول: قال ،جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه

  .)رسول اهللا أبو هريرة، وأنس بن مالك، وامرأة
  :ولكن هل يعني هذا أن نكذب المضامين التالية التي رواها

مكتوب على العرش أنا اهللا ال إله إال أنا وحدي ال شريك لي ومحمد عبدي ورسولي، أيدته بعلي : قال أبو هريرة( -أ
، ودخل مع المؤمنين، فدخل في Xوآان النصر علي  "هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين" :فأنزل اهللا عز وجل

  .٤٢ص :الفتال النيسابوري -روضة الواعظين ) الوجهين جميعًا
أنا حرب لمن  :نظر رسول اهللا إلى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السالم فقال: قال ،وروى أبو هريرة( - ب

 .١٥٨ص :روضة الواعظين) حاربتم وسلم لمن سالمتم
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لون �ا٬، وبطبيعة احلال سيكون التثبت من حال الرواة واحدة من القرائن اليت يستد
ويف ! ولكنها لن تكون القرينة الوحيدة٬، فما بالك بالوسيلة الوحيدة٬، كما يريد عباد األسانيد

حالة ما يسمونه بعلم الرجال الشيعي لن تكون هذه الوسيلة يف مقدمة الوسائل٬، بل وال 
 أليب قلت( :قال ٬،السمط بن سفيانميكن أن يكون هلا دور حاسم بعد احلديث الوارد عن 

 باحلديث فيحدث ٬،بالكذب عرفي� قبلكم من الرجل يأتينا فداك جعلت :X اهللا عبد
 ؟ ليل نهإ والنهار ٬،�ار نهإ الليل قلت إين لك يقول :X اهللا عبد أبو فقال .فنستبشعه

  .)١( )تكذبين إمنا نكإف ٬،به كذبت فال قلته إين هذا لك قال نإف :قال .ال :قلت

العقالء يهملون الكثري من الوسائل اليت  يزعم أنّ ال ميكن ألحد أن: يف اخلالصة أقول
ألن الرجاليني يريدون ذلك٬، فالعقالء لن يغمضوا  ؛ميكنهم من خالهلا أن يتوصلوا إىل احلقائق

  ! عيناً ويدعون أJم عوران٬، كما يفعل عباد األسانيد

رفة شخصية٬، العقالء يعرفون الثقة٬، وغري الثقة مع ما تقدم مبين على حقيقة أنّ علماً أنّ
واقعية٬، وهم بالتايل من حيكم عليهم بالوثاقة٬، أو عدمها٬، فما بالك إذا كان احلكم بوثاقة٬، أو 
عدم وثاقة الرواة مصدرها كتب أشخاص آخرين٬، ال منلك حقاً أن نقطع بصحة البناءات 

  ٬،)٢( اليت ترتكز عليها تقييماSم

                                                            
 .٧٦ص :للحسن بن سليمان الحلي - مختصر بصائر الدرجات -١
  :ُوجهت انتقادات آثيرة لتقييمات الرجاليين، أذآر طرفًا منها -٢

آتاب الضعفاء هو البن الغضائري، غير أن تضعيفه : (٩٣قال جعفر سبحاني في آتابه آليات في علم الرجال ص
فراد، إلى الشهادة والسماع، بل آان اجتهادًا منه عند النظر إلى روايات األ وجرحه للرواة والمشايخ لم يكن مستندًا

  .)فإن رآها مشتملة على الغلو واالرتفاع حسب نظره، وصفه بالضعف ووضع الحديث
توثيقات النجاشي : (عن الشيخ فخر الدين الطريحي قوله بأن ٤٢ص ١ونقل السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ج

  ).أو الشيخ يحتمل أنها مبنية على الحدس ، فال يعتمد عليها
وأنت خبير بما بين مصنفي تلك الكتب وبين رواة األخبار : (٢٢ص ١ي الحدائق الناضرة جوقال المحقق البحراني ف

 -من المدة واألزمنة المتطاولة فكيف اطلعوا على أحوالهم الموجب للشهادة بالعدالة أو الفسق ؟ واالطالع على ذلك 
وهم . ال يسمى شهادة - في الواقع بنقل ناقل او شهرة او قرينة حال أو نحو ذلك آما هو معتمد مصنفي تلك الكتب 

  .٦١ص :الكجوري -  الفوائد الرجالية: وانظر )اعتمدوا على ذلك وسموه شهادة
وما بعدها، آالم للفاضل  ٣٢٤ص ٢الكلباسي ج إبراهيمأبي المعالي محمد بن محمد  -وورد في الرسائل الرجالية 

في  وال شكًا ار الشيخ بأحوال الرجال ال يفيد ظنًاأن إخب: (الخواجوئي، بخصوص تقييمات الشيخ الطوسي هو التالي
: أنه يقول في موضع: وعد من اضطراب آالمه. بأن آالمه في هذا الباب محل االضطراب حال من األحوال؛ تعليًال

وأنه قال في . آما في سالم بن مكرم الجمال، وسهل بن زياد" إنه ضعيف: "، وفي آخر يقول"إن الرجل ثقة"
إن عبد اهللا بن بكير ممن : "وأنه قال في العدة". إنه من المذمومين: "وفي آتاب الغيبة" بن هالل ثقة محمد: "الرجال

وفي االستبصار في آخر الباب األول من أبواب الطالق صرح بما يدل على فسقه " عملت الطائفة بخبره بال خالف
إن : "وفي العدة" طي ضعيف ال يعمل بروايتهإن عمار السابا: "وأنه قال في االستبصار. وآذبه، وأنه يقول برأيه



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ٤٤

  .)١( أساس له وال ميكن لعاقل أبداً أن يزعم بأن الشك يف كتبهم ال

 أُمهل الذين اÙاهيل من جمموعة على الوصيÈة رواية سند احتوى وقد: (أما قوله  ٤
٬، فهو قول ساخر بال )األبرار علمائنا من أحد هلم يتعرَّض ومل ٬،الرجال كتب يف ذكرهم
كتبهم الرجالية ناقصة٬، ومقصرة٬، فهي  إنّ: هذا الرجل املوهوم يقول يف احلقيقة إذ إنّ. شك
تستوعب كل الرواة٬،  بينما كان عليها أن تفعل٬، كما ال خيفى على فطن٬، فهم كساعٍ  مل

  ! إىل اهليجاء بغري سالح

بل لو عدنا لتعريفهم لعلم الرجال سنجدهم متفقني على أنه علم ي�بحث فيه عن أحوال 
  :ينالرواة من حيث اتصافهم بالوثاقة أو عدمها٬، وإليكم هذا االقتباس من الشيخ جعفر سبحا

 اتصافهم حيث من الرواة أحوال عن فيه يبحث علم: الرجال ؟ الرجال علم هو ما(
 رواة أحوال عن فيه يبحث علم هو: قلت شئت وإن .وعدمه أخبارهم قبول بشرائط
 لتشخيص وضع علم بأنه يعرف ورمبا. وعدمه قوهلم قبول جواز يف دخل هلا اليت احلديث
  .دحاًوق ومدحاً ووصفا٬، ذاتا احلديث رواة

 كما. فالن بن فالن وكونه الشخص ذات معرفة هو ٬،ذاتاً الراوي تشخيص من واملراد
 مدحاً: "وقوله. وحنوها الوثاقة من أوصافه معرفة هو الوصفي٬، التشخيص من املراد أنّ

 العلم هذا يف املهم واملطلوب. التعاريف من ذلك غري إىل الوصف٬، لوجوه بيان" وقدحاً

                                                                                                                                                                              
وأنه قد ادعى عمل الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اهللا بن بكير وغيره، وأخبار ". الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه

الواقفية مثل سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، وبني فضال، والطاطرية، مع أنا لم نجد 
صحاب وثق علي بن أبي حمزة البطائني، أو يعمل بروايته إذا انفرد بها؛ ألنه خبيث، واقفي، آذاب، أحدا من األ

 ). وقس عليه حال غيره ممن ادعى عمل الطائفة على العمل بروايته في آالمه المذآور. مذموم
عن في العالمة الحلي آالم نجل صاحب المعالم في الط ٢١٨ص ١ونقل أبي المعالي الكلباسي في رسائله الرجالية ج

آما أنه قد حكم النجل المشار إليه بعدم اعتبار تصحيحات : (والشيخ الطوسي من حيث آثرة توهمهم في الرجال، قال
نعم، يشكل الحال في توثيق الشيخ؛ ألنه آثير : قال. العالمة ؛ تعليال بكثرة ما وقع له من األوهام في توثيق الرجال

  ).األوهام أيضًا
بناء على ما ذآره الكثير من خبراء هذا : (٣٤سيد علي خامنئي في األصول األربعة في علم الرجال صقال ال -١

الفن، إن نسخ آتاب الفهرست آأآثر الكتب الرجالية القديمة المعتبرة األخرى مثل آتاب الكشي والنجاشي والبرقي 
الفادحة، ولم تصل منها ألبناء هذا العصر  والغضائري قد ابتليت جميعًا بالتحريف والتصحيف، ولحقت بها األضرار

  !  )نسخة صحيحة
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 غري أو عدوال كوJم حيث من الرواة أحوال على التعرف هو عريف٬،الت عنه يكشف حسبما
  .)١( )جمهولني أو مهملني٬، أو مذمومني٬، أو ممدوحني موثقني٬، غري أو موثقني عدول٬،

واآلن إذا كانت وظيفة علم الرجال هي تقييم أحوال الرواة من حيث الوثاقة وعدمها٬، 
ال يعين سوى أنه قد استقال من وظيفته٬، وبالتايل إمهاله وجهله بالرواة  ٬، فإنّ)٢( واملدح والذم

  !)٣(من املخجل٬، بل من اإلفالس حقاً أن ي�لقي البعض كل بيضهم يف سلة هذا العلم الكسيح

א א Wא
يف اجلزء األول من هذا الكتاب رددنا على ما كتبه حممد عبيدان بشأن سند الوصية٬، 

ت املهديني متواترة من حيث املعىن٬، وذكرنا نص املريزا النوري على وقلنا هناك أJا مع روايا
  .اعتبارها٬، وأمور أخرى٬، يعرفها من يراجع اجلزء املذكور

الوصية املقدسة هي الكتاب  إنّ: يف هذا اجلزء أود إضافة أمر آخر مهم للغاية٬، فأقول
٬، وعليه ال )٤( له العاصم من الضالل٬، واالختالف٬، كما يستفاد من وصف رسول اهللا 

                                                            
  . ١١ص :جعفر سبحاني -  آليات في علم الرجال -١
غريب للغاية، فاإلهمال والمجهولية ليستا ) أو مهملين، أو مجهولين(قول الشيخ جعفر سبحاني في ذيل الكالم  -٢

: لحال الرجال، بل وصف لحال علمنا بهم، فحين نقول وبكلمة أخرى هما ليسا وصفًا. علمًا بالحال، وإنما جهل بها
هذا : (والغريب أن أحمد سلمان يقول عن سند الوصية. فالن مجهول، أو مهمل، فإنما نصف علمنا به، وليس حاله

بل ظلمات ، وآما يرى القارئ اللبيب أن سندها مظلم جدا، آل ما يخص سند هذه الرواية التي هي عمدة دعواهم
فهو ينسب الظلمات التي في منهجه الكسيح للرواية، فال حول ! ، بينما آل ما قاله إن فيها مجاهيل)عضبعضها فوق ب
  .وال قوة إال باهللا

  :األصول الرجالية لديهم أربعة بعد استثناء آتاب ابن الغضائري المختلف فيه، وهي -٣
 - والمهم إن آراء المؤلف فيه . ل آخرفي قو) ٥٦٠(، أو )٤٦٥(عدد من ترجم لهم الكشي في قول : رجال الكشي .١

: ٧٨ص ٥قليلة جدًا، ومصدرها غير اإلمامية آما قال الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ج -في الجرح والتعديل 
  .)إن الكشي آثيرًا ما يعّول في الجرح والتعديل على غير اإلمامية(
ولم ) رواة ١٠٧(ولم يوثق فيه مؤلفه سوى  )ترجمة ٩٠٩(عدد التراجم في الكتاب : فهرست الشيخ الطوسي .٢

  .فقط، ألن الكتاب عبارة فهرسة خاصة بمؤلفي الكتب وأصحاب األصول) راويًا ١٢(يجرح إال 
اسمًا  ٦٤٢٩أو ) صادق بحر العلوم(اسمًا بحسب النسخة التي حققها  ٨٩٠٠ويحتوي على : رجال الطوسي .٣

  ! راويًا ٧٣راويًا، وضّعف  ٢١٥الشيخ  وثق). جواد القيومي(بحسب النسخة التي حققها 
إن آتابه ليس سوى فهرس لمن صنف : (قال جعفر السبحاني): فهرست أسماء مصنفي الشيعة(رجال النجاشي  .٤

مجموع الرواة فيه . ٦٢آليات في علم الرجال ص) من الشيعة أو من صنف لهم دون الممدوحين والمذمومين
  ! فقط ٤٥، وجرح ٥٥٠وثق منهم ) ١٢٦٩(

 ! فيا للرجال وعلم غير مسؤوم
  :ورد وصف الوصية في مصادر الفريقين، وإليكم بعض ما رووه -٤

في حديث طويل عند ذآر تفاخر  - قال لطلحة  X عليًا أّن: "عن سليم بن قيس: (٨٤نعماني صلل -الغيبة 
حين دعانا ) اهللا عليه وآلهصلى (يا طلحة، أليس قد شهدت رسول اهللا : -المهاجرين واألنصار بمناقبهم وفضائلهم 

  .)الخ... بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل األمة بعده وال تختلف
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هذا الكتاب قد كُتب٬، فإن اعتراض مجاعة٬، أو جيل من األمة٬،  ينبغي ملؤمن أن يشك يف أنّ
ال مينع من جهة من كتابة الوصية العاصمة ملن يقبلها من األمة٬، وال يعين من جهة أخرى أن 

ن والوصية م. يؤخذ من يف أصالب الرجال جبريرة غريهم من املتمردين على اهللا ورسوله
جهة ثالثة حجة بالغة٬، ودامغة ال يسع أحداً بعد كتابتها أن يزعم عدم وجود وثيقة أو 

  .مستند نبوي ي�عرÈفه حبجج اهللا إىل يوم القيامة٬، وهذا سبب مهم لكتابتها

هذه األسباب اليت حتتم كتابة الوصية٬، هي ذاSا تدل على ضرورة وجود الوصية كوثيقة 
  .لقه٬، السيما أهل الغيبة الكربىتعرف األجيال حبجج اهللا على خ

٬، من أحاديث ت�عرÈف باألئمة اإلثين عشر  مجيع ما ورد عن رسول اهللا  فاحلق إنّ
فالوصية وحدها اليت تصون األمة من . وتنص على أمسائهم٬، ال يغين عن وصية ليلة الوفاة

يامة القائم٬، أم الضالل واالحنراف إىل يوم القيامة٬، سواء فهمنا املقصود من يوم القيامة ق
ذلك أJا تنفرد من بني األحاديث األخرى بذكرها ألمحد الذي ثبت . فهمنا منه اليوم اآلخر

٬، فإن أمحد سي�عرفنا �م٬، وعليه Xأما مÆن بعد أمحد . Xأنه يأيت قبل أبيه اإلمام املهدي 
و�ذا  ٬،تكون رواية الوصية الطريق الوحيد الذي يوصلنا ألمحد٬، وأمحد يوصلنا ملن بعده

  .تتحقق العصمة من الضالل

                                                                                                                                                                              
يوم الخميس وما يوم : عن ابن عباس أنه قال ،عن سعيد بن جبير: (٣٥٩الفضل بن شاذان األزدي ص -اإليضاح 
: وجعه الذي مات فيه فقال اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: ؟ ثم بكى حتى بل الحصى بدموعه فقال الخميس

  ).ال تضلوا بعدي ايتوني بصحيفة ودواة أآتب لكم آتابًا
حدثنا أبو : قال ،أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي: قال - ٣(: ٣٧ – ٣٦ص الشيخ المفيد -األمالي 

 ،حدثنا أحمد بن صالح: قال ،حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي: قال ،الحسين العباس بن المغيرة الجوهري
 ،أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن عبد اهللا بن العباس: قال ،حدثنا عنبسة: قال
لما حضرت النبي صلى اهللا عليه وآله الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال رسول اهللا صلى اهللا : قال

  ).الخ... لن تضلوا بعده أبدًا آتب لكم آتابًاهلموا أ: عليه وآله وسلم
لما حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :قال ،عن ابن عباس: (٣٢٤ص ١حمد بن حنبل جأاإلمام  -حمد أمسند 

  ).الخ... لن تضلوا بعده هلم أآتب لكم آتابًا :الوفاة قال
 :بالنبي صلى اهللا عليه وسلم وجعه قاللما اشتد  :قال ،عن ابن عباس: (٣٧ص ١البخاري ج -صحيح البخاري 

 ).الخ... ال تضلوا بعده ائتوني بكتاب اآتب لكم آتابًا
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وهذا املعىن٬، كما ال خيفى على اللبيب٬، يطيح بكل سفاسف املعاندين الرجالية٬، فالوصية 
حبسبه ضرورية الوجود٬، وحيث ال وجود لغري رواية كتاب غيبة الشيخ الطوسي٬، فتتعني هذه 

  .)١( يف ليلة وفاته الرواية بكوJا وصية رسول اهللا 

א א א Wא
من أغرب ما ميكن أن يترشح عنه العناد٬، واجلهل٬، بل احلمق٬، وبكل ما تعنيه الكلمة هو 

  ! أن يفقأ اخلصم عينه ليدعي أنه أعور ال يرى ما يراه األسوياء

ـ  ٬، فلنسمع كالمه٬، مث نرى هل يستحق هذه )أمحد سلمان(وهذا متاماً ما فعله هذا ال
 علماء أن هذا إىل أضف( :يف كالمي مبالغة٬، يقول خبصوص رواية الوصية األوصاف٬، أم أنّ

 برواية له واملروِّجون إمساعيل أمحد اليت يسمÈيها الرواية هذه أن على نصÈوا األبرار الشيعة
 :اخلرب هلذا إيراده عند) اهلجعة من اإليقاظ( كتاب يف العاملي احلر قال !س�نية رواية الوصيÈة
 على يف النص العامÈة طرق من رواها اليت األحاديث مجلة يف الغيبة كتاب يف الشيخ روى
 أوال احلديث املنقول أن خيفى وال: الرواية هذه على تعليقه يف قال مث ٬،اخلرب وساق. األئمة
 وه وإمنا ٬،]املهديÈني يف يعين[املعىن  هذا يف فيه ح�جَّة فال ٬،العامة طرق من) الغيبة كتاب( من

 عدة وبعد بعده الشيخ ذكر وقد ٬،لروايات اخلاصÈة ملوافقته؛ عشر االثين على النص يف حجة
 .)٢( )العامة روايات من أنه أحاديث

ـ  ٬،إذن  كتاب يف الشيخ روى: (قد قرأ قول احلر العاملي التايل) أمحد سلمان(هذا ال
 الشيخ ذكر وقد: (ه التايل٬، ومثله قول)العامÈة طرق من رواها اليت األحاديث مجلة يف الغيبة
  ؟ ٬، فما الذي تعنيه هاتان اجلملتان)العامة روايات من أنه أحاديث عدة وبعد بعده

                                                            
الوصية التفصيلية  سيأتي الكالم عن ما نقله سليم بن قيس في آتابه من خبر الوصية، ونكتفي هنا بالقول إّن -١

ة من الضالل واالختالف ال تحقق بغير العصم وغني عن البيان أّن. الوحيدة هي الموجودة في غيبة الشيخ الطوسي
  .الوصية التفصيلية

  .٢٩ – ٢٨ص -٢
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من روايات تدل على اإلثين  )١( يشري احلر العاملي إىل ما نقله الشيخ الطوسي يف غيبته
وي يف فمما ر: (عشر إماماً من طرق العامة واخلاصة٬، وقد بدأ مبا روي عن العامة٬، فقال

سرد جمموعة من الروايات العاميÈة٬، وهي الروايات شرع بوي٬، )٢()ذلك من جهة خمالفي الشيعة
). ١٠٠    ٩٩    ٩٨   ٩٧   ٩٦    ٩٥    ٩٤    ٩٣   ٩٢   ٩١    ٩٠: (املرقمة

الروايات العامية تستغرق الصفحات  ٬، أي إنّ)١٣٦(تقع يف الصفحة ) ١٠٠(والرواية رقم 
  ).١٣٦(حىت الصفحة ) ١٢٧(من 

فأمÈا ما روي من جهة اخلاصة فأكثر من أن : (يقول الشيخ الطوسي) ١٣٧(ويف الصفحة 
يشرع بسرد الروايات الواردة ) ١٣٧(فهو يف الصفحة ). حيصى٬، غري أنا نذكر طرفا منها

    ١٠٢    ١٠١(٬، وهذه الروايات الشيعية تشمل الروايات رقم )الشيعة(من جهة اخلاصة 
١١٢    ١١١    ١١٠    ١٠٩    ١٠٨    ١٠٧    ٦١٠    ١٠٥    ١٠٤    ١٠٣    
٬، أي إنّ الروايات الواردة )١٥٤(تقع يف الصفحة ) ١١٤(والرواية األخرية ) ١١٤    ١١٣

  ).١٥٤(حىت الصفحة ) ١٣٧(من طرق اخلاصة تستغرق الصفحات من 

من روايات اخلاصة٬، وموقعها يف الصفحتني ) ١١١(ورواية الوصية هي الرواية رقم 
)١٥١    ١٥٠.(  

ـ  لديه عينان٬، وبالتايل ال شك الحظ هذا الذي ) أمحد سلمان(بطبيعة احلال هذا ال
كما إنه قد . ٬،  وكتاب غيبة الطوسي٬، على أية حال عنده٬، وهو قد نقل منه يف كتابه)٣(قلته

 روايات من أنه أحاديث عدة وبعد بعده الشيخ ذكر وقد(: قرأ قول احلر العاملي التايل
ألن الشيخ الطوسي كما  ؛احلر قد التبست عليه األمور متاماً اضح يف أن٬ّ، وهو و)العامة

ذكرت قد بدأ بروايات العامة٬، وذكر قبل أن يبدأ �ا أنه بصدد سرد روايات خمالفي الشيعة 
بقوله الذي ذكرته أعاله٬، بينما يزعم احلر العاملي يف قوله هذا أن الشيخ الطوسي بعد أن 

                                                            
مؤسسة : الناشر. الشيخ عباد اهللا الطهراني والشيخ علي أحمد ناصح: اعتمدت نسخة غيبة الشيخ الطوسي تحقيق -١

قم . بهمن: لمطبعةا. ق .  هـ ١٤١١شعبان : تاريخ الطبع. األولى: الطبعة المحققة. المعارف اإلسالمية، قم المقدسة
  .وهذه النسخة هي نفسها التي تعتمد عليها مكتبة أهل البيت اإللكترونية. المقدسة إيران

  .١٢٧ص :الغيبة -٢
  .بل إنه يعرف هذا المعنى، وقد سمعه من األخوة األنصار -٣
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ومل يكتفô �ذا بل نقل رواية الوصية من !  Jا من روايات العامةسرد روايات العامة ذكر أ
  ! موقعها بني روايات اخلاصة٬، ليحشرها غريبة متأملة بني روايات العامة

كل هذا كان يكفي أي شخص قرأ قول احلر العاملي٬، وقرأ كالم الشيخ الطوسي٬، ليعلم 
كان يعتمد على ذاكرته وهو   ح على األرج   أن احلر العاملي قد التبس األمر عليه٬، وأنه 
  .يكتب٬، وحنن هنا نعتذر له٬، على أية حال

ولكن إذا كان ميكن االعتذار للحر العاملي٬، فما عذر أمحد سلمان٬، وهو يستطيع بكبسة 
  ؟! أن يطلع على أي موضع شاء من أي كتاب  كما يعربون    زر 

W
ن إقناع نفسه أنه مل يكن خمطئاً حني على طريقة عرتة ولو طارت٬، حياول أمحد سلما

فها هو . سرÈح عقله بإجازة طويلة٬، وتبع الطريق اخلطأ الذي سلكه احلر العاملي رمحه اهللا
حياول تصوير العمى الذي قاد خطاه على أنه عبقرية مشهود هلا٬، فيأيت بنصوص زاعماً أJا 

الوصيÈة  رواية الطوسي قبل الشيخ رواها أخرى رواية إىل نظرنا ولو( :فيقولتؤيد خطأه٬، 
 عن ٬،وأخربنا مجاعة: السند �ذا عشر االثين إمامة لروايات إيراده معرض يف بصفحتني
 عن ٬،علي بن أخربين احلسني: قال ٬،األيادي الرازي علي بن أمحد علي أيب عن ٬،التلعكربي

 عن ٬،ايناهلمد صاحل بن عن حممد ٬،اخلليلي حممد بن أمحد عن ٬،العدل املوصلي سنان بن علي
 مسعت: قال سالم عن ٬،جابر بن بن يزيد الرمحن وعبد مسلم بن زياد عن ٬،أمحد بن سليمان

 قد الوصيÈة رواة من اثنني أن جند:.. اهللا يقول رسول مسعت: النيب يقول راعي سلمى أبا
 .اخلليلي حممد بن وأمحد ٬،املوصلي سنان بن ومها علي ٬،الرواية هذه سند سلسلة يف ذُكروا
 الرواية هذه أن نصÈوا على أJم جند الرواية هذه يف اإلمامية الشيعة علماء كلمات عةومبراج
  ! العامة فقهاء من رواSا وأن ٬،عاميَّة أيضاً

 أصحاب عامة ما رواه: والطوسي النجاشي شيوخ من وهو اجلوهري عياش بن أمحد قال
 وما: قال مث. عشر وأمسائهم االثين األئمة أعداد اهللا يف رسول عن] املخالفون وهم[ احلديث
 علي احلسن أبو حدثنا. وأعدادهم أمساء األئمة من اهللا عنه رسول راعي سلمى أيب عن رووه
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 بن حممد حدثنا: قال ٬،اآلملي اخلليلي حممد بن أخربين أمحد: قال ٬،املعدل املوصلي سنان بن
 الرمحن عبد عن ٬،مسلم بن الريان اخربين: قال أمحد بن حدثنا سليمان: قال ٬، اهلمداين صاحل
اهللا  رسول راعي سلمى أبا مسعت: قال ٬،عمرة أيب بن سالم مسعت: قال ٬،جابر بن يزيد بن

 .اخل... يقول  اهللا رسول مسعت: يقول

 عشر االثين بإخراج روايات املقدمة يف التزم ألنه؛ املخالفون هم رووه بالذين واملقصود
 إلينا أدته ما اآلثار مقتضب هذا من كتايب يف ذكرت وقد: فقال ٬،املخالفني كتب يف الواردة
 على والتوقيف ٬،الصحيحة الروايات أئمتنا من على النص من خمالفينا من احلديث رواة

  .)١( )بالقبول متأولة نقل عنهم فنقلته ٬،لرواياتنا موافقاً ٬،وأعدادهم ٬،وأعياJم ٬،أمسائهم

  :ويرد عليه

 أن نصÈوا على أJم جند الرواية هذه يف اميةاإلم الشيعة علماء كلمات ومبراجعة: (قوله
غري صحيح٬، بل تزوير لكالمهم٬، فلم ) !العامة فقهاء من رواSا وأن ٬،عاميَّة أيضاً الرواية هذه

  .ينص أحد ممن ذكرهم على أن الرواية عامية٬، كما مل ينصوا على أن رواSا كلهم من العامة

مجيع الرواة  فهو ال يعين أنّ) خمالفينا من احلديث رواة إلينا أدته ما: (أما قول اجلوهري
الواقعني يف أسناد الروايات اليت ينقلها من العامة٬، بل رمبا كان فيهم الكثري من الشيعة٬، 

  :٬، كما يقال٬، وكما يليالربهانيكذب  الوجدانوإليكم الدليل القاطع من كتابه نفسه٬، و

عبد الرمحن بن سليط عن ومن طريق العامة حديث رواه : (ورد يف مقتضب األثر  ١
حدثنا علي بن إبراهيم بن : حدثنا أبو علي أمحد بن زياد اهلمداين٬، قال. Xاحلسني 

أخربنا وكيع بن : قال ٬،حدثنا عبد السالم بن صاحل اهلروي :حدثنا أيب٬، قال: هاشم٬، قال
 Xقال احلسني بن علي : قال ٬،عن عبد الرمحن بن سليط ٬،اجلراح٬، عن الربيع بن سعد

  .)٢( )خلا...

                                                            
 .٣٠ – ٢٩ص -١
 .٢٣ص :أحمد بن عياش الجوهري -مقتضب األثر  -٢
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علي ( ٬،)١( )أمحد بن زياد اهلمداين: (يف هذا السند ثالثة رجال من الشيعة على األقل٬، هم
  .)٢( )٬، وأبوهبن إبراهيم بن هاشم

ومن حديث العامة ما رواه أبو جعفر حممد بن علي  :قال: (ورد يف مقتضب األثر  ٢
اهللا بن عمرو هو  عن أبيه عبد ٬،عن سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب٬، Xاألول 

حدثنا أبو احلسن ثوابة بن أمحد املوصلي . سلمى املتقدم يف أول الكتاب موافق حلديث أيب
حدثين : قال ٬،حدثين أبو عروبة احلسن بن حممد بن أيب معشر احلراين: الوراق احلافظ٬، قال

عن  ٬،ئيحدثنا هشام بن أيب عبد اهللا الدستوا: موسى بن عيسى بن عبد الرمحن اإلفريق٬، قال
حدثين سامل بن : ٬، قالXعمرو بن مشر٬، عن جابر بن يزيد٬، عن أيب جعفر حممد بن علي 

  .)٣( )اخل... قال رسول اهللا : قال ٬،عن أبيه عبد اهللا بن عمر ٬،عبد اهللا بن عمر

  .)٤( ٬، وكذلك جابر بن يزيدXويف سنده اإلمام الباقر 

األئمة وأمسائهم من  أعداديف  ومن أعجب الروايات: قال: (وورد يف مقتضب األثر  ٣
حدثين أبو احلسني عبد : قال٬، Xطريق املخالفني ما رووه عن داود الرقي عن أيب عبد اهللا 

حدثين أمحد بن موسى األسدي٬، عن داود : الصمد بن علي بن حممد بن مكرم الطلسيت٬، قال
  .)٥( )دخلت على جعفر بن حممد: بن كثري الرقي٬، قال

  .)٦( داود بن كثري الرقي ويكفينا اإلشارة إىل

حممد (نفس الرواية اليت استشهد �ا أمحد سلمان فيها رجال من الشيعة٬، منهم  علماً أنّ
  ٬،)٧( )بن صاحل اهلمداين

                                                            
  .١٢٨ص ٢ج :السيد الخوئي - الحديث انظر ترجمته في معجم رجال  -١
، وهو أشهر من ٢١٤ – ٢١٢ص ١٢ج :السيد الخوئي -انظر ترجمة علي بن إبراهيم في معجم رجال الحديث  -٢

  .نار على علم، ومثله أبوه
  .٢٤ – ٢٣ص :أحمد بن عياش الجوهري -مقتضب األثر  -٣
 .وما بعدها ٣٣٦ص ٤ج :السيد الخوئي - انظر ترجمته في معجم رجال الحديث  -٤
  .٣٠ص :أحمد بن عياش الجوهري -مقتضب األثر  -٥
ما يزعمه هذا المفلس بّين  والحق إّن. ١٤١ – ١٤٠ص :العالمة الحلي -انظر ترجمته في خالصة األقوال  -٦

الحسين شرف الدين في آتاب المراجعات قد أحصى مائة اسم من رواة الشيعة روى  السيد عبد البطالن، ويكفي أّن
تأليف الشيخ محمد جعفر الطبسي ذآر فيه " رجال الشيعة في أسانيد السنة"م العامة، وهناك آتاب عنوانه عنه

  .اسمًا بحسب قائمة محتوياته) ١٤٠(
  .وما بعدها ١٩٤ص ١٧ج :انظر ترجمته في معجم رجال الحديث -٧
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  .)١()سالم بن أيب عمرة( و

 ذكره عند الطرائف طاووس يف ابن السيد قال( :ولكي يزيد طينه بلة٬، قال أمحد سلمان
 أمحد بن موفق خوارزم خطباء أخطب األئمة صدر عندهم سمَّىامل رواه ما ذلك ومن: للخرب
ويف : اخلرب هذا على تعليقه يف العاملي احلر قاله ما هذا من واألوضح .كتابه يف املكي

 أخطب صدر األئمة عندهم رواه كما األربعة املذاهب رجال روايات من املذكور الكتاب
 هم اخلرب رواة أن يف صريح العاملي احلر مفكال ...كتابه  يف املكي أمحد بن موفق خوارزم

 .)٢( )سابقاً نقلنا كما العامة من الوصيÈة رواية رواة كل أن على شاهد آخر وهو ٬،العامة من

ـ  :ويرد عليه لنفسه بأن يستدل مبثل ) أمحد سلمان(حقيقة ال أدري كيف يسمح هذا ال
كل من يروي  يدل على أنّما يستدل به اآلن٬، وإال بربكم هل يف كالم ابن طاووس شيء 

منهم شيعة كثريين٬،  ؟ وكيف وقد ثبت قبل قليل أنّ عنهم أخطب خوارزم هم من العامة
  ؟ وبعضهم وكالء لألئمة٬، كما هو حال حممد بن صاحل اهلمداين

رواة اخلرب من العامة٬، كما يزعم  مث أين الصراحة املزعومة يف كالم احلر العاملي على أنّ
مل يتحدث عن ) احلر العاملي(واهللا من هذا الكذب املفضوح٬، فالرجل  ؟ عجباً أمحد سلمان

 رجال األسناد٬، وإمنا عن كون الروايات منقولة عن كتب العامة٬، وعلمنا فيما تقدم أنّ
الرواية ذاSا اليت استشهد �ا أمحد  رواياSم فيها الكثري من رجال الشيعة٬، بل علمنا أنّ

  .جال الشيعةها على األقل بعض الرسلمان في

) يف الكتاب املذكور: (أخرياً كتاب السيد ابن طاووس الذي أشار له احلر العاملي بقوله
موجود٬، والرواية املشار إليها ميكن الوصول هلا والتحقق من حال رواSا٬، ففيهم على األقل 

  .بعض الشيعة املعروفني٬، مثل جابر٬، وسالمة

  

  

                                                            
  .وما بعدها ١٧٨ص: الخوئي -  انظر ترجمته في معجم رجال الحديث -١
 .٣١ – ٣٠ص -٢
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א א  Wא
 الرواية بل هذه يف تنحصر ال وفاته النيب ليلة وصيÈة رواية أن املالحظ( :ال أمحد سلمانق
 ٬،الحقاً الروايات ونبيÈنها هذه من وافرة مجلة سنذكر كما خمتلفة وبألفاظ طرق بعدة ر�ويت
  .)١( )!؟ الروايات بقية الرواية دون �ذه له واملروÈجون إمساعيل أمحد متسَّك ملاذا نعلم فال

بل ال نعلم ملاذا حيلو لكم الكذب٬، واالفتراء٬، فنحن ال نتمسك برواية الوصية  :ويرد عليه
دون بقية الروايات٬، بل نرى كل تلك الروايات مؤيدة ومؤكدة لرواية الوصية اليت ال خيجل 

 ! )٢( البعض من الشطب عليها حبجة أن سرير بروكست ال يتسع هلا

Wא
مسألة غاية يف اليسر والوضوح٬، فهي ليست مسألة فلسفية  ني االعتقاد باملهدي

تتطلب املزيد من القفزات اهلوائية إلدراكها٬، أو حىت لتصورها٬، وإمنا هي واقع تصدع به 
عشرات النصوص٬، حبيث ال يتطلب االعتقاد به سوى رفع البصر ونشره على النصوص 

  .ة لتستقر يف عش القلب والعقل معاًاملشار إليها٬، وعندئذ ستتهادى احلقيقة كحمامة مجيل

لكن املعاندين احلمقى ال يعجبهم أبداً االعتراف بالواقع٬، فيحاولون بشىت الوسائل 
  .أعينهم بالطني طمÈوالطرق إنكاره٬، حىت لو اقتضاهم األمر 

فهم بدالً من النظر لشمس النصوص البهية٬، يهربون كخفافيش الليل عن هذا الواقع 
  .هلم أوهامهم عاملاً آخر٬، وواقعاً مغايراً ينفون أنفسهم فيهالنوراين٬، فتصور 

أياً    وهكذا بدالً من استيحاء الداللة الواضحة من روايات املهديني اليت ميكن للجميع
أن يدركوها من جمرد قراءة الروايات٬، حياولون اعتراض هذه    كانت مستوياSم العلمية

  ! مامةالداللة جبلبة وقحة برجاء أن تبتعد احل

                                                            
  .٣٤ص -١
تتحدث األسطورة اليونانية عن رجل يدعى بروآست صنع سريرًا على مقاسه، وآان يخطف المارة ويمددهم  -٢

على سريره، فمن آانت قامته أقصر من السرير آان بروآست يمطه حتى تطول قامته، ومن آانت قامته أطول من 
  ؟ جاليون بالرواياتأليس هذا ما يفعله الر .مقاس السرير آان يقطع رأسه وأطرافه
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يوجد بعد األئمة اإلثين عشر ( :فاحلقيقة الواضحة اجللية كشمس يف يوم عرسها تقول
   عبثاً   ٬، لكن املعاند املفلس حياول )Xمهديون إثنا عشر من ذرية اإلمام املهدي 

االلتفاف عليها٬، وتضييع أثرها٬، فيحيطها باملزيد املزيد من الشبهات٬، ويصورها للقارئ 
ية٬، أو فلسفية يستدعي فهمها اإلجابة على عشرات األسئلة غري ذات وكأJا مسألة ذهن
إذا كان ما تقولون صحيحاً فلماذا مل يقل هذا علماؤنا : فيقول مثالً!  الصلة باملوضوع

؟ وإذا كان ما تقولون صحيحاً ملاذا قال فالن إJا روايات شاذة٬، وملاذا قال عالن٬،  األبرار
وبطبيعة احلال حني تكر مسبحة األسئلة التافهة فلن تتوقف ؟ ! وحكى شعالن٬، وتفوÈه لقمان

  ! ألJا أصالً ال ي�راد هلا أن تقف عند حد ؛عند حد أبداً

ختدع بعض السذج املستضعفني   ولألسف الشديد    طبعاً مثل هذه األسئلة رمبا 
هية كخيوط فكريا٬ً، ومثلهم الكثري من املقلدين مسلويب الوعي واإلرادة٬، ولكنها حبد ذاSا وا

  .العنكبوت

ـ ٬،إذن منهمكاً غاية االJماك بوضع األشواك يف طريقكم ) أمحد سلمان( سترون هذا ال
ليمنعكم من الوصول إىل روايات املهديني والنظر يف �ائها اإلهلي٬، فلننظر فيما كتبه٬، ولنرى 

  .)١( حجته٬، فاملفتون ملقن حجته

>
ـ   الوقفة( :وهو يظن نفسه ينقض علينا٬، يقول) د سلمانأمح(امسعوا ما يقوله هذا ال

 وهذه. مهديا عشر اثنا بعدهم ومن ٬،إماماً عشر اثنا بعدي سيكون إنه علي يا: فقال: الثانية
 بعد مهديا عشر اثين على وجود قائمة إمساعيل أمحد دعوة ألن؛ الرواية عبارات أهم العبارة
 أهم وجعلوها ٬،العبارة �ذه متسَّكوا له يروِّج ومن إمساعيل أمحد أن ومع .عشر االثين األئمة
 ٬،مهديا عشر باثين التعبري فيها ورد الرواية ألن؛ معتقدهم Sدم بنفسها هي أJا إال ٬،أدلّتهم

                                                            
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : (أنه قال Xعن أبي عبد اهللا : ٤٥٩الشيخ الصدوق ص -ورد في التوحيد  -١

. آل مفتون ملقن حجته إلى انقضاء مدته فإذا انقضت مدته أحرقته فتنته بالنار فإّن ،إياآم وجدال آل مفتون: وسلم
  ).شغلته خطيئته فأحرقته :وروي
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 كان ملا أئمة كانوا ولو ٬،بأئمة ليسوا املهديÈني هؤالء أن على يدل وهذا ٬،إماماً عشر اثين بعد
  ! )١( )أئمة غريهم تسمية قبال يف مهديÈني لتسميتهم معىن أي هناك

  :ويرد عليه

ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم قبل هذه الفقرة مباشرة٬، وبدون فاصل قال  :أوالً
ـ  عليه أن جيمع كل  ٬،والباحث املنصف إذا أراد دراسة موضوعٍ ما(): أمحد سلمان(هذا ال

للوصول إىل النتيجة ؛ لة والتصفيةمث يبدأ مرحلة الغرب ٬،النصوص املتعلّقة �ذا املوضوع
من دون دليل وال برهان  ٬،ويتجاهل النصوص األخرى ٬،أما أن يتمسÈك بنص معيَّن  ٬،النهائية

 .)٢( )فهذا خمالف لدأب الباحث املنصف ٬،فقط إال موافقة اهلوى

جرى �ا قلمه٬، فهو ال شك اطلع على روايات املهديني٬،  على نفسه وكالمه هذا شهادة
  :املهديني أئمة٬، منها ايات كثرية نصت على أنّوفيها رو

اللهم : (... نقله الضراب٬، وفيه ٬X، دعاء عن اإلمام املهدي لطوسياورد يف غيبة   ١
على حممد املصطفى٬، وعلي املرتضى٬، وفاطمة الزهراء٬، واحلسن الرضا٬، واحلسني  صلّ

ى٬، والعروة الوثقى٬، املصفى٬، ومجيع األوصياء٬، مصابيح الدجى وأعالم اهلدى٬، ومنار التق
٬، ومد صلّ على وليك ووالة عهده واألئمة من ولدهواحلبل املتني٬، والصراط املستقيم٬، و

يف أعمارهم٬، وزد يف آجاهلم٬، وبلغهم أقصى آماهلم دنيا وديناً وآخره إنك على كل شيء 
  .)٣( )قدير

هم صلّ على الل ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم: (٬، وفيهالدعاء الوارد عن اإلمام الرضا  ٢
حممد سيد املرسلني٬، وخامت النبيني٬، وحجة رب العاملني٬، املنتجب يف امليثاق٬، املصطفى يف 
الظالل٬، املطهر من كل آفة٬، الربيء من كل عيب٬، املؤمل للنجاة٬، املرجتى للشفاعة٬، 

اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته ): Xإىل قوله ... (املفوض إليه دين اهللا
عامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه٬، وبلغه أفضل ما وخاصته و

                                                            
  .٣٥ – ٣٤ص -١
  .٣٤ص -٢
  .٢٨٠ص: الغيبة للطوسي -٣
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وصلّ على وليك ): Xمث يقول ... ( أمله يف الدنيا واآلخرة إنك على كل شيء قدير
٬، ومد يف أعمارهم وزد يف آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم واألئمة من ولدهووالة عهدك 

  .)١( )ديرديناً ودنيا وآخرة إنك على كل شيء ق

يا : فقيل له. ٬، أنه ذكر املهدي٬، وما جيريه اهللا من اخلريات والفتح على يديهالنيبعن (  ٣
وما مل يكن منه يف حياته وأيامه هو كائن يف . نعم: ؟ قال رسول اهللا٬، كل هذا جيمعه اهللا له

  .)٢( )من ذريته األئمة من بعدهأيام 

 لتصلن هذه ªذه: إىل احلرية٬، فقال Xني خرج أمري املؤمن(: عن حبÈة العرين٬، قال  ٤
حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري٬، ول̀يبنني» باحلرية    وأومئ بيده إىل الكوفة واحلرية    

مسجد له مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهللا تعاىل فرجه؛ ألنّ مسجد 
يا أمري املؤمنني٬، ويسع : تقل. وليصلني فيه اثنا عشر إماماً عدالًالكوفة ليضيق عنهم٬، 

تبىن له أربع مساجد مسجد الكوفة : ؟ قال مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ
وأومئ بيده حنو . أصغرها وهذا ومسجدان يف طريف الكوفة من هذا اجلانب وهذا اجلانب

  .األئمة الذين يصلون يف مسجد الكوفة هم املهديون  .)٣( )البصريني والغريني

دخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا (: احلسن بن علي اخلراز٬، قال عن  ٥
X ين مسعت جدك جعفر بن حممد يقول ال إ: فقال له. نعم: ؟ قال أنت اإلمام: فقال له

ليس هكذا قال جعفر٬، ! ؟ أنسيت[ يا شي̀خ٬، أو تناسيت: يكون اإلمام إال وله عقب٬، فقال
إال وله عقب٬، إال اإلمام الذي خيرج عليه احلسني ال يكون اإلمام : Xإمنا قال جعفر 

  .)٤( )قولصدقتÆ جعلت� فداك هكذا مسعت� جدÈك ي: فقال له .بن علي فإنه ال عقب له

٬، من خيرج عليه احلسني هو املهدي األخري من املهديني اإلثين عشر  وقد ثبت أنّ
  .)٥( إماماً Xوهنا يسميه اإلمام الرضا 

                                                            
  ٢٧٣ص: ، الغيبة للطوسي٤١١ – ٤٠٥ص: في مصباح المتهجد -١
  .٤٢ص ٢ج :شرح األخبار -٢
 .٢٥٤ص ٣ج: تهذيب األحكام -٣
  .٢٢٤ص: ، الغيبة للطوسي٧٣ص ٢ج: النجم الثاقب -٤
  .إمامًا انظر الجزء األول من هذا الكتاب، وآذلك آتاب ما بعد اإلثني عشر -٥
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من أصل قدمي من مؤلفات قدمائنا٬، (: ي يف حبار األنوار٬، فقالروى العالمة اÙلس  ٦
: فإذا صليت الفجر يوم اجلمعة٬، فابتدئ �ذه الشهادة٬، مث بالصالة على حممد وآله وهي هذه

اللهم أنت ريب ورب كل شيء٬، وخالق كل شيء آمنت بك ومبالئكتك وكتبك ورسلك٬، 
ووعيدك وباملغفرة والعذاب٬، وقدرك  وبالساعة والبعث والنشور٬، وبلقائك واحلساب ووعدك

وقضائك٬، ورضيت بك ربا٬ً، وباإلسالم دينا٬ً، ومبحمد نبيا٬ً، وبالقرآن كتاباً وحكما٬ً، 
وبالكعبة قبلة٬، وحبججك على خلقك حججاً وأئمة٬، وباملؤمنني إخوانا٬ً، وكفرت باجلبت 

قى ال والطاغوت٬، وبالالت والعزى٬، وجبميع ما يعبد دونك٬، واستمسكت بالعروة الوث
اللهم كن لوليك يف خلقك ولياً وحافظاً وقائداً ): إىل قوله... (انفصام هلا واهللا مسيع عليم

  .)١()وناصراً حىت تسكنه أرضك طوعا٬ً، ومتتعه منها طوال٬ً، وجتعله وذريته فيها األئمة الوارثني

ا من مل يرد فيهم أJم أئمة٬، فهل يقلل هذ املهديني  لو افترضنا جدالً أنّ :ثانياً
شأJم؟ بالتأكيد ال٬، فهم يبقون حججاً وخلفاء هللا يف أرضه٬، ومعرفتهم وطاعتهم مفترضة٬، 

؟ بل ورد نصاً  وإال ماذا يظن من يقرأ كل هذه الروايات اليت تقرن بينهم وبني األئمة 
قد صعدنا ذرى احلقائق بأقدام النبوة والوالية٬، (: ٬، قولهXعن اإلمام احلسن العسكري 

سبع الطرائق بأعالم الفتوة٬، فنحن ليوث الوغى٬، وغيوث الندى٬، وفينا السيف ونورنا ال
وحلفاء اليقني٬،  وأسباطنا خلفاء الدينوالقلم يف العاجل٬، ولواء احلمد والعلم يف األجل٬، 

ومصابيح األمم٬، ومفاتيح الكرم٬، فالكليم البس حلة االصطفاء ملا عهدنا منه الوفاء٬، 
وشيعتنا الفئة الناجية٬،  ٬،ة ذاق من حدائقنا الباكورةوروح القدس يف جنان الصاقور
٬، وسينفجر هلم ينابيع وعوناً وعلى الظلمة إلباً وصوناً والفرقة الزاكية٬، صاروا لنا ردءاً

  .)٢( )والطواسني من السنني احليوان بعد لظى النريان لتمام الطواوية

ـ  إنّ إمنا يقلل من ) سلمان أمحد(من يقلل من شأن تسمية املهديني كما يفعل هذا ال
٬، منها على )مهديون(٬، فقد وردت روايات كثرية تسميهم شأن األئمة اإلثين عشر 

                                                            
 .وما بعدها ٣٣٣ص ٨٦ج: بحار األنوار -١
 .٣٧٨ص ٧٥وج ،١٢١ص ٥٢ج: العالمة المجلسي - بحار األنوار  -٢
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 عشر اثنا منا: يقول مسعته(: قال X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب سبيل املثال ما ورد عن
  .)١( )أحب ما بالسادس اهللا يصنع ستة٬، وبقى ستة مضى مهدياً

 معىن أي هناك كان ملا أئمة كانوا ولو: (قوله وضح لكم أنّبعد ما تقدم أظنه  :ثالثاً
إما دليل على جهل فاضح٬، وإما دليل على ) أئمة غريهم تسمية قبال يف مهديÈني لتسميتهم

  ! رده على آل حممد

ليسوا بأئمة٬، بينما أُطلقت هذه ) مهديون(من ت�طلق عليهم تسمية  فمعىن كالمه إنّ
املهديني أئمة بنص روايات كثرية٬، وعليه  وتبني لنا كذلك أنّالتسمية على األئمة أنفسهم٬، 

  .ليت وضعها خفيفة كقشر بصل يابستكون املعادلة ا

وعلى أي حال٬، كنت حتدثت يف اجلزء األول عن احلكمة والداللة اليت ميكن أن 
  .املهديني �ذا االسم٬، فال أعيد نستفيدها من تسمية

 <א
لديه أدلة مفادها عدم وجود مهديني بعد اإلمام املهدي٬، فلنتبع  سلمان أنّ يزعم أمحد

  ! العيار إىل عتبة الدار

  :دليله األول

 السابقني الشيعة علماء كبار من أحد القول هذا إىل يذهب مل أنه :األول الدليل: (يقول
  .)الروايات هذه على اطّالعهم رغم

مرض نفسه قد أفسد عقله متاما٬ً،  لرجل٬، أم إنّ؟ هل يعقل هذا ا أي دليل هو هذا: أقول
  ؟! فما عاد يعي ما يقول

                                                            
  .٣٣٨ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
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إىل هذا القول٬، كما  )١( فال أدري حقاً مىت أصبح عدم ذهاب علماء الشيعة السابقني
؟ هل هؤالء العلماء السابقون أئمة  يعرب أمحد سلمان٬، دليالً على وهن القول نفسه

  ؟ Jم بشر عاديون يصيبون وخيطئونمعصومون٬، طاعتهم واجبة على الناس٬، أم إ

به٬، أو ما مل يقولوا به  فال معىن جلعل ما يقولون  وهو الثاين بال شك   إذا كان الثاين 
  .دليالً

هل بلغ بكم العناد واألحقاد حد أن تتركوا عشرات األحاديث الواردة عن آل حممد 
  ؟! علمائكم السابقني مل يذهبوا إىل هذا القول بذريعة أنّ 

الفيصل يف إثبات العقائد ليس قول العلماء السابقني أو الالحقني٬، بل وال يتوقف  نّإ
إثبات عقيدة ما على قوهلم٬، أو عدمه٬، فالقول كل القول واملستند كل املستند هو النصوص 

  .الواردة عن آل حممد 

عن كونه  ا ال يعدوالعلماء السابقني مل يذهبوا للقول بعقيدة ما أو أمر م فاالعتراض بأنّ
  .مغالطة فارغة

ـ  بل إنّ شبيه متاماً مبنطق الوهابية املناكيد٬، فهو مثلهم٬، وهم " أمحد سلمان"منطق هذا ال
السابقني مل يكونوا يعرفون األئمة اإلثين  على الشيعة بأنّ   بزعمهم    مثله طاملا أشكلوا 

  .٬، وهلذا حدثت فتنة الواقفية وغريهاعشر 

الذي عرض له الشيخ    الذي استعاره الوهابيون اآلن   ة وشبيه كذلك مبنطق الزيدي
لو كان خرب األئمة االثين عشر : قالت الزيدية( :الصدوق يف كتابه كمال الدين٬، قال

ملا كان الناس يشكون بعد الصادق جعفر بن حممد عليهما السالم يف اإلمامة حىت  صحيحاً
الشيعة منهم من  نّإوطائفة تتحري حىت يقول طائفة من الشيعة بعبد اهللا وطائفة بإمساعيل 

؟ إىل  إىل أين: فلما مل جيد عنده ما أراد خرج وهو يقول Xامتحن عبد اهللا بن الصادق 

                                                            
ال ال ، ألنه يعلم أن الكثير من الالحقين ذهبوا إلى القول بالمهديين، وإ"السابقين"وضع قيد ) أحمد سلمان(هذا الـ  -١

بل لو آان من أهل الفهم لعكس المقالة فإنه إذا ثبت أن النصوص تدل . معنى للقيد، فأولئك علماء، وهؤالء علماء
على المهديين يكون العلماء الذين لم يقولوا بوجودهم مقصرين، فنحاآمهم هم، ونقيم علميتهم على أساس النصوص، 

  !! همال أن نقلب الحقائق ونحاآم النصوص على أساس فهم
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ال إىل : موسى بن جعفر مسعه يقول هذا فقال له احلرورية وإنّ ؟ أم إىل املرجئة أم إىل القدرية
فانظروا من كم وجه يبطل خرب االثين . املرجئة٬، وال إىل القدرية٬، وال إىل احلرورية ولكن إيلّ

اهللا لإلمامة٬، والثاين إقبال الشيعة إليه٬، والثالث حريSم عند امتحانه٬،  عشر أحدها جلوس عبد
إمامهم موسى بن جعفر عليهما السالم حىت دعاهم موسى إىل  والرابع أJم مل يعرفوا أنّ

اللهم : "ل واملصحف على صدرهنفسه ويف هذه املدة مات فقيههم زرارة بن أعني وهو يقو
هذا كله غرور من القول وزخرف٬،  إنّ: فقلنا هلم". إين أئتم مبن أثبت إمامته هذا املصحف

وذلك أنا مل ندع أن مجيع الشيعة عرف يف ذلك العصر األئمة االثين عشر بأمسائهم٬، وإمنا 
علماء  لفاؤه وأنّاألئمة بعده االثنا عشر٬، الذين هم خ أخرب أنّ رسول اهللا  إنّ: قلنا

الشيعة قد رووا هذا احلديث بأمسائهم وال ينكر أن يكون فيهم واحد أو اثنان أو أكثر مل 
يسمعوا باحلديث٬، فأما زرارة بن أعني فإنه مات قبل انصراف من كان وفده ليعرف اخلرب 
ومل يكن مسع بالنص على موسى بن جعفر عليهما السالم من حيث قطع اخلرب عذره فوضع 

اللهم إين أئتم مبن يثبت هذا املصحف إمامته٬، : صحف الذي هو القرآن على صدره٬، وقالامل
إن : عليه إال ما فعله زرارة٬، على أنه قد قيل األمروهل يفعل الفقيه املتدين عند اختالف 

زرارة قد كان عمل بأمر موسى بن جعفر عليهما السالم وبإمامته وإمنا بعث ابنه عبيدا 
بن جعفر عليهما السالم هل جيوز له إظهار ما يعلم من إمامته أو  ليتعرف من موسى

  .)١( )يستعمل التقية يف كتمانه٬، وهذا أشبه بفضل زرارة بن أعني وأليق مبعرفته

  :أما العلماء الذين يقصدهم٬، فهذه أقواهلم٬، كما نقلها هو

א א א Wא
 بعد وليس): ـه ٤١٣ ت(املفيد  بالشيخ املعروف نالنعما بن حممد بن حممد الشيخ قال(
 به ترد ومل ٬،ذلك اهللا شاء إن ولده قيام من الرواية به جاءت ما إال ٬،دولة القائم ألحدÎ دولة
 بأربعني القيامة قبل األمة إال هذه مهدي ميضي لن الروايات أنه وأكثر ٬،والثبات القطع على
 أعلم واهللا ٬،واجلزاء للحساب الساعة وقيام ٬،مواتاأل خروج وعالمة ٬،اهلرج فيها يكون يوماً
  .يكون مبا

                                                            
  .٧٥ – ٧٤ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
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 الصحيحة الرواية جاءت قد): ـه ٥٤٨ ت(الطربسي  احلسن بن الفضل علي أبو وقال
 ترد ومل ٬،ذلك اهللا شاء إن مقامه ولده قيام من ورد ما إال ٬،دولة املهدي دولة بعد ليس أنه
 ٬،يوماً بأربعني القيامة قبل إال الدنيا من ميضي لن أنه الروايات وأكثر ٬،والبت القطع على
  .)١( )أعلم واهللا ٬،الساعة وقيام ٬،األموات خروج وعالمة ٬،اهلرج فيها يكون

العلماء السابقني كانوا مطلعني  أمحد سلمان يف املقتبس السابق من كالمه قال إنّ :أقول
٬، بل يكون تدليسا٬ً، على النصوص اخلاصة باملهديني٬، وكالمه بطبيعة احلال لن يكون له معىن

ن على مجيعها٬، أو على األقل على قراء٬، إذا مل يكن يقصد إJم مطلعوواستخفافاً بعقول ال
  .ع عليه أن يبين عقيدة على أساسهالقدر الكايف منها٬، أي القدر الذي يتيح ملن اطل

حىت فهو ينقل عنه    والذي يظهر من كالم الشيخ املفيد٬، وكالم الشيخ الطربسي تبعاً له 
 به جاءت ما إال: (إJما يتحدثان عن رواية واحدة٬، فالشيخ املفيد يقول   نص عبارته 

  ! )ذلك اهللا شاء إن ولده قيام من الرواية

وعليه ميكن ببساطة أن ي�عتذر هلما بعدم االطالع٬، ولكن املدلس أمحد سلمان أغلق هذا 
  ! براقش الكلبة الباب على نفسه٬، وعلى نفسها جنت

كالم الشيخ املفيد٬، والشيخ الطربسي ال ميكن قبوله على أية حال٬، فالظاهر  نّهذا على أ
من كالمها أJما نسيا أمر الرجعة متاما٬ً، بينما النصوص الواردة فيها٬، كما قال حممد السند 

فإذا كانا نسيا الرجعة مع كل هذه النصوص اليت قال �ا السند٬، فما !  )٢( جتاوزت األلف
إال على رواية واحدة فقط ال    على ما يبدو من كالمهما    ومها مل يطلعا بالك باملهديني٬، 

  ! )٣( غري

                                                            
  .٣٦ – ٣٥ص -١
وروايات رجعة األئّمة االثني : (، فقد قال فيه)المهديون اإلثنا عشر بعد األئمة اإلثني عشر: (انظر بحثه المعنون -٢

ملي في آتاب عشر إلى الدنيا بعد موت اإلمام الثاني عشر قد بلغت مئات الروايات، فمجرَّد ما رواه الحّر العا
ما يزيد على سّتة مائة رواية فضًال عمَّا رواه المجلسي وتلميذه صاحب العوالم واألسترآبادي ) اإليقاظ من الهجعة(

: وانظر ردنا عليه بعنوان). واإلحصائية الدقيقة لتلك الروايات قد تزيد على األلف بكثير .وغيرهم آثيرون
  ).Xدي المهدّيون اإلثنا عشر أبناء اإلمام المه(

 !  مقام لألئمة حصرًا) المهديون( ّنإالسند ذهب مذهبًا نقيضًا لمذهب أحمد سلمان، فهو يقول  علمًا أّن
ال ينبغي استغراب شيء بالنسبة لغير المعصومين، فالشيخ المفيد رحمه اهللا على جاللة قدره، ورفعة مكانته  -٣

؟ فقد قال في آتابه ! ًال عندما أنكر وجود عالم الذرالعلمية، قد تصدر منه أمور غير صحيحة، وهذا ما حدث مث
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א Wא
 ٬،سنة عشرة تسع القائم دولة مدة أن ر�وي قد(: وكالمه كما نقله أمحد سلمان هو التايل

 اهللا يفعله ما منه إلينا أُلقي وإمنا ٬،عنا مغيَّب أمر وهذا ٬،قدَّمناه ما على وشهورها أيامها تطول
Ðله املعلومة املصاحل من يعلمه بشرط امسه جل Ðوإن األمرين أحد على نقطع فلسنا ٬،امسه جل 

 ما إال ٬،دولة ألحدÎ القائم دولة بعد وليس ٬،وأكثر أظهر سنني سبع الرواية بذكر كانت
 وأكثر ٬،والبتات القطع على يرد فلم ٬،ذلك اهللا شاء إن ولده قيام من الرواية به جاءت

 ٬،واملرج اهلرج فيها يكون ٬،يوماً بأربعني القيامة قبل إال األئمة مهدي ميضي لن أنه الروايات
 .)١( )واجلزاء للحساب الساعة وقيام ٬،األموات خروج وعالمة

  :أقول

روى عبد الكرمي كثرية وخمتلفة٬، فقد  Xالروايات الواردة يف مدة ملك القائم   ١
سبع سنني٬، تطول : ؟ قال Xكم ميلك القائم : Xاهللا  قلت أليب عبد(: قال ٬،اخلثعمي

له األيام والليايل حىت تكون السنة من سنيه مقدار عشر سنني من سنيكم٬، فيكون سنون 
ملكه سبعني سنة من سنيكم هذه٬، وإذا آن قيامه مطر الناس مجادي اآلخرة وعشرة أيام 

ملؤمنني وأبدا�م يف قبورهم٬، فكأين من رجب مطراً مل ير اخلالئق مثله٬، فينبت اهللا به حلوم ا
  .)٢( )أنظر إليهم مقبلني من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب

  :وورد أنّ مدÈة حكمه تسع عشرة سنة وزيادة٬، ومنه هذه الرواية

                                                                                                                                                                              
أن األرواح : فأما ما ذآره الشيخ أبو جعفر ورواه): (وما بعدها ٨٠ص - الشيخ المفيد  -تصحيح اعتقادات اإلمامية (

خبر مخلوقة قبل األجساد بألفي عام؟ فما تعارف منها ائتلف، وما تناآر منها اختلف، فهو حديث من أحاديث اآلحاد و
من طرق األفراد، وله وجه غير ما ظنه من ال علم له بحقائق األشياء، وهو أن اهللا تعالى خلق المالئكة قبل البشر 
بألفي عام، فما تعارف منها قبل خلق البشر ائتلف عند خلق البشر، وما لم يتعارف منها إذ ذاك اختلف بعد خلق 

الشبهة فيه على حشوية الشيعة فتوهموا أن الذوات الفعالة البشر، وليس األمر آما ظنه أصحاب التناسخ ودخلت 
المأمورة والمنهية آانت مخلوقة في الذر تتعارف وتعقل وتفهم وتنطق، ثم خلق اهللا لها أجسادا من بعد ذلك فرآبها 

أال ترى أن  فيها ، ولو آان ذلك آذلك لكنا نعرف نحن ما آنا عليه، وإذا ذآرنا به ذآرناه وال يخفى علينا الحال فيه،
من نشأ ببلد من البالد فأقام فيه حوال ثم انتقل إلى غيره لم يذهب عنه علم ذلك وإن خفي عليه لسهوه عنه فذآر به 
ذآره، ولوال أن األمر آذلك لجاز أن يولد إنسان منا ببغداد وينشأ بها ويقيم عشرين سنة فيها ثم ينتقل إلى مصر آخر 

ا شيئا، وإن ذآر به وعدد عليه عالمات حاله ومكانه ونشوئه أنكرها، وهذا ما ال فينسى حاله ببغداد وال يذآر منه
  !  )يذهب إليه عاقل، وآذا ما آان ينبغي لمن ال معرفة له بحقائق األمور أن يتكلم فيها على خبط عشواء

  .٣٦ص -١
  .٤٧٤ص: لطوسيلالغيبة . ٣٨١ص ٢ج: الشيخ المفيد -اإلرشاد  -٢
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حدثين علي بن احلسن التيملي٬، : أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة الكويف٬، قال(
عن أبيه٬، وحممد بن علي٬، عن أبيه٬، عن أمحد بن عمر عن احلسن بن علي بن يوسف٬، 

ميلك : أنÈه قال Xاحلليب٬، عن محزة بن محران٬، عن عبد اهللا بن أيب يعفور٬، عن أيب عبد اهللا 
  .)١( )تسع عشرة سنة وأشهراً Xالقائم 

حدثنا إبراهيم بن إسحاق : أخربنا أبو سليمان أمحد بن هوذة الباهلي٬، قال(: وكذلك
حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن محاد األنصاري : ة ثالث وسبعني ومائتني٬، قالالنهاوندي سن

: Xقال أبو عبد اهللا : حدثين عبد اهللا بن أيب يعفور٬، قال: سنة تسع وعشرين ومائتني٬، قال
  .)٢( )ملك القائم من»ا تسع عشرة سنة وأشهراً

  :تاليةوورد أنّ مدÈة حكمه مثان أو تسع أو عشر سنني٬، كما يف الرواية ال

أبشركم باملهدي يبعث يف أميت على : قال رسول اهللا: عن أيب سعيد اخلدري٬، قال... (
اختالف من الناس وزالزل٬، فيمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، يرضى 

بالسوية بني الناس٬، : ؟ قال وما الصحاح: قلنا .به ساكن السماء٬، يقسم املال صحاحاً
مة حممد غىن٬، ويسعهم عدله حىت يأمر مناديا فينادي من له يف مال فيمال اهللا قلوب أ

يعين    ائت السادن : أنا٬، فيقول له: فال يقوم من الناس إال رجل فيقول: ؟ قال حاجة
حىت    يعين خذ   أحث : إنّ املهدي يأمرك أن تعطيين ماال٬ً، فيقول له: فقل له   اخلازن 

كنت أجشع أمة حممد نفساً أو عجز عين ما  :فيقول) ندم(إذا جعله يف حجره وأبرزه 
فيكون ذلك : قال .أعطيناه إن»ا ال نأخذ شيئاً: فريد»ه فال يقبل منه٬، فيقال له: قال .وسعهم

ال خري يف احلياة : أو قال .سبع سنني أو مثان سنني أو تسع سنني مث ال خري يف العيش بعده
  .)٣( )بعده

عن  ٬،حدثنا أبو معاوية: سفيان بن وكيع٬، قال حدثنا: وذكر زكريا أيضا٬ً، قال(: وكذلك
: قال ٬، عن النيب ٬،عن أيب سعيد اخلدري ٬،عن أيب الصديق ٬،عن زيد العمي ٬،موسى اجلهين

                                                            
  .٣٥٣ص: مانينعلل -آتاب الغيبة  -١
  .٣٥٤ – ٣٥٣ص: نعمانيلل -آتاب الغيبة  -٢
  .٣٢٣ – ٣٢٢ص: السيد ابن طاووس -المالحم والفتن  -٣
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يكون يف أميت املهدي إن طال عمره ملك عشر سنني٬، وإن قصر عمره ملك سبع سنني 
  .)١( )أو مثان سنني

ا تتحدث عن قوام متعددين٬، واملهديون إJ: وميكن تفسري االختالف بني الروايات بالقول
إي بقاع األرض أفضل : قلت له(: ٬، قالXعن أيب جعفر ف. وردت تسميتهم بالقوام 

الكوفة يا أبا بكر٬، هي الزكية الطاهرة٬، فيها  :٬، فقالوحرم رسوله  8بعد حرم اهللا 
يل الذي مل قبور النبيني املرسلني وغري املرسلني واألوصياء الصادقني٬، وفيها مسجد سه

يبعث اهللا نبياً إال وقد صلى فيه٬، ومنها يظهر عدل اهللا٬، وفيها يكون قائمه والقو»ام من 
  .)٢( )بعده٬، وهي منازل النبيني واألوصياء والصاحلني

  .بقية ما قاله يرد عليه ما ورد على كالم الشيخ املفيد٬، فهو يتبعه حىت بالعبارة  ٢

א א א Wא
 رواية يف إال واردة املهدي دولة بعد ليس: (وإليكم كلماSم كما نقلها أمحد سلمان

 أنا أمة Sلك لن النيب قول من عباس ابن عن ر�وي ما وهي ٬،بعده من أوالده قيام من شاذّة
 تدالن وهاتان ٬،أنس عن روي ومثله. وسطها يف واملهدي ٬،آخرها مرمي بن وعيسى ٬،أوهلا
 زمان وهو ٬،يوماً بأربعني القيامة قبل إال ميضي ال أنه الروايات وأكثر ٬،لتهدو بعد دولة على
  .للحساب األموات خروج وعالمة ٬،اهلرج

 هذه: املهديÈني روايات ذكر أن بعد) ـه ١١١٠ ت( اÙلسي باقر حممد الشيخ وقال
  .للمشهور األخبار خمالفة

 اجلمع معرض يف )ـه ١١٠٤ ت(العاملي  باحلر املعروف احلسن بن حممد الشيخ وقال
 االثين أحاديث وأما: يوماً بأربعني القيامة قبل املهدي اإلمام مقتل وأخبار املهديÈني أخبار بني
 وكثرة ٬،وقلّتها لندورها؛ واليقني للقطع موجبة غري أJا خيفى فال ٬،عشر االثين بعد عشر

 دولتهم وأن ٬،عشر اثنا األئمة بأن األحاديث تواترت وقد ٬،بعضه إىل أشرنا كما معارضتها

                                                            
  .٣٢٤ص: السيد ابن طاووس -المالحم والفتن  -١
 .٣١ص ٦ج: الشيخ الطوسي -تهذيب األحكام . ٧٦ص: آامل الزيارات -٢
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 ولد من األئمة وأن ٬،واخللف واألئمة األوصياء خامت عشر الثاين وأن ٬،القيامة يوم إىل ممدودة
 اثين بإمامة علينا اإلقرار جيب كان فلو ٬،العبارات من ذلك وحنو ٬،القيامة يوم إىل احلسني
  .)١( )بينهما معاجل يف لينظر؛ النصوص تلك تقاوم متواترة نصوص إلينا لوصل ٬،بعدهم عشر

  :ويالحظ عليها

  .إJا عموماً ترديد لكالم الشيخ املفيد٬، فريد عليها ما ورد على كالمه  ١

البياضي يتحدث عن رواية ليس من روايات املهديني٬، وال أدري كيف عطفها على   ٢
  ؟! )اخل...وهي : (كالمه املتقدم٬، بقوله

ما بعد اإلثين (Sافتها يف كتاب  سبق أن ناقشت آراء العلماء الثالثة٬، وأوضحت  ٣
  .٬، لذا أحيل القارئ إليه)عشر إماماً

א  <א
 الشيخ بقول التمسÈك له واملروÈجون إمساعيل أمحد حاول وقد( :قال أمحد سلمان كاذباً

 هو عشر والثاين ٬،عشر اثنا األئمة عدد إن: قال حيث ٬،الدين كمال يف ذكره الصدوق الذي
 قيام أو ٬،بعده إمام كون من يذكره ما بعده يكون مث ٬،وعدال قسطاً األرض ميأل الذي
 الثاين يذكره ما كون واعتقاد ٬،إماماً عشر باثين باإلقرار إال ذلك يف مستعبدين ولسنا ٬،القيامة
  .)٢( )بعده عشر

  :ويرد عليه

  ؟! اخجل٬، فما بالك مبن يكثر منه: من ال خيجل من الكذب٬، ال يستحق أن نقول له  ١

واآلن على هذا املوغور حقداً أن يدلنا على موضع واحد ذكر فيه السيد أمحد احلسن 
X  كالم الشيخ الصدوق٬، بل ليدلنا ولو على إشارة هلذا الكالم٬، ولن يستطيع ألنه

  .كذاب٬، ال خيجل من كذبه
                                                            

  .٣٦ص -١
  .٣٧ص -٢
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قوله إننا متسكنا بقول الشيخ الصدوق كذبة أخرى٬، فنحن مل نتمسك وال هم حيزنون٬، 
ن يقرأ إصداراتنا يعرف إننا نستشهد بكالم الشيخ الصدوق هذا٬، وبكالم غريه من بل م

العلماء السابقني٬، أو بعضهم على األقل٬، مل يقطعوا بعدم وجود أئمة٬، أو  العلماء على أنّ
حيتملون    على األقل    ٬، وإمنا يستدل من كلماSم أنه حجج بعد األئمة اإلثين عشر 

Sم يف هذا الصددهذا األمر٬، ونسوق كلما.  

أما حماولة هذا املفلس اإلحياء بأننا نعتمد كالم الشيخ الصدوق٬، أو غريه من العلماء على 
  .الدليل بالنسبة لنا هو الثقالن فقط أنه دليل فهو كذب حمض٬، فاجلميع يعلم أنّ

א <א
ـ  من الكذب من أجل  بكذبته٬، بل راح يعززها باملزيد) أمحد سلمان(ومل يكتفô هذا ال

 على الرد بصدد الصدوق كان الشيخ أن: ذلك على واجلواب( :أن يصدقها القارئ٬، فيقول
 جوابه فكان ٬،عشر الثاين مضي بعد ح�جَّة من األرض خلو لزوم وهو ٬،الزيدية بعض إشكال

 عصر إىل موكول فهذا ٬،بعدهم سيحصل ما أما عشر االثين باألئمة باإلقرار مكلّفون أننا
  .)١( )ذلك على صحيح قيام دليل لعدم؛ بشيء فيه نعتقد أن علينا جيب وال ٬،هورالظ

 دليل قيام عدمل(وهنا يكذب على الشيخ الصدوق٬، بال حياء٬، فالشيخ الصدوق مل يقل 
  ! )ذلك على صحيح

<א
 معليه جيب ال الشيعة أن يف ظاهر الصدوق الشيخ وكالم( :احلجاز )٢( يقول عبقري

 إمام وجود احتمال هو كالمه عليه يدل ما عشر٬، وكل االثين األئمة بعد مبهديÈني االعتقاد
 بعد اإلمام احلسني يرجع أن من ٬،متعدِّدة أحاديث يف ورد كما بالرجعة ذلك ولعل بعده٬،
 عشر اثنا هناك يكون أن دون من ٬،اإلمام احلسني بعد آخرون أئمة يرجع مث املهدي اإلمام

                                                            
  .٣٧ص -١
 - الجاهليون -هؤالء عرب يسكنه الجن، بحسب اعتقادات أهل الجاهلية، وآان عبقر وادي في شبه جزيرة ال -٢

آان آل واحد منهم له شيطان   -على سبيل المثال  -يعتقدون بأن الجن أو الشياطين هي سبب اإللهام، فالشعراء 
  ).عبقري(يلهمه الشعر، لذا أطلقوا على الملهمين هذه الكلمة 
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 بعد الساعة قيام أيضاً احتمل كما ٬،احتماالً ذلك ذكر أنه مع عشر االثين األئمة بعد مهديا
  .)١( )واجلزم بالقطع وإمنا ٬،باالحتماالت تؤخذ ال الواجبة والعقائد عشر الثاين اإلمام موت

  :أقول

 يذكره ما كون واعتقاد: (٬، بل قال)بالرجعة ذلك ولعل(الشيخ الصدوق مل يقل   ١
٬، اًواضح اًتدليس عبارتك٬، واملفروض أنك بصدد بيان كالمه٬، وعليه تكون )بعده عشر الثاين

  .بل كذب منك لتضليل القارئ عن حقيقة ما قاله الشيخ الصدوق

  .أما احتماله قيام القيامة٬، فريد عليه ما ورد على الشيخ املفيد  ٢

٬، فال معىن )مواجلز بالقطع وإمنا ٬،باالحتماالت تؤخذ ال الواجبة والعقائد: (أما قولك  ٣
بل وال ينبغي ألحد ذلك٬، وبالتايل ال أحد عقيدة على قول الشيخ الصدوق٬،  له إذ مل ينبِ

  .أصالً لذكر هذه العبارة هنا ٬، وال معىنحاجة

،> 
ـ  حسد يف قدرته اليت ال ي�) ضياء اخلباز وحممد عبيدان(قرينيه ) أمحد سلمان(فاق هذا ال

 ألمحد املروِّجني بعض حاول وقد( :عليها على الكذب٬، فها هو يكذب جمددا٬ً، ليقول
 صاحب خروج مصادفة على نقطع ال إنا: الشريف املرتضى بقول التمسÈك أيضاً إمساعيل
 جيوز وال ٬،كثرياً زماناً بعده العامل يبقى أن جيوز بل ٬،التكليف زوال احلسن بن حممد الزمان
 ومصاحل الدين حبفظ يقومون أئمة عدة بعده يكون أن وجيوز ٬،األئمة من هبعد الزمان خلو
 أن منه وتعبÈدنا إياه كلفنا الذي ألن؛ اإلمامة طرق من سلكناه فيما ذلك يضرÈنا وليس ٬،أهله
 خيرجنا وال ٬،واحلاجة اخلالف موضع هو إذ ٬،شافياً بياناً ونبيÈنه ٬،عشر االثين هؤالء إمامة نعلم
 اثين إمامة يثبت من على ي�طلق عندنا االسم هذا ألن ؛عشرية باالثين لتسمÈيا عن القول هذا
 دون االسم �ذا حنن فانفردنا ٬،املذهب هذا يف لنا موافق وال ٬،حنن أثبتنا وقد ٬،إماماً عشر
 .غرينا

                                                            
  .٣٨ – ٣٧ص -١
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 منه وتعبَّدنا إياه كلفنا الذي ألن" بقوله املطلوب املرتضى بيَّن الشريف أن: عليه واجلواب
 يف تكليفنا ليس فهو عشر اإلمام الثاين بعد حيصل ما أما" عشر االثين هؤالء إمامة منعل أن

 على هؤالء جيرؤ كيف أدري وال ٬،ذلك يف قطعية نصوص تردنا مل ألنه؛ احلاضر العصر
 ! عليهم وبال احلقيقة يف وهو القول �ذا االستدالل

 أن يرون ال املعصوم عصر من الصدوق القريبني والشيخ املرتضى الشريف أمثال كان فإذا
 �ذا الناس يلزم أن العصر هذا رويبضة يريد فكيف ٬،�ا االلتزام جيب عقيدة املهديÈني
  .)١()املعتقد

  :ويرد عليه

بني يدي األخوة القراء كتبنا٬، فليفتشوا �ا٬، أو ليطلبوا من هذا الكذاب أن يدهلم ولو   ١
  !على عقيدة املهديني بكالم السيد املرتضىعلى موضع واحد ال غري استدل به أحد األنصار 

علماء  بكالمه وكالم غريه لرد زعم من قال إنّ  وقد قلت هذا   استشهدنا  ٬،نعم
الشيعة السابقني كانوا يقولون بعدم وجود مهديني٬، فقلنا هلم هذا كالم علماء الشيعة وهم 

سوا خرياً لكم من حيتملون وجود مهديني على األقل٬، فإذا كنتم مفلسني يا كذبة فاخر
  ! الكذب املخجل

 املعصوم عصر من الصدوق القريبني والشيخ املرتضى الشريف أمثال كان فإذا: (قوله  ٢
 املهديÈني ال يرون أنّ(٬، هذا كذب فمعىن أJم )�ا االلتزام جيب عقيدة املهديÈني أن يرون ال

عقائد جيب االلتزام �ا Ùرد ألن ال ؛أي يقطعون بأJا ليست عقيدة) �ا االلتزام جيب عقيدة
وهذا خالف كالمهم  .معرفة أJا عقائد٬، وال معىن مثالً الستحباب٬، أو جواز االلتزام �ا

فهل رأيتم فاشالً أكثر محاقة من هذا !  الذي اعترف هذا الكذاب بأن معناه إJم حيتملون
  ؟ الكذاب الذي يفضح نفسه �ذه الطريقة
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א א  Wא
 الظهور بعد ما تاريخ الصدر يف حممد السيد قاله مبا أيضاً ومتسكوا( :ول أمحد سلمانيق

  ).احلجة اإلمام بعد املهديÈني حلكم من تبنيه

 للتدليل على أنّ: هذه كذبة جديدة٬، فنحن إمنا نستشهد بكالمه ألمرين؛ أوهلما: أقول
كما يعرب   عنهم٬، وتراجعه  هناك من علماء الشيعة من التفت إىل روايات املهديني٬، وحتدث

أما ثانيهما فهو لالستئناس به عند رد خترص من يقول . ال يضر �ذه احلقيقة   أمحد سلمان 
ففي . بأن مثة تعارضاً بني روايات املهديني وروايات الرجعة٬، وهذا يف احلقيقة هو األكثر

محه اهللا عند استأنست بكالم السيد الصدر ر   على سبيل املثال   كتاب جامع األدلة 
. .. أقول ما ذهب له العالمة اÙلسي واضح الضعف(: مناقشة كالم اÙلسي٬، وكما يلي

على  أوالًنعلق  أنونود : وقد علق السيد حممد الصدر يف كتابه تاريخ ما بعد الظهور٬، قال
 التأويل٬، والتأويل دائماً أحناءكال الوجهني حنو من  أنّنه اعترف سلفاً إ :كالم اÙلسي

خالف الظاهر٬، فال يصار إليه إال عند الضرورة٬، وال يكفي جمرد اإلمكان أو االحتمال 
األولياء االثين عشر  إنّ: يقول أنحاول فيه اÙلسي  :وعلى أي حال٬، فالوجه األول. إلثباته

هم األئمة املعصومون االثنا عشر أنفسهم٬، فترتفع املعارضة بني روايات  Xبعد املهدي 
 .وايات الرجعة ويكون املراد منهما معاً األئمة املعصومني أنفسهماألولياء ور

مث عقبت على  .)اخل... هذا الوجه قابل للمناقشة من وجوه٬، نذكر منها اثنني إال أنّ
٬، ولكن إذا كان الصدر هنا يثبت روايات املهديني السيد :أقول: (كالم السيد الصدر بالقول

ة بزعم وجود التعارض فهو يف غري حمله٬، إذ ال هذا اإلثبات على حساب روايات الرجع
 .)تعارض يف احلقيقة

ـ  ٬،إذن   ؟ يا عبقري) متسكوا(أين ال
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W
 متظافرة وهي ٬،علمائنا أقوال فهذه( :بعد سرده كالم السيد الصدر٬، يقول أمحد سلمان

  ! )املقام يف حبجة ليست الواردة الروايات وأن ٬،بعده احلجة اإلمام ألبناء دولة وجود عدم يف

ـ : أقول   ! ٬، ما أسرعه إىل الكذب)أمحد سلمان(عجيب أمر هذا ال

ومل يذهب  هذا األمر ممكن٬، العلماء قالوا بأنّ فلو راجعتم كلماته لوجدمتوه قد قال بأنّ
  :قالسبق أن وإليكم ما  أحد منهم إىل القول بالعدم كما يكذب أمحد سلمان٬،

 األئمة بعد مبهديÈني االعتقاد عليهم جيب ال الشيعة أن يف ظاهر الصدوق الشيخ وكالم(
 بالرجعة ذلك ولعل ٬،بعده إمام وجود احتمال هو كالمه عليه يدل ما وكلعشر٬،  االثين
 أئمة يرجع مث املهدي اإلمام بعد اإلمام احلسني يرجع أن من ٬،متعدِّدة أحاديث يف ورد كما

 عشر االثين األئمة بعد مهديا عشر اثنا كهنا يكون أن دون من ٬،اإلمام احلسني بعد آخرون
 عشر الثاين اإلمام موت بعد الساعة قيام أيضاً احتمل كما ٬،احتماالً ذلك ذكر أنه مع

 .)١(  )واجلزم بالقطع وإمنا ٬،باالحتماالت تؤخذ ال الواجبة والعقائد

  ؟! واهللا عار على الرجل أن يكذب٬، فكيف مبن يستطيب الكذب

٬، ال العقائد تؤخذ من النصوص الواردة عن آل حممد  ينسى بأنّوال أريد للقارئ أن 
  .عن قول٬، أو عدم قول العلماء٬، أياً كانوا٬، ومع وافر احترامنا للمخلصني العاملني منهم

  :دليله الثاين

الدليل الثاين من األدلة اليت تفتقت عنها قرحية صاحب األرقام القياسية بشأن زعمه عدم 
معارضة هذه الروايات اليت  :الدليل الثاين( :ام املهدي٬، يتمثل بقولهوجود مهديني بعد اإلم

واليت خترب برجعة أئمة أهل البيت  ٬،تتحدَّث عن حكومة املهديÈني لروايات الرجعة املتواترة
وقد  ٬،بل حتدَّثت بعدها عن رجعة أمري املؤمنني ورسول اهللا ٬،وأوهلم موالنا اإلمام احلسني
فقال  ٬،وروايات الرجعة عارض باجلمع بني روايات املهديÈنيحاول القوم دفع هذا الت
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؛ أن ال تعارض بني حكم املهديÈني بعد اإلمام املهدي وبني الرجعة: وأرجع وأقول: صاحبهم
مث تكون الرجعة بعد املهدي الثاين عشر من  ٬،إذ أن حكم املهديÈني سيكون بعد القائم مباشرة

ألنه خامت أوصياء اإلمام املهدي وبه تنقطع اإلمامة ؛ والذي ال عقب له ٬،ذرية اإلمام املهدي
الذي سيتوىل تغسيل آخر املهديÈني  ٬،وتبدأ الرجعة برجوع اإلمام احلسني ٬،من األعقاب

  .)١( )ودفنه

عروق هذا الرجل جيري فيها الكذب بدل الدم٬، فنحن مل نرÆ  يبدو أنّ ٬،سبحان اهللا: أقول
وروايات املهديني٬، بل نعجب كل العجب ممن وال نرى أي تعارض بني روايات الرجعة 

  .يتوهم مثل هذا التعارض٬، إذ ال تنايف بني املثبتات كما يقال

بني الروايات املذكورة٬،  اًأن مثة تعارضبنعم حنن٬، بعد أن رأينا ختبط القوم٬، وتومههم 
  .قدمنا هلم الربهان الواضح الذي ي�نهي رحلة ختبطهم الطويلة

أول من يرجع  الروايات اليت حتدثت عن الرجعة نصت على أنّ أنّ فقلنا هلم أنتم تعلمون
اإلمام احلسني يرجع على اإلمام الذي ال عقب له كما  ٬، وتعلمون أنXّهو اإلمام احلسني 
هذه املعطيات ميكن بواسطتها٬، وبيسر بالغ٬، حتديد زمن الرجعة٬، فهل هي . ورد يف الرواية

باشرة٬، أم بعد أن ينتهي حكم آخر مهدي من م Xبعد اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
  ؟ املهديني اإلثين عشر 

واحلل بطبيعة احلال يتم عرب التحقق من وجود الذرية٬، أو العقب لدى اإلمام املهدي 
من يرجع عليه اإلمام احلسني  ٬، أو عدمه٬، فإن ثبت وجودها يثبت أنXّحممد بن احلسن 

والروايات الدالة على وجود ذرية لإلمام املهدي . هو املهدي األخري من املهديني اإلثين عشر
X كثرية جداً حبمد اهللا٬، و�ذا ينتهي ختبطهم.  

كذبة أخرى ت�ضاف لقائمة أكاذيبه ) وقد حاول القوم دفع هذا التعارض: (إذن قوله
  .الطويلة٬، والصحيح هو إننا دفعنا وهم التعارض الذي يضطرب يف رؤوس اآلخرين
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ـ  ولكن لنرى اآلن ملاذا ٬، بأن روايات الرجعة تعارض )أمحد سلمان(يعتقد هذا ال
  ؟ روايات املهديني٬، وملاذا يرفض احلل املوفق الذي قدمناه

ورمبا يتراءى ملن مل يطلع على الروايات أن هذا التوجيه ( :كتب صاحب األرقام القياسية
روايات تبطل هذا إال أن جمموعة من ال ٬،حماولة جيدة للجمع بني الروايات وأنه ٬،توجيه حسن

وليس يف أواخر أيام آخر  ألJا تؤكد أن الرجعة تبدأ مع اإلمام الثاين عشر؛ النحو من اجلمع
  .)١( )املهديÈني كما ادَّعى

هناك جمموعة من  الرجعة تبدأ مع اإلمام الثاين عشر٬، ويعتقد أنّ إذن أمحد سلمان يرى أنّ
  ! الروايات تؤكد هذا األمر

ـ  ر القارئ بأنّذه الروايات سنذكّوقبل أن نسمع منه ه سيتحدث ) أمحد سلمان(هذا ال
موضوع حديثه عقيدة يعتقدها  اآلن عن عقيدة يؤمن �ا٬، ختالف ما نقول به٬، وحيث إنّ

من مجلتها أن تكون الروايات صحيحة السند٬، وأن تكون صرحية  :فالبد أن يلتزم فيها بأمور
  :؟ لنرى ن هذالى املطلوب٬، فهل لديه شيء ميف داللتها ع

 Wא
وهو ما  الروايات اليت حتدثت عن عالمات ظهور اإلمام حممد بن احلسن: منها( :يقول

 ٬،روى عبد الكرمي اخلثعمي: فقد قال الشيخ املفيد يف اإلرشاد ٬،حيصل بني مجادى ورجب
والليايل حىت تطول له األيام  ٬،سبع سنني: قال: قلت أليب عبد اهللا كم ميلك القائم: قال

فيكون سنو ملكه سبعني سنة من  ٬،تكون السنة من سنيÈه مقدار عشر سنني من سنيÈكم
قيامه مطر الناس مجادى اآلخرة وعشرة أيام من رجب مطراً مل ير  وإذا آن ٬،سنيÈكم هذه
 فكأين أنظر إليهم مقبلني من ٬،فينبت اهللا به حلوم املؤمنني وأبداJم يف قبورهم ٬،اخلالئق مثله

  .)٢( )ينفضون شعورهم من التراب ٬،بل جهينةق

  :ويرد عليه

                                                            
  .٤١ص -١
  .٤١ص -٢
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هذه الرواية مرسلة٬، مل أعثر هلا على سند أصال٬ً، ومثلها ال ي�عتمد عليه : من حيث السند
  ؟ امليزان خيتلف من جهتكم برأي أمحد سلمان٬، أليس كذلك٬، أم إنّ

صفته الروايات أما من حيث الداللة٬، فهذه الرواية ال تتحدث عن عامل الرجعة الذي و
بأنه عامل يرجع فيه كل من حمض اإلميان حمضا٬ً، وكل من حمض الكفر حمضا٬ً، ويبدأ يف أواخر 

حيث يرجع عليه اإلمام احلسني   بصرف النظر اآلن عمÈن يكون    أيام القائم٬، أو املهدي 
X ٬، وإمنا تتحدث عن رجعة حمدودة تقع يف زمن القائم٬، قد تكون باملعىن املصطلح٬، أي

عودة بعض املوتى٬، وقد يكون املقصود منها وجود نظراء لبعض املؤمنني٬، مثل املقداد ب
  .وسلمان٬، فيكونون كأJم رجعوا ألن نظرائهم موجودون٬، وقد يكون املعنيان مقصودين

  :منها ٬،أما ملاذا قلت إJا ال تتحدث عن عامل الرجعة املوصوف٬، فألسباب

الرجعة املوصوفة يف احلديث تبدأ قبل  أنّ يدل على) اخل... قيامه وإذا آن( :قوله إنّ  ١
  .قيام القائم٬، وقبل بدء حكمه٬، بينما عامل الرجعة يبدأ عند Jاية حكم القائم

 معه قتلوا الذين أصحابه يف X احلسني ويقبل: X وعنه( :ورد يف خمتصر البصائر
 اخلامت X القائم إليه فيدفع٬، X عمران بن موسى مع بعثوا كما نبياً سبعون ومعه

  .)١( )حفرته يف به ويواري وحنوطه وكفنه غسله يلي الذي هو X احلسني فيكون

 عبد بن علي الدين �اء السعيد اجلليل السيد عن ورويته يل رواه ومما( :وفيه كذلك
 ٬،أبيه عن ٬،عقبة بن أمحد إىل يرفعه ٬،األيادي حممد بن أمحد عن بطريقه رواه احلسيين احلميد
 ؟ خيرج من أول نمÆ :له فقيل .نعم :قال ؟ هي أحق الرجعة عن سأل: X اهللا عبد أيب عن
 بل ٬،ال :قال ؟ كلهم الناس ومعه :قلت. X القائم ثرأ على خيرج X احلسني :قال
  .)٢( )قوم بعد قوم ٬،أفواجاً فتأتون الصور يف ينفخ يوم كتابه يف تعاىل اهللا ذكر كما

واحلسني أول من يرجع٬، أي معه     Xسني اإلمام٬، أو القائم الذي يرجع عليه احل  ٢
 أبا مسعت: قال ٬،جابر عن( :ال حيكم سبع سنوات٬، بل تسع عشرة سنة   يبدأ عامل الرجعة 
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 سنة٬، ثالمثائة موته بعد األرض البيت أهل منا رجل ليملكن واهللا: يقول X جعفر
 القائم يقوم موك: قلت: قال .القائم موت بعد: قال ؟ ذلك فمىت: قلت: قال .تسعاً ويزداد

 فيكون :قلت: قال .موته إىل قيامه يوم من سنة٬، عشرة تسع: قال ؟ ميوت حىت عامله يف
 ودم دمه فيطلب الدنيا إىل املنصور خيرج مث: قال. سنة مخسني ٬،نعم: قال ؟ هرج موته بعد

 هذا كل الناس قتل ما األنبياء ذرية من هذا كان لو يقال حىت ويسيب فيقتل أصحابه
 ٬،اهللا حرم إىل يلجؤونه حىت عليه فيكثرون وأسودهم٬، أبيضهم عليه الناس فيجتمع القتل٬،

 كل فيقتل للمنتصر٬، غضباً الدنيا إىل السفاح وخرج املنتصر٬، مات عليه البالء اشتد فإذا
 ويزداد سنة ثالمثائة ويعيش أمره٬، له اهللا ويصلح كلها٬، األرض وميلك جائر٬، لنا عدو
 ٬،جابر يا ؟ والسفاح املنتصر من تدري وهل ٬،جابر يا: X جعفر أبو قال مث. تسعاً

  .)١( )أمجعني عليهم اهللا صلوات املؤمنني أمري والسفاح احلسني٬، املنتصر

الرجعة كما ورد يف الكثري من الروايات يوم من أيام اهللا عز وجل خمتلف عن يوم   ٣
يف الرواية اليت استشهد أمحد  كما  الرجعة تبدأ قبل٬، أو مع ملك القائم  القائم٬، والقول بأنّ

 ! يعين جعل أيام اهللا سبحانه اثنني ال ثالثة   سلمان 

حدثنا سعد : قال ٬،حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي العطار رضي اهللا عنه( :ورد يف اخلصال
 ٬،بن احلسن امليثمي٬، عن مثىن احلناط مدحمحدثين يعقوب بن يزيد٬، عن : عبد اهللا قال  بن 
الكرة٬،  يوم يقوم القائم٬، ويوم: أيام اهللا عز وجل ثالثة: يقول Xعفر مسعت أبا ج: قال

  .)٢( )ويوم القيامة

: حدثنا عبد اهللا بن جعفر احلمريي٬، قال: قال ٬،حدثنا أيب رمحه اهللا( :ويف معاين األخبار
حدثنا إبراهيم بن هاشم٬، عن حممد بن أيب عمري٬، عن مثىن احلناط٬، عن جعفر بن حممد٬، عن 

ويوم  ٬،ويوم الكرة ٬،أيام اهللا عز وجل ثالثة٬، يوم يقوم القائم: قال ٬،ما السالمأبيه عليه
  .)٣( )القيامة
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ويوم  ٬،يوم يقوم القائم: أيام اهللا ثالثة: Xقال أبو جعفر ( :ويف روضة الواعظني
  .)١( )ويوم القيامة ٬،الكرة

أيام اهللا  :يقول Xمسعت أبا عبد اهللا  :قال ٬،عن موسى احلناط( :ويف خمتصر البصائر
  .)٢( )ويوم القيامة ٬،ويوم الكرة٬، Xيوم يقوم القائم  :ثالثة

أضف إىل ( :ما تقدم يرد على الرواية التالية اليت استشهد �ا أمحد سلمان٬، قال: أقول
كرواية خمتصر  ٬،ورجب هذا وجود عدة روايات أخرى تثبت وقوع الرجعة بني مجادى

أو  ٬،ال حيتمله إال ملك مقرب ٬،مستصعب نا صعبإن أمر: قال ٬،عن أمري املؤمنني: البصائر
أو صدور  ٬،ال يعي حديثنا إال حصون حصينة ٬،لإلميان أو عبد امتحن اهللا قلبه ٬،نيب مرسل

فقال رجل من شرطة . عجباً كل العجب بني مجادى ورجب يا ٬،أو أحالم رزينة ٬،أمينة
وسبق القضاء فيكم وما وما يل ال أعجب : قال؟  العجب يا أمري املؤمنني ما هذا: اخلميس
 واعجباً كل ٬،ونشر أموات ٬،حصد نبات ٬،أال صوتات بينهن موتات ٬،احلديث تفقهون

الذي ال تزال  ما هذا العجب ٬،يا أمري املؤمنني: قال أيضاً رجل. العجب بني مجادى ورجب
أموات يضربون هام  ٬،منه وأي عجب يكون أعجب ٬،ثكلت اآلخر أمه: قال؟ تعجب منه

كأين  ٬،والذي فلق احلبة وبرأ النسمة :قال؟  أىن يكون ذلك يا أمري املؤمنني: قال. األحياء
يضربون كل عدو هللا  ٬،سيوفهم على مناكبهم وقد شهروا ٬،أنظر قد ختللوا سكك الكوفة

ين آمنوا ال تتولوا قوماً غضب اهللا ذيا أيها ال": اهللا تعاىل وذلك قول ٬،ولرسوله وللمؤمنني
  .)٣( )]١٣: املمتحنة[ "رة كما يئس الكفار من أصحاب القبورعليهم قد يئسوا من اآلخ

  :ويرد عليه

ألJا ضعيفة٬، بل  ؛بأمحد سلمان أن ال يبين عليها دينا٬ً، وال عقيدة حريú هذه الرواية
فالرواية منقولة من كتاب إليكم وصفه كما ورد يف خمتصر . مظلمة السند على حد تعبريه

  :البصائر

                                                            
  .٣٩٢ص :الفتال النيسابوري -روضة الواعظين  -١
  .١٨ص :الحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات  -٢
  .٤٣ – ٤٢ص -٣
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 علي الدين رضي السيد خط وعليه X املؤمنني أمري والنامل خطب كتاب على ووقفت(
 بعد رجلني كاتبه ذكر الكتاب هذا صورته ما طاوس بن حممد بن جعفر بن موسى بن

 بعد انتقل X ألنه ؛اهلجرة من املائتني بعد كتابته تاريخ يكون أن فيمكن X الصادق
 مسعدة عن فروة بن فرج حرو أيب عن فيه ما بعض روى وقد اهلجرة من وأربعني مائة سنة
 إليه املشار الكتاب يف ذكر غريمها عن فيه ما وبعض X حممد بن جعفر عن صدقة بن

 توحد الذي احملمود األحد اهللا احلمد وهي املخزون تسمى X املؤمنني أمري ملوالنا خطبة
  .)١( )اخل...بقدرته  وعال مبلكه

مسعدة بن : (ختيار معرفة الرجالصدقة فقد قال عنه الشيخ الطوسي يف ا بن مسعدة أما
  .)٣( )عامي صدقة٬، بن مسعدة   ٤٠] ١٦٠٩[: (٬، وقال عنه يف الرجال)٢( )بتري صدقة

 بعد اإلمام الرجالنأما ٬، ومثله مؤلف الكتاب٬، و)٤( ما فرج بن فروة فهو جمهول احلالوأ
  ؟ ة األسانيدإذن ما هذه املعايري املزدوجة٬، يا عبد! ٬، فلم ي�ذكر هلم اسم أصالXًالصادق 

ورجب ي�نشر أموات٬، وميكن  ىبني مجاد أما من جهة الداللة فهي ال تقول سوى أنّ
. محلها بالنتيجة على ما سبق أن احتملنا من رجعة بعض األموات٬، أي وقوع رجعة حمدودة

واملهم إن أحداً ال يستطيع الزعم أJا تدل على وقوع عامل الرجعة٬، ملا سبق أن ذكرنا من 
٬، فهل Xقبل دولة القائم ) نشر األموات(ذه الرواية تدل كذلك على حصول وه. نقاط

  ؟! صارت الرجعة بالنسبة ألمحد سلمان قبل دولة القائم

 بل نصت بعض الروايات اليت تعرَّضت لتعداد أنصار اإلمام املهدي( :ويقول أمحد سلمان
ما رواه الطربي : منها. صرتهإىل أمساء جمموعة من املوتى الذين يرجعون إىل احلياة الدنيا لن

                                                            
 ٥٣ج :العالمة المجلسي - وانظر بحار األنوار  ،١٩٥ص :الحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات  -١

 . ٧٨ – ٧٧ص
  .٦٨٧ص ٢ج :الشيخ الطوسي - لرجال اختيار معرفة ا -٢
  .١٤٦ص :الشيخ الطوسي - رجال الطوسي  -٣
 .٢٧٤ص ١٤ج :السيد الخوئي - معجم رجال الحديث : انظر -٤
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يف احلديث الذي ذكر فيه اإلمام الصادق أن أصحاب اإلمام ) دالئل اإلمامة(الصغري يف 
  .)١( )مكسلمينا وأصحابه: وأصحاب الكهف سبعة نفر: قال فيه ٬،رجالً ٣١٣ املهدي

  :ويرد عليه

ا يقرره علم طاملا كان أمحد سلمان بصدد إثبات عقيدته يف الرجعة٬، فعليه االلتزام مب
 أن: األول وباإلسناد( :اإلمامة ٬، فإليكم سند هذه الرواية٬، قال يف دالئل)٢( الرجال الظريف

  .)٣( )اخل... X فقال بعد٬، فيما بصري أليب X القائم أصحاب مسى X الصادق

  :واإلسناد األول هو

 رضي( أمحد بن موسى بن هارون أيب حدثنا: قال هارون٬، بن حممد احلسني أبو حدثين(
 بن حممد جعفر أبو حدثنا: قال النهاوندي٬، حممد بن احلسن علي أبو حدثنا: قال ٬،)عنه اهللا

 أيب عن زياد٬، بن حممد حدثنا: قال اخلزاز٬، بابن املعروف القطان٬، القمي اهللا عبيد بن إبراهيم
 بوأ حدثنا: قال الزهري٬، احلسن بن اهللا عبد احلسني أبو حدثنا: قال اخلراساين٬، اهللا عبد

: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب عن صدقة٬، بن مسعدة عن جناح٬، بن سعيد حسان
  .)٤( )X القائم أصحاب يعلم X املؤمنني أمري كان هل فداك٬، جعلت: له قلت

  : وفيه

  .عامي جمهول٬، كما تقدم: مسعدة بن صدقة   
  .)٥( جمهول: اخلراساين اهللا عبد أبو   
  .مل يوثق: اونديالنه حممد بن احلسن علي أبو   

  .املقصود من أصحاب الكهف وجود أمثاهلم: ومن جهة الداللة

                                                            
  .٤٣ص -١
نحن ننقض عليهم فقط، ولسنا بصدد الحديث : ألن هؤالء يخدعون الناس فيقولون لهم ؛أآرر التذآير بهذه المسألة -٢

  ! التزمنا به من علم رجال وغيره عن عقائدنا حتى نطالب بما
  .٥٦٦ص :)الشيعي(محمد بن جرير الطبري  -دالئل اإلمامة  -٣
  .٥٥٤ص :)الشيعي(محمد بن جرير الطبري  -دالئل اإلمامة  -٤
  .٧١٠ص :محمد الجواهري -المفيد من معجم رجال الحديث  -٥
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Wא
ويف رواية أخرى ذكر فيها أمري املؤمنني عودة ( :ويستشهد أمحد سلمان بالرواية التالية

يا أهل : وينادي منادÎ يف شهر رمضان من ناحية املشرق عند الفجر: فقال ٬،أصحاب الكهف
! اجتمعوا يا أهل الباطل: وينادي مناد من قبل املغرب بعد ما يغيب الشفق!  اجتمعوا اهلدى

ويوم الثالث يفرق اهللا  ٬،فتصري سوداء مظلمة ٬،وتصفر ٬،ومن الغد عند الظهر تتلوَّن الشمس
 ٬،ساحل البحر عند كهف الفتية وتقبل الروم إىل ٬،وخترج دابة األرض ٬،بني احلق والباطل

ومها  ٬،وآخر مخالها ٬،مليخا: رجل يقال له منهم ٬،مع كلبهم ٬،مفيبعث اهللا الفتية من كهفه
 .)١( )الشاهدان املسلمان للقائم

 ٬، ويبدو أنّ)اإلميان أهل سرور( وهذه الرواية مرسلة٬، نقلها العالمة اÙلسي عن كتاب
 عن وبإسناده: (أمحد سلمان تعمد عدم نقل صدرها٬، ليخفي اإلرسال٬، حيث ورد فيه

  .)٢( )اخل...نباتة  بن ألصبغا إىل يرفعه إسحاق

٬، )٣(  Xأما من حيث الداللة٬، فالرواية تصف أحداثاً تقع قبل استتباب األمر لإلمام 
وعليه ال ميكن أن يكون املقصود منها عامل الرجعة٬، إال إذا أراد أمحد سلمان ومن لف لفه 

  ! إنكار دولة العدل اإلهلي٬، وعندها لن أستغرب

                                                            
  .٤٤ص -١
 .٢٧٢ص ٥٢ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -٢
وبإسناده عن : (٢٧٥ – ٢٧٢ص ٥٢العالمة المجلسي ج - الرواية آاملة آما وردت في بحار األنوار  إليكم -٣

ألني  ؛سلوني قبل أن تفقدوني: يقول للناس Xسمعت أمير المؤمنين : قال ،إسحاق يرفعه إلى األصبغ بن نباتة
ن، أنا يعسوب المؤمنين وإمام بطرق السماء أعلم من العلماء، وبطرق األرض أعلم من العالم، أنا يعسوب الدي

المتقين، وديان الناس يوم الدين، أنا قاسم النار، وخازن الجنان، وصاحب الحوض والميزان، وصاحب األعراف 
أال أيها ". إنما أنت منذر ولكل قوم هاد" :فليس منا إمام إال وهو عارف بجميع أهل واليته، وذلك قوله عز وجل

وتطأ في  ،تشغر برجلها فتنة شرقية] فسلوني قبل أن جمًا ن بين جوانحي علمًاإف[الناس سلوني قبل أن تفقدوني 
وتشب نار بالحطب الجزل من غربي األرض، رافعة ذيلها، تدعو يا ويلها لرحله  ،خطامها بعد موتها وحياتها

دنا لكم الكرة عليهم ثم رد" :ومثلها، فإذا استدار الفلك، قلتم مات أو هلك، بأي واد سلك، فيومئذ تأويل هذه اآلية
ولذلك آيات وعالمات، أولهن إحصار الكوفة بالرصد والخندق،  ".وأمددناآم بأموال وبنين وجعلناآم أآثر نفيرًا

وتخريق الروايا في سكك الكوفة، وتعطيل المساجد أربعين ليلة، وآشف الهيكل، وخفق رايات حول المسجد األآبر 
ل سريع، وموت ذريع، وقتل النفس الزآية بظهر الكوفة في سبعين، والمذبوح تهتز، القاتل والمقتول في النار، وقت

 ،وخروج السفياني براية حمراء أميرها رجل من بني آلب ،في بيعة األصنام وقتل األسقع صبرًا ،بين الرآن والمقام
خزيمة، أطمس : ل لهواثني عشر ألف عنان من خيل السفياني يتوجه إلى مكة والمدينة أميرها رجل من بني أمية يقا

دار أبي : ال ترد له راية حتى ينزل المدينة في دار يقال لها ،العين الشمال، على عينه ظفرة غليظة يتمثل بالرجال
في طلب رجل من آل محمد وقد اجتمع إليه ناس من الشيعة يعود إلى مكة، أميرها  ويبعث خيًال ،الحسن األموي

فال ينجو إال رجل يحول اهللا وجهه إلى قفاه لينذرهم، ويكون آية  ،خسف بهم رجل من غطفان إذا توسط القاع األبيض
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א Wא
 ٬،يف اإلرشاد ويف خرب آخر رواه الشيخ املفيد( :ويستشهد أمحد سلمان بالرواية التالية

من  ٬،مجاعة آخرين مع أصحاب الكهف ذكر فيه أن من مجلة من يرجع لنصرة اإلمام املهدي
ي�خرج : قال ٬،عن أيب عبد اهللا ٬،وروى املفضل بن عمر: ومن صحابة النيب فقال ٬،قوم موسى

مخسة عشر من قوم موسى الذين كانوا يهدون  ٬،فة سبعة وعشرين رجالًمن ظهر الكو القائم
وأبا دجانة  ٬،وسلمان ٬،ويوشع بن نون ٬،الكهف وسبعة من أهل  ٬،باحلق وبه يعدلون

  .)١( )فيكونون بني يديه أنصاراً وح�كÐاماً ٬،األشتر ومالكاً ٬،واملقداد ٬،األنصاري

  :الغضائري فيها املفضل بن عمر٬، قال فيه ابن: من حيث السند

 القول٬، مرتفع متهافت٬، ضعيف٬،. اهللا عبد أبو اجلعفي٬، عمر٬، بن املفضل   ٢] ١١٧[(
 يكتب أن جيوز وال. عظيما محال حديثه يف الغالة ومحل كثري٬، شىء عليه زيد وقد. خطايب
  .)٢( )حديثه

  :وقال فيه النجاشي

                                                                                                                                                                              
ويبعث مائة وثالثين ". ولو ترى إذ فزعوا فال فوت واخذوا من مكان قريب" :لمن خلفهم، ويومئذ تأويل هذه اآلية

بالنخيلة،  Xوضع قبر هود حتى ينزلوا الكوفة م إلى الكوفة، وينزلون الروحاء والفارق، فيسير منها ستون ألفًا ألفًا
الكاهن الساحر، فيخرج من مدينة الزوراء إليهم أمير في : فيهجمون إليهم يوم الزينة وأمير الناس جبار عنيد، يقال له
حتى تحمي الناس من الفرات ثالثة أيام من الدماء ونتن  خمسة آالف من الكهنة ، ويقتل على جسرها سبعين ألفًا

فة سبعون ألف بكر، ال يكشف عنها آف وال قناع، حتى يوضعن في المحامل، ويذهب بهن األجساد، ويسبي من الكو
ثم يخرج من الكوفة مائة ألف ما بين مشرك ومنافق، حتى يقدموا دمشق ال يصدهم عنها . إلى الثوية وهي الغري

وال حرير، مختوم صاد، وهي إرم ذات العماد، وتقبل رايات من شرقي األرض غير معلمة، ليست بقطن وال آتان 
في رأس القناة بخاتم السيد األآبر يسوقها رجل من آل محمد تظهر بالمشرق، وتوجد ريحها بالمغرب آالمسك 

فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني . حتى ينزلوا الكوفة طالبين بدماء آبائهم ،يسير الرعب أمامها بشهر ،األذفر
ن شعث غبر جرد أصالب نواطي وأقداح إذا نظرت أحدهم برجله باطنه والخراساني يستبقان آأنهما فرسي رها

إن اهللا " :نا التائبون، وهم االبدال الذين وصفهم اهللا في آتابه العزيزإال خير في مجلسنا بعد يومنا هذا اللهم ف: فيقول
مام، فيكون ويخرج رجل من أهل نجران يستجيب لإل. ونظراؤهم من آل محمد" يحب التوابين ويحب المتطهرين

أول النصارى إجابة فيهدم بيعته، ويدق صليبه، فيخرج بالموالي وضعفاء الناس، فيسيرون إلى النخيلة بأعالم هدى، 
فيقتل يومئذ ما بين المشرق والمغرب ثالثة آالف ألف يقتل  ،في األرض آلها بالفاروق فيكون مجمع الناس جميعًا

وينادي مناد . بالسيف" خامدين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدًا" :فيومئذ تأويل هذه اآلية ،بعضهم بعضًا
وينادي مناد من قبل المغرب بعد ما يغيب !  اجتمعوا ،يا أهل الهدى: في شهر رمضان من ناحية المشرق عند الفجر

ويوم الثالث  ومن الغد عند الظهر تتلون الشمس وتصفر فتصير سوداء مظلمة،!  اجتمعوا ،يا أهل الباطل: الشفق
يفرق اهللا بين الحق والباطل، وتخرج دابة األرض، وتقبل الروم إلى ساحل البحر عند آهف الفتية، فيبعث اهللا الفتية 

  )). Xمليخا وآخر خمالها، وهما الشاهدان المسلمان للقائم : من آهفهم، مع آلبهم، منهم رجل يقال له
  .٤٥-  ٤٤ص -١
  .٨٧ص :الحسين الغضائري الواسطي البغداديأحمد بن  -رجال ابن الغضائري  -٢
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 املذهب٬، فاسد كويف٬، اجلعفي٬، حممد٬، أبو وقيل اهللا عبد أبو عمر بن مفضل] ١١١٢[(
 يعول ال مصنفات له ذكرت وقد. خطابيا كان إنه وقيل. به يعبأ ال الرواية٬، مضطرب

  .)١( )عليها

  :وقال فيه ابن داود

 عمر بن مفضل): جش( خطايب متهافت ضعيف) غض( م ق٬، عمر بن املفضل   ٥١٢(
 وقيل به٬، بأيع ال الرواية مضطرب املذهب فاسد كويف اجلعفي حممد أبو وقيل اهللا عبد أبو
 الصادق عن وروى الوالد بعد الوالد أنه X احلسن أيب عن روى) كش( خطابيا كان
X قال حىت عنده عاباه حيث جذاعة بن وعامر زائدة بن حجر على والدعاء عليه الثناء 
X) :كان ولقد علي٬، يكرم من عليهما لكرم عليهما كرمت لو إين أما!  هلما اهللا غفر ال 
 أين بالغيب علمت لقد: يقول حيث يل مودSما يف منهما أصدق هلا تهمود يف عزة كثري
 ما ومحل استقامته بعد خطابيا رجع إنه): كش( قال مث .كرميها علي يكرم مل أنا إذا * أحبها
  .)٢( )أعلم واهللا أوال استقامته حال على مدحه يف ورد

  :وقال فيه العالمة احللي

  .)٣( )ضعيف عندي أيضاً واملفضل(

٬، Xاألمر حيصل يف بداية حركة اإلمام  من حيث الداللة٬، فالرواية واضحة يف أنّ أما
وبالنتيجة . أي قبل ملكه٬، فيكونون أنصاراً بني يديه٬، أي يقاتلون عدوه٬، مث حكاماً يف دولته

ال ميكن محله على الرجعة اليت متثل يوماً يعقب يوم القائم وتبدأ خبروج احلسني على املهدي 
  .والشخوص املشار إليهم واملذكورين يف الرواية ي�راد منهم أمثاهلم٬، واهللا أعلم٬، Xاألخري 

٬، يكون احلسني Xعامل الرجعة الذي يبدأ برجوع اإلمام احلسني  ويدلك عليه أيضاً أنّ
هو احلاكم إبان فترة رجوعه٬، كما سبق أن علمنا من الروايات املنقولة أعاله٬، بينما هذه 

                                                            
  .٤١٦ص :النجاشي - رجال النجاشي  -١
  .٢٨٠ص :ابن داوود الحلي -رجال ابن داود  -٢
  .٤٣٨ص :العالمة الحلي -خالصة األقوال  -٣
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٬، أي Xاألشخاص الذين ذكرSم يكونون حكاماً بني يدي القائم الرواية صرحية يف كون 
  .إن احلاكم هو القائم وليس احلسني عليهما السالم

Wא
بل توجد أيضاً رواية صرحية وردت على لسان إمامنا صاحب ( :يقول أمحد سلمان

جاء  ٬،)اإلمامة دالئل(فيها مبا حيصل يف عصر ظهوره كما نقل الطربي الصغري يف  خيرب ٬،األمر
لوال استغفار بعضكم لبعض هللك من عليها إال  ٬،يا ابن املهزيار: فيها أنه قال لعلي بن مهزيار

أال أنبÈئك   ومدَّ يده    املهزيار  يا ابن: مث قال. خواص الشيعة الذين تشبه أقواهلم أفعاهلم
 ٬،يأذن لويل اهللا ٬،فياينوبويع الس ٬،العماين وسار ٬،وحترك املغريب ٬،إنه إذا قعد الصيب؟ اخلرب

وأهدم  ٬،فأجيُء إىل الكوفة ٬،وثالثة عشر رجالً سواء فأخرج� بني الصفا واملروة يف ثالمثائة
وأحج بالناس حÆجَّة  ٬،وأهدم ما حوله من بناء اجلبابرة ٬،األول وأبنيه على بنائه ٬،مسجدها
فآمر �ما جتاه  ٬،وأخرج من �ا ومها طريَّان ٬،إىل يثرب فأهدم احلجرة وأجيُء ٬،اإلسالم
فيفتنت الناس �ما أشد من الفتنة  ٬،فتورق مôن حتتهما ٬،خبشبتني ي�صلبان عليهما وآمر ٬،البقيع
فيومئذ ال يبقى على وجه  "ويا أرض خذي ٬،يا مساء أبيدي": فينادي منادÎ من السماء ٬،األوىل

الكرة : الق. ما يكون بعد ذلك ٬،يا سيدي: قلت. األرض إال مؤمن قد أخلص قلبه لإلميان
  .)١( )الرجعة الرجعة ٬،الكرة

  :ويرد عليه

: قال اجللودي٬، سهل بن حممد اهللا عبد أبو وروى: (سندها هو التايل: من حيث السند
 بن موسى إبراهيم أيب مسجد يف الكويف الطائي جعفر بن حممد بن أمحد اخلري أبو حدثنا
 بن إبراهيم بن علي حدثنا: قال احلارثي٬، حيىي بن احلسن بن حممد حدثنا: قال ٬،X جعفر
  .)٢( )األهوازي مهزيار

                                                            
  .٤٥ص -١
 .٥٣٩ص :)الشيعي(محمد بن جرير الطبري  -دالئل اإلمامة  -٢
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باستثناء علي بن إبراهيم بن مهزيار٬، أو علي بن مهزيار٬، حبسب رواية   وكل من فيه 
  .جمهول احلال   مدينة املعاجز 

٬، جاء جواباً على )الرجعة الرجعة ٬،الكرة الكرة: (Xفإن قوله : أما من حيث الداللة
ال ( ٬، أي ما يكون بعد أن)؟ ما يكون بعد ذلك ٬،يا سيدي: قلت: (سؤال ابن مهزيار التايل

  ).يبقى على وجه األرض إال مؤمن قد أخلص قلبه لإلميان

ـ  ـ  ؛ال ميكن ضبطه بزمن حمدد) بعد(واحلديث عن ال كما تشمل الزمن ) بعد(ألن ال
يه ال وعل. املستقبل القريب٬، تشمل كذلك الزمن املستقبل املتوسط٬، والبعيد على حد سواء

دليل يف الرواية على أن الرجعة حتدث يف زمن اإلمام املهدي حممد بن احلسن٬، أو بعده 
  .مباشرة

: حني أجاب قائالً Xاإلمام  ولكن ميكننا أن نستدل من روايات أخرى على أنّ
  .Xكان بصدد احلديث عن مستقبل بعيد يعقب ملكه ) الكرة الكرة٬، الرجعة الرجعة(

هذه الرواية ال تقوى على  يات املهديني بطبيعة احلال٬، إذ إنّومن هذه الروايات روا
خاصة بعد   أي مع روايات املهديني    معارضتها فيتم حتديد مفادها مبا ال يتعارض معها 

  .ألن البعدية فيها حتتمل وجوه كثرية ؛هذه الرواية غري قطعية الداللة أن علمنا أنّ

 ليملكن واهللا: يقول X جعفر أبا مسعت(: قال ٬،جابر ومنها الرواية التالية الواردة عن
 ؟ ذلك فمىت: قلت: قال .تسعاً ويزداد سنة٬، ثالمثائة موته بعد األرض البيت أهل منا رجل
 عشرة تسع: قال ؟ ميوت حىت عامله يف القائم يقوم وكم: قلت: قال .القائم موت بعد: قال

 مخسني ٬،نعم: قال ؟ هرج هموت بعد فيكون :قلت: قال .موته إىل قيامه يوم من سنة٬،
  .)١()سنة

الرجعة تقع بعد حصول هرج يستمر مخسني سنة٬، يعقب موت  فهذه الرواية ختربنا بأنّ
٬، وهذا اهلرج مل تذكره أو تشôر إليه الرواية الواردة عن ابن مهزيار٬، األمر الذي )٢( القائم

                                                            
  .ر العياشيعن تفسي ١٤٧ – ١٤٦ص ٥٣ج :بحار األنوار -١
  .أي المهدي األخير بحسب الفهم الصحيح -٢
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ـ  كانت يف وارد احلديث الرواية  أي إنّ). بعد(يدلل على صحة ما قلناه خبصوص التعبري ب
  .عن زمن مستقبل بعيد

  .وميكن يف احلقيقة إضافة أدلة كثرية أخرى٬، لكن فيما تقدم كفاية وزيادة٬، واحلمد هللا

Wא
 إذن كل هذه الروايات تثبت أن الرجعة تبدأ خبروج صاحب األمر( :يقول أمحد سلمان

ليت ذكرناها جنمعها مع الروايات اليت وهذه الروايات ا! بل إJا عالمة من عالمات ظهوره
  . )١()هو اإلمام احلسني سالم اهللا عليه  أي بعده    أكÐدت على أن أول من يرجع إثر القائم 

  ؟ كيف جتمع هذه مع تلك: أقول

بل إJا عالمة  تثبت أن الرجعة تبدأ خبروج صاحب األمر(الروايات األوىل  أنت تزعم أنّ
مع فكيف جتمعها  وهذا معىن كوJا عالمة٬، ا قبل القائم٬،أي إJ!  )من عالمات ظهوره

  ؟ )أي بعده   اليت أكÐدت على أن أول من يرجع إثر القائم (الروايات 

 ؟ القبل٬، والبعد ضدان ال جيتمعان٬، فكيف جتمعهما يا عبقري

א  Wא
ليلهم على أن الرجعة ولعل د( :يعود أمحد سلمان لعادة الكذب اليت اعتادها٬، ليقول

بسنده عن احلسن بن علي  ٬،يف كتاب الغيبة تكون بعد آخر املهديÈني ما رواه الشيخ الطوسي
 ٬،نعم: قال؟  أنت إمام: فقال له دخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا: قال ٬،اخلزاز

: فقال. ال يكون اإلمام إال وله عقب: يقول إين مسعت جدَّك جعفر بن حممد: فقال له
ال  يكون اإلمام إال وله : ليس هكذا قال جعفر إمنا قال جعفر؟  أنسيت يا شيخ أو تناسيت

صدقت جعلت : فقال له ٬،فإنه  ال عقب له عقب إال اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي
 .هكذا مسعت جدÈ ك يقول ٬،فداك

                                                            
  .٤٥ص -١
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؟ ميضي حىت يرى عقبه إنا روينا أن اإلمام ال: قال ٬،عن علي البطائين: وما رواه الكشي
بلى واهللا لقد : قال ٬،ال: قال؟  أما رويتم يف هذا احلديث غري هذا فقال أبو احلسن: قال

بلي واهللا إن هذا لفي : قال له علي ٬،وأنتم ال تدرون ما معناه ومل قيل ٬،رويتم فيه إال القائم
يا شيخ : مث قال! ؟ ويلك كيف اجترأت عليَّ بشيء تÆدÆع� بعضه :قال له أبو احلسن ٬،احلديث
 .الصادِّين عن دين اهللا تعاىل وال تكن من ٬،اتق اهللا

 ليس املقصود من املهدي يف هذا اخلرب إمامنا حممد بن احلسن: ووجه االستدالل أن يقال
يف حني  ٬،وذلك ألن األخبار دلÐت على أن لصاحب األمر ذرية؛ بل إنه املهدي الثاين عشر

 .قب لهأن املذكور يف اخلرب أنه ال ع

 ٬،رشيد جلهالة علي بن سليمان بن؛ أن اخلرب األول ضعيف السند: واجلواب على هذا
ملا ورد فيه من إقرار علي بن أيب ؛ ومع اإلغماض عن سنده فإن بعض متنه ال ميكن تصديقه

 ٬،يف حني أن الطائفة أمجعت على أنه كان أعدى أعدائه محزة البطائين بكالم اإلمام الرضا
  .)١( )الرواية يف حني جنده يفديه يف هذه ٬،ومات على ذلك

  :ويرد عليه

ننا ال نرى تعارضاً بني روايات املهديني٬، وروايات الرجعة٬، واحلل إسبق أن قلت   ١
  .إمنا قدمناه ملن يتوهم التعارض الذي قدمناه٬،

٬، فيا ملزاجية هؤالء ما شاء اهللا٬، اآلن اشتغل علم الرجال الذي صمت طويالً  ٢
ولكن تعالوا نعجب من تناقض هذا العلم املزعوم٬، وتناقض أهله٬، والداعي إىل  املخادعني٬،

العجب٬، أن الشيخ حممد السند وصف سندها باحلسن٬، أما حممد عبيدان فقد وصفها مرة 
  ! )٢( بالصحيحة ومرÈة باملعتربة

                                                            
  .٤٨ – ٤٧ص -١
ثم إنه لو رفعت اليد عما تقدم، فإن هناك معارضًا للعمل ): (...روايات المهديين(قال محمد عبيدان في بحث  -٢

ى اإلمام أنه دخل علي بن أبي حمزة البطائني عل Xعن اإلمام الرضا صحيح الخزازبالنص المذآور، وهو 
 معتبرة الخزازولو لم تقدم : (وعلق في موضع آخر على نفس الرواية بقوله). الخ...؟ أنت إمام: فقال له Xالرضا

  :رابط بحثه المذآور). الخ...لموافقتها للنصوص المتواترة والمتضمنة للرجعة
http://www.alobaidan.org/index.php?act=artc&id=٧٣٥  
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على    أما عذره بعدم تصديق منت احلديث فهو متهافت للغاية ألن إقرار البطائين   ٣
٬، وال أرى وجهاً Xأمر أجلأه له احلق الذي نطق به اإلمام   تعبري أمحد سلمان  حد

  .واحلق يرغم أشد املعاندين على اإلقرار به! للغرابة يف هذا

أما التفدية القولية فال غرابة يف أن ينطق �ا مثل البطائين٬، فبعض املنافقني يتوسلون مثل 
  .م اخلبيثةدعة للوصول إىل أهدافههذه العبارات املخا

  .على إفالسه سوى دليلال أرى يف ما دفع به أمحد سلمان  ٬،إذن

א Wא
وأما احلديث الثاين فهو ضعيف بأمحد بن ( :خبصوص احلديث الثاين٬، يقول أمحد سلمان

 .وباإلرسال كما نصَّ على ذلك السيد اخلوئي ٬،وبإمساعيل بن سهل ٬،سليمان

 ٬،ألنه يدل على أن اإلمام القائم ال عقب له؛ ة املنت فإنه حجة عليهم أيضاًأما من ناحي
يف  "القائم"وال سيما أن إطالق لفظ  و�ذا تبطل عقيدة وجود مهديÈني من ولده بعده

الروايات ينصرف إىل اإلمام حممد بن احلسن العسكري ومن يزعم جواز إطالقه على غريه 
راد �ذا اللفظ اإلمام القائم مبهام اإلمامة الذي يصح إطالقه وال شك أنه ال ي ٬،فعليه اإلثبات

ألنه ال يصح االستثناء يف احلديث إذا كان املراد بالقائم  على كل واحد من أئمة أهل البيت
  .)١( )هذا املعىن كما هو ظاهر واضح

  :ويرد عليه

رجال أما التضعيف فليس سوى عكاز العاجز٬، فما بالك إذا كان مستنده علم ال  ١
  ؟! الكسيح

                                                                                                                                                                              
ما رواه الشيخ  -١: الشاهد الخامس): (المهدّيون االثنا عشر بعد األئّمة االثني عشر(أما محمد السند فقد قال في بحثه 

دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا : عن الحسن بن علي الخّزاز، قال بسنٍد حسنالطوسي في الغيبة 
X الخ...له  فقال.(  
 .٤٩ -  ٤٨ص -١
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إىل اإلمام حممد بن احلسن٬، فيكفي يف تكذيبه ما  "القائم"أما حديثه عن انصراف لفظ 
 Xفضرب بيده على أيب عبد اهللا  Xسئل عن القائم (: قال٬، Xعن أيب جعفر  ورد
دخلت على  Xفلما قبض أبو جعفر : قال عنبسة . هذا واهللا قائم آل حممد: فقال

لعلكم ترون أن ليس كل : مث قال .صدق جابر :ه بذلك٬، فقالفأخربت Xأيب عبد اهللا 
  .)١( )الذي كان قبله اإلمامإمام هو القائم بعد 

٬، اإلمام القائم ال عقب له يدل على أنّ إن احلديث حجة علينا٬، بزعم أنه: أما قوله  ٢
  ! فهو مؤشر خطري لتدهور الصحة العقلية هلذا الرجل

  .ال يقره البحث العلمي أبداًفما يقوله ليس سوى حتكم أجوف٬، 

فاحلديث مل حيدد من هو املقصود من القائم٬، بل ذكر قرينة ميكن من خالهلا التعرف 
األمر مردد بني اإلمام املهدي حممد بن احلسن  نّإوحيث ). ال عقب له(عليه٬، وهي إنه 

Xّصود هو املق ٬، وبني املهدي األخري من املهديني اإلثين عشر٬، فمن السهولة القطع بأن
املهدي الثاين عشر لداللة عشرات الروايات على وجود ذرية لإلمام املهدي حممد بن احلسن 

X.  

والعÆقôب� : قال ابن منظور .مضافاً إىل أن هناك فرقاً واضحاً بني معىن العقب ومعىن الولد(
الفرق بني : العسكري وقال أبو هالل .ولَد� الرجلِ ووÆلَد� ولَدôه الباقونَ بعده: والعÆقْب� والعاقôبةُ
إال أJم ال ي�سمَّون عقباً  ٬،وولد بنيه ٬،ولده الذكور واإلناث أن عقب الرجل: العقب والولد
 .والفرق بني االمسني بيِّن ٬،على كل حال ولده فهم ٬،إال بعد وفاته

كالعÆقôب ككتôف يف  ٬،الباقون بعده: وولد الولد من الرجل ٬،الولد: العÆقْب: وقال الزبيدي
 .ينياملعن

                                                            
  .٣٠٧ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١
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املهدي وبني هذه  وعليه فيمكن اجلمع بني الروايات اليت تدل على وجود ذرية لإلمام
فيكون  ٬،ولكنهم لن يبقوا بعده ٬،بأن اإلمام املهدي سيكون له ولد ٬،الرواية اليت تنفي العقب

  .)١( )وهذا ينفي فكرة وجود مهديÈني من ولده ٬،ال عقب له

األوالد حبكم  يعين مطلق الولد٬، باعتبار أنّ) بعق(املعىن اللغوي الدقيق لكلمة  :أقول
العادة يبقون بعد آبائهم٬، أي يعقبوJم٬، فيصح إطالق تسمية عقب عليهم أثناء حياة آبائهم٬، 

اليت ذكرها اللغويون ليست قيدا٬ً، وإمنا إضافة تفسريية لبيان الوجه يف ) الباقون بعده(وعبارة 
Jم يبقون بعد آبائهم٬، أي حبكم العادة٬، وهو إطالق اسم العقب على الولد٬، فهم عقب أل

  .بطبيعة احلال من اإلطالقات اÙازية

لكن الفيصل يف األمر بطبيعة احلال هو الروايات ذاSا٬، والروايات اليت تذكر الذرية 
٬، أي إن أبناءه سيبقون يف احلياة Xواضحة يف أن اإلمامة ستستمر يف عقب اإلمام املهدي 

مث يكون من بعده اثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته ( :اية الوصية الشريفةبعده٬، فقد ورد يف رو
  .)٢( )الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني

وفيها يكون قائمه والقو»ام من بعده٬، وهي منازل النبيني واألوصياء (: وورد
  .)٣( )والصاحلني

  .)٤( )يقوم القائم منا مث يكون بعده اثنا عشر مهدياً( :وورد

وزد يف  ٬،على وليك ووالة عهده واألئمة من ولده٬، ومد يف أعمارهم وصلّ: (دوور
  .)٥( )وبلغهم أقصى آماهلم دنيا وديناً وآخره إنك على كل شيء قدير ٬،آجاهلم

  .هذه الروايات كافية جداً لدحض شيطنة الرجل

 :دليله الثالث

                                                            
  .٥٠ – ٤٩ص -١
 .١٤٧ص ٥٣ج: ، بحار األنوار١٥٠ص: الغيبة للطوسي -٢
 .٣١ص ٦ج: الشيخ الطوسي -تهذيب األحكام . ٧٦ص: آامل الزيارات -٣
 .٤٠٠ص ٣ج: شرح األخبار -٤
 .٢٨٠ص: الغيبة للطوسي -٥
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 :الثالث الدليل: (يلالدليل الثالث من أدلته املزعومة على عدم وجود مهديني٬، هو التا
 ناظم ألف وقد ٬،الثاين عشر إمامنا بعد املهديÈني حكومة إلثبات روايات عدة إىل القوم استند
 �ا ي�ستدل اليت الروايات فيه كل مجع ٬،)١( )املهدي يف حديثاً األربعني( أمساه كتاباً العقيلي
املهدي  اإلمام عدب املهديÈني ذكر يف الروايات تلك كل اشتركت وقد .املهديÈني على

 بعض يف احلجة و�صفوا اإلمام ولد من مهديÈني وجود أثبت فبعضها: تفاصيلها يف واختلفت
 دون من لكن ٬،مهديÈني على دلÐ آخر وبعض .باألئمة بعضها ويف ٬،بالقُوَّام واألدعية الروايات
 اياتالرو تلك من ثالثة وطائفة .عددهم بتحديد فيها واكتفي ٬،دورهم أو نسبهم حتديد
 وعليه. عددهم تذكر ومل ٬،أدوارهم بعض إىل احلجة وأشارت أبناء من وأJم ٬،نسبهم ذكرت

 مرحلة: قُلْ اإلمام املهدي أو بعد حكومة وجود هو الروايات هذه بني املشترك فاملضمون
  .)٢( )تفاصيلها  عن النظر بغض ٬،باملهديÈني تعرف أخرى

  :ويرد عليه

 اليت الروايات فيه كل مجع(صاحبه أنه  مل يدعِ) ملهدينيديثاً يف ااألربعون ح(كتاب   ١
٬، فإذا كان أمحد سلمان يزعم إن هذه هي كل الروايات٬، فهذا )املهديÈني على �ا ي�ستدل
  .شأنه

ما يسميه أمحد سلمان اختالفاً يف التفاصيل٬، ليس كذلك٬، وإمنا هو بيان جلهات   ٢
فهذه التفاصيل ليست متضاربة . تشخيصاًمتنوعة يف املوضوع٬، تثريه٬، وتزيده حتديداً و

لي�سميها أمحد سلمان اختالفا٬ً، وإمنا هي متعاضدة٬، يوضح بعضها بعضا٬ً، وعليه فإن إسقاطه 
هلا إمنا هو تعرية للموضوع وإسقاط حملدداته اليت متنحه هويته٬، وهذا دجل٬، واستهتار بالدين٬، 

  .أعوذ باهللا من شيطنة فقهاء آخر الزمان

ي�سقط عن الشجرة كل أوراقها وأغصاJا٬،    وبرعونة بالغة   عبارة أخرى أمحد سلمان ب
  !! وكل ما ميكن أن حيدد هويتها٬، ليزعم بالتايل بأنه بإزاء قطعة خشب جمهولة احلال

                                                            
وطالما آان هذا المتفيهق ممن يزعم العلم بالعربية، فقد آان عليه أن ). ن حديثًا في المهدييناألربعو: (اسم الكتاب -١

  .يكتب العنوان آما أثبتناه، أي على الحكاية، ولكنه لسان طويل ال أآثر
 .٥٠ص -٢
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النتيجة اليت خنرج �ا من قراءة روايات املهديني هي أJم أئمة وقوام ومهديون من   ٣
٬، وأJم من ٬X، وبالتايل من ذرية اإلمام احلسني X ذرية اإلمام املهدي حممد بن احلسن

  .٬، إىل غريها من املضامني الرفيعةأوصياء رسول اهللا 

א <א
 الدليل وجعلها ٬،الروايات هذه مناقشة تأخري تعمَّدت أنين علماً( :يقول أمحد سلمان

 .لسببني الروايات تقدمي يقتضي الذي الطبيعي للمنهج خالفاً ٬،الثالث

 بالندرة روايات املهديÈني على وحكمهم ٬،الروايات هذه عن علمائنا إعراض: ألولا
 إذ؛ رواية تلو رواية عن مناقشتها يغين وهذا ٬،حجÈيتها وعدم ضعفها عن كاشف والشذوذ

 ٬،املضمون هذا حتوي اليت تلك الروايات كل على عام جواب املذهب أساطني أقوال أن
 .هلا يةاألحاد املناقشة عن يغنينا وهذا

 روايات إما إسقاط: خيارين أمام جيعلنا املتواترة الرجعة لروايات معارضتها: الثاين
  .)١( )اإلمامية الشيعة مع عقيدة يتناسب مبا الرجعة روايات وبني بينها اجلمع أو ٬،املهديÈني

  :ويرد عليه

مهدياً أمحد سلمان بصدد عرض أدلته املزعومة على عدم وجود إثين عشر  لنتذكر أنّ  ١
 توجد أنه سابقاً ذكرنا وحنن( :من كتابه ٬٣٥، فقد قال يف صXمن ذرية اإلمام املهدي 

 إمساعيل أمحد متسَّك املهدي وقد اإلمام يكون بعد ملا املبيِّنة الروايات من طوائف ثالث
 ذكروه املهدي وما اإلمام و�لد من مهدياً عشر اثين وجود تثبت اليت بالروايات له واملروِّجون

٬، وقد رأينا منها دليلني خفيفني٬، وها حنن بإزاء دليله )أدلة عدة ذلك على ولنا ٬،صحيح غري
  .الثالث

 من أحد القول هذا إىل يذهب مل أنه :األول الدليل( :وقد كان دليله األول هو التايل
  .)الروايات هذه على اطّالعهم رغم السابقني الشيعة علماء كبار

                                                            
  .٥١ – ٥٠ص -١
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معارضة هذه الروايات اليت تتحدَّث عن حكومة  :لدليل الثاينا( :وكان الدليل الثاين هو
واليت خترب برجعة أئمة أهل البيت وأوهلم موالنا اإلمام  ٬،املهديÈني لروايات الرجعة املتواترة

  ).احلسني

؟ والدليل الثاين أليس ! أليس الدليل األول عني وأنف السبب األول املذكور هنا: أقول
  ؟! هو السبب الثاين نفسه

ألنه تعمد    على حد زعمه    هل تعمد أمحد سلمان تأخري مناقشة الروايات  ٬،إذن
  ؟! تأخريها

معىن أنه آخرها٬، هو أنه قدم عليها ما يسميه الدليل األول والدليل  نعم هو هذا٬، فإنّ
فاحلمد هللا على نعمة !  الثاين٬، والسبب الذي جعله يقدمهما هو نفس الدليل األول والثاين

  .العقل

مسلوبو العقل واإلرادة٬، فعلماء الشيعة وأقوهلم٬، وما  هما يعتقدبالنسبة لنا ال نعتقد   ٢
يرونه٬، أو ال يرونه ليس بذي حجة بالنسبة لنا على اإلطالق٬، ومل يتعبدنا اهللا ورسوله باألخذ 

هذا إذا قبلنا كالم أمحد سلمان٬، وكالمه كما اتضح لنا فيما تقدم جمرد أكاذيب . بآرائهم
  .العلماء لألسف الشديدعلى 

  .والتعارض املزعوم بني روايات املهديني وروايات الرجعة تبني قبل قليل أنه وهم ال أكثر

Wא
املهديني هم األئمة اإلثنا عشر  تقليداً منه حملمد السند يذهب أمحد سلمان للقول بأنّ

بني  املشترك باملضمون االلتزام من مانع ال إنه: نقول املقدمة هذه وبعد( :٬، يقول)١( 
 أبناء هم من هل ٬،التفاصيل يف يبقى اخلالف لكن ٬،سابقاً ذكرناه الذي املهديÈني روايات
  ؟ ال احلجة أو

                                                            
المهديين هم األئمة اإلثنا  أّن زعم فيه) المهدّيون االثنا عشر بعد األئّمة االثني عشر: (لمحمد السند بحث عنوانه -١

تجدونه في موقع أنصار اإلمام ) Xالمهدّيون اإلثنا عشر أبناء اإلمام المهدي (عشر، وقد رددت عليه ببحث عنوانه 
  .Xالمهدي 
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 رواية إال ٬،بعده اإلمام حيكمون أبناء أن على تدل صرحية رواية وجود عدم الحظنا وإذا
 أولئك بأن نقطع جيعلنا هذا فإن!  هاSافت متن وإثبات مناقشتها بصدد حنن اليت الوصيÈة
  .)١( )الطاهرين آبائه من هم املهدي وإمنا اإلمام أوالد من ليسوا املهديÈني

  :ويرد عليه

أي مضمون مشترك هذا الذي تتحدث عنه٬، أنت مل تترك مضموناً مشتركا٬ً، وإمنا   ١
  ! تشويه مشترك

يس تفصيالً ميكن الشطب عليه كون املهديني أبناء لإلمام املهدي حقيقة جوهرية ول  ٢
٬، وقد سبق أن Xفالروايات صرحية للغاية بكوJم من ذرية اإلمام !  جبرة قلم٬، وبدم بارد

األئمة من بعده من ( ٬، و)األئمة من ولده(: استشهدنا ببعضها وفيها تعبريات من قبيل
  ).نوأسباطنا خلفاء الدي( ٬، و)وجتعله وذريته فيها األئمة الوارثني( و ٬،)ذريته

٬، إذ اإلمامة يف XكوJم أئمة يستوجب كوJم من ذرية اإلمام املهدي  هذا على أنّ
  .)٢( األعقاب وأعقاب األعقاب

 اإلمام حيكمون أبناء أن على تدل صرحية رواية وجود عدم الحظنا وإذا: (أما قوله  ٣
 نقطع جيعلنا هذا فإن!  Sافت متنها وإثبات مناقشتها بصدد حنن اليت الوصيÈة رواية إال ٬،بعده
٬، فريد عليه إنه )الطاهرين آبائه من هم املهدي وإمنا اإلمام أوالد من ليسوا املهديÈني أولئك بأن

هم أبناء اإلمام املهدي  املهديني  هناك روايات وأدلة كثرية على أنّ تبني مما تقدم أنّ
X.  

ـ  يطيب له أن لو افترضنا٬، كما : أقول) أمحد سلمان(ومن باب كشف خواء هذا ال
٬، فإن هذا ال Xاملهديني أبناء اإلمام املهدي  يتوهم٬، عدم وجود رواية صرحية تدل على أنّ

٬، )طعنق جيعلنا هذا فإن( :قولهب قطعه وبالنتيجة فإن. يعين عدم إمكانية أن يكونوا كذلك
  .ليس سوى كالم جهلة ال أكثر
                                                            

  .٥١ص -١
ال تجتمع اإلمامة في أخوين بعد : أنه قال Xعن أبي عبد اهللا : (٢٨٦ص ١ج الشيخ الكليني -ورد في الكافي  -٢
  ).سن والحسين إنما هي في األعقاب وأعقاب األعقابالح



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ٩٢

א א א <א
 ما مع يتالءم مبا متنها توجيه ميكن فكلها األخرى الروايات أما( :يقول أمحد سلمان

 أهل أئمة حبكم املتمثّلة الرجعة مرحلة املهدي هي اإلمام تلي اليت املرحلة أن من أثبتناه سابقاً
 خلطورة بذلك التصريح جتنبوا البيت لكن أهل أئمة هم باملهديÈني املراد املاضني إذن البيت
 ولذلك ٬،عند العامÈة للكفر مساوياً الرجعة معتقد كان حيث ٬،ألزمانا تلك يف القول هذا
 واتقاًء ٬،ببعضهم رأفة ٬،الضعيفة القلوب أصحاب عن املعتقد هذا البيت خيفون أهل أئمة كان
  .)١( )املذهب فطاحل من الرأي مجلة هذا تبىن وقد ٬،اآلخر البعض من

الذين ذكرهم٬،  )٢( لة الفطاحلأمحد سلمان مل يذكر حممد السند يف مج سنرى أنّ: أقول
  .ه أعالهنه قد Jب حبثه العجيب الغريب الذي أشرت لأعلى الرغم من 

املهديني هم أبناء اإلمام املهدي  املهديني هم األئمة اإلثنا عشر فيكذبه أنّ نّإ: أما قوله
X روايات  ويكذبه كذلك أنّ. كما نصت الكثري من الروايات٬، وليسوا آباءه كما يزعم
٬، واألئمة من ذرية احلسني تسعة وليسوا إثنا Xثرية وصفتهم بأJم من ذرية احلسني ك

بعد استثنائه ألنه ليس    لكان عددهم  ٬X، وكذلك لو كانوا آباء اإلمام املهدي )٣( عشر
  .أحد عشر  ابن نفسه 

بعض الفطاحل من العلماء مل يقولوا  أخرياً إذا كانت كل حجة أمحد سلمان إنّ
السيد حممد ٬، فهي حجة ساقطة مبعارضة فطاحل آخرين قالوا باملهديني٬، من قبيل باملهديني

سوف يدمر كل  Xفاملهدي : (٬، قال)اÙتمع الفرعوين(يف كتاب ) رمحه اهللا(باقر الصدر 
رأسها الظلم الفرعوين واجلور ويؤسس جمتمع القسط أسباب الفساد واالحنراف وعلى 

جماالت احلياة اإلنسانية٬، مث يأيت بعده أثين عشر خليفة والعدل ويرسم له مناهجه يف مجيع 
٬، وخالل Xيسريون يف الناس وفق تلك املناهج اليت وضعت حتت إشراف احلجة املهدي 

                                                            
  .٥١ص -١
من المخجل اللجوء لمثل هذه األساليب الرخيصة لخداع القارئ، فال معنى في الحقيقة للتقديم بمثل هذه األوصاف  -٢

كريم أن يفتح أتمنى على القارئ ال. آلما ُأريد تمرير فكرة عرجاء) وما إلى ذلك ،الفطحل، العالمة، الفهامة(الرنانة 
  .عيني وعيه دائمًا وال يأبه بهذه األلقاب الرخيصة، فالمهم أن تكون الفكرة هي بذاتها جديرة بالمديح، والثناء

  .أآتفي بهذا هنا، وأحيل القارئ على ردي على محمد السند، المذآور في هامش سابق -٣
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فترة والية االثين عشر خليفة يكون اÙتمع يف سري حثيث حنو التكامل والرقي ويكون 
يب غري اهللا تعاىل٬، وعند ذلك يتحقق اإلنسان مبستوى من العلم واألخالق ما ال حيتاج إىل رق

و[لَقَد] كَت[ب]ن[ا فÂي الزَّ̀بورِ مÂن ب[ع]دÂ الذÁكْرِ أَن½ ﴿: قال تعاىل. البالغ بوراثة الصاحلني األرض
  .)١( )﴾الْأَر]ض[ ي[رِثُه[ا عÂب[ادÂي[ الصَّالẦحونَ إِن½ فÂي ه[ذَا لَب[لَاغاً لÁقَو]مٍ ع[ابِدÂين[

إكمال (: تعليقاً على رواية أيب بصري قالحيث لشاهرودي٬، الشيخ علي النمازي او
يا بن رسول : قلت للصادق جعفر بن حممد صلوات اهللا عليه: "عن أيب بصري٬، قال: الدين

اثين عشر : إمنا قال: يكون بعد القائم اثين عشر مهديا٬ً، فقال: اهللا٬، مسعت من أبيك أنه قال
قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة مهدياً ومل يقل اثنا عشر إماما٬ً، ولكنهم 

  ".حقنا

هذا مبني للمراد من رواية أيب محزة ورواية منتخب البصائر وال إشكال فيه : أقول
اثين عشر مهديا٬ً، وأJم املهديون من أوصياء  Xوغريمها مما دل على أن بعد اإلمام القائم 

  .)٢( )جةالقائم والقوام بأمره كي ال خيلو الزمان من احل

  .ومنهم كاظم احلائري كما أشرت يف موضع سابق٬، وغريهم

W
 فطاحل من الرأي مجلة هذا تبىن وقد: (مسعنا أمحد سلمان يقول يف كالمه السابق

 :منهم ٬، وهنا ذكر)املذهب

 فيه ليس آل حممد علم أن �داه اهللا هداك اعلم: قال: احللي سليمان بن احلسن  ١(
 رجعة يف مجة عليهم اهللا عنهم صلوات أحاديث روينا وقد ٬،بعضاً يصدِّق بعضه بل ٬،اختالف
 الذي اخلاص العلم هذا احتمال عن الضعف السائل من فكأنه عرف ٬،عشر االثين األئمة
 سبحانه قال كما بريَّته من أراد من على به وتكرَّم ٬،خاصَّته شاء من من سبحانه اهللا خصَّ
بتأويل  فأوَّله ٬،] ٢١: احلديد[ "يه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيمذلك فضل اهللا يؤت": وتعاىل

                                                            
  .الباب الرابع الفصل الثالث ١٧٥ص: المجتمع الفرعوني -١
  .٥١٧ – ٥١٦ص ١٠ج :ك سفينة البحارمستدر -٢
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 ما كل ما"عنهم  احلديث يف ر�وي فقد ٬،فيكفر ٬،قلبه فينكر ٬،عليه يصعب ال حبيث ٬،حسن
 ال" :أيضاً ٬، ور�وي"أهله حضر وقته حان ما كل وال ٬،وقته حان يقال ما كل وال ٬،يقال ي�علم
 ال اآلن: قولوا ٬،تقولون كنتم قد: قالوا الرجعة٬، فإن: وتقولوا ٬،والطاغوت اجلبت: تقولوا
  .)١( )األوصياء زمن يف عباده �ا تعبَّد اهللا اليت التقية باب من وهذا ٬،نقول

هم  املهديني  ففي كالمه املتقدم قال إنّ!  عجباً من هذا الكذب٬، والتضليل: أقول
احللي كالماً خبصوص  سليمان بن األئمة اإلثنا عشر ولكن يف الرجعة٬، وهنا ينقل للحسن

الرجعة٬، ويزعم كذباً وتضليالً أنه يدل على تبين احلسن بن سليمان للرأي السخيف الذي 
  .هذا بينما كالم احلسن بن سليمان ال عالقة له البتة باملهديني!  سرقه من حممد السند

 كتاب وذكر من العلماء احلر العاملي واÙلسي٬، وقد سبق أن رددت على تقوالSم يف
٬، وميكن للقارئ الرجوع لردي على حبث حممد السند٬، فهذا )ما بعد اإلثين عشر إماماً(

األخري ساق ما أمساه أدلة خبالف أمحد سلمان الذي ال ميلك شيئاً سوى قال فالن٬، وحتدث 
 .عالن٬، وعلى أية حال بينت يف ردي كم هي متهافتة أدلة السند املزعومة

א א  Wא
د أمحد سلمان يستقر على رأي٬، فمرة ال وجود للمهديني٬، ومرة هم األئمة اإلثنا ال يكا

 نضيف أن وميكن( :عشر٬، واآلن هم جمموعة من خرية الصلحاء٬، يقول هذا البهلوان املتقلب
 من جمموعة املهديÈني من املقصود أن اÙلسي وهو الشيخ كالم من استفدناه آخر احتماالً
املهدي  لإلمام ونواباً أعواناً يكونون ٬،بعده وما عصر الظهور يف ناملوجودي الصلحاء خرية

 هذه بني للجمع أيضاً حسن وجه وهذا ٬،احلكم ويتولÐون يرجعون عندما اآلخرين واألئمة
 .األخبار

 للصادق قلت: قال: بصري أيب الصدوق عن الشيخ رواه مبا الرأي هذا على ي�ستدل وقد
 عشر اثنا القائم بعد يكون: قال أنه أبيك من مسعت إين اهللا رسول ابن يا: حممد بن جعفر

                                                            
  .٥٢ – ٥١ص -١



  ٩٥............................... .................... ٢ج / ف ضجةيف القطي

 شيعتنا من قوم ولكنهم ٬،إماماً عشر اثنا: يقل مهديا ومل عشر اثنا: قال إمنا: فقال .مهديا
 .حق!نا مواالتنا ومعرفة إىل الناس يدÿعون

 على ح�ججاً نفي كوJم بل ٬،أئمة املهديÈني كون اإلمام نفي على الداللة واضحة والرواية
 اإلمام ذكر أن حني يف ٬،حقّهم واجبتان ومعرفة فمواالSم حجج أJم افترضنا لو ألنا؛ الناس
 .حق!هم ومعرفة البيت أهل مواالة إىل يدÿعون أJم

 أهل البيت ألن من يكونوا مل املهديÈني هؤالء أن على أيضاً تدل الرواية هذه أن كما
 ٬، والذي"أوالدنا من أو ٬،فاطمة من بين قوم: "قلي ومل ٬،الشيعة من قوم بأJم اإلمام وصفهم

 حسين بأنه وصفوه إال إليهم ينتسب أحداً ذكروا ما أJم البيت يعلم أهل روايات يستقرئ
  .)١( )منا: اكتفوا بقوهلم أو ٬،حسيين أو

  :ويرد عليه

هذا التقلب منشؤه قلة الورع يف التعامل مع األمور الدينية٬، فالعقائد٬، كما يالحظ   ١
ن يتابع ما يكتبه فقهاء آخر الزمان٬، أضحت كرة يتقاذفوJا٬، فكل من هب ودب ممن يريد م

تلميع صورته٬، وتركيز بقعة الضوء والشهرة على قامته خيرج على الناس برأي خيالف فيه كل 
 ! الناس٬، وال خيجل أبداً من خمالفة هذا الرأي بعد صفحتني من كتابه

ـ   ٢ ٬، فكل شيء بالنسبة له يدل على أي شيء )مانأمحد سل(كما هي عادة هذا ال
يريده٬، وال أمهية للمنطق السليم وال للفكر السليم٬، فالرعونة سيدة املوقف يف الصندوق 

وهكذا تكون الرواية اليت ساقها دليالً على ما مل تصرح به٬، وال نطقت مبا . القابع فوق رقبته
  ! هو قريب من سابع جار من جريانه

إىل ما سبق أن كتبته يف اجلزء األول من هذا الكتاب فيما يتعلق برواية  وهنا أحيل القارئ
ـ ) قوم من شيعتنا(   ".أمحد سلمان"ليتضح له سقم ما كتبه هذا ال

  

                                                            
  .٥٤ – ٥٣ص  -١
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W
 بعد ما فترة يف سيقع مبا إخبار فيها املهديÈني روايات أن واخلالصة( :يقول أمحد سلمان

 وباخلصوص عشر باالثين باالعتقاد أمرنا ألننا ذلك يف اخلالف يضر املهدي وال ظهور اإلمام
 علينا جيب فلم بعده ما حيصل أما ٬،جاهلية ميتة مات املكلف جهله إذا الذي زماننا إمام

  .)١( )الطائفة أعالم كالم يف مرَّ كما بشيء فيه االعتقاد

  :ويرد عليه

 يسعكم إال بيعته ٬، فالXأول املهديني اآلن بينكم رسوالً من أبيه اإلمام املهدي 
  .وطاعته والرتول عند قوله

 ال إمساعيل فإنه أمحد أتباع يتبناها اليت األطروحة بصحة وقلنا جدال سلÐمنا ولو( :ويقول
 لو الوصيÈة رواية ألن املهدي اإلمام بعد مهديا عشر اثين وجود من؛ األمر يف شيء يتغيَّر
 يثبتوا أن هؤالء يلزم فإنه ٬،أبيه بعد ملهدي وحكمها اإلمام ابن أمحد إمامة على بداللتها سلÐمنا
 وأىن ذلك أثبتوا ولو ٬،القتاد خرط ذلك اإلمام املهدي ودون ابن هو إمساعيل أمحد أن أوالً
 أنه وتسليم ذلك كل جتاوز وبعد؛ األحاديث يف املراد أنه يثبتوا أن ثانياً يلزمهم فإنه ٬،به هلم
اإلمام  وهو بزعمه اخلامس جدِّه وفاة بعد إال إتباعه الناس على جيب ال ذلك املراد مع هو

 اإلمام إمامة زمان يف نفسه إىل الناس يدعو إمساعيل أمحد أن مع ٬،فال اآلن املهدي وأما
  .)٢( )الغرائب أغرب من املهدي وهذا

  :ويرد عليه

  .بل ما نقوله صحيح وحق٬، ولكم الويل مما تصفون  ١

                                                            
  .٥٥ص -١
  .٥٥ص -٢



  ٩٧............................... .................... ٢ج / ف ضجةيف القطي

إثبات البنوة اليت يتمسك �ا هؤالء املفلسون٬،  تكلمت يف اجلزء األول عن مسألة  ٢
وقلت هناك إننا يكفينا منها إمكاJا٬، وعلى اآلخر إن أراد النقض أن يثبت هو امتناعها٬، 

  ! )١( وهذا هو الذي دونه خرط القتاد

إمعاناً يف    ولكن . أما باقي الطلبات اليت تضمنتها قائمة أمحد سلمان فجميعها ثابتة
احلديث كان يف املفهوم ال يف املصداق٬، وانتقاله  إنّ: أقول  لعلم هذا كشف جهل مدعي ا

ومن جهة أخرى فإن عدم صالح . إىل املصداق دليل على فكر غري منظم٬، هذا من جهة
ـ    على افتراضه    املصداق  ) أمحد سلمان(ال يقدح يف املفهوم شيئا٬ً، فكالم هذا ال

  .بالنتيجة هراء ال طائل من ورائه

  

  

  
                                                            

  :وهو موقع رسمي تابع للسيستاني يثبت ذرية االمام المهدي) موقع رافد(وآيف وهذا أآثر مواقعه عنادًا  -١
-٠١٧٠٣:٢٠١-٠٨-١٥-١٤=id&article=view&content_com=option?php.index/research/net.rafed.www://http

١٣٣٢=Itemid&٢٢٢:٢٠٠٩-٠٧-١٥-٠٤-١٠-٠٧=catid&٤٢-٠١ 
  .٢٠١٠/ ٩/ ١٨ أغسطس/آب ١٥، األحد:  الفتوى

  ؟ متزوج في الغيبة) عّج(هل أّن اإلمام المهدي 
؟ وإذا آان متزوجًا هل لديه  متزوج طوال الغيبة) عّجل اهللا تعالى فرجه الشريف(هل أّن اإلمام المهدي : السؤال
  ؟ وإذا آان له أوالدًا وزوجة هل يعلمون حقيقته ؟ أطفال
  من سماحة السّيد جعفر علم الهدى: الجواب

له أوالد وذّرية، ) عّجل اهللا تعالى فرجه الشريف(يظهر من بعض الروايات واألدعية والزيارات أّن اإلمام المهدي 
النكاح سّنتي، فَمن رغب عن سّنتي ": فقالومن الطبيعي أن يتزوج وال يترك سّنة جّده رسول اهللا التي أّآد عليها 

، لكن آما ال نعرف عن موضعه، ومحّل سكناه، وموطنه، آذلك ال نعرفه تفاصيل حاالته، وحاالت "فليس مّني
  .أوالده وذراريه

  ):عّجل اهللا تعالى فرجه الشريف(وإليك بعض األدعية التي يظهر منها وجود ذّرية لإلمام المهدي 
َالّلـُهمَّ َاْعِطِه في "): الزيارة الرابعة في مفاتيح الجنان(، )عّجل اهللا تعالى فرجه الشريف(م الحّجة في زيارة اإلما .١

َصلِّ َعلى ُوالِة  َالّلـُهمَّ": ، وفي آخرها"َسُهَنْفِسِه َوَاْهِلِه َوَوَلِدِه َوُذرِّيَِّتِه َوُامَِّتِه، َوَجميِع َرِعيَِّتِه ما ُتِقرُّ ِبِه َعْيَنُه، َوَتُسرُّ ِبِه َنْف
  ."َعْهِدِه، َواْالِئمَِّة ِمْن َبْعِدِه، َوَبلِّْغُهْم آماَلُهْم، َوِزْد في آجاِلِهْم

َالسَّالُم َعَلْيَك يا َمْوالَى يا َاَبا اْلقاِسِم ُمَحمََّد ْبَن اْلَحَسِن صاِحَب ": في زيارة الجامعة التي يستحب قراءتها يوم عرفة .٢
  ."اُهللا َعَلْيَك َوَعلى ِعْتَرِتَك الّطاِهَرِة الطَّيَِّبِةالزَّماِن، َصلَّى 

عّجل اهللا تعالى فرجه (خرج إلى أبي  الحسن الضّراب اإلصبهاني عن صاحب الزمان ) دعاء(في صلوات  .٣
  ."ْم، َوِزْد في آجاِلِهْمَوَصلِّ َعلى َوِليَِّك، َوُوالِة َعْهِدَك، َواْالِئمَِّة ِمْن ُوْلِدِه، َوُمدَّ في َاْعماِرِه"): الشريف

َالّلـُهمَّ َصلِّ َعلى َوِليَِّك، َوُوالِة َعْهِدِه، َواْالِئمَِّة ِمْن ُوْلِدِه، َوُمدَّ في َاْعماِرِهْم، ": في مصباح الكفعمي وجمال األسبوع .٤
  ."َوِزْد في آجاِلِهْم

لهم من العمر الطويل مثله حيث إّن الدعاء ويظهر أّن أوالده وذّريته وأصحابه الخّلص يعلمون بحقيقته، وقد يكون 
 ."َوُمدَّ في َاْعماِرِهْم، َوِزْد في آجاِلِهْم": لهم بطول العمر من قبل المؤمنين يستجاب قطعًا حيث نقول
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W
 عشر االثين أول علي يا فأنت: (خبصوص الفقرة التالية الواردة يف وصية رسول اهللا 

 والفاروق ٬،األكرب والصدِّيق ٬،املؤمنني وأمري ٬،املرتضى علياً: يف مسائه تعاىل اهللا مسَّاك ٬،إماماً
  .)غريك ألحد األمساء هذه تصح فال ٬،واملهدي ٬،واملأمون ٬،األعظم

املؤمنني دون  أمري يف األمساء هذه حصر أنه املقطع هذا يف املالحظ( :قول أمحد سلماني
 على الرواية ذيل يف أطلق الذي "املهدي"ومنها  ٬،سواه أحد على تطلق يصح ال بل ٬،سواه
 هذه على اإلشكال هذا ورود ولوضوح. األمران جيتمع كيف ندري فال ٬،األول املهدي
 �ذه احتجاجهم ينقذ خمرج إجياد فحاول ٬،إليه التفت إمساعيل محدأ أتباع بعض فإن الرواية
 .يدَّعونه ما عليها بنوا اليت الرواية

 .منفردة لغريه ٬،املؤمنني وتصح ألمري إال جمتمعة تصح ال األمساء هذه إن: فقالوا

 إتباع إال برهان أو قرينة دون "جمتمعة" لفظ وتقدير ٬،الرواية لعنق يل هذا أن: واجلواب
 أن االستدالل هذا ومما يفسد ٬،عقوهلم صنعته الذي الوهم على النصوص وتطبيق ٬،هلوىا

 بل ٬،الناس من طالب أيب بن علي غري اإلمام على "املؤمنني أمري"لفظ  إطالق حÆرَّموا الشيعة
  .)١( )جمتمعاً أو منفرداً املعصومني األئمة باقي على حىت

ـ : أقول ته٬، فمن جهتنا ال نرى٬، ومل نرÆ إشكاالً كعاد) أمحد سلمان(هنا كذب هذا ال
ـ  أبداً يف الفقرة املذكورة٬، واإلشكال املزعوم إمنا أثاره املعاندون٬، كما يفعل اآلن هذا ال

  .٬، وحنن رددنا عليهم وفضحنا شيطنتهم)أمحد سلمان(

هذه الفقرة ليست مما نستدل به٬، وإمنا حنن نستدل  إنّ: ولكي يتضح األمر للقارئ٬، أقول
على وجود إثين عشر مهدياً بعد األئمة    من بني روايات أخرى كثرية    ية الوصية بروا

  ).أمحد(٬، وأوهلم امسه اإلثين عشر 

                                                            
  .٥٦ص -١
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ولكن املعاندين مل ير�ق هلم هذا األمر٬، فراحوا يفتشون عن كل ما ميكن أن يúشكلوا به٬، 
لوصية متناقضة٬، فقد زعموا أJا تدل على أن رواية ا. هذه الفقرة به ومن بني ما أشكلوا

كما مسعتم من هذا    ؟ فألJا  أما كيف هي متناقضة. وبالنتيجة البد من نفض اليد منها
٬، قالت إJا ال تصح لغريه٬، بينما )املهدي(٬، منها اسم Xقد ذكرت أمساء لعلي   الشخص 

  ).املهدي(الرواية نفسها مست أول املهديني باسم 

أن يكون التكاذب٬، أو التنايف مستحكما٬ً، حبيث  طبعاً لكي يثبت التناقض� املفترض البد
  .بني أطرافه بأية صورة من الصور ال ميكن اجلمع

بأي صورة كانت٬، بعيدة أم    أي أطراف التناقض املفترض    أما إذا أمكن اجلمع بينها 
وهذا ما حدث بعد أن قدمنا أكثر من وجه . قريبة٬، فإن القول بالتناقض يسقط من رأس

  .حتقيق اجلمع املطلوب ميكن من خالله

 لفظ وتقدير ٬،الرواية لعنق يل: (ولكن يبدو أن ما قدمناه أغاض هذا املعاند فزعم أن قولنا
لفظ  إطالق حÆرَّموا الشيعة أن االستدالل هذا ومما يفسد...  برهان أو قرينة دون "جمتمعة"
 األئمة باقي لىع حىت بل ٬،الناس من طالب أيب بن علي غري اإلمام على "املؤمنني أمري"

  ! )جمتمعاً أو منفرداً املعصومني

هذا املعاند ينسب لنا قوال٬ً، دون أن حيدد من هو القائل٬، ويف أي مصدر  واملشكلة إنّ
  ؟  وجده

وعلى أي حال سأضع أمام القارئ بعض ما سبق أن كتبته يف اجلزء األول٬، لينظر هل 
؟ إليكم  هذا الرجل مدلس كذاب إنّ ينطبق عليه شيء من اSامات أمحد سلمان الباطلة٬، أم

مساك اهللا تعاىل يف مسائه علياً املرتضى وأمري املؤمنني ": الرواية تقول(...  :ما كتبته
والصد»يق األكرب والفاروق األعظم واملأمون واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء ألحد 

يف السماء٬، ال يف  Xهذه األمساء مسÈى اهللا �ا علياً  ٬، وعليه ميكن أن نقول بأنّ"غريك
األرض٬، وبالنتيجة هي ال تصح لغريه يف السماء ال يف األرض٬، أو هي ال تصح لغريه مجيعها 

  ).أمري املؤمنني(بعضها مما اختص به وحده مثل لقب  ال بعضها٬، ولعل العلة يف ذلك أنّ



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ١٠٠

وكذلك ميكن أن يكون املقصود هي ال تصح لغريه إال من خرج بدليل٬، أي خيرج من 
وهذا له فائدة كبرية تتمثل بالطعن . بالدليل إطالق لقب أو أكثر من هذه األلقاب عليهثبت 

. حبكام السوء٬، وغريهم ممن انتحل لقباً من هذه األلقاب دون أن يكون قد مثة نص عليه به
من قبيل ما ورد يف اإلمام املهدي٬، أو آبائه٬،  Xوعليه تقيد النصوص الواردة يف غري علي 

  .املوجود يف عبارة رواية الوصية ائه من تسمية هلم باملهديني٬، تقيد اإلطالقوكذلك يف أبن

وميكن أخريا٬ً، وليس آخرا٬ً، أن يكون املراد إJا ال تصح لغريه مبعناها األكمل٬، أو األمت٬، 
  ).فاالحتماالت كثرية٬، وعلى أيÈها ال يبقى ال تعارض وال Sافت

يا : (٬، قولهقد ورد عن رسول اهللا  وخبصوص االحتمال األخري٬، أذكر القارئ بأنه
ال يعرفون اهللا  األئمة  فهل معىن هذا أن٬ّ، )١( )اخل... ال يعرف اهللا إال أنا وأنت ٬،علي

                                                            
  .٤٥السيد المقرم ص: مقتل الحسين -١

  :ورد في موقع مرآز األبحاث العقائدية، السؤال والجواب التالي
  العراق/ آرار 
  ...)ال يعرف اهللا اإل أنا وأنت (حديث : السؤال

ومعرفة اهللا ) يا علي ال يعرف اهللا اال انا وانت وال يعرفني اال اهللا وانت وال يعرفك اال اهللا وانا(هل حديث المعرفة 
  دون االئمة من ولده آالحسن والحسين عليهما السالم Xمنحصره في االمام علي 

  :الجواب
  األخ آرار المحترم

  لسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاتها
، فليس آل المعرفة منفية عن غير X وعلي) صلى اهللا عليه وآله(هناك مرتبة من المعرفة لم يدرآها إال النبي 

، بل معرفة خاصة أو المعرفة الحقة، ولذا ورد الحديث بصيغة أخرى وهي X وعلي) صلى اهللا عليه وآله(النبي 
  ... ).ا وعليان هللا حقا ال يعلمه إال أن(

فتكون معرفتهم بالتعليم منهما صلوات ) عليهم السالم(ثم ال مانع من نقل هذه المعرفة إلى غيرهما من المعصومين 
  .اهللا وسالمه عليهما

٥٦٥١/faq/com.aqaed.www://http/ 
  :وورد فيه آذلك

  )يا علي ال يعرفك اّإل اهللا وأنا(حديث : السؤال
  السالم عليكم
  لي ال يعرفك اال اهللا وأنا وال يعرفني اال اهللا وانت وال يعرف اهللا اال انا وانتياع: هناك حديث

  هل نص هذا الحديث صحيح ومامدى صحته والوثوق بناقليه وفي اي الكتب يمكن ان اجده 
  جزاآم اهللا خيرا

  األخ صادق المحترم :الجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

، )مختصر بصائر الدرجات(، وآتاب )تأويل اآليات(أو آتاب ) قب آل أبي طالبمنا(ورد هذا الحديث في آتاب 
  )..بحار األنوار( ، باإلضافة إلى)مدينة المعاجز(وآتاب 

والحديث مرسل، وهو ضعيف من جهة السند وإن آان له متن معتبر بالمقارنة مع بعض الروايات التي تتحدث عن 
وز رده بسبب ضعف سنده وذلك لوجود ما يعضده معنى في جملة من وفضائله، فال يج Xمناقب أمير المؤمنين 

  .األخبار
٦٢٤٧/faq/com.aqaed.www://http/  



  ١٠١............................... .................... ٢ج / ف ضجةيف القطي

املقصود ليس هذا٬، وإمنا املعىن هو أنه ال يعرف اهللا عز وجل مبستوى  ؟ بالتأكيد إنّ عز وجل
  .٬X، وعلي ما من املعرفة األكمل واألمت غري رسول اهللا 

 على يظهر فال الغيب عامل": يقول اهللا أوليس(: ٬، قولهX وورد عن اإلمام الرضا
 ذلك ورثة وحنن مرتضى٬، اهللا عند اهللا فرسول ٬،"رسول من ارتضى من إال أحدا غيبه

ي�طلق عليه لقب  فرسول اهللا  .)١( )غيبه من شاء ما على اهللا أطلعه الذي الرسول
  .Xكما ي�طلق على علي " مرتضى"

  .كذا األمر بالنسبة السم املهدي٬، وهو موضع الرتاعوه

 ألمري إال جمتمعة تصح ال األمساء هذه إن: (أين قلنا: واآلن٬، ليخربنا الكذاب األشر
  ؟ ؟ وكيف نقول مثل هذا القول بيÈن البطالن )منفردة املؤمنني وتصح لغريه

مثالً وهو ) مري املؤمننيأ(لقب  تصح لغريه منفردة٬، هو أنّ   أي األمساء   فإن معىن أJا 
من مجلة األمساء يصح إطالقه على غري علي٬، وهذا ال يقول به مؤمن٬، ولعل اخلبيث أراد �تنا 

  .�ذا

يعين إنه ال يصح ) ال تصح لغريه مجيعها ال بعضها: (قويل وأود هنا إلفات القارئ إىل أنّ
إطالق بعضها مثل  ٬، وإن كان ميكنXإطالقها مجيعها٬، كل على حدة٬، على غري األمري 

  .على غريه) املهدي(

  ؟ هل ي�عدÈ ما قلته ليÈاً لعنق الرواية: السؤال اآلن

غري ظاهرة يف مشول املنع جلميع ) ال تصح هذه األمساء ألحد غريك: (عبارة  احلق إنّ
٬، وعلى األقل هي )ال يصح أيú من هذه األمساء ألحد غريك(األمساء٬، فهي ليست بصورة 

ه٬، وال يناقش يف هذا إال ول املنع٬، وبالنتيجة هي حتتمل املعىن الذي قلتليست نصاً يف مش
  .معاند

                                                            
  .٣٤٣ص ١ج :قطب الدين الراوندي - الخرائج والجرائح -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ١٠٢

قضية غري مسورة٬، وعليه ) ال تصح هذه األمساء ألحد غريك: (عبارة إنّ: وبكلمة أخرى
فالقرائن هي اليت حتدد كليتها٬، أو جزئيتها٬، والقرائن دالة على إمكانية إطالق أكثر من لقب 

  .٬، فهي جزئية بالنتيجةXرة يف الوصية على غري علي من األلقاب املذكو

W
 األمساء إن: أيضاً وقالوا( :نه يناقش احتماالً آخر قلناه٬، يصوره بقولهيزعم أمحد سلمان أ

 هذا أن: واجلواب .بذلك بأس فال األرض يف أما ٬،السماء املؤمنني يف ألمري إال تصح ال
 إطالق هو السماء يف حصل أن ما إذا؛ التهافت هذا تربير يف قيل ما أسخف من الكالم
 هذه أن الرواية يف يرد ومل ٬،مطلقاً به األمساء هذه ٬،اختصÈت وفيها املؤمنني أمري على األمساء
 و�ذا ٬،غريه على إطالقها جواز بعدم احلكم أطلق بل ٬،السماء يف غريه على تطلق ال األمساء
  .)١( )هدفع ميكن ال الرواية على قوي إشكال يرد

 األمساء إنّ: (بل السخيف حقاً هو الكذب والتزوير٬، إذ مل يقل أحد من األنصار: أقول
  ).السماء املؤمنني يف ألمري إال تصح ال

٬، وكون اهللا عز وجل مسÈاه يف مسائه باألمساء )اخل... مساك اهللا يف مسائه: (فالرواية قالت
ا يف مسائه٬، فالرواية ساكتة من هذه املذكورة ال يعين أنه عز وجل مل يسمِ غريه ببعضه

  .ية٬، واإلمكان بالتايل غري ممتنعالناح

يف السماء ال تصح له يف  Xهذه األمساء اليت س�مي �ا علي  وكذلك ال يعين إنّ
  .األرض٬، فالرواية ساكتة عن هذا أيضا٬ً، واإلمكان غري ممتنع بالنتيجة

يف األرض ال يعين امتناع  Xلي إمكانية إطالق هذه األمساء على ع إنّ: وأقول كذلك
:   على سبيل املثال    فهي مل تقل . إطالق بعضها على غريه٬، فالرواية ساكتة عن هذا

مساك اهللا يف مسائه٬، وأرضه٬، ومل يسمِ غريك ال يف السماء وال يف األرض بأي من هذه (
  ).األمساء

                                                            
  .٥٦ص -١
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أليس فيه داللة  ٬،)فال تصح هذه األمساء ألحد غريك: (وماذا عن قوله: وهنا قد يقال
  ؟ على أنه سبحانه مل يسمِ غري علي بأي من هذه األمساء٬، ال يف األرض وال يف السماء

  .كال٬، ليس فيه داللة على هذا٬، ملا سبق أن قلنا عند مناقشة هذه العبارة: واجلواب

تراه علينا هو أحق به٬، وصف السخافة الذي أطلقه أمحد سلمان على كالمه الذي اف ٬،إذن
  .ضحكما ات

 هذه أن الرواية يف يرد ومل: (والعجيب إنه ال يكتفي بالكذب٬، وتكراره كما يف قوله
 وفيها: (٬، بل يتمادى فيكذب كذبة كربى بقوله)١( )السماء يف غريه على تطلق ال األمساء

٬، والرواية خلو من هذه العبارة نصا٬ً، ومعىن٬، كما تبني مما )مطلقاً به األمساء هذه ٬،اختصÈت
 إتباع إال برهان أو قرينة دون "جمتمعة" لفظ(بأننا قدرنا   باطالً   ليته بدل اSامنا قدمنا٬، ف
  ! ٬، امتنع هو عن التقدير دون قرينة أو برهان٬، إال إتباع اهلوى)اهلوى

א Wא
 أهل على وصيÈي أنت علي يا: قوله: الرابعة الوقفة( :يقول العبقري اخلطري أمحد سلمان

 مل ٬،منها بريء فأنا طلقتÆها ومن ٬،غداً لقيتÿين ثبَّتَّها فمن ٬،نسائي وعلى ٬،وميِّتهم همحيِّ ٬،بييت
 .بعدي من أميت على خليفيت وأنت ٬،القيامة عرصة يف أرها ومل ترين

 من زوجة أن كل وهي: اآلتية النتيجة إىل يصل أن بد ال فيها ويتدبَّر الفقرة هذه يقرأ من
 �ا يراد اليت اخلاصة الرؤية هو واملقصود النيب ترى املؤمنني فسوف أمري النيب ثبَّتÆها زوجات

 الزوجية الستمرار املساوقة الرؤية �ا يراد أو ٬،القيامة عرصة يف للشفاعة املساوقة الرؤية إما
 الدنيا اهللا يف رسول زوجات بعض أن يزعمون الذين املخالفني عند املعروف هو بالنيب كما

 .آلخرةا يف زوجاته أيضاً هن

 على السفه تعليقها من فإن ٬،العامة الرؤية على الرواية يف الواردة الرؤية محلنا لو وإال
 يف املؤمنني يؤك!د أن أمري جند ولذلك ٬،واملسلم الكافر تشمل العامة الرؤية ألن؛ التثبيت

                                                            
يعني هذه األسماء ال تطلق على غير علي في السماء، ونفيه  هو بكالمه هذا نفى أن يكون قد ورد في الرواية إّن -١

  ! هذه األسماء ال تطلق على غير علي في السماء، فما أآذب هذا الرجل إّن: بأننا نقول - زورًا وبهتانًا   -أنه يتهمنا 
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: قال حيث ٬،الشقاء أهل صفات من هي اجلنة يف النيب رؤية عدم أن على مناجاته إحدى
 إهلي؟ رجائي فأنشر خلقتين السعادة أهل من أم؟ بكائي فأطيل خلقتين الشقاء أهل أمن إهلي
 وجه وصرفت ٬،اخلدام من الوصفاء تطواف وأعدمتين ٬،السالم دار يف حممد رؤية حرمتين إن

  .)١( )واإلنعام الفضل ذا يا منك نفسي منتÿين ذلك فغري ٬،املقام دار يف باخليبة تأميلي

  :ويرد عليه

هناك رؤية خاصة مساوقة للشفاعة٬، ورؤية أخرى مساوقة  ول أمحد سلمان إنّيق  ١
من أين : الستمرار الزوجية٬، ولكنه بطبيعة احلال ال يقدم دليالً على كالمه٬، فلو سألناه مثالً

لك أن هناك رؤية مساوقة للشفاعة٬، هل من دليل على كالمك٬، أم إن لك كيساً ككيس 
  .مصدره كيس أيب هريرة ؟ ومن الواضح إنّ أيب هريرة

؟ هنا  هناك رؤية مساوقة الستمرار الزوجية ما الدليل على أنّ: ولو سألناه كذلك
  ! سيجيب أنه استعار هذا املعىن من أصدقائه املخالفني

واحلق إين مل أمسع من املخالفني مثل هذا املعىن٬، فهم يقولون باستمرار الزوجية يف 
هناك رؤية مساوقة الستمرار الزوجية٬،  إنّ  حد علمي على   اآلخرة٬، ولكنهم ال يقولون 

  .فهذا اهلراء ال يصدر إال من أرعن٬، ال جييد حىت الكذب على اآلخرين

 ولذلك: (ويستشهد هلا بقوله ٬،)واملسلم الكافر رؤية عامة تشمل(هناك  إنّ: ويقول  ٢
 من هي اجلنة يف النيب رؤية عدم أن على مناجاته إحدى يف املؤمنني يؤك!د أن أمري جند

 أهل من أم؟ بكائي فأطيل خلقتين الشقاء أهل أمن إهلي: قال حيث ٬،الشقاء أهل صفات
  ).اخل... السالم دار يف حممد رؤية حرمتين إن إهلي؟ رجائي فأنشر خلقتين السعادة

وسبحان واهب العقول٬، فاملناجاة ال تدل على الرؤية العامة اليت يتحدث عنها٬، بل تدل 
ناك من ي�حرمون من رؤية النيب٬، وهم األشقياء٬، أعاذنا اهللا ومجيع املؤمنني٬، وال ه على أنّ

  .حرمنا رؤية نبيه 

                                                            
  .٥٧ص -١
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يتحدث عن دار السالم٬، أي اجلنة كما فسرها  Xاألمري  أمحد سلمان يقول إنّ مث إنّ
  ).القيامة عرصة(هو بعظْمة لسانه٬، بينما رواية الوصية تتحدث عن 

  .)١( )املا يعرف تدابريه حنطته تاكل شعريه: (يب العراقيإذن٬، كما يقول املثل الشع

W
 الرواية �ذه حيتج من فكل هذا وعلى( :بعد أن أكلت حنطته شعريه٬، قال أمحد سلمان

 واحدة وهي املؤمنني أمري طلÐقهنَّ الاليت عدا اجلنة زوجات النيب يف بدخول يسلّم أن عليه
 دلÐت ملا ذلك خمالفة مع بذلك إمساعيل أمحد يلتزم فهل ٬،اياتالرو بعض يف ورد كما فقط
  ! )٢( )األبرار الشيعة عليه وأمجع ٬،األخبار صحاح عليه

 ؟؟ هل قالت رواية الوصية إنّ )عليه أن يسلم(على أي أساس بىن هذه احلتمية : أقول
 حلق إنّامل تقل شيئاً من هذا٬، و؟  Xالزوجات يدخلن اجلنة باستثناء من طلقهن علي 

  .املقدمات الباطلة قادت خطى أمحد سلمان إىل هذه النتيجة الباطلة٬، فصار يشرع �واه

؟<،
 ٬،كلمة وهذه باستخدام ورد قد الفقرة هذه يف النفي أن إىل إضافة( :يقول أمحد سلمان

احملشر  أن حني يف ٬،املاضي يف املضارع الفعل لنفي تستخدم معلوم هو كما األداة "مل"
 مثل حيتمل وجود وال "مل" وليس "لن"كلمة  ت�ستخدم أن فالصحيح ٬،املستقبل يف سيكون

  .)٣( )بالضاد نطق من أفصح هو الذي اهللا رسول كالم يف البديهي اخلطأ هذا

بدالً ) لن(الرسول رمبا استخدم  إنّ: ال بأس٬، ميكن بأرحيية كاملة٬، أن نقول :ويرد عليه
اة٬، أو النساخ أخطأوا يف النقل٬، ولكن هذا ال يعين أن ننفض يدنا من ٬، ولكن الرو)مل(من 

؟ هذا ال يقوله إال  الرواية٬، فالكتب القدمية كلها جرى فيها مثل هذا فهل ننفض يدنا منها
) مل(ألنه ميكن أن يكون النيب استخدم كلمة  ؛أرعن٬، فكيف إذا كان التغيري مفترضا٬ً، أوالً

                                                            
  .الذي ال يعرف آيف يدبر أموره تأآل حنطته شعيره، أي تصبح أموره فوضى -١
  .٥٧ص -٢
  .٥٨ص -٣
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يقوله٬، وكأنه حدث فعال٬ً، وهذا معروف يف كالم العرب٬،  لغرض بالغي٬، مثل توكيد ما
ويف القرآن؟ وكيف إذا كان املوضع ليس هو حمل الشاهد من الرواية٬، مبعىن إننا ال نستدل 

 ؟ به٬، بل بغريه فيما يتعلق بالدعوة اليمانية

  ! نعم الغريق يتعلق بقشة٬، ولن تنجيه

Wא
فإذا  ٬،مث يكون من بعده اثنا عشر مهديا: قوله :الوقفة اخلامسة( :يقول أمحد سلمان

وهو  ٬،اسم كامسي واسم أيب: له ثالثة أسامي ٬،الوفاة فليسل!مÿها إىل ابنه أول املقرَّبني حضرته
ولنا مع هذه الفقرة عدة  ... هو أول املؤمنني ٬،املهدي: واالسم الثالث ٬،عبد اهللا وأمحد

 :وقفات مهمة لتبيان زيف دعوى القوم

وذلك بتسلّمه  الرواية واضحة يف أن املهدي األول يبدأ دوره بعد صاحب األمر: أوال
 ٬،ويطلب البيعة من الناس ٬،لنفسه يف حني أن أمحد إمساعيل يدعو اآلن ٬،مقاليد الوالية العامة
  .)١( )فكيف جيتمع األمران

سبق أن أجبت على هذه الشبهة الواهية يف اجلزء األول٬، وأجبت كذلك  :ويرد عليه
اسم « :االسم األول بيَّنه بقوله: وهي ٬،ذكرت الرواية أمساء هذا املهدي: ثانياً: (لى قولهع

واالسم  ٬،وهو عبد اهللا٬، "واسم أيب"واالسم الثاين أوضحه بقوله  ٬،يعين حممداً »كامسي
  .)٢( )املهدي: وهو ٬،ولكنه ذكر امساً رابعاً ٬،أمحد: الثالث

א  Wא
أضف إىل ( :على حبث حممد السند٬، لينهب منه املصيبة التاليةيعاود أمحد سلمان غاراته 

وإمنا  ٬،ال يعود على املهدي األول كما يزعمون "له ثالثة أسامي": أن الضمري يف قوله: هذا
 :وذلك لعدة قرائن يعود على اإلمام الثاين عشر وهو اإلمام املهدي

                                                            
  .٥٨ص -١
  .٥٩ – ٥٨ص -٢
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 تعود على اإلمام املهدي "هابن"ويف  "حضرتÿه" ٬،"من بعده" ٬،أن الضمائر السابقة يف  ١
وهو احلديث عن اإلمام  ٬،ليكون الكالم على نسق واحد؛ فيكون الضمري الرابع كذلك

  .)١( )دون غريه املهدي املنتظر

  :وسأنقل هنا ردي على حممد السند

ن أيب عبد اهللا جعفر بن حممÈد٬، عن أبيه الباقر٬، عن أبيه ذي الثفنات سيÈد ع" :لنقرأ الرواية(
قال رسول اهللا : ٬، قالXن٬، عن أبيه احلسني الزكي الشهيد٬، عن أبيه أمري املؤمنني العابدي
أحضر صحيفة ودواة٬،  ٬،يا أبا احلسن: Xيف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي  

إنّ[ه سيكون  ٬،يا علي: فقال. وصيّ[ته حتّ[ى انتهى إىل هذا املوضع فأملى رسول اهللا 
عدهم اثنا عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أوّ[ل االثين عشر إماما٬ً، بعدي اثنا عشر إماما٬ً، ومن ب

علياً املرتضى٬، وأمري املؤمنني٬، والصد»يق األكرب٬، والفاروق : مس»اك اهللا تعاىل يف مسائه
  .األعظم٬، واملأمون٬، واملهدي٬، فال تصحّ̀ هذه األمساء ألحد غريك

ائي فمن ثبّ[تها لقيتين غدا٬ً، يا علي٬، أنت وصي»ي على أهل بييت حي»هم ومي»تهم٬، وعلى نس
ومن طلَّقتها فأنا بريء منها٬، مل تر[ين ومل أر[ها يف عرصة القيامة٬، وأنت خليفيت على أم»يت 

فإذا حضرته الوفاة . فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إىل ابين احلسن الرب» الوصول .من بعدي
الوفاة فليسلّمها إىل ابنه  فإذا حضرته. فليسلّمها إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول

فإذا . فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حمم»د الباقر. سي»د العابدين ذي الثفنات علي
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه . حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه جعفر الصادق

فإذا حضرته الوفاة . فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه علي الرضا. موسى الكاظم
. فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه علي الناصح. فليسلّمها إىل ابنه حمم»د الثقة التقي

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل . فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه احلسن الفاضل
بعده اثنا مثّ يكون من . فذلك اثنا عشر إماماً ابنه حمم»د املستحفظ من آل حمم»د 

                                                            
  .٥٩ص -١
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اسم : له ثالثة أسامي٬، عشر مهدياً فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه أوّ[ل املقرّ[بني
  ."كامسي٬، واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، واالسم الثالث املهدي وهو أوّ[ل املؤمنني

مثّ يكون من بعده اثنا عشر مهدياً فإذا حضرته ": سياق العبارة هو التايل نّإالحظوا 
هو من  "إذا حضرته الوفاة"فاملشار إليه بعبارة  ٬،"وفاة فليسلّمها إىل ابنه أوّ[ل املقرّ[بنيال

بطبيعة  X؟ إنه اإلمام املهدي حممد بن احلسن  يكون بعده إثنا عشر مهديا٬ً، فمن هو هذا
. ومن بعده املهديون اإلثنا عشر "فذلك اثنا عشر إماماً"احلال٬، فهو متام اإلثين عشر إماماً 

عائد على  "اهلاء"وبطبيعة احلال الذي حتضره الوفاة هو من يسلمها إىل ابنه٬، فيكون الضمري 
اعتقد األمر واضح . ٬، واالبن هو أول اإلثين عشر مهدياXًاإلمام املهدي حممد بن احلسن 

للغاية وال حيتاج إىل مزيد شرح وبيان٬، ولكن ملاذا يريد الشيخ السند أن جيعل من هذا األمر 
ضح مسألة بالغة التعقيد٬، وتستدعي عمقاً حتليلياً يطيح بكل ثوابت العقل السليم٬، ومعه الوا

  .؟ أظن اجلواب يكمن يف اهلدف الصراعي املشار إليه العقائد السليمة

٬، كما يعربون٬، ونرى هل املسألة معقدة فعال٬ً، أم "حساب العرب"ولكن تعالوا نستخدم 
  :؟ انظروا" حساب العرب"إJا ببساطة 

الذي حتضره الوفاة هنا هو اإلمام علي  "فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إىل ابين احلسن"
X. "٬، الذي حتضره الوفاة هنا هو اإلمام "فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابين احلسني
الذي  "فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه سي»د العابدين ذي الثفنات علي" .احلسن

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حمم»د " .Xنا هو اإلمام احلسني حتضره الوفاة ه
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل " .Xالذي حتضره الوفاة هنا هو اإلمام السجاد  "الباقر

فإذا حضرته الوفاة " .Xالذي حتضره الوفاة هنا هو اإلمام الباقر  "ابنه جعفر الصادق
فإذا " .Xالذي حتضره الوفاة هنا هو اإلمام الصادق  "اظمفليسلّمها إىل ابنه موسى الك

الذي حتضره الوفاة هنا هو اإلمام الكاظم  "حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه علي الرضا
X. "الذي حتضره الوفاة هنا هو  "فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حمم»د الثقة التقي

الذي حتضره  "ليسلّمها إىل ابنه علي الناصحفإذا حضرته الوفاة ف" .Xاإلمام الرضا 
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 ٬،"فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه احلسن الفاضل" .Xالوفاة هنا هو اإلمام اجلواد 
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حمم»د " .Xالذي حتضره الوفاة هنا هو اإلمام اهلادي 

 .Xا هو اإلمام احلسن العسكري الذي حتضره الوفاة هن ٬،"املستحفظ من آل حمم»د 
الذي حتضره الوفاة هنا هو اإلمام  "فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه أوّ[ل املقرّ[بني"

٬، فما رأيكم هل هذه احلقيقة أوضح٬، أم الشمس يف يوم Xاملهدي حممد بن احلسن 
  ).؟ عرسها

א א Wא
 :املغدور حممد السند٬، يقول أمحد سلمان يف حلقة جديدة من مسلسل السطو على حبث

هي  ٬،واملهدي ٬،وعبد اهللا ٬،أمحد: وهي ٬،أنه ورد يف روايات أخر أن هذه األمساء الثالثة  ٢(
مسعت رسول : قال ٬،فقد روى الشيخ الطوسي بسنده عن حذيفة .أمساء اإلمام املهدي املنتظر

فهذه  ٬،واملهدي ٬،وعبد اهللا ٬،امسه أمحد ٬،إنه يبايÆع بني الركن واملقام: فقال ٬،اهللا وذكر املهدي
إذا أطلق فإنه ينصرف إىل اإلمام الثاين عشر  "املهدي"وال شك يف أن لفظ  .أمساؤه ثالثتها

  .)١( )وال ينصرف إىل غريه

ال ( :سأنقل ردي على األصل املسروق منه٬، أي حبث الشيخ حممد السند٬، وكما يلي  ١
ما صنعه الشيخ حممد السند هنا على أنه استشهاد  الكثري من القراء سيفهمون أشك يف أنّ

بالرواية الواردة عن حذيفة لفهم املراد من رواية الوصية املذكورة أعاله٬، والرجل على أية 
٬، وعملية كهذه كما هو معروف ال غبار )اخل...الشاهد األول (حال صرح �ذا بقوله 

  ؟ السند عليها٬، ولكن هل حقاً ال غبار على ما صنعه الشيخ حممد

الوارد يف كلمة ) اهلاء(الضمري  الشيخ حممد السند يريد أن يقنعنا بأنّ لنتذكر أنّ
 ٬، وأنXّيف آخر فقرات رواية الوصية يعود إىل اإلمام العسكري ) ابنه( ٬، و)حضرته(

والفقرة املقصودة . Xصاحب األمساء الثالثة بالتايل هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

                                                            
  .٦٠ – ٥٩ص -١
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اسم كامسي٬، : له ثالثة أسامي٬، ته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه أوّ[ل املقرّ[بنيفإذا حضر": هي
  ؟" واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، واالسم الثالث املهدي وهو أوّ[ل املؤمنني

يعود على ) اهلاء(الضمري  الرواية نفسها تبني بوضوح بالغ أنّ وقد سبق أن أوضحنا أنّ
صاحب األمساء الثالثة الذي يتسلم  ضور الوفاة٬، وأن٬ّ، فهو املعين حبXاإلمام املهدي 

من مجلة أمساء ) املهدي(ومعىن هذا إننا أثبتنا بالضرورة أن اسم ). أمحد(اإلمامة منه هو ابنه 
  .دياً كذلك٬، فاالسم مشترك بينهما٬، كما أن أباه مه)مهدي(االبن٬، فهو 

كب مغالطة٬، بل حاول جرÈ الشيخ حممد السند قد ارت إذا اتضح هذا يتضح لنا إذن أنّ
الرواية األخرية اليت أتى �ا شاهداً ال تتضمن قرينة٬، أو  ذلك أنّ. أقدامنا إىل الطريق اخلاطئة

أي شيء ميكن أن حندد من خالله هوية املهدي املذكور فيها٬، على العكس متاماً من رواية 
يد هوية املهدي فيها٬، حتد   وبيسر بالغ    الوصية اليت اتضح لنا فيما تقدم أن باإلمكان 

وعليه فاإلجراء الصحيح هو أن نستهدي برواية الوصية٬، ونتخذ منها مرشداً حندد على 
ضوئه هوية املقصود من املهدي يف الرواية اليت جاء �ا الشيخ السند شاهدا٬ً، ال العكس كما 

  !). فعل الشيخ السند

ينصرف إىل اإلمام الثاين  إذا أطلق فإنه "املهدي"وال شك يف أن لفظ : (أما قوله  ٢
القرينة إذا دلت  ٬، فليس سوى قول بال دليل٬، فمن املعلوم أنّ)عشر وال ينصرف إىل غريه

  .على خالفه٬، ي�صار إىل ما دلت عليه القرينة

وقد ذكرت يف ردي على حبث الشيخ السند بعض الروايات٬، سأذكرها هنا للفائدة٬، 
  :علماً إنه يوجد غريها الكثري

مث ... ( :عن رسول اهللا  يف خرب طويل٬، ٤٢٩كتاب سليم بن قيس ص ورد يف  ١
 يا سلمان٬، مهدي أميت الذي ميأل األرض قسطاً: فقال Xضرب بيده على احلسني 

إمام بن إمام٬، عامل بن عامل٬، وصي بن . من ولد هذا وظلماً كما ملئت جوراً وعدالً
: ؟ قال  اهللا٬، املهدي أفضل أم أبوهيا نيب: قلت: قال. وصي٬، أبوه الذي يليه إمام وصي عامل

  ).ألن اهللا هداهم به ؛لألول مثل أجورهم كلهم. أبوه أفضل منه
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ويف هذه الرواية قرينتان تبينان هوية املهدي الذي ميأل األرض عدالً وقسطا٬ً، أوهلما قوله 
 بق علىينطال يأيت بعده٬، وهو ما أبا املهدي  فهذه العبارة تعين أنّ ٬،)أبوه الذي يليه: (

ابن اإلمام املهدي  )أمحد( ألن أباه كان قبله٬، ولكن ينطبق على Xاإلمام حممد بن احلسن 
قيام  لكن يهمين هنا أن أوضح للقارئ أنّ. ألنه يرسله أبوه ليقوم باألمر ويطهر األرض

اإلمام املهدي ليس هو من يزهق الباطل ويقيم احلق٬،  مبهمة تطهري األرض ال يعين أنّ) أمحد(
من باب أوىل ألنه اآلمر٬، وقد نسب اهللا عز وجل إخراج  Xنسبة األمر له  حلقيقة أنّفا

يف القرآن لنفسه٬، ونسبه ملالئكته٬، ونسبه كذلك مللك املوت٬، دون أن يعين ) املوت(األنفس 
) عزرائيل(ذلك وجود تعارض أو تنايف فما يفعله مالئكة املوت يفعلونه بأمر ملك املوت 

Xله بأمر اهللا عز وجل٬، وهو بدوره يفع.  

 Xمسعت أبا عبد اهللا : قال ٬،عن أيب خدجية( :٥٣٥ص ١ج يف الكايفبل لقد ورد 
قد يقوم الرجل بعدل أو جيور وينسب إليه ومل يكن قام به٬، فيكون ذلك ابنه أو : يقول

  .)ابن ابنه من بعده٬، فهو هو

اىل أوحى إىل عمران اهللا تع إنّ: (قال٬، Xعن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا ه كذلك٬، فيو
٬، يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا٬، ٬، مباركاًسوياً أين واهب لك ذكراً

إىل بين إسرائيل٬، فحدث عمران امرأته حنة بذلك وهي أم مرمي٬، فلما  وجاعله رسوالً
رب إين وضعتها أنثى وليس : محلت كان محلها ªا عند نفسها غالم٬، فلما وضعتها قالت

يقول اهللا عز وجل واهللا أعلم مبا وضعت٬،  ٬،كاألنثى٬، أي ال يكون البنت رسوالًالذكر 
فلما وهب اهللا تعاىل ملرمي عيسى كان هو الذي بشر به عمران ووعده إياه٬، فإذا قلنا يف 

  .)وكان يف ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك الرجل منا شيئاً

٬، فلم يكن فيه وكان يف ولده أو إذا قلنا يف رجل قوالً(: قال٬، Xعن أيب عبد اهللا و
  ).اهللا تعاىل يفعل ما يشاء ولد ولده فال تنكروا ذلك٬، فإنّ
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عن  Xسألت أبا جعفر : قال ٬،عن أيب عبيدة احلذاء( :٩٤ص ويف اإلمامة والتبصرة
إن كنتم تؤملون أن جييئكم من وجه٬، مث جاءكم من وجه : ؟ قال هذا األمر٬، مىت يكون

  ).فال تنكرونه

أبا املهدي أفضل منه٬، وهذا  ٬، أي إنّ)أبوه أفضل منه: (قرينة الثانية فهي قوله أما ال
٬، إذ هو أفضل من أبيه٬، بل أفضل من آبائه Xبدوره ال ينطبق على اإلمام حممد بن احلسن 

 حممد بن إبراهيم النعماين   كتاب الغيبة مجيعهم باستثناء أصحاب الكساء٬، فقد ورد 
اهللا عز  إنّ: قال رسول اهللا : يب عبد اهللا٬، عن آبائه٬، قالعن أيب بصري٬، عن أ( :٧٣ص

٬، اختار من األرض مكة٬، واختار من مكة املسجد٬، واختار شيئاً يءوجل اختار من كل ش
من املسجد املوضع الذي فيه الكعبة٬، واختار من األنعام إناثها٬، ومن الغنم الضأن٬، 

شهر رمضان٬، ومن الليايل ليلة القدر٬، واختار من األيام يوم اجلمعة٬، واختار من الشهور 
من بين هاشم٬، واختار مين ومن علي  واختار من الناس بين هاشم٬، واختارين وعلياً

من ولد احلسني تاسعهم باطنهم٬، وهو  احلسن واحلسني٬، وتكملة اثين عشر إماماً
  .)٬، وهو قائمهموهو أفضلهمظاهرهم٬، 

: لفاطمة قال رسول اهللا  :وما بعدها ١٣٣صكذلك  كتاب سليم بن قيسويف   ٢
...  لعلي بن أيب طالب مثانية أضراس ثواقب نوافذ٬، ومناقب ليست ألحد من الناس إنّ(

ألنه إمامه  ؛منهم املهدي والذي قبله أفضل منه٬، األول خري من اآلخر :إىل قوله 
   ه أبا املهدي أفضل من إنّ يقول الرسول  أيضاً يف هذه الرواية ).واآلخر وصي األول
من أبيه  أفضلاإلمام املهدي حممد بن احلسن  أنّ وقد علمنا   أي أفضل من املهدي

املراد من املهدي يف  العسكري بل أفضل من مجيع األئمة من ذرية احلسني٬، فيتحصل أنّ
  .املذكور يف وصية رسول اهللا ابن اإلمام حممد بن احلسن الرواية هو أمحد

من : قال رسول اهللا : قال٬، Xجعفر عن أيب ( :٥٣٤ص ١ورد الكايف ج  ٣
كما  ها عدال٬ً، جنباء٬، حمدثون٬، مفهمون٬، آخرهم القائم باحلق ميألولدي اثنا عشر نقيباً

  ).ملئت جوراً
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إين وإثين : قال رسول اهللا: (أيب جعفر٬، قالعن  :٥٣٤ص ١الكايف ج ما ورد يفومثله 
 أنا٬، بنا أوتد األرض عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض٬، يعين أوتادها وجباهل

  ).تسيخ بأهلها فإذا ذهب اإلثنا عشر من ولدي ساخت بأهلها ومل ينظروا

   ٣احلسني   ٢احلسن    ١: ألنه أخوه هم Xبعد استثناء علي  وأبناء رسول اهللا 
   ١٠اهلادي    ٩اجلواد    ٨الرضا    ٧الكاظم    ٦الصادق   ٥الباقر   ٤السجاد 

  .بن املهدي٬، وهو القائم بنص احلديث أمحد   ١٢املهدي   ١١العسكري 

اهللا  عن جابر بن عبد: (٤٧٨    ٤٧٧اخلصال صو ٥٣٢،٬ص ١الكايف ج ورد يف  ٤
دخلت على فاطمة وبني يديها لوح فيه أمساء األوصياء من ولدها٬، فعددت : األنصاري٬، قال

 )يها السالمعل(وأبناء فاطمة  ٬،)أثين عشر آخرهم القائم؛ ثالثة منهم حممد٬، وثالثة منهم علي
٬، وآخرهم القائم٬، أي XذاSم٬، أي باستثناء علي  اإلثنا عشر هم أبناء رسول اهللا 

  .هو القائم )أمحد(

يف صاحب هذا األمر سنن : (قال٬، Xعن أيب جعفر  :١٦٨يف غيبة النعماين ص  ٥
سنة من موسى٬، وسنة من عيسى٬، وسنة من يوسف٬، وسنة من حممد : من أربعة أنبياء

وما سنة : قلت. خائف يترقب: ؟ قال ما سنة موسى: فقلت .عليهم أمجعني صلوات اهللا
. السجن والغيبة: ؟ قال فما سنة يوسف: قلت .يقال فيه ما قيل يف عيسى: ؟ فقال عيسى
إال أنه يبني آثار حممد٬،  إذا قام سار بسرية رسول اهللا : ؟ قال وما سنة حممد : قلت

فكيف : قلت .اهللا) يرضى(٬، حىت رضي هرجاً هرجاً ويضع السيف على عاتقه مثانية أشهر
  ).يلقي اهللا يف قلبه الرمحة: ؟ قال يعلم رضا اهللا

ويضع (: Xي�سجن فيكون املعين غريه٬، أي أمحد٬، وقوله  ال Xواإلمام املهدي 
املقصود رجل من أهل بيت اإلمام املهدي  يدلنا على أنّ) السيف على عاتقه مثانية أشهر

خيرج رجل : (... عن أمري املؤمنني إنه قالف .يف املشرق٬، وليس يف مكة خيرج) أي ولده(
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قبل املهدي من أهل بيته من املشرق حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر يقتل ويقتل 
  .)١( )ويتوجه إىل بيت املقدس فال يبلغه حىت ميوت

<א
 ٬،ية أن اإلمام الثاين عشر يسلمها البنهأنه ورد يف هذه الروا: ثالثاً( :يقول أمحد سلمان

وليس على االبن  ٬،وهو حفيد احلفيد ٬،محلها أتباع مدَّعي املهدوية على االبن اخلامس وقد
وردت يف الرواية مثاين مرات مبعىن  "االبن" إذ أن لفظة ٬،وهذا خمالف لظاهر النص ٬،املباشر

  .)٢( )فيد من دون أي قرينةاحل فكيف ي�صرف خصوص هذا اللفظ إىل حفيد ٬،االبن املباشر

ولكنها كذلك  وليس مثان كما قال٬، بل وردت تسع مرات غري موضع اخلالف٬، :أقول
فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إىل : (وردت مرتني لتدل على غري االبن املباشر٬، وكما يلي

زكي فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابين احلسني الشهيد ال. ابين احلسن الرب» الوصول
  .املباشرين واحلسن واحلسني عليهما السالم ليسا أبناء رسول اهللا . )املقتول

التعبري  هذه الشبهة أسخف من أن ي�رد عليها٬، فحىت أجهل الناس يعرفون أنّ الواقع إنّ
باالبن عن غري املباشر صحيح ال غبار عليه٬، وال خيالف الظاهر٬، والعرف واضح يف هذا 

٬، دون قرينة٬، على الرغم من بعدهم أبناء رسول اهللا ) السادة(الصدد٬، فالناس يسمون 
األمر الذي يدل على أJم ال . ٬، ووجود أكثر من أب بينه وبينهمالزمين الشاسع عنه 

يشعرون أJم بإزاء بنوة جمازية٬، بل يرون البنوة حقيقة ال تفتقر إىل القرينة الصارفة كما 
  .يتوهم أمحد سلمان

W 
النجاة باحلق  املؤمنون باهللا عز وجل يؤمنون متاماً بأنه سبحانه بالغ أمره٬، ويؤمنون بأنّ

والصدق٬، ال باألكاذيب واملغالطات٬، أما من مل يدخل اإلميان قلو�م فهم يظنون باهللا 

                                                            
 .١٣٩ص: السيد ابن طاووس -مالحم والفتن ال -١
  .٦٠ص -٢
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اهللا عاجز عن  أنّ   والعياذ باهللا   الظنون٬، أعاذنا اهللا منهم ومن شرورهم٬، فهم يظنون 
  .ده للمؤمنني بالنصر٬، فيلجئون إىل األساليب امللتوية لتحقيق النصرحتقيق وع

: وهذا ما يفعله أمحد سلمان٬، كما رأينا٬، وكما سنرى اآلن٬، والحقا٬ً، فامسعه يقول
؛ األعقاب ال تنفعهم على ثبوت اإلمامة يف األعقاب وأعقاب )١( والروايات اليت احتجÈوا به(

 .)٢( )فكيف بعقب عقب عقب العقب ٬،ع وجود العقبألن عقب العقب ال يتوىل اإلمامة م

  :ويرد عليه

قبل كل شيء٬، لسنا حباجة إىل أن نستدل على جواز إطالق لفظ االبن على االبن   ١
  .غري املباشر٬، فاألمر كما سبق أن بينت٬، يقره العرف٬، فعلى من مينع أن يأيت بالدليل

صنف يف خانة املبالغة يف التوضيح٬، استشهاد بعض األنصار بالروايات املشار إليها ي�  ٢
 بعد أخوين يف اإلمامة جتتمع ال(: X اهللا عبد أيب فلو تأملنا يف قول. وهو نافع بالتأكيد

  :٬، نالحظ ما يلي)٣( )األعقاب وأعقاب األعقاب يف هي إمنا واحلسني٬، احلسن

ىل إالعقب٬، واإلمامة يف العقب بعد العقب بعد العقب بعد  يعين أنّ) األعقاب: (قوله إنّ
) األعقاب أعقاب(أي إنه حىت ). األعقاب(فكل هذا مستبطن يف كلمة . ما شاء اهللا

يستوعب أي عدد ممكن من ) األعقاب(ألن مصطلح  ؛)األعقاب(يدخلون يف مفهوم 
األفراد٬، وإن كثر٬، أو تباعد يف الزمان٬، كما هو واضح٬، إذن ما الذي استدعى إفرادهم 

  ؟ )األعقاب أعقاب(مبصطلح 

هم جمموعة أخرى من ) األعقاب أعقاب( هذا اإلفراد إشارة إىل أنّ يف يف أنّال شك 
  .٬، فالتغاير يف التعبري يشري إىل تغاير يف الواقع الذي ي�عرب عنه)األعقاب(األئمة غري جمموعة 

وإن كانوا جمموعة أخرى غري جمموعة ) أعقاب األعقاب( ولكن أيضاً البد أن نؤكد أنّ
  .وهذا هو معىن كوJم أعقاباً هلمإال أJم البد أن يكونوا امتداداً هلم٬، ٬، )األعقاب(

                                                            
فهل سنسمع أحمد سلمان يهرج على نفسه، أم سينتحل األعذار لها، آأي أحمق أوقع نفسه في ) بها(آذا والصحيح  -١

 مأزق وال يريد التراجع عنه؟
  .٦٠ص -٢
  .٢٨٦ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -٣
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كالً منهم  حنن إذن أمام جمموعتني من األئمة٬، مها يف احلقيقة جمموعة واحدة٬، باعتبار أنّ
يوحي ) أعقاب األعقاب(هو عقب ملن تقدم عليه٬، ولعل التعبري عن اÙموعة الثانية بعبارة 

   اÙموعتني٬، وهذه الفترة تنطوي على معىن أن بعض األعقاب  بوجود فترة تفصل بني
  .لن يكون من األئمة   حتديداً  Xبعض أعقاب اإلمام املهدي 

دخلت ( :قال ٬،عن أيب محزةوقد نصت بعض الروايات على هذه الفترة٬، من قبيل ما ورد 
: دك؟ فقالفول: فقلت .ال: ؟ فقال األمرأنت صاحب هذا : فقلت له Xعلى أيب عبد اهللا 

؟  من هو: قلت .ال: ؟ فقال فولد ولد ولدك: فقلت .ال: ؟ قال فولد ولدك هو: فقلت .ال
رسول اهللا  ٬، على فترة من األئمة٬، كما أنًوجوراً كما ملئت ظلماً الذي ميالها عدالً: قال

  .)١( )بعث على فترة من الرسل 

فترة الضعف ال "على حني فترة من الرسل"( :شرح أصول الكايف صاحبقال 
واالنكسار وما بني الرسولني من رسل اهللا تعاىل٬، يعين ابتعثه على حني فتور من اإلرسال 

  .)٢( )وانقطاع من الوحي

صاحب األمر يأيت على فترة من األئمة٬، أو انقطاع وهو ال  الرواية تدل إذن على أنّ
٬، فهو آبائه ألنه مل حيدث انقطاع بني مبعثه ومبعث ؛ Xينطبق على اإلمام املهدي 

قد تسلم اإلمامة بعد وفاة أبيه مباشرة٬، ومارس مهام اإلمامة٬، السيما يف فترة الغيبة الصغرى 
  .إمامته سارية حىت يف الغيبة الكربى كما هو معروف بل إنّ. اليت تلت وفاة أبيه مباشرة

اإلمام  الذي يستلم اإلمامة بعد غيبة Xابن اإلمام املهدي ) أمحد(هو  بالنتيجةفاملعين 
 ألن جميئه بعد ؛ويف الرواية إشارة إىل أنه سيأيت مرسالً من أبيه قبيل ظهوره. املهدي الطويلة

  .األئمةمينع انطباق كونه مبعوثاً على فترة من  وفاة أبيه

  

  

                                                            
 .١٩٣ص :وغيبة النعماني ،٣٤١ – ٣٤٠ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١
 .٣١ص ١ج: شرح أصول الكافي -٢
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א Wא
أن بعض الروايات أكّدت على أن اإلمامة تكون يف الولد األكرب إال ( :يقول أمحد سلمان

قلت أليب : قال ٬،فقد روى الكليين بسند صحيح عن ابن أيب نصر. تكون فيه عاهة أن
أن يكون : منها ٬،عالمات لإلمام : فقال؟ إذا مات اإلمام مب ي�عرف الذي بعده: احلسن الرضا
؟ إىل من أوصى فالن: الركب فيقول ويقدم ٬،ويكون فيه الفضل والوصيÈة ٬،أكرب ولد أبيه

تكون اإلمامة مع السالح  ٬،التابوت يف بين إسرائيل ح فينا مبرتلةوالسال ٬،إىل فالن: فيقال
إن األمر يف الكبري ما مل تكن فيه  ]:قال[٬، عن أيب عبد اهللا ٬،وعن هشام بن سامل. حيثما كان

  .)١( )األعقاب فكيف تزحزح اإلمامة من الولد األكرب إىل أعقاب أعقاب ٬،وعليه. عاهة

  :ويرد عليه

٬، )األعقاب وأعقاب األعقاب: (ن أن يفهم معىن قوهلم كان على أمحد سلما  ١
: ٬، سفه ال أكثر٬، ومثله قوله السابق)أعقاب أعقاب األعقاب: (ولو فعل لعلم أن قوله

  ).فكيف بعقب عقب عقب العقب(

أما ما أشارت له الروايتان فغري مطّرد٬، فقد وجد يف أبناء األئمة من مل يتسلم اإلمامة   ٢
أكرب أخوته٬، وليس فيه عاهة ال جسمية وال عقلية٬، مثل إبراهيم بن  على الرغم من كونه
  .٬، وغريهXاإلمام موسى الكاظم 

وعليه ميكن أن نفهم من الروايتني أJما تشريان إىل معىن غاليب٬، ورمبا كان اإلمام   ٣
 اهللا األفطح الذي كانت به عاهة ليمنع الناس من يف الرواية الثانية ي�عرÈض بعبد Xالصادق 

  .القول بإمامته

  

  

  
                                                            

 .٦٠ص -١
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Wא
على وصف  )١( أن أتباع أمحد إمساعيل بنوا كل معتقدهم: رابعاً( :يقول أمحد سلمان

و�ذا ربطوا بني أحاديث املهديÈني وأحاديث  "أول املؤمنني" املهدي األول يف ذيل الرواية بأنه
  .)٢( )اليماين

ماين كثرية جدا٬ً، وليس هذا سوى واحدÎ اجلسور بني روايات املهديني وروايات الي: أقول
  .منها

W
٬، يتمخض عقل أمحد سلمان عن وجوه الفاسدة٬، مل يقل "أول املؤمنني"خبصوص عبارة 

  ؟ �ا أحد غريه٬، وهي حقاً فاسدة٬، وال أدري أي عقل فاسد هذا الذي فكر �ا

 أن هذا الشخص هو أول أن يكون املقصود من العبارة هو: الوجه الثالث: (وبعدها قال
ويكون نائباً خاصا مكلفاً من قبل اإلمام للقيام حبركة  ٬،من يدعو ألبيه يف عصر الظهور

وهذا املعىن الذي ذكروه  .وهذا هو املعىن الذي يتبناه أتباع مدÈعي السفارة ٬،الظهور املبارك
يدل على أنه سيكون  فإن إثبات اإلميان له ال "هو أول املؤمنني": ال ميكن استفادته من قوله

أو أن له دوراً ما يف حركة الظهور ونشر احلق  ٬،نائباً لإلمام أو أنه سيتوىل األمر من بعده
  .)٣( )قسطاً وعدالً وملء األرض

  :ويرد عليه

   ألن هذا  ؛هذا الرجل ال يذكر مصدرا٬ً، وال ينسب ما يزعم أننا قلناه السم معني  ١
رور دون مالحظة الرقيب٬، وها هي كذبة أخرى حياول يتيح لكذبه إمكانية امل   كما يظن 

مدعي ( ٬، و)نائباً خاصاً( Xمتريرها٬، فهو يزعم كاذباً أننا نقول بأن السيد أمحد احلسن 
هناك  هو قائم آل حممد٬، باعتبار أنّ Xالسيد أمحد احلسن  نّإ٬، بينما حنن نقول )السفارة

                                                            
  ؟ حيرتنا معك يا آذاب، على أي شيء تحديدًا بنينا آل معتقدنا، فقد أآثرت من هذه العبارة، وفي مواضع مختلفة -١
  . ٦١ص -٢
  .٦٢ – ٦١ص -٣



  ١١٩............................... .................... ٢ج / ف ضجةيف القطي

الذي يولد يف آخر  املهدي   ن أي السيد أمحد احلس   قائمني يف عصر الظهور٬، وهو
  .٬، أو اليماين املوعود)١(الزمان

ـ  فهي تعين أنّ "هو أول املؤمنني"أما عبارة   ٢ ٬، )٢( )٣١٣(أمحد هو أول األصحاب ال
وهذه النتيجة ميكن إدخاهلا يف معادالت أخرى للوصول إىل نتائج خمتلفة٬، كأن ي�ستدل منها 

ر الظهور٬، أو أن يستدل منها٬، بعد مجعها مع وجود أمحد يف عصر الغيبة الكربى٬، وعص
  .رواية اليماين املوعود على أن أمحد هو اليماين املوعود٬، وهلم جرا

א ، Wא
ومل يذكر بقية  ٬،أن هذا اخلرب اكتفى بذكر املهدي األول: خامساً( :يقول أمحد سلمان

 مما جيعل هذه الوصيÈة ٬،رى تذكر شيئاً عنهم سوى عددهموال توجد أي رواية أخ ٬،املهديÈني
�ذه الوصيÈة  فإذا كان األمر كما يدَّعون من أن العصمة من الضالل هو يف التمسÈك .ناقصة
فلم ينص  ٬،وضوح األمر لعدم؛ فنجد أن الضالل حمتمل الوقوع بعد املهدي األول ٬،فقط

  .)٣( )عليهم ال باالسم وال بالرسم

٬، أو أمحد سلمان ينسب النقص بكالمه هذا لرسول اهللا   أدري هل إنّال :ويرد عليه
  .احلالتني ال يصدر من مؤمن أبدا٬ً، وكالمه يف Xلإلمام الصادق 

ـ  عدم ذكر أمساء املهديني ي�عد نقصاً يف رواية  يتوهم أنّ) أمحد سلمان(وإذا كان هذا ال
صمنا من الضالل يف مرحلة ما بعد التمسك �ا يف هذه احلالة لن يع الوصية٬، باعتبار أنّ

٬، فالنقص يف احلقيقة ليس فيها٬، وإمنا يف العضو الرخو القابع   كما يزعم   املهدي األول 
  .يف مججمته

                                                            
غدوت على سيدي : قالت ،الثقفية عن أم هانئ: (٣٣٠الشيخ الصدوق ص - ورد في آمال الدين وتمام النعمة  -١

آية في آتاب اهللا عز وجل عرضت بقلبي فأقلقتني وأسهرت  ،يا سيدي: فقلت له ،محمد بن علي الباقر عليهما السالم
نعم : قال" فال أقسم بالخنس الجوار الكنس: "قول اهللا عز وجل ،يا سيدي: قلت: قالت .فسلي يا أم هانئ: ليلي، قال

أم هانئ هذا مولود في آخر الزمان هو المهدي من هذه العترة، تكون له حيرة وغيبة يضل فيها  المسألة سألتيني يا
  ).أقوام، ويهتدي فيها أقوام، فيا طوبى لك إن أدرآتيه، ويا طوبى لمن أدرآه

والعشرة آالف، وفي هذا الصدد يحسن ) ٣١٣(المؤمنون في عصر الظهور قلة قليلة وهم تحديدًا األصحاب الـ  -٢
، أحد إصدارات أنصار اإلمام )الشيعة على محك االختبار(من آتاب ) شيعتنا األندر فاألندر(بالقارئ قراءة مبحث 

  .، وسيجد فيه إن شاء اهللا البرهان الوافي على هذه الحقيقةXالمهدي 
  .٦٢ص -٣
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فالوصية املقدسة٬، كما سلف القول٬، هي اجلسر الوحيد الذي يعرب بنا زمن الفترة٬، 
ديني٬، وبذلك تكون عاصمة من ويوصلنا إىل املهدي األول الذي سيعرفنا بدوره بأبنائه امله

  .الضالل

א א א Wא
رواية الوصية ال توافق القرآن الكرمي٬، واآليات اليت يستدل �ا  يرى أمحد سلمان أنّ

 ...الشخصية  وباألمور والدين باملرياث اخلاصÈة املتعل!قة للوصيَّة ناظرة( :األخوة األنصار برأيه
 لو كما ٬،خاصة يف حاالت جتب وإمنا ٬،إطالقها على واجبة ليست الوصيَّة أن هذا إىل أضف
 ٬،بشيء مكلÐفاً كان أو ٬،املوت عليه أمارات وظهرت ٬،حياته يف يسدِّده مل دÆيÿناً ألحدهم كان
 هي وإمنا ٬،حق!ه يف بواجبة ليست فالوصية من ذلك شيء يكن مل إذا أما ٬،حياته يف يؤدÈه ومل

كتب عليكم إذا حضر ": سبحانه قال ٬،خرياً ترك إذا على ما وجو�ا قع�ل! وهلذا ٬،مستحبة
: البقرة[ ."أحدكم املوت إن ترك خرياً الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقاً على املتقني

١( )]١٨٠(.  

اخلري أعم من املال٬، وعليه ال ميكن حصر اخلري يف اآلية الكرمية باملال٬، وعلى أي : أقول
كالمه خيالف حىت ما يقوله مراجعه٬، وإليكم ما  ا املقلد املعاند أن نذكره بأنّحال يكفي هذ

  :قاله الشيخ ناصر مكارم الشريازي

 واجبة تكون قد ولكن    إليه أشرنا كما    حاهلا بطبيعة مستحبة كانت وإن الوصية(
 أو أدائها٬، يف قصر هللا أو للناس واجبة حقوق اإلنسان على يكون أن مثل طارئة٬، ألمور
 الناس حقوق ضياع احتمل يوص مل لو حبيث ذلك مثل أو وديون أمانات عنده كانت
 بعده ملن يوص مل لو اÙتمع يف خاصة مكانة لإلنسان يكون أن الكل من وأهم بذلك٬،
  .)٢( )الوصية جتب الصور هذه مجيع ففي مؤسفة وأمور اضطرابات وقعت

  

                                                            
  .٦٤ص -١
  .٥١٥ص ١ج :الشيخ ناصر مكارم الشيرازي -األمثل في تفسير آتاب اهللا المنزل  -٢
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 ؟
 الرواية هذه أن تثبت ال لكن ٬،النيب أوصى أن تثبت قرآنيةال اآلية( :يقول أمحد سلمان

  .)١( )الصحيحة الوصية هي فقراSا بكل

اآلية الكرمية تثبت ما ذكرت٬، وليس هذا هدف من يستدل  مل يقل أحد أنّ :ويرد عليه
  .وهذا ما تدل عليه اآلية الكرمية�ا٬، بل هدفه إثبات ضرورة كتابة الوصية٬، 

الوصية قد كُتبت يثبت أJا هي املوجودة يف غيبة الطوسي باعتبارها  بعد إثبات أنّ ٬،نعم
  .الوحيدة

 <א
 صاحبهم أن املنتظر وإثبات املهدي اإلمام بعد املهديÈني إثبات يف هو نزاعنا أن علماً(
 لبعض الكتاب وموافقة ٬،الشيعة بني فيه خالف ال هذا فإن ٬،بوصيÈة النيب أوصى أن ال ٬،منهم

 هذا كان إذا والسيما ٬،مضامينها باقي وصحة تلك الرواية صحة تثبت ال الرواية مضامني
  .)٢( )الشيعة عند هو املعروف ملا خمالفاً املضمون

  :ويرد عليه

ـ   ١ ليس عنده من بضاعة سوى اللف والدوران٬، واملغالطات٬، ) أمحد سلمان(هذا ال
كما يزعم٬، وإمنا يف  إثبات املهديني  فمحل الرتاع ليس يف. والكذب لألسف الشديد

إثبات صحة٬، أو عدم صحة صدور رواية الوصية٬، وكالمه هذا ورد يف سياق الرد على 
  .القرائن اليت دلل �ا بعض األخوة األنصار على صحة صدور الرواية

قد كتب وصيته٬، فقد  النيب  كلمة الشيعة متفقة على أنّ زعم أمحد سلمان أنّ  ٢
السيد عبد احلسني شرف الدين قال  ويكذبه أنّ!  )الشيعة بني فيه خالف ال هذا فإن: (قال

  ):النص واالجتهاد(تابه بعدم كتابتها٬، كما يف النص التايل من ك

                                                            
  .٦٤ص -١
  .٦٤ص -٢
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 يف وقوله بعده تضلوا لن كتابا لكم أكتب ائتوين:  قوله يف تأملت إذا وأنت(... 
 أن تعلم" وعتريت اهللا كتاب تضلوا٬، لن به متسكتم أن ما فيكم تارك إين: "الثقلني حديث
 عليهم أوجبه ما تفصيل هلم يكتب أن مرضه يف أراد ملا  وأنه واحد٬، احلديثني يف املرمى
 إىل اضطرته �ا فاجأوه اليت تلك كلمتهم ألن ذلك٬، عن عدل وإمنا. الثقلني حديث يف

 هجر هل أنه يف بعده من واالختالف الفتنة سوى الكتاب لكتابة أثر بعدها يبق مل إذ العدول
 واللغط اللغو وأكثروا فاختصموا ذلك يف اختلفوا كما. يهجر مل أو" باهللا والعياذ" كتبه فيما
 فكتب. أصر ولو مسعت٬، كما قوموا: هلم قوله من أكثر يومئذ له يتسن فلم عينيه نصب
 به سطرواف" باهللا والعياذ" هجره إثبات يف أشياعهم وألوغل هجر٬، قوهلم يف للجوا الكتاب

 اقتضت هلذا. به حيتج من وعلى الكتاب٬، ذلك على ردا طوامريهم ومألوا أساطريهم٬،
 إىل بابا وأولياؤهم هؤالء يفتح لئال صفحا٬، الكتاب ذلك عن  يضرب أن البالغة احلكمة
 ذلك ملضمون خاضعون وأولياءه عليا أن رأى وقد" نستجري وبه باهللا نعوذ" النبوة يف الطعن

 كتب٬، لو يعتربه وال به٬، يعمل ال وغريهم يكتب٬، مل أم أكتب عليهم٬، اءسو الكتاب٬،
 ال كما الفتنة سوى املعارضة تلك بعد له أثر ال إذ تركه٬، توجب    هذه واحلال    فاحلكمة
  .)١( )خيفى

  :بن أيب طالب له الريشهري يف موسوعة اإلمام عليويكذبه ما قا

 احلمى املرض٬، عليه ثقل وقد املرض فراش على ممدد  اهللا رسول :الوصية كتابة(
 بصوت وإذا أوشك٬، الذي الفراق بوطأة الثقيلة اللحظات هذه يف. ..املطهر  جسده تلهب
 لن كتاباً لكم أكتب بكتاب ائتوين: "يقول  اهللا ورسول النبوية٬، احلجرة من يصدع
 النيب حمضر يف وخصام صياح إىل بالتدريج حتول لغط عن املشهد انفجر". أبداً بعده تضلوا

 النيب مقام عن البعد كل بعيدة موجعة قارصة كلمة احلاضرين أحد عن ندت مث األقدس٬،

                                                            
أي حكمة هذه التي تقتضي ترك آتابة الكتاب : أقول. ١٥٥ – ١٥٤ص :السيد شرف الدين - واالجتهادالنص  -١

؟ وإذا آان جيل من األمة قد تمرد فما ذنب األجيال الالحقة؟ وهل يمكن حقًا أن  الوحيد الذي يعصم األمة من الضالل
يضّيع من في أصالب الرجال؟ وعلى أي حجة نبني هذا الظن؟ أعلى الخشية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  نظن أّن

؟ أم على خشية الطعن في ! الوصية -وهل يمنع الفتنة سوى التمسك بالكتاب  -آما يقول السيد رحمه اهللا  - من الفتنة 
لو آانت حقًا من اهللا، : ال عندئذألنه ُيق ؛؟ نعم ؟ وهل ينفتح باب الطعن في النبوة بأآثر مما ينفتح حين ال يكتبها النبوة

ولو آانت حقًا الكتاب العاصم من الضالل لما منع الرسول من آتابتها مانع، ومنذ متى آانت رساالت السماء معلقة 
  ؟ على موافقة، أو رفض الناس
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 على إشفاقا الستر وراء من صحن النساء أن املوقف احتدام من بلغ لقد. العظيم وشأوه
 ذلك صاحب من كان فما طلبه٬، ما  اهللا رسول إىل يقربوا أن الرجال حيثن وهن النيب٬،

!  "عين قوموا: "�م ونادى احلاضرين٬، عن النيب أحجم عندها. �ن يطعن عاد أن إال الصوت
 يعرفون وهم    يزال وال    لكثريين واضحا كان حمتواها لكن النبوية٬، الوصية هذه تكتب مل

  .)١( )إمالئها عن النيب أحجم ملاذا متاما

 وصحة روايةتلك ال صحة تثبت ال الرواية مضامني لبعض الكتاب موافقة: (قوله  ٣
٬، لتمرير )اكذب اكذب حىت يصدقك الناس(٬، حماولة بائسة على طريقة )مضامينها باقي

 حمل الرتاع إثبات املهديني٬، وليس إثبات صحة صدور رواية الوصية٬، أو عدمها كذبته يف أنّ
  .على كتابة الوصيةوحثه بداللته 

هذه : أقول٬، )الشيعة عند هو املعروف ملا خمالفاً املضمون هذا كان إذا: (قوله  ٤
احملك هو موافقة القرآن والعترة ال ما يعرفه  القاعدة من أي جيب صدرت٬، فاملفروض أنّ

  !؟ الناس

؟א
 توافق هل ٬،)٢( قيس بن سليم برواية الوصيÈة نص على نظرة فلنلقِ( :يقول أمحد سلمان

 يف    لطلحة املؤمنني قال أمري أن كتابه يف سليم روى ؟ به متسَّكوا ما أو ختالف مدَّعاهم
 ألستÆ ٬،طلحة يا:   وفضائلهم مبناقبهم واألنصار املهاجرين تفاخر ذكر عند طويل حديث

Æفقال ٬،ختتلف وال األمة تضل ال ما فيها ليكتب؛ بالكتف دعا اهللا حني رسول قد شهدت 
 شهدت قد ٬،بلى: قال؟  مث تركها هللا رسول فغضب "يهجر اهللا نيب إن": قال ما صاحبك

 وأن ٬،فيها يكتب أن أراد اهللا وبالذي رسول بذلك أخربين خرجتم ملا فإنكم: قال. ذاك
                                                            

  .٩٠ – ٨٨ص ٢ج :محمد الريشهري - في الكتاب والسنة والتاريخ  Xموسوعة اإلمام علي بن أبي طالب  -١
أحمد سلمان يستدل بهذه الرواية على عقيدة يعتقدها، إال أنه ترك القطة تأآل لسان علم  على الرغم من أّن -٢

، وقد قال فيه الشيخ الطوسي أبي عياشمروية عن أبان بن  -آما هو شأن آتاب سليم رحمه اهللا  -فالرواية ! الرجال
وقال فيه أحمد بن الحسين  ).بعي، ضعيفأبان بن أبي عياش فيروز، تا -٣٦] ١٢٦٤: ([١٢٦في رجاله ص

: أبان بن أبي عياش، واسم أبي عياش -١] ١: ([٣٦الغضائري الواسطي البغدادي في رجال ابن الغضائري ص
وينسب . ضعيف، ال يلتفت إليه). عليهما السالم(وروى عن علي بن الحسين . فيروز تابعي، روى عن أنس بن مالك

  .)إليه" سآتاب سليم بن قي"أصحابنا وضع 
 .بالنسبة لنا نعتبر تضعيفهم آتاب سليم بن قيس واحدة من حماقات، بل جرائم علم الرجال الكسيح: مالحظة
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 "والفرقة االختالف األمة من علم قد وجل عزَّ اهللا أن": جربائيل فأخربه ٬،العامÈة عليها ي�شهد
: رهط ثالثة ذلك على هدوأش ٬،الكتف يف يكتب أن أراد ما عليَّ فأملى ٬،بصحيفة دعا مث

يوم  إىل بطاعتهم اهللا أمر الذين اهلدى أئمة من يكون من ومسَّى ٬،واملقداد ٬،ذر وأبا ٬،سلمان
 ابين ولد تسعة من مث ٬،احلسني مث ٬،احلسن إىل بيده وأدىن ٬،هذا ابين مث ٬،أوÈهلم فسمَّاين ٬،القيامة
 بذلك نشهد: فقاموا وقالوا؟  مقداد يا وأنت ذر أبا يا كان كذلك ٬،  احلسني يعين   هذا
 .اهللا رسول على

 قريب ال من إليهم تشر ومل ٬،املهديÈني تذكر مل سليم كتاب رواية فإن مالحظ هو وكما
 ٬،غري ال فقط عشر يف االثين طاعتهم اهللا افترض الذين احلجج حصرت إJا بل ٬،بعيد من وال
 يؤكد وهذا ."القيامة يوم إىل تهمبطاع اهللا أمر الذين اهلدى أئمة مôن يكون مÆن ومسَّى": قال
 أئمة هناك كان لو وإال؛ سبق فيما الذي بيَّناه عشر بالنحو االثنا األئمة هم باملهديÈني املراد أن

  .)١( )هذه وصيَّته النيب يف لبيَّنهم آخرون

  :ويرد عليه

نص الوصية هو املروي يف غيبة الشيخ  البد أن يكون واضحاً قبل كل شيء أنّ  ١
ي رمحه اهللا٬، دون سواه٬، فال رواية سليم بن قيس٬، وال غريها متثل نص وصية رسول الطوس

  .يف ليلة وفاته اهللا 

كما نطق به٬، أي  فرواية الغيبة ليس هلا من هم٬ٍّ، أو قصد سوى نقل كالم رسول اهللا 
م٬، ٬، وال ينقلون مضامني كالمه بعباراSبعني ألفاظه٬، ورواSا ال يغريون شيئاً من كلماته 

٬، وإمنا هي تصور حمادثة جرت بينما همُّ رواية سليم بن قيس ليس نقلَ كالم رسول اهللا 
ذكر فيها أمري املؤمنني أمورا٬ً، وحوادث كثرية؛ من بينها . وطلحة Xبني أمري املؤمنني 

  .حادثة ما س�مي برزية يوم اخلميس٬، وذكر بعضاً من مضامني وصية رسول اهللا 

                                                            
  .٦٦ص -١
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٬، دون التزام منه بنقل نفس عبارات Xكان يلخصها بعباراته هو  واملضامني اليت ذكرها
٬، األمر الذي يدل بال شك على أنه مل يكن بصدد نقل نص وصية رسول اهللا رسول اهللا 

  .٬، وإمنا االحتجاج مبضامني ما ورد يف حقه وحق األئمة 

بالنتيجة  ٬، وتكونوعلى هذا٬، تكون رواية الغيبة هي النص الوحيد لوصية رسول اهللا 
هي احلاكم فيما لو و�جد اختالف٬، أو تعارض بني مضموJا وبني ما يرد يف غريها من 

  .مضامني تتعلق بوصية ليلة الوفاة٬، ومنها رواية سليم بن قيس

النص املوجود يف غيبة الطوسي ميثل ما ميكن أن نسميه الوثيقة الرمسية اليت ت�عرض  أي إنّ
  .عليها كل الوثائق األخرى

كما  رواية سليم بن قيس ال تعارض ما ورد يف وصية رسول اهللا  حلق أنّا  ٢
 من يكون من ومسَّى: (Xوردت يف غيبة الشيخ الطوسي٬، فاملهديون مضمÈنون يف قوله 

  .فهم من مصاديق أئمة اهلدى  ٬،)يوم القيامة إىل بطاعتهم اهللا أمر الذين اهلدى أئمة

 مث ٬،احلسني مث ٬،احلسن إىل بيده وأدىن ٬،هذا يناب مث ٬،أو»هلم فسمَّاين: (Xأما قوله 
  :املذكورين هم كل األئمة٬، ألمور ٬، فال دليل فيه على أنّ)هذا ابين ولد تسعة من

املذكورين هم كل األئمة٬، بل ال يوجد يف  مل ينص٬، ومل يصرح بأنّ Xاإلمام    أ
  .كالمه دليل لغوي٬، أو معنوي ميكن أن ي�فهم منه هذا األمر

ـ  غاية ما  ب من عدم ذكر ) أمحد سلمان(ميكن للمعاند التعلق به هو ما قاله هذا ال
هذا واه٬Î، فعدم الذكر ال  إال أنّ  وإن كانوا قد ذكروا ضمناً كما سلف    املهديني صراحة 

  .الوجود٬، كما يعرف أولوا األلبابيعين عدم 

W
 ٬،الوصيÈة مضمون تذكر مل بأJا الرواية هذه يف بعضهم يطعن وقد: (يقول أمحد سلمان

 ما الوصيÈة يف طعناً يصلح ال هذا أن: واجلواب .املؤمنني اهللا ألمري رسول قاله تبيÈن ما ومل
 كتاب يف املروية الوصيÈة رواية وكذلك ٬،الوصيÈة مضمون من بيَّنت شطراً قد الرواية دامت
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 أمساء على املشتمل اجلزء وهو ٬،الوصيÈة من جزء بنقل اكتفت وصيÈته بل كل مل تنقل) الغيبة(
؛ الوصيÈة متام مضمون ذكر من متنع مصاحل هناك ولعل ٬،مهديÈني أو أئمة كانوا سواء احلجج

  .)١( )عليها الناس إطالع يراد ال أمور على الشتماهلا

هذا الرجل ال يعي ما يقول٬، فهو هنا يعترف بإمكانية أن  ال شك يف أنّ: أقول  ١
من ذكر متام مضمون الوصية٬، وهذا االعتراف كفيل بقطع رأس  تكون هناك مصاحل متنع

اعتراضه يف النقطة السابقة؛ إذ ما يدري أمحد سلمان لعل مصلحة ما اقتضت من اإلمام 
  ؟ السكوت عن ذكر املهديني صراحة لطلحة

رواية سليم٬، كما هو  أنّ   كما يريد أمحد سلمان أن يصورها    ليست املسألة   ٢
٬، وإمنا أيٌّ من يخ الطوسي٬، قد نقلت جزًءا من مضمون وصية رسول اهللا شأن رواية الش

  .؟ وهذا السؤال سبق أن أجبنا عليه وبيناه هاتني الروايتني ميثل نص الوصية

أمحد سلمان٬، يف احلقيقة٬، يغالط٬، فرواية الوصية الواردة يف غيبة الطوسي٬، وإن  بل إنّ  ٣
أي رواية الغيبة    ال بالنسبة لرواية سليم٬، إال أJا كانت تنقل جزءاً من الوصية٬، كما هو احل

ختتلف عن رواية سليم يف أJا تنقل كل اجلزء املتعلق بتكليف الناس٬، بينما رواية سليم    
  .تنقل جزءاً من هذا اجلزء

رواية الغيبة متثل كالً حني يكون املنظور إليه هو املضمون املتعلق : وبكلمة أخرى
٬، أما رواية سليم حني يتعلق األمر بكامل ما أوصى به رسول اهللا  بتكليف الناس٬، وجزءاً

  .فهي جزء بالنسبة لألمرين معاً

ـ  ٬، فهو بدالً من أن يقارن بني )أمحد سلمان(وهنا يتضح تضليل ومغالطة هذا ال
الروايتني يف املضمون املتعلق بتكليف الناس٬، أي املضمون الذي يشتركان فيه٬، ليتضح له من 

ملقارنة أن رواية سليم تنقل جزءاً من الكل الذي تنقله رواية الشيخ الطوسي٬، وهي نتيجة ا
بالنتيجة جزء قياساً بالكل الذي متثله رواية الشيخ الطوسي٬، والكل يكون حاكماً على اجلزء 

  .ال العكس

                                                            
  .٦٧ – ٦٦ص -١
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ليلة  بدالً من هذا يقارن الروايتني بالكل الذي ميثله ما أوصى به رسول اهللا  :أقول
 ومن الواضح أنّ. ألن الروايتني على هذا املستوى يستويان بكوJما جزءاً من كل ؛وفاته

  ! موضوع البحث هو املقارنة بني الروايتني ملعرفة األصل بينهما٬، ال مقارنتهما بأمر ثالث

א א Wא
ها رسول اهللا حياول أمحد سلمان تلبيس األمور على القارئ٬، فيخلط بني الوصية اليت أمال

  .من السماء Xوكتبها علي خبطه٬، وبني الوصية اليت نزل �ا جربيل  

 الشيخ رواه ما: منها: ()١( فمن مجلة ما يزعم أJا متثل روايات الوصية٬، الرواية التالية
جعفر  بن موسى حدثين: قال ٬،الضرير موسى أيب املستفاد بن عيسى عن: الكايف الكليين يف

 ٬،عليه اهللا اململي ورسول ٬،الوصيÈة املؤمنني كاتب أمري كان أليس: اهللا دعب أليب قلت: قال
 ما كان قد احلسن أبا يا: قال مث ٬،طويالً فأطرق: قال؟  شهود املقرَّبون واملالئكة وجربئيل
 به نزل ٬،مسجَّالً كتاباً اهللا عند من الوصيÈة نزلت ٬،اهللا األمر برسول نزل حني ولكن ٬،قلت

 عندك مÆن بإخراج م�رÿ حممد يا: جربئيل فقال ٬،املالئكة من وتعاىل تبارك اهللا أمناء مع جربئيل
النيب   فأمر  علياً  يعين    هلا ضامناً إليه إياها وتشهدنا بدفعك ٬،منا ليقبضها؛ وصيÈك إال

 يا: جربئيل فقال ٬،والباب الستر بني فيما وفاطمة علياً خال ما البيت يف كان من بإخراج
 ٬،وشرطت عليك ٬،إليك عهدت كنت ما كتاب هذا: ويقول ٬،السالم كيقرئ ربÈك حممد

 فارتعدت: قال.  حممد شهيداً يا يب وكفى ٬،مالئكيت عليك به وأشهدت ٬،عليك به وشهدت
 عزَّ صدق ٬،السالم يعود وإليه ٬،السالم ومنه ٬،السالم هو ريب جربئيل يا: النيب فقال مفاصل
 فقرأه. اقرأه: له املؤمنني فقال أمري إىل بدفعه وأمره ٬،فدفعه إليه. الكتاب هات ٬،وبر وجل
 وقد ٬،وأمانته عليَّ شرطه ٬،إيلÐ وتعاىل تبارك ريب عهد هذا!  علي يا: فقال ٬، حرفاً حرفاً
 والنصيحة بالبالغ أنت وأمي بأيب لك أشهد علي وأنا فقال. وأدَّيت ٬،ونصحت ٬،بلÐغت

 وأنا: جربئيل فقال. ي ودميوحلم وبصري مسعي به لك ويشهد ٬،قلت ما على والتصديق
 وضمنت ٬،وعرفتها ٬،وصيَّيت أخذت علي يا: اهللا رسول فقال. الشاهدين من ذلك على لكما

                                                            
عيسى بن  ،علي بن إسماعيل بن يقطين ،الحارث ابن جعفر: هم ،-على األقل  -وهي رواية فيها ثالثة مجاهيل  -١

  .لالمستفاد أبي موسى الضرير مجهو
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 وتوفيقي عوين اهللا وعلى ٬،ضماJا عليَّ ٬،وأمي أنت بأيب نعم: فقال؟  فيها مبا الوفاء ويل هللا
 فقال .القيامة يوم �ا مبوافايت عليك أشهد أن أريد إين علي اهللا يا رسول فقال ٬،أدائها على
 ٬،حاضران ومها ٬،اآلن وبينك بيين فيما وميكائيل جربئيل النيب إن فقال. أشهد نعم: علي
. أشهدهم وأمي أنت بأيب وأنا ليشهدوا نعم :فقال. عليك ألشهدهم املقرَّبون املالئكة معهما

 قال أن وجل عزَّ اهللا أمر جربئيل فيما بأمر النيب عليه اشترط فيما اهللا وكان رسول فأشهدهم
اهللا  عادى ملن والعداوة والرباءة ٬،ورسوله اهللا واىل من مواالة من فيها مبا تفي علي يا: له

 وغصب ٬،ذهاب حقّك وعلى ٬،الغيظ كظم وعلى ٬،منك الصرب على ٬،منهم والرباءة ٬،ورسوله
 احلبة فلق والذي: أمري املؤمنني فقال. اهللا رسول يا نعم: فقال؟  حرمتك وانتهاك ٬،مخسك
 ٬،اهللا حرمة وهي ٬،احلرمة ي�نتهÆك أنه عرِّفه حممد يا: للنيب جربئيل يقول مسعت لقد النسمة وبرأ

املؤمنني فصعقت  أمري قال. عبيط بدم رأسه من حليته ت�خضب أن اهللا وعلى رسول وحرمة
 ٬،نعم قبلت: وقلت ٬،وجهي على سقطت� حىت جربئيل األمني من الكلمة فهمت حني

 وخ�ضبتÿ ٬،وه�دمتô الكعبة ٬،الكتاب وم�زِّق ٬،السنن وع�طلتô ٬،احلرمة تهكتôان� وإن ورضيت
 اهللا فاطمة رسول دعا مث. أقدم عليك حىت ٬، أبداً حمتسباً صابراً ٬،عبيط بدم رأسي من حلييت

 الوصيÈة فخ�تمت ٬،قوله مثل فقالوا ٬،املؤمنني أمري أعلم ما مثل وأعلمهم ٬،واحلسني واحلسن
 وأمي أنت بأيب: احلسن أليب املؤمنني فقلت أمري إىل ود�فعت ٬،متسÈه النار مل ٬،ذهب من خبواتيم

 الوصيÈة توثّبهم يف أكان: فقلت. رسوله وسنن اهللا سنن: فقال؟ الوصيÈة يف كان ما تذكر أال
 اهللا قول مسعت أما ٬، حرفاً وحرفاً ٬، شيئاً شيئاً واهللا نعم: املؤمنني فقال أمري على وخالفهم

؟ "حنن حني املوتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني إنا": وجل عز
 إليكما به تقدَّمت ما فهمتما قد أليس: وفاطمة اهللا ألمري املؤمنني رسول قال لقد واهللا

  .)١( )وغاظنا ساءنا ما على وصربنا ٬،بلى: فقاال؟ وقبلتماه

 قلت: قال ٬،جعفر بن موسى حدثين(: لنتمعن أوالً يف مطلع هذه الرواية الشريفة :أقول
 وجربئيل ٬،عليه اهللا اململي ورسول ٬،الوصيÈة املؤمنني كاتب أمري كان أليس: اهللا عبد أليب

  ).قلت ما كان قد ٬،احلسن أبا يا: قال مث ٬،طويالً فأطرق: قال؟  شهود املقرَّبون واملالئكة

                                                            
  .وما بعدها ٦٧ص -١
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٬، وكلمة Xها علي ٬، وكتبهناك وصية أمالها رسول اهللا  من هذا املطلع يتضح أنّ
  .يدل على هذا) قد كان ما قلت: (Xاإلمام الصادق 

 ٬،اهللا األمر برسول نزل حني ولكن: (Xوبعد هذا املطلع مباشرة يقول اإلمام الصادق 
 من وتعاىل تبارك اهللا أمناء مع جربئيل به نزل ٬،مسجَّالً كتاباً اهللا عند من الوصي»ة نزلت

  ).املالئكة

٬، وصية نزل ٬X، وكتبها علي ري اليت أمالها رسول اهللا هذه وصية أخرى غ ٬،إذن
  .٬، بصورة كتاب مسجل من عند اهللا عز وجل�Xا جربائيل 

٬، فيها ما ميكن أن وهذه الوصية كما يشهد مضموJا وصية خاصة بأئمة اهلدى 
: نسميه التكليف اخلاص �م٬، وفيها كذلك ما جيري عليهم٬، كما تشي به الفقرة التالية

 وسنن اهللا سنن: فقال؟  الوصيÈة يف كان ما تذكر أال وأمي أنت بأيب: احلسن أليب فقلت(
 شيئاً واهللا ٬،نعم: فقال ؟ املؤمنني أمري على وخالفهم الوصيÈة توثّبهم يف أكان: فقلت. رسوله

  ).حرفاً وحرفاً ٬،شيئاً

ديني٬، قد ؛ األئمة واملهوإذا كانت الوصية العامة املتعلقة ببيان أوصياء رسول اهللا 
سلمان واملقداد وأبو ذر٬، كما ذكرت رواية سليم بن قيس٬، : ٬، هم)١( شهد عليها ثالثة رهط

  :هذه الوصية مل يشهدها أحد من هؤالء الثالثة٬، كما تدل الفقرة التالية فإنّ

وتشهدنا  ٬،منا ليقبضها؛ وصي»ك إال عندك م[ن بإخراج ̀مر] ٬،حممد يا: جربئيل فقال(
 خال ما البيت يف كان من النيب بإخراج فأمر٬،  علياً  يعين    هلا امناًض إليه إياها بدفعك

  ).والباب الستر بني فيما وفاطمة علياً

  

  

                                                            
عّد أحمد سلمان ذآر شهادة هؤالء الثالثة تفصيًال من تفاصيل الوصية، وهذا وإن آان عجيبًا من غير  ٦٥في ص -١

ذآر أسماء الشهود خارج عن نفس نص الوصية، ولكنه من أحمد سلمان ليس بالعجيب،  أحمد سلمان لوضوح أّن
  ! فالرجل أفسد عقله وقلبه بعناده الفارغ
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W
كل واحدة منها متثل وصية  بعد الرواية أعاله يأيت أمحد سلمان بروايات أخرى٬، يزعم أنّ

 اإلمام عن )١( اÙلسي الشيخ رواه ما: اومنه( :يف ليلة وفاته٬، وكما يلي رسول اهللا 
 اهللا بسم: أوهلا اهللا يف رسول وصيÈة يف طالب كان أيب بن علي قال: أبيه قال عن الكاظم
 علي وصيِّه إىل اهللا بأمر وأسنده ٬،به اهللا وأوصى عبد بن حممد عهد ما هذا ٬،الرحيم الرمحن

 ما على وإسرافيل جربئيل وميكائيل دشه: الوصيÈة آخر يف وكان ٬،املؤمنني أمري طالب أيب بن
 ضمن ما على فيها ما على وضمانه وصيÈه وقبضه طالب أيب بن علي حممد إىل به أوصى
 ما وعلى ٬،مرمي بن عيسى وصي وأدى ضمن ما عمران وعلى بن ملوسى نون بن يوشع
 دحمم وأوصى ٬،الوصيÈني أفضل وعليا ٬،النبيِّني أفضل حممد أن على قبلهم األوصياء ضمن
إىل  األمر حممد وسلم ٬،األنبياء به أوصى ما على الوصيÈة وقبض ٬، عليٌّ وأقرَّ علي إىل وسلم
 بعد وال لغريه لعلي نبوَّة ال أن على األمر وواله ٬،وطاعته اهللا أمر وهذا ٬،طالب أيب بن علي
 .شهيداً باهللا وكفى ٬،حممد

 فقد ٬،بيده وصيَّته تكون مامإ وكل ٬،السماء من األوصياء نازلة وصايا على دلÐ ما: ومنها
 أيب عن ٬،جدِّه عن ٬،أبيه عن العمري اهللا عبيد بن أمحد بن حممد عن بسنده )٢( الكليين روى
 وصيÈتك هذه حممد يا: فقال ٬،وفاته قبل نبيِّه كتاباً على أنزل وجل عزَّ اهللا إن: اهللا قال عبد
 وولده وكان طالب أيب بن ليع: فقال؟  جربئيل يا النجبة وما: قال. أهلك من النجبة إىل

                                                            
عيسى بن ] ٨٠٩: ([٢٩٨ – ٢٩٧هذه الرواية في سندها عيسى بن المستفاد، قال فيه النجاشي في رجاله ص -١

  ).الخ...له آتاب الوصية . ولم يكن بذاك Xالمستفاد أبو موسى البجلي الضرير روى عن أبي جعفر الثاني 
تاب، رواه عبيد اهللا بن عبد اهللا له آ. عيسى بن المستفاد - ٤] ٥٢٠: ([١٨٨وقال الشيخ الطوسي في الفهرست ص

عيسى بن المستفاد، البجلي، أبو موسى  -٢٥] ١٠٠: ([٨١وقال فيه ابن الغضائري في رجاله ص). الدهقان، عنه
وهو في نفسه . ال يثبت سنده" الوصية"وله آتاب ). عليهما السالم(ذآر له رواياته عن موسى بن جعفر . الضرير
  ). ضعيف

  :إثنان هما - على األقل، ألني لم أتعب نفسي بتقصي آل رجال السند  -من الضعفاء  هذه الرواية فيها -٢
: ٢٢٨ص ٢جعفر بن نجيح الكندي، قال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرآات علم رجال الحديث ج .١
أن األئمة لم  آتاب الحجة باب ١وقع في طريق الكليني في الكافي ج. لم يذآروه : جعفر بن نجيح الكندي -٢٨٨١(

عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الكناني،  ٢٨٠يفعلوا شيئا وال يفعلون إال بعهد من اهللا عز وجل وأمر منه ص
عنه، عن محمد بن أحمد بن عبيد اهللا العمري، عن أبيه، عن جده حديث نزول آتاب الوصية والعهد وفيه أساميهم 

  ).وفضائلهم
 ١٤١٢٦ - ١٤١٣٠: (٦٩٣حمد الجواهري في المفيد من معجم رجال الحديث صأبو الحسن الكناني، قال فيه م .٢
األئمة لم يفعلوا شيئا وال يفعلون اال  أنباب  ١روى رواية في الكافي ج -مجهول : أبو الحسن الكناني - ١٤١٥٥ -

  ).بعهد من اهللا
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 ٬،منه خامتاً يفك أن املؤمنني وأمره أمري النيب إىل فدفعه ٬،ذهب من خواتيم الكتاب على
 ٬،خامتاً احلسن ففك ابنه إىل دفعه مث ٬،فيه مبا وعمل ٬، املؤمنني خامتاً أمري ففكَّ ٬،فيه مبا ويعمل
 فال ٬،الشهادة إىل بقوم اخرج أن فيه فوجد خامتاً ففك احلسني إىل دفعه مث ٬،فيه مبا وعمل
 احلسني ففكَّ بن علي إىل دفعه مث ٬،ففعل ٬،وجل هللا عزَّ نفسك واشÿرِ ٬،معك إال هلم شهادة
 ٬،ففعل ٬،اليقني يأتيك حىت ربَّك واعبد ٬،مرتلك والزم ٬،واصمت ٬، أطرقÿ أن فيه فوجد ٬، خامتاً
 إال ختافنَّ وال ٬،وافتهم ٬،ناسال ث حدِّ: فيه فوجد ٬، خامتاً علي ففك بن حممد ابنه دفعه إىل مث
 فوجد ٬،خامتاً ففكَّ ٬،ابنه جعفر إىل دفعه مث ٬،ففعل ٬،عليك ألحد سبيل ال فإنه ٬،وجل عزَّ اهللا
 إال ختافنَّ وال ٬،الصاحلني آبائك وصدÿق ٬،بيتك أهل علوم وانشر ٬،وافتهم ٬،الناس حدِّث: فيه
 إىل موسى يدفعه موسى وكذلك هابن إىل دفعه مث ٬،ففعل ٬،وأمان حرز يف وأنت ٬،وجل عزَّ اهللا

 .عليه اهللا صلى املهدي قيام إىل كذلك مث ٬،بعده الذي

 صاحبهم املهدي هو باإلمام بقيام املقصود أن إمساعيل أمحد أتباع من أحد حيسنبَّ وال
 عشر إىل الثاين عن إمامنا "املهدي"لفظ  فيصرفون ٬،دائماً يصنعون كما إمساعيل أمحد

 اثنا وهم ٬،السماء من الوصيÈة إليهم نزلت الذين األوصياء عدد بيَّنت ةالرواي إن بل ٬،صاحبهم
 .سابقاً املذكورة قيس بن كتاب سليم رواية عليه نصَّت كما متاماً عشر

 اهللا جعفر عبد أيب عن ٬،كثري بن معاذ عن: )١( )الغيبة( كتاب يف النعماين رواه ما: ومنها
 على يرتل ومل ٬، خمتوماً اهللا كتاباً رسول على السماء من نزلت الوصيÈة: قال حممد أنه بن

 أهل إىل أمتك يف وصيَّتك هذه ٬،حممد يا جربئيل فقال ٬،الوصيÈة إال خمتوم اهللا كتاب رسول
 يف ليورثك؛ وذريته منهم اهللا جنيب: فقال؟  جربئيل يا بييت أهل اهللا أي رسول فقال. بيتك
 مث ٬،فيه مر أُ ملا ومضى ٬،األول علي اخلامت فتحف ٬،خواتيم عليها وكان. قبل إبراهيم النبوة علم
 أن: فيه فوجد ٬،الثالث احلسني اخلامت فتح مث ٬،به مر أُ ملا ومضى ٬،الثاين احلسن اخلامت فتح
 إىل دفعها مث ٬،ففعل. معك هلم إال شهادة ال ٬،للشهادة بقوم واخرج ٬،وت�قتل ٬،واقتل ٬،قاتل
 واصمت ٬،أطرق أن: فيه فوجد الرابع متاخلا احلسني بن علي ففتح ٬،احلسني ومضى بن علي

                                                            
علي بن  -٢٨] ١٠٣: ([٨٢ص ابن الغضائري في رجاله علي بن أحمد البندنيجي، قال فيه: هذه الرواية فيها -١

  ).ضعيف، متهافت، ال يلتفت إليه. أحمد بن نصر، البندنيجي، أبو الحسن، سكن الرملة
النبدبنجي أبو : علي بن أحمد بن نصر - ٧٩٢٤: (٢٨٠ص ١٢ج وقال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث

  ).سكن الرملة، ضعيف متهافت ال يلتفت إليه، ذآره ابن الغضائري: الحسن
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 كتاب فسِّر أن: فيه فوجد اخلامس اخلامت بن علي ففتح حممد إىل دفعها مث ٬،العلم حجب ملا
 ٬،اخلوف واألمن يف احلق وقل ٬،األمة واصطنع ٬،العلم ابنك وورِّث ٬،أباك وصدِّق ٬،تعاىل اهللا
؟  هو وأنت: له فقلت :كثري بن عاذم فقال ٬،يليه الذي إىل دفعها مث ٬،ففعل ٬،اهللا إال ختش وال
 عليَّ عدد حىت ٬،هو أنا ٬،نعم ٬،فترويه عين    معاذ يا   تذهب أن إال هذا يف بك ما: فقال
 .حسبك: فقال ؟ من مث: فقلت ٬،سكت مث ٬،امساً عشر اثنا

 دفع: اهللا قال عبد أيب عن يعقوب بن يونس عن: )١( أيضاً النعماين ورواه ما: ومنها
 وادفع ٬،به واعمل ٬،األول فُضَّ: له وقال خامتاً عشر باثين خمتومة علي صحيفة اهللا إىل رسول
 إىل مث ٬،فيه مبا ويعمل الثالث احلسني يفض إىل ويدفعها ٬،به ويعمل الثاين احلسن يفض إىل

 .احلسني ولد من واحد واحد

أقل  وال ال أكثر عشر اثنا األوصياء عدد أن على يدل "خامتاً عشر باثين خمتومة": وقوله
عشر  االثين األئمة أJم غري سلّمنا لو املهديÈني أن على تدل وغريها الروايات هذه أن والنتيجة
 كل أمام تصمد أن األحوال من حال بأي ميكن ال الوصيÈة ورواية ٬،أوصياء وال بأئمة ليسوا
 .)٢( )هلا املعارضة املتعدِّدة الروايات هذه

  :ويرد عليه

األئمة تكليف ا هو واضح٬، تتحدث عن الوصية اخلاصة بمجيع هذه الروايات٬، كم  ١
٬، وهي الوصية النازلة من السماء٬، وهذه الوصية٬، كما علمنا٬، ليست هي الوصية اليت 

مغاير هذه الروايات بتعبري آخر  موضوع أي إنّ. ٬، وكتبها علي خبطهأمالها رسول اهللا 
٬، فموضوع هذه الروايات احلديث تهوضوع رواية الوصية اليت يرويها الشيخ الطوسي يف غيبمل

                                                            
  .هذه الرواية فيها البندنيجي سالف الذآر -١
أحمد سلمان هنا يعد هذه الروايات التي ينقلها عن الكافي وغيره نصوصًا للوصية المقدسة، . وما بعدها ٦٩ص -٢

ثم إنه لو رفعنا اليد عن جميع ما قدمنا : تأمل مهم جدًا: (وهو ما يعرف زيفه حتى رجل مثل محمد عبيدان، فقد قال
، ومن جاء بعده آالشيخ )ره( المناقشة السندية، فإنه لم يتضح لي الوجه في عدم ذآر الشيخ الكلينيذآره من 
لهذا النص، في شيء من آتبهم، مع أنهم قد نقلوا الكثير من ) قده( ، أو الشيخ المفيد، والسيد المرتضى)ره( الصدوق

روحي ( ، وآثير مما يرتبط بالصاحب)السالم ليهمع( األمور ذات االرتباط بالنص على إمامة األئمة المعصومين
، وال يخفى أن عدم نقل هؤالء األعيان، يوجب الريب في النص المذآور، وبالتالي )لتراب حافر جواده الفداء

وما ). ، وقد أمرنا في مقبولة عمر بن حنظلة، بترك ما يريب، فتدبرX التشكيك في إحراز صدوره عن المعصوم
  .من تناقضات فقهاء آخر الزمانعشت أراك الدهر عجبًا 
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وعليه ال ميكن  ٬،عن تكليف األئمة اإلثين عشر٬، وليس بيان٬، أو ذكر خلفاء رسول اهللا 
  .تصور وقوع التعارض بينهما لعدم وحدة املوضوع

 عدد" على أنّ  كما زعم أمحد سلمان    ال تدل  "خامتاً عشر باثين خمتومة" :عبارة  ٢
من السماء فيها إثنا الوصية النازلة  ٬، وإمنا تدل على أنّ"أقل وال ثرال أك عشر اثنا األوصياء
  .عشر خامتاً

٬، فهو ال يدل على وكون كل خامت من هذه اإلثين عشر خامتاً يفتحه إمام من األئمة 
إذ من اجلائز أن تكون الوصية النازلة من السماء قد جاءت . عدد األئمة بعدد اخلوامت أنّ

ين عشر٬، وعندما حيني زمن املهديني يرتل تكليفهم من السماء٬، أو رمبا بتكليف األئمة اإلث
واملهم بالنتيجة هو أنه . بتكليفهم٬، أو غري ذلك من االحتماالت Xيعرفهم اإلمام املهدي 

  .ال يوجد دليل على أن عدد األئمة أو األوصياء بعدد اخلوامت

א א Wא
 أن: (اية الوصية متواترة املضمون٬، فيقول يف هذا الصدديرفض أمحد سلمان أن تكون رو

 العقيلي ساق نعم !دليل كانت بال إذا االدÈعاءات أسهل وما ٬،عليها دليل ال دعوى هذه
 بتواتر سلÐمنا املهدي ولو ذريَّة لإلمام وجود من أكثر على تدل ال الروايات من جمموعة
 يثبت ال املهدي كما اإلمام أبيهم بعد ياءأئمة وأوص أJم يثبت ال هذا فإن الذرية وجود
 اإلمام ابن تسمية إن بل ٬،ذلك وغري ٬،أبيه بعد إمام وأنه ٬،أمحد امسه املهديÈني أول أن تواتر
 ذكرنا كما علماؤنا عليها حكم اليت الرواية هذا يف إال يرد مل ٬،أبيه بعد وكونه حجة ٬،بأمحد

 .)١( )العامة روايات من إJا: قالوا لب ٬،للمشهور وخمالفتها والندرة سابقاً بالشذوذ

  :ويرد عليه

  :مضمون رواية الوصية يتشكل من ثالث فقرات٬، مها  ١

  .٬، هم علي وبنوه املضمون املتعلق بوجود إثين عشر إماماً بعد رسول اهللا  :أوالً

                                                            
  .٧٣ص -١
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  .املضمون املتعلق بوجود إثين عشر مهدياً بعد األئمة اإلثين عشر  :ثانياً

  ).أمحد(ضمون املتعلق بأول املهديني امل :ثالثاً

املضمون األول ال خالف على تواتره٬، أما املضمون الثاين املتعلق باملهديني٬، فالروايات 
كفيلة بإثبات التواتر املعنوي هلذا املضمون٬، ومن يشكك  )١( الكثرية اليت يستدل �ا األنصار

  .طقه األهوج إثبات شيء أبداًيف هذا األمر فإمنا يشكك يف البديهيات٬، ولن يستطيع مبن

٬، حيث ي�ستفاد من )٢( أما املضمون املتعلق بأول املهديني٬، فهو بدوره متواتر إمجاالً
٬، ويستفاد كذلك من الروايات )٣( الروايات الكثرية اليت تدل على وجود إمام ثالث عشر

مام حممد بن مهدي آخر الزمان٬، أو القائم هو شخص آخر غري اإل الكثرية اليت تدل على أنّ
 ٬، ويستفاد كذلك من أحاديث الرايات السود املشرقية اليت تدل على أنّ)٤(  Xاحلسن 

٬، ويستفاد كذلك من )من أهل بيته( Xقائدها إمام معصوم من ذرية اإلمام املهدي 
  .روايات اليماين وغريها الكثري

 تدل على أكثر ال الروايات اليت نستدل �ا على املهديني  يزعم أمحد سلمان أنّ  ٢
٬، بينما هذه الروايات صرحية يف أJم أئمة٬، وأوصياء٬، Xمن وجود ذرية لإلمام املهدي 

حىت اليت ال تصفهم صراحة     مجيع الروايات الواردة يف املهديني وقوام٬، وخلفاء٬، بل إنّ
تتحدث عنهم يف إطار داللة عامة هي كوJم احلجج٬، أو اخللفاء٬، أو    باألوصاف املتقدمة 

 ٬، و�ذه الداللة وحدها ميكن تفسري االقتران بينهم وبني األئمة القادة بعد األئمة 
إنه سيكون من بعدي إثنا عشر  ٬،يا علي(: ففي رواية الوصية مثالً ورد. يف لسان الروايات

 )منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً إنّ(: ٬، ويف غريها ورد)إماما٬ً، ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً
                                                            

  .انظر هذه الروايات في آتاب ما بعد اإلثني عشر إمامًا -١
: ٧٧ص ٢المولى محمد آاظم الخراساني ج - بخصوص التعريف بالتواتر اإلجمالي ورد في نهاية النهاية  -٢
الحكم بعنوان واحد تحت مفهوم فارد، الفرق بين التواتر اإلجمالي والمعنوي، هو اتفاق المجمعين في المعنوي على (

ولو آان ذلك مستفادا من الزم آالمهم واتفاقهم في اإلجمالي على الحكم في مصداق واحد ولو بعناوين متعددة 
  ).ومفاهيم متشتتة

: أما الوسيلة األولى فتقريب االستدالل بها: (٢٥٧ص ١السيد محمد باقر الصدر ج -وفي دروس في علم األصول 
خبر الواحد يمكن اقتناصها من ألسنة روايات آثيرة تشترك جميعا في إفادة هذا المعنى وان اختلفت إن حجية 

  ).مضامينها، وبذلك يحصل التواتر اإلجمالي
  .جمعت منها خمس عشرة رواية في آتاب ما بعد اإلثني عشر إمامًا -٣
  .آتاب جامع األدلة: ليمانيانظر بخصوصها، وبخصوص أحاديث الرايات السود المشرقية، وروايات ا -٤
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عليه  اللهم صلّ(: ٬، وكذلك)يقوم القائم منا مث يكون بعده اثنا عشر مهدياً( :د٬، وور
  .وهلم جرا ٬،)وعلى الفاضلني املهديني األمناء اخلزنة ... وعلى آله من آل طه ويس

املهديني  أمجعني٬، يوحي بقوة بأنّ ذكر املهديني مقترناً بذكر األئمة٬، أو القائم  إنّ
  ؟ فما بالك والروايات قد صرحت �ذا هم اخللفاء بعد األئمة٬، 

 Wא
  :الوصية ال يدعيها غري صاحبها كثرية٬، أذكر بعضها على سبيل االختصار األدلة على أنّ

 إمكانية جيعل من )١( األحاديث دلتكون الوصية هي دليل احلجة٬، كما  إنّ  ١
فاألمة اليت مسعت كالم املعصومني . ل لألمةانتحاهلا٬، أو ادعائها زوراً و�تاناً مدعاة ضال

والعياذ باهللا    سوف تصدق من يأيت حمتجاً بالوصية٬، فإذا كان ضاالً مضالً يكون من دهلم 
  .هو من أضلهم٬، وهذا ال جيوز على آل حممد أبداً   

لن  ايتوين بكتف أكتب لكم فيه كتاباً: (رسول اهللا حني أراد كتابة الوصية قال إنّ  ٢
فالكتاب الذي هو الوصية أراده رسول اهللا أن يكون  .)٢( )ا بعدي ولن ختتلفوا بعديتضلو

 هلا من الضالل واالختالف٬، فكيف ميكن ملؤمن أن يتصور أنّ اًصمام أمان لألمة٬، وعاصم
هذا الكتاب بالتحديد يكون سبباً لضالل األمة من خالل ادعائه من قبل الكاذبني؟ وهل هذا 

  ؟ سول اهللا٬، وبعلمه٬، بل بنبوتهإال تشكيك حبكمة ر
                                                            

بما : X اهللا قلنا ألبي عبد: (عن الحارث بن المغيرة النضري، قال: إليكم بعضًا من  الروايات المشار إليها -١
وفي محاججة . ١٣٨ص ٥٢ج: بحار األنوار) بالسكينة والوقار والعلم والوصية: ؟ قال يعرف صاحب هذا األمر

 ؟ قال بأي شيء تصح اإلمامة لمّدعيها ،يا ابن رسول اهللا: (إذ سأل أحدهمفي مجلس المأمون،  X اإلمام الرضا
X :؟ قال فداللة اإلمام فيما هي: قال له .بالنص والدليل X :عيون أخبار الرضا) في العلم واستجابة الّدعوة X :
اإلمام ال  إّن بالوصية الظاهرة وبالفضل،: قال ؟ُيعرف اإلمام  يءبأي ش: (Xوُسئل أبو عبد اهللا . ٢١٦ص ٢ج

 ١ج: الكافي) آذاب ويأآل أموال الناس وما أشبه هذا: يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم وال بطن وال فرج فيقال
إذا مات اإلمام بم ُيعرف الذي : X قلت ألبي الحسن الرضا: (وعن أحمد بن أبي نصر، قال. ٣١٥ – ٣١٤ص

. ٣١٤ص ١ج: الكافي...)  د أبيه، ويكون فيه الفضل والوصيةأن يكون أآبر ول: منها ،لإلمام عالمات: بعده؟ فقال
ُيسأل  :المتوثب على هذا األمر المدعي له، ما الحجة عليه ؟ قال: X اهللا قلت ألبي عبد(: قال ،األعلى وعن عبد

أن يكون : ثالثة من الحجة لم تجتمع في أحد إال آان صاحب هذا األمر: ثم أقبل عليَّ فقال: قال .عن الحالل والحرام
وعن . ٣١٤ص ١ج: الكافي...)  أولى الناس بمن آان قبله، ويكون عنده السالح، ويكون صاحب الوصية الظاهرة

الكَبر والفضل : الداللة عليه: سألته عن الداللة على صاحب األمر، فقال: (قال، X عن الرضا ،أحمد بن عمر
ُجعلت فداك بم ُيعرف اإلمام ؟ : Xألبي الحسنقلت (: قال ،وعن أبي بصير. ٣١٥ص ١ج: الكافي...)  والوصية

  .٣١٥ص ١ج: الكافي...) قد تقدم من أبيه فيه بإشارة إليه لتكون عليهم حجة يءبخصال؛ أما أولها فإنه بش: فقال: قال
  .٣٢٤ص :تحقيق محمد باقر األنصاري -  آتاب سليم بن قيس -٢
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ما أشكل عليكم فلم (... : يف حديث طويل٬، قوله Xورد عن اإلمام الباقر  ٣
 .)١( )هيشكل عليكم عهد نيب اهللا ورايته وسالح

ي�شكل  مما ال ينبغي أن هذه األمور٬، ومنها الوصية٬، أو عهد رسول اهللا  ومعىن هذا إنّ
  .عهد نيب اهللاب حني حيتجتسرب لنفوسنا ال جيب أن نسمح للشك بأن يو ٬،علينا

يف حديث طويل إنه حضر يف البصرة : (X عن الرضا ٬،ورد عن حممد بن الفضل  ٤
 يف جملس عظيم فيه مجاعة من العلماء وفيه جاثليق النصارى ورأس اجلالوت٬، فالتفت الرضا

X على ذلك ملا  لو دل اإلجنيل: قال ؟ هل دل اإلجنيل على نبوة حممد: اجلاثليق وقال إىل
اسم : ٬، فقال اجلاثليقأخربين عن السكتة اليت لكم يف السفر الثالث: X جحدناه٬، فقال

وبعد (  ... فإن أقررتك إنه اسم حممد: X قال الرضا .من أمساء اهللا ال جيوز لنا أن نظهره
ما جاء يف اإلجنيل والتوراة من ذكر للرسول٬، أي ذكره لوصية موسى  X أن ذكر اإلمام

واهللا لقد أتى مبا ال ميكننا : ٬، قاال٬، أي اجلاثليق ورأس اجلالوت)مبحمد عليهما السالم ىوعيس
رده وال دفعه إال جبحود اإلجنيل والتوراة والزبور٬، وقد بشر به موسى وعيسى عليهما السالم 
مجيعا٬ً، ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة إنه حممد هذا٬، فأما امسه حممد فال يصح لنا أن نقر لكم 

احتججتم بالشك٬، فهل بعث اهللا من : X فقال الرضا .بنبوته وحنن شاكون إنه حممدكم
 .  )٢( )اخل  ... ؟ فأحجموا عن جوابه يومنا هذا نبياً امسه حممد إىلقبل أو من بعد٬، من آدم 

حيتج على صدق نبوة الرسول الكرمي  X اإلمام الرضا الشاهد يف هذه الرواية هو أنّ
ة واإلجنيل من ذكر أو وصية به٬، فيعترف اجلاثليق ورأس اجلالوت بورود مبا ورد يف التورا

اسم الرسول٬، ولكنهما يشككان بأن يكون صاحب االسم هو نفسه رسول اهللا٬، وليس 
احتججتم بالشك٬، فهل بعث اهللا من قبلُ أو من بعد�٬، من آدم : X غريه٬، فيجيبهما اإلمام

  ؟ إىل يومنا هذا نبياً امسه حممد

لوصية ال ميكن لغري صاحبها أن حيتج �ا على اإلطالق٬، والتأريخ كله شاهد على ا أي إنّ
  .صدق هذه املقولة٬، فلم حيدث أن ادعى مبطل أنه صاحب الوصية

                                                            
 .٢٢٣ص ٥٢ج :العالمة المجلسي - بحار األنوار  -١
  .١٩٥ – ١٩٤ص ١ج: الهداة إثبات -٢
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أن حيتج ) املوصى إليه فيها(الوصية حتديداً ال ميكن لغري صاحبها  ما نقوله هو أنّ ٬،إذن
بأن اإلمامة ال ميكن    تزييفاً حلقيقة كالمنا تدليساً منه و  �ا٬، وليس كما قال أمحد سلمان 

  ! ألحد أن يدعيها

الوصية املقدسة شأJا شأن النصوص اليت ت�شخص٬، أو ت�عرÈف بأوصياء رسول اهللا   ٥
فحيث أن وظيفتها هي . ٬، البد أن تكون حمفوظة وم�صانة من ادعاء املدعني الكاذبني

أي إJا . بون يعين ختلفها عن أداء وظيفتهاتشخيص حجج اهللا٬، فإن إمكانية أن يدعيها الكاذ
كما ميكن أن تكون حجة ودليل الوصي٬، أو خليفة اهللا٬، ميكن كذلك أن تكون حجة ودليل 

وبالنتيجة ال يبقى ما ميكن أن منيز به حجة اهللا٬، وستعصف بنا أمواج ! املدعي الكاذب
  ! مرفأ نلجأ إليه الشكوك املتالطمة من كل حدب وصوب٬، ولن يكون هناك ال ساحلٌ وال

وال أدري كيف ميكن لعاقل مؤمن باهللا عز وجل٬، وحكمته٬، ورمحته أن يتصور الدين 
اإلهلي �ذه الصورة املعضلة الفاقدة لكل ما ميكن لإلنسان أن يطمئن إليه ويعتمد عليه يف 

  ؟ حتديد خياراته٬، فهل الدين يسر٬، أم إنه عسر عسري

الدين يسر ال عسر فيه٬، وبالنتيجة البد  إنّ: س قاطعبالنسبة أقوهلا٬، بل أصرخ �ا٬، وبضر
أن يتكفل اهللا عز وجل٬، الذي جعل من الوصية نصاً لتشخيص حججه على العباد٬، البد أن 
يتكفل حبفظها من عبث العابثني٬، ومن ادعاء املبطلني٬، وإال تعم الفوضى٬، وخييم الظالم ولن 

  .جيد اإلنسان احلائر بصيص ضوء يهتدي به

 ال الوصية أن على أدلتهم( :ن أية بضاعة مغشوشة يعرضها علينا أمحد سلمانلنرÆ اآل
الرضا  اإلمام حماورة: منها :روايات بعدة هذه قاعدSم على احتجوا :صاحبها إال يدَّعيها

: التفت إىل اجلاثليق فقال Xمث إن الرضا : فيها جاء وقد ٬،الراوندي أوردها اليت واجلاثليق
فقال . لو دل اإلجنيل على ذلك ما جحدناه: ؟ قال نبوة حممد هل دل اإلجنيل على 

X :اسم من أمساء اهللا تعاىل : فقال اجلاثليق. أخربين عن السكتة اليت لكم يف السفر الثالث
فإن قررتك أنه اسم حممد وذكره٬، وأقر عيسى به٬، : Xقال الرضا . ال جيوز لنا أن نظهره

إن فعلت أقررت٬، فاين ال أرد : وال تنكره؟ قال اجلاثليقوأنه بشر بين إسرائيل مبحمد أتقر به 
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فخذ علي السفر الثالث الذي فيه ذكر حممد٬، وبشارة : Xقال الرضا . اإلجنيل وال أجحده
الثالث من اإلجنيل    يتلو ذلك السفر  Xفأقبل الرضا ! هات: قال اجلاثليق. عيسى مبحمد

؟  صفه: ؟ قال اجلاثليق النيب املوصوفيا جاثليق من هذا : ٬، فقالحىت بلغ ذكر حممد    
هو صاحب الناقة والعصا والكساء٬، النيب األمي الذي : ال أصفه إال مبا وصفه اهللا: قال

جيدونه مكتوبا يف التوراة واإلجنيل٬، يأمرهم باملعروف٬، وينهاهم عن املنكر٬، وحيل هلم 
كانت عليهم يهدي إىل اليت  واألغاللالطيبات٬، وحيرم عليهم اخلبائث٬، ويضع عنهم إصرهم 
سألتك يا جاثليق حبق عيسى روح اهللا . الطريق األقصد واملنهاج االعدل٬، والصراط األقوم
؟ فأطرق اجلاثليق مليا٬، وعلم أنه إن جحد  وكلمته٬، هل جتد هذه الصفة يف اإلجنيل هلذا النيب

ومل يصح (٬، هذه الصفة يف اإلجنيل٬، وقد ذكر عيسى هذا النيب] نعم: [اإلجنيل كفر٬، فقال
أما إذا مل تكفر جبحود اإلجنيل٬، وأقررت مبا : Xفقال الرضا ). عند النصارى أنه صاحبكم

فخذ علي يف السفر الثاين٬، فإين أوجدك ذكره٬، وذكر وصيه٬، وذكر  فيه من صفة حممد 
فلما مسع اجلاثليق ورأس اجلالوت ذلك علما أن الرضا . ابنته فاطمة٬، وذكر احلسن واحلسني

X واهللا قد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه٬، إال جبحود التوراة : بالتوراة واإلجنيل فقاال عامل
واإلجنيل والزبور٬، وقد بشر به موسى وعيسى مجيعا٬، ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة أنه حممد 
. هذا٬، فأما امسه حممد٬، فال جيوز لنا أن نقر لكم بنبوته٬، وحنن شاكون أنه حممدكم أو غريه

احتجزمت بالشك٬، فهل بعث اهللا قبل أو بعد من ولد آدم إىل يومنا هذا : Xالرضا  فقال
من الكتب اليت أنزهلا اهللا على مجيع األنبياء غري  يء؟ أو جتدونه يف ش نبيا امسه حممد 

ال جيوز لنا أن نقر لكم بأن حممدا هو حممدكم ألنا إن : ؟ فأحجموا عن جوابه وقالوا حممدنا
 .كرها اإلسالممد ووصيه وابنته وابنيه على ما ذكرت أدخلتمونا يف أقررنا لك مبح

اهللا  عبد أبا مسعت: قال ٬،صبيح بن الوليد الصدوق عن الشيخ برواية أيضاً واحتجÈوا
 .عمره اهللا بتر إال صاحبه غري يدَّعيه ال األمر هذا إن: يقول

 هو قالوه ما بل ٬،وايتنيالرÈ مضمون عن البعد كل بعيد الروايتني هاتني من استنبطوه وما
 .حممد آل على بالكذب والتقوÈل ولو الباطل نصرة تريد اليت املريضة العقول اختراع من
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 ٬،حممد اسم على املشتمل اÙرÈد النص بوجود يكن مل اجلاثليق الرضا على اإلمام فاحتجاج
 ٬،تصاتهخم بعض اإلمام ذكر إن بل ٬،األمر وانتهى "حممد امسه سيخرج نبيا هناك أن" أي

 يأمرهم: "كقوله ٬،أفعاله من مجلة وذكر "والكساء والعصا الناقة صاحب هو": كقوله
 عنهم ويضع ٬،اخلبائث عليهم وحيرÈم ٬،الطيِّبات هلم وحيل ٬،املنكر عن وينهاهم ٬،باملعروف

 ٬،األعدل واملنهاج ٬،األقصد الطريق إىل ويهدي ٬،عليهم كانت اليت إصرهم واألغالل
 ابنته وذكر ٬،وصيَّه وذكر": بقوله ٬،ووصيÈه ٬،ونسله ٬،نسبه حىت ذكر بل" األقوم والصراط
 على تدل وال النيب األكرم شخص تعيِّن األمور هذه وكل "واحلسني احلسن وذكر ٬،فاطمة
 واملعجزات بالفعل قرJا بل ٬،بالدعوى يكتف مل النيب أن يعين ٬،إنكاره ميكن ال وهذا ٬،سواه
  .)١( )!املقدÈس الكتاب نبوءات كل فيه وحتقÐقت ٬،صدقه على الدالة

احتجاج اإلمام  إنّ:   بعد كيل الشتائم واالSامات   يقول أمحد سلمان  :ويرد عليه
مل يقتصر على ذكر االسم فقط٬، وإمنا اقترن بذكر بعض صفاته٬، وأفعاله٬،  Xالرضا 

 الدالة واملعجزات بالفعل قرJا بل... ووصيÈه  ٬،ونسله ٬،نسبه حىت ذكر بل: "وأضاف قائالً
  ! "املقدÈس الكتاب كل نبوءات فيه وحتقÐقت ٬،)٢( صدقه على

يلجأ أمحد    ولكل امرئ من دهره ما تعودا٬، على رأي الشاعر املتنيب    وكالعادة 
احتج مبا ذكر أمحد  Xاإلمام الرضا  سلمان إىل الكذب٬، والتحريف٬، فليست املسألة أنّ

احتج بأن  Xأم مل حيتج٬، وإمنا هل إنه    بعد استثناء كذبة املعجزات الصلعاء    سلمان 
٬، وادعائه بأنه املعين باالسم٬، دليل على أنه هو صاحب جمرد ورود اسم رسول اهللا 

  ؟ الوصايا والنبوءات٬، أم مل حيتج �ذا

املوضع الذي نستشهد به أبني من نار على علم٬، وال يسع أحداً االدعاء بأن نظره 
كما   فبعد أن قال اجلاثليق٬، ورأس اجلالوت٬، وكالمهما ! ضعيف٬، ومل ير ما يراه األسوياء

ولكن مل يتقرر (): حممد(صريح يف أن إشكاله متعلق بتشخيص مصداق االسم    سنرى 

                                                            
  .٧٦ص  -١
؟ ال يوجد طبعًا،  النص الذي استشهد به أحمد سلمان أمامكم انظروا فيه جيدًا، هل ترون فيه ذآرًا للمعجزات -٢

  ! أدمن الكذب، حتى لم يعد يأنف من الفضيحة) أحمد سلمان(ولكن هذا الـ 
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عندنا بالصحة أنه حممد هذا٬، فأما امسه حممد٬، فال جيوز لنا أن نقر لكم بنبوته٬، وحنن شاكون 
  .)أنه حممدكم أو غريه

بالشك٬، فهل بعث اهللا قبل أو بعد من ولد آدم  )١( تجزمتاح(: Xالرضا  أجابه اإلمام
من الكتب اليت أنزهلا اهللا على مجيع  يء؟ أو جتدونه يف ش امسه حممد  إىل يومنا هذا نبياً

  .)األنبياء غري حممدنا

اهللا عز وجل قد صرف  ٬، وهو موضع استداللنا٬، جلي جداً يف أنXّوجواب اإلمام 
  .النص التشخيصي٬، حىت يأيت صاحبه ويدعيه الناس عن ادعاء الوصية٬، أو

  :ي يتضح األمر أكثر للقارئ٬، أقولولك

٬، )امسه حممد هل بعث اهللا قبل أو بعد من ولد آدم إىل يومنا هذا نبياً(: قال Xاإلمام 
مل يدعي أنه صاحب  أي إنه احتج على اجلاثليق وصاحبه بأن أحداً قبل رسول اهللا 

إىل (وال ادعاها أحد بعده٬، ولغاية اليوم الذي جرت فيه املناظرة الوصية الواردة يف كتبهما٬، 
؟ وإذا حصل  ٬، فهل معىن هذا إنه ميكن أن يدعي الوصية أحد يف قابل األيام)يومنا هذا

  ؟ وادعاها شخص ما فهل الدعائه قيمة تذكر

م الرضا أية قيمة ميكن أن ت�عطى لالدعاء الثاين املفترض تعين أن احتجاج اإلما لنالحظ أنّ
X  ًوما قيمة احتجاج قد ينتقض    وحاشا آل حممد   مل يكن حمكما٬ً، بل كان ناقصا

  ؟ بعد ساعة٬، أو يوم

اهللا عز وجل قد صرف  املقصود منه أنّ على أنّ Xالبد أن نفهم احتجاج اإلمام  ٬،إذن
الناس عن ادعاء الوصية أو النص التشخيصي حىت يدعيه صاحبه٬، فإذا ادعاه شخص فهو 

ال قيمة   على افتراض أن هذا ممكن    به حتما٬ً، وكل من يدعي الوصية بعده صاح
  .)٢( الدعائه٬، وهو حمكوم عليه بالكذب سلفاً

                                                            
  ).احتججتم(في إثبات الهداة   -١
على البالتوك، زعموا أنهم سينقضون علينا من خالل دفع بعض " علي مع الحق" بعض السفهاء في غرفة -٢

وادعاء أنه صاحب الوصية، وهذا عالوة على داللته على عدم تورعهم عن " أحمد الحسن"الحمقى للتسمي باسم 
الزمان  وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حين وصف فقهاء آخر. الكذب، يدل على إفالسهم العلمي والديني
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W
ـ   ألهل انتسابه صحÈة ي�علم فال إمساعيل أمحد أما( ):أمحد سلمان(امسعوا ما يقول هذا ال

 ما أهم من للنيب والشهرة ينتسب ال أنه البصرة يف املعروف بل ٬،وعمÈه هو بادÈعائه البيت إال
 .وتنتفي ٬،األنساب به تثبت

 وااللتقاء ٬،ميكن سؤاله وال ٬،صفاته ت�عرف ال ٬،خمتف غائب إمساعيل أمحد أن إىل مضافاً
  .)١( )دليالً االدÈعاء أصبح ندري مىت وال ٬،الربهان من جمرÈدة ادÈعاءات كله عنه ي�ذكر وما ٬،به

يريد القول أننا ال حيق لنا االستدالل بالرواية أعاله٬، أي رواية أمحد سلمان بكالمه أعاله 
 ال ي�علم صحÈة"ألن السيد أمحد احلسن  ؛املناظرة بني اإلمام الرضا٬، واجلاثليق ورأس اجلالوت

  ! على حد زعمه" البيت ألهل انتسابه

ـ  الرواية ألن املفروض إننا باستداللنا ب ؛غاية يف الغرابة) أمحد سلمان(وكالم هذا ال
الرواية اليت نستدل �ا  من أهل البيت٬، باعتبار أنّ Xاملشار إليها نثبت من بني ما نثبته أنه 

تثبت أن احتجاج السيد أمحد احلسن بالوصية يثبت أنه صاحبها٬، ويثبت له بالنتيجة كل ما 
  .Xتثبته الوصية٬، ومن بني ما تثبته أنه من أهل البيت٬، ومن أبناء اإلمام املهدي 

النتيجة فإنه بعدم قبوله استداللنا بالذريعة املذكورة٬، إمنا يصم أذنيه٬، ويستغشي ثيابه٬، وب
من أهل البيت  Xألنه يف واقع احلال يرفض مساع الدليل على أن السيد أمحد احلسن 

ـ    ؟)!أمحد سلمان(بذريعة أنه ال ي�علم أنه من أهل البيت٬، فهل مسعتم حبماقة كحماقة هذا ال

 أمحد أن إىل مضافاً(: األخرى اليت يرفض على أساسها استداللنا٬، وهي قولهأما الذريعة 
٬، فهي هذرمة ال معىن )به وااللتقاء ٬،ميكن سؤاله وال ٬،صفاته ت�عرف ال ٬،خمتف غائب إمساعيل

هلا٬، إذ ال تتوقف صحة االستدالل على هذا الذي زعمه٬، بل يكفي فيها نفس االدعاء٬، بل 
  .هرههذا هو لب االستدالل٬، وجو

                                                                                                                                                                              
إذن يا أحمد سلمان من هم ". فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة، وإليهم تعود: "بقوله

؟ أسمعَت لو ناديت حيًا   "العقول المريضة التي تريد نصرة الباطل ولو بالكذب والتقّول على آل محمد"أصحاب 
 ! ولكن ال حياة لمن تنادي

  .٧٩ص -١
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Wא
أمحد سلمان قاصر حىت عن فهم ما يقوله اآلخرون٬، وهاكم امسعوا ما  نّأمن الواضح 

 حيدثنا التاريخ ألن ؛صاحبها إال اإلمامة أو النبوÈة يدَّعي ال أنه تبيِّن مل األوىل الرواية( :يقول
 للنيب وكذلك املعاصر ابمسيلمة الكذÐ ضمنهم ومن ٬،كثريون واإلمامة النبوة ادÈعى أنه

 يف الرواية هذه تفيدهم فال وعليه ٬،عمرمها قصم ٬،اهللا أن التاريخ يذكر ومل ٬،املتنبِّئة سجاح
 ٬،حممد اإلجنيل يف املذكور بأن اجلاثليق تشكيك على الرد الرضا يف اإلمام قاله ما إال ٬،شيء
 هذا يومنا إىل آدم ولد من بعد أو قبل اهللا بعث فهل": Xفقال  ٬،حممدكم أنه نعلم ال وحنن
 ٬،"حممدنا غري األنبياء مجيع على اهللا أنزهلا اليت الكتب من شيء يف جتدونه أو حممد امسه نبيÈا
 وامسه ٬،املهدي اإلمام ابن املهديÈني أول أن سلمنا إذا ألنا؛ إمساعيل أمحد أتباع ينفع ال وهذا
 وإذا ٬،بعد يظهر املهدي مل اإلمام ألن ؛ألوانه سابق إمساعيل أمحد بأنه التصديق فإن ٬،أمحد
 اإلمام كالم وأما ٬،بعده من األمر يتوىل من هو ٬،أمحد امسه لصلبه )١( ابن هناك فلعل ظهر

 آخر نيب يظهر مل ٬،هجرية ٢٠٠ سنة أي الرضا اإلمام زمان إىل يف أنه واضح الرضا فهو
  .)٢( )واضح فرق األمرين فبني ٬،لبان كان ولو ٬،حممد ٬،امسه

رأ استداللنا برواية املناظرة بني اإلمام الرضا واجلاثليق ورأس اجلالوت يفهم لعل من يق
نستدل �ا على أن اإلمامة أو النبوة ال يدعيها غري صاحبها٬، وإمنا على أن ال بيسر أننا 

الوصية٬، أو النص التشخيصي ال يدعيه إال صاحبه٬، وأمحد سلمان فهم هذا٬، ولكنه أىب إال 
ـ اخلداع والتضليل٬، في   ! )أمحد سلمان(ا لبؤس من يسمعون كلمة أمثال هذا ال

 ولد من بعد أو قبل اهللا بعث فهل"ويدلك على أنه يفهم ما نستدل عليه حديثه عن فقرة 
 مجيع على اهللا أنزهلا اليت الكتب من شيء يف جتدونه أو حممد امسه نبيÈا هذا يومنا إىل آدم

ام٬، وعدم التصريح يف تعليقه على الفقرة٬، لدرجة أن فهو وإن تعمد اإل�. "حممدنا غري األنبياء
بعض القراء قد ال يفهم ما يريد قوله٬، إال أن سياق كالمه يفضح ما حاول التكتم عليه٬، 

                                                            
  ابنًا، فما رأي سيبويه الزمن األغبر؟: لصحيحآذا وا -١
  .٧٩ص -٢
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وهو من جهة أن استداللنا كان على ما ذكرته٬، ومن جهة أخرى أن الفقرة املذكورة تدل 
  .ال يدعيها غري صاحبها يدل على أن الوصية Xفعالً على أن كالم اإلمام الرضا 

 اإلمام كالم وأما(: ويتأكد األمر أكثر من خالل الفقرة التالية من كالم أمحد سلمان
 آخر نيب يظهر مل ٬،هجرية ٢٠٠ سنة أي الرضا اإلمام زمان إىل يف أنه واضح الرضا فهو

  !) لبان كان ولو ٬،حممد ٬،امسه

الوصية ال يدعيها غري  دل على أنّوإن كان ي Xما قاله اإلمام الرضا  فمعىن كالمه أنّ
٬، ومل يتحدث عن ما بعد هذا اليوم٬، إذن أمحد )هذا يومنا إىل(: قال Xصاحبها٬، إال أنه 

 .)١( سلمان فهم استداللنا ولكنه أراد خداع القارئ باحلديث عن مدعي النبوة واإلمامة

٬، وجيعله بال Xكالمه يوهن استدالل اإلمام الرضا  وليت هذا املخادع انتبه إىل أنّ
قيمة٬، كما ذكرنا٬، ولكنه ال يبايل فهمÈه حرب الدعوة اليمانية املباركة٬، بأي سالح٬، وبأي 

  ! مثن

 املهديÈني أول أن سلمنا إذا ألنا؛ إمساعيل أمحد أتباع ينفع ال وهذا(: قول أمحد سلمانأما 
٬، فهو دليل على )وانهأل سابق إمساعيل أمحد بأنه التصديق فإن ٬،أمحد وامسه ٬،املهدي اإلمام ابن

  إذ كيف ال ينفعنا وهو . )٢( ضعف عقله٬، وعلى أنه من الرجال الذين خلقوا لقصعة وثريد
من يدعي الوصية فهو صاحبها٬، وبالتايل يثبت له ما  يدل على أنّ   كما سبق أن ذكرت 

  ؟ Xتثبته٬، ومن بني ما تثبته البنوة لإلمام املهدي 

أليس هذا !!  ويزعم عدم وجودهعن مساع الدليل٬،  هنا يكرر أمحد سلمان صمÈ أذنيه
!  ال دليل ألنه قرر سلفاً أن ال يسمع الدليل: ؟ فهو يقول مضحكاً ومبكياً يف الوقت عينه

  .)٣(﴾ي[ع]قÂلُونَ الَ فَ̀هم] ̀عم]يÒ ̀بكْمÒ ̀صمٌّ﴿

  

                                                            
فهذه الرواية : (بعد أن يستشهد برواية، سنرى أنها ال تخدم غرضه ٨١هذا المخادع سيقول نصًا في ص بل إّن -١

  ).الصحيحة تكشف عن أنه ربما يدَّعي الوصّية غير صاحبها
  .صة وثريدورجاًال لق*** خلق اهللا للحروب رجاًال : قال الشاعر -٢
  .١٧١: البقرة -٣
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Wא
 غري يدَّعيه ال مراأل هذا أن فيها ورد اليت األخرى الرواية وأما( :يقول أمحد سلمان

 عقاب يف ٬،األعمال عقاب الصدوق يف الشيخ رواها الرواية فهذه ٬،عمره اهللا إال بتر صاحبه
 كما اإلهالك العمر معاجلة ببتر املراد ليس أنه خيفى وال ٬،بأهل هلا وليس اإلمامة ادÈعى من
 من أقل سنني امةاإلم مدÈعي بأن يعيش يتحقÐق وهذا ٬،القطع هو البتر ألن؛ بعضهم يفهمه رمبا

 من كثرياً ألن؛ الرواية عليه حتمل أن ينبغي وهذا ما ٬،اإلمامة يدَّع مل لو يعيشها اليت السنني
 الفرقة مؤسِّس مثل ...باهلالك  تعاىل اهللا فلم يعاجلهم ٬،النبوة بل اإلمامة ادَّعوا الناس

  .)١()وبدعهم الالSمض ينشرون طويلة سنني عاشوا الذين ٬،البهائي الدين ومؤسس ٬،القاديانية

٬، والترب هو )٢( )ترب(٬، ورواها الكليين بصورة )بتر(هذه الرواية رواها الصدوق بصورة 
التدمري واإلهالك٬، وهو أقرب إىل الفعل العنيف٬، واإلسراع يف إيقاع العقوبة٬، كما يستشف 

ـ̀ؤالء إِن½﴿: من بعض املوارد اليت ورد فيها الفعل٬، أو إحدى مشتقاته٬، مثل قوله تعاىل  ه[
Òمَّا ̀مت[بَّر [̀هم ÂيهÂلَا﴿: ٬، وقوله تعاىل)٣(﴾ف]و Âني[ ت[زِدÂمÂ٬، وقوله تعاىل)٤(﴾ت[ب[اراً إِل½ا الظ½ال :
  .)٦( ٬،)٥(﴾ت[ت]بِرياً ع[لَو]اْ م[ا و[لẦيت[بِّ̀رواْ﴿

٬، فاملعاجلة٬، على )اإلهالك العمر معاجلة ببتر املراد ليس أنه(: ليس صحيحاً قوله ٬،إذن
  ؟ ريه٬، متضمنة يف معىن البتر والترب٬، وال أدري بأي دليل مينعها٬، غري اهلوى والتحكمحد تعب

                                                            
 .٨٠ – ٧٩ص  -١
إن هذا األمر ال يدعيه  :سمعت أبا عبد اهللا يقول: قال ،عن الوليد بن صبيح: (٣٧٣ص ١الشيخ الكليني ج - الكافي  -٢

  ).اهللا عمره غير صاحبه إال تبر
 .١٣٩: عرافاأل -٣
 .٢٨: نوح -٤
 .٧: سراءاإل -٥
يشير فيه إلى العابد والمعبود من " أن هؤالء متبر ما هم فيه: ("٥٢٨ص ٤قال الشيخ الطوسي في التبيان ج -٦

" وال تزد الظالمين إال تبارا"األصنام ومعناه مهلك، فالمتبر المهلك المدمر عليه، والتبار الهالك، ومنه قوله تعالى 
اء متكسر متبر، يقال لكل إن: أن معدنه مهلكة، وقال الزجاج -أحدهما : ومنه التبر للذهب سمي بذلك ألمرين

  ). وآسارته تبره
. هالآا*  "تبارا "* مهلك، و *  "متبر"*  "تبر": (٢٣٠فخر الدين الطريحي ص -وورد في تفسير غريب القرآن 

  ).أي يدمروا ويخربوا*  "وليتبروا ما علوا تتبيرا"* أهلكنا *  "تبرنا"* و 
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 يعيش(: املعىن الذي ذهب إليه أقرب إىل مفهوم النقص منه إىل القطع٬، فقوله هذا على أنّ
ال يشعران  )طويلة سنني عاشوا(: ٬، وقوله)يعيشها اليت السنني من أقل سنني اإلمامة مدÈعي

  .القطع٬، الذي يشعر القارئ ال ريب يف أنه يستبطن معىن التغيري العنيف واملفاجئ أبداً مبعىن

الرواية ال ميكن أن تعين أن البتر٬، أو الترب يطال مدعي  كان ينبغي أن يكون واضحاً أنّ
النبوة أو اإلمامة٬، فكما قال هو هناك الكثري الذين ادعومها٬، بل ادعوا اإللوهية دون أن حيصل 

فاملقصود إذن ال ميكن أن يكون هذا املعىن٬، أي . ن أن يسميه الناس بترا٬ً، أو ترباًهلم ما ميك
  .ادعاء الوصية٬، أو النص التشخيصيادعاء املقام أو املنصب فقط٬، وإمنا 

 ؟ "كرمي رسول لقول إنه: "قوله: قلت (...: قال٬، X املاضي احلسن أيب ورد عن
 ما قليال شاعر بقول هو وما: "قلت: قال .X علي والية يف اهللا عن جربئيل يعين: قال

 اهللا فأنزل علي٬، يف ªذا اهللا أمره وما ربه على كذاب حممداً إنّ: قالوا: قال ؟ "تؤمنون
) حممد( علينا تقول ولو*  العاملني رب من ترتيل) علي والية إن(: "فقال قرآنا بذلك
 إنّ: "فقال القول عطف مث ٬،"الوتني منه لقطعنا مث*  باليمني منه ألخذنا*  األقاويل بعض

 حلسرة) علياً( وإن*  مكذبني منكم أن لنعلم وإنا) للعاملني( للمتقني لتذكرة) علي والية(
 يقول "العظيم ربك باسم) حممد يا( فسبح*  اليقني حلق) واليته( وإن*  الكافرين على

  .)١( )الفضل هذا أعطاك الذي العظيم ربك اشكر

 ملا: يقول ٬،X حممد بن جعفر اهللا عبد أبا مسعت(: لقا وهب٬، بن وورد عن معاوية
 الرجلني أحد قال قال٬، ما X علي يف  اهللا رسول وقال خم غدير يوم كان

 علينا تقول ولو": تعاىل اهللا فأنزل. تقو»له شيء إال هو وال ªذا٬، اهللا أمره ما واهللا: لصاحبه
 عنه أحد من منكم فما * وتنيال منه لقطعنا مث * باليمني منه ألخذنا * األقاويل بعض

 يعين "مكذبني منكم أن لنعلم وإنا" ٬،X عليا يعين "للمتقني لتذكرة وإنه * حاجزين
  .)٢( )"العظيم ربك باسم فسبح * اليقني حلق وإنه * الكافرين على حلسرة وإنه" ٬،٬،بواليته

                                                            
  .٤٣٣ – ٤٣٢ص ١ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١
  .٢٤١ص ١ج :القاضي النعمان المغربي - شرح األخبار -٢
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 من النيب قال ملا :خرب يف X الصادق عن ٬،عمار بن معاوية: (وروى ابن شهر آشوب
 يتقو»له٬، شيء إال هو وما ªذا أمره ما واهللا وال: العدوي قال مواله فعلي مواله كنت
 نهإو ٬،حممداً يعين الكافرين على: قوله إىل األقاويل٬، بعض علينا تقول ولو تعاىل اهللا فأنزل
  .)١( )علياً به يعين اليقني حلق

 رجالن قال ٬،X علي ةوالي نزلت ملا: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن( :وروى يف احملتضر
 : تعاىل  اهللا فأنزل عمه٬، ابن يشرف أن أراد ولكنه اهللا تلقاء من هذا ما واهللا: الناس من
 فَم[ا # الْو[تÂني[ مÂن]̀ه لَقَطَع]ن[ا ثُمَّ # بِالْي[مÂنيِ مÂن]̀ه لَأَخ[ذْن[ا # الْأَقَاوِيلِ ب[ع]ض[ ع[لَي]ن[ا ت[قَوَّلَ و[لَو]﴿

 أَن½ لَن[ع]لَ̀م و[إِنَّا﴿ ٬،X علياً به يعين ﴾لÁلْ̀متَّقÂني[ لَت[ذْكÂر[ةٌ و[إِنَّ̀ه # ح[اجِزِين[ ̀هع[ن] أَح[دÕ مِّن] مÂنكُم
 علياً به يعين ﴾الْكَافÂرِين[ ع[لَى لَح[س]ر[ةٌ و[إِنَّ̀ه﴿ :قاال اللذين الرجلني به يعين ﴾مُّكَذÁبِني[ مÂنكُم
X،نيِ لَح[قُّ و[إِنَّ̀ه﴿ ٬Âعلي والية به يعين ﴾الْي[ق X،ر[بِّك[ بِاس]مِ فَس[بِّح]﴿ ٬ 

  .)٣(٬،)٢()﴾الْع[ظÂيمِ

 لَأَخ[ذْن[ا # الْأَقَاوِيلِ ب[ع]ض[ ع[لَي]ن[ا ت[قَوَّلَ و[لَو]﴿: قوله تعاىل والروايات واضحة جداً يف أنّ
 لَت[ذْكÂر[ةٌ و[إِنَّ̀ه # زِين[ح[اجِ ع[ن]̀ه أَح[دÕ مِّن] مÂنكُم فَم[ا # الْو[تÂني[ مÂن]̀ه لَقَطَع]ن[ا ثُمَّ # بِالْي[مÂنيِ مÂن]̀ه

٬، فاألخذ Xحبق علي  نزل بشأن النص التشخيصي الذي قاله رسول اهللا  ﴾لÁلْ̀متَّقÂني[
  .باليمني وقطع الوتني يطال إذن من يدعي النص التشخيصي كذباً

> 
 يف حاله لمي�ع ال إمساعيل أمحد فإن ذلك كل عن اإلغماض ومع( :يقول أمحد سلمان

 يصح احتجاج ولكي ٬،وأهلكه عمره بتر قد تعاىل اهللا أن أو ٬،معاىف سامل هو هل ٬،هذا الوقت
 يزال حيا ال أمحد إمساعيل أن يثبتوا أن عليهم ٬،األقل على الفترة هذه يف القاعدة �ذه هؤالء
  .)٤( )عمره يبتر مل تعاىل اهللا أن من نتأكد حىت ٬،معاىف

                                                            
  .٢٣٨ص ٢ج :ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب  -١
 .٥٢ – ٤٤: الحاقة -٢
 .١١٩ – ١١٨ص :حسن بن سليمان الحلي -المحتضر  -٣
  .٨٠ص -٤
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حياً معاىف متيسرة للجميع٬، فخطاباته الصوتية٬،  Xأمحد احلسن السيد  إثبات أنّ: أقول
  .وكتبه تشهد على هذه احلقيقة

W
) الدين كمال( يف الصدوق أخرجها اليت الرواية هي الظهر وقاصمة( :يقول أمحد سلمان

: الوليد قاال بن أمحد بن احلسن بن وحممد ٬،أيب حدثنا: يوسف٬، قال وصيÈة على عند حديثه
 بن وأمحد ٬،العطار حيىي بن وحممد ٬،احلمريي جعفر بن اهللا وعبد ٬،اهللا عبد بن سعد ناحدث

 نصر أيب بن حممد بن عن أمحد ٬،عيسى بن حممد بن أمحد حدثنا: قالوا ٬،مجيعاً إدريس
 يعقوب بن يوسف إن: اهللا قال أيب عبد عن ٬،احلليب حممد عن ٬،عثمان بن أبان عن ٬،البزنطي
 هؤالء إن: فقال ٬،رجالً مثانون وهم يعقوب آل مجع الوفاة حضرته حني عليهما اهللا صلوات
 من برجل أيديهم من اهللا ينجيكم وإمنا ٬،العذاب سوء ويسومونكم ٬،عليكم سيظهرون القبط
 بين من الرجل فجعل. آدم جعد طوال عمران غالم بن موسى امسه ٬،بن يعقوب الوي ولد

 أيب عن ٬،بن عثمان أبان فذكر. موسى ابنه عمران ويسمي ٬،عمران ابنه يسمÈي إسرائيل
 كذÐاباً مخسون قبله خرج حىت موسى خرج ما: قال جعفر أنه أيب عن ٬،بصري أيب عن احلسني

 أنه عن تكشف الصحيحة الرواية فهذه. بن عمران موسى أنه يدÈعي كلهم ٬،إسرائيل بين من
 بين يف النبوة كذÐاباً مخسني وادÈعاء ٬،ذلك بوقوع خترب هي بل ٬،صاحبها غري الوصيÈة يدَّعي رمبا

  .)١( )القوم يدَّعيه ملا مسقط يوسف وهذا اهللا نيب على وصيÈة بناًء إسرائيل

  :ويرد عليه

البد من التنويه قبالً إىل أن ما أورده أمحد سلمان ليس رواية واحدة كما قال٬، وإمنا   ١
شيخ الصدوق جمموعة من الروايات املتداخلة٬، كما يعرف من يقرأ نص ما أخرجه ال

... بن عثمان  أبان فذكر(: ٬، بل يتضح هذا حىت يف اجلزء الذي اقتبسه منها٬، فقوله)٢(كامالً
                                                            

 .٨١ – ٨٠ص -١
حدثنا أبي، : (١٥٢ – ١٤٧الشيخ الصدوق ص -إليكم الرواية آاملة آما وردت في آمال الدين وتمام النعمة  -٢

حدثنا سعد بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن جعفر الحميري، : قاال ،ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اهللا عنهما
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن  :قالوا ،ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد ابن إدريس جميعًا
يوسف بن يعقوب  إّن: قال، Xمد الحلبي، عن أبي عبد اهللا أبي نصر البزنطي، عن أبان بن عثمان، عن مح

هؤالء القبط سيظهرون عليكم  إّن: فقال صلوات اهللا عليهما حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم ثمانون رجًال
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، Xويسومونكم سوء العذاب وإنما ينجيكم اهللا من أيديهم برجل من ولد الوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران 

فذآر أبان بن . فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمى ابنه عمران ويسمي عمران ابنه موسى. طوال جعد آدمغالم 
 ما خرج موسى حتى خرج قبله خمسون آذابًا: أنه قال Xعثمان، عن أبي الحسين عن أبي بصير، عن أبي جعفر 

وقال له آهنته  ،ويطلبون هذا الغالم فبلغ فرعون أنهم يرجفون به. من بني إسرائيل آلهم يدعي أنه موسى بن عمران
فوضع القوابل على النساء . هالك دينك وقومك على يدي هذا الغالم الذي يولد العام من بني إسرائيل إّن: وسحرته

إذا ذبح الغلمان : ال يولد العام ولد إال ذبح، ووضع على أم موسى قابلة فلما رأي ذلك بنو إسرائيل قالوا: وقال
ن أمر اهللا إبل باشروهن ف: Xال نقرب النساء، فقال عمران أبو موسى : هلكنا، فلم نبق، فتعالوا واستحيى النساء

واقع ولو آره المشرآون، اللهم من حرمه فإني ال أحرمه، ومن ترآه فإني ال أترآه، ووقع على أم موسى فحملت، 
ملته أمه وقعت عليها المحبة وآذلك فوضع على أم موسى قابلة تحرسها فإذا قامت قامت وإذا قعدت قعدت، فلما ح

خذ ولدي أولدت  ال تلوميني فإني إذا: ؟ قال مالك يا بنية تصفرين وتذوبين: حجج اهللا على خلقه، فقالت لها القابلة
ما شاء اهللا، : ال تخزني فإني سوف أآتم عليك، فلم تصدقها، فلما أن ولدت التفت إليها وهي مقبلة فقالت: فذبح، قالت
: إني سوف أآتم عليك، ثم حلمته فأدخلته المخدع وأصلحت أمره، ثم خرجت إلى الحرس فقالت ألم أقل: افقالت له

فانصرفوا، فأرضعته فلما خافت عليه الصوت أوحى اهللا إليه  ،فإنما خرج دم منقطع -وآانوا على الباب  -انصرفوا 
يل مصر فوضعته في التابوت، ثم دفعته في اليم، فاطرحيه في ن أن اعملي التابوت، ثم اجعليه فيه، ثم أخرجيه ليًال
الريح ضربته فانطلقت به، فلما رأته قد ذهب به الماء همت أن  فجعل يرجع إليها وجعلت تدفعه في الغمر، وإّن

إنها : وآانت المرأة الصالحة امرأة فرعون وهي من بني إسرائيل، قالت لفرعون: قال. تصبح فربط اهللا على قلبها
ع فأخرجني واضرب لي قبة على شط النيل حتى أتنزه هذه األيام، فضربت لها قبة على شط النيل إذ أقبل أيام الربي

شيئا، فلما دنا منها ثارت  ىإي واهللا يا سيدتنا إنا لنر: ؟ قالوا على الماء ىهل ترون ما أر: التابوت يريدها، فقالت
ا عليها فجذبته وأخرجته من الماء فأخذته فوضعته في إلى الماء فتناولته بيدها وآاد الماء يغمرها حتى تصايحو

: هذا ابني، فقالوا: فوقعت عليها منه محبة، فوضعته في حجرها وقالت ،حجرها، فإذا هو غالم أجمل الناس وأسترهم
 حلوًا ًاطيب إني أصبت غالمًا: ، فقامت إلى فرعون وقالتإي واهللا يا سيدتنا واهللا مالك ولد وال للملك فاتخذي هذا ولدًا

الماء جاء به، فلم  واهللا ما أدري إال أّن: ؟ قالت ومن أين هذا الغالم: فيكون قرة عين لي ولك فال تقتله، قال نتخذه ولدًا
لم يبق أحد من رؤوس من آان مع فرعون إال بعث إليه  الملك قد تبنى ابنًا تزل به حتى رضي، فلما سمع الناس أّن

وال  اطلبوا البني ظئرًا: ، قال امرأة فرعوننه فأبى أن يأخذ من امرأة منهن ثديًاأو تحض امرأته لتكون له ظئرًا
، فانطلقت حتى أتت انظري أترين له أثرًا :قصيه ، فجعل ال يقبل من امرأة منهن، فقالت أم موسى ألختهتحقروا أحدًا

ادخلوها، فلما : وتكفله لكم، فقالتوههنا امرأة صالحة تأخذ ولدآم  قد بلغني أنكم تطلبون ظئرًا: باب الملك فقالت
اذهبي يا بنية فليس لنا فيك حاجة، فقلن لها : قالت ،من بني إسرائيل: ؟ قالت ممن أنت: دخلت قالت لها امرأة فرعون

أرأيتم لو قبلها يرضى فرعون أن يكون الغالم من : انظري عافاك اهللا يقبل أوال يقبل، فقالت امرأة فرعون: النساء
: فانظري يقبل أوال يقبل، قالت امرأة فرعون: قلن ،فال يرضى - يعنى الظئر  - والمرأة من بني إسرائيل  بني إسرائيل

فدخلت عليها فدفع إليها موسى فوضعته في  ،امرأة الملك تدعوك إّن: فاذهبي فادعيها، فجاءت إلى أمها وقالت
إني : عون أن ابنها قد قبل قامت إلى فرعون فقالتحجرها، ثم ألقمته ثديها فازدحم اللبن في حلقه، فلما رأت امرأة فر

، هذا مما ال يكون أبدًا :فرعون قال ،من بني إسرائيل: ؟ قالت ممن هي: وقد قبل منها، فقال قد أصبت البني ظئرًا
ك ؟ إنما هو ابن ما تخاف من هذا الغالم: فلم تزل تكلمه فيه وتقول ،الغالم من بني إسرائيل والظئر من بني إسرائيل

في آل فرعون وآتمت أمه خبره وأخته والقابلة،  Xفنشأ موسى . حتى قلبته عن رأيته ورضي ،ينشأ في حجرك
إسرائيل تطلبه وتسأل عنه  - وآانت بنو : ال يعلم به بنو إسرائيل قال Xحتى هلكت أمه والقابلة التي قبلته، فنشأ 

عنه، فأرسل إليهم فزاد في العذاب عليهم، وفرق بينهم فبلغ فرعون أنهم يطلبونه ويسألون : فيعمى عليهم خبره، قال
قد : فخرجت بنو إسرائيل ذات ليلة مقمرة إلى شيخ لهم عنده عليم فقالوا: ونهاهم عن االخبار به والسؤال عنه، قال

اهللا واهللا إنكم ال تزالون فيه حتى يجيئ : ؟ قال آنا نستريح إلى األحاديث فحتى متى وإلى متى نحن في هذا البالء
تعالى ذآره بغالم من ولد الوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران غالم طوال جعد فبينا هم آذلك إذ أقبل موسى 

: موسى، قال: ؟ قال ما اسمك يرحمك اهللا: يسير على بغلة حتى وقف عليهم، فرفع الشيخ رأسه فعرفه بالصفة فقال له
خذ بيده فقبلها وثاروا إلى رجله فقبلوها فعرفهم وعرفوه واتخذ فوثب إليه الشيخ فأ: عمران، قال -ابن : ابن من؟ قال

من آل فرعون من  فمكث بعد ذلك ما شاء اهللا، ثم خرج فدخل مدينة لفرعون فيها رجل من شيعته يقاتل رجًال. شيعة
 قد أعطى Xالقبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه القبطي فوآزه موسى فقضي عليه، وآان موسى 

من آل فرعون فأصبح في  موسى قتل رجًال إّن: بسطة في الجسم وشدة في البطش، فذآره الناس وشاع أمره، وقالوا
: فلما أصبحوا من الغد إذا الرجل الذي استنصره باألمس يستصرخه على آخر، فقال له موسى ،يترقب المدينة خائفًا

لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني  بطش بالذي هو عدوفلما أراد أن ي"إنك لغوي مبين، باألمس رجل واليوم رجل 
وجاء رجل من * في األرض وما تريد أن تكون من المصلحين  باألمس إن تريد إال أن تكون جبارًا آما قتلت نفسًا

فخرج منها خائفا * أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن المال يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين 
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 احلسني أيب ٬، هذه رواية أخرى يرويها أبان عن)بن عمران موسى أنه يدÈعي كلهم: إىل قوله
 عبد أيب عن ٬،احلليب ٬، بينما الرواية األوىل يرويها عن حممدXجعفر  أيب عن ٬،بصري أيب عن
والرواية الثانية٬، كما كل الروايات املضمÈنة األخرى٬، جاءت بصورة الكالم املستعرض٬، . اهللا

٬، والروايات Xفاألصل هي الرواية الواردة عن أيب عبد اهللا . )١( وعلى طريقة تداعي املعاين
ورد  األخرى أشبه ما تكون باهلوامش حيفزها٬، أو يذكر الرواة �ا منت الرواية األصل٬، فمثالً

صاروا يسمون   ومن باب التيمن مبوسى النيب املنقذ    بين إسرائيل  إنّ: يف الرواية األصل
وهذا يسمي ابنه باسم موسى٬، هذا املقطع من الرواية ذكّر ) عمران(أبناءهم باسم أيب موسى 

بعض الرواة برواية وردت عن أبان بسنده عن أيب جعفر تتحدث عن خروج مخسني كذاباً 
   ي أنه موسى بن عمران٬، وكأن الرواي وجد يف الرواية األصل التعليل املناسب كلهم يدع

  .هلذا العدد الكبري من املدعني املتوافقني باالسم   بزعمه 

                                                                                                                                                                              
فخرج من مصر بغير ظهر وال دابة وال خادم، تخفضه أرض وترفعه أخرى حتى انتهى إلى أرض مدين،  ،"بيترق

فانتهى إلى أصل شجرة فنزل فإذا تحتها بئر وإذا عندها أمة من الناس يسقون، وإذا جاريتان ضعيفتان، وإذا معهما 
ضعيفتان ال نقدر أن نزاحم الرجال فإذا سقى  أبونا شيخ آبير ونحن جاريتان: قالتا ،ما خطبكما: غنيمة لهما، قال

قدما غنمكما فسقى لهما، ثم رجعتا بكرة قبل الناس، ثم : فأخذ دلوهما وقال لهما Xالناس سقينا، فرحمهما موسى 
فروي أنه قال ذلك وهو  - " فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير"تولى موسى إلى الشجرة فجلس تحتها، 

رحمنا  صالحًا وجدنا رجًال: ؟ قالتا ما أعجلكما في هذه الساعة: فلما رجعتا إلى أبيهما قال - ة محتاج إلى شق تمر
إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت  :فجاءته تمشي على استحياء قالت ،فادعيه لي اذهبي :فسقي لنا، فقال إلحداهما

فلما "بنو يعقوب ال ننظر في أعجاز النساء وجهني إلى الطريق وامشي خلفي فإنا : قال لها Xفروي أن موسى . لنا
قالت إحديهما يا أبت استأجره إن خير من * ال تخف نجوت من القوم الظالمين  جاءه وقص عليه القصص قال

قال إني أريد أن أنكحت إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا * استأجرت القوي األمين 
فلما قضي موسى . ن األنبياء عليهم السالم ال يأخذون إال بالفضل والتمامضى أتمهما ألفروي أنه ق ".فمن عندك

لعلى آتيكم  امكثوا إني آنست نارًا: فقال ألهله نارًا ىفرأ األجل وسار بأهله نحو بيت المقدس أخطأ عن الطريق ليًال
أسفلها إلى أعالها، فلما دنا منها تأخرت  منها بقبس أو بخبر من الطريق، فلما انتهى إلى النار إذا شجرة تضطرم من

عنه فرجع وأوجس في نفسه خيفة، ثم دنت منه الشجرة فنودي من شاطئ الوادي األيمن في البقعة المبارآة من 
ولم يعقب فإذا  الشجرة أن يا موسى إني أنا اهللا رب العالمين، وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز آأنها جان ولى مدبرًا

فرجع  ،ارجع: فقال له ربه عز وجل ع ألسنانها صرير يخرج منها مثل لهب النار، فولى موسى مدبرًاحية مثل الجذ
نعم فال تخف، فوقع عليه األمان : ؟ قال هذا الكالم الذي أسمع آالمك ،يا إلهي: وهو يرتعد ورآبتاه تصطكان، فقال

اخلع نعليك إنك بالواد : عادت عصا، وقيل له فوضع رجله على ذنبها، ثم تناول لحييها فإذا يده في شعبة العصا قد
" فاخلع نعليك" :وروي في قوله عز وجل. (فروى أنه أمر بخلعهما ألنهما آانتا من جلد حمار ميت. المقدس طوى
ثم أرسله اهللا عز وجل إلى فرعون ومالئه بآيتين بيده ). خوفك من ضياع أهلك وخوفك من فرعون: أي خوفيك
آن لما ال ترجوا أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن : أنه قال لبعض أصحابه Xدق فروي عن الصا. والعصا
، فرجع إليهم وهو رسول نبي فأصلح اهللا تبارك وتعالى أمر عبده ونبيه موسى خرج ليقتبس ألهله نارًا Xعمران 
X يصلح له أمره في ليلة آما في ليلة، وهكذا يفعل اهللا تبارك وتعالى بالقائم الثاني عشر من األئمة   عليهم السالم ،

  ).ويخرجه من الحيرة والغيبة إلى نور الفرج والظهور Xأصلح أمر نبيه موسى 
  .أي على طريقة الشيء بالشيء ُيذآر -١
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فخطرت . )طوى املقدس بالواد إنك نعليك اخلع: (وكذلك ورد يف الرواية األصل
 جلد من كانتا ألJما هماخبلع أمر أنه فروى: (لبعض الرواة رواية من باب التعليل٬، فقال

 ضياع من خوفك: خوفيك أي" نعليك فاخلع" :وجل عز قوله يف وروي( أو .)ميت محار
  ).فرعون من وخوفك أهلك

. )والعصا بيده بآيتني ومالئه فرعون إىل وجل عز اهللا أرسله مث: (وورد يف الرواية األصل
 لبعض قال أنه X ادقالص عن فروي: (٬، فقالXفتذكر بعض الرواة رواية عن الصادق 

 ليقتبس خرج X عمران بن موسى فإن ترجو٬، ملا منك أرجى ترجو ال ملا كن: أصحابه
  ).نيب رسول وهو إليهم فرجع نارا٬، ألهله

ألنه بقدر تعلق  ؛حمل نظر) الصحيحة الرواية فهذه: (وبالنتيجة يكون قول أمحد سلمان
 أيب عن ٬،بن عثمان ثانية الوارد عن أباناألمر بالرواية اليت يستشهد هو �ا٬، أي الرواية ال

فنحن ال . جعفر٬، هذه الرواية مشكوك يف صحتها على األقل أيب عن ٬،بصري أيب عن احلسني
نعرف الواسطة بني أبان وبني الشيخ الصدوق٬، هل هي نفس الواسطة اليت وردت من خالهلا 

   ؟ Xالرواية األوىل٬، أو الرواية األصل الواردة عن أيب عبد اهللا 

ما حيملنا على التشكيك هو ورود روايات أخرى٬، كما مرÈ قبل قليل٬، ال نعلم هلا  إنّ
الشيخ الصدوق  ٬، فال ندري هل هي من إضافة النساخ٬، أم إنّ)روي(سندا٬ً، مروية بصورة 

  ؟ زج �ا يف ثنايا الرواية األصل

يل ذات ليلة فخرجت بنو إسرائ: قال: (الرواية األصل تؤيد ما نقوله٬، فقد ورد فيها  ٢
قد كنا نستريح إىل األحاديث فحىت مىت وإىل مىت : مقمرة إىل شيخ هلم عنده عليم فقالوا

اهللا تعاىل ذكره بغالم من  جييءواهللا إنكم ال تزالون فيه حىت : ؟ قال حنن يف هذا البالء
فبينا هم كذلك إذ أقبل  ٬،ولد الوي بن يعقوب امسه موسى بن عمران غالم طوال جعد

ما : يسري على بغلة حىت وقف عليهم٬، فرفع الشيخ رأسه فعرفه بالصفة فقال لهموسى 
فوثب إليه : عمران٬، قال  ابن : ؟ قال ابن من: موسى٬، قال: ؟ قال امسك يرمحك اهللا
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فهم  .)الشيخ فأخذ بيده فقبلها وثاروا إىل رجله فقبلوها فعرفهم وعرفوه واختذ شيعة
  .اكتفوا من موسى بامسه٬، كما ترون

٬، وما جيري على بين إسرائيل٬، وكيفية تعرفهم Xوتوجد رواية أخرى لوصية يوسف 
٬، وتتفق معها يف ٬X، ختتلف قليالً عن تلك الواردة عن اإلمام الصادق Xعلى موسى 

من خالل االسم٬، وإليكم  Xالكثري من التفاصيل٬، والسيما مشهد التعرÈف على موسى 
 الشهداء سيد أبيه عن احلسني٬، بن علي ابدينالع سيد عن جبري٬، بن سعيد عن( :الرواية
 عليهم اهللا صلوات طالب أيب بن علي املؤمنني أمري الوصيني سيد أبيه عن علي٬، بن احلسني
 اهللا فحمد بيته وأهل شيعته مجع الوفاة X يوسف حضرت ملا:  اهللا رسول قال: قال

 األطفال وتذبح احلباىل نبطو وتشق الرجال فيها يقتل تناهلم٬، بشدة حدثهم مث عليه وأثىن
 هلم ونعته طوال٬، أمسر رجل وهو يعقوب٬، بن الوي ولد من القائم يف احلق اهللا يظهر حىت

 القائم قيام منتظرون وهم إسرائيل بين على والشدة الغيبة ووقعت بذلك فتمسكوا بنعته٬،
 ٬،ىلوالب عليهم واشتدت ظهوره عالمات ورأوا بوالدته بشروا إذا حىت ٬،سنة مائة أربع
 أحاديثه إىل يسترحيون كانوا الذي الفقيه وطلب واحلجارة٬، باخلشب عليهم ومحل

 بعض إىل ªم فخرج حديثك٬، إىل نستريح الشدة مع كنا: فقالوا وراسلوه فاستتر٬،
 هم فبينا قمراء٬، ليلة وكانت األمر٬، وقرب ونعته القائم حديث حيدثهم وجلس الصحاري

 من خرج وقد ٬،السن حديث الوقت ذلك يف وكان X موسى عليهم طلع إذ كذلك
 خز٬، طيلسان وعليه بغلة وحتته إليهم وأقبل موكبه عن فعدل الرتهة يظهر فرعون دار
 هللا احلمد: قال مث فقبلهما قدميه على وانكب إليه فقام ٬،بالنعت عرفه الفقيه رآه فلما

 األرض على أكبواف صاحبهم أنه علموا ذلك الشيعة رأي فلما أرانيك٬، حىت ميتين مل الذي
 بعد غاب مث فرجكم٬، اهللا يعجل أن أرجو: قال أن على يزدهم فلم وجل٬، عز هللا شكراً
 عليهم أشد الثانية الغيبة فكانت أقام٬، ما شعيب عند فأقام مدين مدينة إىل وخرج ذلك٬،

 ال أنه إليه فبعثوا الفقيه واستتر عليهم ىالبلو واشتدت سنة ومخسني نيفاً وكان األوىل من
 نفوسهم وطيب واستدعاهم الصحاري بعض إىل فخرج عنا٬، استتارك على لنا صرب

: بأمجعهم فقالوا سنة٬، أربعني بعد عنهم مفرج أنه إليه أوحى وجل عز اهللا أنّ وأعلمهم
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 ٬،"هللا احلمد" لقوهلم سنة ثالثني جعلتها قد: هلم قل إليه وجل عز هللا فأوحى هللا٬، احلمد
 ال: فقالوا سنة٬، عشرين جعلتها قد: هلم قل إليه اهللا فأوحى ٬،اهللا فمن نعمة كل: فقالوا

 إال السوء يصرف ال: فقالوا ٬،عشراً جعلتها قد: هلم قل إليه اهللا فأوحى اهللا٬، إال باخلري يأيت
 إذ كذلك هم فبينا فرجكم٬، يف لكم أذنت فقد تربحوا ال: هلم قل إليه اهللا فأوحى اهللا٬،
 وجاء فيه٬، به يستبصرون ما الشيعة يعرف أن الفقيه ادفأر. محاراً راكباً X موسى طلع

 ابن: قال موسى٬،: فقال ؟ امسك ما: الفقيه له فقال عليهم فسلم عليهم وقف حىت موسى
 مباذا: قال يعقوب٬، بن الوي بن قاهت ابن: قال ؟ من ابن: قال عمران٬، ابن: قال ؟ من

 بينهم جلس مث يده٬، فقبل يهإل فقام وجل٬، عز اهللا عند من بالرسالة جئت: قال ؟ جئت
 فرعون بغرق فرجهم وبني الوقت ذلك بني فكان فرقهم٬، مث أمره وأمرهم نفوسهم فطيب
  .)١( )سنة أربعون

بن  أبان فذكر: (الرواية اليت يستدل �ا أمحد سلمان هي الرواية اهلامشية التالية  ٣
 خرج حىت موسى خرج ما: قال جعفر أنه أيب عن ٬،بصري أيب عن احلسني أيب عن ٬،عثمان
هذه الرواية يف  ).بن عمران موسى أنه يدÈعي كلهم ٬،إسرائيل بين من كذÐاباً مخسون قبله

  :احلقيقة ال حتقق غرض أمحد سلمان٬، ألمور

٬، أي قبل أن خيرج على فرعون٬، وقبل أن Xهؤالء ادعوا قبل خروج موسى  إنّ: أوهلا
ان موسى قد ادعى أنه املوصى به من قôبل وقبل هذا اخلروج ك. يبدأ الصراع العلين بينهما

  .يوسف٬، كما يظهر من الرواية الواردة أعاله عن أمري املؤمنني

فاألظهر إJم قد ادعوا يف ظل غيبة موسى٬، حيث اشتدت البلوى عليهم كما بينت 
  .الرواية األخرية

سم لو كان هؤالء قد ادعوا قبل موسى ملا اكتفى بنو إسرائيل من موسى باال: ثانيها
جعلهم ال يصدقون Ùرد ذكر االسم٬، وقد علمنا أJم اÙرد٬، ألن جتربة مخسني كذاباً ست

  .اكتفوا باالسم

                                                            
  .١٤٧ – ١٤٥ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
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إذا أضفنا إىل األمر الثاين ما ع�رف عن عدد بين إسرائيل٬، حيث يقدرون حبوايل : ثالثها
بعضهم  الستمائة ألف نسمة من الرجال٬، ومثل هذا العدد احملصور نسبياً جيعل الرجال يعرف

بعضا٬ً، فال ميكن ألحد أن يدعي نسباً ليس له٬، خاصة إذا علمنا أن بين إسرائيل كانوا أقلية 
  .٬، وبالتايل تكون معرفة األنساب بينهم مهمة للغايةمضطهدة٬، ومعتزة بانتمائها العرقي

كانت متوجهة لبيت بعينه من بيوت بين إسرائيل٬،  Xوصية يوسف  وبطبيعة احلال إنّ
٬، فاملدعي الذي ميكن أن حيظى بفرصة قبول البد أن يكون من )سبط الوي(ي هو بيت الو

هذا البيت حتديدا٬ً، فهل خرج من هذا البيت مخسون مدعيا٬ً، كلهم يقول إنه موسى بن 
؟ وما الذي محلهم على مثل هذا االدعاء اخلطري للغاية الذي قد يكلفهم حياSم٬،  عمران

وسى من أجل الفتك به٬، وهو قد قتل األطفال خاصة وحنن نعلم أن فرعون يفتش عن م
  ؟ Xاملواليد يف عام والدة موسى 

  .شدة البلوى بعد غيبة موسى محلت البعض على مثل هذا االدعاء ال شك يف أنّ

أحداً مل يدع أنه  يستظهر منه أنّ Xقتل املواليد يف عام والدة موسى  إنّ: رابعها
ومن جهة أخرى إن ادعاء مخسني رجالً . جهةموسى بن عمران قبل هذا التأريخ٬، هذا من 

بعد هذا التأريخ٬، ويف ظل كل هذا الواقع اخلطري٬، أمر مستبعد للغاية٬، فال يبقى إال أن تكون 
ظروف الغيبة القاسية جداً قد محلت البعض على هذا االدعاء كنوع من الثورة على الواقع 

  .الظامل

א Wא
ما كتبه أمحد سلمان بشأن السفارة وتوقيع    إن مل يكن مجيع    أكثر  من امللفت إنّ

السمري٬، وما يتعلق �ما يتطابق إىل حد بعيد مع ما كتبه حممد عبيدان٬، فليت شعري 
  ؟ أتواصوا به أم إن بعضهم يسرق من بعض
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ألول من الكتاب على أية حال٬، طاملا كان الكالم واحد٬، فلن أعيد ما كتبته يف اجلزء ا
وسأقتصر يف ردي هنا على ما أضافه أمحد سلمان٬، وسترون أن اإلضافات  لى عبيدان٬،رداً ع

  ! مبقدار احلماقات٬، والتدليسات

 جند والسفراء السفارة تاريخ مراجعة عند: (أول احلماقات اليت نعرض هلا٬، تتمثل بقوله
  .)١( )بسفارته الناس وإلعالم ٬،لتعيني السفري طرق عدÈة اتُّبعت قد أنه

طرق تعيني السفري٬، كما عرب٬، : اخل أمحد سلمان بني عنوانني خمتلفني٬، أوهلماهنا د
سوى طريق واحد ) طرق(وبطبيعة احلال ليس ما أمساه . إعالم الناس بالسفارة: وثانيهما

وكذلك إعالم الناس وحتديد . فقط ال غري٬، فالتعيني يكون بالنص٬، وهذا هو الذي جرى
ملهم ليس هذا٬، وإمنا هذا التداخل بني العنوانني كلف لكن ا. شخص السفري يتم عرب النص

أمحد سلمان االحنراف عن جادة الصواب الذي سبق أن عرب عنه٬، وهو حيدد معىن السفارة٬، 
  .)٢( )بعينه شخص بنصِّه على املهدي تكون اإلمام عن خاصÈة نيابة هي: (بقوله

٬،   زعم طرق التعيني كما ي   هذا املعىن الصحيح احنرف عنه أمحد سلمان وهو يعدد 
 موته السفري قبل ينصب بأن وذلك ٬،الالحق السفري على السابق السفري نص: الثاين: (بقوله
 روح بن للحسني ما حصل نظري ٬،فيه خيتلف ال حبيث ٬،الناس ويعرفه ٬،مقامه يقوم آخر سفرياً
  ! )٣( )العمري عثمان بن حممد عليه نصَّ الذي النوخبيت

٬، وهو Xتعيني٬، وينسب هذا النصب للسفري٬، ال لإلمام فهو يتحدث عن نصب٬، أي 
  .Xاحنراف عقدي واضح٬، فتنصيب السفري بيد اإلمام 

 أبا القاسم أقمت فقد ٬،اهللا عافاك قم: (أما ما ورد يف الرواية اليت استشهد �ا٬، وهو التايل
 أقول اكم اهللا قم عافاك: فقال؟  اإلمام بأمر: فقلت ٬،منصيب ونصبته ٬،مقامي روح بن حسني
السفري هو من ينصب٬، أو يعني  ٬، فهو ال يعين أنّ)٤( )املبادرة غري عندي يكن فلم. لك

                                                            
  .٨٤ص -١
  .٨٣ص -٢
  .٨٥ص -٣
آان : قال، ر بن محمد المدائني المعروف بابن قزدا في مقابر قريشعن أبي عبد اهللا جعف: (إليكم الرواية آاملة -٤

من رسمي إذا حملت المال الذي في يدي إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري أن أقول له ما لم يكن أحد 
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إنين أُمرت بأن أقيمه مكاين٬، ويدل عليه ما : يعين) نصبته منصيب: (السفري الالحق٬، فقوله
 بن جعفر عمه عن متيل٬، بن حممد بن علي أخربنا(: قال احلسني٬، بن علي بن حممدورد عن 

 الوفاة عنه اهللا رضي العمري عثمان بن حممد جعفر أبا حضرت ملا: قال ٬،متيل بن أمحد
: قال مث إيلّ فالتفت. رجليه عند روح بن القاسم وأبو وأحدثه٬، أسأله رأسه عند جالساً كنت

 بيد وأخذت رأسه عند من فقمت: قال. روح بن احلسني القاسم أيب إىل أوصي أن مرتأُ
  .)١( )رجليه عند إىل وحتولت مكاين يف وأجلسته القاسم أيب

) ؟ اإلمام بأمر: فقلت: (وأما جواب الشيخ أيب جعفر العمري املذكور على سؤال الرجل
ألن سؤاله ال ينبغي أن يصدر من مؤمن٬، فالتنصيب بيد اهللا٬، وبيد  ؛فهو نوع من التوبيخ
  .خليفة اهللا عز وجل

املشك!كني  وجود مع خصوصاً ٬،ةباملعجز السفارة تثبت قد: الثالث: (ومن محاقاته قوله
 �ا أثبتوا كرامات احلجÈة عدَّة اإلمام نوَّاب من ظهرت ولذلك ٬،سفرياً تنصيبه يف والطاعنني
  ! )٢( )دعواهم صدق

فهو كما عرفتم يتحدث عن ما أمساه طرق تعيني السفري واإلعالم عن سفارته٬، وطرق 
  .ات٬، كما هو جليالتعيني٬، واإلعالم عنوانان خمتلفان عن عنوان اإلثب

ما ذكره كان إخبارات غيبية٬، وما أمساه علماً باللغات٬، وهي مجيعها مل يكن  هذا على أنّ
  .سفارSم٬، وقد سبق أن ناقشت هذا يف اجلزء األول٬، فال أعيد إثبات هدفها أبداً

                                                                                                                                                                              
؟  إنه لإلمام: تقول لي: فأقول له، فأراجعه. دعه، نعم: هذا المال ومبلغه آذا وآذا لإلمام، فيقول لي: يستقبله بمثله

امض : فقال لي، فقلت له على رسمي، فصرت إليه آخر عهدي به ومعي أربعمائة دينار. نعم لإلمام فيقبضه: فيقول
قم عافاك  :وقال، فردَّ عليَّ آالمنكر لقولي؟  تقبضها أنت مني على الرسم: فقلت، فتوقَّفت، بها إلى الحسين بن روح

فلما بلغت بعض الطريق ، فلما رأيت في وجهه غضبًا خرجت ورآبت دابتي. فادفعها إلى الحسين بن روح، اهللا
فاستأِذْن لي فراجعني وهو منكر ، أنا فالن: فقلت؟  من هذا: فقال، فخرج إليَّ الخادم، فدققت الباب، رجعت آالشاك
ن قد دخل إلى وآا، فدخل فعرفه خبر رجوعي. فإنه ال بد من لقائه،  ادخل فاستأذن لي: فقلت له، لقولي ورجوعي

ما : فقال لي، وفيهما نعالن يصف حسنهما وحسن رجليه، فخرج وجلس على سرير ورجاله في األرض، دار النساء
قم : فقال لي وهو مغضب. لم أجسر على ما رسمته لي: فقلت؟  ولم لم تمتثل ما قلته لك؟  الذي جرَّأك على الرجوع

قم عافاك اهللا آما : فقال؟  بأمر اإلمام: فقلت، ونصبته منصبي، مقاميفقد أقمت أبا القاسم حسين بن روح ، عافاك اهللا
فصرت إلى أبي القاسم بن روح وهو في دار ضيقة فعرفته ما جرى فسر به  ،فلم يكن عندي غير المبادرة. أقول لك

الغيبة ) "من الدنانير"وشكر اهللا عز وجل ودفعت إليه الدنانير، وما زلت أحمل إليه ما يحصل في يدي بعد ذلك 
  .٣٦٨ – ٣٦٧ص :طوسيلل
  .٣٧٠ص :طوسيللالغيبة  -١
  .٨٦ص -٢
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 يقم الطربسي ومل الشيخ قال: (أما قول الشيخ الطربسي الذي نقله أمحد سلمان بقوله
 ومل ٬،عليه تقدَّم الذي صاحبه ونصب األمر صاحب قبل من عليه بنص إال بذلك ممنه أحد
 صاحب قبل من منهم واحد كل يد على تظهر معجزة آية ظهور بعد إال قوهلم الشيعة تقبل

٬، فأقل ما يقال فيه إنه دعوى بال دليل٬، )١( )بابيَّتهم وصحÈة ٬،مقالتهم صدق على األمر تدل
وليتذكر جيداً الشرط !  ان عن معجزة السفري الرابع على سبيل املثالوإال لي�حدثنا أمحد سلم

املزعوم الذي وضعه الشيخ الطربسي وهو أن تكون هذه املعجزة دليل الشيعة على قبول 
  .قوله٬، أي البد أن تكون يف بداية سفارته

א  Wא
السمري٬، لذا لن أعيد ما سبق  تقدم احلديث يف اجلزء األول من هذا الكتاب عن توقيع

أن طُرح هناك٬، ولكن كالعادة سأقتنص اجلديد الذي أضافه أمحد سلمان٬، وسترون أنه لن 
  .يعدو عن كونه٬، محاقات وتدليسات

ـ  ال جيعلنا ننتظر٬، فسرعان ما يضع السكني على ) أمحد سلمان(وسبحان اهللا هذا ال
 الغيبة عصر يف السفارة: (األوىل يقول فمنذ الكلمات!  احنروين: رقبته ويأتينا صارخاً

 الغيبة املهدي يف لإلمام اخلاصة والنيابة السفارة انقطاع على الشيعة كافة أمجع :الكربى
ـ٣٢٩ سنة من ابتداًء أي ٬،الكربى  ٬،أدلة بعدة ذلك على استدلوا وقد. هذا يومنا إىل ه
  .)٢( )احلديث كتب يف ورةواملشه السمري املعروفة بتوقيع الرواية هي فيها العمدة ولعل

لو قلبتم كتابه ظهراً لبطن لن جتدوه يذكر امساً واحداً من علماء الشيعة استدل : أقول
وسريى من يقرأ كتابه أنه٬، عوضاً عن هذا٬، سي�دخل القارئ يف . �ذا التوقيع على ما يزعم

  .نفق طويل من احلماقات والتدليسات برجاء أن تنسيه كذبة اإلمجاع املزعوم

  

  

                                                            
  .الشيخ الطبرسي ليس ممن ُيتعبد بقوله، فليس هو حجة من حجج اهللا عز وجل: أقول. ٨٨ص  -١
  .٨٨ص -٢
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א Wא
خبصوص توقيع السمري٬،  Xيزعم أمحد سلمان أنه يناقش ما قاله السيد أمحد احلسن 

  :٬، وهو التايل)مع العبد الصاحل(يف كتاب 

توجد كثري من املناقشات هلذه الرواية وهي كافية٬، ولذا فهم تركوها وأعرضوا منذ زمن [
  . ة لهألJم يعلمون أنّ االحتجاج �ا ال قيم ؛بعيد

وعندهم لو كانت صحيحة السند ال تفيد االعتقاد دون أن ٬، فهي مطعون يف سندها
إضافة إىل أن متنها متشابه٬، وفهمه عدة منهم بأكثر . يعضدها ما يوصل إىل اليقني بصدورها

من فهم خمتلف٬، إضافة إىل أJا غري مسوÈرة وهذا يطعن يف كليتها عندهم٬، أم أن قواعدهم 
  !شاءوا عملوا �ا وإذا مل يشاءوا أوقفوا العمل �ا ؟ لعبة عندهم إذا

  :أJا منقوضة بعدة روايات وأحداثإضافة إىل 

  .ا حدث مع الشيخ املفيد من رسائلوم رواية اليماين٬،: منها

  ].فمسألة التعلل �ذه الرواية أمر غري مقبول على كل حال

اج �ذه الرواية٬، بل كانوا إن علماء الشيعة مل ي�عرضوا عن االحتج: يقول أمحد سلمان
ويصف قول السيد  ٬،)١( وما يزالون حيتجون �ا على انقطاع السفارة يف عصر الغيبة الكربى

  ! بالكذب املتعمد ]ولذا فهم تركوها وأعرضوا منذ زمن بعيد[ :٬، التايلXأمحد احلسن 

والدليل٬، فإذا النتائج العلمية ال تتحقق بقلة األدب٬، بل بالربهان  إنّ: ويف اجلواب أقول
ويكفينا إثباتاً لكذبه أنه مل : (كان لدى أمحد سلمان دليل فليسمعنا إياه٬، أما االكتفاء بالقول

الرواية ومل يعتمدها يف االستدالل على  يذكر كالم واحد من العلماء أعرض عن هذه
 ٬، فهذا كالم جهلة٬، فاإلعراض يتحقق بعدم)٢( )انقطاع السفارة يف عصر الغيبة الكربى

                                                            
  .من آتابه ٩٠ص :انظر -١
 .٩٠ص -٢
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مل يذكر كالم واحد من العلماء أعرض عن : (الذكر٬، ومعه يتبني سخف كالم أمحد سلمان
  ).الرواية هذه

مل يفهم الكالم٬، فراح خيبط خبط    كعادته املتأصلة   أمحد سلمان  هذا على أنّ
غري ٬، ]ولذا فهم تركوها وأعرضوا منذ زمن بعيد[: Xعشواء٬، فقول مياين آل حممد 

  .لمتهمثال أمحد سلمان الذين ال اعتبار لكلجهلة من أملمتوجه 

  :ولبيان املسألة٬، ولو بشيء من اإلجياز٬، أقول

املشاهدة املُكَذَبة يف التوقيع قد تعين السفارة٬، هو العالمة  أول من ذهب إىل أنّ إنّ
اÙلسي ولكن هذا الذي ذهب إليه مل يكن بدافع االستدالل على انتفاء السفارة٬، فأمر 

كن مطروحاً على بساط البحث أصال٬ً، بالنسبة له٬، أو لغريه من العلماء٬، وإمنا السفارة مل ي
ذهب إىل هذا الذي ذهب إليه بدافع اهلروب مما تصوره تعارضاً بني التوقيع من جهة وأخبار 

ومن الواضح أن موقفه الذي يستهدف اجلمع بني التوقيع . املشاهدة من جهة أخرى
بأن املقصود من املشاهدة ميكن أن  اإلدعاءج منه إىل أكثر من واألخبار املشار إليها ال حيتا

موقفه بتعبري آخر ال يتطلب منه القطع باملعىن الذي يفسر٬، أو  أي إنّ. )١( يكون هو السفارة
به٬، ومن هنا يكون من التدليس والكذب عليه أن يقال أنه يعتقد هذا ) املشاهدة(يؤول كلمة 

صحيح هو أنه حيتمل هذا املعىن٬، أو قل ال يراه ممتنعا٬ً، وكالمه فالوصف ال. املعىن٬، أو يؤمن به
  :خري شاهد على ما نقول٬، وهاك امسع ما قاله تعليقاً على التوقيع

 Xلعله حممول على من يدعي املشاهدة مع النيابة وإيصال األخبار من جانبه : بيان(
واهللا  Xتأيت فيمن رآه إىل الشيعة٬، على مثال السفراء لئال ينايف األخبار اليت مضت وس

  .)٢( )يعلم

٬، فهو ظاهر يف أن الرجل حيتمل املعىن احتماال٬ً، )واهللا يعلم: (٬، وقوله)لعله: (الحظ قوله
 .وال يقطع به

                                                            
لت ال تعارض بين األمرين، وال أنا هنا أصف موقفهم وفكرتهم، أما موقفي فقد بينته في الجزء األول، حيث ق -١

  .مشكلة أصًال
 .١٥١ص ٥٢ج :بحار األنوار -٢
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مسألة السفارة مل تكن مطروحة على بساط البحث٬، وإمنا يتم  وكما قلت سابقا٬ً، إنّ
توقيع الشريف٬، وأخبار اللقاء التطرق هلا يف إطار حبث مسألة التعارض املتوهم بني ال

  .واملشاهدة

٬، فإن من )١( وإذا كان العالمة اÙلسي اقترح املعىن املذكور أعاله حالً للتعارض املزعوم
جاء بعده اقترح حلوالً أخرى٬، ضمر معها احلل الذي تقدم به اÙلسي٬، بل لقد و�جهت له 

  .تحقق بذلك معىن اإلعراض عن قولهسهام النقد٬، ف

٬، مع بعض االختصار٬، بنقل ما سبق أن دونته يف كتاب جامع األدلة فهو كافÎ وسأكتفي
  :بعون اهللا يف توضيح الصورة

روى الشيخ الطوسي يف كتاب الغيبة عن احلسن بن أمحد املكتب ( :قال املريزا النوري
يا علي بن حممد : والطربسي يف االحتجاج مرسال أنه خرج التوقيع إىل أيب احلسن السمري

مري امسع أعظم اهللا أجر إخوانك فيك٬، فإنك ميت ما بينك وما بني ستة أيام٬، فامجع الس
أمرك٬، وال توص إىل أحد يقوم مقامك بعد وفاتك٬، فقد وقعت الغيبة التامة٬، فال ظهور إال 
بعد إذن اهللا تعاىل ذكره٬، وذلك بعد األمد٬، وقسوة القلوب وامتالء األرض جورا٬، وسيأيت 

ملشاهدة أال فمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة٬، فهو من شيعيت من يدعي ا
  .وال قوة إال باهللا العلي العظيمكذاب مفتر٬، وال حول 

يف البحار واجلواب  وهذا اخلرب بظاهره ينايف احلكايات السابقة وغريها مما هو مذكور
  :عنه من وجوه

                                                            
المقصود من المشاهدة في توقيع السمري رحمه اهللا  العالمة المجلسي رحمه اهللا أول من ذهب إلى القول بأّن -١

مة أبو الفتح األربلي في يمكن أن يكون السفارة، أما قبله فلم يذهب لمثل هذا القول أحد، وعلى سبيل المثال يقول العال
إن قال قائل آيف يقول : قال الفقير إلى اهللا تعالى علي بن عيسى أثابه اهللا وعفا عنه: (٣٤٧ص ٣آشف الغمة ج

الطبرسي رحمه اهللا تعالى إنا ال نقطع على أن اإلمام ال يصل إليه أحد إلى آخره ويلزمه القطع بذلك ألنه قال قبل هذا 
والذي أراه " فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو آذاب مفتر" Xقيعاته بقليل فيما حكاه عن تو

). انه إن آان يراه أحد فقد علم منهم أنهم ال يدعون رؤيته ومشاهدته وان الذي يدعيها آذاب فال مناقضة إذا واهللا أعلم
آالمه آما تالحظون إشارة إلى أن وفي . يرى أن التكذيب منصرف إلى من يذيع أنه رأى اإلمام فقط األربلي

، فالذي "إنا ال نقطع على أن اإلمام ال يصل إليه أحد: "، وهذا هو معنى قولهXالطبرسي يجّوز وجود سفير لإلمام 
  .يصل لإلمام يسمع منه، وربما نقل عنه
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لك الوقائع والقصص اليت أنه خرب واحد مرسل٬، غري موجب علما٬، فال يعارض ت :األول
حيصل القطع عن جمموعها بل ومن بعضها املتضمن لكرامات ومفاخر ال ميكن صدورها من 

٬، فكيف جيوز اإلعراض عنها لوجود خرب ضعيف مل يعمل به ناقله٬، وهو الشيخ Xغريه 
يف الكتاب املذكور كما يأيت كالمه فيه٬، فكيف بغريه والعلماء األعالم تلقوها بالقبول٬، 

  .ذكروها يف زبرهم وتصانيفهم٬، معولني عليها معتنني �او

لعله حممول على من يدعي : ما ذكره يف البحار بعد ذكر اخلرب املزبور ما لفظه :الثاين
املشاهدة مع النيابة٬، وإيصال األخبار من جانبه إىل الشيعة على مثال السفراء لئال ينايف 

  .يعلم واهللا Xاألخبار اليت مضت وسيأيت فيمن رآه 

ما يظهر من قصة اجلزيرة اخلضراء٬، قال الشيخ الفاضل علي بن فاضل : الثالث
يا سيدي : Xفقلت للسيد مشس الدين حممد وهو العقب السادس من أوالده : املازندراين

ملا أمر بالغيبة : أنه قال Xقد روينا عن مشاخينا أحاديث رويت عن صاحب األمر 
إمنا  Xصدقت إنه : ؟ فقال كذب٬، فكيف فيكم من يراهمن رآين بعد غيبيت فقد : الكربى

قال ذلك يف ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته٬، وغريهم من فراعنة بين العباس٬، حىت أن 
الشيعة مينع بعضها بعضا عن التحدث بذكره٬، ويف هذا الزمان تطاولت املدة وأيس منه 

وهذا الوجه كما ترى جيري . احلكايةاألعداء٬، وبالدنا نائية عنهم٬، وعن ظلمهم وعنائهم٬، 
  .يف كثري من بالد أوليائه

ما ذكره العالمة الطباطبائي يف رجاله يف ترمجة الشيخ املفيد بعد ذكر التوقيعات  :الرابع
وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه يف الغيبة : يف حقه ما لفظه Xاملشهورة الصادرة منه 

ملشاهدة املنافية بعد الغيبة الصغرى٬، وميكن دفعه باحتمال الكربى٬، مع جهالة املبلغ٬، ودعواه ا
حصول العلم مبقتضى القرائن٬، واشتمال التوقيع على املالحم واإلخبار عن الغيب الذي ال 

ويعلم  Xيطلع عليه إال اهللا وأولياؤه بإظهاره هلم٬، وأن املشاهدة املنفية أن يشاهد اإلمام 
وقال رمحه اهللا يف . لم من املبلغ ادعاؤه لذلكحال مشاهدته له٬، ومل يع Xأنه احلجة 

ورمبا حيصل لبعض حفظة : فوائده يف مسألة اإلمجاع بعد اشتراط دخول كل من ال نعرفه
بعينه على وجه ال ينايف امتناع الرؤية يف  Xاألسرار من العلماء األبرار العلم بقول اإلمام 
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فيربزه يف صورة اإلمجاع٬، مجعا بني  Xمدة الغيبة٬، فال يسعه التصريح بنسبة القول إليه 
وميكن أن يكون نظره يف هذا . األمر بإظهار احلق والنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق٬، انتهى

  :)١( إىل أن يقول... الكالم إىل الوجه اآليت 

ومستقره الذي  Xأن يكون املخفي على األنام٬، واحملجوب عنهم٬، مكانه : السادس
د٬، وال يعرفه غريه حىت ولده٬، فال ينايف لقاءه ومشاهدته يف يقيم فيه٬، فال يصل إليه أح

األماكن واملقامات اليت قد مر ذكر بعضها٬، وظهوره عند املضطر املستغيث به٬، امللتجئ إليه 
  .)٢( )اليت انقطعت عنه األسباب وأغلقت دونه األبواب

سالم يف وروى إبراهيم بن هشام قال كنت يف مدينة ال: (قال الشيخ علي اخلاقاينو
 السنة اليت توىف فيها علي بن حممد السمري فحضرته قبل وفاته بأيام فاخرج إىل الناس توقيعاً

كذاب مفتر إمنا هو  يمن دعوى املشاهدة وان املدع Xولعل ما نفاه : إىل أن قال... 
دعوى املشاهدة مىت شاء على االستمرار كما كان لألبواب األربعة خمافة االنتحال جلمع 

وال ال ما قد يقع لبعض الصلحاء األبرار أو املتحريين يف القفار من املشاهدة بعض األم
قال الشيخ رمحه اهللا وقد كان . األحيان مع املعرفة له صلوات اهللا عليه وعلى آبائه أو بدوJا

يف زمن السفراء احملمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل املنصوبني للسفارة من 
  .)٣()األصل

ال معارضة بني توقيع السمري ( ):العبقري احلسان(وقال احملقق النهاوندي يف كتابه 
وقصص اللقاءات حىت حيتاج إىل اجلمع٬، الن التوقيع الشريف بصدد منع دعوى الظهور 

َم[ن] ش[هِد[ ف﴿العلين لإلمام ٬، وذكر املشاهدة يف التوقيع مبعىن الظهور واحلضور كما يف اآلية 
  .﴾لشَّه]ر[ فَلْي[̀صم]̀همÂن]كُ̀م ا

. األول قوله فال ظهور إال بعد اهلرج واملرج٬، والفتنة والفساد: والقرينة على املعىن أمران
قبل خروج السفياين    أي الظهور٬، ظهور اإلمام   والثاين قوله أال من ادعى املشاهدة 

                                                            
  .لم أر حاجة لنقل الوجه الخامس فانتقلت إلى السادس آما ترى -١
 .٣٢٥ – ٣١٨ص  ٥٣ج: واربحار األن -جنة المأوى  -٢
 .١٧٨ – ١٧٧ص: رجال الخاقاني -٣
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ف وبني والصيحة من عالمات الظهور٬، وعلى هذا ال تعارض أبداً بني التوقيع الشري
  .)...احلكايات 

على هذا التوقيع الشريف تعليقاً طويالً ننقل ) رمحه اهللا(وعلق السيد الشهيد الصدر 
إذن مدعي املشاهدة كاذب مزور يف خصوص ما إذا كان ( :منه مقدار احلاجة٬، قال

ف وأما فيما سوى ذلك فال يكون التوقيع الشري. منحرفاً ينقل أموراً باطلة عن اإلمام املهدي
سواء نقل الفرد عن املهدي أموراً صحيحة حبسب القواعد اإلسالمية أو . داالً على بطالنه

  .)حمتملة الصحة على اقل تقدير٬، أو مل ينقل شيئاً على اإلطالق

إذن فقد حتصل من كل ذلك أن اإلشكال الذي (: وقال رمحه اهللا يف موضع آخر
اهدة وانه باإلمكان األخذ به وبأخبار ذكروه غري وارد على التوقيع وال على أخبار املش

  .)١( )...املشاهدة وال جيب تكذيبهما إال ما كان قائماً على االحنراف واخلروج عن احلق

الكثري من العلماء قدموا وجوهاً للجمع بني أخبار املشاهدة٬، والتوقيع الشريف٬، غري  ٬،إذن
لمان إىل الوصم بالكذب٬، الذي اقترحه العالمة اÙلسي٬، ومنه يتضح أن مسارعة أمحد س

دليل على أنه جمرد جاهل٬، موغور الصدر٬، ال ميلك سوى اللسان البذيء٬، فتراه يلهث وراء 
  .ما يتومهه جيفة ميأل جوفه منها كل

Wא
يظن أمحد سلمان أنه بقلب احلقائق٬، والكذب على القراء ميكن أن حيقق نتيجة ما٬، وهذا 

   .ذين ال يؤمنون٬، ولكن خاب ظنهم٬، فال يصح إال الصحيحهو ظن ال

 يف مطعون فهي" :قوله أما( :امسعوا اآلن كيف يقلب احلقائق بطريقة مفضوحة٬، يقول
 وينكرون ٬،الرجال علم يف يطعنون إمساعيل وأتباعه أمحد ألن؛ غريب جدا فهو "سندها
 أهل كالم من بزعمهم ألJا؛ ضعيفة كانت لو حىت رد الروايات ومينعون ٬،األسانيد مناقشة

  .)٢( )عظيم جرم كالمهم ورد عليهم اهللا البيت سالم

                                                            
 .٦٥٤ص: الغيبة الصغرى -١
  .٩١ص -٢
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 :بتمامه Xولكي تكتشفوا كذبه املفضوح٬، أضع أمامكم كالم السيد أمحد احلسن 
وعندهم لو كانت صحيحة السند ال تفيد االعتقاد دون أن ٬، فهي مطعون يف سندها[

  .]يعضدها ما يوصل إىل اليقني بصدورها

ناظر جلهة إلزامهم مبا يلتزمون  Xكالم السيد أمحد احلسن  ه تبني لكم اآلن أنّلعل
  .]وعندهم[: يتحدث عن ما يعتقدون٬، وهلذا قال ٬X، فهو )١(به

أمحد سلمان وأضرابه من املدلسني٬، يتحججون بأننا ال نؤمن مبا يسمونه علم  واحلق إنّ
أنتم تؤمنون بعلم : لكون مواجهتهالرجال ليصرفوا الناس عن السؤال اخلطري الذي ال مي

الرجال٬، كما تتبجحون٬، فلماذا ال تلتزمون مبا تؤمنون به٬، ملاذا هذا النفاق واملعايري املزدوجة 
؟ فإذا استدل اخلصم برواية سارعتم إىل عرضها على علم الرجال  يف التعاطي مع الروايات

يتعلق األمر مبا تستدلون أنتم به٬، الكسيح٬، وطعنتم فيها٬، بينما ال تفعلون شيئاً من هذا حني 
  ؟ إىل مىت تتخذون دينكم لعباً وهلواً

 أهل كالم من بزعمهم ألJا؛ ضعيفة كانت لو حىت رد الروايات ومينعون: (أما قوله
٬، فهو كالم يليق جباهل مثله٬، ألننا إذا كنا )عظيم جرم كالمهم ورد عليهم اهللا البيت سالم

وننكر مناقشة األسانيد٬، فال معىن لئن نعتقد بأن هذه  كما يقول نطعن يف علم الرجال٬،
  ! الرواية أو تلك ضعيفة٬، ألن احلكم بالضعف مرتبط بالعمل بعلم الرجال٬، ومناقشة األسانيد

نقبل كل رواية٬، بل لدينا    كما يريد هؤالء املفلسون أن يصورونا   واحلق إننا لسنا 
٬، وهو بيننا حبمد اهللا Xعلى املعصوم  ميزان ال خيطئ يف غربلة الروايات٬، وهو العرض

  .تعاىل

                                                            
حدثني غير واحد من أصحاب : قال ،عن عبد اهللا بن جبلة: (٢٩٢ص ٣الشيخ الطوسي ج - ورد في االستبصار  -١

ألزموهم من ذلك ما : فقال ؟ عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل Xعلي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن 
  ).ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فال بأس بذلك

عن عدة من  ،عن عبد اهللا بن جبلة ،الحسن بن محمد بن سماعة: (١٤٨ص ٤الشيخ الطوسي ج -وفي االستبصار 
ي عن أب ،عن علي بن أبي حمزة ،أصحاب علي وال أعلم سليمان إال أخبرني به وعلي بن عبد اهللا عن سليمان أيضًا

 ).ألزموهم ما ألزموا أنفسهم: أنه قال Xالحسن 
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٬، ونعتقد بأن رده جرم عظيم٬، وكيف نرد مث إننا بالتأكيد ال نرد كالم أهل البيت 
وعلى العموم ليفهم هذا اجلاهل أنه حىت  .)١( بعد ما مسعناه من حديثهم  كالمهم 

فهم قد يعملون به إذا  فقهاء ما يسمى باملدرسة األصولية ال يقولون برد احلديث الضعيف٬،
  .ما قادهم اجتهادهم إىل ضرورة العمل به

<א
يصرف أمحد سلمان حرباً كثرياً يف حماولة بائسة منه للخروج بنتيجة أن التوقيع ليس 

أنه ينسب القول   وليس عجيباً بالنسبة ألمحد سلمان    مرسالً وال ضعيفا٬ً، والعجيب 
 ضعَّفوا الذين هؤالء تدليسات ومن: (٬، فهو يقول على سبيل املثالل لنابالضعف واإلرسا

  .)٢( )أمحد إمساعيل أتباع السمري من رواية

اÙلسي  الشيخ إىل الرواية هذه تضعيف نسبوا: (وألنه أمحق سرعان ما فضح نفسه٬، فقال
 يف ٬،الطربسي يالنور املريزا هو "مرسل السند إن": قال الذي أن مع ٬،األنوار حبار يف كتاب

  .)٣( )األنوار حبار من ٥٣ اجلزء أواخر يف املطبوع املأوى جنة كتابه

> 
 أهم الشيعة اÙلسي بنظر إىل التضعيف نسبة أن ذلك يف والسبب( :يقول أمحد سلمان

 اخلطاب يف فصل" بكتابه الشيعة على يشنَّع الذي الطربسي النوري املريزا إىل من نسبته
 .)٤( )خيفى ال كما العلمية أمانتهم عدم من وهذا ٬،"األرباب رب كتاب حتريف

                                                            
جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب : Xقلت ألبي عبد اهللا : (قال ،ورد عن سفيان بن السمط -١

 :قال ،ال :قلت ؟ نه ليلأنه نهار والنهار أقلت الليل  إنييقول لك : Xفقال أبو عبد اهللا  .فيحدث بالحديث فنستبشعه
 :للحسن بن سليمان الحلي -  مختصر بصائر الدرجات) نك إنما تكذبنيإقلته فال تكذب به ف إنيال لك هذا ن قإف

 من رد حديثًا: (وعن النبي صلى اهللا عليه وآله .٢١١ص ٢ج :األنوار بحار ،٢٣٤وفي طبعة أخرى ص ،٧٦ص
 .٢١٢ص ٢ج :بحار األنوار) اهللا أعلم: بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة، فإذا بلغكم عني حديث لم تعرفوا فقولوا

حديثنا صعب مستصعب أمرد ذآوان وعر أجرد ال يحتمله واهللا إال نبي  ،يا جابر: (قال، Xوعن أبي جعفر 
مرسل، أو ملك مقرب، أو مؤمن ممتحن، فإذا ورد عليك يا جابر شيء من أمرنا فالن له قلبك فاحمد اهللا، وإن 

) ؟ فإن هذا واهللا الشرك باهللا العظيم ؟ وآيف آان وآيف هو آيف جاء هذا: وال تقلأنكرته فرده إلينا أهل البيت، 
 .٢٠٨ص ٢ج :بحار األنوار

  .٩٢ص -٢
  . ٩٢ص -٣
 .٩٢ص -٤
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  وال أقول دينهم٬، فال أثر له على سلوكهم    ال أدري واهللا كيف تسمح هلم رجولتهم
؟ أمن املعقول أن يتدىن اإلنسان ملثل هذا املستوى اهلابط من  مبثل هذا املستوى من اخلسة

  ؟! التصيد

لة ال تستأهل كل هذا التهريج٬، وال حىت أقل القليل منه٬، فاملريزا النوري ال املسأ علماً أنّ
ليس  )األرباب رب كتاب حتريف اخلطاب يف فصل(يقل شأناً عن العالمة اÙلسي٬، وكتابه 

  .بسبÈة اللهم إال بالنسبة للمفلسني املبتلني بعقدة الشعور بالدونية

ق بكتاب حبار األنوار٬، حبيث لو اقتطعت وحقيقة األمر أن كتاب  املريزا النوري ملح
: خيرج النص معنوناً بالعنوان التايل  والكالم عن نسخة الكتاب االلكترونية    النص منه 

  .)٣١٨ص ٥٣ج اÙلسي العالمة    األنوار حبار(

ال غرابة إذا ما اشتبه األمر على أحدهم٬، ولكن روائح النفوس البد أن تتسرب  ٬،إذن
  .رديةلتنكشف احلقائق ال

وهذا الكتاب ينقل ) كتاب جامع األدلة(أمحد سلمان يذكر من مجلة مصادر كتابه  مث إنّ
كالم املريزا النوري وينسبه له٬، األمر الذي يعين إننا مل نتعمد نسبة الكالم للمجلسي٬، ومل 

  ! خيطر لنا السبب الذي ذكره يف بال٬، فيا للروائح العفنة

א א Wא
 :مشكلة اإلرسال يف التوقيع٬، تتفتق العبقرية البهلوانية عن القول التايل يف صدد مناقشة

 كتاب الطوسي يف الشيخ رواية إىل نظر باإلرسال الرواية على حكم من أن شك وال(
 أن املعلوم من الطوسي غري معروفني ولكن الشيخ عنهم روى الذين اجلماعة ألن فقط الغيبة
 احلديث هذا مثل يروي أن منه يتوقÐع ال ومعرفة بالرجال علماً الطوسي الشيخ مثل كان من
 كتاب الصدوق يف الشيخ رواه احلديث هذا نفس أن مع غري ثقات كلهم مجاعة عن املهم
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أن  على يدل وهذا املكتب أمحد بن احلسن حممد أيب عن مباشرة النعمة الدين ومتام كمال
  .)١( )صادقني ثقات كانوا احلديث هذا الطوسي الشيخ عنهم روى الذين اجلماعة

  :ويرد عليه

!  )منه يتوقÐع ال: (ال يوجد يف منطق علم الرجال مثل هذه املقولة املثرية للسخرية  ١
فعلم الرجال ال يتعامل مع هكذا بضاعة مزيفة٬، بل البد يف عرفه من حتديد شخوص الرواة 

  .مشفوعة بالتقييم٬، سلبا٬ً، أو إجياباً

ر للروايتني معا٬ً، ال خصوص ما رواه الشيخ الطوسي٬، كما من يقول باإلرسال ينظ  ٢
أما طريقة . يزعم أمحد سلمان٬، فالشيخ الصدوق حبسبهم مل يلتقِ باحلسن بن أمحد املكتب

أمحد سلمان يف إثبات اللقاء بني الشيخ الصدوق واحلسن بن أمحد املكتب٬، فهي كفيلة مبنحه 
أي الشيخ   أنه  يف شك وال: (فهو يقولعضوية كاملة يف نادي املهرجني املتقاعدين٬، 

  .)٢( )الرابع للسفري املعاصر املكتب أمحد بن احلسن حممد أبا أدرك  الصدوق 

ـ  ؟ وكيف )!وال شك(وال أدري يف أي بنك رجايل ميكن ألمحد سلمان تصريف هذه ال
  ؟ وقد شك املريزا النوري) وال شك(

 احلسن حممد ية الشيخ الصدوق عن أيبروا مل يفهمنا العبقري أمحد سلمان كيف أنّ  ٣
 هل يقصد أنّ!  املكتب تدل على أن اجلماعة الذين روى عنهم الشيخ الطوسي ثقاة أمحد بن

  ؟ البصرة تقع جنويب العراق شروق الشمس دليل على أنّ

א Wא
 يف املناقشة التالية يتباكى أمحد سلمان مستجدياً عطف القارئ٬، من جهة٬، وحماوالً

أشبه بقفزة    كما سنرى    التملص من مأزقه الرجايل من جهة أخرى٬، ولكن حماولته 
  .األعرج أكبته على وجهه

                                                            
  .٩٢ – ٩١ص -١
 .٩٢ص -٢
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 وقد ادَّعوا ٬،)١( املكتب احلسن بن أمحد ضعف فهي السند يف الثالثة املناقشة أما( :يقول
 بنتائج نيكتبو القوم أن: واجلواب !الرجال كتب يف له ذكر ال ٬،مهمل بل ٬،جمهول الرجل أن

 يقع ما بكل حيتجÈون نراهم وهلذا ٬،الوسائل بكل أمحد إمساعيل دعوى إثبات وهي ٬،مسبقة
 كتبهم على اطّلع ومن ! دعواهم يبطل حديث كل عن وي�عرضون ٬،مما ينفعهم أيديهم حتت
 ٬،كثري ذلك يف وكالمهم ٬،فيه ويطعنون ٬،علم الرجال أمهية من التقليل حياولون دائماً أJم جيد

 .)٢( )األخرى كتبهم يف فيها طعنوا اليت الرجال علماء إىل أقوال يرجعون اآلن جندهم ولكن

  :ويرد عليه

موقفنا يتمثل بإلزامكم مبا ألزمتم أنفسكم به٬، فنحن كنا وما زلنا نوجه سهام : أكرر  ١
النقد لعلم رجالكم٬، ونقلل من أمهيته٬، ولكنكم أنتم تتبجحون بأنكم حتترمون ما يقرره علم 

  ؟ لرجال٬، فما بالكم يعلو صراخكم عندما نلزمكم به٬، هل أصبح دينكم لعباً هلذه الدرجةا

باملناسبة حنن مل نعرض عن توقيع السمري٬، ونرى أنه صحيح٬، نعم خنتلف معكم يف   ٢
إذن ال تكذب علينا وتدعي . فهمه٬، وقد بينت كيف أفهمه يف اجلزء األول من هذا الكتاب

  .إننا نعرض عنه

مصدره ) احلسن بن أمحد املكتب(٬، أو )املكتب احلسن بن أمحد(احلكم جمهولية  إنّ  ٣
  .أنتم٬، أي أتباع املدرسة األصولية٬، أما حنن فنلزمكم بأقوالكم

  ! كتب الرجال بني يديك٬، فتفضل على نفسك بذكر توثيقه هذا على أنّ

<א
أمحد سلمان إطالق ساقيه للريح٬، وها ألن قفزة األعرج مل حتقق له غرضه٬، قرر الغزال 

 ألقوال وال الرجال لعلم وزناً يقيمون ال القوم هؤالء أن ومبا( :هي الغربة املتصاعدة وراءه
 على التوثيقات إن هلم فأقول املنصفني األعزاء القراء إىل كالمي أوجه فإين ٬،الرجاليني

                                                            
ألنهم يختلفون حتى في  ؛)الحسن بن أحمد المكتب: (، وقبلها آتبه هكذا)أحمد بن الحسن المكتب(هنا آتب االسم  -١

  ! هضبط اسم
  .٩٣ص -٢
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 املتقدÈمني كتب يف ةاملذكور والتوثيقات خاصة٬، وتوثيقات عامة توثيقات: قسمني
 أما خاصة توثيقات هي أسرارهم اهللا قدَّس وغريهم الغضائري وابن والطوسي كالنجاشي
 إىل الرجايل يركن حمدÈد راوٍ يف اجتمعت ما مىت وقرائن أمارات وجود فهي العامة التوثيقات
 رجالينيال كتب يف فعالً ي�ذكر مل التوقيع هذا يف تضعيفه حاولوا الذي والراوي. وثاقته

 ٬،روايته طرح جيب توثيق فيه يرد مل راو كل ليس ولكن ٬،خاص توثيق فيه يرد ومل ٬،املتقدِّمني
 بيَّنا كما موثقني غري رواSا أغلب اليت الوصيÈة رواية طرح لوجب كذلك األمر كان ولو
 .تقدَّم فيما ذلك

 مضافاً ٬،ضÈيكالتر ٬،أخرى أمور من وثاقته تستفاد أن ميكن الراوي أن ذلك يف والسبب
 الطائفة أعالم بعض رواية كثرة أو ٬،الطائفة علماء كبار لبعض اإلجازة مشايخ من كونه إىل
 .)١( )وهكذا ٬،عنه

  :ويرد عليه

يزعم أمحد سلمان أنه يوجه خطابه للقارئ٬، وهو يف الواقع يتهرب من مواجهة   ١
  ).سن بن أمحد املكتباحل(٬، أو )املكتب احلسن بن أمحد(املوقف احملرج املتمثل مبجهولية 

بعدم إطالعه على احلقيقة كاملة فيما يتعلق مبسألة  )٢( أمحد سلمان يغش القارئ  ٢
كما فعل أمحد   ٬، وعرض� جانب منها )٣( استفادة الوثاقة من الترضي٬، فاملسألة خمتلف فيها

  .غش واضح   سلمان 

 حمدÈد راوٍ يف اجتمعت ما مىت وقرائن أمارات وجود فهي العامة التوثيقات أما: (قوله  ٣
٬، وهذا )حمدÈد راوٍ يف اجتمعت(جعل من التوثيق العام توثيقاً خاصاً ) وثاقته إىل الرجايل يركن

                                                            
  .٩٤ص -١
  !! العجيب إن هذا الرجل يتهمنا زورًا وبهتانًا بشتى صنوف االتهامات، وهي جميعها فيه وأآثر -٢
ثمة الكثير من علماء الرجال يرفضون داللة الترحم، أو الترضي على الوثاقة، منهم السيد الخوئي فقد قال في  -٣

حمة من اهللا تعالى، فهو دعاء مطلوب ومستحب في حق آل الترحم هو طلب الر: (٧٤ص ١معجم رجال الحديث ج
لكل من زار  Xوقد ترحم الصادق . مؤمن، وقد أمرنا بطلب المغفرة لجميع المؤمنين وللوالدين بخصوصهما

، بل إنه سالم اهللا عليه، قد ترحم ألشخاص خاصة معروفين بالفسق لما فيهم ما يقتضي ذلك، آالسيد Xالحسين 
وغيره، فكيف يكون ترحم الشيخ الصدوق أو محمد بن يعقوب وأمثالهما آاشفا عن حسن المترحم  إسماعيل الحميري

؟ وهذا النجاشي قد ترحم على محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبيد اهللا بن البهلول، بعد ما ذآر أنه رأى شيوخه  عليه
  ).يضعفونه وأنه ألجل ذلك لم يرو عنه شيئا وتجنبه
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التوثيقات العامة تعين ثوثيق مجاعة حتت ف. ى أنه طالب كسول مل حيفظ الدرسدليل عل
راد من امل: (يقول جعفر سبحاين يف كليات يف علم الرجال .٬، أو عنوان معنيضابطة

التوثيقات اخلاصة٬، التوثيق الوارد يف حق شخص أو شخصني من دون أن يكون هناك 
ضابطة خاصة تعمهما وغريمها٬، وتقابلها التوثيقات العامة٬، ويراد منها توثيق مجاعة حتت 

  .)١( )ضابطة خاصة وعنوان معني٬، وسنذكرها يف فصل قادم٬، إن شاء اهللا

 األمر كان ولو ٬،روايته طرح جيب توثيق فيه دير مل راو كل ليس ولكن: (قوله  ٤
  ! أنت من طرحها: ٬، يرد عليه)الوصيÈة رواية طرح لوجب كذلك

ال معىن ) الطائفة علماء كبار لبعض اإلجازة مشايخ من كونه إىل مضافاً: (قوله  ٥
ته للتقييد ببعض كبار علماء الطائفة٬، واملسألة خمتلف فيها٬، فعلى أمحد سلمان مراجعة معلوما

  .املغلوطة

  ).عنه الطائفة أعالم بعض رواية كثرة(وكذلك ال معىن للتقييد ببعض  األعالم٬، يف قوله 

א א א Wא
 وال هلا مبوهن ليس واحد خرب بأJا الرواية على حكمهم أن كما( :يقول أمحد سلمان

 ال أننا إال ٬،به نقرÈ صحيح آحاد خرب السمري رواية بأن فالقول... احلجية  عن مبسقط هلا
 .العقائد يف حبجة ليس اآلحاد خرب أن من إليه ذهبوا على ما نقرÈهم

 إىل قسَّموا العقائد الشيعة علماء أن وهو ٬،مهم أمر إىل النظر نلفت أن بد ال وهنا
... العقائد  يف أصول إال التواتر يشترطوا ومل ٬،العقائد وفروع ٬،العقائد أصول: قسمني
 يكفي بل ٬،بنص متواتر إثباته يكون اليت األمور من ليس الكربى الغيبة يف ةالسفار وانقطاع
 .)٢( )احلجية لشروط جامع واحد نص وجود

                                                            
  .١٥١ص: رجالآليات في علم ال -١
  .٩٣ص -٢
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ال يستطيع أمحد سلمان أن يكتب مجلتني دون أن يدلس٬، أو يكذب٬، أو يغالط٬، : أقول
من يقول  وها هو يزعم أن احلكم بأن أخبار اآلحاد ال تبىن عليها العقائد٬، هو حكمنا٬، وحنن

  .به٬، بينما هو قوهلم ٬، وحنن نلزمهم به٬، واإللزام ال يعين التبين

  :وهذه بعض كلمات علماء الشيعة

اعلم أن الصحيح أن خرب الواحد ال يوجب علما٬، وإمنا يقتضي (: قال السيد املرتضى
 .)١( )غلبة الظن بصدقه إذا كان عدالً

لواحد ال يوجب العلم٬، وانه كان خرب ا إن: والذي أذهب إليه(: وقال الشيخ الطوسي
  .)٢( )..جيوز أن ترد العبادة بالعمل به عقال وقد ورد جواز العمل به يف الشرع 

  .)٣( )خرب الواحد ال يفيد العلم(: قال السيد اخلوئيو

العقائد ال تثبت  قد نص علماء اإلسالم بأن( :وقال السيد حممد حممد صادق الصدر
  .)٤( )ومتعددا٬ً، ما مل يبلغ حد التواتر خبرب الواحد وإن كان صحيحاً

نلفت إليه نظر القارئ٬، وهو الفرق  وهناك أمر ثانÎ(: جعفر السبحاينوقال الشيخ 
الواضح بني العقيدة واألحكام الشرعية العملية٬، فإن املطلوب يف األوىل هو االعتقاد اجلازم٬، 

ة أو نظرية منتهية إليه حىت متوقف على ثبوت مقدمات بديهي يءاإلذعان بش ومن املعلوم أنّ
يستتبعها اليقني واإلذعان٬، وهذا خبالف األحكام الشرعية٬، فإن املطلوب فيها هو العمل 
وتطبيقها يف جماالت احلياة٬، وال تتوقف على القطع بصدورها عن الشارع٬، وهذا الفرق بني 

نه يف جمال العقائد العقائد واألحكام جيرنا إىل التأكد من صحة الدليل وإتقانه أو ضعفه وبطال
أكثر من األحكام٬، ولذلك نرى أئمة الفقه يعملون بأخبار اآلحاد يف جمال األحكام والفروع 
العملية وال يشترطون إفادSا القطع أو اليقني٬، وهذا خبالف العقائد اليت يفترض فيها اطمئنان 

                                                            
 .٥١٧ص ٢ج: الذريعة -١
  .١٠٠ص ١ج) : ج.ط( األصولعدة  -٢
  .١٤٧ص ٢ج: األصولمصباح  -٣
 .٦٣٥ص: تاريخ ما بعد الظهور ـ٤
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Ùال ويشترطون القلب ورسوخ الفكرة يف القلب والنفس٬، فريفضون خرب اآلحاد يف ذلك ا
  .)١( )تواتر النص أو استفاضته إىل حد يورث العلم

أما التقسيم الذي نسبه إىل علماء الشيعة٬، فال أدري عن أي علماء يتحدث٬، ألعله يقصد 
؟ وعلى أية حال ميكن جماراته يف تقسيمه٬، من باب اتبع العيار٬، ولكن ما ال ! نفسه٬، وأمثاله

فالسفارة امتداد ! طاع السفارة ميكن أن تثبت خبرب آحادميكن جماراته فيه هو قوله بأن انق
  .اإلمامة والبد من إثباSا٬، أو نفيها حبسب مبانيهم خبرب متواتر

هذا مماشاة له٬، وإال فإنه ال يوجد ال نص واحد وال متواتر يدل على انقطاع السفارة٬، بل 
توقيع السمري حتديدا٬ً، يوجد العكس متاما٬ً، ومن بني النصوص الدالة على استمرار السفارة 

  .وقد بينا هذه احلقيقة يف اجلزء األول من هذا الكتاب

W)٢(א
حياول أمحد سلمان أن يلعب دور الوغد الذي يستغل سالطة لسانه يف التغطية على 

  .جهله٬، ويبدو أنه يتكئ يف هذا الصدد على إرث ما٬، فهو جييد هذا الدور كثرياً

ء فهم الكالم٬، وكيف يرتب النتائج على سوء فهمه٬، لتكون احلصيلة امسعه كيف يسي
فهم  من بأكثر منهم عدة وفهمه ٬،متشابه متنها أن إىل إضافة": قوله وأما: (هذا الغثاء
 هذا منت ال يفهم كيف ٬،والسفارة والوصاية والعصمة اإلمامة يدَّعي ممن غريب فهو. "خمتلف

 أن األحاديث إمساعيل أمحد يرى فهل ٬،املتشابه من ديثاحل هذا أن سلÐمنا ولو ...احلديث 
 إىل املتشابه رد هو الواجب أن يعلمون العلم طلبة صغار... حبجة  ليست املتشا�ة واآليات
 فعلناه ما وهذا ٬،صحيحاً خرباً أم آية أكان سواء ٬،ثابتة حجة ألنه؛ طرح املتشابه ال ٬،احملكم

 دلت مضموJا أن ذكرنا حيث "متشا�ة إJا": وقلنا جدال هلم سلÐمنا لو السمري مع رواية
 .وصرحية حمكمة أخرى روايات عليه

                                                            
 .٥٩٦ص: أضواء على عقائد الشيعة اإلمامية -١
ليها الشبه قبل حديثه عن هذه الفقرة آتب أحمد سلمان ما أسماه قرائن على صحة  توقيع السمري يالحظ ع -٢

  ! الكبير، بل التطابق مع ما آتبه عبيدان، األمر الذي يبدو أنه يدل على وقوع غارة
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 هؤالء هم ندري من فال ٬،خمتلف بفهم احلديث فهموا العلماء من عدÈة أن زعمه والغريب
 على القول أمجعوا وهلذا ٬،احلديث هذا فهم يف خيتلفوا مل الشيعة أن املعلوم ومن... العلماء 
 إمساعيل أمحد أن يدÈعيها والظاهر من كل وتكذيب ٬،الكربى الغيبة يف ارةالسف بانقطاع
ـ  املراد فهم عليه التبس  الرؤية يف ظاهرة كانت وإن وهي ٬،يف احلديث "املشاهدة"ب
  .)١( )على ادعاء السفارة والنيابة يف عصر الغيبة محلوها العلماء أن إال ٬،البصرية

روه سواه٬، احلمد هللا على بالئه وعظيم نعمائه٬، احلمد هللا الذي ال حيمد على مك: أقول
فإنه بالء كبري أن ترى الناس تتبع اجلهلة الذين ال ميلكون سوى سالطة اللسان٬، وترى 

ونعمة ما بعدها نعمة أن تنتصر لدين اهللا٬، وحلجة اهللا يف . الواجب يضطرك للرد عليهم
  .أرضه

  :سأرد بنقاط٬، وكما يلي

التوقيع متشابه٬، ويشفع ذلك بالقول بأن  بأنّ Xسن حني يقول السيد أمحد احل  ١
عدة منهم قد فهموه بأفهام خمتلفة٬، فالقارئ السوي يفهم حتماً بأنه ال يقصد أن التوقيع 

  ؟ متشابه بالنسبة له٬، وإمنا هو متشابه بالنسبة ملن اختلف يف فهمه٬، وإال ملاذا اختلفوا

اً بأنه متشابه٬، يكون متشا�اً كل من وصف كالم وإذا كان أمحد سلمان يتوهم أنّ
بالنسبة له٬، فعليه أن يقلع عن ومهه هذا٬، فالقرآن الكرمي وصف بعض آياته بأJا متشا�ة٬، قال 

 و[أُخ[̀ر الْكÂت[ابِ أُمُّ ̀هنَّ مُّح]كَم[اتÒ آي[اتÒ مÂن]̀ه الْكÂت[اب[ ع[لَي]ك[ أَنز[لَ ال½ذÂي[ ̀هو[﴿: تعاىل
Òيات متشا�ة بالنسبة هللا عز وجل؟ بالتأكيد ال٬، وإمنا هي ٬، فهل هذه اآل)٢(﴾̀مت[ش[ابِه[ات

التوقيع متشابه بالنسبة  يعين أنّ ٬X، وهكذا مياين آل حممد )٣( متشا�ة بالنسبة ملن جيهلها
  .ملن جهله وهم كل الناس باستثناء املعصومني

                                                            
  .١٠١ – ١٠٠ص -١
 .٧: عمران لآ -٢
سئلت أبا  :قال ،عن مسعدة بن صدقة: (١٢ – ١١ص ١محمد بن مسعود العياشي ج - ورد في تفسير العياشي  -٣

الناسخ الثابت المعمول به، والمنسوخ ما قد آان يعمل : ؟ قال تشابهعن الناسخ والمنسوخ والمحكم والم Xعبد اهللا 
  ).به ثم جاء ما نسخه والمتشابه ما اشتبه على جاهله
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 مل يقل٬، بل وليس يف كالمه ما ميكن أن ي�ستدل منه على أنه يقول أنّ Xالسيد   ٢
فكالم أمحد سلمان ال يعدو عن كونه تصيداً وضيعاً ال يصدر ممن !!  املتشابه البد أن يطرح
  .ميلك نفساً شريفة أبداً

يقول بضرورة إرجاع املتشابه للمحكم٬، وهذا نص ما كتبه يف  Xالسيد  بل إنّ
  ):نصيحة إىل طلبة احلوزات العلمية وإىل كل من يطلب احلق(

ذôي أَنÿزÆلَ عÆلَيÿكÆ الْكôتÆابÆ مôنÿه� آيÆاتú م�حÿكَمÆاتú ه�نَّ أُمُّ الْكôتÆابِ وÆأُخÆر� ﴿ه�وÆ الÐ :قال تعاىل[ 
ÆغôتÿابÆو ôةÆنÿتôاَء الْفÆغôتÿه� ابÿنôم ÆهÆابÆشÆا تÆتَّبِع�ونَ مÆغٌ فَيÿيÆز ÿي قُلُوبِهِمôف ÆينôذÐفَأَمَّا ال úاتÆابِهÆشÆا م�تÆمÆو ôهôأْوِيلÆاَء ت

ولُو ه� إِلÐا اللÐه� وÆالرَّاسôخ�ونَ فôي الْعôلْمِ يÆقُولُونَ آمÆنَّا بِهô كُل* مôنÿ عôنÿدô رÆبِّنÆا وÆمÆا يÆذÐكÐر� إِلÐا أُيÆعÿلَم� تÆأْوِيلَ
  .)١(الْأَلْبÆابِ﴾

وهذا ورد عنهم  ٬،كالم اهللا سبحانه وتعاىل فيه متشابه نّأفيه متشابه كما  كالمهم 
ر اإلمام وكما عبÈ ٬،Xخيص صاحب هذا األمر  للمتشابه فيما وما أحوجهم  ٬،
خذ برقبة صاحب هذا أاً لكم وإنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرX :)..... Èالرضا 
  .)٢( )Xاألمر 

مث  ٬،ىل حمكمه فقد هدي إىل صراط مستقيمإمن رد متشابه القرآن ( :Xوعن الرضا 
وا متشا�ها فردÈ ٬،به القرآنيف أخبارنا حمكم كمحكم القرآن ومتشابه كمتشا إنّ: Xقال 

  .)٣( )وال تتبعوا متشا�ها دون حمكمها فتضلوا ٬،ىل حمكمهاإ

خلص نيته هللا سبحانه وتعاىل وأراد اخلوض يف فهم كالمهم أفاإلنسان غري املعصوم لو 
لرمبا وقع يف سوء الفهم مجلة  Xوباخلصوص يف ما ورد عن قضية صاحب األمر  

لورود الباطل  ؛مر ما فقطعاً سيقع اخلطأ منه يف فهم أمر آخروإذا أصاب فهم أ ٬،وتفصيالً

                                                            
  .٧: آل عمران -١
  .١١٠ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٣٨٠ص: قرب اإلسناد -٢
: ، مستدرك الوسائل١١٥ص ٢٧ج): آل البيت(، وسائل الشيعة ٢٦١ص ٢ج: عيون أخبار الرضا -٣
  .٣٤٥ص١٧ج
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ب ألمر ويتحامل على أمر وهو جيهلهما فما بالك فيمن يتعصÈ ٬،على عقله كونه غري معصوم
  !؟ معاً

أحد الذين ظلموا أنفسهم  ه حدث يف يوم أنّنÈأيعلم  ولعل من خاض يف رواياSم 
لعل املتكلم أراد شيئاً من ( Xسل إليه اإلمام فأر ٬،كتب كتاباً يف تفنيد القرآن الكرمي

  .ق كتابه الباطلفاتعظ هذا الشخص ومزÈ ٬،)١( )كالمه غري الذي فهمته أنت

  لعل املتكلم ( Xفاسأل هذا السؤال أيضاً لكل من يكتب يف قضية اإلمام املهدي 
  .)أراد شيئاً من كالمه غري الذي فهمته أنت    وهم الرسول واألئمة

  متشابه كالمهم إىل حمكم كالمهم ؟ Xعت يا من تكتب يف قضية اإلمام وهل أرج

رواية علي بن حممد السمري حمكمة أم متشا�ة ؟ فإن قلت حمكمة  نّأواآلن أسال هل 
كثرية يف فهمها٬، منهم السيد مصطفى  لقد صنف كثري من العلماء معانÎ :بينة املعىن٬، أقول

  .وغريهم) رمحه اهللا(السيد الصدر و ٬،)رمحه اهللا(الكاظمي 

ن حمكمة بل ووهذا يدل على عدم وضوح معناها هلم بشكل ال يقبل اللبس فال تك
ه توجد روايات نÈأنك وقعت يف فهم خاطئ للرواية ؟ مث أال تعلم أمتشا�ة٬، فهل ميكن 

Èحمكمة بيÈاً وهذا مثال منها٬، نة املعىن دالة على وجود سفري قبل قيام اإلمام٬، وهي كثرية جد
  يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه الشعاب ( :Xط للذكرى٬، عن الباقر فق

حىت إذا كان قبل خروجه أتى املوىل الذي كان معه حىت   بيده إىل ناحية ذي طوى  أوأوم

                                                            
أبو القاسم الكوفي في آتاب التبديل إّن إسحاق الكندي آان فيلسوف العراق في : (روى ابن شهر آشوب، قال -١

زمانه أخذ في تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفّرد به في منزله وأن بعض تالمذته دخل يومًا على اإلمام 
، رشيد يردع أستاذآم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله القرآن أما فيكم رجل: Xالحسن العسكري فقال له أبو محمد 

أتؤدي إليه ما : نحن من تالمذته آيف يجوز منا االعتراض عليه في هذا أو في غيره، فقال له أبو محمد: فقال التلميذ
نسة في ذلك فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعت األ: نعم، قال: ؟ قال ألقيه إليك

فقل قد حضرتني مسألة أسألك عنها فإنه يستدعي ذلك منك فقل له أن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن 
ألنه رجل يفهم  ؛يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها إنك ذهبت إليها ؟ فإنه سيقول لك إنه من الجائز

فصار . ما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فيكون واضعًا لغير معانيهف: إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل له
، فأعاد عليه فتفّكر في نفسه ورأى ذلك أعد علّي: الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة فقال له

إنه شيء عرض بقلبي : ؟ فقال أقسمت عليك إّال أخبرتني من أين لك: محتمًال في اللغة وسائغًا في النظر، فقال
أمرني : آال ما مثلك من اهتدى إلى هذا وال من بلغ هذه المنزلة، فعرفني من أين لك هذا ؟ فقال: فأوردته عليك، فقال
اآلن جئت به وما آان ليخرج مثل هذا إّال من ذلك البيت، ثم إنه دعا بالنار وأحرق جميع ما آان : به أبو محمد، فقال

 .٣٩٢ص ١٠ج: ، بحار األنوار٥٢٥ص ٣ج: ل أبي طالبمناقب آ) ألفه
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كيف : ٬، فيقولحنو من أربعني رجالً: كم أنتم هاهنا ؟ فيقولون: يلقى بعض أصحابه٬، فيقول
واهللا لو ناوى بنا اجلبال لناويناها معه٬، مث يأتيهم من : قولونأنتم لو رأيتم صاحبكم ؟ في

أشريوا إىل رؤسائكم أو خياركم عشرة٬، فيشريون له إليهم٬، فينطلق �م حىت : القابلة ويقول
 .])١( )يلقوا صاحبهم٬، ويعدهم الليلة اليت تليها

 ال ٬،احملكم إىل املتشابه رد هو الواجب أن يعلمون العلم طلبة صغار: (ويرد على قوله  ٣
 مع رواية فعلناه ما وهذا ٬،صحيحاً خرباً أم آية أكان سواء ٬،ثابتة حجة ألنه؛ طرح املتشابه

 عليه دلت مضموJا أن ذكرنا حيث "متشا�ة إJا": وقلنا جدال هلم سلÐمنا لو السمري
 هذا الكالم ال يرقى حىت ملستوى اخلبال٬، فإذا كنت ٬، إنّ)وصرحية حمكمة أخرى روايات

مع  فعلناه ما وهذا: (كما تزعم رددت متشابه توقيع السمري على احملكم كما يدل قولك
فإذا !  )"متشا�ة إJا": وقلنا جدال هلم سلÐمنا لو: (٬، فأي معىن يبقى لقولك)السمري رواية

كنت رددت متشابه التوقيع على احملكم٬، كما تزعم٬، ففعلك ينطق بأنك تراه متشا�ا٬ً، وعليه 
ألن هذا القول األخري يعين أن التوقيع ليس  ؛)اخل... لو سلمنا: (معىن لقولك لن يبقى

  .متشا�اً حقيقة٬، فيكون فعلك سفهاً

س فيهما٬، بل أما الروايات اليت تشري إليها فهي تتحدث عن وقوع غيبتني٬، وحمل الرتاع لي
  ".املشاهدة"يف معىن 

مباذا تفسر اختالف العلماء يف : امعناها غري متشابه فأخربن أخريا٬ً، إذا كنت تظن أنّ
  ؟ فهمها

سبق أن سردت بعضاً من آراء العلماء يف توقيع السمري فيمكن ألمحد سلمان أن   ٤
  .يعرف من هم هؤالء العلماء٬، ويعرف بالنتيجة سخف قوله أJم اتفقوا على انتفاء السفارة

  

  

                                                            
، معجم أحاديث اإلمام ٣٤١ص ٥٢ج: ، عنه بحار األنوار٥٦ص ٢ج: ، تفسير العياشي١٨٧ص: غيبة النعماني -١

 .٢ص ٥ج: المهدي
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<א
 يطعن وهذا مسورة غري أJا إىل إضافة[ :لتايلا Xتعليقاً على كالم السيد أمحد احلسن 

 أوقفوا يشاؤوا مل وإذا �ا عملوا شاؤوا إذا عندهم لعبة قواعدهم أنّ أم ٬،عندهم كليتها يف
  .]�ا العمل

 خطأ هذا كالمه يف أخطأ إمساعيل أمحد إن: أقول( :كتب املنطيق الفلتة أمحد سلمان
 اتصال على أنه يدÈعي شخص عن فضالً نيةالدي العلوم صغار طلبة فيه يقع ال ٬،فادحاً

 ! والعصمة اإلمامة يدَّعي العصر والزمان بل بصاحب

 ٬،الشرطية والقضية ٬،)اخلربية اجلملة وهي( احلملية القضية بني كالمه يف خلط ألنه وذلك
 القضية سور عن خيتلف الشرطية القضية فسور !شرطية ال ٬،محلية القضية هذه أن فظن

 ٬،كلما: املنطق كتاب يف املظفر الشيخ قال كما الكلية املوجبة ر الشرطيةسو فإن ٬،احلملية
 "إذا"و "ما"و "مÆن"إىل  "وحنوها": بقوله وأشار. املتصلة الشرطية يف وحنوها ٬،مىت ٬،مهما

 . وغريها

ـ  اليت الشرطية اجلمل أن جند وهلذا  كما ٬،الكلي وتفيد اإلجياب ٬،مسوَّرة "مÆنÿ"ابتدأت ب
 ميكن ال إذ. "فمن افترى على اهللا الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظاملون" :تعاىل قوله يف

 .كذلك وبعضهم ليس ٬،ظاملون اهللا على املفترين بعض إن: يقول أن لعاقل

. "فإما يأتينكم مين هدى فمن تبع هدايÆ فال خوف عليهم وال هم حيزنون": تعاىل وقوله
 خياف اآلخر وبعضهم ٬،عليه خوف لنيب الا هدي تبع من بعض إن: يقال أن ميكن ال فإنه
 .ذلك من عليه

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى ال ": سبحانه وقوله
 بالعروة استمسك فقد باهللا وآمن بالطاغوت كفر من كل فإن. "انفصام هلا واهللا مسيع عليم

 الشرطية القضية أن على جدا كثرية اهللا كتاب من واألمثلة .استثناء من دون ٬،الوثقى
ـ  املصدرة  عن فضالً العربية اللغة يعرف عامي وكل ٬،كلية موجبة وهي ٬،مسوَّرة هي "مÆنÿ"ب
ـ  مصدَّرة شرطية قضية عليه طُرحت إذا ٬،العامل  مÆن كأن يقول ٬،العموم منها سيفهم "مÆنÿ"ب
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Æن« :دابته فَقَدÆمن كل: قوة يف فهي ٬،وم والكليةالعم يفهم اجلميع فإن» درهم فله دابَّيت ردَّ م 
 .درمهاً يعطيه بأن دابته من ردَّ كل يطالبه وهلذا ٬،درمهاً مين استحق دابيت ردَّ

 اهللا بكتاب أعلم الناس أنه يكرِّر ما كثرياً أنه رغم املعىن هذا يفهم ال إمساعيل أمحد لكن
 يعلم ال أنه واحلال ٬،سني الناس إىل البسملة باء من فيه للمناظرة مستعد وأنه ٬،وجل عزَّ

 .)١( )اخلطاب بديهيات

ألنه يتصور القارئ سيء الطوية مثله٬،  ؛تشهريي سٍفَهذا اجلاهل يكتب بنÆ :ويرد عليه
ويظن أنه سيتفاعل مع اللغة املتدنية اليت يكتب �ا٬، وختفى عليه بالنتيجة كل املغالطات 

  .واألخطاء العلمية اليت يرتكبها

و الزمن األغرب٬، وأنه يفهم يف املنطق كما ال يفهم أحد غريه٬، اآلن هو يتوهم أنه أرسط
بينما الواقع أنه جاهل جهالً مركبا٬ً، ومعلوماته يف املنطق مغلوطة٬، فالقضية املهملة ميكن أن 

  : بعضهم٬، كما قال الشيخ املظفريرجع احلكم فيها جلميع األفراد٬، وميكن أن يرجع إىل

 احلقيقة يف احلكم يكون بأن أفراده٬، مبالحظة ليالك على فيها احلكم يكون أن وإما(
 مجيعها ال األفراد٬، كمية فيه يبني مل أنه إال هلا٬، ومرآة عنوانا جعل والكلي ٬،األفراد إىل راجعا
  .)٢( )"مهملة" تسمى فالقضية بعضها٬، وال

ن احلكم فيها جيوز أن يرجع إىل ألفهي يف قوة اجلزئية٬، وذلك ) املهملة(وأما ( :وكذلك
  .)٣( )خرآلفراد وجيوز أن يرجع إىل بعضها دون البعض األيع امج

واحلكم يرجع إىل الكل٬، أو البعض حبسب القرائن اليت ترجح هذا الطرف على الطرف 
 من واجلزئية اجلزئية قوة يف املهملة كانت إذا: قلت إن(: اآلخر٬، يقول الشيخ املظفر

 فيها مبني غري مهملة هي مبا املهملة: لتق. أيضا املهملة اعتبار لزم معتربة٬، وهي احملصورات

                                                            
  .١٠٦ – ١٠٥ص -١
  .١٥٨ص :الشيخ محمد رضا المظفر - المنطق  -٢
  .١٦٠ص :الشيخ محمد رضا المظفر - المنطق  -٣
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 هي منها املتيقن أن العقل مالحظة بعد ولكن إلمهاهلا٬، معتربة٬، غري املوضوع أفراد كمية
  .)١( )العقل حبكم معتربة تصري اجلزئية٬،

ومنه يتضح سخف مقالة أمحد سلمان٬، وجهله املركب٬، فاألمثلة اليت ساقها ي�علم احلكم 
٬، )درهم فله دابَّيت ردَّ مÆن(: فاملثال التايل الذي ضربه. و كلياً من القرائنفيها؛ جزئيا٬ً، كان أ

على    قد يكون املقصود منه مشول احلكم للجميع٬، وقد يكون مقتصراً على البعض٬، ألنه 
وإذا . أنا قصدت بكالمي أبناء قومي فقط: ميكن أن يقول ملن يطالبه بالدرهم   سبيل املثال 

من رد دابيت : نص على هذا يف كالمك٬، أي مل تقيد كالمك وتقولولكنك مل ت(: قيل له
أبناء "نعم مل أقيد كالمي بذكر عبارة (: ٬، فإن بإمكانه أن جييب)من أبناء قومي فله درهم

بالنص٬، ولكين عنيتها٬، ومل أعنِ أن يكون كالمي مطلقاً يشمل اجلميع٬، فهل ألين مل  "قومي
؟ هل تقول بأن الفيصل يف حتديد  وع ملا مل أعنيهأنص على ما عنيته أكون ملزماً باخلض

؟ إذا كان هذا ما تقوله فإين مل أنص كذلك  املقصود هو النص على التقييد٬، أو اإلطالق
  .)على أيٍّ منهما٬، وبالنتيجة ال ميكنك إلزامي ال �ذا وال بذاك

احلكم    منطقياً   ود السور٬، فإن وجوده ال يتيح لنا وهذا هو معىن عدم وج: أقول
باملقصود هل هو جزئي٬، أو كلي٬، إال بعد االحتكام إىل القرائن٬، وإن كان القدر املتيقن منها 

  .هو اجلزئي

Wא
 شاؤوا إذا ٬،عندهم لعبة قواعدهم أنّ أم[: التايل Xتعليقاً على كالم مياين آل حممد 

  .]�ا العمل يشاؤوا أوقفوا مل وإذا ٬،�ا عملوا

من  أنه عليه أطلق الذي املنطق علم ألن؛ الثكلى يضحك كالم هذا( :كتب أمحد سلمان
 .)٢( )بالشيعة املخصوصة غري اإلنسانية العلوم من علم هو ٬،قواعدنا

                                                            
  .١٦٠ – ١٥٩هامش ص :الشيخ محمد رضا المظفر - منطق ال -١
  .١٠٧ص -٢
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هذه الثكلى خفيفة العقل٬، سفيهة الرأي٬، فمعىن نسبة القواعد هلم هو أJم  يبدو أنّ: أقول
حكها٬، بل كان حرياً �ا انتهار يتبنوها٬، ويعتقدون �ا ال ختصيصها �م٬، فال موجب لض

  .إلضحاكهاالسفيه الذي يسعى 

اخلطاب موجه هلم ال بوصفهم شيعة٬، وإمنا بوصفهم معتقدين �ذه القواعد٬،  هذا على أنّ
  .أي بوصفهم من مجلة من يؤمنون مبا يسميه مضحك الثكاىل بعلم املنطق

 ؟אא
 :ذلك على والدليل ٬،اليمن من خيرج الروايات يف اليماين املذكور( :يقول أمحد سلمان

 البلد وهو ٬،اليمن من رجل إىل ينصرف أُطلق إذا "مياين"لفظ  من املتبادر املعىن: أوال
 فإJا ٬،ذلك وحنو "وحجازي ولبناين ٬،وعراقي ٬،وشامي ٬،مصري": قلنا إذا كما ٬،املعروف
 وليست ٬،واضحة بقرينة إال آخر معىن �ا يراد وال ٬،البالد تلك من رجل أنه إىل تنصرف
 ٬،واضح وهو ٬،اليمن بالد من كونه غري آخر إىل معىن "اليماين"لفظ  تصرف قرينة أي هناك

 .)١( )صحيح مستند أي بدون للنصوص الواضحة لَيٌّ وإنكاره

إن مل : احلقائق ال ت�ثبت٬، وال ت�غري باإلرهاب والصوت املرتفع٬، فال داعي إذن لنربة: أقول
مث إنك يا هذا تتحدث عن معىن لغوي متبادر !  ول فأنتم تلوون النصوصتقولوا ما أق

بزعمك٬، وليس عن نصوص تلوى٬، أو ال تلوى٬، فهل أنت آلة تسجيل محقاء٬، تردد ما ميتلئ 
  ! به جوفها من حقد عند أول ضغطة زر

 فبالتأكيد ليست هي طريقة التبادر اللغوي٬،" اليماين"أما الطريقة الصحيحة لتحديد هوية 
فنحن بإزاء شخص نريد حتديد هويته٬، ال كلمة حندد معناها٬، والشخص كما هو معروف ال 

" بغدادي"أو " عراقي"فقد يرشدنا املعىن اللغوي إىل أن شخصاً ما . حتدد هويته املعاين اللغوية
سابع جد من أجداده أن وضع قدماً على لبينما هو يسكن بالد املغرب٬، بل مل يسبق له٬، وال 

  .راقأرض الع

                                                            
  .١٠٩ص -١
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وعليه من احلماقة مبكان اللجوء للعبة إغماض العينني ومراقبة أول االنطباعات حضوراً يف 
  ! ميدالية املعىن الذهبية  إن كانت له رقبة    الذهن٬، لنعلق يف رقبته 

تعين املنتمي لبالد اليمن٬، " اليماين"هذا على الرغم من علمي بأنه حىت لو قلنا بأن  :أقول
خري الرجال أهل  إن(: ٬، قولهرسول اهللا فقد ورد عن . ول به ال يتأثرفإن شيئاً مما نق

  والسيد اليماين منهم     ٬، فمحمد وآل حممد )١( )مياين وأنا ٬،ميانÕ واإلميان ٬،اليمن
  .)٢( كلهم ميانية

W
 على نصَّت الشريفة الروايات بعض أن: ثانياً( :امسعوا  كيف يدلس أمحد سلمان٬، يقول

 حممد عن: )٣( )الدين كمال( الصدوق يف الشيخ رواه ما: منها .من اليمن خيرج يناليما أن
الرجال بالنساء  تشبَّه إذا: قال؟  قائمكم خيرج مىت اهللا رسول ابن يا: قال ٬،مسلم الثقفي بن
 ٬،واألربلي ٬،اÙلسي رواه: إىل قوله ...اليمن  من واليماين ٬،الشام من السفياين وخروج ...

                                                            
  .٢٣٢ص ٥٧ج: بحار األنوار ،٨١ص: األصول الستة عشر -١
  .فقد ُأشبعت هذه المسألة بحثًا هناك )جامع األدلة(يمكن للقارئ العودة إلى آتاب  -٢
ففيها محمد بن محمد بن عصام، قال محمد هذه الرواية ضعيفة بحسب قواعد علم الرجال الخاضعة ألمزجتهم،  -٣

محمد بن محمد بن  - ١١٧٣٠ - ١١٧٠٣ - ١١٧٠٧: (٥٧٤الجواهري في المفيد من معجم رجال الحديث ص
روى عنه في الفقيه رواية، وروى في مشيخة الفقيه، والعيون،  -مجهول  -الكليني من مشايخ الصدوق : عصام

وقال السيد الخوئي في آتاب االجتهاد والتقليد وهو يتحدث . )عاصموحرف في التوحيد فصار محمد بن محمد بن 
في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم : (٣٥٨ص) الخ...وأما الحوادث الواقعة : (عن توقيع

  ).تثبت وثاقتهما
مثالها، ففي بحث له المبكية معًا ما قاله جالل الصغير عن هذه الرواية وأ -ومن مفارقات علم الرجال المضحكة 

ينفي جالل الصغير نفيًا مطلقًا أن يكون اليماني من اليمن، ) اليماني أهدى الرايات(منشور على موقع براثا بعنوان 
وفي العموم فإن الروايات الصحيحة والموثوقة والمعتبرة ال تشير ال من قريب وال : (وحجته ضعف الروايات، يقول
من، بل إن منشأ الوهم الذي جعل البعض ينسب الرجل إلى اليمن هو إما روايات من بعيد إلى آون الرجل من الي

  ).عامية أو روايات ضعيفة سندا ومضطربة متنا، أو روايات ال نستطيع االعتماد عليها لمجهولية مصدرها
عن الدليل على  ومن هذه المفارقات ما فعله مرآز األبحاث التخصصية التابع لمرجعية السيد السيستاني، فحين ُسئلوا

  :الخ، آما في الرابط التالي...أما الحوادث الواقعة : استدلوا لهم بتوقيع Xوآالة السيستاني لإلمام المهدي 
 ١٤١=L?php.show/question/com.mahdi-m://http  

دلة التي بعد ثبوت وجوب الخمس باأل: (ولكن حين سألوهم عن إباحة الخمس الوارد في التوقيع ذاته أجابوا بما نصه
ال يرتابها الشك فال بد من توجيه مثل هكذا روايات وذآرت عدة توجيهات في الموسوعات الفقهية المطولة يطول 

  ..).المقام في استفصالها وقبل بيانها البد أن يعلم إن هذا التوقيع ضعيف السند فال يصلح للمعارضة مع تلك األدلة 
  L?php.show/question/com.ahdim-m://http=٤٧: وهذا رابط جوابهم على مرآزهم
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 إال مكابر هذا ينكر وال ٬،اليمن من خيرج اليماين أن يف صريح نص الرواية وهذه. والطربسي
  .)١( )بالباطل جمادل

اليماين من اليمن٬، وموضع االستدالل يتمثل  يستدل أمحد سلمان �ذه الرواية على أنّ
 وقد سبق أن بينت يف اجلزء األول من هذا الكتاب٬، ورود الرواية) واليماين من اليمن(بعبارة 

بداللة وضع ) من اليمن(٬، أحدمها خال من عبارة )كمال الدين(يف موضعني من كتاب 
٬، وبينت هناك أن مجلة ممن نقل الرواية عن الشيخ   أي العبارة بني قوسني    احملقق هلا 

٬، ومن بني هؤالء الذين نقلوا الرواية عن )من اليمن(الصدوق مل يروِ هذه الزيادة٬، أي عبارة 
  .والطربسي ٬،واألربلي ٬،اÙلسي: كل منالشيخ الصدوق٬، 

وسأنقل لكم اآلن صورة الرواية اليت أخفاها أمحد سلمان كما رواها كل من الشيخ 
الصدوق نفسه٬، والثالثة الذين ذكرهم املدلس أمحد سلمان ليتبني للقارئ أن أمحد سلمان 

من (اخلالية من عبارة ٬، فلم ينقل٬، ومل ي�شر إىل الصورة األخرى من الرواية )٢( تعمد التدليس
  .ألقل٬، سقوط الرواية عن االعتبارألنه يعلم متاماً أن تعارض النقل يستدعي٬، على ا ؛)اليمن

  :الشيخ الصدوق: أوالً
 ٬،)الكليين(حدثنا حممد بن يعقوب : قال ٬،حدثنا حممد بن حممد بن عصام رضي اهللا عنه(
حدثين علي بن : قال ٬،علي القزويين حدثنا إمساعيل بن: قال ٬،حدثنا القاسم بن العالء: قال 

دخلت على : قال ٬،إمساعيل٬، عن عاصم بن محيد احلناط٬، عن حممد بن مسلم الثقفي الطحان
أيب جعفر حممد بن علي الباقر عليهما السالم وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل حممد 

 القائم من آل حممد يف  إنّ ٬،يا حممد بن مسلم: صلى اهللا عليه وعليهم٬، فقال يل مبتدئاً
يونس بن مىت٬، ويوسف بن يعقوب٬، وموسى٬، وعيسى٬، : من مخسة من الرسل شبهاً

فرجوعه من غيبته وهو شاب : فأما شبهه من يونس بن مىت. وحممد٬، صلوات اهللا عليهم
فالغيبة من خاصته : بعد كرب السن٬، وأما شبهه من يوسف بن يعقوب عليهما السالم

                                                            
  .١١٠ – ١٠٩ص -١
بل قال ) من اليمن(هؤالء الثالثة أثبتوا عبارة  ال يسع أحمد سلمان التمادي في آذبه، ويقول مثًال إنه لم يقل إّن -٢

 ذلك أنه في موقف االستدالل على أن اليماني من اليمن آما يزعم، وما رواه الثالثة ينقض غرضه،!  رووها فقط
آما  -فكان عليه أن يشير لهذا على األقل، ال أن يشير إلى ما رووه، وآأنه نفس ما رواها الصدوق من جهة النص 

  ! على أن اليماني من اليمن -يزعم آذبًا 
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خوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب عليهما السالم مع قرب وعامته٬، واختفاؤه من إ
فدوام خوفه٬، وطول  Xوأما شبهه من موسى . املسافة بينه وبني أبيه وأهله وشيعته

غيبته٬، وخفاء والدته٬، وتعب شيعته من بعده مما لقوا من األذى واهلوان إىل أن أذن اهللا 
فاختالف من : Xمن عيسى  وأما شبهه. عز وجل يف ظهوره ونصره وأيده على عدوه

قتل : مات٬، وقالت طائفة: ما ولد٬، وقالت طائفة: اختلف فيه٬، حىت قالت طائفة منهم
فخروجه بالسيف٬، وقتله أعداء اهللا وأعداء  وأما شبهه من جده املصطفى . وصلب
. ٬، واجلبارين والطواغيت٬، وأنه ينصر بالسيف والرعب٬، وأنه ال ترد له رايةرسوله 

) من اليمن(خروج السفياين من الشام٬، وخروج اليماين : مات خروجهمن عال وإنّ
  .)١( )وصحية من السماء يف شهر رمضان٬، ومناد ينادي من السماء بامسه و اسم أبيه

بني قوسني يدل على عدم ورودها يف النسخة األصل  )من اليمن(وضع عبارة  الحظ إنّ
  .من الكتاب٬، وإن احملقق قد أضافها

  :أيب الفتح اإلربليابن : ثانياً

وأنا أريد أن أسأله عن القائم  Xدخلت على أيب جعفر  :قال ٬،عن حممد بن مسلم(
من مخسة  يف القائم من آل حممد شبهاً إنّ ٬،يا حممد بن مسلم :من آل حممد فقال مبتدياً

من الرسل يونس بن ميت ويوسف بن يعقوب وموسى وعيسى وحممد صلوات اهللا عليهم 
وأما شبهه من  .شبهه من يونس فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كرب السنفأما  .أمجعني

يوسف فالغيبة من خاصته وعامته واختفاؤه عن إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب 
فهو دوام خوفه وطول  Xوأما شبهه من موسى  .مع قرب املسافة بينهما Xالنيب 

ا لقوا من األذى واهلوان إىل أن غيبته وخفاء مولده على عدوه وحرية شيعته من بعده مم
فاختالف من اختلف  Xوأما شبهه من عيسى  .يأذن اهللا يف ظهوره وأيده على عدوه

وأما شبهه من جده  .فيه حىت قالت طائفة ما ولد وطائفة قالت مات وطائفة قالت صلب
 نهإو ٬،فتجريده السيف وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله واجلبارين والطواغيت حممد 

                                                            
  .٣٢٨ – ٣٢٧ص: آمال الدين وتمام النعمة ١-
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من عالمات خروجه خروج السفياين  نّإو .نه ال ترد له رايةإو ٬،ينصر بالسيف والرعب
من الشام وخروج اليماين وصيحة من السماء يف شهر رمضان ومناد ينادي بامسه واسم 

  .)١( )أبيه

  :الشيخ الطربسي: ثالثاً

لقائم وأنا أريد أن أسأله عن ا Xدخلت على أيب جعفر : قال ٬،حممد بن مسلم الثقفي(
 يف القائم من آل حممد شبهاً يا حممد بن مسلم٬، إنّ: فقال يل مبتدئاً من آل حممد 

يونس بن مىت٬، ويوسف بن يعقوب٬، وموسى٬، وعيسى٬، وحممد : خبمسة من الرسل
فرجوعه من غيبته وهو  Xفأما شبهه الذي من يونس . صلوات اهللا عليه وآله وعليهم

فالغيبة من خاصته وعامته٬، واختفاؤه  Xف وأما شبهه من يوس. شاب مع كرب السن
من إخوته٬، وإشكال أمره على أبيه يعقوب النيب مع قرب من املسافة بينه وبني أبيه وأهله 

فدوام خوفه٬، وطول غيبته٬، وخفاء والدته٬، وتعب  Xوأما شبهه من موسى . وشيعته
. وأيده على عدوه شيعته من بعده مما لقوا من األذى واهلوان إىل أن أذن اهللا يف ظهوره٬،

ما ولد٬، وطائفة : فاختالف من اختلف فيه حىت قالت طائفة Xوأما شبهه من عيسى 
فتجريده  وأما شبهه من جده املصطفى . قتل وصلب: مات٬، وطائفة قالت: قالت

السيف٬، وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله واجلبارين والطواغيت٬، وأنه ينصر بالسيف 
خروج السفياين من الشام٬، : من عالمات خروجه وإنّ .راية وبالرعب٬، وأنه ال ترد له

  .)٢()وخروج اليماين٬، وصيحة من السماء يف شهر رمضان٬، ومناد ينادي بامسه واسم أبيه

  :العالمة اÙلسي: رابعاً

اهلمداين٬، عن علي بن إبراهيم٬، عن حممد بن عيسى٬، عن سليمان بن : إكمال الدين(
بن عصام٬، عن الكليين٬، عن القاسم بن العال٬، عن إمساعيل بن داود٬، عن أيب بصري٬، وحدثنا ا

دخلت على أيب : قال ٬،علي٬، عن علي بن إمساعيل٬، عن عاصم بن محيد٬، عن حممد بن مسلم

                                                            
 .٣٣٠ – ٣٢٩ص ٣ج: آشف الغمة -١
  .٢٣٣ص ٢ج: إعالم الورى بأعالم الهدى -٢
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يا حممد بن : فقال يل مبتدئاً وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل حممد  Xجعفر 
يونس بن مىت٬، : ن الرسلمن مخسة م شبهاً يف القائم من آل حممد  إنّ ٬،مسلم

فأما شبهه من يونس  .ويوسف بن يعقوب٬، وموسى٬، وعيسى٬، وحممد صلوات اهللا عليهم
وأما شبهه من يوسف بن يعقوب فالغيبة  .فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كرب السن

مع قرب  Xمن خاصته وعامته٬، واختفاؤه من إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب 
وأما شبهه من موسى فدوام خوفه وطول غيبته  .أبيه وأهله وشيعتهاملسافة بينه وبني 

وخفاء والدته وتعب شيعته من بعده مبا لقوا من األذى واهلوان إىل أن أذن اهللا عز وجل 
وأما شبهه من عيسى فاختالف من اختلف فيه حىت  .يف ظهوره ونصره وأيده على عدوه

وأما شبهه من . لت طائفة قتل وصلبقالت طائفة منهم ما ولد وقالت طائفة مات وقا
واجلبارين  فخروجه بالسيف وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله  جده املصطفى 

من عالمات خروجه  نّإو .والطواغيت وأنه ينصر بالسيف والرعب وأنه ال ترد له راية
ومناد  ٬،وصيحة من السماء يف شهر رمضان ٬،وخروج اليماين ٬،خروج السفياين من الشام

  .)١( )دي بامسه واسم أبيهينا

  .فيما رواه الثالثة )من اليمن(ال وجود لعبارة  وكما ترون

א ؟<א
 الروايات إن من بعض(: على طريقة الدفع بكل ما يقع حتت اليد٬، يقول أمحد سلمان

: طاووس وصحÈحه ابن السيÈد رواه ما(من اليمن  خيرج اليماين أن على نصَّت الشريفة اليت
 ٬،اهللا عبد أيب على دخلت: الصادق فقال اإلمام سأل الذي )٢( املدايين حممد بن عباد عن

                                                            
  .٢١٨ – ٢١٧ص ٥١ج: األنوار بحار -١
  :ضعيفة، فيها عدة مجاهيل؛ منهم -اللعبة التي يلعبها أحمد سلمان وأضرابه / بحسب العلم - هذه الرواية  -٢
قال فيه الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرآات علم رجال ) محمد بن الحسن بن محمد بن جمهور القمي(

روى النعماني في . لم يذآروه: ن بن محمد بن جمهور القمي أبو عليمحمد بن الحس -١٣٠٨٩(: ٤٢ص ٧الحديث ج
، عن الحسن بن محمد بن عنه ومحمد بن همام معًا ١٢٨و  ١٢٥و  ١٢٠و  ١٠٤و  ١٠٣و  ٩آتاب الغيبة ص

. ٢٦٧ص ٢، وجد ج١٥٢ص ١الخ، وآمبا ج - أنا أنف الهدى وعيناه : Xجمهور، حديث خطبة أمير المؤمنين 
  ).وغير ذلك

أحمد بن الحسين  -٨٧٨(: ٢٩٥ص ١، قال في مستدرآات علم رجال الحديث ج)أحمد بن الحسين السكري: (ومنهم
وقع في طريق السيد في فالح السائل في رواية تعقيب صالة الظهر عن محمد بن جمهور . لم يذآروه: السكري

  ).Xالعمي، عنه، عن عباد بن محمد المدائني، عن أبي عبد اهللا 
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 كل! أيÿ سامعÆ: يقول وهو السماء إىل يديه رفع وقد ٬،الظهر مكتوبة من فرغ حني باملدينة
 ٬،يف خلقك وأمينك ٬،بإذنك إليك الداعي ٬،نبيِّك وابن ٬،لوليÈك وأجنز: قال أن إىل ... صوت
 أيِّده اللهم ٬،وÆعÿدÆه ٬،وبركاتك صلواتك عليه ٬،خلقك على وح�جَّتك ٬،عبادك يف وعينك
 وعجِّل ٬،نصرياً سلطاناً لدنك هلم من وافتح ٬،وصبِّرÿهم ٬،أصحابه وقوِّ ٬،عبدك وانصر ٬،بنصرك
 دعوتÆ قد أليس: قلت. الرامحني أرحم يا ٬،رسولك وأعداء أعدائك من وأمكنه ٬،فرÆجه

 من اهللا بأمر واملنتقم ٬،وسائقهم ٬،حممد آل ت� لنوردعو: قال؟  فداك جعلت لنفسك
. واألمر اخللق له من شاء إذا: قال؟  فداك اهللا جعلين يكون خروجه مىت: قلت. أعدائهم
 راية خروج: قال؟  ماذا مثل: قلت. شىت عالمات ٬،نعم: قال؟  ذلك عالمة قبل فله: قلت

 زيد ولد عمِّي من رجل وخروج ٬،الزوراء أهل تظل وفتنة ٬،املغرب من وراية ٬،من املشرق
 .البيت ستارة وانتهاب ٬،باليمن

 ويكون ٬،الظهور قبيل خيرج رجل يوجد ال أنه إذ ٬،األمر تبيان يف أظهر الرواية وهذه
 وأما ٬،الشام فمن األول أما ٬،واليماين ٬،واخلرساين ٬،السفياين: ثالثة املهدي سوى لإلمام عالمة
  .)املراد وهو ٬،الثالث فيتعيَّن ٬،خراسان فمن الثاين

  :املغالطات واألكاذيب يف كالمه تستدعي الرد بنقاط٬، وكما يلي :ويرد عليه

كذب فاضح٬، وإليكم ما قاله السيد ) طاووس وصحÈحه ابن السيÈد رواه ما: (قوله  ١
 الدعاء يف X بالصادق االقتداء الظهر صالة عقيب املهمات ومن( :ابن طاووس رمحه اهللا

 نهأ ووعدهم الروايات صحيح يف أمته  اهللا رسول حممد هب بشر الذي X للمهدي
 بن حممد علي أبو حدثنا :قال ٬،الدبيلي رهبان بن حممد رواه كما األوقات آخر يف يظهر
 بن أمحد عن ٬،مجهور بن حممد أبيه عن ٬،أيب حدثنا :قال ٬،القمي مجهور بن حممد بن احلسن

                                                                                                                                                                              
باد بن محمد  - ٧٣٩٢( :٣٣٧ص ٤، قال في مستدرآات علم رجال الحديث ج)ن محمد المدائنيعباد ب: (ومنهم

دخلت : عن أحمد بن الحسين السكري، عنه قال ١٧٠وقع في طريق السيد في فالح السائل ص. لم يذآروه: المدائني
ن عقيدته وآماله، وآتاب ونقل عنه ما يفيد حس. الخ -بالمدينة، حين فرغ من مكتوبة الظهر  Xعلى أبي عبد اهللا 

  ).٦٢ص ٨٦مثله، وجد ج ٤٣٥الصالة ص
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 باملدينة X اهللا عبد أيب على دخلت :قال ٬،املدايين حممد بن عباد عن ٬،السكري احلسني
  .)١( )اخل...الظهر  مكتوبة من فرغ حني

ابن طاووس مل يصحح هذه الرواية حتديدا٬ً، وإمنا قال بصحة الروايات  وكما تالحظون إنّ
على اإلمجال٬، وعليه يكون القول بأنه صحح  Xأمته باملهدي  اليت بشر �ا رسول اهللا 
واضحا٬ً، اللهم إال إذا كان أمحد سلمان قد فهم من عبارة السيد ابن هذه الرواية تعييناً كذباً 

٬، أو تشري له٬، وعندئذ عليه اإلقرار Xطاووس تصحيحه مجيع الروايات اليت تذكر املهدي 
  .بصحة رواية الوصية املقدسة٬، وغريها من الروايات اليت يضعفها

زيد٬، ال عن  الرواية كما يالحظ كل ذي عقل سليم تتحدث عن رجل من ولد  ٢
اليماين املوعود٬، فإذا كان أمحد سلمان يستهويه أن يفهم املقصود منها على أنه اليماين فعليه 

  .واملغالطات٬، وإطالق األحكام اجلزافية ات٬، ال التحكم٬،اإلثب

أمحد سلمان يغالط٬، فهو يوهم القارئ بأنه يستدل بالرواية على أن  ومن الواضح أنّ
بينما هو٬، يف احلقيقة٬، يبيت هذا احلكم مسبقا٬ً، دون أن يقيم عليه اليماين خيرج من اليمن٬، 

أي دليل يذكر٬، فالرواية٬، كما ترون٬، ال تذكر٬، بل ال يوجد فيها مطلقاً ما يدل على أن 
  ؟ هو اليماين املوعود٬، فمن أين ألمحد سلمان هذا الزعم )٢( الرجل الزيدي

 املهدي سوى لإلمام عالمة ويكون ٬،الظهور قبيل خيرج رجل يوجد ال أنه إذ: (قوله  ٣
٬، إذا كان يريد منه التدليل على أن الرجل الزيدي هو اليماين املوعود٬، فعليه أن يأيت )ثالثة

بدليل قطعي ينص على عدم وجود غري الثالثة الذين ذكرهم٬، فمثل هذا النص وحده يتيح له 
أما يف حال عدم إتيانه به . الرجل الزيدي ال ميكن أن يكون شخصاً غري الثالثة القول بأنّ

  .فال شيء مينع من اعتداد الرجل الزيدي شخصاً مغايراً

بطبيعة احلال ال يوجد مثل هذا النص املفترض٬، بل على العكس متاماً توجد : أقول
ن غري الثالثة٬، ويكفينا تصفح سريع يف كتايبÈ ت كثرية تدل على وجود أشخاص كثرييروايا

                                                            
  .١٧١ – ١٧٠ص :السيد ابن طاووس - فالح السائل  -١
  .بالمعنى النسبي ال الفرقي أو المذهبي -٢
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٬، للتأكد من هذه احلقيقة٬، وإليكم هذه )ي٬، والشيخ النعماينغيبة الشيخ الطوس(الغيبة 
  :الروايات من الكتابني٬، وهي غيض من فيض

  .)١( )ومياين مصري السفياين قبل خيرج(: قال ٬،مسلم بن حممد عن

 من عشر اثنا خيرج حىت القائم خيرج ال(: X اهللا عبد أبو قال: قال ٬،خدجية أيب وعن
  .)٢( )نفسه إىل يدعو كلهم هاشم بين

 خروج يل صف: السالم عليهما احلسني بن لعلي قلت(: قال ٬،بشري بن حذمل وروى
 عوف: له يقال رجل خروج خروجه قبل يكون: فقال ؟ وعالماته دالئله وعرفين املهدي

 خروج يكون مث ٬،دمشق مبسجد وقتله تكريت مأواه ويكون اجلزيرة٬، بأرض السلمي
 ولد من وهو اليابس الوادي من امللعون سفياينال خيرج مث. مسرقند من صاحل بن شعيب

  .)٣( )ذلك بعد خيرج مث املهدي اختفى السفياين ظهر فإذا سفيان٬، أيب بن عتبة

 لكم وأىن: فقال السفياين٬، عن X الباقر جعفر أبا سألت(: قال اجلعفي٬، جابر وعن
 فيقتل املاء٬، ينبع كما ينبع كوفان٬، أرض من خيرج الشيصباين٬، قبله خيرج حىت بالسفياين
  .)٤( )X القائم وخروج السفياين٬، ذلك بعد فتوقعوا وفدكم٬،

: Xاهللا  عبد أبو يل قال: قال يعفور٬، أيب ابن حدثين: قال خمتار٬، بن احلسني وعن
 وقتل السفياين٬، وخروج ٬،   العباس بين من رجل اسم    الفالين هالك بيدك أمسك(

 وبه نعم٬،: فقال ؟ املنادي هو الصوت٬، وما: قلت .والصوت اخلسف وجيش النفس٬،
  .)٥( )العباس بين من الفالين هالك كله الفرج: قال مث .األمر هذا صاحب يعرف

 إذا: فقال ؟ شيعتكم فرج مىت: X اهللا عبد أليب قلت(: قال السراج٬، بن يعقوب وعن
 العرب وخلعت يطمع٬، يكن مل من فيهم وطمع سلطا�م٬، ووهى العباس٬، ولد اختلف

                                                            
 .٤٤٧ص :طوسيللالغيبة  -١
  .٤٣٧ص :طوسيللالغيبة  -٢
  .٤٤٤ – ٤٤٣ص :طوسيللالغيبة  -٣
  .٣١٤ – ٣١٣ص :نعمانيلل -آتاب الغيبة  -٤
  .٢٦٦ص :نعمانيلل -آتاب الغيبة  -٥
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 وحترك اليماين٬، وأقبل السفياين٬، وظهر صيصيته٬، صيصية ذي كل فعور أعنتها٬،
  .)١()احلسين

 عن حدث X املؤمنني أمري نّإ(: السالم عليهما حممد بن جعفر اهللا عبد أيب وعن
 من األرض اهللا يطهر مىت املؤمنني٬، أمري يا: احلسني فقال القائم٬، قيام إىل بعده تكون أشياء

 الدم يسفك حىت الظاملني من األرض اهللا يطهر ال: X ننياملؤم أمري فقال الظاملني٬،
 القائم قام إذا: قال مث ٬،   طويل حديث يف العباس وبين أمية بين أمر ذكر مث   احلرام

 جبيالن٬، قائم منا وقام كاوان٬، بين جزيرة وجاز وامللتان كوفان أرض على وغلب خبراسان
 واجلنبات األقطار يف متفرقات تركال رايات لولدي ظهرت ٬،والديلمان اآلبر وأجابته
 حكاية X فحكى. مبصر اإلمرة أمري وقام البصرة خربت إذا وهنات هنات بني وكانوا
 هناك اخلروف٬، الكبش وقتل الصفوف٬، وصفت األلوف٬، جهزت إذا: قال مث طويلة٬،

 له ا�هول٬، واإلمام املأمول٬، القائم يقوم مث الكافر٬، ويهلك الثائر٬، ويثور اآلخر٬، يقوم
  .)٢( )مثله ابن ال حسني يا ولدك من وهو والفضل٬، الشرف

هذه الروايات٬، وغريها مما مل أذكره٬، تظهر بوضوح أن شخصيات عصر الظهور اليت 
  .كعالمات تسبق خروج القائم٬، أكثر بكثري من أن ت�حصر بثالثة أشار هلا أهل البيت 

يمن خيرج منها أكثر من رجل كما جهل آخر٬، فال) املراد وهو ٬،الثالث فيتعيَّن: (قوله  ٤
هو ظاهر بعض الروايات٬، وقد مر بنا احلديث يف اجلزء األول عن منصور اليماين الذي يقتله 

  .السفياين قبل أن يتوجه حنو العراق ملالقاة اليماين املوعود

W
: قال احلسني٬، بن علي حدثنا( :٬، قال)٣( النعماين رواه يستدل أمحد سلمان كذلك مبا

 الكويف٬، علي بن حممد عن الرازي٬، حسان بن حممد حدثنا: قال العطار٬، حيىي بن حممد حدثنا

                                                            
   .٢٧٨ص :نعمانيلل -آتاب الغيبة  -١
  .٢٨٤ – ٢٨٣ص :نعمانيلل -آتاب الغيبة  -٢
  :اللعبة، أي منهج علم الرجال، ففيها/ هذه الرواية ضعيفة بحسب المنهج -٣

  .٥١١لحديث صمحمد الجواهري في المفيد من معجم رجال ا: مجهول، قاله: محمد بن حسان الرازي: أوًال
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 السفياين X اهللا عبد أيب عند ذكر: قال زرارة٬، بن عبيد عن سنان٬، بن حممد حدثنا: قال
  .)١( )؟ بصنعاء عينيه كاسر خيرج وملا ؟ ذلك خيرج أىن: فقال

 الصادق هو اإلمام زمان يف اخلارجني بعض أن يظن كان يالراو فإن( :ويعلق قائالً
 الوقت نفس يف خلرج السفياين كان لو ألنه؛ بالسفياين ليس اإلمام بأنه عليه فردَّ ٬،السفياين
 ألن وذلك؛ كذلك فالسفياين ٬،خيرج مل اليماين إن وحيث ٬،صنعاء يف اليماين هو آخر رجل

 ويف ٬،واحدة سنة يف خيرجون واليماين خلراساينالسفياين وا أن على دلّت األخرى الروايات
  .)واحد يوم ويف ٬،واحد شهر

 يعين أنّ) بصنعاء عينيه كاسر خيرج وملا ؟ ذلك خيرج أىن: (Xقول اإلمام : أقول
ـ  يسبق خروج السفياين٬، ال أنه مترافق معه٬، " كاسر عينيه"خروج الشخص املوصوف ب

  .كما زعم أمحد سلمان

٬، فألجل أن يتخذ من حتريفه Xلمان إىل حتريف كالم اإلمام أما ملاذا جلأ أمحد س
ـ  جسراً يعرب من خالله إىل حتريفه اآلخر املتمثل بدعواه الفارغة من الدليل بأن املوصوف ب

 Xالرواية الواردة عن اإلمام الباقر  ٬، باعتبار أنّ)٢( هو اليماين املوعود" كاسر عينيه"
  ! فياينوصفت خروجاً متزامناً لليماين والس

                                                                                                                                                                              
 - ١٠٩٠٩ - ١٠٩١٤: (٥٣٥محمد الجواهري ص -محمد بن سنان، ورد في المفيد من معجم رجال الحديث : ثانيًا

رواية، منها عن أبي الحسن، وأبي الحسن الرضا، وأبي الحسن علي بن  ٧٩٧روى : محمد بن سنان - ١٠٩٣٦
الذي لم تثبت وثاقته "جعفر الزاهري  متحد مع محمد بن سنان أبو - Xموسى الرضا، وأبي جعفر الثاني 

نسب غير واحد إلى الشيخ عده من : محمد بن سنان - ١٠٩٣٧ - ١٠٩١٠ -  ١٠٩١٥. "١٠٩١٦للتعارض، اآلتي 
 - ١٠٩١١ - ١٠٩١٦. وعليه فهو مغاير لمن يأتي بعده، ولكنه سهو فهو متحد مع الحقه Xأصحاب الصادق 

متعارض فيه  )عليهم السالم(من أصحاب الكاظم والجواد والرضا : محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري - ١٠٩٣٨
  ).التوثيق والتضعيف فال دليل على وثاقته

روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن : محمد بن سنان: (في ٢٧٦ص وقال السبحاني في آليات في علم الرجال
العلماء أمناء، : "، قالXبد اهللا أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي ع

إنه : قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد: "ومحمد بن سنان هذا ممن ضعفه النجاشي وقال". واألتقياء حصون
وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل ضعيف جدًا ال يعول عليه وال يلتفت إلى ما تفرد : ، قالXروى عن الرضا 

قال أبو محمد الفضل : له، قال أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري، قالبه، وقد ذآره أبو عمرو في رجا
  ").ال أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان: بن شاذان

  .٢٨٦ – ٢٨٥ص :نعمانيلل -آتاب الغيبة  -١
حتمل أن وي: (، قائًال١٤٨ص :خالفًا ألحمد سلمان علق الكوراني على هذه الرواية في آتابه عصر الظهور -٢

  ).يكون هذا الذي يظهر قبل السفياني يمانيًا ممهدًا لليماني الموعود
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توهم أمحد سلمان املتكرر بأن كل شخصية تظهر يف اليمن هي اليماين املوعود منشؤه  إنّ
فالروايات . تصوره املسبق بأن اليماين خيرج من بالد اليمن٬، وهو تصور مل يقدم الدليل عليه

  .دعوى نفسها٬، ولكن بأثواب خمتلفةاليت يسوقها ال تقدم دليال٬ً، أو برهانا٬ً، وإمنا تكرر ال

ـ  كاسر "فبدالً من أن يعرف املطلوب منه٬، ويسعى لتحقيقه٬، وهو إثبات أن املوصوف ب
هو اليماين٬، يتعامل مع هذا املطلوب إثباته وكأنه ثابت سلفا٬ً، لريفع٬، وهو يرسم " عينيه

  ! إن اليماين الذي هو كاسر عينيه خيرج من اليمن: ابتسامة بلهاء٬، الفتة

W
 أمحد جيد مل وكذلك القاصر تتبÈعي حبسب أجد مل( :تليق به٬، بطريقة أمحد سلمانيقول 
 أمحد فإن ذلك احلجة ومع اإلمام ولد اليماين أن على تدل رواية واحدة وأتباعه إمساعيل
 على عبَّرت الوصيÈة رواية إن :فقالوا ٬،الثكلى يضحك مبا ذلك على استدلوا وأتباعه ٬،إمساعيل

 ٬،الرايات أهدى رايته بأن اليماين عن عبَّرت اليماين وروايات ٬،املؤمنني أول اإلمام بأنه ابن
 مبثال يذكرين ما وهذا! الوصيÈة رواية يف املذكور األول هو املهدي اليماين يكون أن بد فال

 بعض يف مذكور وهو القياس دراسة بصدد كنا عندما املنطق يف اهللا حفظه أستاذي ذكره
 .)١( )أذنان للجدار ينتج إذن أذنان هلا فأرة وكل ٬،فأرة هفي احلائط: املنطق كتب

٬، وهذه كتب أنصاره ليدلنا أمحد سلمان أين Xهذه كتب السيد أمحد احلسن : أقول
  ؟ وجد هذا االستدالل الذي افتراه علينا

وليت شعري هل حدثك أستاذك يوماً عن حرمة الكذب٬، أم شغلته جداً الفأرة ذات 
  ؟! األذنني

Wאא
 راية الرايات يف وليس": الباقر عن الرواية يف ورد( :يعلق أمحد سلمان على النص التايل

 حرم اليماين خرج فإذا ٬،صاحبكم إىل يدعو ألنه؛ هدى راية هي ٬،راية اليماين من أهدى

                                                            
  .١١٢ص -١
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 ٬،راية هدى رايته فإنّ ٬،إليه فا�ض اليماين خرج وإذا ٬،مسلم وكل الناس على بيع السالح
 احلق إىل ألنه يدعو؛ النار أهل من فهو ذلك فعل فمن ٬،عليه يلتوي أن ملسلم حيل وال
  ".مستقيم طريق وإىل

  :وفيها

 أن يعين وهذا ٬،"النار أهل من فهو ذلك فعل عليه فمن يلتوي أن ملسلم حيل ال": أوالً
 عنه إعراضهم إنّ حبيث ٬،الناس على حجة شخص يكون فال ٬،إهلية والية صاحب اليماين
 أصحاب وهم ٬،أرضه يف اهللا خلفاء من كان إذا إال ٬،وصاموا صلّوا جهنم وإن همي�دخل

  .واملهديÈني واألئمة واملرسلني األنبياء من الوالية اإلهلية

أو  ٬،املستقيم والطريق احلق إىل والدعوة "مستقيم وإىل طريق احلق إىل نه يدعوإ": اًثاني
 من ي�خرجهم أو ٬،باطل يف الناس في�دخل ٬،خيطئ ال الشخص هذا أنّ: تعين ٬،املستقيم الصراط
 فائدة يف احلد أو القيد هلذا يصبح املعىن )١( و�ذا ٬،العصمة منصوص معصوم أنه أي ٬،حق
  ).اليماين شخصية حتديد

 أن ملسلم حيل ال": الباقر التالية اإلمام عبارة من استفاده ما أن: األول( :يعلق بقوله
 وحجة ٬،إهلية والية صاحب اليماين أن من "النار هلأ من فهو ذلك فعل فمن ٬،عليه يلتوي
 يف الوقوف من متنع تدل أJا ما غاية بل ٬،ذلك على تدل ال العبارة ألن؛ باطل ٬،اخللق على
 وقد ٬،حماربته عن أخرى عبارة وهي ٬،عليه يشتد أي عليه يلتوي معىن ألن ٬،وحماربته وجهه
 يلتوي"عبارة  بني وشتان. احلق إىل ويدعو اإلمام املهدي إىل يدعو بأنه ذلك الرواية علÐلت
 فاملقصود الثانية أما ٬،نصرته وعدم عنه األوىل االبتعاد من املقصود أن إذ "عليه يلتوي"و "عنه
 هذه فمفاد "الكربى الغيبة زمان يف احلاكم على حيرم اخلروج": قلنا فلو ٬،املواجهة هو منها

 أو ٬،طاعته وجوب ذلك يعين ال لكن ٬،تلتهومقا احلاكم وجه يف السالح محل حرمة العبارة

                                                            
  .الباء عن آلمة هذا ١١٤أسقط أحمد سلمان في آتابه ص -١
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وحرمة  ٬،طاعته وجوب فنعين "احلاكم عن اخلروج حيرم": قلنا لو أما .إليه وجوب االنضمام
  .)١( )نصرته لزوم على تدل ال العبارة هذه إذن .قوانينه أو سلطته جتاوز

ين صاحب اليما العبارة اليت نستدل �ا على أنّ إنّ: يقول   كما ترون    أمحد سلمان 
والية إهلية وحجة على اخللق ال تدل على هذا املعىن٬، بل ال تدل على أكثر من منع حماربته٬، 

أمحد سلمان يبين يف هذا الصدد على ما سبقه إليه الشيخ حممد  ويبدو أنّ. والوقوف بوجهه
 )امللتوي عنه(: ٬، وهو التمييز بني عبارتني٬، مها)٢() فقه عالئم الظهور(السند يف كتابه 

وعلى أساس من هذا التمييز يرى أن ورود الرواية بالعبارة الثانية دون . )املتلوي عليه(و
اليماين٬، أي االبتعاد عنه  )االلتواء عن(ال ترى بأساً يف   أي الرواية   األوىل٬، دليل على أJا 

  ! وعدم نصرته

  :ويرد عليه

املعوج٬، أو املنحرف٬،  االلتواء هو االعوجاج٬، واالحنراف٬، وامللتوي على شخص هو  ١
  .)امللتوي عنه(أو اآلخذ يف طريق غري طريقه٬، وهذا هو املفهوم كذلك من عبارة 

٬، فأنت تريد أن تصف باالحنراف٬، والتعدية )امللتوي عنه(أو  )امللتوي عليه(: فسواء قلت
ـ    .ال تأثري هلا على هذه النتيجة )عن(أو  )على(سواء كانت ب

ن وجود فرق يف الدرجة بني التعبريين٬، أي أن درجة احنراف أما ما ذكره أمحد سلمان م
باالبتعاد٬، وعدم النصرة  )امللتوي عن(أكرب٬، فهو يواجه٬، ويشتد٬، بينما يكتفي  )امللتوي على(

  . فهذا إمنا يدل عليه السياق اخلارجي ال نفس التعبري

تايل موضوع الفقرة قيد البحث موضوع شخصي٬، أي متعلق بشخص اليماين٬، وبال  ٢
امللتوي عليه من أهل (معىن  فهي بصدد الكشف عن موضوعها٬، أو التعريف به٬، والقول بأنّ

٬، هو أن من يقاتله يستحق النار٬، جيعل من هذه الفقرة لغواً زائداً وحتصيالً حاصال٬ً، إذ )النار
من يقاتل أي مسلم يستحق النار٬، وال اختصاص لألمر بشخص دون آخر٬، وبالنتيجة فما  إنّ

                                                            
  .١١٥ – ١١٤ص -١
  ! طبعًا أحمد سلمان ال يشير إلى غزواته -٢
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وهذا ما ال ي�توقع صدوره من حكيم٬، فما بالك ! )١( ألجل التعريف ال ينفع يف التعريف سيق
  ؟ بسادة احلكماء 

هو التنبيه على خصوصية متيز  )امللتوي عليه من أهل النار(البد أن يكون املراد من  ٬،إذن
اً اليماين عن بقية اخللق٬، وليست هذه اخلصوصية سوى أن من ينحرف عنه٬، أي يتخذ طريق

غري طريقه٬، يكون من أهل النار٬، والعياذ باهللا تعاىل٬، أي إن اليماين بالنتيجة من أصحاب 
  .الوالية اإلهلية؛ األئمة واملهديني 

 الغيبة زمان يف احلاكم على حيرم اخلروج": قلنا فلو: (أما املثال الذي ضربه بقوله  ٣
 ذلك يعين ال لكن ٬،ومقاتلته اكماحل وجه يف السالح محل حرمة العبارة هذه فمفاد "الكربى
 فنعين "احلاكم عن اخلروج حيرم": قلنا لو أما .إليه وجوب االنضمام أو ٬،طاعته وجوب
  ! ٬، فليس سوى تعبري عن جهله املركب)قوانينه أو سلطته وحرمة جتاوز ٬،طاعته وجوب

 إذ املوضوع يف مثاله موضوع عام٬، وليس شخصيا٬ً، أي غري حمدد حباكم معني٬، كما يف
٬، ومثل هذه العبارة ي�راد منها التأسيس حلكم عام٬، ميكن )امللتوي عليه من أهل النار(: عبارة

تلمس حدوده من تأمل العبارة اليت تصوره٬، فيقال مثالً أن العبارة تفيد حرمة محل السالح 
  .)٢( اخل..أو .. يف وجهه٬، أو 

٬، وعندها سنفهم )كم فالنحيرم اخلروج على احلا(: بينما كان على أمحد سلمان أن يقول
   امللتوي عليه (هذا احلاكم حجة من حجج اهللا عز وجل٬، كما سبق أن فهمنا من عبارة  أنّ

  .٬، وبالطريقة ذاSا)من أهل النار  أي اليماين 

א א <א
 روايات رويت أنه سيما وال( :يتابع أمحد سلمان الكالم الذي سبق أن ناقشناه٬، بقوله

 خالد أيب عن بسنده النعماين روى فقد. األمر لصاحب النفس ادÈخار على ثحت أخرى

                                                            
  .يقررون في المنطق عدم جواز التعريف بما هو أعم من الُمعرَّف -١
للسياق الخارجي دور مهم، وحاسم في فهم المعنى الذي ذآره، وهو حرمة المقاتلة  اء أحمد سلمان أم أبى فإّنش -٢

دون الطاعة، فمما ال شك فيه أنه ينطلق من فكرة غير مذآورة في النص، وهي أن الحاآم المشار إليه غير شرعي، 
  .أو غير منصب، وإال فالحاآم المنصب ال يسع أحدًا عدم إطاعته
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 مث ٬،ي�عطَونه فال احلق يطلبون ٬،باملشرق خرجوا قد بقوم كأين: قال جعفر أنه أيب عن ٬،الكابلي
فال  ٬،سألوا ما في�عطون ٬،عواتقهم على سيوفهم وضعوا ذلك رأوا فإذا ٬،فال ي�عطَونه يطلبونه
 ذلك لو أدركت إين أما ٬،شهداء قتالهم ٬،صاحبكم إىل إال يدفعوJا وال ٬،ايقومو حىت يقبلونه
 .األمر هذا لصاحب نفسي ألبقيت

 دعاواهم دعوى كسائر وهي ٬،الرواية �ذه املعنيون هم أJم يزعمون إمساعيل أمحد وأتباع
 بجي ال أنه إال ٬،اليماين شهداء أصحاب قتلى بأن التصريح ومع ٬،بطالJا على الدليل قام

 .معهم النهوض من املهدي أوىل اإلمام لنصرة النفس وإبقاء ٬،معهم النهوض

 باللغة ألن معرفته؛ منه مستغرب غري املزعوم اليماين به جاء الذي السقيم الفهم وهذا
 مل اهللا كتاب حىت بل ٬،ت�نسب إليه اليت الصوتية خطاباته يف ذلك يظهر كما ضعيفة العربية
  .)١( )قراءته وسوء حلنه من يسلم

فقه (أول من ذهب هلذا الفهم األخرق للرواية هو حممد السند يف كتابه  :ويرد عليه
٬، )٢() جامع األدلة(٬، وقد سبق أن أجبت على هذه الشبهة الواهية يف كتاب )عالئم الظهور

  .وغريه٬، لذا سأختصر ما ذكرته هناك٬، ومن يطلب التفصيل عليه بالكتاب املذكور

٬، Xالرايات السود املشرقية٬، وفيها ميتدحهم اإلمام الباقر  هذه الرواية تتحدث عن
ويصف قتالهم بالشهداء٬، واإلمام ال ميكن أن يتناقض مع نفسه٬، كما يظن أمحد سلمان٬، 

على فرض كونه شخصاً    فمن الواضح أن ادخار النفس لصاحب األمر . وقبله حممد السند
 Xاإلمام  يعين أنّ    )٣( يف حمله آخر غري صاحب الرايات السود٬، أو اليماين كما ثبت

ي�خذّل الناس عن إتباع صاحب الرايات السود٬، والنهوض إليه٬، وهذا يتناقض مع امتداحهم٬، 
  ؟! )٤( فكيف إذا علمنا أن هناك الكثري جداً من الروايات حتث على املسارعة لإللتحاق �م

                                                            
  .١١٦ – ١١٥ص -١
عند الحديث عن : ، منها"جامع األدلة"تم الحديث عن الرواية وجواب الشبهة في أآثر من موضع من آتاب  -٢

  .الرايات السود المشرقية، وعند الحديث عن اليماني
  .، مبحث الرايات السود المشرقية"جامع األدلة"انظر آتاب  -٣
حتى ترتفع رايات سود من المشرق : (... ل اهللا صلى اهللا عليه وآلهما ورد عن رسو: منها على سبيل المثال -٤

فمن أدرآه منكم، أو . فيسألون الحق فال يعطونه، ثم يسألونه فال يعطونه، ثم يسألونه فال يعطونه، فيقاتلون فينصرون
ل من أهل بيتي يواطئ من أعقابكم فليأت إمام أهل بيتي، ولو حبوًا على الثلج، فإنها رايات هدى، يدفعونها إلى  رج
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ماين املوعود كما وهو الي )١( صاحب الرايات السود هو نفسه صاحب األمر احلق إنّ
  .)جامع األدلة(أثبتناه يف كتاب 

أما حديث أمحد سلمان عن اللحن٬، وعدم املعرفة بالعربية٬، فهو أجنيب عن املوضوع٬، وها 
هو وشيخه السند مثله يعتربون أنفسهم من العارفني بالعربية٬، ومع ذلك تراهم ال يفهمون ما 

محد سلمان أهل للتحدي فلريد على ما ٬، وعلى أية حال إذا كان أ)٢( تفهمه ربات احلجال
  ).حبث يف العصمة(كتبته خبصوص اللغة والنحو يف كتاب 

 Wא
 طريق وإىل احلق إىل يدعو ألنه" :عبارة من استفاده ما: الثاين( :يقول أمحد سلمان

 ال أنه إذ؛ ضرورةبال باطل وهذا ! اإلهلية واحلجج باملعصومني خاص هذا أن من "مستقيم
 لكن ٬،األبرار كعلمائنا للحق داعية الرجل يكون فقد ٬،والعصمة احلق إىل الدعوة بني مالزمة

 .واألخطاء عن الذنوب العصمة فيهم نعتقد ال

 هلم ما: قال بن ياسر أنه عمار النيب يف عن املروي احلديث يف إمساعيل أمحد يقول وماذا
 زيد حق يف املروي اآلخر احلديث ويف .النار إىل هويدعون ٬،اجلنة إىل يدعوهم ٬،ولعمار

 ٬،عاملاً كان زيداً فإن "زيد خرج": تقولوا وال: قال الصادق أنه اهللا عبد أيب الشهيد عن
 مبا لوىف ظهر حممد ولو آل من الرضا إىل دعاكم إمنا ٬،نفسه إىل يدÿع�كم ومل ٬،صدوقاً وكان
 وأن ٬،قتاهلما جيوز ال وأنه ٬،احلق إىل يدعوان اكان وزيداً عماراً أن يف شك وال. إليه دعاكم

                                                                                                                                                                              
معجم أحاديث اإلمام ) اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، فيملك األرض فيملؤها قسطًا وعدًال آما ملئت جورًا وظلمًا

  .٣٨٢ص ١ج: المهدي
إذا سمعت الرايات السود مقبلة، فاآسر ذلك القفل وذلك الصندوق، حتى تقتل  ،يا عامر: (Xوعن أمير المؤمنين 

  .٧٩ص ٣ج: Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي ) تسطع فتدحرج حتى تقتل تحتهاتحتها، فإن لم 
منين ؤخطب الناس أمير الم: يقول ،سمعت أبا عبد الّله جعفر بن محّمد عليهما السالم: (وعن مسعدة بن صدقة، قال

X  ك بكم منهاج رسول الّله واعلموا أنَّكم إن أطعتم طالع المشرق سل: إلى قوله... ـ بالكوفة ـ فحمد الّله وأثنى عليه
صلَّى الّله عليه وآله وسلَّم، فتداويتم من الّصمم، واستشفيتم من البكم، وآفيتم مَونة التعّسف والطلب، ونبذتم الثقل 

) "وسيعلم اّلذيَن ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون"فال يبعد الّله إّال َمْن أبى الرحمة، وفارق العصمة، . الفادح عن اَالعناق
  .١١٢ – ١١١ص ٥١ج :نواربحار األ

لألخ الشيخ عالء السالم رعاه اهللا رسالة في وحدة شخصية المهدي األول والقائم واليماني، والكتاب أحد  -١
  .، وهو جدير حقًا بالمطالعةXإصدارات أنصار اإلمام المهدي 

على ما آتبه محمد السند ، وهي رد )Xالمهدّيون اإلثنا عشر أبناء اإلمام المهدي (: للمؤلف رسالة عنوانها -٢
  .بخصوص المهديين
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 وعصمة بن ياسر عمار بعصمة وأتباعه إمساعيل أمحد يلتزم فهل ٬،النار أهل من قتلهما من
  .)١( )مىت شاء ي�عملها لعبة قواعده أن أم؟  عليهما اهللا رضوان الشهيد زيد

تعين يهدي إليه٬،  )حلقيدعو إىل ا( بينت يف اجلزء األول من هذا الكتاب إنّ :ويرد عليه
ألن الرواية ذكرت قبل هذا إنه  ؛Xوبينت كذلك أJا ال تعين الدعوة لإلمام املهدي 

٬، فاملعىن يف ٬، أي لإلمام املهدي٬، وحيث إنه ال لغوية يف كالمهم )يدعو لصاحبكم(
  .)يدعو لصاحبكم(خيتلف عنه يف عبارة  )يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(عبارة 

يريد اهللا  التأكيد٬، وال ينكر ذلك غري معاندالعبارة تدل على العصمة ب إنّ: ولواآلن أق
العبارة وردت مطلقة غري مقيدة٬، فهي تعين بالنتيجة أن اليماين يدعو٬، أو يهدي  إذ أنّ. إذالله

إىل احلق دائماً وأبدا٬ً، ويف كل األحوال٬، أي إنه ال يدخل الناس يف ضالل٬، وال ي�خرجهم من 
  .هي حقيقة العصمة هدى٬، وهذه

أما علمائكم فهم ال يهدون إىل احلق دائماً وأبدا٬ً، كما ال خيفى٬، وعليه ال ميكنكم الزعم 
هذا فضالً عن كون الروايتني تدالن على . بأJم معصومون٬، وكذلك عمار وزيد رمحهما اهللا

  .حجة اهللا يدعوان إىل احلق٬، أو اجلنة٬، مبعىن أJما يدعوان الناس إىل ا٬ً، وزيداًأن عمار

W 
 وبقية اليماين راية بني املفاضلة مقام يف وردت الرواية أنّ علماً( :يقول أمحد سلمان

 أي ٬،لصاحبكم يدعو بأنه الرايات أهدى اليماين راية اإلمام كون علÐل وقد ٬،الرايات
 وال يدعو املهدي اإلمام إىل يدعو اليماين أن على تدل الرواية هذه إن مث. األمر لصاحب
 ٬،به واإلميان ٬،ولنصرته ٬،لبيعته الناس يدعو فهو إمساعيل أمحد وأما ٬،اتÈباعه أو نفسه إىل الناس

 .)٢( )املزعومة ليمانيته مسقطاً �ذا وكفى ٬،وتقليده

ال ت�طلق األحكام مبثل هذه الرعونة٬، فاليماين كما أتضح من الروايات الواردة عن : أقول
يدعو (: ٬، وعبارةزمان٬، وهو قائم آل حممد هو مهدي آخر ال آل حممد 

                                                            
 .١١٦ص -١
  .١١٧ – ١١٦ص -٢
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ال تعين أنه ليس حبجة من حجج اهللا عز وجل٬، مفترض الطاعة على الناس٬، وقد  )لصاحبكم
 ٬X، كما كان علي Xيف اجلزء األول أن اليماين هو احلجة يف حال غيبة اإلمام  أثبتُّ

  .احلجة يف كل غيبة يغيبها رسول اهللا 

كان يدعو  روايات كثرية دلت على أن رسول اهللا  وقد ذكرت يف اجلزء األول
مل يكن حجة مفترض الطاعة على الناس٬، وأنه  ٬، فهل يعين هذا أنه )١(  Xلوالية علي 

  ؟ ال حيق له الدعوة إلتÈباعه 

؟א
 اليماين خرج وإذا": عبارة أن من أنصاره بعض ذكره ما: الثالث( :يقول أمحد سلمان

 واجب معصوم فهو وبالتايل ٬،نصرته وجوب على تدل "هدى راية رايته فإن ٬،فاJض إليه
 ٬،على إطالقها وليست ٬،األمر لصاحب بدعوته مقيَّدة اليماين نصرة أن: واجلواب .االتباع
 احنرف إذا أما ٬،نصرته األمر فللمؤمنني صاحب خط على اليماين دام ما أنه أخرى وبعبارة
  .)٢( )لليمانية م�دَّعٍ هو وإمنا ٬،الروايات املذكور يف ماينالي ليس أنه عن كاشف فهذا عنه

ـ : أقول بأن يتصور إمكانية أن " أمحد سلمان"ال أدري كيف يسمح لنفسه هذا ال
  ؟ ! ٬، ووجهوا الناس إلتÈباعهمن أشاد به آل حممد  عن جادة الصواب ينحرف

لعلم هذا٬، يف الوقت مدعي ا إنّ   وال غريب بالنسبة ألمحد سلمان    والغريب العجيب 
٬، يقوده جنونه إىل نتيجة )٣(  Xالذي يفسر فيه ما تقوله الرواية الواردة عن اإلمام الباقر 

ولكي تتضح اللوثة العقلية اليت !  )إنه إذا حدث كذا٬، ال يكون املذكور هو مياين الروايات(
  :يعانيها٬، أوضح لكم كالمه٬، كما يلي

                                                            
يدعو إلى والية علي  محمدًا وإّن ،آية لمحمد X عليًا إّن: Xقال أبو جعفر : (قال ،أبي حمزةعن منها ما ورد  -١
X.( 
  .١١٧ص -٢
هر واحد، في يوم واحد، نظام خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في ش: (الرواية هي التالية -٣

فيكون البأس من آل وجه، ويل لمن ناواهم، وليس في الرايات راية أهدى من راية  ،آنظام الخرز يتبع بعضه بعضًا
ألنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السالح على الناس وآل مسلم، وإذا  ؛اليماني، هي راية هدى

 ؛رايته راية هدى، وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار خرج اليماني فانهض إليه فإن
 .٢٦٤ص :نعمانيلل -آتاب الغيبة ) ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم
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مقيدة بدعوته لصاحب األمر٬،   على حد زعمه    ه مياين الروايات نصرت إنّ: هو يقول
فإنه سيتضح ألمحد سلمان    واحلديث عن مياين الروايات    فإذا ما احنرف عن هذا اخلط 

مياين الروايات ليس هو  ه ليس اليماين الذي حتدثت عنه الروايات٬، أي يتضح له أنامللتاث بأن
  ! مياين الروايات٬، ورحم اهللا العقل

א Wא
 فال خروجه قبل وأما ٬،خبروجه اليماين نصرة قيَّدت الرواية إن مث( :يقول أمحد سلمان

 ٬،إمساعيل لنفسه أمحد يدَّعيه مما ذلك وغري ٬،بإمامته واالعتقاد ٬،اتÈباعه عن فضالً جيب نصرته
 وذلك :منه جاخلرو يستطيعون ال مأزق يف وأتباعه إمساعيل أمحد يقع وهنا .أتباعه له ويدÈعيه
؛ رأس من إمساعيل أمحد تبطل دعوة األخرى األحاديث فإن بالظهور اخلروج فسَّروا إن ألJم
 يف ٬،واحد شهر يف ٬،واحدة سنة يف واليماين واخلرساين السفياين خروج أن على دلت ألJا
 .اماألي هذه يف بعد السفياين يظهر مل ألنه؛ باليماين إمساعيل ليس فأمحد وعليه ٬،واحد يوم
 إليه األمر بالنهوض فيكون ٬،كتبهم يف هذا ذكروا كما بالسيف بالقيام اخلروج فسروا وإن

؛ الوقت هذا يف اليمانية نصرة مدَّعي جتب فال وعليه ٬،العسكري قيامه بوقت مقيَّداً ونصرته
 حركته بدأ ولو ٬،الناس عن غائب متستر إنه بل ٬،العسكرية حركته يف بعد� يبدأ مل ألنه

 اليت الرواية عليه دلÐت كما السفياين واخلراساين حركة مع تتزامن أن بد فال ةالعسكري
 .)١( )سابقاً ذكرناها

الشرط الذي  ٬، ويتوهم أنّ)فاJض إليه اليماين خرج وإذا(: يشري أمحد سلمان إىل عبارة
مفهوم  ٬، واحلق إنه ال)إذا مل خيرج اليماين فال تنهض إليه(: فيها يتضمن مفهوم خمالفة مفاده

٬، وهذا ال يتحقق إال يف حالة اخلروج٬، أو )٢( خمالفة للعبارة٬، فالنهوض يعين التوجه للقتال
التحرك العسكري٬، أي ال ي�عقل فرض النهوض٬، وهو التوجه للقتال٬، إال بعد فرض اخلروج٬، 

  :م الذي وصفه الشيخ املظفر بقولهوهو التحرك العسكري٬، فالشرط هنا يقع يف القس
                                                            

  .١١٧ص -١
ومن ). تناهض القوم في الحرب، إذا نهض آل فريق إلى صاحبه": (نهض"مادة : قال الجوهري في الصحاح -٢

ألجواء التي تصورها الرواية هي أجواء الحرب، فهي تصور تسابق اليماني والخراساني والسفياني الواضح أن ا
فيكون البأس من آل وجه، ويل : (نحو الكوفة، وااللتقاء بينهم سيسفر عن حالة من القتال الشديد تصفه الرواية بالقول

  ).لمن ناواهم
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 على فيها التايل تعليق على   بالوضع    منطوقها يدل الشرطية اجلملة نأ يف شك ال(
  :حنوين على وهي. والتقدير الفرض موقع الواقع املقدم

 احلكم٬، موضوع نفس هو املقدم أن أي احلكم٬، موضوع لبيان مسوقة تكون أن  ١
 بدونه كماحل فرض يعقل ال وجه على املقدم يف بالشرط منوطا التايل يف احلكم يكون حيث

 فرض بعد إال الولد ختان فرض يعقل ال املثال يف فإنه ٬،"فاختنه ولدا رزقت إن: "قوهلم حنو ٬،
 يعقل ال فإنه) حتصنا أردن ان البغاء على فتياتكم تكرهوا وال: (تعاىل قوله ومنه. وجوده
 ليوناألصو اتفق وقد. الفتيات قبل من التحصن إرادة فرض بعد إال البغاء على اإلكراه فرض
  .)١( )اجلملة الشرطية من النحو هلذا مفهوم ال أنه على

لو غضضنا الطرف عن ما تقدم٬، وفسرنا النهوض بالنصرة واإلتباع٬، كما فسره : أقول
٬، )إذا مل خيرج اليماين ال تنهض إليه(: سيبويه آخر الزمان٬، فإن هذا ال يعين أن العبارة تقول

مفهوم خمالفة٬، بل تكون ساكتة عن  )ين فاJض إليهإذا خرج اليما(: لعبارة أي ال يعين أنّ
  :٬، ويشملها ما ذكره الشيخ املظفر بقوله)٢( بيان املوقف قبل خروجه

 التايل يف احلكم يكون حيث املوضوع٬، لبيان مسوقة   أي اجلملة الشرطية    تكون  األّ(
 فأحسن صديقك أحسن إن: "قوهلم حنو بدونه٬، احلكم فرض ميكن وجه على بالشرط منوطا
 فإنه منه٬، اإلحسان صدور فرض على عقال يتوقف ال الصديق إىل اإلحسان فرض فإن "إليه
  .)٣( )حيسن مل أو أحسن إليه اإلحسان ميكن

والنهوض إىل اليماين٬، إذا كان مبعىن النصرة واإلتباع غري متوقف على انطالق احلركة 
ل اليماين والتثبت من شخصه٬، العسكرية٬، بل كيف يتوقف عليها٬، وهو يلزمه النظر يف دلي
٬، من وجود دعوة يباشرها )٤( هذا عالوة على ما ذكرته الروايات٬، ومنها نفس رواية اليماين

  .اليماين٬، أو قائم آل حممد 

                                                            
  .١٥٩ص ١ج :الشيخ محمد رضا المظفر - أصول الفقه  -١
هي الساآتة، أما الرواية آكل ففيها الكثير الدال على  )إذا خرج اليماني فانهض إليه(: المقصود إن عبارة -٢

  .ضرورة إتباع اليماني لكونه حجة من حجج اهللا
  .١٦٠ص ١ج :الشيخ محمد رضا المظفر - أصول الفقه  -٣
 .ا اليمانيمن وجود دعوة يباشره )يدعو لصاحبكم(: المقصود ما تدل عليه عبارة -٤
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 <א
اليماين من العالمات اليت  نصت على أنّ روايات كثرية وردت عن أهل البيت 

عن أيب عبد  ٬،عن عمر بن حنظلةى سبيل املثال٬، ما ورد ٬، منها٬، علXتسبق ظهور اإلمام 
واخلسف بالبيداء٬،  ٬،الصيحة٬، والسفياين: مخس قبل قيام القائم من العالمات: (اهللا٬، قال

  .)١( )وخروج اليماين٬، وقتل النفس الزكية

قبل هذا األمر السفياين واليماين واملرواين وشعيب بن : (عن أيب احلسن الرضا٬، قالو
  .)٢( )يقول هذا وهذايف صاحل٬، فك

 خلروج مرافقاً سيكون اليماين خروج( :ولكن أمحد سلمان لديه رأي آخر٬، فهو يقول
 عصر يف والدخول ٬،الكربى الغيبة انتهاء وهي عالمات ٬،السماوية والصيحة السفياين
 بد ال: الصادق قال عن بصري أيب عن: الغيبة يف النعماين رواه ما ذلك يف واملستند .الظهور
 خيرج حىت ٬،أمرهم وتشتَّت ٬،ملكهم تفرَّق اختلفوا مث ملكوا فإذا ٬،ميلكوا أن من فالن لبين

 كفرسي الكوفة إىل يستبقان ٬،املغرب وهذا من ٬،املشرق من هذا ٬،والسفياين اخلراساين عليهم
 ال إJم أما ٬،أيديهما على فالن بين هالك حىت يكون ٬،هنا من وهذا ٬،هنا من هذا ٬،رهان
 شهر يف ٬،واحدة سنة يف واخلراساين واليماين السفياين قال خروج مث. أحداً هممن ي�بقون
ويل  ٬،وجه كل من البأس فيكون ٬،بعضاً بعضه يتبع ٬،اخلرز كنظام نظام ٬،يوم واحد يف ٬،واحد
 إذ أن ٬،بالصيحة مسبوقاً سيكون اليماين خروج أن الرواية من يستفاد رمبا بل. ناواهم ملن

 اختالف بعد منطقة احلجاز على سيسيطر والسفياين ٬،السفياين خطر ملواجهة ستكون حركته
 رواية يف ورد فقد ٬،إثر خالفهم مباشرة ستكون والصيحة ٬،الرواية نصَّت )٣( كم فالن بين

 فرجكم وليس ٬،الفرج فانتظروا ذلك فعند بينهم فيما فالن بنو اختلف إذا: Xقوله  أخرى
 إن ٬،القائم وخروج رمضان شهر يف الصيحة فتوقÐعوا فإذا اختلفوا ٬،فالن بين اختالف يف إال
 ٬،بينهم فيما فالن بنو خيتلف حىت حتبÈون ما ترون وال القائم خيرج ولن ٬،يشاء ما يفعل اهللا

                                                            
 .٤٣٦ص: غيبة الطوسي -١
  .٢٦٢ص: نعمانيلل - الغيبةآتاب  -٢
  ! آذا وردت في آتاب سيبويه الحجاز -٣
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 ترتيب إذن. السفياين وخرج ٬،الكلمة واختلفت ٬،فيهم الناس طمع كان كذلك فإذا
 :كاآليت سيكون األحداث

  .فالن بين اختالف: أوالً

 .واليماين ٬،السفياين وخروج الصيحة :ثانياً

  .)١( )املهدي اإلمام قيام: ثالثاً

  :ويرد عليه

 خروج: (قوله سنتعامل مع ما يقوله أمحد سلمان حبسب فهمه هو٬، ومن الواضح أنّ  ١
الصيحة تسبق ظهور اليماين٬، الذي ليس له  ٬، يقصد منه أنّ)بالصيحة مسبوقاً سيكون اليماين

والصيحة كما هو معلوم حتدث يف !  مان سوى احلرب والقتالمن مهمة حبسب أمحد سل
سيكون يف شهر حمرم الذي يأيت بعد رمضان الذي حتدث فيه  Xرمضان٬، وظهور اإلمام 

  .الصيحة٬، أي بعد ثالثة أشهر من وقوع الصيحة

٬، أي خيرج )٢( خروج اليماين حبسب فهم أمحد سلمان يرافق خروج السفياين نّإوحيث 
فالبد إذن أن يكون رجب  ٬،)٣( رجب٬، باعتبار خروج السفياين يف هذا الشهربالنتيجة يف 

خروج اليماين يلي صيحة رمضان٬،  املقصود هو رجب الذي يلي ظهور اإلمام٬، باعتبار أنّ
٬، فيا خلرابيط أمحد Xوال رجب بعد الصيحة سوى رجب الذي يلي ظهور اإلمام 

  !سلمان

 نصَّت كما فالن بين اختالف بعد احلجاز منطقة على سيسيطر والسفياين( :قوله  ٢
املقصود من  أنّ   كما يفهم الكوراين كذلك   ليس صحيحا٬ً، والظاهر أنه يفهم ) الرواية

                                                            
 .١١٩ – ١١٨ص -١
الحق إن ما تصفه الرواية هو خروج محدد، يتمثل بحرآة الثالثة؛ اليماني والخرساني والسفياني نحو الكوفة،  -٢

وإذا آان للسفياني . من المعارك، يسيطر فيها على الكور الخمس، وغيرهاوقبل هذه الحرآة يخوض السفياني الكثير 
حرآة عسكرية تسبق توجهه نحو الكوفة، أي تسبق حرآته المترافقة مع اليماني والخراساني، فمن الممكن على 

ففيه تفصيل انظر الجزء األول من هذا الكتاب . األقل أن يكون لهذين األخيرين آذلك حرآة قبل حرآتهم نحو الكوفة
  .للمسألة

: قال، Xعن أبي عبد اهللا  ،عن المعلى بن خنيس: (٦٥٢الشيخ الصدوق ص -ورد في آمال الدين وتمام النعمة  -٣
  ).أمر السفياني من المحتوم وخروجه في رجب إّن
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بين فالن هم حكام احلجاز٬، وهذا غري صحيح٬، فاملقصودون هم حكام العراق٬، أي دولة بين 
 أن من فالن لبين بد ال: (Xالعباس يف آخر الزمان٬، والدليل يف نفس الرواية٬، فقد قال 

 اخلراساين عليهم خيرج حىت ٬،أمرهم وتشتَّت ٬،ملكهم تفرَّق اختلفوا مث ملكوا فإذا ٬،ميلكوا
 هذا ٬،رهان كفرسي الكوفة إىل يستبقان ٬،املغرب وهذا من ٬،املشرق من هذا ٬،والسفياين

 منهم ن̀يبقو ال إ�م أما ٬،أيديهما على فالن بين هالك حىت يكون ٬،هنا من وهذا ٬،هنا من
Jاية حكم بين فالن٬، واستئصاهلم يكون على يدي السفياين  ٬، ومنه يتضح أنّ)أحداً

 ؟ )١( واخلراساين حني يدخلون الكوفة٬، والكوفة ليست يف احلجاز٬، أليست كذلك

Wא
٬، يقول أمحد )األبدال من وآخرهم ٬،البصرة من أوهلم وإنّ أال(: خبصوص رواية

 وليس ٬،وحمارب ٬،علي: مها ٬،اثنان البصرة من أنصاره أن لع�لôم قراءSا أكمل لو( :سلمان
املصدر  نفس وهو ٬،)اإلسالم بشارة( كتابه يف الكاظمي السيد نقل وقد! ألمحد ذكر هناك
 وآخرهم ٬،البصرة من أوهلم إن أال: املؤمنني قال أمري عن ٬،حجَّته إمساعيل أمحد منه نقل الذي
 الرواية ون�قلت ...قاشان ورجالن من ٬،وحمارب ٬، فعليٌّ ٬،البصرة من الذين فأما ٬،األبدال من
اهللا  رسول عمك وبابن باهللا املؤمنني نسألك أمري يا: وقالوا: بلفظ) الناصب إلزام( كتاب يف
 لكم أبيِّن امسعوا: فقال. كالمك من قلوبنا ذابت فلقد ٬،وأمصارهم بأمسائهم تسمÈيهم أن

 البصرة أهل من فالذين ٬،األبدال من وآخرهم ٬،البصرة أهل من إن أوهلم ٬،القائم أنصار أمساء
 املزعومة الدعوة هذه صاحب أن على يدل فهذا. حمارب واآلخر ٬،عليُّ أحدمها اسم ٬،رجالن
  .)٢( )النقل علمية يف أمانة عنده ليست

حيق لرجل مثل أمحد سلمان ال يعرف كوعه من بوعه أن يتحدث مبثل هذه اللغة٬، : أقول
  .ضريبتها على أية حال فللرعونة

شيئاً من الرواية٬، أو أزاد عليها شيئاً ليتهمه  Xواآلن هل أنقص اإلمام أمحد احلسن 
؟ ال شيء من هذا حدث بطبيعة احلال٬، فما نقله  أمحد سلمان بعدم األمانة العلمية يف النقل

                                                            
  ؟! فكروا ما الذي يوجد في الكوفة -١
  .١٢١ص -٢
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بني  أما عدم وجود اسم أمحد. موجود يف الرواية٬، باعتراف لسان أمحد سلمان الطويل
مل يقل إنه  Xاألمساء اليت ذكرSا الرواية٬، فهو ال يربر االSام بعدم األمانة يف النقل٬، والسيد 

إذن اSامه بعدم األمانة العلمية ليس سوى خسة تطفح �ا بالوعات بعض . موجود فيها
  .النفوس

حلسن دعوة السيد أمحد ا(وخبصوص األمساء الواردة يف الرواية٬، أحيل القارئ إىل كتاب 
  .)١( ٬، فقد ذكرت فيه تفاصيل مهمة)هي احلق املبني

א Wא
مع  التعامل يف غريبة انتقائية عندهم وأتباعه إمساعيل أمحد أن علماً( :يقول أمحد سلمان

 بل ٬،ضعيفاً متهالكاً كان لو حىت له ويزمرون به يطبÈلون خيدمهم  الذي فاخلرب ٬،الروايات
 كأJا عنها ي�عرضون ال ختدمهم اليت والرواية ٬،العامة أبناء طرق من أو موضوعاً كان لو حىت
عن : النعمان القاضي رواها اليت الرواية هذه يذكرون ال نراهم: فمثالً !أصالً موجودة غري

 أهل من قائمنا مع يقوم ما ٬،غريكم أنصارنا: الكوفة أهل من لقوم قال حممد أنه بن جعفر
 خيرج ال فإنه البصرة إال أهل ٬،طائفة منهم ومعه إال بلدة من وما ٬،رجالً مخسون إال الكوفة
  .)٢( )الرجل هذا مزاعم لكل مسقطاً اخلرب هذا أليس. إنسان منهم معه

أترك احلكم للقارئ يف حتديد من هو االنتقائي٬، هل حنن٬، أم أمحد سلمان : أقول
ن النتيجة لصاحلهم٬، وأضرابه الذين يستنفرون علم الرجال ألقصى الدرجات عندما تكو

  ؟ وينبذونه كثمرة متعفنة حني ال ختدمهم النتيجة املترشحة عنه

مثاالً على انتقائيتنا  )٣( وعلى أية حال٬، الرجل ذكر الرواية اليت أخرجها القاضي النعمان
  ؟ املزعومة٬، فلننظر هل تسبب لنا هذه الرواية إحراجاً من أي نوع٬، كما يتوهم أمحد سلمان

                                                            
عبد : ومن البصرة(: Xالواردة عن اإلمام الصادق  وبخصوص الرد على آالمه المتعلق بالرواية التالية -١

تمخض الكوراني عن فأر (، أحيل القارئ إلى آتاب )وحماد بن جابر، ومليح، وأحمد، الرحمن بن األعطف بن سعد
  .أحمد سلمان لم يشر إلى أخذه من الكوراني آعادته علمًا أّن. )قميء

  .١٢٢ص -٢
وأتمنى أن ال يكون القصد من . لها بحسب قواعدهم الرجالية السقيمة الرواية آما تالحظون مرسلة، ال اعتبار -٣

  ! مسرحية اتهامنا باالنتقائية إثارة الجلبة لتمرير هذه الرواية الضعيفة بحسب قواعدهم
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ألن  ؛هذه الرواية ال تتحدث عن أصحاب اإلمام الثالمثائة وثالثة عشر أنّمن الواضح 
 يقوم ما(: ويبني ذلك بقوله )أنصارنا غريكم(: يقول ألهل الكوفة   حبسب الرواية   اإلمام 
٬، ولو كان املقصود هم األصحاب لكان )رجالً مخسون إال الكوفة أهل من قائمنا مع

استقالل الرواية  وكذلك فإنّ. س حبصة غريها من البلداتاخلمسون عدداً كبرياً إذا ما قي
حصة كل  غري الكوفيني٬، يعين أنّ أنصار آل حممد  للعدد مخسني٬، وجعله دليالً على أنّ

 بلدة من البلدات األخر أكثر من اخلمسني٬، بل أكثر من مخسني برقم معتد به٬، وإال فإنّ
هل تغيرياً نوعياً يف احلكم٬، فيكون أهل البلدة الواحد٬، واالثنني٬، والثالثة٬، والعشرة٬، ال تستأ

هذا من !  اليت تقدم مخسة ومخسني رجالً مثالً ناصرة آلل حممد دون اليت تقدم اخلمسني
جهة٬، ومن جهة أخرى ال ندري كم هو عدد البلدات٬، فلعلها مئة بلدة أو أكثر٬، وعليه 

  .دد األصحاب٬، أي ع)٣١٣(تكون نتيجة األنصار أكرب بكثري جداً من الرقم 

ـ  ومعلوم أنّ ال يكون حمرجا٬ً، إال إذا ثبت بصورة قطعية أن ) أمحد(األمر بقدر تعلقه ب
ـ  ٬، وهذا دونه خرط القتاد٬، ليس )٣١٣(املقصود من الرواية هو احلديث عن األصحاب ال

فقط للسبب أعاله٬، وإمنا ألن هذه الرواية ال تصلح ملعارضة الروايات اليت أثبتت وجود مجلة 
  .ن األصحاب من أهل البصرةم

Wא
 يف املذكور البصرة دجَّال هو إمساعيل أمحد يكون أن املانع وما: (يقول أمحد سلمان

 أيب بن علي يل قال: قال ٬،العزيز عبد بن اهللا عبد طاووس عن ابن السيد الذي رواه اخلرب
 فاطمة ولد من فإن ٬،فاطمة ولد من وإياكم والدَّجَّالني ... :فقال ٬،بالكوفة وخطب طالب
 .كلهم الدجَّالني مقدمة وهو ٬،مين وليس ٬،دجلة البصرة من دجَّال وخيرج ٬،دجَّالني

فاطمة  من ولد أنه على تنص مل والرواية ٬،البصرة من نراه إمساعيل أمحد إىل نظرنا ولو
 انتسابه يف دعواه باإلمام يكذ! أن الرواية من ي�ستظهر رمبا بل ٬،نسبه من املعروف هو وهذا
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 ٬،إمام أنه يدَّعي ألنه الدجَّالني مقدِّمة بأنه و�صف ٬، وإمنا"مين وليس": قال البيت وهلذا ألهل
  .)١( )الروايات يف املمدوح اليماين وأنه ٬،املهديÈني املهدي وأول لإلمام ووصي ٬،معصوم

منطق  منطق أمحد سلمان ليس منطق باحث٬، أو طالب حق٬، وإمنا لعلكم الحظتم أنّ
مقدمة (رجل موغور يريد التنفيس عن حقده بكيل الشتائم٬، وإال على أي أساس فسر عبارة 

 وأنه ٬،املهديÈني املهدي وأول لإلمام ووصي ٬،معصوم ٬،إمام أنه يدَّعي ألنه: (بقوله )الدجالني
ملثل هذه   ولو إشارة ضعيفة    هل يف العبارة ما يشري !  )الروايات يف املمدوح اليماين

  ؟ )٢( عاينامل

ـ  على أية حال٬، لو أنّ صرف بعض الوقت والتفكري على تعلم ما ) أمحد سلمان(هذا ال
٬، ملا قال ما )٣( ينفعه٬، بدالً من صرفه كله على تعلم أساليب البذاءة٬، والكذب٬، واملراوغة

ـ  ٬، )٤(هي مدينة ذي قار )فرات البصرة( هي مدينة ميسان٬، كما إنّ )دجلة البصرة(قال٬، ف
  .تايل فالدجال املشار إليه من مدينة ميسان٬، ال من البصرةوبال

W)٥(א
البد من التنبيه على بعض  )قانون معرفة احلجة(قبل اخلوض يف مسألة التعرف على 

  :األمور املهمة

القانون الذي جيري االستشهاد به البد أن ال خيتلف وال يتخلف٬، أي أنه البد أن : أوالً
. وداً منذ وجود أول حجة هللا على أرضه٬، ومرافقاً لكل احلجج على حد سواءيكون موج

                                                            
  .١٢٣ – ١٢٢ص  -١
   ؟ هل هذا هو مستوى خريجي حوزات هذه األيام، هل تعلمهم حوزاتهم آيف يشحذون ألسنتهم ليشتموا الناس -٢
هذا تالعب باأللفاظ، فأنت إما أن تقطع بما تقول، أو ال تقطع، وبالتالي ال ينبغي  )الخ...ما المانع أن يكون (: قوله -٣

ولكن من أين ألحمد سلمان أن يحترم حتى ما يتبجح به، أي علم . لباحث يحترم نفسه االستدالل بشيء ال يقطع به
من فتن السليلي وهو آتاب عامي، ورواتها مجاهيل بحسب علم  الرجال، وهو يستدل برواية نقلها ابن طاووس

  ! الرجال الكسيح، والمصيبة إنه ال يخجل من إتهامنا نحن باالنتقائية
، ويدخلها الفرات من جهة مدينة ذي قار )العمارة(نهر دجلة يدخل مدينة البصرة من جهة مدينة ميسان  -٤
  .)شط العرب(كونان نهر ، ليلتقيا عند حدودها الشمالية م)الناصرية(
دعوى (: آتب أحمد سلمان فصًال عنوانه )قانون معرفة اإلمام(قبل حديثه عن قانون معرفة الحجة، الذي يسميه  -٥

ما بعد اإلثني عشر (ترآت الرد عليه في هذا الكتاب ألني خصصت آتاب  )أحمد إسماعيل أنه اإلمام الثالث عشر
الموضوع، لذا أحيل القارئ عليه، ففيه أجوبة وتوضيحات شافية وافية بعون اهللا لمناقشة آل ما يتعلق بهذا  )إمامًا

 .وفضله



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ٢٠٦

٬، أو والدة عيسى Xوعلى هذا ال ي�عد ما يتميز به بعض احلجج٬، من قبيل طول عمر نوح 
  .من غري أب٬، قانوناً

   النص أو الوصية (: إذا كان القانون متكوناً من أكثر من حلقة٬، أو فقرة٬، مثل: ثانياً
إال إذا ثبت ٬، فإذا تعذر التعرف على إحداها ي�كتفى بغريها٬، )دعوة حلاكمية اهللال  العلم 

  .بالدليل عدم كفايته

غائب اآلن٬، والوصول إليه٬، وسؤاله متعذر على الكثريين٬، أي  Xاإلمام املهدي : فمثالً
ة ال يسعهم التعرف عليه من خالل فقرة العلم٬، فعليهم االكتفاء بالنص٬، أو الوصية ألJا حج

  .تامة

إذا توفرت فقرة٬، أو أكثر من فقرات القانون٬، ي�كتفى �ا٬، وال ي�طلب غريها٬، ألن : ثالثاً
طلب غريها إما أن يكون ناشئاً عن شك يف حجيتها٬، أي يف كوJا فقرة من فقرات القانون٬، 
وهو خالف الفرض٬، ألنه ي�فترض أن التحقق من كوJا من فقرات القانون قد فُرغ منه٬، وإما 

  .يكون املنشأ هو النفس املتمردة اليت تريد اختالق الذرائع أن

النص متاح وهو حجة تامة يف إثبات إمامة٬، أو حجية اإلمام املهدي : فعلى سبيل املثال
Xمنه٬، أو إجابة بعض املسائل )١( ٬، فال يصح طلب بعض املعاندين رؤية معجزة.  

كل وقت٬، فمثالً ال ي�عد من القانون ما جيب أن يكون القانون قابالً للتحقق منه يف : رابعاً
  .ورد عن كون اإلمام خيرج من بطن أمه ساجداً

  .أكتفي �ذه النقاط ورمبا ذكرت غريها إذا لزم األمر٬، مع بيان الوجه فيها

א א Wא
دعوة النص٬، أو الوصية٬، والعلم٬، وال: قانون معرفة احلجة يتكون من ثالث حلقات٬، هي

  .حلاكمية اهللا

                                                            
  .على افتراض أنها من قانون معرفة الحجة -١
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وهذه احللقات جندها يف الكثري جداً من اآليات الكرمية سأكتفي بذكر القليل جداً منها٬، 
  :وكما يلي

و[ع[ل½م[ آد[م[ ﴿ ٬،﴾.. و[إِذْ قَالَ ر[بُّك[ لÂلْم[الئÂكَةÂ إِنِّي ج[اعÂلٌ فÂي الْأَر]ضِ خ[لÂيفَةً﴿: قال تعاىل
 ٬،﴾م] ع[لَى الْم[الئÂكَةÂ فَقَالَ أَن]بِئُونِي بِأَس]م[اِء ه[̀ؤالِء إِنْ كُن]̀تم] ص[ادÂقÂني[الْأَس]م[اَء كُل½ه[ا ثُمَّ ع[ر[ض[̀ه

  .﴾فَإِذَا س[وَّي]̀ت̀ه و[ن[فَخ]̀ت فÂيهÂ مÂن] ̀روحÂي فَقَ̀عوا لَ̀ه س[اجِدÂين[﴿

٬، وينص يف هذه اآليات ي�خرب اهللا تعاىل مالئكته بأنه قد جعل أو نصÈب خليفة يف األرض
بالسالح الالزم إلجناز مهمة اخلالفة وهو العلم٬، مث  حضر منهم٬، وخيربهم بأنه قد زودهعليه مب
وهذه الطاعة اليت فرضها . أمرهم بطاعته أو السجود له٬، والسجود هنا سجود طاعةيأخرياً 

اهللا تعاىل خلليفته على خلقه هي املقصودة حباكمية اهللا تعاىل٬، فمن أطاع حجة اهللا ينجح يف 
  .كما فشل إبليس لعنه اهللاكما جنح املالئكة٬، ومن يعصه يفشل االمتحان 

اختذ النص صورة الوصية٬، على الرغم من عدم انقطاع النص  Xوبعد النص على آدم 
و[و[صَّى بِه[ا إِب]ر[اهÂي̀م ب[نِيهÂ و[ي[ع]قُو̀ب ي[ا ﴿ :املباشر من اهللا املتمثل بالوحي٬، أو الرؤيا٬، قال تعاىل

أَم] كُن̀تم] ̀شه[د[اء إِذْ ح[ض[ر[  # اص]طَفَى لَكُ̀م الدِّين[ فَالَ ت[̀مو̀تنَّ إَال½ و[أَن̀تم مُّس]لẦمونَ ب[نِيَّ إِن½ اللّه[
ـه[ آب[ائÂك[  ـه[ك[ و[إِلَ ي[ع]قُوب[ الْم[و]̀ت إِذْ قَالَ لÂب[نِيهÂ م[ا ت[ع]̀ب̀دونَ مÂن ب[ع]دÂي قَالُواْ ن[ع]̀ب̀د إِلَ

  .)١(﴾س]ح[اق[ إِلَهاً و[احÂداً و[ن[ح]̀ن لَه ̀مس]لẦمونإِب]ر[اهÂيم[ و[إِس]م[اعÂيلَ و[إِ

و[إِذْ ﴿: Xمنها قوله تعاىل على لسان عيسى  ٬،والوصية حقيقة قرآنية تقررها عدة آيات
قَالَ عÂيس[ى اب]̀ن م[ر]ي[م[ ي[ا ب[نِي إِس]ر[ائÂيلَ إِنِّي ر[̀سولُ الل½هÂ إِلَي]كُم مُّص[دِّقاً لÁم[ا ب[ي]ن[ ي[د[يَّ مÂن[ 

  .)٢(﴾التَّو]ر[اةÂ و[̀مب[شِّراً بِر[̀سولٍ ي[أْتÂي مÂن ب[ع]دÂي اس]̀م̀ه أَح]م[̀د

و[و[رِثَ ̀سلَي]م[انُ د[ا̀وود[ و[قَالَ ي[اأَيُّه[ا النَّا̀س ̀علÁم]ن[ا م[نطÂق[ الط½ي]رِ و[أُوتÂين[ا مÂن] ﴿: وقوله تعاىل
  .)٣(﴾كُلÁ ش[ي]ٍء إِن½ ه[ذَا لَ̀هو[ الْفَض]لُ الْ̀مبِ̀ني

                                                            
 .١٣٣ – ١٣٢: البقرة -١
  .٦: الصف -٢
  ١٦: النمل -٣
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ي[ا أَب[تÂ إِنِّي قَد] ج[اءنِي مÂن[ الْعÂلْمِ م[ا لَم] ي[أْتÂك[ فَاتَّبِع]نِي ﴿: ٬، قال تعاىلالعلمخبصوص و
  .)١(﴾أَه]دÂك[ صÂر[اطاً س[وِي»اً

و[لَمَّا ب[لَغَ أَ̀شدَّ̀ه و[اس]ت[و[ى آت[ي]ن[ا̀ه ̀حكْماً و[عÂلْماً و[كَذَلÂك[ ن[ج]زِي ﴿: وقال تعاىل
  .)٢(﴾الْ̀مح]ِسنِني[

و[لَمَّا ج[اء عÂيس[ى بِالْب[يِّن[اتÂ قَالَ قَد] جِئْ̀تكُم بِالْحÂكْم[ةÂ و[لÂأُب[يِّن[ لَكُم ب[ع]ض[ ﴿ :ل تعاىلوقا
Âي̀عونÂفَاتَّقُوا الل½ه[ و[أَط ÂيهÂفُونَ فÂي ت[خ]ت[لÂ٣(﴾ال½ذ(.  

ي]هِم] آي[اتÂهÂ و[̀يز[كÁيهِم] ̀هو[ ال½ذÂي ب[ع[ثَ فÂي الْأُمِّيِّني[ ر[̀سوالً مِّن]̀هم] ي[ت]لُو ع[لَ﴿: قال تعاىلو
  .)٤(﴾و[̀يع[لÁ̀م̀ه̀م الْكÂت[اب[ و[الْحÂكْم[ةَ و[إِن كَا̀نوا مÂن قَب]لُ لَفÂي ض[لَالٍ مُّبِنيٍ

א Wא
  :وردت الكثري جداً من األحاديث اليت تبني قانون معرفة احلجة٬، منها

بالوصية الظاهرة وبالفضل٬، (: قال ؟ اإلمامبأي شيء ي�عرف  Xس�أل أبو عبد اهللا  .١
كذاب ويأكل : اإلمام ال يستطيع أحد أن يطعن عليه يف فم وال بطن وال فرج فيقال إنّ

  .)٥( )أموال الناس وما أشبه هذا

إذا مات اإلمام مب : Xقلت أليب احلسن الرضا (: عن أمحد بن أيب نصر٬، قال .٢
أن يكون أكرب ولد أبيه٬، ويكون فيه : منها ٬،تلإلمام عالما: ؟ فقال ي�عرف الذي بعده
 .)٦( )... الفضل والوصية

املتوثب على هذا األمر املدعي له٬، : Xاهللا  قلت أليب عبد(: قال ٬،األعلى عن عبد .٣
ثالثة من احلجة : مث أقبل عليَّ فقال: قال .̀يسأل عن احلالل واحلرام :؟ قال ما احلجة عليه

                                                            
  .٤٣: مريم -١
  .١٤: القصص -٢
  .٦٣: الزخرف -٣
  .٢: الجمعة -٤
  .٣١٥ – ٣١٤ص ١ج :الكافي -٥
  .٣١٤ص ١ج: افيالك -٦
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أن يكون أوىل الناس مبن كان قبله٬، ويكون : حب هذا األمرمل جتتمع يف أحد إال كان صا
  .)١( )... عنده السالح٬، ويكون صاحب الوصية الظاهرة

سألته عن الداللة على صاحب األمر٬، : (قال٬، Xعن الرضا  ٬،عن أمحد بن عمر .٤
  .)٢( )... الكب[ر والفضل والوصية: الداللة عليه: فقال

: ؟ قال ج�علت فداك مب ي�عرف اإلمام: Xحلسن قلت أليب ا(: قال ٬،عن أيب بصري. ٥
خبصال؛ أما أوهلا فإنه بشيء قد تقدم من أبيه فيه بإشارة إليه لتكون عليهم : فقال
  .)٣( )...حجة

مبا يعرف صاحب : Xاهللا  قلنا أليب عبد: (عن احلارث بن املغرية النضري٬، قال .٦
  .)٤( )بالسكينة والوقار والعلم والوصية: ؟ قال هذا األمر

اهللا ال جيعل حجة يف أرضه ̀يسأل عن شيء فيقول ال  إنّ: (... X عن الصادق .٧
  .)٥( )أدري

من أين : أنه قال للزنديق الذي سأله Xاهللا  عن أيب عبد ٬،عن هشام بن احلكم .٨
: Xقوله  إىل...  لنا خالقاً صانعاً متعالياً إن»ا ملا أثبتنا أنّ: (أثبتَّ األنبياء والرسل؟ قال

  .)٦()يال ختلو أرض اهللا من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالتهلك

  .)٦()عدالته
إذا مضى اإلمام القائم من أهل : Xقلت أليب جعفر (: عن أيب اجلارود٬، قال .٩

باهلدى واإلطراق٬، وإقرار آل حممد له : ؟ قال البيت٬، فبأي شيء يعرف من جيئ بعده
  .)٧( )إال أجاب بالفضل٬، وال ̀يسأل عن شيء بني صدفيها

                                                            
  . ٣١٤ص ١ج: الكافي -١
 .٣١٥ص ١ج :الكافي -٢
  . ٣١٥ص ١ج :الكافي -٣
 .١٣٨ص ٥٢ج: بحار األنوار -٤
 .٢٢٧ص ١ج :الكافي -٥
 .١٨٩ص ١ج :الكافي -٦
 .١٣٧ص :والتبصرة اإلمامة -٧
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بأي شيء ي�عرف : Xاهللا  قلت أليب عبد: (عن احلارث بن املغرية النصري٬، قال .١٠
وتعرفه باحلالل واحلرام٬، : ؟ قال وبأي شيء: قلت. بالسكينة والوقار: ؟ قال اإلمام

أ : قلت.  وحباجة الناس إليه٬، وال حيتاج إىل أحد٬، ويكون عنده سالح رسول اهللا
  .)١( )ال يكون إال وصياً وابن وصي: ؟ قال وصييكون وصياً ابن 

أ يكون أن  :  اهللا  أليب جعفر أو أليب عبد  قلت ألحدمها : (عن أيب بصري٬، قال .١١
يورثه علماً : ؟ قال فما يصنع: قلت. سيكون ذلك: ؟ قال يفضي هذا األمر إىل من مل يبلغ

  .)٢( )وكتباً وال يكله إىل نفسه

تعرف كتاب اهللا حق  ٬،يا أبا حنيفة(: أليب حنيفة Xقول اإلمام الصادق  .١٢
لقد ادعيت علما٬ً،  ٬،يا أبا حنيفة: قال. نعم: ؟ قال معرفته٬، وتعرف الناسخ واملنسوخ

ويلك ما جعل اهللا ذلك إال عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم٬، ويلك وال هو إال عند 
 .)٣( )٬، ما ورثك اهللا من كتابه حرفاًاخلاص من ذرية نبينا 

إن ادعى مدع فاسألوه عن العظائم اليت جييب : ( Xوورد عن اإلمام الصادق  .١٣
 .)٤( )فيها مثله

א Wא
 يعمل شيء أي أو اًمصنع أو سفينة ميلك إنسان كان لو[ :Xقال السيد أمحد احلسن 

 قائداً أو للمصنع ديراًم أو للسفينة رباناً يعني أن املفروض من أليس الناس من جمموعة فيه
 يوصف أال ٬،ما ضرر حدث أو املصنع تلف أو السفينة وغرقت هذا تركÆ إنْ مث ؟الناس هلؤالء
 هلؤالء قائداً أو للمصنع مديراً أو للسفينة رباناً نعيÈ أنْ مث ؟ احلكمة عدم أو بالسفه هذا عمله
 وحصل الناس هؤالء قيادة أو املصنع إدارة أو السفينة قيادة يف أعلمهم يكن مل ولكنه الناس
 جهل بسبب السفينة كغرق معني ضرر يف تسبب ما طارئ حدثأو  املصنع إنتاج يف نقص

                                                            
 .٢٤٩ص :للنعماني - الغيبة آتاب -١
  .٣٤٠ص: للنعماني -الغيبة آتاب  -٢
 . ٨٩ص ١ج: علل الشرائع -٣
  .١٧٨ص :للنعماني - الغيبةآتاب  -٤
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 جمانبة أو بالسفه هذا عمله يوصف أال الطارئ معاجلة أو املصنع تشغيل بقانون القائد هذا
 بالعلم ختارامل تزويد أو املوجودين اعلم اختيار احلكمة ومقتضى املفروض من أليس ؟احلكمة
 وحتقيق املصنع وإدارة األمان بر إىل وإيصاهلا السفينة قيادة على واألقدر األكفأ ليكون الالزم
  .إنتاج أفضل

 الناس هلؤالء قائداً أو للمصنع مديراً أو للسفينة رباناً عني اإلنسان هذا أنّ فرضنا ولو
 هذا بطاعة الناس يأمر مل ولكنه املصنع وإدارة السفينة قيادة على وأقدرهم أعلمهم وكان
 بطاعة مأمورين غري ألJم ورغبته هواه حبسب كل الناس وتصرف القائد أو املدير أو الربان
 أال القائد أو الربان بطاعة للناس أمره عدم بسبب أضرار أو فوضى وحصلت املعني القائد
 الناس يأمر مل إنْ األقدر للقائد تعيينه فائدة ما مث السفه إىل احلكمة جانب بأنه يوصف
  ؟ بطاعته

 أن أو لديه يكون أن وجيب قائد تعيني جيب" :هذا غري سيقول حكيماً عاقالً أنّ أظن ال
  .]"بطاعته يقودهم الذين ي�أمر أن وجيب العلم من حيتاج ما بكل وديز�

א Wא
  :إليكم بعضاً من هذه الكلمات٬، وهي غيض من فيض

ألنّ اإلمام ال ي�علم أنه إمام إال ينصÈ عليه نيب٬، فإذا نص عليه  ...((: ال الشيخ الطوسيق
النيب٬، أو ادعى هو اإلمامة جاز أن يظهر اهللا تعاىل على يده علماً معجزا٬ً، كما نقوله يف 

  .)١( )..صاحب الزمان إذا ظهر٬، فصار النص هو األصل 

هب باإلمامة ووصف الفريق من الشيعة فأما السمة للمذ.. (: وقال الشيخ املفيد
باإلمامية فهو عÆلَم على من دان بوجوب اإلمامة ووجودها يف كل زمان٬، وأوجب النص 

  .)٢( )..اجللي والعصمة والكمال لكل إمام 

                                                            
  .١٩٤ص: االقتصاد -١
  .٣٨ص: أوائل المقاالت -٢
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اإلمام جيب أن يكون منصوصاً عليه٬، ألن العصمة من األمور : (وقال العالمة احللي
تعاىل٬، فالبدÈ من نصÈ من يعلم عصمته عليه٬، أو ظهور معجزة  الباطنة اليت ال يعلمها إال اهللا
  .)١( )على يده تدل على صدقه

هذه إشارة إىل طريق تعيني (: قال املقداد السيوري يف شرح كالم العالمة املتقدمو
اإلمام٬، وقد حصل اإلمجاع على أنّ التنصيص من اهللا ورسوله٬، وإمام سابق سبب مستقل يف 

  .)٢( ).. Xتعيني اإلمام 

>
   ١ :اإلمام ملعرفة الصحيح الطريق( :واآلن لنسمع ما يقوله أمحد سلمان٬، يقول

 خالله يطمئن ومن ٬،املبطل من احملق �ا مييَّز اليت الطرق أهم من االختبار يعترب :االختبار
البيت  لأه أئمة حثÐ وقد .وكذبه دعواه ببطالن أو ٬،وصدقه املدÈعي دعوى بصحة الباحث
 روى فقد ٬،الغيبة فترة يف سيما وال ٬،املهدوية أو اإلمامة يدَّعي من كل امتحان على شيعتهم
 هذا لصاحب إن: اهللا يقول عبد أبا مسعت: قال ٬،)٣( بن عمر املفضل عن بسنده النعماين
: قلت ٬،سلك واد أي يف ٬،هلك: يقال واألخرى ٬،أهله إىل أحدمها يف يرجع: غيبتني األمر
فيها  جييب اليت العظائم تلك عن فاسألوه مدَّعٍ ادَّعى إن: قال؟  ذلك كان نع إذانص كيف
 .مثله

                                                            
  .٤٨ص: الباب الحادي عشر -١
  . ٩٤ص: شرح الباب الحادي عشر -٢
حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن الحسن بن علي : محمد بن يعقوب، قال: (سند الرواية هو التالي -٣

  :، وفيه)ان، عن عبد الرحمن بن آثير، عن المفضل بن عمرالكوفي، عن علي بن حس
 بن عباس مولى الهاشمي آثير بن حسان بن علي] ٦٦٠: ([٢٥١ص رجاله في النجاشي فيه قال: حسان بن علي .١

 تفسير آتاب له االعتقاد فاسد الغالة، في أصحابنا بعض ذآره جدا، ضعيف العباس، بن اهللا عبد بن علي بن محمد
  ).آله تخليط الباطن،

 الهاشمي آثير بن الرحمن عبد] ٦٢١: ([٢٣٥ – ٢٣٤ص رجاله في النجاشي فيه قال: آثير بن الرحمن عبد .٢
  ).الحديث يضع آان: وقالوا عليه أصحابنا غمز ضعيفا آان العباس، بن اهللا عبد بن علي بن محمد بن عباس مولى
  .فيه الكالم تقدم وقد: عمر بن المفضل .٣
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 ميكن ال أشياء يف ي�خترب أن "مثله فيها جييب اليت العظائم تلك عن فاسألوه": قوله ومعىن
 املختلفة املسائل على واإلجابة ٬،ببعض املغيَّبات كاإلخبار ٬،الناس عامة من أمثاله �ا يأيت أن

  .)١( )شاكل ذلك وما ٬،أصحا�ا حوزة يف وهي

٬، مبعىن أن العظائم "العلم"االختبار٬، كما يسميه أمحد سلمان٬، يدخل حتت عنوان : أقول
٬، وعليه )فاسألوه(اليت تشري هلا الرواية أمور تتعلق بالعلم٬، لذلك تتم معرفتها عرب السؤال عنها 

٬، تقييد بال مقيد٬، بل هو خترص وحتكم )٢( يكون حديث أمحد سلمان عن اإلخبار باملغيبات
  .بكالم آل حممد 

W
 دعاواه صدق يعين ال فهذا علمية قيمة ذو كتبه ما أن فرضنا ولو( :يقول أمحد سلمان

! أم ميت حيٌّ الرجل هذا هل نعلم ال بل ٬،إليه الكتب هذه نسبة صحÈة نعلم ال ألننا ؛املختلفة
 فيمكن إصدار الكتب أما ٬،وناظروه وسألوه ٬،العلماء جالسه إذا علمبال اإلمام ي�عرف وإمنا
 ٬،املسلمني تضل!ل أن إذا أرادت ٬،الغربية الدول استخبارات مثل ونفوذ خربة ذات جهة ألي
 املؤلفات له وتنسب ٬،أسطورة شخص عادي من ختلق أن ٬،الشيعة يف فتنة أي حتدث أو

  .)٣( )به املخدوعون أتباعه يتفرَّق ال كي ٬،يالهقامت باغت ولعلها ٬،خمتف غائب وهو ٬،الكثرية

املفروض إنك تتحدث عن عظائم ال جييب فيها إال حجة اهللا٬، ومثل هكذا  :ويرد عليه
علم سواء أ ورد عرب كتاب٬، أم عرب رسالة الكترونية٬، أم عرب املشافهة٬، فهو٬، بالتأكيد٬، يدل 

  .على أن اÙيب هو حجة اهللا٬، وليس شخصاً عادياً

الستغرب حقاً من رجل يزعم أنه طالب علم٬، ويفكر �ذا املستوى الضحل٬،  وإين
   وال أدري ملاذا الغربية دون الشرقية    واألعجب أنه يزعم أن استخبارات الدول الغربية 

  ؟! تستطيع أن تقدم علماً معجزاً ال يستطيع غري حجة اهللا اإلتيان مبثله

                                                            
  .١٧٧ص -١
 اإلخبار( عبارة مفاد نفس عن آخر تعبير )أصحابها حوزة في وهي المختلفة المسائل على واإلجابة(: قوله -٢

  . )بالمغيبات
  .١٧٨ص -٣
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طلب املناظرة٬، وهو باملناسبة ما زال قائماً أما العلماء فليتهم وافقوا ومل يفروا من 
  .فاضغطوا على علمائكم كي يستجيبوا

Wא
 اختبار بعد إال ادِّعاء أي يصدÈقون ال فكانوا ٬،النهج هذا البيت على أهل شيعة سار وقد(

 يف التشكيك أو الشك وقع البيت الذين أهل أئمة وبعض ٬،وامتحانه الدعوى صاحب
 الكليين روى فقد. منهم ي�نكروا ذلك ومل ٬،الشيعة بعض الكاظم اختربهم كاإلمام إمامتهم

 وصاحب أنا X اهللا عبد أيب وفات بعد باملدينة كنا: قال ٬،سامل بن هشام عن بسنده )١(
 أنا عليه فدخلنا أبيه٬، بعد االمر صاحب انه جعفر بن اهللا عبد على جمتمعون والناس الطاق

 يف األمر إن: قال أنه X اهللا عبد أيب عن رووا أJم وذلك عنده الناسو الطاق وصاحب
 يف الزكاة عن فسألناه أباه٬، عنه نسأل كنا عما نسأله عليه فدخلنا عاهة٬، به تكن مل ما الكبري
 ما واهللا: فقلنا ونصف درمهان: فقال ؟ مائة ففي: فقلنا مخسة٬، مائتني يف: فقال ؟ جتب كم
: قال املرجئة٬، تقول ما أدري ما واهللا: فقال السماء إىل يده فرفع: لقا هذا٬، املرجئة تقول

 بعض يف فقعدنا األحول٬، جعفر وأبو أنا نتوجه أين إىل ندري ال ضالال عنده من فخرجنا
 إىل ؟ املرجئة إىل: ونقول ؟ نقصد من وال نتوجه أين إىل ندري ال حيارى باكني املدينة أزقة

 ال شيخا رجال رأيت إذ كذلك فنحن ؟ اخلوارج إىل ؟ املعتزلة إىل ؟ الزيدية إىل ؟ القدرية
 له كان أنه وذلك املنصور جعفر أيب عيون من عينا يكون أن فخفت بيده إيل يومي أعرفه٬،
 أن فخفت عنقه٬، فيضربون عليه٬، X جعفر شيعة اتفقت من إىل ينظرون جواسيس باملدينة
 يريدك٬، ال يريدين وإمنا وعليك٬، فسين على خائف فإين تنح: لألحول فقلت منهم يكون
 أين ظننت أين وذلك الشيخ وتبعت بعيد غري فتنحى نفسك٬، على وتعني Sلك ال عين فتنح
 أيب باب على يب ورد حىت املوت على عزمت وقد أتبعه زلت فما منه التخلص على أقدر ال

                                                            
 عن عيسى، بن محمد بن أحمد عن يحيى، بن محمد(: يلي آما وسندها ،٣٥٢ – ٣٥١ص ١ج الكافي في الرواية -١
 سهيل] ٥١٣: ([النجاشي قال ،)الواسطي يحيى أبو زياد بن سهيل(: وفيه ،)سالم بن هشام عن الواسطي، يحيى أبي
 الطاق مؤمن األحول جعفر أبو النعمان بن محمد بنت أمه. X العسكري محمد أبا لقى الواسطي، يحيى أبو زياد بن

 :النجاشي - النجاشي رجال) الحديث في الثبت بكل سهيل يكن لم: أصحابنا بعض وقال. اهللا رحمه المتكلم شيخنا
  .١٩٢ص
: زياد بن سهيل - ٥٦٥٣ -  ٥٦٤٣ - ٥٦٤٤: (٢٧٤ص الحديث رجال معجم من المفيد في الجواهري محمد وقال
  ).مجهول -  النجاشي قاله X العسكري محمد أبا لقي - الواسطي يحيى أبو
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 فإذا فدخلت اهللا٬، رمحك أدخل: يل فقال بالباب خادم فإذا ومضى٬، خالين مث X احلسن
 وال الزيدية إىل وال القدرية إىل وال املرجئة إىل ال: منه ابتداء يل فقال X موسى احلسن أبو
 مضى: قلت نعم٬،: قال ؟ أبوك مضى فداك جعلت فقلت إيل إيل اخلوارج إىل وال املعتزلة إىل
 جعلت قلت هداك٬، يهديك أن اهللا شاء إن: فقال بعده؟ من لنا فمن: قلت نعم٬،: قال ؟ موتا
: قلت: قال اهللا٬، يعبد ال أن اهللا عبد يريد: قال أبيه٬، بعد من أنه يزعم اهللا عبد إن فداك
 فداك جعلت: قلت: قال هداك٬، يهديك أن اهللا شاء إن: قال بعده؟ من لنا فمن فداك جعلت
: له قلت مث املسألة٬، طريق أصب مل نفسي يف فقلت: قال ذلك٬، أقول ما ال٬، قال ؟ هو فأنت
 وهيبة له إعظاما وجل عز اهللا إال يعلم ال شئ فداخلين ال: قال ؟ إمام عليك فداك جعلت
 كنت عما أسألك فداك جعلت: له قلت مث عليه٬، دخلت إذا أبيه من يب حيل كان مما أكثر
 يرتف٬، ال حبر هو فإذا فسألته الذبح٬، فهو أذعت فإن تذع٬، وال خترب سل: فقال أباك؟ أسأل
 أخذت وقد ؟ إليك وأدعوهم إليهم فألقى ضالل أبيك وشيعة شيعتك فداك جعلت: قلت
 فهو أذاعوا فإن الكتمان عليه وخذ إليه فالق رشدا منه آنست من: قال ؟ الكتمان علي
: يل فقال األحول جعفر أبا فلقيت عنده من فخرجت: قال    حلقه إىل بيده وأشار    الذبح
 ومسعا عليه فدخال بصري وأبا الفضيل قينال مث: قال بالقصة فحدثته اهلدى: قلت ؟ وراءك ما

 إال قطع عليه دخل من فكل أفواجا الناس لقينا مث باإلمامة٬، عليه وقطعا وساءاله كالمه
: قال ذلك رأى فلما الناس٬، من قليل إال إليه يدخل ال اهللا عبد وبقي وأصحابه عمار طائفة
 واحد غري باملدينة يل فأقعد :هشام قال الناس٬، عنك صد هشاما أن فأخرب ؟ الناس حال ما

  .ليضربوين

 ٬،)١( م�دَّعٍ كل املؤمنني يف متحيص أمري شيعة خواص دأب كان كيف القارئ أيها فانظر
 اإلمام إمامة وصحة اهللا األفطح عبد مزاعم بطالن باالختبار احلكم بن هلشام ثبت وهلذا
 بن احلكم هشام دعا الذي هوالكاظم  اإلمام أن الرواية من لك تبيَّن وكما!  الكاظم موسى
 قال. الشيعة من دخل عليه من أسئلة كل على جييب وأنه كان ٬،إمامته له يثبت لكي بيته إىل

 على إنه أجاب بل ٬،بإمامته أي "قطع عليه دخل من فكل ٬،أفواجاً الناس لقينا مث" :هشام

                                                            
  .مدعي: والصحيح الزمان، آخر سيبويه آتبها آذا -١
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 أو ٬،للناس ماماًإ نفسه نصب من فكل ٬،وعليه!  يسأله أن قبل حريته على الدالة هشام مسألة
 اليت املواضيع يف وسؤاله اختباره من الناس ميك!ن أن عليه ٬،على خلقه اهللا ح�جة أنه ادَّعى

بعضاً  ويترك املسائل بعض على جييب أو ٬،فيه يسألونه ما للناس حيدِّد أن له وليس ٬،خيتاروJا
 إال شيء سأل عني� وال ٬،العلوم بكل الناس أعلم يكون أن جيب أرضه يف اهللا حجة ألن؛ آخر

 أرضه يف ح�جَّة جيعل ال اهللا إن: قال الصادق أنه اإلمام عن الكليين بسنده روى فقد !أجاب
  .)١( )أدري ال: فيقول شيء عن ي�سأل

  :ويرد عليه

  .ال بأس بالسؤال٬، ومل مينعه أحد٬، فالكالم فيه تطويل بال طائل  ١

املنحرفة بني الناس٬، فمن غري  على أمحد سلمان أن يتوب إىل اهللا من بث العقائد  ٢
على حجة اهللا أن جييب٬، بل له ذلك٬، كما ورد يف الروايات الشريفة٬، فإن شاء  الصحيح أنّ

أجاب٬، وإن شاء مل جيب٬، وهو من حيدد ذلك٬، وهذه بعض الروايات اليت تدل على ما 
 احلسني بن علي قال: يقول مسعته(: قال٬، X الرضا احلسن أيب عن الوشاء٬، عن :أقول
X :أمرهم علينا٬، ليس ما شيعتنا وعلى شيعتهم٬، على ليس ما الفرض من األئمة على 

 أن فأمرهم ﴾ت[ع]لَ̀مونَ الَ كُن̀تم] إِن الذÁكْرِ أَه]لَ فَاس]أَلُواْ﴿: قال يسألونا٬، أن وجل عز اهللا
  .)٢( )أمسكنا شئنا وإن أجبنا شئنا إن اجلواب٬، علينا وليس يسألونا

 ما بعض يف فكان كتاباً X الرضا إىل كتبت(: قال ٬،نصر أيب نب حممد بن أمحد وعن
: وجل عز اهللا وقال ٬،﴾ت[ع]لَ̀مونَ الَ كُن̀تم] إِن الذÁكْرِ أَه]لَ فَاس]أَلُواْ﴿: وجل عز اهللا قال: كتبت
 الدِّينِ فÂي لÁي[ت[فَق½̀هواْ آئÂفَةٌطَ مِّن]̀هم] فÂر]قَةÕ كُلÁ مÂن ن[فَر[ فَلَو]الَ كَآف½ةً لÂي[نفẦرواْ الْ̀مؤ]مẦنونَ كَانَ و[م[ا﴿

 يفرض ومل املسألة٬، عليهم فرضت فقد ﴾ي[ح]ذَ̀رونَ لَع[ل½̀هم] إِلَي]هِم] ر[ج[̀عواْ إِذَا قَو]م[̀هم] و[لẦينذẦرواْ
 يتبعون أمنا فاعلم لك يستجيبوا مل فإن: "وتعاىل تبارك اهللا قال: قال ؟ اجلواب عليكم
  .)٣( )"هواه اتبع ممن أضل ومن هم أهواء

                                                            
 .١٨١ – ١٧٨ ص -١
 .٢١٢ص ١ج :الكليني الشيخ - الكافي -٢
  .٢١٢ص ١ج :الكليني الشيخ - الكافي -٣



  ٢١٧............................... .................... ٢ج / ف ضجةيف القطي

 أخو الورد عليه ودخل X جعفر أيب عند كنت(: قال احلضرمي٬، بكر أيب وعن
 واحدة٬، مسألة منها حتضرين ما مسألة سبعني لك اخترت فداك اهللا جعلين: فقال ٬،الكميت

 اهللا قول: قال ؟ هي وما :قال واحدة٬، منها حضرين قد بلى: قال ؟ ورد يا واحدة وال: قال
: قلت: قال .حنن: قال ؟ هم من ﴾ت[ع]لَ̀مونَ الَ كُن̀تم] إِن الذÁكْرِ أَه]لَ اس]أَلُواْفَ﴿: وتعاىل تبارك
  .)١( )إلينا ذاك: قال ؟ جتيبونا أن عليكم: قلت .نعم: قال ؟ نسألكم أن علينا

 إِن الذÁكْرِ أَه]لَ فَاس]أَلُواْ﴿ فداك جعلت: له فقلت X الرضا سألت(: قال ٬،الوشاء وعن
 وحنن املسؤولون فأنتم: قلت .املسؤولون وحنن الذكر أهل حنن: فقال ؟﴾ت[ع]لَ̀مونَ الَ كُن̀تم]

 أن عليكم حقاً: قلت .نعم: قال ؟ نسألكم أن علينا حقاً: قلت .نعم: قال ؟ السائلون
 تبارك اهللا قول تسمع أما نفعل٬، مل شئنا وإن فعلنا شئنا إن إلينا ذاك ٬،ال: قال ؟ جتيبونا
  .)٢( )﴾حÂس[ابٍ بِغ[ي]رِ أَم]ِسك] أَو] فَام]̀نن] طَا̀ؤن[اع[ ه[ذَا﴿ :وتعاىل

 بن اهللا عبد دخل(: قال٬، X اهللا عبد أيب عن أبيه٬، عن ٬،الديلمي سليمان بن حممد عن
 له فقال ؟ اجلنابة غسل يغسل مل امليت عن أخربين: فقال X جعفر أيب على املاصر قيس
 يا لكم العجب: له فقال الشيعة٬، بعض فلقي عنده من فخرج .أخربك ال: X جعفر أبو

 عن سألته وقد ألجبتموه عبادته إىل دعاكم ولو وأطعتموه الرجل هذا توليتم الشيعة معشر
 ال: فقال ٬،عنها فسأله أيضاً عليه دخل قابل من كان فلما شيء٬، فيها عنده كان فما مسألة
 وأظهر فاصحبهم ةالشيع إىل انطلق: أصحابه من لرجل قيس بن اهللا عبد فقال .ªا أخربك
 ما إليك أدفع حىت فأتين احلج وقت كان فإذا ٬،مين والتربي ولعنيت إياهم مواالتك عندهم
 يغسل مل امليت عن فاسأله إليه صرت فإذا ٬،علي بن حممد على يدخلوك أن وسلهم به حتج
 القوم دين إىل فنظر املوسم وقت إىل معهم فكان الشيعة إىل الرجل فانطلق اجلنابة٬، غسل
 حجة فأعطاه أتاه احلج وقت كان فلما ٬،احلج حيرم أن خمافة أمره قيس ابن وكتم بقبوله فقبله

 ليأذن ونسأله له نذكرك حىت املرتل يف ختلف: أصحابه له قال باملدينة صار فلما ٬،وخرج
 ما نعلم مل: قالوا أنصفتموه٬، ما صاحبكم أين: هلم قال X جعفر أيب إىل صاروا فلما لك٬،

                                                            
  .٢١١ص ١ج :الكليني الشيخ - الكافي -١
 .٢١١ – ٢١٠ص ١ج :الكليني الشيخ - الكافي -٢
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: له قال X جعفر أيب على دخل فلما به٬، يأتيه أن حضر من بعض فأمر ذلك٬، من يوافقك
 أكن مل ٬،اهللا رسول ابن يا: فقال ؟ قبل فيه كنت مما اليوم فيه أنت ما رأيت كيف ٬،مرحباً

 ؛اليوم عبادتك من عليك أخف كانت يومئذ عبادتك إن أما ٬،صدقت: فقال .شيء يف
 سأخربك إين .أنفسهم كفوه قد الناس سائر نأل ؛بشيعتنا موكل والشيطان ثقيل احلق نأل
 إن ٬،إليك إياه تعريفه يف األمر وأصري عنه تسألين أن قبل املاصر قيس ابن لك قال مبا

 أمرهم خلقاً خيلق أن أراد فإذا خالقني خلق تعاىل اهللا إنّ ٬،ختربه مل شئت وإن أخربته شئت
 تارة خنرجكم ومنها نعيدكم وفيها مخلقناك منها: "كتابه يف قال اليت التربة من فأخذوا
 فإذا ٬،ليلة أربعني الرحم أسكنها أن بعد منها خيلق اليت التربة بتلك النطفة فعجن" أخرى

 أبيض أنثى٬، أو ذكر من يريد مبا فيأمرهم ؟ ماذا خنلق ٬،رب يا: قالوا أشهر أربعة هلا متت
 كان ما كائناً منه بعينها النطفة هذه خرجت البدن من الروح خرجت فإذا أسود٬، أو

 ابن يا: الرجل فقال .اجلنابة غسل امليت يغسل فلذلك ٬،أنثى أو ذكراً ٬،كبرياً أو صغرياً
  .)١( )إليك ذلك: فقال ٬،أبداً �ذا املاصر قيس ابن أخرب ما واهللا ال ٬،اهللا رسول

 ٬،XكَتÆبÿت� إِلَى الرِّضÆا : الَقَ ٬،عÆنÿ أَحÿمÆدÆ بÿنِ م�حÆمَّدô بÿنِ أَبِي نÆصÿرٍ ٬،عÆنÿ أَحÿمÆدÆ بÿنِ م�حÆمَّدÎو
فَس]ئَلُوا أَه]لَ الذÁكْرِ إِنْ كُن]̀تم] ال ﴿ :8قَالَ الل½̀ه ( :كَتÆبÆ إِلَيَّكôتÆاباً فَكَانَ فôي بÆعÿضِ مÆا 

 ٬،الْآي[ةَ ﴾قَةÕو[ما كانَ الْ̀مؤ]مẦنونَ لÂي[ن]فẦروا كَاف½ةً فَلَو] ال ن[فَر[ مÂن] كُلÁ فÂر]﴿ :و[قَالَ الل½̀ه ٬،﴾ت[ع]لَ̀مونَ
  .)٢( )فَقَد] فُرِض[ت] ع[لَي]كُ̀م الْم[س]أَلَةُ و[لَم] ̀يفْر[ض] ع[لَي]ن[ا الْج[و[ا̀ب

א א <א
ـ  أمحد (ال أستغرب هذا املقدار من االستهتار بعقائد الناس الذي يصدر من هذا ال

زمن األغرب٬، وكيف ال وحنن يف ٬، ومن لف لفه٬، إذ ال وجود ملن يزجرهم يف هذا ال)سلمان
 ال املعز٬، مبرتلة تكون حىت الشيعة هذه تنفك ال( :الزمن الذي وصفه أمري املؤمنني بقوله

                                                            
  .١٦٣ – ١٦١ص ٣ج :الكليني الشيخ - الكافي -١
  .٢٧٦ص ١٧ج: الوسائل  مستدرك -٢
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 يف إليه يستندون سناد وال يشرفونه٬، شرف هلم فليس يده٬، يضع أيها على اخلابس يدري
  ! )١( )أمورهم

  ٢( :ة ي�عرف به٬، يقولاحلج هاكم امسعوا األمر الثاين الذي يزعم أمحد سلمان أنّ
 اهللا �ا اختصَّ عالمات هو وجود املبطل من احملق به ي�ميÈز الذي الثاين األمر :)٢( العالمات
 عالمات صارت غريهم وهلذا يف جتدها فال ٬،خلقه مجيع على �ا وميَّزهم ٬،وح�جÆجه أنبياءه
 .م�دَّع كل دابر تقطع واضحة وأدلة فارقة

 ال بشكل للناس وتوضيحها ٬،العالمات تلك ببيان كفÐلتالبيت ت أهل أئمة وروايات
 .واالشتباه اللبس حيتمل

 ٬،زرارة عن بسنده اإلسالم ثقة رواها رواية الباقر يف اإلمام ذكرها عالمات عشر: منها
 وقع األرض على وقع وإذا خمتونا٬ً، مطهرا٬ً، يولد: عالمات عشر لإلمام : جعفر قال أيب عن
 وال يتثاءب وال قلبه٬، ينام وال عينه وتنام جينب٬، وال بالشهادتني٬، صوته رافعا راحته على

 بستره موكلة واألرض املسك كرائحة وجنوه أمامه٬، من يرى كما خلفه من ويرى يتمطى٬،
 طويلهم الناس من غريه لبسها وإذا وفقا عليه كانت  اهللا رسول درع لبس وإذا وابتالعه٬،
  .)٣( )أيامه تنقضي أن إىل حمدث وهو شربا٬، عليه زادت وقصريهم

  :سأناقش هذه العالمات العشر٬، وكما يلي: أقول

 إنّ: ٬، هذه العالمة٬، ال تصلح قانوناً ملعرفة احلجة٬، ألمور٬، منها)خمتوناً مطهرا٬ً، يولد(   أ
املدعي يكون مطهراً خمتوناً لدى ادعائه٬، والتحقق من  إنّ: ومنها. اإلطالع على العورة حمرم

ورد ما يدل على أن حجج اهللا : ومنها. ث عند الوالدة أمر متعذر عادةهذا اخلتان حد إنّ
 خنت( :٬، قولهXخيتتنون٬، فقد روى الفتال النيسابوري٬، والشيخ الطربسي عن اإلمام الباقر 

 وتصدق رؤسهما وحلق ٬،ليال لسبع السالم عليهما واحلسني احلسن  اهللا رسول
                                                            

  .١٩٧ص :لنعمانيل - الغيبة آتاب -١
 آل أن قليل بعد سيقول وهو السيما بذاتها، قائمة فقرة أنها على العالمات هذه من عالمة آل يضع أن عليه آان -٢

 لفلف ذلك فعل إن مجلجلة ستكون فضيحته أن شعر أنه حيث ولكن. الحجة لتشخيص ذاتها بحد تكفي عالمة
  ! القارئ حضن في مجتمعة وأفرغها يقولون، آما الموضوع

  .١٨٢ – ١٨١ص -٣
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 يعىن :قال ٬،جدوالً طبخهما كبشاً شاًكب عنهما عق وقد ٬،ذهباً أو فضة الشعر بوزنه
  .)١( )جريانه وأطعم كلأو فتصدق أعضاء

: ٬، قولهلرسول اهللا  )سالم بن اهللا عبد مسائل( وروى الشيخ املفيد يف االختصاص من
 من: قال .جربئيل: قال آدم٬، رأس حلق من: قال .نعم: قال ؟ البيت حج آدم عن فأخربين(

 الرمحن خليل إبراهيم: قال ؟ آدم بعد اختنت ومن: قال .بنفسه اختنت: قال ؟ آدم خنت
X .٢( )حممد يا صدقت: قال(.  

٬، هذه العالمة ال )بالشهادتني صوته رافعاً راحته على وقع األرض على وقع وإذا(  ب
ألJا حتدث زمن الوالدة٬، وال سبيل للتحقق منها زمن االدعاء٬، اللهم إال أن  ؛تصلح قانوناً

؟ وهل ! القابلة٬، وال أدري هل شهادSا٬، أثبت٬، أم وصية رسول اهللا نسمع شهادة : يقال
؟  شهادة القابلة إال خرب آحاد٬، وهل سيطبق أمحد سلمان أحكام علم الرجال عليها٬، أم ال

؟ وهل إذا جئناه بامرأة  وهل يضمن بقاءها على قيد احلياة٬، أم إن العالمة مؤقتة بفترة حياSا
  ؟ أم ميد لساناً طويالً بالتشكيكاتعلى أJا القابلة سيقبل٬، 

  ! قليل احليلة ال يدري ما يصنع حقاً إنّ

                                                            
  .٥٩ – ٥٨ص :الطبرسي الشيخ - األخالق ومكارم ،١٥٥ص :النيسابوري الفتال - الواعظين روضة -١
  .٥١ – ٥٠ص :المفيد الشيخ - االختصاص -٢
 بن محمد: (٣٦ – ٣٥ص ٦ج الكليني الشيخ - الكافي في ورد ما مثل األمر هذا على تدل آثيرة روايات وردت وقد

: يقولون قبلنا من إن: X اهللا عبد ألبي قلت :قال ،قزعة بن محمد عن محبوب، ابن عن محمد، بن أحمد عن يحيى،
 وآيف: قلت .X إبراهيم على آذبوا يقولون آما ليس! اهللا سبحان: فقال .دن على بقدوم نفسه ختن X إبراهيم إن
 X إلبراهيم ولد فلما ،السابع اليوم في سررهم مع غلفتهم عنهم تسقط آانت السالم عليهم األنبياء إّن: فقال ؟ ذاك
 بكاء تبكي إسماعيل رآها فلما عليها، ذلك هاجرواشتد فبكت ،اإلماء به تعير بما هاجر سارة عيرت هاجر من

 لبكائها، وبكيت فبكت وآذا، بكذا أمي عيرت سارة إّن: فقال ؟ إسماعيل يا يبكيك ما: فقال X إبراهيم ودخل لبكائها،
 وآان إسحاق سارة ولدت فلما ،عنها اهللا فألقاه جرها عن ذلك يلقى أن وسأله ربه فيه فناجى مصاله إلى إبراهيم فقام
: قالت عليها X إبراهيم دخل فلما سارة ذلك من فجزعت غلفته عنه تسقط ولم سرته إسحاق عن سقطت السابع يوم
 ولم سرته عنه سقطت قد إسحاق ابنك هذا ؟ األنبياء وأوالد إبراهيم آل في حدث الذي الحادث هذا ما ،إبراهيم يا

 إبراهيم آل في حدث قد الذي الحادث هذا ما ،رب يا: وقال ربه فناجى مصاله إلى X إبراهيم فقام .غلفته عنه تسقط
 هذا إبراهيم يا أن إليه تعالى اهللا فأوحى ؟ غلفته عنه تسقط ولم سرته عنه سقطت قد إسحاق ابني وهذا األنبياء وأوالد
 بالحديد إسحاق فاختن، هاجر سارة لتعيير األنبياء أوالد من أحد عن ذلك أسقط ال أن فآليت هاجر سارة عيرت لما

 علل: وانظر). ذلك بعد إسحاق أوالد في بالختان السنة وجرت بالحديد X إبراهيم فختنه: قال .الحديد حر وأذقه
  .٥٠٦ – ٥٠٥ص ٢ج :الصدوق الشيخ - الشرائع
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 اًهناك أشخاص ؟ مث إنّ! ٬، وهذه باهللا عليكم يا عقالء كيف نتحقق منها)جينب وال(  ت
  .)١( ال حيتلمون٬، وأنا واهللا أعرف بعضاً منهم٬، وهذا لوحده كافÎ الستبعاد هذه العالمة

٬، أما نوم العني فيشترك فيه مع باقي خلق اهللا٬، ولكن عدم )قلبه ينام وال عينه تنام(  ث
  ؟ نوم القلب كيف يتحقق منه أمحد سلمان٬، هل هو شيء حمسوس٬، مثال٬ً، أم اجلنون فنون

٬، هذه العالمة ال ميكن اعتبارها قانوناً ملعرفة احلجة٬، فهي غري )يتمطى وال يتثاءب ال(  ج
غائب اآلن٬، وال ميكن  Xلف ثانيا٬ً، فاإلمام املهدي متاحة للجميع أوال٬ً، وإلمكان أن تتخ

معذرون إن    مثالً    التحقق من كونه يتثاءب٬، أم ال٬، فهل أنتم أو غريكم من أبناء العامة 
  ؟ مل تؤمنوا به

هذه العالمة غري متاحٍ للجميع التحقق منها٬،  ٬،)أمامه من يرى كما خلفه من ويرى(  ح
  .أن يكون العلم٬، أي يعلمه اهللا عز وجلاملقصود من الرؤية ميكن  كما إنّ

إذا كانت األرض تبتلعه٬،  ٬،)وابتالعه بستره موكلة واألرض املسك كرائحة وجنوه(  خ
  ! فكيف نتحقق منه٬، ال حول وال قوة إال باهللا٬، إىل هذا احلد بلغ بكم احلال

ملعرفة  ٬، هذه العالمة ال تصلح قانوناً)وفقاً عليه كانت  اهللا رسول درع لبس إذا(   د
عن سعيد ٬، وألJا خاصة ببعضهم٬، فقد ورد حجة اهللا٬، لعدم معرفتكم بدرع رسول اهللا 

: إىل قوله... إذ دخل عليه رجالن من الزيدية  Xكنت عند أيب عبد اهللا ( :قال ٬،السمان
 نّإو ٬،املغلبة عندي لراية رسول اهللا  نّإو ؟ ن كانا صادقني فما عالمة يف درعهإف

عندي الطست  نّإو ٬،عندي خلامت سليمان بن داود نّإو ٬،وسى وعصاهعندي ألواح م
 أنعندي االسم الذي كان إذا أراد رسول اهللا  نّإو ٬،الذي كان يقرب ªا موسى القربان

عندي  نّإو ٬،يضعه بني املسلمني واملشركني مل يصل من املشركني إىل املسلمني نشابة
السالح فينا مثل التابوت يف بين إسرائيل أهل التابوت اليت جاءت به املالئكة حتمله ومثل 

 أوتىبيت وقف التابوت على باب دارهم أوتوا النبوة كذلك ومن صار إليه السالح منا 

                                                            
 وآم ومراقبته، المدعي بمعاشرة يفكر -  مثًال -  هل ؟ العالمة هذه من التحقق آيفية في للحظة فكر هل!  للخجل يا -١
  .له دين ال له حياء ال من ؟! هذا سيفعل الفترة من
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فكانت  أناولبستها  ٬،درع رسول اهللا فخطت على األرض خطيطاً ولقد لبس أيب ٬،اإلمامة
  .)١( )وقائمنا ممن إذا لبسها مألها إن شاء اهللا

له إذا استأذن عليه  )٣( يف ثقيفة Xبينا مع أيب عبد اهللا ( :قال ٬،خالد) ٢( عن سليمانو
ولقد  ٬،قائمنا من لبس درع رسول اهللا فمألها نّإو: إىل قوله... أناس من أهل الكوفة 

أبو  كان :قال ؟ أنت احلم أم أبو جعفر :فقلت له .فخطت عليه Xلبسها أبو جعفر 
  .)٤( )وقال بيده هكذا فقلبها ثلثاً ٬،ت وكانتفكان أناولقد لبستها  ٬،جعفر احلم مين

وهي ذات الفضول  درع رسول اهللا  يبلبس أ( :قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا و
  .)٥( )فجرها على األرض هنا

 أناولبست  ٬،ذات الفضول فخطت درع رسول اهللا  لبس أيب( :قال ٬،X هعنو
  .)٦( )فكان وكان

ميكن التحقق منها لعدم قدرSم على ٬، وهذه ال )أيام تنقضي أن إىل حمدث وهو(   ذ
  .مساع حديث املالئكة

،>
الرضا  اإلمام ذكرها أخر عالمات: ومنها( :يضيف أمحد سلمان عالمات أخرى بقوله

 أيب عن ٬،أبيه عن ٬،فضال بن احلسن بن علي عن بإسناده )٧( الصدوق الشيخ رواه فيما
 ٬،الناس وأحكم ٬،الناس أعلم يكون: عالمات لإلمام :الرضا قال موسى بن علي احلسن
 ٬،خمتوناً ويولد ٬،الناس وأعبد ٬،الناس وأسخى ٬،الناس وأشجع ٬،الناس وأحلم ٬،الناس وأتقى

                                                            
  .١٩٥ – ١٩٤ص :الصفار الحسن بن محمد -  الدرجات بصائر -١
  .خالد بن سليمان: لعله -٢
  .سقيفة الصحيح لعل -٣
  .١٩٦ – ١٩٥ص :الصفار الحسن بن محمد -  الدرجات بصائر -٤
  .١٩٧ص :الصفار الحسن بن محمد -  رجاتالد بصائر -٥
 ١ج :الكليني الشيخ -  الكافي: انظر وللمزيد،. ٢٠٧ – ٢٠٦ص :الصفار الحسن بن محمد - الدرجات بصائر -٦

  .٤٧٥ص ٦وج ،٢٣٤ص
 ١٥ج الحديث رجال معجم في الخوئي السيد عنه قال ،)إسحاق بن إبراهيم بن محمد( سندها في الرواية هذه -٧

 في عليه ترضى سره قدس الصدوق مشايخ من: الطالقاني: إسحاق بن إبراهيم بن محمد - ٩٩٦١: (٢٣١ – ٢٣٠ص
  ).الوثاقة عن فضال الحسن، على داللة عليه) قده( الصدوق ترضي في وليس تثبت، لم فهي وثاقته وأما...  المشيخة
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 إىل وقع وإذا ٬،ظل يكون له وال ٬،يديه بني من يرى كما خلفه من ويرى ٬،مطهَّراً ويكون
 وال عينه وتنام ٬،حيتلم وال ٬،ادتنيصوته بالشه رافعاً ٬،راحتيه على وقع أمÈه بطن من األرض
 اهللا ألن؛ غائط وال بول له ي�رى اهللا وال رسول عليه درع ويستوي ٬،م�حدَّثاً ويكون ٬،قلبه ينام
 ٬،املسك رائحة من أطيب رائحته وتكون ٬،منه خيرج ما بابتالع األرض وكÐل قد وجل عزَّ

 أشد الناس ويكون ٬،أمهاSمو آبائهم من عليهم وأشفق ٬،بأنفسهم منهم بالناس ويكون أوىل
 ويكون ٬،عنه عما ينهى الناس وأكفَّ ٬،به يأمر مبا الناس آخÆذَ ويكون ٬،وجل عزَّ هللا تواضعاً
 رسول سالح عنده النشقÐت نصفني ويكون صخرة على دعا لو إنه حىت ٬،مستجاباً دعاؤه

 وصحيفة ٬،قيامةال يوم إىل شيعتهم أمساء فيها صحيفة عنده وتكون ٬،)الفقار ذو( اهللا وسيفه
 ٬،ذراعا سبعون طوهلا صحيفة وهي ٬،اجلامعة عنده وتكون ٬،يوم القيامة إىل أعدائهم أمساء فيها
 .)١( آدم ولد إليه ما حيتاج مجيع فيها

 عالمات ألJا م�دَّعٍ أي كذب أو صدق مبعرفة كفيلة العالمات هذه من واحدة فكل
 اإلمام أن املذكورة العالمات مجلة من ثالًاإلمام فم غري يف جتتمع ال ٬،ملموسة حمسوسة مادية
 له ليس من البشرية كل يف ي�عرف فال ٬،الطبيعة لقوانني شيء خمالف وهذا ٬،ظل له يكون ال
 .البيت أهل ثبت عن ما سوى ظل

 فريدة الناس مبميِّزات بقية عن ميتاز بأنه فسنقطع له ظلÐ ال رجالً األيام هذه يف رأينا فلو
 .)٢( )اإلمامة يف اهدعو لتصديق تدعونا

  :ويرد عليه

 وأعبد ٬،الناس وأسخى ٬،الناس وأشجع ٬،الناس وأحلم ٬،الناس وأتقى: (Xأما قوله   ١
 الناس آخÆذَ ويكون ٬،وجل عزَّ هللا تواضعاً أشد الناس ويكون: (٬X، وكذلك قوله )الناس
٬، فهذه من )موأمهاS آبائهم من عليهم وأشفق... عنه  عما ينهى الناس وأكفَّ ٬،به يأمر مبا

                                                            
 ترك لماذا أدري ال تكملة اوفيه. ٣٥ص :األخبار معاني: يلي آما مصدره، إلى الهامش في سلمان أحمد أشار -١

 حتى العلوم جميع فيهما آبش وإهاب ماعز وإهاب واألصغر، األآبر الجفر عنده ويكون: (التالية وهي إيرادها،
 أحمد ولعل!  )السالم عليها فاطمة مصحف عنده ويكون الجلدة وثلث الجلدة ونصف الجلدة وحتى الخدش أرش
 تتقول الوهابية ألن ذلك فعلنا بأننا: - فعل أن له سبق آما -  التكملة هذه يرادإ ترك من نحن إننا لو سيقول، آان سلمان
  .أعلم واهللا فاطمة، مصحف بسبب الشيعة على
 .١٨٣ – ١٨٢ص -٢
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خصائص القلوب اليت ال يطلع عليها غري عالم الغيوب٬، ومن أطلعه عالم الغيوب٬، وليس 
  .ألمحد سلمان٬، ومن هم على شاكلته أن يقرروا شيئاً بشأJا

هذا استحقاقه منهم٬، وليس شيء يصدر منه ) بأنفسهم منهم بالناس ويكون أوىل(  ٢
  .ليكون عالمة ي�عرف هو �ا

٬، استجابة الدعاء علمها عند اهللا٬، وال أظن أن أمحد سلمان )مستجاباً ؤهدعا ويكون(  ٣
يسعه التحقق منها٬، اللهم إال إذا الدعاء متعلق بتحقق أمر حمسوس٬، من قبيل شق صخرة 

  .نصفني كما ورد يف الرواية٬، وهذه تقع حتت عنوان املعجزة٬، وسيأيت احلديث عنها

 أمساء فيها صحيفة عنده وتكون ٬،)الفقار ذو( اهللا وسيفه رسول سالح عنده ويكون(  ٤
 ٬،اجلامعة عنده وتكون ٬،يوم القيامة إىل أعدائهم أمساء فيها وصحيفة ٬،القيامة يوم إىل شيعتهم
٬، هذه أشياء مل يسبق ألمحد سلمان أن اطلع عليها٬، )ذراعاً سبعون طوهلا صحيفة وهي

  ؟ فكيف يتعرف عليها إن ع�رضت عليه

عدم وجود ظل إلنسان أمر خارق للعادة٬، وليس طبيعياً  ٬،)ظل يكون له وال(  ٥
٬، وعليه يكون احلديث يف هذه املسألة )١( بالتأكيد٬، وهذا ما اعترف به حىت أمحد سلمان

  .حديث يف األمر املعجز٬، وهو ما سيأيت

اإلمام٬، ال ظل له دائماً وأبدا٬ً،  ولكن أمحد سلمان٬، على ما يظهر من كالمه٬، يرى أنّ
يل األمر املعجز٬، الذي قد حيدث يف بعض األوقات٬، ولبعض األشخاص٬، وهذا وليس على سب

  ! هو احلمق بعينه٬، وأنفه٬، وأذنيه٬، بل وبالعمامة البيضاء املزيفة اليت يعتمرها

وميكنكم تصور مقدار احلمق والرعونة يف مثل هذه العقائد الفاسدة٬، اليت يروج هلا هؤالء 
ال ظل لإلمام أو حلجة اهللا٬، : (قوهلم م٬، من مالحظة أنّاملراهقون الذين ال جيدون من يزجره

                                                            
 ال طبيعي، أمر وآأنه األمر مع يتعامل نجده هذا قوله من الرغم وعلى). الطبيعة لقوانين مخالف: (يقول هو -١

 التحدي، وجود قبيل من المعاجز له تخضع لما يخضع وال معجز، أمر هو فليس!! بيعةالط قوانين من شيئًا يخالف
 تبذيره يجري المعاجز من وسيل والنهار، الليل في مفتوح صنبور عن عبارة سلمان أحمد يتصوره آما األمر وإنما
  !! حساب دون



  ٢٢٥............................... .................... ٢ج / ف ضجةيف القطي

إن الثياب٬، والنعل٬، والعمامة : (ال يكفيهم٬، فالبد أن يضيفوا له قوالً آخر٬، هو) دائماً وأبداً
  ! ٬، وإال لن يتحقق غرضهم)اليت يرتديها احلجة ال ظل هلا

 )م وجود الظلعد(ولن يكفيهم هذا٬، فمثالً عند غسل املالبس البد أن تتعطل خاصية 
املخالفة لقوانني الطبيعة على حد تعبري أمحد سلمان٬، ولو مؤقتا٬ً، نصف ساعة مثال٬ً، ألن هذه 

  ! اخلاصية ستحول دون٬، أو تؤخر٬، على األقل٬، جفاف املالبس

ومثله ما لو أعطى حجة اهللا بعضاً من مالبسه لغريه من الناس٬، فالبد أن تفقد خاصيتها 
إىل معجزة كذلك٬، ألن تعطل اخلارق؛ مؤقتا٬ً، هو بدوره أمر  اإلعجازية٬، واألمر حيتاج

خارق٬، ولكم أن تتصوروا كمَّ املعاجز اليت يتم هدرها٬، دون أن تكون هلا وظيفة ت�ذكر٬، بل 
فقط ألن معانداً جاهالً يريد االلتفاف على القانون الذي وضعه اهللا عز وجل وبينته روايات 

  ! )١( كل علماء الشيعة٬، ويف خمتلف عصورهمكثرية وردت عن آل حممد٬، بل قال به 

W

 ٬،اللغات معرفته بكل منها ٬،مهمة عالمات عدة على اشتملت اليت الرواية �ذه ولنختم(
 احلسن أليب قلت: قال بصري أيب عن بسنده) ٢( الكليين روى فقد. والدواب الطري ومبنطق
 فيه أبيه تقدَّم من قد بشيء فإنه أوَّهلا أما: الخبص: فقال: قال؟  اإلمام ي�عرف مبÆ فداك ج�علت�
 ٬،غد يف مبا وخيرب ٬،عنه ابتدأ س�كت وإن ٬،فيجيب وي�سأل ٬،حجة عليهم لتكون؛ إليه بإشارة
 أن ألبث فلم. تقوم أن قبل أعطيك عالمة حممد أبا يا: يل قال مث ٬،لسان بكل الناس ويكلم
 ٬،احلسن بالفارسية أبو فأجابه ٬،بالعربية فكلÐمه اخلراساين ٬،خراسان أهل من رجل علينا دخل
 ال أنك ظننت أين غري باخلراسانية أكل!مك أن منعين ما فداك ج�علت� واهللا: اخلراساين له فقال

أبا  يا: يل قال مث؟  عليك فضلي فما أجيبك أحسن ال كنت إذا ٬،اهللا سبحان: فقال .حتسنها
                                                            

 من رؤوسهم لتقي اإلمام ومنهم س،النا برتديها العمامة إّن: قبيل من أخرى، آثيرة أمور إضافة تستطيعون -١
  ! معنى بال بالنتيجة ارتداؤها ويكون لها، الشمس أشعة اختراق يستلزم لها ظل وجود وعدم الشمس،

 ابن قال ،)مهران بن أحمد: (ففيها -  ؟ آذلك أليس -  المحترمة غير سلمان أحمد قواعد بحسب ضعيفة الرواية هذه -٢
). ضعيف". الكافي" آتاب في الكليني عنه روى. مهران بن أحمد -  ١٥ -] ١٥: ([٤٢ص رجاله في الغضائري

 ابن قال. الكافي آتاب في عنه روى مهران، بن أحمد - ٢٢ (٣٢٤ص األقوال خالصة في الحلي العالمة وقال
 -  ٩٨٥ -  ٩٨٦: (٤٨ص الجواهري محمد - الحديث رجال معجم من المفيد في وورد). ضعيف انه: الغضائري

 الوحيد عليه اعتمد - مجهول - الكليني الشيخ ذلك جميع في عنه روى ،موردًا ٥٢ روى: مهران بن أحمد - ٩٨٨
  ). يخفى ال ما وفيه. عنه الراوية واآثار عليه الكليني لترحم
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 ٬،الروح فيه وال شيء ٬،�يمة وال ٬،طري وال ٬،الناس من أحد كالم عليه خيفى ال اإلمام إن حممد
 يكن مل فمن": قوله يف العزيز قارئي فتأمَّل. بإمام هو فليس فيه اخلصال هذه يكن مل فمن
 كل يعرف وال اإلمامة يدَّعي من كل أن على يدل فإنه "بإمام هو فليس فيه اخلصال هذه

 هو بل ٬،بإمام فليس الغد يف ريجي مبا خيرب وال ٬،واحليوان الطري منطق يفهم وال ٬،اللغات
 .)١( )يف ادِّعائه كاذب

القاعدة  ٬، وقلت هناك أنّ)حبث يف العصمة(أجبت عن هذه الشبهة يف كتاب : أقول
يف هذه احلياة الدنيا إذا أرادوا أن يعلموا شيئاً يعلمهم اهللا عز وجل٬،  األئمة  تتمثل يف أنّ

حمجوبون عن عقوهلم التامة اليت ال جتهل  ألJم يف هذا العامل املادي؛ كما ورد عنهم 
شيئاً من لغات وما إىل ذلك من علوم خمتلفة٬، فإذا ما أرادوا معرفة شيء احتاجوا أن يتصلوا 

  .بعقوهلم التامة٬، فيحقق هلم اهللا عز وجل هذا االتصال من خالل الروح القدس مثالً

علم الطب٬، أو بعض اللغات٬، وهلذا قد ال يعرفون يف هذا العامل املادي بعض العلوم مثل 
على الرغم من إJا غري جمهولة لعقوهلم التامة٬، وهذه روايات تدل صراحة على عدم معرفة 

  :باللغة العربانية Xعلي 

عن عبد اهللا  ٬،عن موسى بن سعدان ٬،حدثنا حممد بن احلسني :ورد يف بصائر الدرجات
 :قال ٬،بن جوين العرين عن حبة ٬،عن احلرث بن حصرية ٬،عن صباح املزين ٬،بن القاسم

يوشع بن نون كان وصي موسى بن عمران  إنّ :يقول X مسعت أمري املؤمنني علياً(
فلما غضب موسى أخذ األلواح من يده فمنها ما  ٬،وكانت ألواح موسى عن زمرد أخضر

أ  :فلما ذهب عن موسى الغضب قال يوشع بن نون ٬،تكسر ومنها ما بقي ومنها ما ارتفع
فلم يزل يتوارثها رهط من بعد رهط حىت وقعت  ٬،نعم :قال؟ يف األلواح  عندك تبيان ما

ما  :فقالوا ٬،بتهامة وبلغهم اخلرب  وبعث اهللا حممداً ٬،يف أيدي أربعة رهط من اليمن
 ٬،ينهى عن اخلمر والزنا ويأمر مبحاسن األخالق وكرم اجلوار :قيل؟  يقول هذا النيب 

فأوحى اهللا إىل  ٬،ا فاتفقوا أن يأتوه يف شهر كذا وكذاهذا أوىل مبا يف أيدينا من :فقالوا
ورثوا ألواح  وفالناً وفالناً وفالناً فالناً إنّ :فأتاه فقال ٬،فأخربه جربئيل أن ائت النيب 

                                                            
  .بعدها وما ١٨٤ – ١٨٣ ص -١
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فجاء  ٬،ةالليلفسهر هلم تلك  ٬،موسى وهم يأتوك يف شهر كذا وكذا يف ليلة كذا وكذا
نعم يا فالن بن فالن ويا فالن بن  :قال ٬،ديا حمم :الركب فدقوا عليه الباب وهم يقولون

أين الكتاب الذي توارثتموه من يوشع بن نون  ٬،فالن ويا فالن بن فالن ويا فالن بن فالن
 نشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأنك حممداً :قالوا؟ وصي موسى بن عمران 

 فأخذه النيب  :قال ٬،واهللا ما علم به أحد قط منذ وقع عندنا قبلك ٬،رسول اهللا 
ووضعته عند رأسي فأصبحت بالكتاب وهو  فإذا هو كتاب بالعربانية دقيق فدفعه إيلّ

كتاب بالعربية جليل فيه علم ما خلق اهللا منذ قامت السماوات واألرض إىل أن تقوم 
  .)١( )الساعة فعلمت ذلك

 ٬،بغداديعن موسى بن جعفر ال ٬،عن عمران بن موسى ٬،حدثنا أبو حممد: وفيه كذلك
 ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أيب محزة الثمايل ٬،عن حممد بن الفضيل ٬،عن علي بن أسباط

أنزهلا عليه وفيها تبيان  Xاهللا تبارك وتعاىل ملا أنزل ألواح موسى  يف اجلفر أنّ إنّ( :قال
فلما انقضت أيام موسى أوحى اهللا إليه أن  ٬،ء وهو كائن إىل أن تقوم الساعة كل شي

فأتى موسى اجلبل فانشق له اجلبل فجعل  ٬،لواح وهي زبرجدة من اجلنة اجلبلاستودع األ
فلما جعلها فيه انطبق اجلبل عليها فلم تزل يف اجلبل حىت بعث اهللا  ٬،فيه األلواح ملفوفة

فأقبل ركب من اليمن يريدون النيب فلما انتهوا إىل اجلبل انفرج اجلبل  ٬،نبيه حممداً
وضعها موسى فأخذها القوم فلما وقعت يف أيديهم ألقي وخرجت األلواح ملفوفة كما 

وأنزل اهللا جربئيل  ٬،يف قلوªم أن ال ينظروا إليها وهابوها حىت يأتوا ªا رسول اهللا 
ابتدأهم النيب  فلما قدموا على النيب  ٬،على نبيه فأخربه بأمر القوم وبالذي أصابوا

 ٬،أخربين به ريب وهي األلواح :فقال؟ وما علمك مبا وجدنا  :فسأهلم عما وجدوا فقالوا
فأخرجوها ودفعوها إليه فنظر إليها وقرأها وكتاªا  ٬،نشهد أنك رسول اهللا :قالوا

دونك هذه ففيها علم األولني وعلم اآلخرين  :فقال Xمث دعا أمري املؤمنني  ٬،بالعرباين
أحسن لست  ٬،يا رسول اهللا :قال ٬،وهي ألواح موسى وقد أمرين ريب أن أدفعها إليك

جربئيل أمرين أن آمرك أن تضعها حتت رأسك ليلتك هذه فإنك تصبح  إنّ :قال ٬،قراءëا
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فأمره  ٬،ء فيها فجعلها حتت رأسه فأصبح وقد علمه اهللا كل شي :قال ٬،وقد علمت قراءëا
فنسخها يف جلد شاة وهو اجلفر وفيه علم األولني  ٬،أن ينسخها رسول اهللا 

  .)١( ) ح وعصا موسى عندنا وحنن ورثنا النيبوهو عندنا واأللوا ٬،واآلخرين

أقبلنا من صفني مع أمري املؤمنني ( :قال ٬،عن سليم ٬،أبان: ويف كتاب سليم بن قيس
X،فخرج إلينا من الدير شيخ كبري مجيل حسن  ٬،من دير نصراين فرتل العسكر قريباً ٬

فسلم عليه  Xالوجه حسن اهليئة والسمت ومعه كتاب يف يده حىت أتى أمري املؤمنني 
 .يا أخي مشعون بن محون كيف حالك رمحك اهللا مرحباً :Xفقال له علي  ٬،باخلالفة
إين من نسل رجل ٬، خبري يا أمري املؤمنني وسيد املسلمني ووصي رسول رب العاملني :فقال

وأنا من نسل مشعون بن يوحنا وصي عيسى بن  Xعيسى بن مرمي من حواري أخيك 
 ٬،االثين عشر وأحبهم إليه وآثرهم عنده Xي عيسى بن مرمي وكان من أفضل حوار ٬،مرمي

وإليه دفع كتبه وعلمه وحكمته فلم يزل أهل بيته على  ٬،Xمرمي ن وإليه أوصى عيسى ب
وتلك الكتب عندي إمالء عيسى بن  ٬،دينه متمسكني مبلته فلم يكفروا ومل يبدلوا ومل يغريوا

من بعده ملك ملك وكم ميلك وما يكون  ء يفعل الناس مرمي وخط أبينا بيده وفيها كل شي
من العرب من ولد إمساعيل بن إبراهيم خليل  كل ملك منهم حىت يبعث اهللا رجالً يف زمان

األجنل العينني املقرون  ٬،يقال له أمحد Sامة من قرية يقال هلا مكة الرمحن من أرض تدعى
مث  ٬،له اثنا عشر امساً    يعين العمامة    احلاجبني صاحب الناقة واحلمار والقضيب والتاج

ذكر مبعثه ومولده وهجرته ومن يقاتله ومن ينصره ومن يعاديه وكم يعيش وما تلقى أمته 
إىل أن يرتل اهللا  كل إمام هدى وإمام ضاللةوفيه تسمية  ٬،من بعده من الفرقة واالختالف

ن إبراهيم من ولد إمساعيل ب فذكر يف الكتاب ثالثة عشر رجالً ٬،عيسى بن مرمي من السماء
اهللا ويل من واالهم وعدو  وإنّ ٬،خليل اهللا هم خري من خلق اهللا وأحب من خلق اهللا إىل اهللا

 ٬،طاعتهم هللا طاعة ومعصيتهم هللا معصية ٬،من أطاعهم اهتدى ومن عصاهم ضل ٬،من عاداهم
وكم  ٬،بعد واحد وكم يعيش كل رجل منهم واحداً مكتوبة فيه أمساؤهم وأنسا�م ونعتهم

حىت  يستسر بدينه ويكتمه من قومه ومن يظهر منهم ومن ميلك وينقاد له الناس مرجل منه
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ويقول إنكم أئمة ال ينبغي  ٬،خلفه على آخرهم فيصلي عيسى Xعيسى بن مرمي  يرتل اهللا
أوهلم أفضلهم  ٬،ألحد أن يتقدمكم فيتقدم فيصلي بالناس وعيسى خلفه يف الصف األول

أمحد  بسم اهللا الرمحن الرحيم .اعهم واهتدى �داهموآخرهم له مثل أجورهم وأجور من أط
رسول اهللا وامسه حممد وياسني وطه ون والفاتح واخلامت واحلاشر والعاقب واملاحي وهو نيب 

يرى تقلبه يف الساجدين يعين يف أصالب  ٬،اهللا وخليل اهللا وحبيب اهللا وصفيه وأمينه وخريته
مل خيلق  ٬،أكرم خلق اهللا على اهللا وأحبهم إىل اهللاويكلمه برمحته فيذكر إذا ذكر وهو  ٬،النبيني

وال أحب إىل   عند اهللا كتاب من آدم فمن سواه خرياً مرسالً وال نبياً مقرباً ملكاً اهللا خلقاً
وبامسه جرى القلم  ٬،يقعده اهللا يوم القيامة على عرشه ويشفعه يف كل من شفع فيه ٬،اهللا منه

مث أخوه صاحب اللواء يوم القيامة  ره حممد رسول اهللايف اللوح احملفوظ يف أم الكتاب وبذك
يوم احلشر األكرب وأخوه ووصيه ووزيره وخليفته يف أمته وأحب خلق اهللا إىل اهللا بعده علي 

مسيا  اثنان ٬،من ولد أول االثين عشر مث أحد عشر إماماً ٬،ويل كل مؤمن بعده ٬،بن أيب طالب
آخرهم  ٬،بعد واحد واحدا٬ً، ا وهو احلسنيابين هارون شرب وشبري وتسعة من ولد أصغرمه

فيه تسمية كل من ميلك منهم ومن يستسر بدينه ومن  ٬،الذي يصلي عيسى بن مرمي خلفه
وميلك ما بني املشرق واملغرب  ٬،وعدالً من يظهر منهم ميأل مجيع بالد اهللا قسطاً فأول ٬،يظهر

 .حىت يظهره اهللا على األديان كلها

 ٬،كبرياً صدق به وآمن به وشهد أنه رسول اهللا وكان شيخاً وأيب حي فلما بعث النيب 
الكتاب  وصي حممد وخليفته الذي امسه يف هذا إنّ :ومل يكن به شخوص فمات أيب وقال يل
املسمني بأمسائهم  من أئمة الضاللة والدعاة إىل النار ونعته سيمر بك إذا مضى ثالثة أئمة

فإذا مر بك فاخرج إليه ٬، لك كل واحد منهموقبائلهم فالن وفالن وفالن ونعتهم وكم مي
 ٬،واملوايل له كاملوايل حملمد ٬،اجلهاد معه كاجلهاد مع حممد وبايعه وقاتل معه عدوه فإنّ
من قريش  اثين عشر إماماً ويف هذا الكتاب يا أمري املؤمنني إن ٬،واملعادي له كاملعادي حملمد

Jم حقهم ويقتلوJم ويتربءون منهم  ممن قومه يعادون أهل بيته ومينعوJم وحيرموJويطردو
 وكم ميلك كل رجل منهم وما ميلك ٬،بعد واحد بأمسائهم ونعوSم وخييفوJم مسمون واحداً

 وكيف يديلكم اهللا ٬،وما يلقى منهم ولدك وأنصارك وشيعتك من القتل واخلوف والبالء
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زي والقتل واخلوف واخل وما يلقون من الذل واحلرب والبالء ٬،منهم ومن أوليائهم وأنصارهم
  .منكم أهل البيت

 حممداً وأشهد أنّ ٬،ابسط يدك أبايعك فإين أشهد أن ال إله إال اهللا ٬،يا أمري املؤمنني: مث قال
وأشهد أنك خليفة رسول اهللا يف أمته ووصيه وشاهده على خلقه وحجته يف  ٬،عبده ورسوله

اإلسالم فإنه دين اهللا الذي  ناإلسالم دين اهللا وإين أبرأ من كل دين خالف دي وأنّ ٬،أرضه
 ٬،مرمي ومن كان قبله من أنبياء اهللا ورسله بنوإنه دين عيسى  ٬،ورضيه ألوليائه اصطفاه لنفسه

وهو الذي دان به من مضى من آبائي وإين أتوالك وأتوىل أولياءك وأبرأ من عدوك وأتوىل 
وادعى حقهم  األحد عشر األئمة من ولدك وأبرأ من عدوهم وممن خالفهم وبرئ منهم

ناولين  :X مث قال له أمري املؤمنني ٬،مث تناول يده وبايعه ٬،وظلمهم من األولني واآلخرين
 قم مع هذا الرجل فانظر ترمجاناً :لرجل من أصحابه Xفناوله إياه فقال علي  .كتابك

 فلما أتاه به قال البنه بالعربية فأتاه مكتوباً .يفهم كالمه فلينسخه لك بالعربية مفسراً
 ٬،أنت يا بين اقرأه: فأتاه به فقال .ائتين بالكتاب الذي دفعته إليك ٬،يا بين :Xاحلسن 

وإمالء رسول  يف نسخة هذا الكتاب فإنه خطي بيدي وانظر أنت يا فالن الذي تستجهل
كأنه إمالء رجل  ليس فيه تقدمي وال تأخري واحداً فقرأه فما خالف حرفاً .علي» اهللا 

احلمد هللا الذي لو شاء مل  :وأثىن عليه وقال Xد اهللا أمري املؤمنني فحم ٬،واحد على رجلني
 خيمل ذكري عنده ملواحلمد هللا الذي مل ينسين ومل يضع أمري و ٬،ختتلف األمة ومل تفترق

ففرح بذلك من حضر عند أمري  .وعند أوليائه إذ صغر ومخل ذكر أولياء الشيطان وحزبه
ممن حوله حىت عرفنا ذلك يف وجوههم  كثرياًوساء ذلك  من شيعته وشكر Xاملؤمنني 
  .)١( )وألواJم

 Wא
احلديث عن املعجزة ذو شجون٬، ولعله حيتاج منا كتاباً برأسه٬، ولكن ال بأس باحلديث 

ألJا  ؛املعجزة ال ميكن أن ت�عد قانوناً يعرف به حجة اهللا إنّ: عن النقطة احلامسة التالية٬، وهي
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 قُلْ بِه[ا ل½̀يؤ]مẦننَّ آي[ةٌ ج[اءت]̀هم] لَئÂن أَي]م[انِهِم] ج[ه]د[ بِاللّهÂ و[أَقْس[̀مواْ﴿: قابلة للتخلف٬، قال تعاىل
  .)١(﴾̀يؤ]مẦنونَ الَ ج[اءت] إِذَا أَنَّه[ا ̀يش]عẦركُم] و[م[ا اللّهÂ عÂند[ اآلي[ا̀ت إِنَّم[ا

 هللا٬، بل بيد اهللا عزاآليات٬، أو املعاجز ليست بيد حجة ا نفهم أنّ )٢( من هذه اآلية الكرمية
   وعليه لو كانت املعاجز هي دليل حجة اهللا . )٣( وجل٬، إن شاء أرسلها٬، وإن شاء منعها

حجة اهللا قد ال ميلك دليالً يف  للزم القول بأنّ  كما يزعم أمحد سلمان٬، وغريه من اجلهلة 
ة٬، أو ٬، وقد يقصر٬، إلمكان أن تتخلف املعجزهذا الوقت وقت معني على األقل٬، قد يطول

هللا احلجة البالغة دائماً وأبدا٬ً، أي يف حىت أن ي�منع إرساهلا٬، وهذا خالف املقطوع به وهو إن 
  .كل األوقات وليس يف وقت دون وقت

 املدَّعي صدق �ا ي�عرف اليت الدالئل أهم مôن( :واآلن لنسمع ما يقول أمحد سلمان
 األنبياء دعوة صدق على الدال طعالقا األمر هي بل ٬،يديه على املعجزة جريان هو ٬،لإلمامة

                                                            
  .١٠٩: األنعام -١
 وآتينا األولون بها آذب أن إال باآليات نرسل أن منعنا وما": ٥٩ اإلسراء سورة في تعالى قوله آذلك اآليات ومن -٢

  ."تخويفا إال باآليات نرسل وما بها فظلموا مبصرة الناقة ثمود
 وآله عليه اهللا صلى محمدًا إّن: X الباقر عن :القمي: (١٩٩ص ٣ج الكاشاني الفيض - الصافي التفسير في ورد
 بها آذب أن إال باآليات نرسل أن منعنا وما :يقول اهللا إن :وقال جبرئيل فنزل ،بآية يأتيهم أن قومه سأله وسلم

 بسؤالهم الناقة ثمود وآتينا اآليات قومك عن أخرنا فلذلك أهلكناهم بها نوايؤم فلم آية قرية إلى أرسلنا إذا وآنا األولون
 أمر فإن اآلخرة بعذاب وإنذارا تخويفا إال باآليات نرسل وما عقرها بسبب أنفسهم فظلموا بها فظلموا بينة آية مبصرة

  ).القيامة يوم إلى مؤخر إليهم بعثت من
 لست يشاء، آما ينزلها" اهللا عند اآليات إنما قل: ("٩٤٩ص ٢ج يالكاشان الفيض - األصفى التفسير في ورد -٣

  ).تقترحونه بما فآتيكم أملكها
 يشاء ما منها يظهر عليها قادر هو" اهللا عند اآليات إنما قل: ("١٤٨ص ٢ج الكاشاني الفيض - الصافي التفسير وفي
  ).وإرادتي بقدرتي منها شئ ليس الحكمة، مقتضى على
" رسوال بشرا إال آنت هل ربي سبحان قل: "تعالى قوله وأما: (٦٤ص ١٩ج الطباطبائي السيد - الميزان تفسير وفي
 ينفيها وهو ؟ آيف أصلها من نزولها وإنكار المعجزة باآليات وسلم وآله عليه اهللا صلى النبي تأييد نفي مدلوله فليس
 رسوال، بشرا منهم آل لكون جميعا األنبياء معجزات إنكار ألفاد ذلك المراد آان ولو رسول، بشر أنه بما نفسه عن

 ذلك مناقضة في الجميع من وأوضح ذلك، يناقض آياتهم عن وأخبر األنبياء قصص من حدث فيما القرآن وصريح
 غير رسول بشر وسلم وآله عليه اهللا صلى النبي أن مدلوله بل. باإلعجاز المتحدي القرآن من هي التي اآلية نفس
 يشأ لم وان أنزلها شاء إن سبحانه اهللا إلى األمر وإنما عليه، يقترحون التي اآليات من شئ ىعل نفسه حيث من قادر
  ).اهللا عند اآليات إنما قل بها ليؤمنن آية جاءتهم لئن أيمانهم جهد باهللا وأقسموا: "تعالى قال يفعل لم

  .)شاء متى فينزلها عندي ال "اهللا عند اآليات إنما قل: ("١٦٢ص شرح شبر اهللا عبد السيد - شبر تفسير وفي
 عند اآليات إنما قل: ((٤٢٩ ص - ٤ ج -  الشيرازي مكارم ناصر الشيخ -  المنزل اهللا آتاب تفسير في األمثل وفي
  )).وبأمره اهللا بيد إنها بل مشتهياتهم، وفق يكون ال المعجزة تحقيق أن أي اهللا،

 عند اآليات إنما قل: (٤٢٩ص ١٢ج الشيرازي مكارم صرنا الشيخ - المنزل اهللا آتاب تفسير في األمثل في وآذلك
 الحق، أتباع هم األفراد أي يعلم وهو قوم، وأي زمان أي تناسب معجزة أية يدري اهللا أن المعاندين ألولئك قل أي اهللا

 أن قبامع القرآن يضيف ثم! ؟ النفس هوى وأتباع المتذرعون األفراد وأي للعادة، الخارقة المعاجز يريهم أن وينبغي
 الخارقة واألمور المعاجز أما اهللا، آالم وبيان واإلبالغ - فحسب -  اإلنذار فمسؤوليتي..  مبين نذير أنا وإنما قل

  ).اهللا بأمر فهي للعادة
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. دعواهم صدق على يقيناً دلت وخوارق معاجز وإمام نيب كل أظهر وقد٬، واحلجج والرسل
 بصري أيب عن الصدوق بسنده الشيخ روى البيت٬، فقد أهل أئمة عن املعىن هذا ورد وقد
؟  املعجزة موأعطاك ورسله أنبياءه وجل عزَّ اهللا أعطى علة ألي  اهللا عبد أليب قلت: قال
 ورسله أنبياءه إال يعطيها ال ٬،هللا عالمة واملعجزة ٬،به أتى من صدق على دليالً ليكون: فقال

 اهللا أن تبيِّن املباركة الرواية فهذه .الكاذب كذب من الصادق صدق به لي�عرف؛ وحججه
  .)١( )الكاذب من الصادق لتمييز عالمة وجعلها ٬،املعجزات البيت أهل أئمة أعطى تعاىل

  :ويرد عليه

٬، كالم غري صحيح٬، بل )يقيناً دلت: (٬، وقوله)القاطع األمر هي: (قوله عن املعجزة  ١
املعاجز يترتب عليها تقريب اإلميان٬، وتيسريه على الناس٬، وأJا  هو وهم٬، فهو يقصد أنّ

بالنتيجة أقوى٬، وأوضح من سواها من األدلة اليت تواترت بذكرها الروايات كالنص على 
  .ثال٬، وهذا هو الوهم بعينهيل املسب

للتأويل٬، فهذا   على طول اخلط    فاملعجزة٬، كما يشهد القرآن الكرمي٬، كانت عرضة 
 قَالَ﴿: فرعون بعد أن رأى من اآليات ما رأى قال٬، موجهاً كالمه للسحرة الذين آمنوا

 و[أَر]̀جلَكُم أَي]دÂي[كُم] فَلَأُقَطÁع[نَّ السِّح]ر[ كُ̀مع[ل½م[ ال½ذÂي لَكَبِ̀ريكُ̀م إِنَّ̀ه لَكُم] آذَنَ أَنْ قَب]لَ لَ̀ه آم[ن̀تم]
  .)٢(﴾و[أَب]قَى ع[ذَاباً أَش[دُّ أَيُّن[ا و[لَت[ع]لَ̀منَّ النَّخ]لِ ̀جذُوعِ فÂي و[لَأُص[لÁب[نَّكُم] خÂلَافÕ مِّن]

فرعون استطاع أن جيد التأويل املالئم لنفسه املتمردة على احلق٬، فما آتى به  أي إنّ
سوى سحر٬، وإن كان أكرب مما جاء به السحرة٬،   حبسب فرعون   ٬، مل يكن Xى موس

ليس نبيا٬ً، وإمنا  Xوصاحبه أمهر منهم٬، إال أنه يف Jاية املطاف سحر هو اآلخر٬، وموسى 
  ! ساحر

                                                            
  .١٨٥ – ١٨٤ص -١
  .٧١: طه -٢
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 أَو[لَم] ى̀موس[ أُوتÂي[ م[ا مÂثْلَ أُوتÂي[ لَو]لَا قَالُوا عÂندÂن[ا مÂن] الْح[قُّ ج[اء̀ه̀م فَلَمَّا﴿: قال تعاىل
  .)١(﴾كَافẦرونَ بِكُلí إِنَّا و[قَالُوا ت[ظَاه[ر[ا سÂح]ر[انÂ قَالُوا قَب]لُ مÂن ̀موس[ى أُوتÂي[ بِم[ا ي[كْفُ̀روا

اً املعجزة البد أن تأيت ملتبسة بعض الشيء٬، ليكون اإلميان املترتب عليها مرضيÈ واحلق إنّ
٬، أي اإلميان الناتج )٢(  هو اإلميان بالغيبفاإلميان املرضي عند اهللا تعاىل. عند اهللا عز وجل

واملعجزة إذا كانت قاهرة٬، ال تترك مساحة . عن اختيار وإرادة حقيقية٬، ال عن إكراه أو إجلاء
للغيب٬، أو لالختبار٬، بل تقهر اإلنسان٬، وتدفعه لالستسالم٬، وهذا ما حدث لفرعون حيث 

االلتفاف عليها٬، فأعلن إميانه٬، ولكن  رأى معجزة شق البحر اليت ال تقبل التأويل٬، وال ميكن
 بِب[نِي و[ج[او[ز]ن[ا﴿: قال تعاىل. اهللا عز وجل مل يقبل هذا اإلميان منه٬، ألنه استسالم وليس إمياناً

 أَنَّ̀ه ̀تآم[ن قَالَ الْغ[ر[̀ق أَد]ر[كَ̀ه إِذَا ح[تَّى و[ع[د]واً ب[غ]ياً و[̀ج̀نو̀د̀ه فÂر]ع[و]نُ فَأَت]ب[ع[̀هم] الْب[ح]ر[ إِس]ر[ائÂيلَ
ـه[ ال Âي إِال½ إِلÂآم[ن[ت] ال½ذ Âيلَ ب[̀نو بِهÂن[ و[أَن[اْ إِس]ر[ائÂني[ مÂمÂقَب]لُ ع[ص[ي]ت[ و[قَد] آآلنَ # الْ̀مس]ل 

  .)٣(﴾الْ̀مفِْسدÂين[ مÂن[ و[كُنت[

ولعل القارئ بعد هذا الذي قلته ودللت عليه بآيات من القرآن الكرمي٬، يعرف السبب يف 
فهؤالء يتومهون أن املعاجز . يكن مجيع من طلب املعاجز من األنبياء كفر أغلب٬، إن مل

٬، ولكنها )يقيناً دلت: (٬، أو)القاطع األمر هي:  (ستأيت واضحة٬، أو كما يعرب أمحد سلمان
تأتيهم ملتبسة حبيث يتمكن من يف قلبه مرض من االلتفاف عليها٬، وإجياد التخريج املناسب 

سلفا٬ً، ويقصدون من طلباSم التعجيز٬، أو فضح حجج اهللا هؤالء متمردون  وحيث إنّ. هلا
كما يتومهون٬، وليسوا طالب حق٬، فإJم سيكفرون باملعاجز اليت يطلبوJا٬، وعندئذ حيق 

  .عليهم العذاب٬، أجارنا اهللا واملؤمنني

                                                            
  .٤٨: القصص  -١
 الذِّْآَر اتََّبَع َمِن ُتْنِذُر ﴿ِإنََّما: تعالى وقال. ُيْنِفُقوَن﴾ َرَزْقَناُهْم اَوِممَّ الصَّالَة َوُيِقيُموَن ِباْلَغْيِب ُيْؤِمُنوَن ﴿الَِّذيَن: تعالى قال  -٢

 وقال. ُمِنيٍب﴾ ِبَقْلٍب َوَجاَء ِباْلَغْيِب الرَّْحَمَن َخِشَي ﴿َمْن: تعالى وقال. َآِريٍم﴾ َوَأْجٍر ِبَمْغِفَرٍة َفَبشِّْرُه ِباْلَغْيِب الرَّْحَمَن َوَخِشَي
 َشِديٌد َبْأٌس ِفيِه اْلَحِديَد َوَأْنَزْلَنا ِباْلِقْسِط النَّاُس ِلَيُقوَم َواْلِميَزاَن اْلِكَتاَب َمَعُهُم َوَأْنَزْلَنا ِباْلَبيَِّناِت ُرُسَلَنا َأْرَسْلَنا ْد﴿َلَق: تعالى
  .َعِزيـٌز﴾ َقِويٌّ للََّها ِإنَّ ِباْلَغْيِب َوُرُسَلُه َيْنُصُرُه َمْن اللَُّه َوِلَيْعَلَم ِللنَّاِس َوَمَناِفُع

  .٩١ – ٩٠: يونس -٣
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א  <א
  ٬،)١( يستشهد أمحد سلمان بقصة حبابة الوالبية

                                                            
 محمد علي أبي عن محمد، بن ليع(: ٣٤٧ – ٣٤٦ص ١ج الكليني الشيخ -  الكافي في وردت آما الرواية إليكم -١
 بن محمد عن بكرد، المعروف يحيى بن أحمد عن العجلي، القاسم بن أحمد عن جعفر، بن موسى بن إسماعيل بن

: قالت ،الوالبية حبابة عن الخثعمي، عمرو بن الكريم عبد عن هاشم، بن اهللا عبد عن أيوب، نب اهللا عبد عن خداهي،
 والزمار والمارماهي الجري بياعي بها يضرب سبابتان لها درة ومعه الخميس شرطة في X المؤمنين أمير رأيت
 وما ،المؤمنين أمير يا: فقال فأحن بن فرات إليه فقام مروان، بني وجند إسرائيل بني مسوخ بياعي يا: لهم ويقول
 فلم أتبعته ثم منه، نطقا أحسن ناطقا أر فلم فمسخوا الشوارب وفتلوا اللحى حلقوا أقوام: له فقال: قال مروان؟ بني جند
 ائتيني فقال: قالت ؟ اهللا يرحمك اإلمامة داللة ما المؤمنين أمير يا :له فقلت المسجد رحبة في قعد حتى أثره أقفو أزل
 اإلمامة، مدع ادعى إذا!  حبابة يا: لي قال ثم بخاتمه، فيها لي فطبع بها فأتيته حصاة إلى بيده وأشار ،الحصاة بتلك
 انصرفت ثم :قالت يريده، شيء عنه يعزب ال واإلمام الطاعة، مفترض إمام أنه فاعلمي رأيت آما يطبع أن فقدر
 يا: فقال يسألونه والناس X المؤمنين أمير مجلس في وهو X الحسن إلى فجئت X المؤمنين أمير قبض حتى
 ،X المؤمنين أمير طبع آما فيها فطبع فأعطيته: قال .معك ما هاتي: فقال ،موالي يا نعم: فقلت ،الوالبية حبابة
 الداللة في إن: لي قال: ثم ورحب، فقرب وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول مسجد في وهو X الحسين أتيت ثم: قالت
 لي فطبع الحصاة فناولته معك، ما هاتي: فقال سيدي، يا نعم: فقلت اإلمامة؟ داللة أفتريدين تريدين، ام على دليال
 وثالث مائة يومئذ أعد وأنا أرعشت أن إلى الكبر بي بلغ وقد السالم عليهما الحسين بن علي أتيت ثم: قالت فيها،
: قالت شبابي، إلي فعاد بالسبابة إلي فأومأ داللة،ال من فيئست بالعبادة ومشغوال وساجدا راآعا فرأيته سنة عشرة
 ما هاتي: لي قال ثم: قالت فال، بقي ما وأما فنعم، مضى ما أما: فقال ؟ بقي وآم الدنيا من مضى آم سيدي يا: فقلت
 فيها، لي فطبع X اهللا عبد أبا أتيت ثم فيها، لي فطبع X جعفر أبا أتيت ثم فيها، لي فطبع الحصاة فأعطيته معك
 أشهر تسعة ذلك بعد حبابة وعاشت. فيها لي فطبع X الرضا أتيت ثم فيها، لي فطبع X موسى الحسن أبا أتيت ثم

  ).هشام بن محمد ذآر ما على
  :ففيها الكسيح، الرجال علم بحسب ضعيفة الرواية: أقول
: ٤٠٢ص ١ج لشاهروديا النمازي علي الشيخ - الحديث رجال علم مستدرآات في ورد: العجلي القاسم بن أحمد .١
 بين به يفصل ما باب ٣٤٦ص ١ج الكافي في الكليني طريق في وقع يذآروه، لم: العجلي القاسم بن أحمد -١٣٦٧(

 يحيى بن أحمد عن عنه، ،)السالم عليهما( جعفر بن موسى بن إسماعيل بن محمد عن والمبطل، المحق دعوى
  ).آخره إلى...  بكرد المعروف

 ١ج الشاهرودي النمازي علي الشيخ - الحديث رجال علم مستدرآات في ورد: بكرد عروفالم يحيى بن أحمد .٢
 القاسم بن أحمد وعنه خداهى بن محمد عن روى يذآروه، لم: بكرد المعروف يحيى بن أحمد -١٨٥٤: (٥١١ص

  ).المذآور العجلي
: ٨٤ص ٧ج لشاهروديا النمازي علي الشيخ - الحديث رجال علم مستدرآات في ورد: خداهى بن محمد .٣
 عبد عن عنه، بكرد، المعروف يحيى بن أحمد عن والصدوق الكليني طريق في وقع: خداهى بن محمد -١٣٢٧٦(
 الخوئي السيد -  الحديث رجال معجم وفي). الدين وآمال ،٣٤٦ص ١ج الكافي. الوالبية حبابة خبر في أيوب بن اهللا
 يحيى بن أحمد عنه وروى. أيوب بن اهللا عبد عن روى: خداهي بن محمد -١٠٧٢٧: (٧٨ – ٧٧ص ١٧ج

 اإلمامة أمر في والمبطل المحق دعوى بين به يفصل ما باب ،٤ الحجة آتاب ، ١ الجزء: الكافي. بكرد المعروف
  ).٣ الحديث ،٨١
 الشاهرودي النمازي علي الشيخ - الحديث رجال علم مستدرآات في ورد: القاسم أبو الدوري هاشم بن اهللا عبد .٤
 معراج حديث عنه إبراهيم بن فرات روى. يذآروه لم: القاسم أبو الدوري هاشم بن اهللا عبد - ٨٨٣٨(: ١٢٨ص ٥ج

 عن أيوب، بن اهللا عبد عن الكليني، وروى. ٣٨١ص ٩ج وآمبا ،١٦١ص ٣٩ج جد. السماء إلى X المؤمنين أمير
  ).٣ح ٣٤٦ص ١ج الكافي. بيةالوال حبابة حديث الخثعمي، عمرو بن الكريم عبد عن هاشم، بن اهللا عبد
 - ١٥٦٠٦ - ١٥٦٠٨: (٧٦٠ص الجواهري محمد - الحديث رجال معجم من المفيد في ورد: الوالبية حبابة .٥

 X جعفر وأبي المؤمنين أمير عن روت -  X والباقر الحسن أصحاب من - مجهولة: الوالبية حبابة - ١٥٦٣٦
 في الشيخ ذآرها بعده واألئمة X المؤمنين أمير فيها طبع التي الحصاة في X الرضا مع قصتها - البرقي قاله

 عن روت -  الكافي في الكليني القصة وروى قميصه في وآفنها" X الرضا" إياه لقائها بعد وماتت وفيها الغيبة
  ).٨٩٨ح ٤ج الفقيه في X المؤمنين أمير
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 وهذه( :ويهما الشيخ الكليين يف الكايف٬، ويعلق عليهما بقولهاللتني ير )١( وقصة حفيدها
 منهجاً املؤمنني ذكر فأمري ٬،للمعجزة والعملي النظري اجلانب على اشتملت الشريفة الرواية
 كما يطبع أن فقدر ٬،اإلمامة م�دَّع ادَّعى إذا حبابة يا" :فقال ٬،احلق اإلمام ملعرفة واضحاً
ôالقدرة له تكون أن بد ال اإلمامة يدَّعي من فكل "الطاعة مفترض إمام أنه فاعلمي رأيت 
 بقية وكذا ٬،حجر على املؤمنني أمري طبع هو الثاين والشيء !حجر على خبامته يطبع أن على
 اإلمام البيت إىل أهل أئمة باقي عليها طبع احلصاة هذه ونفس الرضا اإلمام إىل األئمة

 إمام أنه علمنا فيه توفÐرت فمن ٬،اإلمام �ا يعرف اليت الصفات هي هذه... العسكري 
  .)٢( )مفتر كذاب فهو وإال ٬،الطاعة مفترض

 عÂند[ اآلي[ا̀ت إِنَّم[ا قُلْ﴿: املعجزة حمكومة لقاعدة كلية مفادها قوله تعاىل علمنا أنّ: أقول
Âالً ملعرف احلجة٬، ٬، فإن شاء أرسلها٬، وإن شاء منعها٬، وعليه ال ميكن أن تكون دلي﴾اللّه
  .كان ختلفهاإلم

وبقدر تعلق األمر �ذه الرواية فمن الواضح أن الطبع على احلصاة اختص األئمة به حبابة 
٬، فهي امرأة غري متعلمة٬، وال يسعها ما يسع غريها من تعرÈف الوالبية٬، ألنه يتالئم مع حاهلا

                                                                                                                                                                              
 به، للوثوق أهٌل الرجل هذا مثل هلف الرواية، هذه على عقيدة سلمان أحمد يبني المجهولين هؤالء آل وجود رغم
  ؟!! الكسيح الرجال بعلم يتبجح وهو وآيف

 عن محمد، بن وعلي اهللا عبد أبي بن محمد: (٣٤٧ص ١ج الكليني الشيخ -  الكافي في وردت آما الرواية إليكم -١
 من لرجل تؤذنفاس X محمد أبي عند آنت: قال ،الجعفري القاسم بن داود هاشم أبي عن النخعي، محمد بن إسحاق
 فجلس بالجلوس، وأمره بالقبول عليه فرد بالوالية عليه فسلم جسيم، طويل عبل، رجل فدخل عليه، اليمن أهل

 التي الحصاة صاحبة اإلعرابية ولد من هذا: X محمد أبو فقال ؟ هذا من شعري ليت: نفسي في فقلت لي، مالصقًا
 حصاة فأخرج هاتها: قال ثم فيها، أطبع أن يريد معه بها جاء وقد فانطبعت بخواتيمهم فيها السالم عليهم آبائي طبع
 خاتمة نقش أرى فكأني فانطبع فيها فطبع خاتمة أخرج ثم X محمد أبو فأخذها أملس، موضع منها جانب وفي

 حتى رؤيته على حريص دهر لمنذ وإني واهللا ال: قال ؟ قط هذا قبل رأيته: لليماني فقلت" علي بن الحسن" الساعة
 عليكم وبرآاته اهللا رحمة يقول وهو اليماني نهض ثم فدخلت فادخل، قم: لي فقال أراه لست شاب أتاني الساعة آأن
 بعده من واألئمة X المؤمنين أمير حق آوجوب لواجب حقك أن باهللا اشهد بعض من بعضها ذرية البيت، أهل

: فقال اسمه عن وسألته: الجعفري هاشم أبو قال: إسحاق قال ذلك، بعد أره فلم مضى ثم أجمعين عليهم اهللا صلوات
 طبع التي الحصاة صاحبة اليمانية، االعرابية وهي غانم أم بن غانم بن سمعان بن عقبة بن الصلت بن مهجع اسمي
  ).X الحسن أبي وقت إلى والسبط X المؤمنين أمير فيها
 رجال علم مستدرآات في ورد: النخعي مدمح بن إسحاق: ففيها الكسيح، الرجال علم بحسب ضعيفة الرواية: أقول

: النجاشي قال: النخعي محمد بن إسحاق -٢٠٢١/  ١١٧: (٥٨٣ص ١ج الشاهرودي النمازي علي الشيخ -  الحديث
 أخو النخعي، الحارث ابن - وعقاب عقبة اهللا عبد يعرف -  اهللا عبد بن مرار بن أبان بن أحمد بن محمد بن إسحاق
 العالمة وقال. انتهى. هشام مجالس وآتاب السيد، أخبار آتاب وله. التخليط في آتب له .التخليط معدن وهو األشتر

 X علي في يعتقدون وهم إليه، تنسب اإلسحاقية و التخليط، معدن األحمر، يعقوب أبا يكنى: ذآره بعد صه في
  ).اللباب في أثير ابن عن آما باإللهية،

  .بعدها وما ١٨٦ص -٢
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ية منه هي امرأة مؤمنة وما تطلبه مل تكن الغا   وهو املهم والفيصل    على الدليل٬، وكذلك 
  .سوى تشخيص مصداق حجة اهللا

 كذاب فهو وإال ٬،الطاعة مفترض إمام أنه علمنا فيه توفÐرت فمن: (أما قول أمحد سلمان
٬، فهو تعبري عن نفسه املتمردة على حجج اهللا٬، وتصريح منه بعدم إميانه باإلمام املهدي )مفتر
Xمل يره يطبع على مثل حجر حبابة ألنه ؛.  

ألننا  ؛على هذا Xمام املهدي إنه وإن مل ير٬، لكنه يعتقد بقدرة اإل :وال ينفعه أن يقول
حمل الرتاع ليس هذا٬، وإال ميكن للوهابيني مثالً أن يقولوا أن خلفائهم يقدرون  إنّ: نقول

  ؟ على مثل هذا الفعل٬، فهل يقبل منهم

ن احلساإلمام أمحد  بأنّ   واهللا على ما أقول شهيد   هذا على إننا حنن بدورنا نؤمن 
  .قادر بإذن اهللا على هذا األمر

 الذي) أمحد( امسه سوى عنه ي�عرف فال إمساعيل أمحد أما( :أما قول أمحد سلمان التايل
 ٬،صدقه على تدل كرامة أي يديه على تظهر ومل ٬،ووصايته إمامته على دليل أهم جعله
  .)١( )بدعاواه عاقل ي�صدِّق فكيف

الدليل هو النص٬، أو الوصية٬، وليست املعاجز  بأنّالعقالء حبمد اهللا يصدقون : فجوابه
٬، ومن أخربك أيها األمحق إن اإلمام أمحد احلسن مل )٢( سوى مؤيدات يف أحسن أحواهلا

؟ بلى واهللا حصل الكثري الكثري منها٬، ولكن مالنا  حتدث على يديه املعاجز والكرامات
  .واحلمقى٬، فالوصية هي الدليل وهي السبيل

W
 لشخص وقعت حادثة لنا حتكي شريفة برواية البحث هذا وخنتم( :يقول أمحد سلمان

 الذين التبست األيام هذه يف الناس بعض كحال ٬،عليه األمر٬، ومل يستطع معرفة إمامه التبس

                                                            
  .١٨٧ص -١
 أم جاءت إذا بها يؤمنون وهل الكفرة، سوى بالمعاجز اهللا حجج يمتحن من وانظروا وجل عز اهللا بآتا اقرأوا -٢

  ؟ آفرًا  يزدادون
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فقد روى اÙلسي يف البحار عن . البيت ومقاماSم أهل أئمة بكالم جلهلهم؛ األمور عليهم
 كذÐاب دجَّال اإلمامة يدَّعي من فكل: إىل أن يقول...  )١( يف خرب طويلعبد اهللا بن كثري 

 آل قائم خبصوص ورد وقد. الصادق اإلمام كما فعل متاماً يفعل مل ما النار أئمة من إمام
Èصحيح الفضل بسند حياول ادعاء هذا املنصب٬، وهو ما رواه من كل دابر يقطع حممد نص 

 تبارك اهللا وي�ظهر إال واألوصياء األنبياء معجزات من معجزة من ما: اهللا٬، قال عبد أيب عن
 روحي املهدي إمامنا عند التامة فاحلجة .األعداء على احلجة إلمتام؛ قائمنا يد يف مثلها وتعاىل
 األكمه وإبراء ٬،ثعبان إىل العصا قلب من األنبياء معجزات بكل سيأيت أنه إذ ٬،الفداء ملقدمه

 .)٢( )الطني من الطري وخلق ٬،املوتى حياءإ وحىت ٬،واألعمى واألبرص

النص٬،  هذا األمحق اجلريء على اهللا ورسله ي�كذب بكالمه هذا كل من يقول إنّ: أقول
٬، وكل هذا حلساب عقائد أو الوصية دليل قائم برأسه٬، أي يكذب األنبياء واألوصياء 

  .م يقترحونهفاسدة باطلة فحواها أن على حجة اهللا أن يأيت الناس بالدليل الذي ه

ألنه مل ير منه معجزة٬، ؛ Xكما إنه يثبت مرة أخرى أنه ال يؤمن بإمامة اإلمام املهدي 
. نفعه حديثه الترقيعي عن معاجز سيأيت �ا اإلمام املهدي٬، بل هي عليه لو كان يعقلولن ي

                                                            
 فدلوه خرج ثم هنيئة فسأله الحسن بن اهللا عبد على فدلوه اإلمام عن يسأل المدينة دخل رجًال إن: (التالي هو الخبر -١

 مدينتنا فدخلت مغرى آنت إنك ،هذا يا: قال X جعفر إليه نظر لماف ،فقصده عليه اهللا صلوات محمد بن جعفر على
 فإن خرجت، ثم هنيئة فسألته الحسن بن اهللا عبد إلى فأرشدوك X الحسن ولد من فتية فاستقبلك اإلمام عن تسأل هذه
 بن جعفر تلقى أن رأيت إن هذا يا: لك فقالوا الحسين ولد من فتية استقبلك ثم عليك، رد وما سألته عما أخبرتك شئت
 اهللا رسول درع عن فاسأله الحسن بن اهللا عبد إلى ارجع: له فقال ذآرت، آما آان قد صدقت: فقال. فافعل محمد
 درعا فأخذ والعمامة وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول درع عن فسأله الرجل فذهب وعمامته، وسلم وآله عليه اهللا صلى
 إلى فرجع الدرع، يلبس وسلم آله عليه اهللا صلى اهللا رسول آان آذا: فقال سابغة هي فإذا فلبسها له آندوج من

 من ساقطين والعمامة الدرع فإذا األرض به فضرب خاتمًا أخرج ثم صدق، ما: X فقال. فأخبره X الصادق
 مث فنزعهما سابغة هي فإذا بالعمامة تعمم ثم ساقه نصف إلى هي فإذا الدرع X اهللا عبد أبو فلبس ، الخاتم جوف
 إن األرض في غزل مما ليس هذا إن يلبسها، وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول آان هكذا: قال ثم الفص، في ردهما
 يكن لم ولو آصحفة، اإلمام عند وإنها آسكرجة الدنيا عنده اهللا وإن خاتمه، في االمام خزانة وإن آن، في اهللا خزانة
  ).الناس آسائر وآنا أئمة نكن لم هكذا األمر
 واسم] ٣٤٩ص ٣ج :آشوب شهر ابن -  طالب أبي آل مناقب:  انظر[ شهرآشوب ابن مناقب في الخبر أصل: أقول

. آثير بن اهللا عبد: نفسه شهرآشوب ابن عن ينقل الذي المجلسي يسميه بينما آثير، بن الرحمن عبد: هو فيه الراوي
 ص رجاله في النجاشي فيه قال آثير بن حمنالر فعبد ،ذاك أو هذا الراوي آان سواء ضعيفة فالرواية حال أي وعلى
 آان العباس، بن اهللا عبد بن علي بن محمد بن عباس مولى الهاشمي آثير بن الرحمن عبد] ٦٢١: ([٢٣٥ – ٢٣٤
 -  الحديث رجال علم مستدرآات في ورد فقد اهللا عبد أما ،)الحديث يضع آان: وقالوا عليه أصحابنا غمز ضعيفا
 خبرًا عنه شهرآشوب ابن روى. يذآروه لم: آثير بن اهللا عبد - ٨٥٩٢: (٧٦ص ٥ج اهروديالش النمازي علي الشيخ
  .)٤١٢ص المعاجز مدينة.  X الصادق عن الصادرة المعاجز في طويًال
  ؟ الرواية هذه أمثال على دينه يبني باله فما الرجال، علماء أفواه من دينه يأخذ سلمان أحمد أليس ،إذن
  .١٨٩ – ١٨٨ص -٢
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ألنه إذا كان البناء على ما سيكون يف املستقبل٬، فبإمكان أي مدعي أن حيتج بأنه سيأيت 
نعم أيها : إذن سأؤمن بك مستقبال٬ً، جييبه: مستقبالً مبعاجز٬، وإذا قال له أمحد سلمان

  .Xاألمحق٬، فأنت إذن ال تؤمن باإلمام املهدي 

إJا مؤيد ال دليل٬، وإJا ليست جزء من قانون معرفة : خالصة القول يف املعجزة ٬،إذن
  .احلجة ألJا ميكن أن تتخلف

א Wא
٬، فأظهر لنا لساناً )١( )عليها السالم(مان أنه يرد معجزة إظهار قرب الزهراء زعم أمحد سل

 ٬،ادِّعاء جمرد هو إمساعيل أمحد قاله ما: أوال( :طويالً حيتاج الكثري من الصابون لتنظيفه٬، يقول
 والقسم ٬،قسمه سوى صدقه به يثبت دليل أي يوجد وال ٬،مثله يقول أن شخص ألي ميكن
 كيف إذ!  صدقها إلثبات أخرى معجزة إىل حباجة هذه معجزته إن بل ٬،املقام يف ينفع ال

 أمحد إن: أخرى وبعبارة احلسن؟ اإلمام جبانب البقيع يف مدفونة الزهراء أن يثبت له أن ميكن
  .)٢( )ووصايته إمامته إسقاط يف كافÎ وحده وهذا ٬،واملعجزة االدÈعاء بني يفرÈق مل إمساعيل

  :ويرد عليه

صاحبها  لسيد أمحد احلسن هو معجزة علمية٬، وإثباSا يتم إما بإثبات أنّما أظهره ا  ١
أي لإلمام املهدي    نسب املعلومة له  Xألنه مصدره٬، وهو  ؛Xمتصل باإلمام املهدي 

X    ٬، وإما بسؤال اهللا عز وجل عن صدق ادعاء السيد أمحد احلسن٬، أو بالدعاء يف
  .سالم مقبولاملوضع الذي ذكره٬، والدعاء عندها عليها ال

                                                            
طلبت من جماعة من العلماء ممن يتزعمون الطائفة الشيعية أن [: في أحد البيانات Xالسيد أحمد الحسن  قال -١

، فلم يتقدم أحد منهم  Xيتقدموا لطلب معجزة وفق صيغة ذآرتها في الصحف الصادرة عن أنصار اإلمام المهدي 
، وهو Xأبين شيء من موضعي منه  Xبطلب شيء، ولهذا أمرني أبي اإلمام المهدي محمد بن الحسن العسكري 

وأول . )لى اهللا عليه وآلهص(إني وصيه وأول من يحكم من ولده وإني روضة من رياض الجنة أخبر عنها رسول اهللا 
لى اهللا عليه ص(بضعة محمد  )عليها السالم(معجزة أظهرها للمسلمين وللناس أجمعين هو أني أعرف موضع قبر فاطمة 

، وهو Xمغيب ال يعلم موضعه إال اإلمام المهدي  )عليها السالم(جمعين على أن قبر فاطمة ، وجميع المسلمين م)وآله
 Xبجانب قبر األمام الحسن  )عليها السالم(وموضع قبر فاطمة  )عليها السالم(أخبرني بموضع قبر أمي فاطمة 

ستعد أن أقسم على ما أقول ، وم)عليها السالم(مدفون في حضن فاطمة  Xوآأن األمام الحسن المجتبى  ،ومالصق له
  .])عليها السالم(الذي دفن فاطمة  Xوعلي  )لى اهللا عليه وآلهص(واهللا على ما أقول شهيد ورسوله محمد 

  .١٩٠ – ١٨٩ص -٢
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  .إثبات هذه املعجزة العلمية يتم بإثبات صدق الدعوة اليمانية املباركة: وبكلمة واحدة

فالتصريح �ذه املعجزة العلمية هو يف احلقيقة دعوة للناس٬، من خالل أمر مهم هو 
الكشف على قرب السيدة الزهراء عليها السالم٬، الذي يعلم اجلميع أنه خمفي٬، وسيظهره القائم 

X ،لتحفيزهم على البحث والتحقق٬.  

يبدو أنه ناظر فيه لنفسه٬، فهو كما اتضح ) يقول مثله أن شخص ألي ميكن: (قوله  ٢
من كتابه البائس ال يهتم ملا يقول٬، وال يشعر مبسؤولية الكلمة اليت يكتبها٬، أما غريه فيعلم 

   " أمحد سلمان"ـ أمثال هذا ال  جيداً أن للكلمة تبعات٬، وأن الكثري جداً من املعاندين 
  .سيبحثون يف كل صغرية٬، وكبرية عسى أن يعثروا على ما يظنونه شفاء لنفوسهم املريضة

٬، يليق به وبأمثاله متاما٬ً، فالقسم نافع جداً بالنسبة )املقام يف ينفع ال والقسم: (قوله  ٣
للقسم٬، بتصرحيه �ذه املعجزة العلمية٬، وما اقترن �ا من استعداد  Xللمؤمنني٬، والسيد 

واستشهاد باهللا ورسوله وعلي وفاطمة٬، وضع الناس وجهاً لوجه بإزاء الغيب٬، فإذا كانوا 
يؤمنون باهللا وبالغيب حقا٬ً، ويعتقدون أن اهللا عز وجل أقرب إليهم من حبل الوريد٬، وأنه 
دليل احلائرين٬، فهم اآلن على احملك٬، ليسألوا اهللا عز وجل٬، إن كانوا صادقني مبا تلقلق به 

  .سنتهمأل

وها هي معادJم قد بانت٬، وما تضمره نفوسهم من مترد وعدم إميان قد انفضح حبمد 
  ! اهللا٬، فالقسم ال ينفع يف املقام كما يزعمون٬، وشهادة اهللا ورسوله وعلي وفاطمة ال تنفع

>
هراء السيدة الز أن عنهم من روي ملا خمالف إمساعيل أمحد قاله ما: ثانياً( :يقول الفلتة

 )١( )األخبار معاين( الصدوق يف الشيخ روى فقد :بيتها يف أو اهللا رسول مسجد يف د�فنت

                                                            
 السعد الحسين بن علي حدثنا: قال ،عنه اهللا رضي المتوآل بن موسى بن محمد حدثنا(: يلي آما سندها الرواية -١

  .)X اهللا عبد أبي عن أصحابنا، بعض عن عمير، أبي ابن عن أبيه، عن البرقي، اهللا عبد بيأ بن أحمد عن آبادي،
  .عمير أبي ابن عنهم يروي الذين األصحاب لمجهولية ضعيفة والرواية

 أمر هذا: أقول ثقة، عن إال يرسلون أو يروون، ال الذين من أو ،"اإلجماع أصحاب" من عمير أبي ابن إن قيل وإذا
 قد أنه وهو: شيء هنا بقي: (٦٠ص الحديث رجال معجم في بقوله الخوئي السيد منعه وقد فيه، ختلفم اجتهادي

 تعبدا روايتهم حجية دعوى إلى ترجع ال المذآورين الجماعة عن يصح ما تصحيح على اإلجماع دعوى إن: يقال
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 ٬،اجلنة رياض من روضة ومنربي قربي بني ما :اهللا رسول قال: قال اهللا عبد أيب عن بسنده
 وقربها ٬،ومنربه قربه بني عليها اهللا صلوات فاطمة قرب ألن؛ اجلنة ترع من ترعة على ومنربي
 .اجلنة ترع من ترعة وإليه ٬،اجلنة رياض من روضة

 فيه ملا وأوردته ٬،هكذا احلديث هذا روي: السابق احلديث ذكر الصدوق بعد الشيخ قال
 بن حممد حدَّثين: قال أيب به حدَّثنا فاطمة ما قرب موضع يف عندي والصحيح ٬،املعىن ذكر من
 ٬،البزنطي نصر أيب بن حممد بن أمحد عن ٬،اآلدمي زياد بن سهل حدَّثين: قال ٬،العطار حيىي
 د�فنت: فقال ٬،عليها اهللا صلوات فاطمة قرب عن الرضا بن موسى علي احلسن أبا سألت: قال
 .املسجد يف صارت املسجد يف أمية بنو فلما زادت ٬،بيتها يف

 ٬،أهل البيت صحيحاً أئمة كالم يكون أن فإما ٬،بعضاً بعضه خيالف ال البيت أهل فكالم
  .)١( )العكس أو ٬،خمطئاً اعيلإمس أمحد ويكون

مسألة موضع قرب سيدة النساء سالم اهللا عليها وردت فيها روايات كثرية  :ويرد عليه
متضاربة٬، والذي نقله أمحد سلمان أمنوذج يسري للتضارب املشار إليه٬، ويف كلمات العلماء 

الم أهل أما التحجج بأن ك. واملصنفني اتفاق واضح على عدم حتديد قربها بشكل قاطع
البيت ال خيالف بعضه بعضا٬ً، فليس سوى كلمة حق يراد �ا باطل٬، فكالم أهل البيت نعم ال 

                                                                                                                                                                              
 مراسيلهم على فيعتمد وعليه. ثقة عن إال يروون ال هؤالء أن دعوى إلى ترجع وإنما الوسائل، صاحب إليه ذهب آما

 من ذلك إرادة يحتمل ال فإنه جزما، فاسد القول هذا ولكن. مهملة أو مجهولة الوسائط آانت وإن مسانيدهم، وعلى
 في الضعفاء عن رووا قد اإلجماع أصحاب فإن شبهة، بال فاسدة الدعوى فهذه ذلك أراد أنه سلم ولو. الكشي آالم
 في ٦١ص في وقوله). قريبا منها جملة ونذآر تعالى، اهللا شاء إن هذا آتابنا في تراجمهم في عليها تقف موارد عدة

 أحمد أو عمير، أبي ابن أو صفوان، رواية هو: الحسن أو العامة التوثيقات في بثبوته أيضا قيل ومما(: نفسه المصدر
 بمراسيلهم فيؤخذ وعليه ،ثقة عن إال يروون ال إنهم قيل فقد شخص، عن وأضرابهم نصر أبي بن محمد بن

  .مهمال أو مجهوال الواسطة آانت وإن ومسانيدهم،
 وإذا": العدة آتاب في الواحد خبر عن بحثه أواخر في قال فقد سره، قدس الشيخ هو الدعوى هذه في األصل: أقول
 موثوق ثقة عن الإ يرسل ال أنه يعلم ممن آان فإن. المرسل حال في نظر مرسال، واآلخر مسندا الراويين أحد آان
 بن وصفوان عمير، أبي بن محمد يرويه ما بين الطائفة سوت ذلك وألجل خبره، على غيره لخبر ترجيح فال به،

 يوثق عمن إال يرسلون وال يروون ال بأنهم عرفوا الذين الثقات من وغيرهم نصر، أبي بن محمد بن وأحمد يحيى،
 تسوية اعتقاده من استنبطه قد الشيخ من اجتهاد فإنها باطلة، ىالدعو هذه ولكن. ".. غيرهم أسنده ما وبين به،

  ). غيرهم ومسانيد هؤالء مراسيل بين األصحاب
  .١٩٠ص -١
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خيالف بعضه بعضا٬ً، ولكن هذا ال يعين أن بعض الكلمات اليت تصدر منهم تقية ال ختالف 
  ؟ )١( أJم خالفوا بني أصحا�م كلمات أخرى٬، وكيف وقد ورد عنهم 

٬، مث نعقب بسماع )عليها السالم(خبصوص إخفاء قرب الزهراء واآلن لنقرأ بعض الروايات 
بعض كلمات العلماء واملصنفني خبصوص اعتقاد الشيعة خبفاء موضع قربها سالم اهللا عليها٬، 

  .لتكون النتيجة أن ما قاله أمحد سلمان ليس سوى رأي بائس خيصه وحده

 قبضت ملا(: قال لسالما عليهما علي بن احلسني اهللا عبد أيب روى الكليين بسنده عن
 وجهه فحول قام مث قربها٬، موضع على وعفا سراً املؤمنني أمري دفنها )السالم عليها( فاطمة

                                                            
فصاروا : (... من المفيد جدًا قراءة ما آتبه صاحب الحدائق الناضرة، وما نقله من أحاديث في هذا الصدد، يقول -١

يخالفون بين األحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك األنام،  - تهم محافظة على أنفسهم وشيع -صلوات اهللا عليهم 
فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من المخالفين، آما هو ظاهر لمن تتبع 

جود وحيث إن أصحابنا رضوان اهللا عليهم خصوا الحمل على التقية بو. قصصهم وأخبارهم وتحدى سيرهم وآثارهم
قائل من العامة، وهو خالف ما أدى إليه الفهم الكليل والفكر العليل من أخبارهم صلوات اهللا عليهم، رأينا أن نبسط 
الكالم بنقل جملة من األخبار الدالة على ذلك، لئال يحملنا الناظر على مخالفة األصحاب من غير دليل، وينسبنا إلى 

سألته عن مسألة ": قال Xكافي في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر فمن ذلك ما رواه في ال. الضالل والتضليل
فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخالف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخالف ما أجابني وأجاب 

 يا ابن رسول اهللا رجالن من أهل العراق من شيعتكم قدما يسأالن، فأجبت آل: صاحبي، فلما خرج الرجالن قلت
 واحد أمر على اجتمعتم ولو. إن هذا خير لنا وأبقى لكم ،يا زرارة: ؟ فقال واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه

 أو األسنة على حملتموهم لو شيعتكم: X اهللا عبد ألبي قلت ثم: قال. وبقائكم لبقائنا أقل ولكان علينا الناس لصدقكم
 الخبر هذا صراحة إلى فانظر). أبيه جواب بمثل فأجابني: قال مختلفين، عندآم من يخرجون وهم لمضوا النار على
 لموافقة وقع إنما االختالف آان ولو زرارة، وتعجب واحد مجلس في واحدة مسألة في X أجوبته اختالف في

 يوافق بما أحيانا السالم عليهم بفتواهم لعلمه ذلك، من زرارة تعجب ولما عليه، هم بما واحد جواب لكفى العامة
 سخف اآلخر، ينقله ما خالف إمامه عن ينقل آل مختلفين عنهم خرجوا إذا الشيعة أن ذلك في السر ولعل تقية، امةالع

 إذا ما بخالف نظرهم، في وهانوا الدين، وعدم الجهل إلى ونسبوهم. نقلهم في وآذبوهم العامة، نظر في مذهبهم
 لثوران سببا ذلك ويصير ومذهبهم، وإلمامهم لهم همبغض ويشتد يصدفونهم فإنهم مقالتهم، وتعاضدت آلمتهم اتفقت

 ما أيضا ذلك ومن). الخ...  علينا الناس لصدقكم واحد أمر على اجتمعتم ولو: (X قوله يشير ذلك وإلى العداوة،
 إنسان سأله: (قال X اهللا عبد أبي عن خديجة أبي سالم عن - الظاهر على -  الصحيح في التهذيب في الشيخ رواه
 أمرتهم أنا: فقال الظهر؟ يصلي وبعضهم العصر، يصلي أصحابنا وبعض المسجد دخلت ربما: فقال ضرحا وأنا
 تطرق ال أنه يخفى ال إذ المطلوب، في صريح أيضًا وهو) برقابهم فأخذ لعرفوا واحد وقت على صلوا لو بهذا،
 الشيخ رواه وما. ذلك على ومواظبتهم والعصر الظهر وقتي بين التفريق على التفاقهم العامة، موافقة على هنا للحمل
 وما). بينهم خالفت أنا: فقال المواقيت؟ في أصحابنا اختالف عن سئل( أنه: X الصادق عن مرسال العدة آتاب في
 اختالف من علي أشد شيء ليس إنه: له قلت: (قال X اهللا عبد أبي عن حريز عن فيه بسنده االحتجاج في رواه

: قال X الحسن أبي عن حدثه عمن الخزاز عن األخبار معاني آتاب في رواه وما). ليقب من ذلك :قال. أصحابنا
 فقال أصحابنا اختالف عن وسئل). واحد أمر على جمعتكم ذلك آان إذا: X وقال .رحمة لكم أصحابي اختالف(
X) :بن موسى عن فيه بسنده الكافي في رواه وما). برقابكم ألخذ واحد أمر على اجتمعتم ولو بكم ذلك فعلت أنا 
 داخل عليه دخل ثم ،بها فأخبره وجل عز اهللا آتاب من آية عن رجل فسأله X اهللا عبد أبي عند آنت: (قال أشيم
 إذ آذلك أنا فبينما: قال أن إلى اهللا، شاء ما ذلك من فدخلني. األول به أخبر ما بخالف فأخبره اآلية تلك عن فسأله
 منه ذلك أن وعملت نفسي فسكنت. صاحبي وأخبر أخبرني ما بخالف أخبرهف اآلية تلك عن فسأله آخر عليه دخل
 أو فامنن عطاؤنا هذا: فقال داود بن سليمان إلى فوض وجل عز اهللا إن ،أشيم ابن يا: فقال إلّي التفت ثم: قال. تقية

 فما ،فانتهوا عنه منهاآ وما فخذوه الرسول آتاآم ما: فقال وآله عليه اهللا صلى نبيه إلى وفوض. حساب بغير امسك
  .٨ – ٤ص ١ج البحراني المحقق - الناضرة الحدائق) ). إلينا فوضه فقد وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى فوض
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 ابنتك عن عليك والسالم عين اهللا رسول يا عليك السالم: فقال  اهللا رسول قرب إىل
 منك خيلق ومل العهد يتباعد ومل إرثها ومتنع حقها وëضم سراً ابنتك تدفن اهللا فبعني ...

 عليك اهللا صلى ٬،العزاء أحسن اهللا رسول يا وفيك املشتكى اهللا رسول يا اهللا وإىل ٬،الذكر
  .)١( )والرضوان السالم وعليها

غمضت عينها وحفظت نفسها ومدت  )عليها السالم(كانت فاطمة ( :وروى اخلصييب
دار فإذا رأيت مت فانظري إىل ال أناإذا  ٬،يا أمساء بنت عميس: وقالت ٬،عليها املالءة

فعمل أمري املؤمنني  ... من جانب الدار من سندس اجلنة قد ضرب فسطاطاً سجافاً
 أربعون قرباً )عليها السالم(بوصيتها٬، ومل يعلم �ا أحد وأصبح الناس يف البقيع ليلة دفن فاطمة 

ورهم ومضوا من ف ٬،ال بد من الصالة على بنت نبينا: فنفض القوم أثوا�م وقالوا. .. جدداً
٬، فاستشكل عليهم قربها بني تلك القبور فضج الناس٬، إىل البقيع فوجدوا فيه أربعني قرب جدداً

مل حتضروا وفاة بنت نبيكم وال الصالة عليها وال تعرفون قربها : ٬، وقالواوالم بعضهم بعضاً
عليها (أتوا نساء املسلمني من ينشر هذه القبور حىت جتدوا فاطمة : فقال أبو بكر. فتزوروJا

وقد  فخرج من داره مغضباً Xفتصلوا عليها ويزار قربها٬، فبلغ ذلك أمري املؤمنني  )السالم
يف كريهة٬،  إالمحرت عيناه ودارت أوداجه وعلى يده قباه األصفر الذي مل يكن يلبسه أ

هذا علي : يتوكأ على سيفه ذي الفقار٬، حىت ورد على البقيع فسبق إىل الناس النذير فقال هلم
قبل كما ترون يقسم باهللا لئن حبث من هذه القبور حجر واحد ألضعن سيفي على غابر قد أ

  .)٢( )أحداثاًاألمة٬، فوىل القوم ومل حيدثوا 

هدأت العيون٬، ومضى من الليل٬، أخرجها علي  أنفلما : (وورد يف روضة الواعظني
ر وسلمان وبريدة٬، واحلسن واحلسني عليهما السالم٬، وعمار واملقداد٬، وعقيل والزبري٬، وأبو ذ

ونفر من بين هاشم وخواصه صلوا عليها٬، ودفنوها يف جوف الليل وسوى على حواليها 
قربها سوى مع : وقال بعضهم من اخلواص. مزورة مقدار سبعة حىت ال يعرف قربها قبوراً

  .)٣( )سواء مع األرض حىت ال يعرف أحد موضعه ٬، فمسحها مسحاًاألرض مستوياً

                                                            
  .١٩٤ – ١٩٣ص ٤٣ج :المجلسي العالمة - األنوار بحار وعنه ،٤٥٩ – ٤٥٨ص ١ج :الكليني الشيخ - الكافي -١
  .١٨٠ – ١٧٧ص :بيالخصي حمدان بن الحسين - الكبرى الهداية -٢
  .١٥٢ص :النيسابوري الفتال - الواعظين روضة -٣
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: فقال ٬،نه سئل أمري املؤمنني عن دفنها ليالًأاألصبغ بن نباتة ( :طالبمناقب آل أيب ويف 
يصلي  أنكانت ساخطة على قوم كرهت حضورهم جنازëا وحرام على من يتوالهم  إ�ا

سوى حواليها  :وقالوا ٬،نه سوى قربها مع األرض مستوياًأوروي . على أحد من ولدها
حىت ال يبني قربها  نه رش أربعني قرباًأوروي . سبعة حىت ال يعرف قربها رمزورة مقدا قبوراً

  .)١( )من غريه فيصلوا عليها

قد اختلف أصحابنا يف موضع قربها٬، فقال : (وقال الشيخ الطوسي يف Sذيب األحكام
دفنت يف  إJا: دفنت بالروضة٬، وقال بعضهم إJا: دفنت بالبقيع٬، وقال بعضهم إJا: بعضهم

هم اهللا يف املسجد صارت من مجلة املسجد٬، وهاتان الروايتان بيتها٬، فلما زاد بنو أمية لعن
فإنه ال يضره ذلك وحيوز  من املوضعني مجيعاً اإلنسانيزور  أنكاملتقاربتني واألفضل عندي 

  .)٢( )من قال إJا دفنت بالبقيع فبعيد من الصواب وأما٬، عظيماً أجراًبه 

هي مدفونة يف الروضة٬، : قال قومواختلف يف موضع قربها٬، ف: (وقال يف مصباح املتهجد
أن : هي مدفونة بالبقيع٬، والذي عليه أكثر أصحابنا: يف بيتها٬، وقال فرقة ثالثة: وقال آخرون

  .)٣( )زيارSا من عند الروضة٬، ومن زارها يف هذه الثالث املواضع كان أفضل

ة بني القرب يف الروض: فقيل. واختلف يف موضع قربها عليها السالم: (وقال العالمة احللي
إJا مدفونة : يف بيتها٬، فلما زاد بنو أمية يف املسجد صار من مجلة املسجد وقيل: وقيل. واملنرب

  .)٤( )يف البقيع

عليها وعلى أبيها وبعلها وأبنائها صلوات اهللا (وأما زيارة فاطمة : (وقال احملقق األردبيلي
 موضع قربها عليها السالم ألJا فينبغي يف الروضة وبيتها وإن اختلفت الروايات يف) عليهم

بني قربي : قال دفنت ليال فروي أJا دفنت يف الروضة بني القرب واملنرب ألن رسول اهللا 
فهي مدفونة هناك وروي أJا دفنت يف بيتها فلما زاد  )٥( ومنربي روضة من رياض اجلنة
                                                            

  .١٨٣ص ٤٣ج :المجلسي العالمة - األنوار بحار و ،١٣٨ص ٣ج :آشوب شهر ابن - طالب أبي آل مناقب -١
  .٩ص ٦ج :الطوسي الشيخ - األحكام تهذيب -٢
  .٧١١ – ٧١٠ص :الطوسي الشيخ - المتهجد مصباح -٣
 .٤٥٢ص ٨ج :الحلي العالمة -) ج . ط( الفقهاء تذآرة -٤
 وإليه، الجنة رياض من روضة وقبرها، ومنبره قبره بين عليها اهللا صلوات فاطمة قبر ألن: (عبارة لعل: أقول -٥

 الرواة، أحد من تفسيرية زيادة هي وإنما الرواية، من جزء ليست" األخبار معاني" في الواردة) الجنة ترع من ترعة



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ٢٤٤

وي أJا مدفونة من مجلة املسجد ور) صارت خ ل(بنو أمية يف املسجد صار ) زادت خ ل(
  .)١( )يف البقيع

يستحب زيارة فاطمة عليها السالم يف ثالثة مواضع٬، الختالف : (وقال الفاضل اهلندي
  .)٢( )األخبار يف موضع قربها الشريف

فظاهر الشيخ يف النهاية واحملقق : واختلفوا يف موضع قربها الشريف: (وقال احملقق النراقي
. روضة٬، وهي ما بني القرب واملنرب٬، كما ذكره الشيخ ومجاعةأنه عند ال: يف الشرائع والنافع

   ما بني قربي : قال رسول اهللا  إنّ": واستدلوا له مبا روي مستفيضا يف األخبار املعتربة
. أنه روي أJا دفنت بني القرب واملنرب: ويف الفقيه. "ومنربي روضة من رياض اجلنة   أو بييت 
إJا دفنت : وقال مجاعة. ٬، واستبعده مجاعةمرسالً الفقيه أيضاًإنه يف البقيع٬، رواه يف : وقيل

ولكن يف إثبات أمثال . يف بيتها٬، وهو اآلن داخل يف املسجد٬، وتدل عليه صحيحة البزنطي
كما يف القواعد   واألوىل . تلك األمور الواقعية بأخبار اآلحاد نظرا٬، كما بيناه يف األصول

  .)٣( )واضع الثالثةزيارSا يف امل  والدروس وغريمها 

روى الشيخ أبو جعفر الطوسي رمحه اهللا أن أمري املؤمنني : (وقال الشيخ عباس القمي
X ٤( )ملا دفن فاطمة صلوات اهللا عليها وعفى موضع قربها(.  

٬، وهي مجيعها تؤكد على عدم قطعهم )٥( والكلمات يف هذا الصدد أكثر من أن حتصى
  .)عليها السالم(مبوضع قربها 

                                                                                                                                                                              
 قد وآله عليه اهللا صلى النبي آان فلو قبرها، إخفاء مع تتناقض العبارة هذه أن جيدًا يدرك قارئال ولعل. أعلم واهللا
 ألنهم X الصادق لإلمام حتى العبارة نسبة يمكن ال األرجح على بل ؟؟ قبرها X علي يخفي أن معنى فما قالها،
 زيارته، على يتقاطرون األقل على لشيعةا لوجدت عنه آشفوا آانوا لو بل مر، آما قبرها يكشفوا لم السالم عليهم
  .أجيالهم وتناقلته بينهم األمر ولشاع
  . األردبيلي المحقق فعل آما العبارة، هذه دون واحد غير نقلها فالرواية هذا على وزيادة

  .٤٣٠ – ٤٢٩ص شرح ٧ج :األردبيلي المحقق - الفائدة مجمع -١
  .٢٧٥ص ٦ج :الهندي الفاضل -) ج . ط( اللثام آشف -٢
  .٣٣٨ – ٣٣٥ص ١٣ج :النراقي المحقق - الشيعة مستند -٣
  .١٨٤ – ١٨٣ص :القمي عباس الشيخ - األحزان بيت -٤
ال بأس في نقل آلمات بعض المعاصرين، وبعض األشعار التي قيلت في هذا المعنى، وآله يؤآد مسألة مجهولية  -٥

ُنقلت في تعيين موضع : (٥٠٧ص ٣زين الدين ج الشيخ محمد أمين -ورد في آلمة التقوى . قبرها عليها السالم
أو في موضع آخر منه، ) ليهم السالمع(إنها مدفونة في البقيع عند قبور أوالدها أئمة البقيع : قبرها عدة روايات، فقيل
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Wא
 قرب أن على جممعني املسلمني ومجيع" :قال إمساعيل أمحد أن: ثالثاً( :يقول أمحد سلمان

 وإمنا ٬،بذلك ال يقولون السنة أهل أن مع "املهدي اإلمام إال موضعه يعلم ال ٬،مغيَّب فاطمة
 على تدل أعالمهم وكلمات ٬،إمساعيل أمحد زعمه كما"البقيع يف فاطمة قرب إن" :يقولون
  .)١( )ذلك

على عادته السيئة يكتب أمحد سلمان٬، ال �اجس البحث عن احلقيقة٬، وإمنا : أقول
 )٢( �اجس املغالبة٬، وخداع من ميكن خداعه من املغفلني٬، وهلذا تراه يستشهد ببعض اآلراء

                                                                                                                                                                              
إنها دفنت في بيتها، ولما زاد بنو أمية في توسعة : إنها دفنت في الروضة ما بين قبر الرسول ومنبره، وقيل: وقيل

  ).المسجد في أيام خالفتهم دخل القبر في المسجد، وقد اعتمد على هذا القول جماعة من األعالم
وإال فلماذا لم يصل عليها أبو : (... ١٢عبد الزهراء مهدي ص -  )ليها السالمع(وفي آتاب الهجوم على بيت فاطمة 

صلى اهللا عليه وآله (ة عترة نبيهم وآذا سائر الناس الذين خذلوها وخذلوا بعلها وقعدوا عن نصر! بكر وعمر؟
  !).ولماذا أخفي قبرها إلى يومك هذا؟! ؟)وسلم
..  قبرها غيبوا..  قبرها موضع علي عفى..  سرًا دفنها: نحو مختلفة بتعابير الرواة ذآره ما: (٤٤٦ص آذلك وفيه
  ).غيرهاو..  قبرها يعرف ال حتى مزورة قبورًا حواليها سوى..  مستويًا األرض مع قبرها سوى
 وجنازته موته استثمر أحدا أعرف ال: (١٦٣ – ١٦٠ص ١ج العاملي الكوراني علي الشيخ - التاريخ جواهر وفي

 أفهموا: لألجيال بذلك تقول!  )ليها السالمع( الزهراء فاطمة ذلك استثمرت آما السلطة، معارضة في قبره وموضع
 حتى سرا تدفن أن أوصت ولماذا ؟ وأباها ربها لقيت حتى تكلمهم ولم فقاطعتهم عليهم، فاطمة غضبت لماذا وفكروا

 من األئمة عمل ولماذا ؟ مكانه يعرف وال قبرها يعفى أن أوصت ولماذا! ؟ عليها يصلوا وال جنازتها يحضروا ال
  ). ؟ يبنوه ولم قبرها يحددوا فلم بوصيتها، أوالدها
 أدعون لسوف: قائلة إليهما توجهت ثم: (... ٩٦ص ليالخلي جعفر جواد الدآتور - وأتباعهم الخلفاء محاآمات وفي

 قبرها أخفى وقد ليال ودفنت عليها، يصليا ال أن زوجها من وطلبت ماتت، حتى تكلمهما ولم. صالة آل بعد عليكما
  ).عنهما
  :شعرًا األزري وقال
  قبرا فتجهل الورى خير بنت*  قدرا تجهل األمور أألي
  سرا تدفن األمور وألي*  جهرا تظلم األمور ألي أم

  ثراها ويعفى المصطفى بضعة
  :غيره وقال
  أشجاها ما البتولة وأذاقوا*  أخيه في أحمد عهد نقضوا
  بكاها أطال ما الوجد ومن*  وتيم عدي إلى جاءت يوم
  وحكاها به المصطفى حكت*  خطاب أتم في القوم تعظ

  جرعاها ما فبئس مرارا*  الغيظ والدها بعد من جرعاها
  ثراها ويعفى المصطفى بضعة*  سرا تدفن وراألم وألي
  وأذاها ظلمها سن لمن ويل*  من حليلة من أم من بنت
  .١٩١ – ١٩٠ص -١
 فاطمة أمه جنب إلى وُدفن: الحسن اإلمام ترجمة في البر عبد ابن قال: (يلي ما ١٩١ص في سلمان أحمد آتب -٢

 عمر أبو الحافظ فذآره] فاطمة يعني[ قبرها موضع اوأم: المكي العاصمي وقال. أجمعين بنيها وعن عنها اهللا رضي
 الحسن وقبر، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بنت فاطمة أّمه جانب إلى ُدفن توفي لما الحسن أن: البر عبد بن

 عليها ُيسلَّم أن فينبغي، العباس قبة في الحسن مع هذا على فتكون، قبر ثمة لفاطمة وُيذآر. العباس قبر بجنب معروف
 حجرة في ُيدفن أن أوصى قد وآان، صياحًا المدينة ارتجت] الحسن اإلمام يعني[ مات ولما: الصفدي وقال. هنالك
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ويصم أذنية عن غريها٬، وسأترككم مع ما كتبه السيد املرعشي يف شرح إحقاق احلق٬، 
  :العامة بدورهم لديهم عدة أقوال يف املسألة٬، يقول أنفسكم أنّلتستنتجوا ب

منهم احلافظ حيىي بن شرف الدمشقي النووي يف : رواه القوم أوصت أن تدفن ليالً(
ففعل ذلك  وأوصت أن تدفن ليالً: قال) ط مصر ٣٥٣ص ٢ج" (Sذيب األمساء واللغات"

إJا دفنت يف : واليقني فقال قومولذلك كان موضع قربها مكتوما جمهوال مل يعرف بالبت 
. دفنت يف املسجد ونذكر مجلة من كلمات القوم فيه: إJا دفنت بالبقيع وقيل: بيتها وقيل

قال ). ط الوهابية مبصر ٣٤٧ص ١ج" (تاريخ اخلميس"ومنهم العالمة الديار بكري يف 
احملراب الذي املقصورة اليوم دائرة على بيت فاطمة وعلى حجرة عائشة و: السيد السمهودي

ذكره خلف حجرة عائشة من جهة الزوراء بينه وبني موضع حيترمه الناس وال يدسونه 
ومنهم العالمة الشيخ . بأرجلهم يذكر أنه موضع قرب فاطمة رضي اهللا عنها على أحد األقوال

" والرجال اإلسالمتاريخ "يف  ١٢٠٠احلنفي سراج الدين العثماين املتوىف سنة  ددةعثمان 
إن قرب فاطمة بنت رسول اهللا صلى : قيل: قال) نسخة خمطوطة يف خزينة كتبنا ٢٢٩ص (

اهللا عليه وسلم باملسجد املنسوب إليها بالبقيع٬، وهو املعروف ببيت األحزان وحيب أن يأتيه 
إن قربها يف بيتها٬، وهو مكان احملراب اخلشب الذي خلف احلجرة : ويصلي فيه٬، وقيل

ومنهم احلافظ أبو الطيب السيد تقي الدين . هذا أظهر األقوال: يلاملقدسة داخل الدرابزين٬، ق
) ط دار اإلحياء مبصر ٣٦٠ص ٢ج" (شفا الغرام"حممد بن أمحد بن علي الفاسي احلسين يف 

أنبأ أبو القاسم التاجر٬، عن أيب علي احلداد٬، عن أيب نعيم احلافظ٬، عن أيب حممد اخلواص : قال
٬، حدثنا الزبري بن بكار٬، حدثنا حممد بن احلسن٬، حدثين حممد أخربنا أبو يزيد املخزومي: قال

قرب فاطمة رضي اهللا عنها يف بيتها : بن إبراهيم بن عبد اهللا بن جعفر بن حممد كان يقول
وبيتها اليوم حوله مقصورة وفيه حمراب : الذي أدخله عمر بن عبد العزيز يف املسجد٬، قلت

ص " (عمدة األخبار"منهم العالمة مؤلف و. وهو خلف حجرة النيب صلى عليه السالم
مشهد فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو داخل قبة العباس : ومنها). ١٢٩

وإىل جانبها ابنها احلسن رضي اهللا عنهما ملا ورد أن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما حني 

                                                                                                                                                                              
 الحجرة في ُيدفن ال واهللا": فقال، ذلك دون معه بمن مروان فحال، فتنة ُتخاف أن إال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  .)فاطمة أمه قبر عند فُدفن، وبهفاستص معاوية ذلك وبلغ "البقيع في عثمان ُدفن وقد
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جده صلى اهللا  أمي فاطمة٬، وذلك بعد أن منع من عند جنبادفنوين : أحس باملوت قال
أن قرب فاطمة رضي اهللا عنها يف بيتها الذي أدخله عمر : وجاء من طريق آخر. عليه وسلم

بأJا بالبقيع هو : ابن عبد العزيز يف املسجد٬، وهذا قول مرجح واهللا أعلم٬، وأن القول
إن قربها زاوية دار عقيل : والبن شبة عن حممد بن علي بن عمر أنه كان يقول. األرجح

وروينا أن الشيخ أبا العباس املرسي كان إذا زار البقيع وقف : انية الشارعة بالبقيع قالاليم
السالم عليك يا فاطمة يا بنت سيد . عند مشهد العباس وسلم على فاطمة عليها السالم

املرسلني٬، السالم عليك يا خري من ولدت البنات والبنني٬، السالم عليك يا أم سيدي شباب 
٬، السالم عليك يا سيدة نساء العاملني٬، السالم عليك يا حليلة حامي حوزة أهل اجلنة أمجعني

ومنهم العالمة الشيخ أمحد بن الفضل بن حممد . الدين٬، السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته
 ٩٣ص" (وسيلة املآل يف عد مناقب اآلل"يف  ١٠٤٧باكثري احلضرمي الشافعي املتوىف سنة 

دريس شريف مكة املكرمة والنسخة مصورة من النسخة باسم الشريف إ ١٠٢٧ألفه سنة 
إنه بالبقيع قال احلافظ أبو : وقيل: قال) املخطوطة اليت يف املكتبة الظاهرية بدمشق الشام

إن احلسن ملا تويف دفن إىل جنب أمه فاطمة وقرب احلسن معروف جبنب : عمرو بن عبد الرب
اطمة رضي اهللا عنها مث قرب غري أن هناك يف قرب العباس رضي اهللا عنهما بالبقيع ومل يعلم لف

إنه قربها اطلع عليه بعض أولياء اهللا بالكشف فتكون على هذا مع : قبلي القبة حمل يقال
  .)١( ...)احلسن والعباس يف البقعة

 Wא
ت البي أهل روايات أن يعلم ال أنه إمساعيل أمحد من يÆظهر أنه: رابعاً( :يقول أمحد سلمان

 ٬،الدفن من أيام ثالثة بعد السماء إىل األرض من ت�رفع واملرسلني األنبياء أجساد أن على دلÐت
 ! الزهراء حضن يف د�فن احلسن اإلمام أن يرى الرجل أن حني يف

: قال اهللا أيب عبد عن ٬،احلالل أيب بن زياد عن بسنده الصفار احلسن بن حممد روى فقد
 وحلمه وعظمه بروحه ي�رفَع حىت ٬،أيام ثالثة من أكثر رضاأل يف يبقى وصي وال نيب من ما
 آثارهم على ويسمعوJم ٬،السالم بعيد من �م ويبلغ ٬،آثارهم موضع يؤتى وإمنا ٬،السماء إىل

                                                            
  .٤٧٨ – ٤٧٦ص ١٠ج :المرعشي السيد - الحق إحقاق شرح -١
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 األنبياء واألئمة أجساد أن على ونصÈوا ٬،الطائفة أعالم صرَّح اخلرب هذا ومبضمون .قريب من
 .)١( )الوفاة بعد األرض يف تبقى ال

  :يرد عليهو

كالم أمحد سلمان ال موضوع٬، وال موضوعية له٬، فالسيد أمحد احلسن  على الرغم من أنّ
X  مل يتحدث عن أجساد تبقى٬، أو ال تبقى٬، وإمنا حتدث عن موضع٬، واستعمل أداة

٬، وهي تفيد يف جعل املتلقي يتصور ما يسمعه على أنه تقريب ذهين٬، وليس )٢( "كأن"التشبيه 
أقول على الرغم من كل هذا فال بأس من وضع مجلة من النصوص أمامه  تقريراً ماديا٬ً،

لي�سمعنا رأيه فيها٬، فالعقائد ال تبىن على أساس أول رواية نقرؤها مع غض النظر عن كل 
  :الروايات اليت تعارضها٬، وكذلك ال مدخلية لكالم غري املعصومني يف إثباSا

كان  رسول اهللا  إنّ(: قال٬، Xعفر عن أيب جروى الشيخ الكليين يف الكايف بسنده 
إىل الناس قيل   فلما أن بعث اهللا حممداً ٬،فأكرمه اإلسالمنزل على رجل بالطائف قبل 

هو حممد بن : ال٬، قالوا له: ؟ قال أتدري من الذي أرسله اهللا عز وجل إىل الناس: للرجل
: ا فأكرمته٬، قالعبد اهللا يتيم أيب طالب وهو الذي كان نزل بك بالطائف يوم كذا وكذ

؟  أتعرفين يا رسول اهللا: فسلم عليه وأسلم٬، مث قال له فقدم الرجل على رسول اهللا 
أنا رب املرتل الذي نزلت به بالطائف يف اجلاهلية يوم كذا وكذا : ؟ قال ومن أنت: قال

أسألك مأيت شاة : بك سل حاجتك٬، فقال مرحباً: فقال له رسول اهللا  ٬،فأكرمتك
ما كان على هذا الرجل أن : مبا سأل٬، مث قال ألصحابه مر له رسول اهللا برعاëا٬، فأ

وما سألت عجوز بين : مبا سأل٬، فقالوا Xيسألين سؤال عجوز بين إسرائيل ملوسى 
اهللا عز ذكره أوحى إىل موسى أن أمحل عظام يوسف من  إنّ: ؟ فقال إسرائيل ملوسى

 Xفسأل موسى عن قرب يوسف  ٬،اممصر قبل أن خترج منها إىل األرض املقدسة بالش
إليها فلما جاءته  Xإن كان أحد يعرف قربه ففالنة٬، فأرسل موسى : فجاءه شيخ فقال

                                                            
  .١٩٢ – ١٩١ص  -١
ومالصق له وآأن اإلمام الحسن  Xبجانب قبر اإلمام الحسن  )ليها السالمع(وموضع قبر فاطمة : (Xقال  -٢

  ).)ليها السالمع(مدفون في حضن فاطمة  Xالمجتبى 
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 .فدليين عليه ولك ما سألت: قال ٬،نعم: ؟ قالت Xتعلمني موضع قرب يوسف : قال
ال إال حبكمي عليك٬، فأوحى : فلك اجلنة٬، قالت: ال أدلك عليه إال حبكمي٬، قال: تقال

فلك  :فقال هلا موسى ٬،عز وجل إىل موسى ال يكرب عليك أن جتعل هلا حكمهااهللا 
فإن حكمي أن أكون معك يف درجتك اليت تكون فيها يوم القيامة يف : حكمك٬، قالت

  .)١()ما كان على هذا لو سألين ما سألت عجوز بين إسرائيل: فقال رسول اهللا  .اجلنة

إذا سئل  كان النيب (: قال٬، Xمنني عن أمري املؤ ٬،قطب الدين الراونديوروى 
 يءوإذا أراد أن ال يفعل سكت٬، وكان ال يقول لش. نعم: فإذا أراد أن يفعله قال شيئاً

كهيئة  فقال . ال٬، فأتاه أعرايب فسأله فسكت مث سأله فسكت٬، مث سأله فسكت
أسألك : فقال األعرايب. اآلن يسأل اجلنة: فغبطناه وقلنا ٬،)يا أعرايب(ما شئت  :املسترسل

كم بني مسألة األعرايب : مث قال . لك ذلك: ؟ قال  رحلها وزاداً) و(راحلة 
ملا أمر أن يقطع البحر فانتهى إليه وضربت  Xموسى  إنّ: مث قال. وعجوز بين إسرائيل

إنك عند قرب  ٬،يا موسى: ؟ قال يا رب ما يل: وجوه الدواب فرجعت٬، فقال موسى
هل يدري أحد : القرب باألرض٬، فسأل موسى قومه يوسف فامحل عظامه٬، وقد استوى

نعم٬، : ؟ قالت هل تعلمني: فقال هلا. عجوز بين إسرائيل لعلها تعلم: ؟ قالوا منكم أين هو
فإين : ٬، قالت)لك(ذلك : قال. ال واهللا حىت تعطيين ما أسألك: فدلينا عليه٬، قالت: قال

ال واهللا : قالت) سلي اجلنة: قال(اجلنة٬، ) اليت تكون يف(أسألك أن أكون معك يف الدرجة 
أن أعطها ذلك٬، فإنه ال ) إليه(فأوحى اهللا ) يرادها(إال أن أكون معك٬، فجعل موسى 

  .)٢( )ينقصك فأعطاها٬، ودلته على القرب فأخرج العظام وجاوز البحر

احتبس القمر عن بين (: أنه قال Xعن أيب احلسن وروى الشيخ الصدوق بسنده 
أن أخرج عظام يوسف من مصر٬، ووعده  Xجل جالله إىل موسى  إسرائيل فأوحى اهللا

ههنا عجوز : طلوع القمر إذا أخرج عظامه فسأل موسى عمن يعلم موضعه٬، فقيل له
أتعرفني موضع قرب يوسف٬، : تعلم علمه٬، فبعث إليها فأيت بعجوز مقعدة عمياء٬، فقال هلا

                                                            
  .١٥٥ص ٨ج :الكليني الشيخ - الكافي -١
 .٤١ – ٤٠ص :الراوندي الدين قطب -  الدعوات -٢
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تطلق يل رجلي٬، : خصال ال حىت تعطيين أربع: فأخربيين به٬، قالت: نعم٬، قال: قالت
فكرب ذلك على موسى : وتعيد إيل شبايب٬، وتعيد إيل بصري٬، وجتعلين معك يف اجلنة٬، قال

أعطها ما سألت فإنك إمنا تعطي علي٬، ففعل فدلته  ٬،يا موسى: فأوحى اهللا جل جالله إليه
عليه فاستخرجه من شاطئ النيل يف صندوق مرمر فلما أخرجه طلع القمر٬، فحمله إىل 

  .)١( )ام فلذلك حيمل أهل الكتاب موتاهم إىل الشامالش

السالم عليك يا أمري املؤمنني٬، السالم : تقول( وروى كذلك يف زيارة أمري املؤمنني٬،
وتصلي عنده ست ركعات  :إىل قوله ... عليك يا حبيب اهللا٬، السالم عليك يا صفوة اهللا

فمن زار قربه  ري املؤمنني ن يف قربه عظام آدم٬، وجسد نوح وأمتسلم يف كل ركعتني أل
  .)٢( )فتصلي لكل زيارة ركعتني وأمري املؤمنني  فقد زار آدم ونوحاً

 Xدخلت على أيب عبد اهللا (: قال ٬،املفضل بن عمر اجلعفي وروى الشيخ الطوسي عن
أزور أمري  أنأحب  إين :؟ فقلت له فما شوقك إليه: فقال ٬،اشتاق إىل الغري إين: فقلت له
تعرفين  أن إال ٬،ال يا بن رسول اهللا: ؟ فقلت هل تعرف فضل زيارته: فقال .Xاملؤمنني 
نك زائر عظام آدم وبدن نوح وجسم أفاعلم  Xإذا زرت أمري املؤمنني : قال .ذلك

فإذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم  ... Xعلي بن أيب طالب 
  .)٣( )علي بن أيب طالب

من : قال رسول اهللا (: قال ٬،عن أوس بن أوسبناء العامة٬، وأخريا٬ً، هذه رواية عن أ
أفضل أيامكم يوم اجلمعة٬، فيه خلق آدم٬، وفيه قبض٬، وفيه النفخة٬، وفيه الصعقة٬، فأكثروا 

وكيف تعرض  ٬،يا رسول اهللا: قالوا .من الصالة فيه٬، فإن صالتكم معروضة علي» علي»
اهللا عز وجل حرم على األرض أن  إنّ: ؟ فقال عليك صالتنا وقد أرمت يعين وقد بليت

  .)٤( )رواه اخلمسة إال الترمذي .تأكل أجساد األنبياء

                                                            
 أخبار وعيون ،٢٩٧ – ٢٩٦ص ١ج :الصدوق الشيخ - الشرائع وعلل ،٢٠٥ص :الصدوق الشيخ - الخصال -١

  .٢٣٥ص ٢ج :الصدوق الشيخ -  X الرضا
  .٥٩٤ – ٥٩٢ص ٢ج :الصدوق الشيخ -  الفقيه يحضره ال من -٢
  .٢٣ – ٢٢ص ٦ج :الطوسي لشيخا - األحكام تهذيب -٣
  .٣٠٤ص ٣ج :الشوآاني - األوطار نيل -٤
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>
٬، يتجرأ أمحد )١( يف شهر حمرم Xبعد أن ينقل مقطعاً من خطاب السيد أمحد احلسن 

 :وهي ٬،متعددة أباطيل على اشتملت الكلمة وهذه( :سلمان٬، ويقول

كافية  إJا: وقال ٬،الوصيÈة هو املزعومة إمامته دليل أن يلإمساع أمحد ادَّعى :الوصيÈة  ١
 نصَّت اليت الروايات ببعض أتباعه من له املروِّجني بعض استدل وقد .املبطل من احملق لتمييز

اهللا مبÆ  عبد أليب قلت: قال ٬،املغرية بن احلرث كرواية ٬،بالوصيÈة احلق إمام على استدالل
 .والوصيÈة ٬،والعلم ٬،والوقار ٬،لسكينةبا: قال؟ األمر هذا صاحب ي�عرف

 يف باالحتجاج بالوصيÈة املقصود ألن؛ قطعاً باطل �ا استدالهلم أن: هذا على واجلواب
 الوصيÈة روايات من ضعيفة رواية يف املذكور "أمحد"اسم  بأن االدÈعاء جمرÈد ليس اخلرب هذا
 االحتجاج يكون كيف الن البيت وضÈحوا أهل إن بل !األمر وانتهى ٬،إمساعيل أمحد هو

ذلك٬، فصاروا من أجلى مصاديق  كل عن تعاموا القوم لكن ٬،شروطه لنا وبيَّنوا ٬،بالوصيÈة
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال ": قوله تعاىل

 ."نخزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب وما اهللا بغافل عما تعملو
 خمتومة ٬،لكل إمام السماء من نزلت اليت الكتب هي احلق إمام �ا حيتج اليت فالوصيÈة
 املؤمنني بيده أمري اهللا وكتبها رسول أمالها اليت الوصيÈة أو ٬،إمام كل تكليف وفيها ٬،بالذهب
  .)٢( )الشريفة

  :ويرد عليه

                                                            
 وصّية فهل، الحق معرفة يطلب لمن الشمس وضوح واضحة بها وجئناآم، بأدّلتهم أتيناآم لقد[: التالي هو المقطع -١

؟ تكفي ال رفةوالمع العلم وهل؟  تكفي ال محمد آل وقائم اليماني الحق بصاحب محمد وآل محمد ذخر وهي اهللا رسول
 وضوح واضحة اهللا من آية أليس االنفراد هذا؟  تكفي ال اهللا حاآمية راية برفع األرض أهل آل بين من االنفراد وهل

 غير اهللا حاآمية راية يرفع من يبَق لم، اهللا حاآمّية عن وتخّلوا، الناس حاآمية الضالل فقهاء أقرَّ أن فبعد ،الشمس
 في والحق، الحق من تخلو ال األرض ألن؛ الحق طالب عن شبهة أو لبس آل فعير االنفراد وهذا، الحق صاحب
  .]اهللا حاآمية

  .١٩٤ص -٢
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ء الطائفة٬، متفقون على اجلميع؛ القرآن٬، واحلديث٬، والعقل٬، وعلما علمنا مما تقدم أنّ  ١
النص٬، أو الوصية مما ي�عرف به حجة اهللا٬، فكيف يتطاول هذا املنكوس ويصف القول  أنّ

  ؟! األباطيلبأنه من بالوصية 

 وأمثاهلا من الروايات هو إثبات أنّ" احلرث بن املغرية"املقصود من االستدالل برواية   ٢
ر متعلق بإثبات مفهوم٬، وال عالقة له األم حجة اهللا ي�عرف بالنص٬، أو الوصية٬، أي إنّ

فعلى أمحد سلمان إذن أن مييز موضع رأسه من موضع قدميه قبل . باملصداق؛ أمحد أو غريه
  ! أن يتحدث عن األباطيل

لكل  السماء من نزلت اليت الكتب هي احلق إمام �ا حيتج اليت فالوصيÈة: (أما قوله  ٣
 أمري اهللا وكتبها رسول أمالها اليت الوصيÈة أو ٬،امإم كل تكليف وفيها ٬،بالذهب خمتومة ٬،إمام

وكيف ال تكون كذلك وحنن إمنا حنتج ! ٬، فهو أشبه ما يكون باهللوسة)الشريفة املؤمنني بيده
أما الوصية اليت نزلت من !  ٬X، وكتبها أمري املؤمنني بالوصية اليت أمالها رسول اهللا 

؟ مث ها حنن حنتج مبا  إمام٬، فكيف ي�حتج �ا السماء فهو بلسانه يعترف بأن فيها تكليف كل
٬، فعلى أي أساس نكون ممن يؤمن ذكره أمحد سلمان٬، أي الوصية اليت أمالها رسول اهللا 

  ؟ ببعض الكتاب ويكفر ببعض

א  Wא
 إمساعيل أمحد عنه تغافل أو غفل قد مهم شرط هلا الوصيÈة إن مث( :يقول أمحد سلمان

 حبيث ٬،معروفة ٬،مشهورة ٬،ظاهرة تكون أن بد ال الوصيÈة أن وهو ٬،له عونيدÿ وأتباعه الذين
 .ذلك يف ال خيتلفون السابق اإلمام وصي هو اإلمام هذا أن جلّهم أو الشيعة كل يعرف

اهللا  عبد أيب عن ٬،البختري بن وحفص سامل بن هشام عن صحيح الكليين بسند روى فقد
 .وبالفضل ٬،الظاهرة بالوصيÈة: لقا؟ اإلمام ي�عرف شيء بأي: له قيل: قال
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 مبÆ اإلمام مات إذا: الرضا احلسن أليب قلت: قال ٬،نصر أيب ابن عن أيضاً صحيح وبسند
 الفضل فيه ويكون ٬،أبيه ولد أكرب يكون أن: منها ٬،عالمات لإلمام: فقال؟ بعده الذي ي�عرف

 .)١( فالن إىل: فيقال؟  فالن من أوصى إىل: فيقول الركب ويقدم ٬،والوصيÈة

 ٬،له املدَّعي ٬،األمر هذا على املتوث!ب: اهللا عبد أليب قلت: قال ٬،األعلى عبد عن )٢( وبسنده
 احلجة من ثالثة: فقال ٬، أقبل عليَّ مث: قال. واحلرام احلالل عن ي�سأل: قال؟  عليه احلجة ما
 كونوي ٬،قبله كان مبن الناس أوىل أن يكون ٬،األمر هذا صاحب كان إال أحد يف جتتمع مل

 العامة عنها سألتÆ املدينة قدمتÆ إذا اليت ٬،الوصيÈة الظاهرة صاحب ويكون ٬،السالح عنده
 .فالن ابن فالن إىل: فيقولون؟  أوصى فالن من إىل: والصبيان

 ٬،غريه دون اإلمام السابق وصي أنه الناس بني معروفاً يكون أن بد ال إليه فاملوصى إذن
 ليس فهذا "أمحد"امسه  أن الوصي Ùرد هو أنه شخص عىوادَّ ٬،ذلك الناس يعرف مل إذا وأما
 هذه مثل ادÈعاء من يتمكن "أمحد"امسه  كان من كل ألن؛ هذا بالوصيÈة يراد وال ٬،قطعاً وصيا

 صاحب ويكون" :قوله وهو ٬،األخرية الرواية يف الوارد التعبري من أبلغ هناك وليس .الدعوى
؟  فالن أوصى من إىل: والصبيان العامة عنها سألتÆ ٬،ةاملدين قدمتÆ إذا اليت الظاهرة الوصيÈة
 فضالً ٬،والصبيان العامة حىت يعرفها مشهورة الوصيÈة أن أي ."فالن ابن فالن إىل: فيقولون

 يكون ال اإلمام أن على أكÐدت الروايات بعض إن بل.. .األمور  �ذه يعتين غريهم ممن عن
النيب أمري  نصب كما ٬،للناس علماً ونصبه ٬،وعينه بامسه السابق اإلمام نصَّ عليه إذا إال إماماً

  .خم غدير يف املؤمنني

                                                            
 ألن ربما سلمان أحمد يذآرها لم والثانية، األولى الرواية تشبه رواية ٢٨٥ص ١ج :الكليني الشيخ -  الكافي في -١
 بها ُيعرف طريق المسألة آون من زعمه أن سبق ما تخالف العبارة وهذه" حجة فيها فليس المسائل فأما: "ذيلها في

: فقال ،األمر هذا صاحب على الداللة عن سألته: قال، X الرضا الحسن أبي عن: (التالية هي والرواية الحجة،
 فالن، بن فالن: قيل ؟ فالن أوصى من إلى فقالوا، المدينة الرآب قدم إذا والوصية، والفضل الكبر: عليه الداللة
 – ٢٠٥ص ٣ج العقول مرآة في المجلسي وفسرها). حجة فيها فليس المسائل فأما دار، حيثما لسالحا مع ودوروا
 X الحسن أحمد السيد طلب لهذا: أقول). والخواص للعلماء هي إنما العالمة هذه الن وذلك للعوام أي: (بقوله ٢٠٦

  .آبارهم مناظرة
 معجم من المفيد في ورد المجهول، شعر إسحاق بن زيدي ففيها الكسيح، الرجال علم بحسب ضعيفة الرواية هذه -٢

 ٣١ روى: شعر إسحاق بن يزيد - ١٣٦٦٨ - ١٣٦٣٩ - ١٣٦٤٤: (٦٦٩ص الجواهري محمد - الحديث رجال
  ).- المجهول سابقه مع متحد - رواية
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 الباقر مبÆ جعفر أبا سألت: قال ٬،)١( اجلارود أيب عن الصدوق بسنده الشيخ روى فقد
 حىت للناس علماً ونصبه ٬،عليه وتعاىل  تبارك اهللا من نصٌّ: أوَّهلا ٬،خبصال: قال؟ اإلمام ي�عرف
األئمة  وكذلك ٬،وعينه بامسه الناس عليا وعرفه اهللا نصب رسول نأل؛ حجة عليهم يكون
 .الثاين األول ينصب

 ٬،عليه دخلت: املاضي قال احلسن أيب عن ٬،بصري أيب عن )٢( بسنده احلمريي وروى
 ٬،فيه أبيه من تقدَّم أوÈهلن فشيء أما ٬،خبصال: فقال؟ اإلمام ي�عرف مبÆ فداك ج�علت: فقلت
 وعرفه ٬،عليا نصب اهللا رسول ألن ؛عليهم حجة يكون حىت علماً مهل ونصبه ٬،الناس وعرفه
 .)٣( )يعرفوه حىت هلم وينصبوJم ٬،الناس يعرفوJم األئمة وكذلك ٬،الناس

  :ويرد عليه

ـ: أوالً : ما ذكره أمحد سلمان بقوله" الظاهرة" ليس املقصود من وصف الوصية ب
 السابق اإلمام وصي هو اإلمام هذا أن جلّهم أو الشيعة كل يعرف حبيث ٬،معروفة ٬،مشهورة(

                                                            
  :فيها ضعيفة، الرواية -١
 - المعجمة بالشين -  عياش بن آثير( :٣٩١ – ٣٩٠ص الحلي العالمة - األقوال خالصة في ورد عياش، بن آثير .١

  ).ضعيف
 بالدال - الهمداني الجارود أبو المنذر، بن زياد: (٣٤٨ص الحلي العالمة - األقوال خالصة في ورد الجارود، أبو .٢

 المهملة، المضمومة بالحاء - الحرقي: وقيل - وقاف مهملة، وراء ،ألف بعدها المعجمة بالخاء -  الخارقي -  المهملة
 أبي أصحاب من آان الزيدية، من الجارودية تنسب واليه المذهب، زيدي التابعي، األعمى الكوفي - والقاف اء،والر
: الغضائري ابن وقال. زيد عن وروى عنه اهللا رضي زيد خرج لما وتغير ،X الصادق عن وروى ،X جعفر
 رواه ما ويعتمدون عنه، سنان بن حمدم رواه ما يكرهون وأصحابنا الزيدية، في منه أآثر أصحابنا حديث في حديثه
 المضمومة، المهملة بالسين - السرحوب األعمى الجارود أبو المنذر، بن زياد: الكشي وقال. األرجني بكر بن محمد

 سرحوبا وسمي ذمه، في شبهة وال مذموم، -  الواو بعد واحدة نقطة تحتها المنقطة والباء المهملة، والحاء والراء،
  ).البحر يسكن أعمى شيطان باسم
 إليه ونسبت سرحوبا، سمي الجارود أبا أن حكي -٤١٣: (٤٩٥ص ٢ج الطوسي الشيخ -  الرجال معرفة اختيار وفي

 أبو وآان البحر، يسكن أعمى شيطان اسم سرحوبا أن وذآر ،X جعفر أبو بذلك سماه الزيدية، من السرحوبية
  ).القلب أعمى أعمى مكفوفا الجارود

 الغضائري الحسين بن أحمد - الغضائري ابن رجال  في ورد البطائني، حمزة أبي بن علي فيها ضعيفة، الرواية -٢
 إبراهيم أبي بعد من للولي عداوة الخلق وأشد الوقف، أصل. اهللا لعنه حمزة أبي بن علي: (٨٣ص البغدادي الواسطي
 أعدائه أعدى آان أنه على أجمعت فةالطائ: (آتابه من ٤٨ص في آما عنه قال قد سلمان أحمد وآان). السالم عليهما

 عن: ٤٦ص الغيبة في الطوسي وروى!  )الرواية هذه في يفديه نجده حين في، ذلك على ومات، - X الرضا أي -
 يعبد ال أن أراد حمزة أبي بن علي إن: قال ثم فلعنه، X الرضا عند حمزة أبي بن علي ُذآر: (قال سنان، بن محمد
: قال!  المشرك: قلت. المشرك اللعين آره ولو المشرآون، آره ولو نوره يتم أن إال اهللا ىفأب وأرضه، سمائه في اهللا
 أمثاله، وفي فيه جرت وقد ،"ِبَأْفَواِهِهْم الّلِه ُنوَر ُيْطِفُؤوْا َأن ُيِريُدوَن": اهللا آتاب في هو آذلك أنفه، رغم وإن واهللا، نعم
  ). اهللا نور يطفئ أن أراد إنه
  .دهابع وما ١٩٤ص -٣
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٬، وإمنا املقصود إJا ليست خمفية٬، أو ال ي�ستطاع الوصول إليها٬، وبالتايل )ذلك يف ال خيتلفون
ولو كان ما زعمه أمحد سلمان . فإذا ما ادعى مدعٍ ميكن أن يرشد إليها٬، أو حيتج �ا
 مالك ما ورد عن٬، من قبيل صحيحاً ال يبقى معىن للكثري مما روي عن آل حممد 

 ليس اليت بالصفة األمر هذا صاحب نصف إنا: X جعفر أليب قلت: قال(: قال اجلهين٬،
 عليكم حيتج الذي هو يكون حىت أبداً ذلك يكون ال واهللا٬، ال: فقال. الناس من أحد �ا

  .)١( )إليه ويدعوكم بذلك

حيتج عليهم فظاهر الرواية أJم لن يتعرفوا على صاحب األمر حىت يكون هو الذي 
  .ويدعوهم إليه

سيظهر يف شبهة حىت يستبني٬، وهذا ال يستقيم مع معرفتهم له٬، كما يزعم  Xبل إنه 
 سيدي سألت(: قال ٬،عمر بن املفضل ففي خمتصر بصائر الدرجات٬، عن. أمحد سلمان

 نأو X املهدي ظهور يدري فكيف ٬،موالي يا :املفضل قال :إىل قوله...  :Xالصادق 
 أمره ويظهر ذكره فيعلو ٬،ليستبني شبهة يف يظهر ٬،مفضل يا: X قال .التسليم إليه

 لتلزمهم واملوافقني واملبطلني احملقني أفواه على ذلك ويكثر ٬،ونسبه وكنيته بامسه وينادي
 مسى وقلنا وكنيناه ومسيناه ونسبناه عليه ودللنا قصصنا قد أنه على به مبعرفتهم احلجة
 واهللا ٬،نسباً وال كنية وال امساً له عرفنا ما الناس قولي لئال وكنيته  اهللا رسول جده

 كل لبعض بعضهم ليسميه حىت ألسنتهم على وكنيته ونسبه وبامسه به اإليضاح ليتحقق
 الذي هو" :وجل عز قوله يف  جده به وعد كما يظهره مث ٬،عليهم احلجة للزوم ذلك
  .)٢( )"املشركون كره ولو كله الدين على ليظهره احلق ودين باهلدى رسوله أرسل

ما يزعمه أمحد سلمان ختالفه الكثري جداً من الروايات٬، فأين هو مما قاله  بل احلقيقة إنّ
لو كان خرب األئمة االثين عشر : قالت الزيدية(: ؟ قال الشيخ الصدوق يف كتابه كمال الدين

اإلمامة حىت ملا كان الناس يشكون بعد الصادق جعفر بن حممد عليهما السالم يف  صحيحاً

                                                            
  .٣٣٧ص :نعمانيلل - الغيبة آتاب -١
 :المجلسي العالمة -  األنوار بحار وعنه ،١٨٠ – ١٧٩ص :الحلي سليمان بن الحسن -  الدرجات بصائر مختصر -٢
 ،مفضل يا: X قال ؟ التسليم وإليه X المهدي ظهور بدؤ فكيف! موالي يا: المفضل قال: (وفيه ،٣ص ٥٣ج

  ).الخ... آرهذ فيعلو ليستبين، شبهة في يظهر
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الشيعة منهم من  نّإحىت  ٬،يقول طائفة من الشيعة بعبد اهللا وطائفة بإمساعيل وطائفة تتحري
؟ إىل  إىل أين: فلما مل جيد عنده ما أراد خرج وهو يقول Xامتحن عبد اهللا بن الصادق 

ال : وإن موسى بن جعفر مسعه يقول هذا فقال له ٬،احلرورية ؟ أم إىل املرجئة أم إىل القدرية
فانظروا من كم وجه يبطل خرب . إىل املرجئة٬، وال إىل القدرية٬، وال إىل احلرورية ولكن إيلّ

اهللا لإلمامة٬، والثاين إقبال الشيعة إليه٬، والثالث حريSم عند  االثين عشر أحدها جلوس عبد
إمامهم موسى بن جعفر عليهما السالم حىت دعاهم  مل يعرفوا أنّامتحانه٬، والرابع أJم 

ويف هذه املدة مات فقيههم زرارة بن أعني وهو يقول واملصحف على موسى إىل نفسه 
إن هذا كله غرور من : فقلنا هلم". اللهم إين أئتم مبن أثبت إمامته هذا املصحف: "صدره

وذلك أنا مل ندع أن مجيع الشيعة عرف يف ذلك العصر األئمة االثين عشر القول وزخرف٬، 
األئمة بعده االثنا عشر٬، الذين هم خلفاؤه  أخرب أنّ رسول اهللا  إنّ: وإمنا قلنا بأمسائهم٬،

وأن علماء الشيعة قد رووا هذا احلديث بأمسائهم وال ينكر أن يكون فيهم واحد أو اثنان أو 
أكثر مل يسمعوا باحلديث٬، فأما زرارة بن أعني فإنه مات قبل انصراف من كان وفده ليعرف 

ى موسى بن جعفر عليهما السالم من حيث قطع اخلرب عذره اخلرب ومل يكن مسع بالنص عل
اللهم إين أئتم مبن يثبت هذا املصحف : فوضع املصحف الذي هو القرآن على صدره٬، وقال

: عليه إال ما فعله زرارة٬، على أنه قد قيل األمرإمامته٬، وهل يفعل الفقيه املتدين عند اختالف 
عليهما السالم وبإمامته وإمنا بعث ابنه عبيدا إن زرارة قد كان عمل بأمر موسى بن جعفر 

ليتعرف من موسى بن جعفر عليهما السالم هل جيوز له إظهار ما يعلم من إمامته أو 
  .)١( )يستعمل التقية يف كتمانه٬، وهذا أشبه بفضل زرارة بن أعني وأليق مبعرفته

 وزرارة ٬،X اهللا عبد أيب عن رياب بن علي وهذا صاحب بصائر الدرجات يروي عن
 احلسني بن علي إىل احلنفية بن حممد أرسل احلسني قتل ملا( :قال ٬،X جعفر أيب عن
X الوصية جعل قد كان  اهللا رسول أنّ علمت قد ٬،أخي بن يا :له قال مث به فخال 

 وقد X احلسني إىل مث X احلسن إىل مث X طالب أيب بن علي إىل بعده من واإلمامة
 ªا أحق وقدميي سين يف وأنا علي من ووالديت أبيك وصنو عمك وأنا يوص ومل أبوك قتل

                                                            
  .٧٥ – ٧٤ص: النعمة وتمام الدين آمال -١
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 يا :احلسني بن علي له فقال .جتانبين وال واإلمامة الوصية تنازعين فال حداثتك يف منك
 أيب إنّ ٬،عم يا .اجلاهلني من تكون أن أعظك إين ٬،حبق لك ليس ما تدع وال اهللا اتق ٬،عم

 يستشهد أن قبل ذلك يف إيلّ وعهد العراق إىل يتوجه أن قبل إيلّ أوصى عليه اهللا صلوات
 العمر نقص عليك أخاف فإين هلذا تتعرض فال عندي  اهللا رسول سالح وهذا ٬،بساعة

 جعفر أبو قال .ذلك عن ونسئله األسود احلجر إىل نتحاكم حىت تعال ٬،احلال وتشتت
X :ابدأ :حملمد علي فقال احلجر أتيا إذا حىت فانطلقا ٬،مبكة بينهما الكالم وكان 

 احلجر دعا مث اهللا وسأل الدعاء يف وابتهل حممد فسأله .لك ينطق أن وسله اهللا إىل وابتهل
 .ألجابك وإماماً وصياً كنت لو عم يا نكأ أما: X احلسني بن علي له فقال .جيبه فلم

 :قال مث أراد مبا احلسني بن علي اهللا فدعا .وسله أخي بن يا أنت فادع :حممد له فقال
 من أخربتنا ملا أمجعني الناس وميثاق واألوصياء األنبياء ميثاق فيك جعل الذيب أسئلك
 موضعه عن يزول أن كاد حىت احلجر فتحرك٬، X علي بن احلسني بعد واإلمام الوصي

 علي بن احلسني بعد واإلمامة الوصية إنّ اللهم :فقال ٬،مبني عريب بلسان اهللا أنطقه مث
X علي بن احلسني بن علي إىل X اهللا رسول بنت )السالم عليها( فاطمة بنا  

  .)١( )احلسني بن علي يتوىل وهو احلنفية بن حممد فانصرف .عليهم اهللا صلوات

لو كان حممد بن احلنفية رمحه اهللا يعلم ما يف الوصية ملا بلغ األمر إىل استشهاد : أقول
فاملقصود من  )واإلمامة يةالوص تنازعين فال(: احلجر األسود على ما فيها٬، وأما قوله املتقدم

مبعىن  )الوصية(الوصية هو الوصاية٬، بداللة ذكر اإلمامة معها٬، وإال ال معىن لئن ينازعه 
حممد بن احلنفية ال يدري ما يف الوصية٬، وملن  ٬، مث إنه اتضح من ذيل الرواية أنّ)٢() النص(

اج عليه مبا يف ٬، فما كان من اإلمام السجاد إال االحتجXاإلمامة بعد أخيه احلسني 
  .الوصية٬، على الرغم من عدم معرفة حممد والكثريون غريه �ا

: الطاق لصاحب علي بن زيد قال(: األمحسي مالك عن أيب ٬،وروى ابن شهرآشوب
 أبوك وكان ٬،نعم: قال ؟ بعينه معروفاً الطاعة مفترض إماماً حممد آل يف أنّ تزعم نكإ

                                                            
  .٥٢٢ – ٥٢١ص :الصفار الحسن بن محمد -  الدرجات بصائر -١
 أنه منهما آل ليدعي مثًال عامًا وصفًا ليس فهو اسمه، ذآر فيه ألن اإلمام منهما من يقرر الذي هو النص ألن -٢

   .صاحبه
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 احلار بالطعام يؤتى كان إن فواهللا يل يقول أن من مينعه كان فما وحيك: قال أحدهم٬،
 حر من عليÈ يشفق كان نهأ افتراه ٬،يلقمنيها مث فيربدها املضغة ويتناول فخذه على فيقعدين
 الباقر حممد ألخيك وأطع فامسع مت أنا إذا: يل فيقول النار حر من عليÈ يشفق وال الطعام
 فتكفر لك يقول أن كره: فقال ٬،جاهلية ميتة أموت يدعين وال عليك٬، احلجة فإنه ابين

 وله املشيئة فيك هللا مرجياً فتركك شفاعة فيك له يكون وال الوعيد عليك اهللا من فيجب
 ليوسف يعقوب يقول: قال األنبياء٬، بل: قال ؟ األنبياء أم أفضل أنتم: قال مث الشفاعة٬، فيك

 يكيدونه ال كانوا حىت خيربهم ملْ ملَ "كيداً لك فيكيدوا إخوتك على رؤياك تقصص ال"
 قلبه من مبوضعه أخربك هو نإ حممد على منك خاف ألنه ؛كتمك أبوك وكذا كتمهم ولكن
 الصادق فبلغ. إخوته من يوسف على يعقوب خاف كما كيداً له فتكيد به اهللا خصه ومبا
X ١( )غريه خاف ما واهللا: فقال مقاله(.  

من هم يف القرب من آبائهم٬،  هذا زيد وهو من هو٬، وهؤالء أبناء يعقوب٬، وهم: أقول
ورغم ذلك ال يعرفون شيئاً عن أمر الوصية٬، بل وميتنع آباؤهم عن إعالمهم �ا٬، فكيف 

  ؟ )٢( يكون معىن الوصية الظاهر ما زعمه أمحد سلمان من معرفة اجلميع٬، أو األكثر �ا

: فيقول بالرك ويقدم(: Xما ورد يف الروايات اليت استشهد �ا٬، من قبيل قوله : ثانياً
 عنها سألتÆ املدينة قدمتÆ إذا اليت(: ٬X، وقوله )فالن إىل: فيقال؟  فالن من أوصى إىل

 .)فالن ابن فالن إىل: فيقولون؟  أوصى فالن من إىل: والصبيان العامة

٬، وإمنا ذُكرت من باب )الوصية الظاهرة(مل ت�ذكر هذه التعبريات تفسرياً ملعىن : أقول
ري من األئمة ال ينطبق عليهم هذا املعىن٬، وهذه بعض األمثلة من ضرب املثل٬، وإال فالكث

  :كتاب الكايف

احلسني بن علي عليهما السالم ملا حضره الذي حضره٬،  إنّ(: قال٬، Xعن أيب جعفر 
ووصية ظاهرة وكان  ملفوفاً فدفع إليها كتاباً Xدعا ابنته الكربى فاطمة بنت احلسني 

                                                            
  .٢٢٣ص ١ج :آشوب شهر ابن - طالب أبي آل مناقب -١
 ولما الفتن، بينهم حصلت لما سلمان، أحمد يزعم آما الوصية، في بما يعلمون جلهم أو الشيعة، أآثر آان لو -٢

 وبعضهم األفطح، اهللا عبد بإمامة قال وبعضهم الواقفية، فتنة في السوء فقهاء تبع فبضهم قددا، طرائق توزعتهم
  .مطالع على يخفى ال مما.. و..  و زيد، بإمامة والبعض إسماعيل، بإمامة
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معهم ال يرون إال أنه ملا به٬، فدفعت فاطمة  وناًعلي بن احلسني عليهما السالم مبط
ما : قلت: قال .يا زياد مث صار واهللا ذلك الكتاب إلينا٬، Xالكتاب إىل علي بن احلسني 

فيه واهللا ما حيتاج إليه ولد آدم منذ خلق اهللا آدم : ؟ قال يف ذلك الكتاب جعلين اهللا فداك
  .)١( )فيه أرش اخلدش نّإ فيه احلدود٬، حىت إىل أن تفىن الدنيا٬، واهللا إنّ

احلسني صلوات اهللا عليه ملا صار إىل العراق استودع  إنّ(: قال٬، Xعن أيب عبد اهللا و
دفعتها  Xأم سلمة رضي اهللا عنها الكتب والوصية٬، فلما رجع علي بن احلسني 

  .)٢()إليه

فدخلت أبو جعفر املنصور يف جوف الليل فأتيته  بعث إيلّ(: قال ٬،عن أيب أيوب النحوي
فلما سلمت عليه رمى : عليه وهو جالس على كرسي وبني يديه مشعة ويف يده كتاب٬، قال

جعفر بن حممد قد  هذا كتاب حممد بن سليمان خيربنا أنّ: وهو يبكي٬، فقال يل بالكتاب إيلّ
فكتبت : قال ٬،اكتب: ؟ مث قال يل وأين مثل جعفر    ثالثاً   مات٬، فإنا هللا وإنا إليه راجعون 

اكتب إن كان أوصى إىل رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه٬، : لكتاب٬، مث قالصدر ا
حدهم أبو جعفر املنصور وحممد بن أفرجع إليه اجلواب أنه قد أوصى إىل مخسة و: قال

  .)٣( )سليمان وعبد اهللا وموسى ومحيدة

ر فالراكب إذا بلغ املدينة وسأل عن صاحب الوصية ال يستطيع الكبار فضالً عن الصغا
٬، وأما يف Xيف حالة اإلمام احلسني ألJم مل يشهدوا إيصاء السابق له٬،  ؛أن يرشدوه له

  !! فسريشدون إىل مخسة Xحالة اإلمام الصادق 

א Wא
كشف  وأنه ٬،قبله أحد به يأتô مل بعلمٍ جاء أنه إمساعيل أمحد يدَّعي( :يقول أمحد سلمان

 يوجد ال أنه ادَّعى ٬،)املتشا�ات( امسه كتاب إليه سبن� وقد ٬،املعارف وأسرار العلوم غوامض
 ومليء متهافت الكتاب هذا أن واحلق !فيه ما على يرد أن استطاع الناس من أحد

                                                            
  .٣٠٤ – ٣٠٣ص ١ج :الكليني الشيخ - الكافي -١
  .٣٠٤ص ١ج :الكليني الشيخ - الكافي -٢
  .٣١٠ص ١ج :الكليني الشيخ - الكافي -٣
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 الرجل جهل وأثبتنا ٬،سابقاً منها بعضاً ذكرنا فيه أكاذيب بل ٬،)١( والترÈهات باخلزعبالت
الذي  علمه مبلغ للجميع ليتبيَّن؛ الرجل آراء لبعض مثاال اآلن وسنذكر .أقواله وفساد
 .)٢()يدَّعيه

ملا كُشف له ملكوت  Xفإبراهيم [: أما املثال الذي ذكره أمحد سلمان٬، فهو
٬، هذا ريب: قال Xنور علي  هذا ريب٬، فلما رأى: قال Xورأى نور القائم ٬، السماوات
إال بعد أن  متييز أJم عباد Xهذا ريب٬، ومل يستطع إبراهيم : قال حممد  نور فلما رأى

  .]كشف له عن حقائقهم

٬، وإليكم السؤال واجلواب Xهذا املثال جزء يسري من جواب السيد أمحد احلسن 
 :كامالً مع هوامشه٬، لتتضح لكم الصورة كاملة

أن يقول عن الكوكب أو  Xكيف يليق بنيب من أويل العزم وهو إبراهيم : ٧ /سؤال[
  !؟ القمر أو الشمس بأنه ريب

أي ٬، يف عامل الشهادة Xهذا الكالم حصل من إبراهيم  م من يظن أنّمتوه :اجلواب
للتبكيت بقومه ؛ رمبا أعاده يف هذه احلياة الدنيا Xن كان إبراهيم إيف هذه احلياة الدنيا و

  .)٣( أو األرواح احملركة هلا٬، الذين يعبدون هذه الكواكب

                                                            
  ؟ لصاحبه نسبته من ترتعش فرائصك بال فما عندك، الكتاب قدر هو هذا آان إذا -١
  .١٩٧ص -٢
 له فقال السالم، عليهما موسى بن علي الرضا وعنده المأمون جلسم حضرت: قال الجهم، بن محمد بن علي عن -٣

 في القرآن من آيات عن فسأله: قال). بلى: (قال ؟ معصومون األنبياء أن قولك من أليس اهللا، رسول بن يا: المأمون
 َعَلْيِه َجنَّ َفَلمَّا(: X إبراهيم في وجل عز اهللا قول عن فأخبرني: له قال أن سأله فيما فكان ،)عليهم السالم( األنبياء
 الزهرة، يعبد صنف: أصناف ثالثة إلى وقع X إبراهيم إّن: (X الرضا فقال ،)َربِّي هذا قاَل َآْوَآبًا َرأى اللَّْيُل

 فرأى الليل عليه جن فلما فيه، اخفي الذي السرب من خرج حين وذلك الشمس، يعبد وصنف القمر، يعبد وصنف
 صفات من األفول ألن اآلفلين؛ أحب ال: قال الكوآب أفل فلما واالستخبار، اإلنكار على! ؟ ربي هذا: قال الزهرة
 لم لئن: قال أفل فلما واالستخبار، اإلنكار على! ؟ ربي هذا: قال بازغًا القمر رأى فلما القديم، صفات من ال المحدث
 الزهرة من أآبر هذا! ؟ ربي هذا: قال بازغة الشمس ورأى أصبح فلما الضالين، القوم من ألآونن ربي يهدني
 والقمر الزهرة عبدة من الثالثة لألصناف قال أفلت فلما واإلقرار، اإلخبار على ال واالستخبار اإلنكار على والقمر،
 ِمَن َأَنا َوما ِنيفًاَح َواْلَأْرَض السَّماواِت َفَطَر ِللَِّذي َوْجِهَي َوجَّْهُت ِإنِّي ُتْشِرُآوَن ِممَّا ٌء َبِري ِإنِّي َقْوِم يا(: والشمس
 بصفة آان لما تحق ال العبادة أن عندهم ويثبت دينهم، بطالن لهم يبين أن قال بما X إبراهيم أراد وإنما. )اْلُمْشِرِآيَن
 مما قومه على به احتج ما وآان واألرض، السماوات وخالق لخالقها، العبادة تحق وإنما والشمس، والقمر الزهرة
 بن يا درك، هللا: المأمون فقال. َقْوِمِه َعلى ِإْبراِهيَم آَتْيناها ُحجَُّتنا َوِتْلَك: وجل عز قال آما وآتاه وجل عز اهللا ألهمه
  .١ح ١٩٧ص ١ج: X الرضا أخبار عيون) اهللا رسول
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العقول التامة من األنبياء  أصحاب حممداً وآل حممد حريت أنوارهم القدسية نّأواحلقيقة 
  .)٢(امللك العالم سبحانه  حىت ظنوا أJم  ٬،)١(العظام واملالئكة الكرام 

هذا ريب٬، : قال Xورأى نور القائم ٬، ملا كُشف له ملكوت السماوات Xفإبراهيم 
هذا ريب٬، ومل يستطع : قال فلما رأى نور حممد ٬، هذا ريب: قال Xفلما رأى نور علي 

وتبيَّن أفوهلم وغيبتهم ٬، )٣( إال بعد أن كشف له عن حقائقهم ييز أJم عبادمت Xإبراهيم 
٬، وعندها فقط توجه إىل الذي فطر السموات. وعودSم إىل األنا يف آنات٬، عن الذات اإلهلية

  .)٤(كما ورد احلديث عنهم ) صنائع اهللا واخللق بعد صنائع هلم( وعلم أJم 

يف وصف  Xدعاء أيام رجب عن اإلمام املهدي  العذر٬، فقد ورد يف Xوإلبراهيم 
٬، فسبحان ربك رب )٥()ال فرق بينك وبينها إال أJم عبادك وخلقك( :حممد وآل حممد 
  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وسالم على حممد وآل حممد الطاهرين٬، العزة عما يصفون

 #تô وÆاَألرÿضِ وÆلôيÆكُونَ مôنÆ الْم�وقôنِنيÆ وÆكَذَلôكÆ ن�رِي إِبÿرÆاهôيمÆ مÆلَكُوتÆ السَّمÆاوÆا﴿ :قال تعاىل
Æنيôلôبُّ اآلفôبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ال أُحÆذَا رÆكَباً قَالَ هÿأَى كَوÆلُ رÿيÐالل ôهÿلَيÆنَّ عÆأَى  #)٦( فَلَمَّا جÆفَلَمَّا ر

                                                            
 . فراجع اآلذان، وعلة المعراج حديث في آما -١
صلى اهللا عليه ( الرسول فيه يقول )ى اهللا عليه وآلهصل( اهللا ورسول المؤمنين أمير بين دار الذي المعرفة حديث وفي -٢

 أرواحنا خلق وجل عز اهللا خلق ما أول ألن وتقديسه، وتهليله وتسبيحه ربنا معرفة إلى سبقناهم وقد… : ()وآله
 إنا ئكةالمال لتعلم فسبحنا أمرنا استعظموا واحدًا نورًا أرواحنا شاهدوا فلما المالئكة خلق ثم وتحميده، بتوحيده فأنطقنا
 هللنا، شأننا عظم شاهدوا فلما صفاتنا، عن ونزهته بتسبيحنا المالئكة فسبحت صفاتنا، عن منزه وانه مخلوقون، خلق
 شاهدوا فلما اهللا، إال إله ال: فقالوا دونه، أو معه نعبد أن يجب بآلهة ولسنا عبيد وإنا اهللا إال اله ال أن المالئكة لتعلم
: الشرائع علل) … جعله ما شاهدوا فلما به، إال المحل عظم ينال أن من أآبر اهللا أن مالئكةال لتعلم آبرنا محلنا آبر
 .٥ص ١ج
 قول بعد وهل حقيقية، معرفة عرفهم انه ال هو، بحسبه عليهم اهللا صلوات لهم X إبراهيم معرفة أن يخفى ال -٣

 عرفك وال وأنت، اهللا إال عرفني وال وأنت، أنا إال اهللا عرف ما ،علي يا: ( X لعلي )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول
 بتمام عرفهم X إبراهيم أن في والتوهم للشك مجال ،١٨٢ص ٧ج: للنمازي - البحار سفينة مستدرك) وأنا اهللا إال

 !؟ حقائقهم
 بين نورًا وعلي أنا آنت: ()صلى اهللا عليه وآله( النبي عن روي: ٦٤ص األنصاري للتبريزي البيضاء اللمعة في -٤

 نزل فلم -  عام ألف بأربعين آدم قبل: العوالم رواية وفي -  عام ألف عشر بأربعة عرشه يخلق أن قبل الرحمان يدي
 فنحن نورنا، من الخالئق اهللا خلق ثم سنة، ألف ثمانين في العظمة حضرة إلى وصلنا إذا حتى النور في نتمحض
 ) .صنائعنا بعد والخلق: (آخر حديث وفي). لنا صنائع آلهم والخلق اهللا صنائع

  .٣٩٣ص ٩٥ج: األنوار بحار -٥
 بالكواآب يقصد آيف: - اآلية هذه بيان في X الحسن أحمد السيد أحكمه ما على رّدًا - البعض قاله ما قبيح من -٦

 ال: ( الخلق سادة عن X إبراهيم يقول أن يعقل وهل السالم، عليهما والقائم وعليًا )صلى اهللا عليه وآله( محمدًا
 تلك رأى وعندما ،يغيب ال حاضر آامل إله عن وباحثًا مرتادًا آان X إبراهيم اهللا نبي أّن: والجواب! ؟)أحبهم

 صفات من الغياب أو األفول ألن يغيب؛ ربًا أعبد أن أحب ال أي اآلفلين، أحب ال: قال أفولها والحظ الكواآب
  .المحتاجين المخلوقين
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ÿهÆي ÿمÐن لôبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئÆذَا رÆازِغاً قَالَ هÆب ÆرÆالْقَم Æمِ الضَّال!نيÿالْقَو Æنôنَّ مÆبِّي ألكُونÆنِي رôفَلَمَّا  #د
ونَ رÆأَى الشَّمÿسÆ بÆازِغَةً قَالَ هÆذَا رÆبِّي هÆذَا أَكْبÆر� فَلَمَّا أَفَلَتÿ قَالَ يÆا قَوÿمِ إِنِّي بÆرِيٌء مِّمَّا ت�شÿرِكُ

  .)١(﴾رÿضÆ حÆنِيفاً وÆمÆا أَنÆاْ مôنÆ الْم�شÿرِكôنيÆإِنِّي وÆجَّهÿت� وÆجÿهِيÆ لôلÐذôي فَطَرÆ السَّمÆاوÆاتô وÆاَأل #

ولالحتجاج على عبدة ٬، ويف عامل الشهادة وتفسري كالم إبراهيم بأنه يف هذه احلياة الدنيا
ن الرواية الواردة يف تفسري أكما . ال ينايف ما قدمت٬، الكواكب أو عبدة الشمس باخلصوص

ولالحتجاج على املأمون ٬، Xعن اإلمام الرضا  هذه اآلية بأJا يف هذه احلياة الدنيا هي
ومن أين للمأمون العباسي أن يفقه كالم اإلمام ٬، األنبياء معصومون بأنّ )لعنه اهللا(العباسي 
X املأمون جمادل أراد بالسؤال االحتجاج على اإلمام  مث إنّ! ؟ لو تكلم يف امللكوتX 

  .Xلزاده اإلمام  زدين Xنه لو قال لإلمام الرضا إمث ٬، ال االستفهام

للكوكب والقمر والشمس هي  Xرؤية إبراهيم  على أنّ دالالسياق القرآين  نّإمث 
  .مللكوت السماوات Xفقد جاء الكالم عنها بعد الكالم عن إراءة إبراهيم ٬، رؤية ملكوتية

عن قول إبراهيم هذا ريب أشرك يف قوله هذا  Xقال س�ئل أبو عبد اهللا  :يف تفسري القمي
من قال هذا اليوم فهو مشرك ومل يكن إبراهيم مشرك وإمنا كان يف طلب ( :Xال ريب ق

  .)٢() ربه وهو من غريه شرك

٬، إمنا كان طالباً لربه ومل يبلغ كفراً( :عليهما السالموزاد عن أحدمها : ورواه العياشي

  .)٣( )وانه من فكر من الناس يف مثل ذلك فأنه مبرتلته

 وهو حبث عن الرب ٬،أي يف هذه احلياة الدنيا٬،  عامل الشهادةيف) هذا ريب: (فلو كان قوله
 Xنه من إبراهيم إبلى٬، . أو غريه Xوال فرق يف صدوره عن إبراهيم ٬، فهو قطعاً شرك

ملكوت السموات  Xليس شركاً؛ ألنه حبث ملكويت روحي بعد أن كشف إلبراهيم 
الشهادة يف هذه احلياة ألنه حبث يف عامل ؛ فهو شرك Xأما من غري إبراهيم . واألرض

  .الدنيا واألجسام املوجودة فيها
                                                            

  .٧٨ – ٧٥: األنعام -١
  .٢٠٦ص ١ج: لقميا تفسير -٢
  .٣٨ح ٣٦٤ص ١ج: العياشي تفسير -٣
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زلة ـبل هو مبن٬، الذي يبحث عن ربه يف امللكوت فليس مبشرك بيَّن أنّ Xاإلمام  نّإمث 
إن أمرنا صعب مستصعب ال يتحمله إال نيب مرسل٬، أو ملك مقرب٬، أو ( .Xإبراهيم 

انتهى كالمه  .]متحن اهللا قلبه لإلمياننعم٬، ألنه مؤمن ا .)١( )مؤمن امتحن اهللا قلبه لألميان
X.  

 واضح هو كما الكالم وهذا: (وإليكم ما علق به أمحد سلمان على هذا الكالم٬، قال
 والتيه والضالل احلرية ونسبة!  العزم أويل اهللا من أنبياء من نيب إىل الكفر نسبة فيه للجميع

 .مبني وضالل حصرا كفر وهذا ٬،تعاىل اهللا غري بآهلة اعتقد إلبراهيم حىت
 إلبراهيم ينكشف كيف مث؟  الناس بعوام إبراهيم٬، فكيف اهللا نيب حال هو هذا كان وإذا
؟ خلقه بعض وبني بينه مييِّز ومل ٬،بعد ربَّه يعرف )٢( مل ال وهو واألرض السماوات ملكوت

 هلةآ باعتقاد ٬،العظيم الفادح اخلطأ هذا يف وقع فإنه له امللكوت عامل انكشاف إنه رغم بل
 .)٣( )تعاىل اهللا غري

يقول ما قاله أمحد سلمان٬،  Xال أظن عاقالً فهم كالم السيد أمحد احلسن : أقول
كما قال أمحد سلمان٬،  )تعاىل اهللا غري بآهلة اعتقد( Xمل يقل أبداً أن إبراهيم  Xفالسيد 

كن الكذب غري ومل ينسبه إىل احلرية والضالل والتيه٬، بل قال عنه إنه نيب ومن أويل العزم٬، ول
  .مستغرب من أمثال أمحد سلمان بطبيعة احلال

ال أريد الدخول يف مهاترات مع هذا اجلاهل٬، فقط أشري إىل أن ما مل يستوعبه عقل أمحد 
٬، )هذا ريب(: Xيف جتربته امللكوتية٬، قال عن نور القائم  Xسلمان هو كيف أن إبراهيم 

  ؟ ومثله عن نور علي وحممد صلوات اهللا عليهما

واجلواب ينبغي أن يكون يسرياً بالنسبة ملن قرأ كالم السيد أمحد احلسن٬، فعلى األقل 
وقد سبقناهم إىل معرفة ربنا وتسبيحه  :الرسول قال: (مرÈت يف أحد اهلوامش الرواية التالية

ألن أول ما خلق اهللا عز وجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وحتميده٬،  ؛وëليله وتقديسه

                                                            
  .٢٦ص: الدرجات بصائر مختصر -١
  !! إياه سيبويه آتاب في وردت آذا -٢
  .١٩٨ – ١٩٧ص -٣
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فلما شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم املالئكة  ٬،ئكةمث خلق املال
نه مرته عن صفاتنا٬، فسبحت املالئكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا٬، أإنا خلق خملوقون٬، و

فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا٬، لتعلم املالئكة أن ال اله إال اهللا وإنا عبيد ولسنا بآهلة جيب 
ال إله إال اهللا٬، فلما شاهدوا كرب حملنا كربنا لتعلم املالئكة : أو دونه٬، فقالوا أن نعبد معه

  .)١( )... اهللا أكرب من أن ينال عظم احملل إال به٬، فلما شاهدوا ما جعله أنّ

                                                            
 بن السالم عبد عن: يلي آما وتمامها ،٢٥٥ص: النعمة وتمام الدين وآمال ،٥ص ١ج: الشرائع علل في الرواية -١

 بن محمد أبيه عن محمد، بن جعفر أبيه عن ،جعفر بن موسى أبيه عن ضا،الر موسى بن علي عن الهروي، صالح
 قال: قال ،)عليهم السالم( طالب أبي بن علي أبيه عن علي، بن الحسين أبيه عن الحسين، بن علي أبيه عن علي،
 ،اهللا رسول يا: لتفق: X علي قال ،مني عليه أآرم وال مني أفضل خلقًا اهللا خلق ما: ()صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول
 وفضلني المقربين، مالئكته على المرسلين أنبياءه فضل وتعالى تبارك اهللا إن علي، يا: فقال ؟ جبرئيل أم أفضل فأنت
 يا .محبينا وخدام لخدامنا المالئكة وإن بعدك، من ولألئمة علي يا لك بعدي والفضل والمرسلين، النبيين جميع على
 ما نحن لوال علي يا بواليتنا، آمنوا للذين ويستغفرون ربهم بحمد يسبحون حوله نوم العرش يحملون الذين علي،
 سبقناهم وقد المالئكة، من أفضل نكون ال فكيف األرض، وال السماء وال النار، وال الجنة وال حواء وال آدم اهللا خلق
  .وتحميده بتوحيده فأنطقنا احناأرو خلق عزوجل اهللا خلق ما أول ألن وتقديسه، وتهليله وتسبيحه ربنا معرفة إلى
 وأنه مخلوقون، خلق إنا المالئكة لتعلم فسبحنا أمرنا، استعظموا واحدًا نورًا أرواحنا شاهدوا فلما المالئكة خلق ثم

 ال أن المالئكة لتعلم هللنا، شأننا عظم شاهدوا فلما ، صفاتنا عن ونزهته بتسبيحنا المالئكة فسبحت صفاتنا، عن منزه
 لتعلم آّبرنا محلنا آبر شاهدوا فلما اهللا، إال إله ال: فقالوا دونه، أو معه نعبد أن يجب بآلهة ولسنا عبيد وإنا اهللا إال إله

 قوة وال حول ال: قلنا والقوة العز من لنا اهللا جعله ما شاهدوا فلما به، إال المحل عظم ينال أن من أآبر اهللا أن المالئكة
 الطاعة فرض من لنا وأوجبه علينا به اهللا أنعم ما شاهدوا فلما باهللا، إال قوة وال لنا حول ال أن المالئكة لتعلم باهللا إال
 اهتدوا فبنا هللا، الحمد: المالئكة فقالت نعمته، على الحمد من علينا ذآره تعالى هللا يحق ما المالئكة لتعلم هللا الحمد: قلنا
  .يدهوتمج وتحميده وتهليله وتسبيحه اهللا توحيد معرفة إلى
 هللا سجودهم وآان وإآراما، لنا تعظيما له بالسجود المالئكة وأمر صلبه فأودعنا آدم خلق وتعالى تبارك اهللا إن ثم

 آلهم آلدم سجدوا وقد المالئكة من أفضل نكون ال فكيف صلبه، في لكوننا وطاعة إآرامًا وآلدم عبودية عزوجل
 فقلت محمد، يا تقدم: لي قال ثم مثنى، مثنى وأقام مثنى، مثنى جبرئيل أّذن السماء إلى بى عرج لما وإنه أجمعون،

 خاصة، وفّضلك أجمعين، مالئكته على أنبياءه فّضل وتعالى تبارك اهللا ألن نعم؛: فقال ؟ عليك أتقدم جبرئيل يا: له
 يا: فقلت عني، وتخلف محمد، يا تقدم: جبرئيل لي قال النور حجب إلى انتهيت فلما فخر، وال بهم فصليت فتقدمت
 هذا إلى فيه وجل عز اهللا وضعني الذي حدي انتهاء إن محمد، يا: فقال ؟ تفارقني الموضع هذا مثل في جبرئيل
  .جالله جل ربي حدود بتعدي أجنحتي احترقت تجاوزته فإن المكان،
 وسعديك ربي بيكل: فقلت محمد، يا: فنوديت ملكه، علو من اهللا شاء ما حيث إلى انتهيت حتى زجة النور في بي فزج

 ورسولي عبادي في نوري فإنك فتوآل، وعلي فاعبد فإياي ربك وأنا عبدي أنت محمد يا: فنوديت وتعاليت، تبارآت
 آرامتي، أوجبت وألوصيائك ناري، خلقت خالفك ولمن جنتي، خلقت اتبعك ولمن لك بريتي، على وحجتي خلقي إلى

  . ثوابي أوجبت ولشيعتهم
 يدي بين وأنا فنظرت عرشي، ساق على المكتوبون أوصياؤك محمد، يا: فنوديت ؟ ائيأوصي ومن رب، يا: فقلت
 أوصيائي، من وصي إسم عليه أخضر سطر نور آل في نورًا، عشر اثنى فرأيت العرش ساق إلى جالله جل ربي
 محمد، يا: فنوديت ؟ بعدي من أوصيائي هؤالء رب يا: فقلت أمتي، مهدي وآخرهم طالب، أبي بن علي: أولهم
 وعزتي بعدك، خلقي وخير وخلفاؤك أوصياؤك وهم ، بريتي على بعدك وحججي وأوصيائي أوليائي هؤالء

 األرض مشارق وألمكننه أعدائي، من بآخرهم األرض وألطهرن آلمتي بهم وألعلين ديني بهم ألظهرن وجاللي،
 وألمدنه بجندي، وألنصرنه األسباب، في وألرقينه الصعاب، السحاب له وألذللن الرياح، له وألسخرن ومغاربها،
 يوم إلى أوليائي بين األيام وألداولن ملكه، ألديمن ثم توحيدي، على الخلق ويجتمع دعوتي تعلو حتى بمالئكتي
  ).القيامة
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عن علي بن إبراهيم٬، عن أبيه٬، عن ابن أيب عمري٬، عن ابن : وهذه رواية أخرى شبيهة
 فداك يفجعلت : فقلت ؟ ما تروي هذه الناصبة: قال(( :قال ٬،Xاذينة٬، عن أيب عبد اهللا 

بن كعب رآه  أيبإن : إJم يقولون: ٬، فقلتيف أذا�م وركوعهم وسجودهم: ؟ فقال ماذا
فقال له : قال .دين اهللا عز وجل أعز من أن يرى يف النوم كذبوا فإنّ: يف النوم٬، فقال
اهللا عز  إنّ: Xال أبو عبد اهللا ٬، فقجعلت فداك فأحدث لنا من ذلك ذكراً: سدير الصرييف

فبارك عليه٬، والثانية علمه فرضه  أوليهنإىل مساواته السبع أما  وجل ملا عرج بنبيه 
كانت حمدقة بعرش اهللا تغشي  فأنزل اهللا حممالً من نور فيه أربعون نوعاً من أنواع النور٬،

وواحد منها  أبصار الناظرين٬، أما واحد منها فأصفر فمن أجل ذلك اصفرت الصفرة٬،
بيض البياض٬، أأمحر فمن أجل ذلك امحرت احلمرة٬، وواحد منها أبيض فمن أجل ذلك 

يف ذلك احململ حلق وسالسل من فضة٬،  واأللوانوالباقي على ساير عدد اخللق من النور 
سبوح : مث عرج به إىل السماء فنفرت املالئكة إىل أطراف السماء وخرت سجداً وقالت

اهللا أكرب اهللا أكرب٬، مث فتحت : Xلنور بنور ربنا٬، فقال جربئيل قدوس ما أشبه هذا ا
كيف  ٬،يا حممد: أفواجاً وقالت أبواب السماء واجتمعت املالئكة فسلمت على النيب 

نعرفه وقد  وكيف ال: ؟ قالوا أفتعرفونه: أخوك إذا نزلت فاقرأه السالم٬، قال النيب 
وم القيامة علينا٬، وإنا لنتصفح وجوه شيعته يف أخذ ميثاقك وميثاقه منا وميثاق شيعته إىل ي

  .وإنا لنصلي عليك وعليه   يعنون يف كل وقت صالة    كل يوم وليلة مخساً 

مث زادين ريب أربعني نوعاً من أنواع النور ال يشبه النور األول وزادين حلقاً  ]:قال[
ية نفرت املالئكة وسالسل وعرج يب إىل السماء الثانية٬، فلما قربت من باب السماء الثان

سبوح قدوس رب املالئكة والروح٬، ما أشبه : إىل أطراف السماء وخرت سجداً وقالت
. أشهد أن ال إله إال اهللا٬، أشهد أن ال إله إال اهللا: Xهذا النور بنور ربنا٬، فقال جربئيل 

وقد : ٬، قالواهذا حممد : ؟ قال من هذا معك ٬،يا جربئيل: فاجتمعت املالئكة وقالت
اقرأ : وقالوا شبه املعانيق فسلموا علي» فخرجوا إيلّ: نعم٬، قال النيب : ؟ قال بعث

وكيف ال نعرفه وقد أخذ ميثاقك وميثاقه وميثاق : ؟ قالوا أ تعرفونه: أخاك السالم٬، قلت
يعنون يف    القيامة علينا وإنا لنتصفح وجوه شيعته يف كل يوم وليلة مخساً  شيعته إىل يوم
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مث زادين ريب أربعني نوعاً من أنواع النور ال تشبه األنوار األوىل٬، : لقا   كل وقت صالة 
سبوح قدوس رب : مث عرج يب إىل السماء الثالثة فنفرت املالئكة وخرت سجداً وقالت
حممداً  أشهد أنّ: Xاملالئكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا ؟ فقال جربئيل 

مرحباً باألول ومرحباً : فاجتمعت املالئكة وقالت. اهللاحممداً رسول  رسول اهللا٬، أشهد أنّ
قال النيب . باآلخر ومرحباً باحلاشر ومرحباً بالناشر حممد خري النبيني وعلي خري الوصيني

وكيف : هو يف األرض أ فتعرفونه ؟ قالوا: وسألوين عن أخي٬، قلت مث سلموا علي»: 
ق أبيض فيه اسم حممد واسم علي ال نعرفه وقد حنج البيت املعمور كل سنة وعليه ر

وشيعتهم إىل يوم القيامة٬، وإنا لنبارك عليهم كل يوم   ]واألئمة[واحلسن واحلسني 
  .وميسحون رؤوسهم بأيديهم  يعنون يف وقت كل صالة    وليلة مخساً 

مث زادين ريب أربعني نوعاً من أنواع النور ال تشبه تلك األنوار األوىل٬، مث عرج يب : قال
نتهيت إىل السماء الرابعة فلم تقل املالئكة شيئاً ومسعت دوياً كأنه يف الصدور٬، حىت ا

: Xفاجتمعت املالئكة ففتحت أبواب السماء وخرجت إيل شبه املعانيق فقال جربئيل 
: فقالت املالئكة. حي على الصالة حي على الصالة٬، حي على الفالح حي على الفالح

. قد قامت الصالة٬، قد قامت الصالة: Xيل صوتان مقرونان معروفان٬، فقال جربئ
كيف تركت : هي لشيعته إىل يوم القيامة٬، مث اجتمعت املالئكة وقالت: فقالت املالئكة

نعرفه وشيعته وهم نور حول عرش اهللا وإن يف : وتعرفونه ؟ قالوا: أخاك ؟ فقلت هلم
حلسن واحلسني فيه اسم حممد وعلي وا ]فيه كتاب من نور[البيت املعمور لرقا من نور 

واألئمة وشيعتهم إىل يوم القيامة٬، ال يزيد فيهم رجل وال ينقص منهم رجل وإنه مليثاقنا 
ارفع رأسك يا حممد٬، فرفعت رأسي فإذا أطباق : وإنه ل̀يقرأ علينا كل يوم مجعة٬، مث قيل يل

طأطئ رأسك٬، أنظر ما ترى ؟ : السماء قد خرقت واحلجب قد رفعت٬، مث قال يل
فنظرت إىل بيت مثل بيتكم هذا وحرم مثل حرم هذا البيت لو ألقيت  فطأطأت رأسي

يا حممد إن هذا احلرم وأنت احلرام ولكل مثل : شيئاً من يدي مل يقع إال عليه٬، فقيل يل
ادنُ من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك  ٬،يا حممد: مثال٬، مث أوحى اهللا إيلّ

ساق العرش األمين٬، فتلقى رسول اهللا  من صاد وهو ماء يسيل من فدنا رسول اهللا 
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اهللا عز وجل إليه أن  املاء بيده اليمىن فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمني٬، مث أوحى 
اغسل وجهك فإنك تنظر إىل عظميت٬، مث اغسل ذراعيك اليمىن واليسرى فإنك تلقى 

فإين  بيدك كالمي٬، مث امسح رأسك بفضل ما بقي يف يديك من املاء ورجليك إىل كعبيك
  .غريك٬، فهذا علة األذان والوضوء أبارك عليك وأوطيك موطئا مل يطأه أحد

استقبل احلجر األسود وكربين على عدد حجيب  ٬،يا حممد: مث أوحى اهللا عز وجل إليه
فمن أجل ذلك صار التكبري سبعاً؛ ألن احلجب سبع فافتتح عند انقطاع احلجب٬، فمن 

طابقة بينهن حبار النور وذلك النور الذي أنزله أجل ذلك صار االفتتاح سنة واحلجب مت
٬، فمن أجل ذلك صار االفتتاح ثالث مرات الفتتاح احلجب ثالث اهللا على حممد 

مرات٬، فصار التكبري سبعاً واالفتتاح ثالثا٬ً، فلما فرغ من التكبري واالفتتاح أوحى اهللا إليه 
أول السورة ٬، مث أوحى اهللا  سمِّ بامسي فمن أجل ذلك جعل بسم اهللا الرمحن الرحيم يف

احلمد هللا رب العاملني٬، قال النيب يف نفسه شكرا٬ً، فأوحى اهللا عز : إليه أن امحدين٬، فلما قال
وجل إليه قطعت محدي فسم بامسي فمن أجل ذلك جعل يف احلمد الرمحن الرحيم مرتني٬، 

وحى اهللا إليه احلمد هللا رب العاملني شكراً ٬، فأ: فلما بلغ وال الضالني قال النيب 
قطعت ذكري فسم بامسي فمن أجل ذلك جعل بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول السورة 

 #لْ ̀هو[ الل½̀ه أَح[دÒ قُ﴿ :اقرأ يا حممد نسبة ربك تبارك وتعاىل: مث أوحى اهللا عز وجل إليه 
  .﴾ح[دÒو[لَم] ي[كُن ل½̀ه كُفُواً أَ #لَم] ي[لÂد] و[لَم] ̀يولَد]  #الل½̀ه الصَّم[̀د 

مل : الواحد األحد الصمد٬، فأوحى اهللا إليه: مث أمسك عنه الوحي فقال رسول اهللا 
كذلك : يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد٬، مث أمسك عنه الوحي فقال رسول اهللا 

اركع لربك يا حممد٬، فركع فأوحى : ربنا٬، فلما قال ذلك أوحى اهللا إليه ]اهللا[اهللا كذلك 
أن ارفع : سبحان ريب العظيم ففعل ذلك ثالثا٬ً، مث أوحى اهللا إليه: اكع قلاهللا إليه وهو ر

أن اسجد : فقام منتصباً فأوحى اهللا عز وجل إليه رأسك يا حممد٬، ففعل رسول اهللا 
سبحان ريب : ساجدا٬ً، فأوحى اهللا عز وجل إليه قل لربك يا حممد٬، فخر رسول اهللا 

استو جالساً يا حممد٬، ففعل فلما رفع رأسه :  إليهاألعلى٬، ففعل ذلك ثالثا٬ً، مث أوحى اهللا
من سجوده واستوى جالساً نظر إىل عظمته جتلت له فخر ساجداً من تلقاء نفسه ال ألمر 
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انتصب قائما٬ً، ففعل فلم ير ما كان رأى من : أُمر به فسبح أيضا ثالثا٬ً، فأوحى اهللا إليه
  .وسجدتني العظمة فمن أجل ذلك صارت الصالة ركعة

اقرأ باحلمد هللا٬، فقرأها مثل ما قرأ أوال٬ً، مث أوحى اهللا عز : أوحى اهللا عز وجل إليه مث
إليه اقرأ إنا أنزلناه فإ�ا نسبتك ونسبة أهل بيتك إىل يوم القيامة٬، وفعل يف الركوع : وجل

ارفع رأسك يا : مثل ما فعل يف املرة األوىل مث سجد سجدة واحدة٬، مث أوحى اهللا إليه
يا حممد اجلس٬، فجلس فأوحى اهللا إليه يا حممد : ربك٬، فلما ذهب ليقوم قيلحممد ثبتك 

بسم اهللا وباهللا وال إله إال اهللا واألمساء : إذا ما أنعمت عليك فسمِّ بامسي فأُهلم أن قال
: يا حممد صل على نفسك وعلى أهل بيتك٬، فقال: احلسىن كلها هللا٬، مث أوحى اهللا إليه

يت٬، وقد فعل٬، مث التفت فإذا بصفوف من املالئكة واملرسلني صلى اهللا علي وعلى أهل بي
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، فأوحى اهللا : يا حممد سلم عليهم٬، فقال: والنبيني فقيل

  .ية والرمحة والربكات أنت وذريتكأن السالم والتح: إليه

 أحد وإنا أنزلناه مث أوحى اهللا إليه أن ال يلتفت يساراً وأول آية مسعها بعد قل هو اهللا
آية أصحاب اليمني و أصحاب الشمال فمن أجل ذلك كان السالم واحدة جتاه القبلة٬، 

 مسع اهللا ملن محده ألن النيب : ومن أجل ذلك كان التكبري يف السجود شكراً وقوله
مسع اهللا ملن محده٬، : مسع ضجة املالئكة بالتسبيح والتحميد والتهليل٬، فمن أجل ذلك قال

أجل ذلك صارت الركعتان األوليان كلما أحدث فيهما حدثا كان على صاحبهما ومن 
  .)١( )إعادëما فهذا الفرض األول يف صالة الزوال يعين صالة الظهر

٬، Xظنوا ما ظنه إبراهيم  ملا شاهدوا نور رسول اهللا  ها هم املالئكة : أقول
  ؟ فهل كفروا٬، كما يزعم أمحد سلمان

ـ ما مل يستوعبه هذا ا كما قال  )يف طلب ربه(كان  Xإن إبراهيم  )أمحد سلمان(ل
٬، أي يف رحلة معرفية٬، كُشف له فيها عن غطاء امللكوت فرأى األنوار Xاإلمام الصادق 

                                                            
  .٤٨٦ – ٤٨٢ص ٣ج:  الكليني الشيخ - الكافي -١
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ال فرق بينك (: ٬X، وهي أنوار وصفها اإلمام املهدي امللكوتية حملمد وعلي والقائم 
  .ها٬، وهلذا ظنها ما ظن)وبينها إال أ�م عبادك وخلقك

 مث؟ الناس بعوام إبراهيم٬، فكيف اهللا نيب حال هو هذا كان وإذا: (أما قول أمحد سلمان
 بينه مييِّز ومل ٬،بعد ربَّه يعرف مل ال وهو واألرض السماوات ملكوت إلبراهيم ينكشف كيف
 الفادح اخلطأ هذا يف وقع فإنه له امللكوت عامل انكشاف إنه رغم بل؟ خلقه بعض وبني
  .٬، فهو مبثابة الوثيقة الرمسية اليت تعلن جهله وإفالسه)تعاىل اهللا غري آهلة تقادباع ٬،العظيم

فإبراهيم مل يعتقد بوجود آهلة غري اهللا تعاىل٬، بل ظن النورÆ األول الذي رآه نورÆ اهللا عز 
وجل٬، فلما أفل علم أنه ليس نور اهللا ألن نور اهللا ال أفول له٬، وهكذا األمر مع األنوار 

هو يف رحلة معرفة اهللا تعاىل كان البد أن مير باألنوار العلوية اليت متثل الباب األخرى٬، ف
بنا عبد اهللا٬، وبنا عرف : (يقول Xمسعت أبا جعفر : قال ٬،عن بريد العجلي. ملعرفة اهللا

  .)١( )اهللا٬، وبنا وحِّد اهللا تبارك وتعاىل٬، وحممد حجاب اهللا تبارك وتعاىل

حنن خزان اهللا يف الدنيا واآلخرة (: مسعته يقول: قال ٬،Xجعفر  يبعن أ ٬،عن سديرو
  .)٢( )وشيعتنا خزاننا ولوالنا ما عرف اهللا

األوصياء هم أبواب اهللا عز وجل اليت (: Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،وعن أيب بصري
  .)٣( )يؤتى منها ولوالهم ما عرف اهللا عز وجل وªم احتج اهللا تبارك وتعاىل على خلقه

عرفة البد أن مير بأبواب اهللا عز وجل٬، الذين �م ي�عرف اهللا٬، فسؤال أمحد طريق امل ٬،إذن
 مل ال وهو واألرض السماوات ملكوت إلبراهيم ينكشف كيف: (سلمان االستنكاري

. ال حمل له٬، فما حدث مل يكن بعد االنكشاف كما قد يظن٬، بل أثناءه٬، وبسببه) ربَّه يعرف
ق له أن عرفها٬، أي مل يكن يعرفها قبل انكشاف واحلقائق اليت ظهرت إلبراهيم مل يسب

  .امللكوت له٬، ومن هنا بالتحديد كان انبهاره �ا

                                                            
 .١٤٥ص ١ج: الكافي -١
  . ١٢٥ص: الصفار الحسن بن محمد -  الدرجات بصائر -٢
  .١٩٣ص ١ج: الكافي -٣
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ال غرابة أن جيهل أمحد سلمان هذه املعارف العالية٬، ومن أين له أن يعرفها وهو  :أقول
  ! )١( إمنا يأخذ من أناس يفسرون صبغة اهللا بأJا املرق

٬، فغري )٢(  Xوأغنتهم عن ما يقوله قائم آل حممد الروايات بينت املعىن  أما قوله إنّ
وعدونا بأن قائمهم سيضيف مخسة  ألن القرآن ال تفىن عجائبه٬، وآل حممد  ؛صحيح

  .وعشرين حرفاً للحرفني اللذين أخرجومها للناس٬، فيبث العلم سبعة وعشرين حرفاً

مل ومل تعد بالناس وما أشبه كالم هذا اجلاهل مبا يقوله الوهابيون من أن الدين قد اكت
 آي[ةٌ ت[أْتÂين[ا أَو] اللّ̀ه ̀يكَلÁ̀من[ا لَو]الَ ي[ع]لَ̀مونَ الَ ال½ذÂين[ و[قَالَ﴿٬، Xحاجة النتظار اإلمام املهدي 

 لÂقَو]مٍ اآلي[اتÂ ب[يَّنَّا قَد] قُلُو̀ب̀هم] ت[ش[اب[ه[ت] قَو]لÂهِم] مِّثْلَ قَب]لÂهِم مÂن ال½ذÂين[ قَالَ كَذَلÂك[
أي سؤال املأمون عن اآلية وجواب اإلمام    الرواية اليت ذكرها  هذا على أنّ. )٣(﴾نَ̀يوقẦنو

  .٬، كما يف كالمه أعالهXحتدث عنها السيد أمحد احلسن     Xالرضا 

 Wא
 مجلة من( :من سره أن يسمع العجب العجاب٬، فليسمع ما يقول أمحد سلمان٬، يقول

 بيَّنه ما اهللا حباكمية ومراده ٬،)اهللا حاكمية( لشعار رفعه تهدعو صدق على إمساعيل أمحد أدلÐة
 الناس حيكم به الذي القانون واضع وهو أن ٬،)اهللا حاكمية( املسمَّى إليه املنسوب الكتاب يف

                                                            
 في تعني" صبغ" وآلمة: (قال الشيرازي، مكارم الشيخ الراهن العصر في الشيعة مفسري آبير فسرها هكذا -١

 حال آل وعلى. الصبغ اسم المرق أنواع جميع على أطلق لهذا المرق، مع خبزه يلون اإلنسان أن وبما اللون، األصل
 يحضر الذي المرق مع الخبز أنواع أو الخبز، مع يؤآل الذي الزيتون زيت إلى إشارة تكون ربما" الصبغ" فكلمة
 على الجواب في ؟ والزيتون والعنب التمر: هي فواآه ثالث على أآد لماذا: سؤال يواجهنا وهنا. أخرى أشجار من
 اإلنسان لجسم مفيدة فاآهة نجد أن النادر من أنه أآدوا التغذية علماء أن هي علمية، بمسألة االهتمام من البد ذلك
  .الثالثة الفواآه هذه فائدة بقدر
 حميم صديق وهو آبيرة، تناوله عن الناتجة الحرارة ألن الجسم، وبناء الطاقة إنتاج في فائقة أهمية الزيتون لزيت
 وصفت فقد التمور أما. السالمة إآسير يعتبر وأخيرا األعصاب، ويقوي ويحميها، الكلية أمراض ويزيل للكبد،
 أن التغذية خبراء من آبير عدد ويرى وأسلمها، السكر أنواع أفضل من فسكرها الموجز، هذا يسعها ال بدرجة
 مادة عشرة ثالث التمور في العلماء آشف حيث السرطانية، باألمراض اإلصابة دون تحول التي األسباب من التمور
 بعض يراه آما فتعبر األعناب أما. الغذائية بالمواد غنيا مصدرا تعتبر وبهذا الفيتامينات، من أنواع وخمسة حيوية،
 اللحوم، تولده ما ضعف تعادل الجسم في حرارية طاقة وتولد األم، حليب تشبه فخواصها طبيعية، صيدلية العلماء
 – ٤٣٩ص ١٠ج: األمثل تفسير) مثلي وطاقة قوة اإلنسان فيتاميناته وتمنح البدن، عن السموم وتدفع الدم، وتصفي
  .اهللا أعزه السالم عالء الفاضل الشيخ لألخ - الحسن أحمد الوصي أحقية في المحكمات: آتاب نع نقًال ،٤٤٠
  .آتابه من ١٩٨ص انظر -٢
  .١١٨ :البقرة -٣
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 وأن ٬،الناس قبل من ال ٬،سبحانه اهللا قبل من يكون منصوباً أن بد ال واحلاكم ٬،تعاىل اهللا هو
 هو العصر هذا يف املسلمني مهام تويل من وميك!نوه املسلمون يبايعه أن جيب الذي احلاكم
  .)١( )معه فيه لنا نزاع ال الكالم وهذا .املهدي اإلمام

يف هذه الفقرة يبدو أمحد سلمان عاقالً مؤدبا٬ً، ال نزق فيه٬، وال رعونة٬، فهو يوضح معىن 
وهو يواصل كالمه٬، فبعد ٬، ويقول أنه ال نزاع له معنا فيه٬، ولكن لنستمع إليه )حاكمية اهللا(

 أمري مع اخلوارج فعله مبا تذك!رنا) اهللا حاكمية( وهي العبارة وهذه( :ثالثة أسطر فقط٬، يقول
  .)٢( )"هللا إال ال ح�كم"شعار  رفعوا املؤمنني حني

حاكمية (بربكم٬، هل هذا الرجل يعقل ما يقول٬، وكيف يعقل٬، وهو قبل قليل فسر معىن 
نا فيه٬، مث ها هو يزعم أن الذي ال ينازعنا فيه هو شيء ي�ذكّر بشعار وزعم أنه ال ينازع )اهللا

  .؟ إذن هو يرتضي شعار اخلوارج٬، وال نزاع له معهم باألحرى٬، ال معنا! اخلوارج

؟ ال يبدو  الذي نقله من كالم السيد أمحد احلسن )حاكمية اهللا(مث هل حقاً أدرك معىن 
منه شيئا٬ً، وإال ما كان له أن يشبهه مبقولة  ال بل من الواضح اجللي أنه مل يدرك. هذا

  .اخلوارج

الذي نقله  )حاكمية اهللا(فاخلوارج كانوا يقصدون من كلمتهم٬، معىن خمالفاً متاماً ملعىن 
٬، فهم يقصدون أن ال إمرة على الناس٬، كما قال األمري Xعن السيد أمحد احلسن 

X)حاكماً منصباً من اهللا عز وجلترى ضرورة أن يكون للناس  )حاكمية اهللا(٬، بينما )٣.  

٬، ليس صحيحا٬ً، فما ورد عن اإلمام )معه فيه لنا نزاع ال الكالم وهذا(: قوله واحلقيقة إنّ
 راية الرايات يف وليس: (خبصوص اليماين Xي�كذب هذا الكالم٬، فقد قال  ما Xالباقر 
  ).صاحبكم إىل يدعو ألنه ؛هدى راية هي اليماين٬، راية من أهدى

                                                            
  .٢٠٠ص -١
  .٢٠٠ص -٢
 سمع لما الخوارج في X له آالم ومن: البالغة نهج: (٣٥٨ص ٣٣ج المجلسي العالمة -  األنوار بحار في ورد -٣

 البد وإنه إمرة ال يقولون هؤالء ولكن هللا إال حكم ال إنه نعم ،باطل بها يراد حق آلمة: قال" هللا إال حكم ال: "قولهم
 ويقاتل الفيء به ويجمع األجل فيها اهللا ويبلغ الكافر فيها ويستمتع المؤمن إمرته في يعمل فاجر أو بر أمير من للناس
  ).فاجر من ويستراح بر يستريح تىح القوي من للضعيف به ويؤخذ السبل به وتأمن العدو به
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احلديث عن الراية٬، والدعوة٬، الذي تضمنته الفقرة املقتبسة  الواضح جداً أنّ ولعل من
يشري إىل طبيعة املنظومة العقائدية٬، والفكرية٬، والسياسية حلركة اليماين املوعود٬، وهي منظومة 

يدعو إىل (موصوفة باهلدى كما ترون٬، وهذا اهلدى م�علل بأنه نتيجة لكون اليماين 
إىل صاحبكم هو أنه يدعو حلاكمية اهللا٬، أي إىل اخلليفة املُنصب من ٬، ومعىن يدعو )صاحبكم

  .Xاهللا٬، وهو اإلمام املهدي 

  ؟ غري السيد اليماين )يدعو إىل صاحبكم(هل يوجد من : وهنا يأيت السؤال التايل

سأبين اإلجابة عليه٬، وهو لكي ال أبدو متسرعاً يف اإلجابة٬، أشري قبالً إىل األساس الذي 
  :التايل

وردت يف سياق التعريف بشخصية اليماين املوعود٬،  )يدعو إىل صاحبكم(عبارة  نّإ
وكذلك يف سياق املدح واإلشادة برايته٬، وعلى هذا البد أن يكون ما تعرب عنه الرواية أمراً 
خيتص باليماين وحده٬، أي ميثل عالمة فارقة متيزه عن غريه٬، فبهذا وحده ميكن أن حتقق 

يقتضي ذكر ما ينفرد به    كما هو معلوم    ية٬، فالتعريف بشخص وظيفتها كعالمة تعريف
  .عن غريه

 )ألنه يدعو إىل صاحبكم(وكذلك فإن معىن املديح واإلشادة الذي تنطوي عليه عبارة 
مما يتفرد به السيد   وهو الدعوة إىل صاحبكم   يقتضي بدوره أن يكون سبب املديح 
  ؟ ر يشترك فيه الكثريوناليماين٬، وإال أي مديح٬، وأي إشادة يف أم

  ؟  هل يوجد يف العامل كله من يدعو إىل صاحبكم غري اليماين: واآلن انظروا

>
يعتذر أمحد سلمان للفقهاء الذين تنصلوا عن مبدأ حاكمية اهللا٬، ودخلوا يف حاكمية 

إن : يقول ال العراق أو إيران يف االنتخابات يف املشاركة إىل دعا ومن( :الناس٬، بقوله
 الناس ينتخبه املهدي وإمنا اإلمام قبال يف املسلمني إمام هو املنتخب وأن ٬،للناس احلاكمية
 رأي أخذ املهدي هو اإلمام فترة غيبة يف األمثل احلل أن باعتبار ٬،البالد شؤون بإدارة ليقوم
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 ويقوم لهمميثّ من الواحدة القبيلة أبناء ينتخب كما ٬،السياسي احلاكم اختيار يف الناس
  .)١( )ديين مقام أي أو دينية صفة له أي تكون أن دون من بشؤوJم

يتواصى به معممو هذا الزمان الرديء٬، ويرددونه كما تردد    ملن ال يعلم   هذا العذر 
  ! الببغاء حمفوظتها٬، بال كلل٬، وال ممل٬، وال أدراك بطبيعة احلال

رها ماكنة االستخفاف احلمقاء٬، وهي املسألة يف االنتخابات ليست كما تصو إنّاحلال و
أن الناس خيتارون من يدير شؤوJم٬، دون أن يسموه إماماً للمسلمني٬، وكأننا بإزاء مجعية 

املسألة . معلمني٬، أو بنائني٬، أو حىت زبالني جيتمعون ليختاروا من بينهم رجالً لنظم أمرهم
االنتخابات يعين الدخول يف أكرب من هذا التصوير املخادع بكثري جدا٬ً، فالدخول يف لعبة 

وكما هو واقع    إطار لعبة أكرب تتمثل بالنظام الدميقراطي بكل أصوله وقواعده٬، ومن بينها 
  .احلكم وفقاً لدستور٬، وقوانني وضعية مل يرتل اهللا �ا من سلطان   يف العراق 

تسبب �ا  لتربير احنرافاSم٬، فالغيبة هم من Xوإذا كانوا يتذرعون بغيبة اإلمام املهدي 
٬، وعذرهم بالتايل أقبح من )٢( Xبتقاعسهم٬، وعدم استعدادهم لنصرة اإلمام املهدي 

٬، يدخلون٬، Xإذ بدالً من االستعداد٬، وSيئة النفس٬، وشحذ اهلمم الستقبال اإلمام . ذنبهم
وي�دخلون الناس معهم يف مشاريع أقل ما يقال عنها إJا تشغل الناس عن الوظيفة اليت ي�فترض 

  .أن ينجزوها٬، وهي االستعداد املشار إليه �م

فهل أتعس من أناس غيبوا إمامهم٬، مث٬، وبذريعة غيابه٬، يفعلون كل ما ميكن أن يبقيه 
  ؟! غائبا٬ً، ويؤجل ظهوره

                                                            
  .٢٠١ص -١
 إذا وبالتالي وجورًا، ظلمًا ملئت آما وعدًال قسطًا، األرض وملئ اإللهي، العدل دولة بإقامة تتلخص اإلمام وظيفة -٢
 - منه تقصيرًا هدفه تحقيقه وعدم غيبته تكون مهمته، أداء في معه والنهوض لنصرته، مستعدون الناس أن قلنا

 هم الناس بأن نقول أن إال يبقى فال. X حقه في ممكن غير وهذا عاتقه، على الملقاة بالوظيفة وتفريطًا -  وحاشاه
 بهم يفترض الذي اإليماني المستوى عن غائبون هم ألنهم عنهم غاب الذي إمامهم، غياب في السبب وهم المقصرون

  .حال أية على لنصوصا تؤآده ما وهذا. هم ال هو والمنتظر غيابهم، فالغياب له، الرقي



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ....................................................... ٢٧٤

: هؤالء القادة املزيفني ال يؤمنون حقيقة باإلمام املهدي٬، ولسان حاهلم يقول بل إنّ
٬، )١(يؤمنون به ألعدوا العدة٬، وأسهروا األجفان ٬، فلو كانوا)مات٬، هلك٬، يف أي وادÎ سلك(

فاإلميان به يعين اإلميان بأنه هو املنقذ٬، وهو الوحيد الذي يتحقق على يديه اهلدف اإلهلي٬، 
املتمثل بنشر التوحيد٬، والعدل٬، وكل ما ميثله الدين اإلهلي٬، وبالتايل فكل املشاريع األخرى 

                                                            
 اْلَهْيَكِل، ِمَن َوَمَضى َيُسوُع َخَرَج ُثم١َّ: (َواْلِعشُروَن الرَّابُع األصَحاُح - متى إنجيل في ورد آما ،X عيسى قال -١

 هُهَنا ُيْتَرُك َال ِإنَُّه: َلُكْم َأُقوُل َاْلَحقَّ هِذِه؟ َجِميَع َتْنُظُروَن َأَما«:َيُسوُع َلُهْم َفَقاَل٢. اْلَهْيَكِل َأْبِنَيَة ُيُروُه ِلَكْي َتَالِميُذُه َفَتَقدََّم
 .»!ُيْنَقُض َال َحَجٍر َعَلى َحَجٌر
 َمُةَعَال ِهَي َوَما هَذا؟ َيُكوُن َمَتى َلَنا ُقْل«:َقاِئِليَن اْنِفَراٍد َعَلى التََّالِميُذ ِإَلْيِه َتَقدََّم الزَّْيُتوِن، َجَبِل َعَلى َجاِلٌس ُهَو َوِفيَما٣

 َأَنا: َقاِئِليَن ِباْسِمي َسَيْأُتوَن َآِثيِريَن َفِإن٥َّ. َأَحٌد ُيِضلَُّكْم َال! اْنُظُروا«:َلُهْم َوَقاَل َيُسوُع َفَأَجاَب٤» الدَّْهِر؟ َواْنِقَضاِء َمِجيِئَك
 َتُكوَن َأْن ُبدَّ َال َألنَُّه. َتْرَتاُعوا َال ُاْنُظُروا،. ُروٍبُح َوَأْخَباِر ِبُحُروب َتْسَمُعوَن َوَسْوَف٦. َآِثيِريَن َوُيِضلُّوَن! اْلَمِسيُح ُهَو
 ِفي َوَزَالِزُل َوَأْوِبَئٌة َمَجاَعاٌت َوَتُكوُن َمْمَلَكٍة، َعَلى َوَمْمَلَكٌة ُأمٍَّة َعَلى ُأمٌَّة َتُقوُم َألنَُّه٧. َبْعُد اْلُمْنَتَهى َلْيَس َولِكْن ُآلَُّها، هِذِه

 اُألَمِم َجِميِع ِمْن ُمْبَغِضيَن َوَتُكوُنوَن َوَيْقُتُلوَنُكْم، ِضيق ِإَلى ُيَسلُِّموَنُكْم ِحيَنِئٍذ٩. اَألْوَجاِع ُمْبَتَدُأ ُآلََّها هِذِه ِكنََّول٨. َأَماِآَن
 َآَذَبٌة َأْنِبَياُء َوَيُقوُم١١. َبْعًضا ْمَبْعُضُه َوُيْبِغُضوَن َبْعًضا َبْعُضُهْم َوُيَسلُِّموَن َآِثيُروَن َيْعُثُر َوِحيَنِئٍذ١٠. اْسِمي َألْجِل

. َيْخُلُص َفهَذا اْلُمْنَتَهى ِإَلى َيْصِبُر الَِّذي َولِكِن١٣. اْلَكِثيِريَن َمَحبَُّة َتْبُرُد اِإلْثِم َوِلَكْثَرِة١٢. َآِثيِريَن َوُيِضلُّوَن َآِثيُروَن
 .اْلُمْنَتَهى َيْأِتي ُثمَّ. اُألَمِم ِلَجِميِع َشَهاَدًة اْلَمْسُكوَنِة ُآلِّ ِفي هِذِه اْلَمَلُكوِت ِبِبَشاَرِة َوُيْكَرُز١٤
 َفِحيَنِئٍذ١٦- اْلَقاِرُئ ِلَيْفَهِم- اْلُمَقدَِّس اْلَمَكاِن ِفي َقاِئَمًة النَِّبيُّ َداِنيآُل َعْنَها َقاَل الَِّتي» اْلَخَراِب ِرْجَسَة« َنَظْرُتْم َفَمَتى«١٥

 َفَال اْلَحْقِل ِفي َوالَِّذي١٨ َشْيًئا، َبْيِتِه ِمْن ِلَيْأُخَذ َيْنِزْل َفَال السَّْطِح َعَلى َوالَِّذي١٧ اْلِجَباِل، ِإَلى اْلَيُهوِديَِّة ِفي الَِّذيَن ِلَيْهُرب
 ِشَتاٍء ِفي َهَرُبُكْم َيُكوَن َال ِلَكْي َوَصلُّوا٢٠ !اَأليَّاِم ِتْلَك ِفي َواْلُمْرِضَعاِت ِلْلَحَباَلى َوَوْيٌل١٩. ِثَياَبُه ِلَيْأُخَذ َوَراِئِه ِإَلى َيْرجْع
 ُتَقصَّْر َلْم َوَلْو٢٢. َيُكوَن َوَلْن اآلَن ِإَلى اْلَعاَلِم اْبِتَداِء ُمْنُذ ِمْثُلُه َيُكْن َلْم َعِظيٌم ِضيٌق ِحيَنِئٍذ َيُكوُن َألنَُّه٢١ َسْبٍت، ِفي َوَال
: َأْو! ُهَنا اْلَمِسيُح ُهَوَذا: َأَحٌد َلُكْم َقاَل ِإْن ِحيَنِئٍذ٢٣. اَأليَّاُم ِتْلَك ُتَقصَُّر اْلُمْخَتاِريَن َألْجِل َولِكْن. َجَسٌد َيْخُلْص َلْم اَأليَّاُم ِتْلَك
 َأْمَكَن َلْو ُيِضلُّوا َحتَّى َجاِئَب،َوَع َعِظيَمًة آَياٍت َوُيْعُطوَن َآَذَبٌة َوَأْنِبَياُء َآَذَبٌة ُمَسَحاُء َسَيُقوُم َألنَُّه٢٤. ُتَصدُِّقوا َفَال! ُهَناَك

! اْلَمَخاِدِع ِفي ُهَو َها. َتْخُرُجوا َفَال! اْلَبرِّيَِّة ِفي ُهَو َها: َلُكْم َقاُلوا َفِإْن٢٦. َوَأْخَبْرُتُكْم َسَبْقُت َقْد َأَنا َها٢٥. َأْيًضا اْلُمْخَتاِريَن
. اِإلْنَساِن اْبِن َمِجيُء َأْيًضا َيُكوُن هَكَذا اْلَمَغاِرِب، ِإَلى َوَيْظَهُر اْلَمَشاِرِق ِمَن َيْخُرُج َقاْلَبْر َأنَّ َآَما َألنَُّه٢٧. ُتَصدُِّقوا َفَال
 .النُُّسوُر َتْجَتِمُع َفُهَناَك اْلُجثَُّة، َتُكِن َحْيُثَما َألنَُّه٢٨
 َوُقوَّاُت السََّماِء، ِمَن َتْسُقُط َوالنُُّجوُم َضْوَءُه، ُيْعِطي َال َقَمُرَواْل الشَّْمُس، ُتْظِلُم اَأليَّاِم ِتْلَك ِضيِق َبْعَد َوِلْلَوْقِت«٢٩

 َوُيْبِصُروَن اَألْرِض، َقَباِئِل َجِميُع َتُنوُح َوِحيَنِئٍذ. السََّماِء ِفي اِإلْنَساِن اْبِن َعَالَمُة َتْظَهُر َوِحيَنِئٍذ٣٠. َتَتَزْعَزُع السََّماَواِت
 ُمْخَتاِريِه َفَيْجَمُعوَن الصَّْوِت، َعِظيِم ِبُبوق َمَالِئَكَتُه َفُيْرِسُل٣١. َآِثيٍر َوَمْجٍد ِبُقوٍَّة السََّماِء َسَحاب َعَلى ِتًياآ اِإلْنَساِن اْبَن
 َرْخًصا ُغْصُنَها َصاَر َمَتى: َمَثَلاْل َتَعلَُّموا التِّيِن َشَجَرِة َفِمْن٣٢. َأْقَصاِئَها ِإَلى السََّماَواِت َأْقَصاِء ِمْن الرَِّياِح، اَألْرَبِع ِمَن

 َعَلى َقِريٌب َأنَُّه َفاْعَلُموا ُآلَُّه هَذا َرَأْيُتْم َمَتى َأْيًضا، َأْنُتْم هَكَذا٣٣. َقِريٌب الصَّْيَف َأنَّ َتْعَلُموَن َأْوَراَقَها، َوَأْخَرَجْت
 َال َآَالِمي َولِكنَّ َتُزوَالِن َواَألْرُض َالسََّماُء٣٥. ُآلُُّه هَذا َيُكوَن َحتَّى يُلاْلِج هَذا َيْمِضي َال: َلُكْم َأُقوُل َاْلَحق٣٤َّ. اَألْبَواِب
 .َيُزوُل
 ُنوٍح يَّاُمَأ َآاَنْت َوَآَما٣٧. َوْحَدُه َأِبي ِإالَّ السََّماَواِت، َمَالِئَكُة َوَال َأَحٌد، ِبِهَما َيْعَلُم َفَال السَّاَعُة َوِتْلَك اْلَيْوُم ذِلَك َوَأمَّا«٣٦
 َوَيَتَزوَُّجوَن َوَيْشَرُبوَن َيْأُآُلوَن الطُّوَفاِن َقْبَل الَِّتي اَأليَّاِم ِفي َآاُنوا َآَما َألنَُّه٣٨. اِإلْنَساِن اْبِن َمِجيُء َأْيًضا َيُكوُن َآذِلَك

 َأْيًضا َيُكوُن َآذِلَك اْلَجِميَع، َوَأَخَذ الطُّوَفاُن َجاَء َحتَّى َلُمواَيْع َوَلْم٣٩ اْلُفْلَك، ُنوٌح ِفيِه َدَخَل الَِّذي اْلَيْوِم ِإَلى َوُيَزوُِّجوَن،
 الرََّحى، َعَلى َتْطَحَناِن ِاْثَنَتاِن٤١. اآلَخُر َوُيْتَرُك اْلَواِحُد ُيْؤَخُذ اْلَحْقِل، ِفي اْثَناِن َيُكوُن ِحيَنِئٍذ٤٠. اِإلْنَساِن اْبِن َمِجيُء
 .اُألْخَرى ْتَرُكَوُت اْلَواِحَدُة ُتْؤَخُذ
 َهِزيٍع َأيِّ ِفي اْلَبْيِت َربُّ َعَرَف َلْو َأنَُّه: هَذا َواْعَلُموا٤٣. َربُُّكْم َيْأِتي َساَعٍة َأيَِّة ِفي َتْعَلُموَن َال َألنَُّكْم ِإًذا ِاْسَهُروا«٤٢
 اْبُن َيْأِتي َتُظنُّوَن َال َساَعٍة ِفي َألنَُّه ُمْسَتِعدِّيَن، َأْيًضا َأْنُتْم واُآوُن ِلذِلَك٤٤. ُيْنَقُب َبْيَتُه َيَدْع َوَلْم َلَسِهَر السَّاِرُق، َيْأِتي

 .اِإلْنَساِن
 ِإَذا ِذيالَّ اْلَعْبِد ِلذِلَك ُطوَبى٤٦ ِحيِنِه؟ ِفي الطََّعاَم ِلُيْعِطَيُهُم َخَدِمِه َعَلى َسيُِّدُه َأَقاَمُه الَِّذي اْلَحِكيُم اَألِميُن اْلَعْبُد ُهَو َفَمْن٤٥
 ِفي الرَِّديُّ اْلَعْبُد ذِلَك َقاَل ِإْن َولِكْن٤٨. َأْمَواِلِه َجِميِع َعَلى ُيِقيُمُه ِإنَُّه: َلُكْم َأُقوُل َاْلَحق٤٧َّ! هَكَذا َيْفَعُل َيِجُدُه َسيُِّدُه َجاَء
 ِفي اْلَعْبِد ذِلَك َسيُِّد َيْأِتي٥٠. السَُّكاَرى َمَع َوَيْشَرُب َوَيْأُآُل َقاَءُهُرَف اْلَعِبيَد َيْضِرُب َفَيْبَتِدُئ٤٩. ُقُدوَمُه ُيْبِطُئ َسيِِّدي: َقْلِبِه
  ).اَألْسَناِن َوَصِريُر اْلُبَكاُء َيُكوُن ُهَناَك. اْلُمَراِئيَن َمَع َنِصيَبُه َوَيْجَعُل َفُيَقطُِّعُه٥١ َيْعِرُفَها، َال َساَعٍة َوِفي َيْنَتِظُرُه َال َيْوٍم



  ٢٧٥............................... .................... ٢ج / ف ضجةيف القطي

لطريق املغلوطة ال يزيد صاحبه إال بعداً عن خاسرة ال حمالة٬، والدخول �ا كالسري يف ا
  ! اهلدف

א Wא
 الثكلى تضحك اليت األمور من: (٬، كتب أمحد سلمان ما يلي)١( حتت عنوان األحالم

 على أدلÐتهم أهم من جعلوها حيث ٬،والرؤى إمساعيل باألحالم ألمحد املروِّجني احتجاج
  .)٢( )وصدق دعوSم عقيدSم صحÈة

أمحد سلمان وسواه من  ليتكفل أحد العقالء بإخبار هذه الثكلى احلمقاء بأنّ: أقول
اجلهلة املخادعني يكذبون بقوهلم إننا نأخذ من الرؤى عقيدة٬، أو تشريعا٬ً، فاحلق إننا نراها 
حجة يف تشخيص مصداق حجة اهللا٬، فاهللا عز وجل جعل الرؤى من األدلة على تشخيص 

يف اجلزء األول من هذا الكتاب بعض اآليات اليت تدل على هذه  املرسلني٬، وقد ذكرت
  .)٣( احلقيقة

  

 
                                                            

 أحالم أضغاث قالوا بل(: تعالى قال الكريم، القرآن ذآرهم الذين بالكفرة اقتداًء أحالمًا الرؤى سلمان أحمد يسمي -١
 األحالم بتأويل نحن وما أحالم أضغاث قالوا(: تعالى وقال ،)األولون أرسل آما بآية فليأتنا شاعر هو بل افتراه بل

  .)بعالمين
 .٢٠٢ص -٢
  :يلي فيما بعضها، بعرض أآتفي األدلة من جدًا الكثير الحقيقة هذه على لالتدلي في ولنا: (هناك قلت -٣
 ِمَن َوَجاِعُلوُه ِإَلْيِك َرادُّوُه ِإنَّا َتْحَزِني َوَلا َتَخاِفي َوَلا اْلَيمِّ ِفي َفَأْلِقيِه َعَلْيِه ِخْفِت َفِإَذا َأْرِضِعيِه َأْن ُموَسى ُأمِّ ِإَلى َوَأْوَحْيَنا( .أ

 ألمه المرسلين من أنه على موسى تشخيص تم - الرؤيا أي - وفيها الرؤيا، عبر آان موسى ألم والوحي). يَناْلُمْرَسِل
  .الحال بطبيعة المكلفين من وهي
 آان الوحي آذلك وهنا ).ُمْسِلُموَن ِبَأنََّنا َواْشَهْد آَمنَّا َقاُلَوْا َوِبَرُسوِلي ِبي آِمُنوْا َأْن اْلَحَواِريِّيَن ِإَلى َأْوَحْيُت َوِإْذ( .ب

  .لهم) X عيسى( اهللا خليفة تشخيص تم وفيها بالرؤيا،
 َتْقُصْص َال ُبَنيَّ َيا َقاَل َساِجِديَن ِلي َرَأْيُتُهْم َواْلَقَمَر َوالشَّْمَس َآْوَآبًا َعَشَر َأَحَد َرَأْيُت ِإنِّي َأبِت َيا ِلَأِبيِه ُيوُسُف َقاَل ِإْذ( .ت

 نص الرؤيا أن على آذلك تدالن اآليتان وهاتان ).مُِّبيٌن َعُدوٌّ ِلِإلنَساِن الشَّْيَطاَن ِإنَّ َآْيدًا َلَك َفَيِكيُدوْا َوِتَكِإْخ َعَلى ُرْؤَياَك
 ويعلمون أنبياء أبناء ألنهم أخوته آيد من يوسف ابنه على يعقوب خشي ولذلك خليفته، أو اهللا، حجة على تشخيصي

  .المصداق ُتشخِّص الرؤيا أن
 قوله المثال، سبيل على منها اهللا، حجة مصداق تشخيص في آافية حجة الرؤيا أن على تدل آثيرة آيات وهناك .ث

 ِبِعْلِمِه َأنَزَلُه ِإَلْيَك َأنَزَل ِبَما َيْشَهُد الّلُه لَّـِكِن: (تعالى وقوله ،)َشِهيدًا ِبالّلِه َوَآَفى َرُسوًال ِللنَّاِس َوَأْرَسْلَناَك: (تعالى
 َبْيِني َشِهيدًا ِبالّلِه َآَفى ُقْل ُمْرَسًال َلْسَت َآَفُروْا الَِّذيَن َوَيُقوُل: (تعالى وقوله ،)َشِهيدًا ِبالّلِه َوَآَفى َيْشَهُدوَن ْلَمآلِئَكُةَوا

  ).الكريمة اآليات من الكثير وغيرها ،)اْلِكَتاِب ِعْلُم ِعنَدُه َوَمْن َوَبْيَنُكْم
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W
لطلبة احلوزات٬،  Xبعد أن ينقل فقرة من النصيحة اليت تقدم �ا السيد أمحد احلسن 

 تثبت وقفات عدة العبارات هذه مع ولنا: (٬، يكتب أمحد سلمان التعليق التايل)١( وغريهم
 الرؤى كل وليست ٬،كاذبة تكون وقد ٬،صادقة تكون قد الرؤيا أن: والأ :الرجل هذا جهل
  .)٢( )الروايات عليه دلت ما وهذا ٬،واحد نسق على

ال أدري حقاً !  سبحان اهللا٬، اجلاهل حيسب نفسه عاملا٬ً، واآلخرين كلهم جهاالً: أقول
احلسن كيف يكون هذا الكالم الذي كتبه أمحد سلمان نقضاً على ما قاله السيد أمحد 

X)؟ )٣  

                                                            
 يشهد وعلي لي، يشهد ومحمد لي، يشهد اهللا فها. العدلين شهادة نقبل نحن تقولون[: لتاليةا هي المقصودة الفقرة -١

 وعلي وموسى وجعفر ومحمد الحسين بن وعلي لي، يشهد والحسين لي، يشهد والحسن لي، تشهد وفاطمة لي،
 وقولهم دتهمشها تقبلون أفال. المؤمنون رآها التي الرؤى بمئات لي، يشهدون ومحمد والحسن وعلي ومحمد

 على اجتمعنا قد رأيتمونا فإذا( X وقالوا جاء إذا الحق صاحب على يجتمعون أنهم يخبروآم ألم. لكم ونصحهم
  .١٩٧ص :النعماني غيبة) بالسالح إلينا فأنهدوا رجل

 ِمْنُه َيَتَفطَّْرَن السََّماَواُت َكاُدَت*  ِإّدًا َشْيئًا ِجْئُتْم َلَقْد( )صلى اهللا عليه وآله( محمد اهللا برسول يتمثل الشيطان إّن تقولون
 َوَما َلُهْم َيْنَبِغي َوَما*  الشََّياِطيُن ِبِه َتَنزََّلْت َوَما( :يقول واهللا .٩٠ – ٨٩:مريم) َهّدًا اْلِجَباُل َوَتِخرُّ اْلَأْرُض َوَتْنَشقُّ

 بمحمد يتمثل فكيف القران، من بحرف ينطق أن يستطيع ال الشيطان آان فإذا .٢١١ – ٢١٠:الشعراء) َيْسَتِطيُعوَن
  .آله القرآن وهو )صلى اهللا عليه وآله(
 السماوات ملكوت بيده من ،٨٨ :المؤمنون) َتْعَلُموَن ُآْنُتْم ِإْن َعَلْيِه ُيَجاُر َوال ُيِجيُر َوُهَو َشْيٍء ُآلِّ َمَلُكوُت ِبَيِدِه َمْن ُقْل(

 حول وال ،)صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول حرمة وانتهكتم الشيطان، بيد الملكوت جعلتم إذ. اهللا أنصفتم ما واألرض،
  .العظيم العلي باهللا إال قوة وال

 اإلمام زمن في أحد آان وهل. اهللا سبحان بالرؤيا، تعرفونه حتى اهللا رسول رأيتم وهل: لهم وتقولون الناس تستخفون
 بالرؤيا اهللا رسول يرى أن أراد من X الصادق اإلمام وليق حتى! ؟ )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول رأى الصادق
  .الحديث آتب من وغيره السالم دار فراجعوا المعنى، هذا في آثيرة والروايات وآذا، آذا فليفعل
 السماوات ملكوت في  وسمع رأى الذي العادل، المؤمن شهادة فتردون فقط، صاحبها على حجة الرؤيا تقولون
 ِتْلَك( الجسماني العالم هذا في وسمع رأى فيما شهادته تقبلون إذن فكيف بالحق، خبرهأو )ليه وآلهصلى اهللا ع( اهللا رسول

 المنام في الحارث بن الفضل رآه ما بعد X العسكري الحسن اإلمام عن حديث في ،٢٢ :النجم) ِضيَزى ِقْسَمٌة ِإذًا
  .١٩٩ص ١٠ج :البحار سفينة) قظةالي في آالمنا مثل النوم في آالمنا إن: (X قال قال ما له وقال

صلى اهللا عليه (ألم يقبل رسول اهللا . ألنه رأى رؤيا ،سعيد األموي بنإيمان خالد  )صلى اهللا عليه وآله(ألم يقبل رسول اهللا 
إيمان الواقفية، ألنهم  Xألم يقبل اإلمام الرضا . إن محمدًا حق: وقال له Xإيمان يهودي رأى رؤيا بموسى  )وآله

ألم تأتي نرجس أم . إيمان وهب النصراني، ألنه رأى رؤيا Xألم يقبل اإلمام الحسين . حق Xى بأنه رأوا رؤ
إنا هللا وإنا إليه راجعون، ما أثقل … وألم … إلى اإلمام الحسن العسكري بسبب رؤيا رايتها، ألم  Xاإلمام المهدي 

راءآم، تدبروا حال األمم التي سبقتكم مع أنبيائهم الدنيا في آفة ميزانكم، وما أخف ملكوت السماوات عند أهواءآم وآ
  .])ليهم السالمع(
  .٢٠٤ ص -٢
   قّتاال تُك لم إذا*  بالسيِف تصنُع فما -٣
  خلخال لك وضعها*  السيِف حليَة فكّسر 
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الرؤى قد تكذب أحيانا٬ً، ولكن حمل الرتاع ليس هذا٬، وإمنا هل الرؤى  حنن نعلم أنّ
الصادقة حتديداً حجة يف تشخيص مصداق حجة اهللا كما نقول٬، وكما يدل عليه القرآن٬، 

  ؟ والكثري جداً من األحاديث٬، أم ليست حبجة٬، كما يزعم من ال يؤمنون بالغيب

 الرؤى بني تفريق دون من(ان لنا من أننا نقول بصحة كل األحالم أما ما نسبه أمحد سلم
٬، فكذب صريح٬، ميكن للقارئ التأكد منه من مراجعة كتبنا املوجودة يف )١( )الكاذبة الصادقة

لألستاذ أمحد  )كتاب فصل اخلطاب يف حجية رؤى أويل األلباب(مواقعنا٬، والسيما 
  .حطاب

مبن علمه٬، ومن يقف وراءه خزياً أن ال جيدوا  كفى �ذا اجلاهل عارا٬ً، وكفى: أقول
 .غري الكذبسالحاً يواجهون به أنصار اهللا 

<א
٬، "الشيطان بيد امللكوت جعلتم إذ اهللا أنصفتم ما": قوله والغريب( :يقول أمحد سلمان

 من وساوسه يشاء ما ويريهم ٬،املكلفني أحالم يف يتصرَّف الشيطان أن تؤكّد الروايات فإن
 ٬،مفضوحة مغالطة كالمه يف إن مث .الشيطان بيد امللكوت جعل يستلزم ال وهذا ٬،مر كما
 أن إذ؛ مركب وجهل ٬،فادح خطأ وهذا ٬،الرؤيا بامللكوت لعامل أو لألحالم تسميته وهو

 بلغ من إال عليه يطÐلع ال األخري هذا أن يعلم وال ٬،امللك وامللكوت عامل بني مييِّز ال الرجل
 :تعاىل قوله يف ٬،باليقني امللكوت القرآن قرن ولذلك ٬،للخواص إال ال تكون القرب من مرتبة

 على اطÐلع ٬، فمن"وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض وليكون من املوقنني"
 جماهدات طول اهللا إبراهيم بعد نيب ناهلا اليت اليقني مرتبة إىل وصل اهللا ملكوت
  .)٢()وابتالءات

  :ويرد عليه

                                                            
 عثرات بتسقط المنشغل سيبويه ينتبه لم ،"الكاذبة" ،"الصادقة" آلمتي بين" واو" هناك أن افترض. ٢٠٦ص -١

  ! الناس
  .٢٠٦ص -٢
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أضغاث األحالم اليت يتسبب �ا الشيطان ليست من امللكوت يف شيء٬، فعلى أمحد   ١
  .سلمان أن يتدراك جهله الفاضح بدل اSام اآلخرين باجلهل

الذي نقوله هو أن الرؤيا من عامل امللكوت٬، وليست هي كل عامل امللكوت٬، كما   ٢
  ! يطيب لك أن تكذب علينا

جهالً فاضحا٬ً، كما تزعم٬، وكان قولك بأن الرؤيا من عامل امللك٬،  وإذا كان قولنا هذا
  :٬، هو العلم٬، فما عساي أقول سوى ما قال أبو العالء املعري)١( الذي هو عامل املادة

Æمادر� بالبخلِ إذا وصف الطائي  
  خفيةٌ ها للشمس أنتôوقال السُّ
 سفاهةً السماَء األرض� تôوطاولَ

  مةٌـذمي إن احلياةَ رÿز� فيا موت�
  

  لُـقاـب ةôاهÆـهبالفَ ساًـر قوعيَّ  
  حائلُ كÆلون� وقال الدجى يا صبح�

ôالش� وفاخرتÿهÆاحلصى واجلنادلُ ب 
 ؟! هازلُ كôي إن دهرÆدÈجِ ويا نفس�

  

 إال ال تكون القرب من مرتبةال يطلع عليه إال من بلغ (إن عامل امللكوت : أما قوله  ٣
اهللا  نيب ناهلا اليت اليقني مرتبة إىل وصل اهللا ملكوت ىعل اطÐلع فمن: (٬، وقوله)للخواص

ألن الرؤيا وهو نافذة على عامل  ؛٬، فغري صحيح)وابتالءات جماهدات طول إبراهيم بعد
امللكوت٬، ميكن أن يطل منها حىت من ال يقني له٬، وليس كل من اطلع على شيء من 

  .Xاليت بلغها إبراهيم امللكوت من خالل الرؤيا٬، أو غريها يكون قد بلغ املرتبة 

  

                                                            
 أو المحسوس، العالم بأنه األول بوصف الملكوت وعالم الملك، عالم بين تميز وهي العلماء، بعض آلمات هذه -١

 وليس مجرد، عالم الرؤيا وعالم الغيب، عالم أو المجردات، عالم بوصفه والثاني الشهادة، عالم أو المادة، عالم
 اهللا خلق من يدرك ال ما: (١٢٦ – ١٢٥ص هامش األول الشهيد - نفليةوال األلفية في ورد: معلوم هو آما محسوسًا،

  ). والملك والشهادة الخلق عالم بأحدهما يدرك وما أيضا والغيب واألمر الملكوت عالم يسمى الحواس بإحدى تعالى
 داتالمجر عالم عليهم يطلق الروحانيون: (٢٠٥ص ١ج المازندراني صالح محمد مولي - الكافي أصول شرح وفي
 وعالم الشهود وعالم الماديات عالم المحسوس العالم هذا على يطلق آما األمر وعالم الملكوت وعالم الغيب وعالم
  ).الخلق وعالم الملك
 بعالم الملكوت يخص وقد: (آذلك ١٣٣ص ٤ج المازندراني صالح محمد مولي - الكافي أصول شرح وفي

  ).أولى هنا والتعميم والجسمانيات الماديات وعالم دةالشها بعالم الملك ويخص والروحانيات المجردات
 على يطلق الملكوت وعالم: (٣٢ص شرح النائيني حيدر بن محمد الدين رفيع -  الكافي أصول على الحاشية وفي

  ).والمقاِرنات الجسمانيات على يطلق الملك عالم أن آما والمفارقات، المجردات
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א Wא
 "الرؤيا ح�جَّة على صاحبها فقط"تقولون " :قال أمحد إمساعيل: ثانيا( :يقول أمحد سلمان

وأخربه  فتردÈون شهادة املؤمن العادل الذي رأى ومسع يف ملكوت السماوات رسول اهللا
  ."يف هذا العامل اجلسماين فكيف إذن تقبلون شهادته فيما رأى ومسع ٬،باحلق

وإمنا  "إن الرؤيا حجة على صاحبها فقط" ألنا ال نقول؛ وهذا كالم واضح البطالن
وأمحد إمساعيل قاس قبول ما  ٬،ال على صاحبها وال على غريه ٬،إJا ليست حبجة مطلقاً: نقول

 ٬،احلسÈية على قبول شهادة املؤمن العادل يف األمور يدَّعيه أتباعه من رؤيتهم للمعصومني
  .ال أننا نكذبه يف رؤياه ٬،ال قيمة هلا ألJا ليست حبجة واحلال أن شهادة املؤمن يف الرؤيا

إمساعيل الذين مل  ألJا صادرة من أتباع أمحد؛ ولكن هذه الدعاوى ال ميكن قبوهلا حبال
شهد وجيهاً أو عاملاً معروفاً  ومل نر رجالً فاضالً أو ٬،نتحقÐق من وثاقتهم وصدق قوهلم

  .)١( )بذلك

  :ويرد عليه
عن من تسميهم فضالء ووجهاء وعلماء٬، لو علم اهللا �م خرياً ألمسعهم٬، فكما ورد   ١

٬، فلماذا مل )٢( )رؤيا املؤمن جتري جمرى كالم تكلم به الرب عنده: (رسول اهللا 
  ؟ الرب ميكلمه

فليس   سنة هلا على الرغم من إثبات القرآن وال   أما كونك ال تؤمن حبجية الرؤيا   ٢
  ! بغريب٬، وال عجيب٬، بل هذا ما نعرفه عنكم

فهو  ]اخل... الرؤيا ح�جَّة على صاحبها فقط: تقولون[: Xأما قول السيد أمحد احلسن 
موجه جلماعة بعينها من املتزيني بزي العلماء٬، قالوا هذا القول٬، وإذا كان ذيوهلم يريدون أن 

إىل طرفه األقصى٬، فال غرابة فإنك لن جتين من يتنصلوا من قوهلم٬، ويذهبوا باالحنراف 
  ! الشوك العنب

                                                            
  .٢٠٧ – ٢٠٦ص -١
 .٣١٠ص ٥٨ج: األنوار بحار -٢
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W
؟ أن رؤية النيب واملعصومني يف املنام دائماً تكون رؤيا صادقة: ثالثاً( :يقول أمحد سلمان

  ؟ أو فيها تفصيل

إىل أن رؤية    كما يف التسجيل الصويت والكتب املنسوبة إليه    ذهب أمحد إمساعيل 
  :واستدل على ذلك بعدة أدلة ٬،ملعصومني يف املنام البد أن تكون رؤيا صادقةالنيب وا

مÆن تراه حدَّث أمريÆ ]: بن أيب بكر[فقلت حملمد : قال ٬،ما رواه سليم بن قيس: منها
وحديثه  ٬،رسول اهللا وإنه يراه يف منامه كل ليلة: فقال؟  املؤمنني عن هؤالء اخلمسة مبا قالوا

من رآين يف املنام فقد : فإن رسول اهللا قال ٬،ديثه إياه يف احلياة واليقظةإياه يف املنام مثل ح
  .فإن الشيطان ال يتمثÐل يب يف نوم وال يقظة وال بأحد من أوصيائي إىل يوم القيامة ٬،رآين

ولقد حدَّثين أيب عن جدي عن : وما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن اإلمام الرضا٬، قال
وال  ٬،ألن الشيطان ال يتمثÐل يف صوريت؛ ن رآين يف منامه فقد رآينم: أبيه أن رسول اهللا قال

وإن الرؤيا الصادقة جزء من  ٬،وال يف صورة أحد من شيعتهم ٬،يف صورة أحد من أوصيائي
  .سبعني جزء من النبوة

إذ  ٬،واستدالل أمحد إمساعيل وأتباعه املروِّجني له �ذه األخبار ال ينفعهم يف ما ذهبوا إليه
 ٬،ايات مل تطلق الرؤيا حبيث أن كل من رأى رجالً ظنه النيب يف املنام فقد رآه حقيقةأن الرو

ألن الشيطان ال : "يف قوله بل إن الروايات وضعت قيداً مهماً ٬،وأن املرئي هو املعصوم فعالً
الرواية منعت متثّل الشيطان بصورة ف "وال يف صورة أحد من أوصيائي ٬،يتمثÐل يف صوريت

أنا "وقال  ٬،متنع االدÈعاء فلو جاء الشيطان يف املنام ألحد الناس بصورة زيد املعصوم ومل
  .)١( )فهل ي�صدَّق أن هذا النائم رأى عÆمÿراً يف املنام "عمرو

الشيطان لعنه اهللا ميكنه التمثل بأي صورة شاء٬،  ورد يف بعض الروايات أنّ :ويرد عليه
٬، ومن بني هذه الروايات ما ورد )٢( حممد باستثناء صور األنبياء٬، واألوصياء٬، وشيعة آل 

                                                            
  .٢٠٨ – ٢٠٧ص -١
  .المتشيعة وليس المخصوصون، الشيعة المقصود -٢
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: قال. نعم: ؟ قلت أيب آتيه أنأخربين عن محزة أيزعم : قال أبو عبد اهللا(: قال ٬،عن زرارة
يقال له املتكون يأيت الناس يف أي  إبليس سلط شيطاناً إنّاملتكون٬،  إالكذب واهللا ما يأتيه 

وال واهللا ما يستطيع أن  ٬،رة كبريةن شاء يف صوإشاء يف صورة صغرية٬، و إنصورة شاء٬، 
  .)١( )Xيف صورة أيب  يءجي

: قال ٬،X اهللا عبد أيب على دخلت( :قال أبيه٬، عن عقبة٬، بن علي وما ورد عن
 يف يأيت املذهب له يقال شيطاناً إنّ: يقول أيب مسعت ينإف :إىل قوله... وجلست  فسلمت

  .)٢( )اخل.. نيب وصي وال نيب صورة يف يأيت ال أنه إال صورة٬، كل

متثل الشيطان بصورة فالن٬، أو فالن من الناس اهلدف منه إيهام الرائي  بطبيعة احلال إنّ
أي إن الشيطان٬، من خالل متثله بالصورة٬، . بأن من يراه هو صاحب الصورة٬، وليس شيطاناً

  .يستهدف إيهام الرائي بأنه احلقيقة اليت متثلها الصورة

الذي يسعى الشيطان٬، لعنه اهللا٬، للوصول إليه٬، فيتمثل  أما اهلدف األبعد٬، أو احلقيقي
  .بإخضاع الرائي للرسالة اليت يتضمنها املنام الذي رآه

واآلن إذا كان الشيطان لعنه اهللا ميكنه التمثل بأي صورة كانت٬، كما دلت الروايات 
  ؟ أعاله٬، فما الذي مينعه من التمثل بصور األنبياء واألوصياء٬، وشيعة آل حممد 

نفس الصور٬، مبا هي صور٬، أي مبا هي تشكالت معينة ليست هي  ن الواضح بأنّم
إن السبب ليس فنيا٬ً، كما يعربون٬، ألن صور األنبياء٬، : السبب٬، وبتعبري يقرب املعىن٬، أقول

  .واألوصياء يف هذا العامل ال ختتلف عن صور غريهم

ة إهلية من التمثل البد أن يكون السبب هو أJم مصروفون٬، أو ممنوعون٬، بقدر ٬،إذن
  .بصور األنبياء٬، واألوصياء٬، وشيعة آل حممد 

                                                            
  .٢١٤ص ٦٩ج :المجلسي العالمة - األنوار بحار: وعنه ،٥٨٩ص ٢ج :الطوسي الشيخ -  الرجال معرفة اختيار -١
  .٥٨٢ – ٥٨١ص ٢ج :الطوسي الشيخ -  الرجال معرفة اختيار -٢
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ولعلنا ال حنتاج إىل كثري كالم لفهم أن احلكمة٬، أو السبب احلقيقي يف املنع هو حفظ 
من اختراقات الشياطني لعنهم اهللا٬، وتزييفاSم٬، لتبقى بالنتيجة قناة نقية ) الرؤيا(هذه القناة 

  .)١( غري قابلة للتشكيك

أJا هذا النيب٬،    دون أن تتمثل بالصورة   هل ميكن للشياطني أن تدعي : ؤال اآلنالس
  ؟ أو ذاك الوصي 

الشيطان لعنه اهللا بدالً من اللجوء إىل وسيلة التمثل بالصورة  معىن السؤال هو أنّ: اجلواب
عاء بأنه إليهام الرائي بأنه صاحب الصورة٬، ومترير الرسالة بالنتيجة٬، يلجأ مباشرة إىل اإلد

  ! صاحب الصورة٬، فتصل الرسالة

وهذا٬، كما تالحظون٬، خبالف احلكمة٬، واهلدف من املنع٬، فقد قلنا أن سبب املنع هو 
حفظ قناة الرؤيا٬، ومن الواضح أن قدرة الشيطان على ادعاء أنه هذا النيب٬، أو ذاك الوصي 

  .بالصور لغو ال تأثري له يعين أنه قادر على الوصول ملبتغاه٬، وبالتايل يكون منعه من التمثل

قلة قليلة هم الذين شاهدوا صور األنبياء  ويزداد األمر وضوحاً إذا ما علمنا أنّ
واألوصياء٬، وهم بعض املعاصرين هلم٬، أما غريهم ممن مل يروهم٬، والسيما من األجيال 

  !! الالحقة٬، فيمكن للشياطني أن تتالعب �م عرب ادعاء شخصياSم

التمثل بالصور معىن البد أن يرادفه٬، بل يسبقه منعهم من ادعاء  لكي يكون ملنع ٬،إذن
  .شخصيات األنبياء واألوصياء٬، أي يكون هذا املنع من باب أوىل

العلماء  واعلم أنّ( :ميكننا االستئناس مبا قاله العالمة اÙلسي جواباً على هذه الشبهة  ٢
وال خيفى أن . بأي صورة كانت يف صورهم األصلية٬، أو املراد رؤيتهم  اختلفوا يف أنّ

يف : Xومل يسأله  ن الرائي مل يكن رأى النيب ٬، أل)٢( التعميم Xظاهر حديث الرضا 
                                                            

 الرؤيا، من جزءًا ليس الشيطان يلقيه فما الرؤيا، في يلقي الشيطان أن على دلت الروايات بعض إّن هنا يقال ال -١
 يمكن وبالتالي الحقيقة هذه البيت أهل بّين وقد الرائي، روع في يريده ما الشيطان يلقي الرؤيا تنتهي أن بعد بل

  .وتمييزها إليها االلتفات
يا ابن رسول : ل له رجل من أهل خراسان، أنه قاXعن أبي الحسن علي بن موسى الرضا : (الحديث هو التالي -٢

في المنام آأنه يقول لي آيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي واستحفظتم  )صلى اهللا عليه وآله(اهللا رأيت رسول اهللا 
 والنجم الوديعة ناأف ،نبيكم بضعة وأنا أرضكم في المدفون أنا: X الرضا له فقال! ؟ وديعتي وغيب في ثراآم نجمي

 آنا ومن ،القيامة يوم شفعاؤه وآبائي ناأف وطاعتي حقي من وتعالى تبارك اهللا أوجب ما يعرف وهو رنيزا ومن أال
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م أنه رآه بصورته األصلية بعيد عن السياق٬، فإن علX ôله على أنه مÿ؟ وحÆ أي صورة رأيته
ويقال يف العرف  يف املنام مل حيصل له علم يف املنام بأنه رآه٬، من األئمة  من رأى أحداً

رآه بصورة فالن٬، وال : واللغة أنه رآهم٬، وإن رأى الشخص الواحد بصور خمتلفة٬، فيقال
املراد رؤيته : والعامة أيضا اختلفوا يف ذلك٬، فمنهم من قال. يعدون هذا الكالم من املتناقض

: قال بصورته األصلية وأيدوه عن ابن سريين أنه إذا قص عليه رجل أنه رأى النيب  
وبعضهم قال بالتعميم وأيده . مل تره: صف يل الذي رأيته٬، فإن وصف له صفة ال يعرفها قال

من رآين يف املنام فقد رآين٬، فإين أرى يف : قال رسول اهللا : قال ٬،مبا رووه عن أيب هريرة
  .)١( )كل صورة

قصود هذا هو امل "أو أهلم يف قلبه": قوله( :وكذلك مبا ورد يف هامش شرح أصول الكايف
يعرفه بصورته حىت يعلم أن املتمثل بصورته هو  وإال فليس أحد ممن جاء بعد رسول اهللا 

وهو شبيه بزيد  ويلهم الرائي أنه هو  قد يرى رسول اهللا : أو بغري صورته فإن قيل
بعمرو ويلهم أيضا أنه هو فالبد أن يكون  مثال ويراه اآلخر يف صورة رجل آخر وشبيهاً

متثل أرواح : صور خمتلفة أو ال يكون هلذه الروايات مصداق يف اخلارج٬، قلنا لرسول اهللا 
األنبياء يف صور خمتلفة غري مستبعد لكن البد أن يكون صورة مناسبة حبيث إذا اهلم الرائي 

من عامل  اإلهلامأي متثل روحه يف هذه الصورة ال يستبشعه٬، وباجلملة  أنه رسول اهللا 
رائي ويعرف هو صحته بعلم ضروري ال يشك فيه وهذه الصورة الغيب يلقى إىل قلب ال

  .)٢( )�Xذا الكيفية ال تكون من الشيطان على ما أخرب به اإلمام 

  

  

                                                                                                                                                                              
 أن ،آبائه عن ،أبيه عن ،جدي عن ،أبي حدثني ولقد .واإلنس الجن الثقلين وزر مثل عليه آان ولو نجى شفعاءه
 في وال صورتي في يتمثل ال الشيطان ألن ؛زارني فقد منامه في زارني من: قال )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول
). النبوة من ًاجزء سبعين من جزء الصادقة الرؤيا ّنإو .شيعتهم من أحد صورة في وال أوصيائي من أحد صورة
 .٢٨٨ – ٢٨٧ص ١ج :الصدوق الشيخ - X الرضا أخبار عيون

  .٢٣٥ص ٥٨ج :المجلسي العالمة -  األنوار بحار -١
 في قوله على تعليقًا القول هذا ورد. ٣٧٧ص هامش ٧ج :المازندراني صالح محمد مولي -  الكافي أصول شرح -٢

 اهللا رسول هو آخر شخص قال أو اهللا رسول أنا: له وقال اليقظة أو النوم في صورته رأى من: قالوا ثم ومن: (المتن
 ).الشيطان تخييالت من المرئي وليس رآه فقد اهللا رسول أنه قلبه في ُألهم أو
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Wא
إذا : فإنه قال ٬،وهذا هو جواب الشيخ املفيد على هذه الروايات( :يقول أمحد سلمان

مع قله حيلة البشر  ٬،كفرعون ومن جرى جمراه جاز من بشر أن يدَّعي يف اليقظة أنه إله
مع  ٬،فما املانع من أن يدَّعي إبليس عند النائم بوسوسته له أنه نيب ٬،وزوال اللبس يف اليقظة

  .)١( )وكثرة اللبس املعترض يف املنام ٬،متكّن إبليس مبا ال يتمكÐن منه البشر

٬، أو عامل املادة الذي حنن فيه ادعاء فرعون اإللوهية يف اليقظة٬، أي يف عامل امللك: أقول
ألن اهللا عز وجل منحهم إمكانية أن  ؛اآلن ومثله ادعاء غريه النبوة واإلمامة٬، كل ذلك ممكن

يدÈعوا مثل هذه اإلدعاءات٬، فعلمنا عامل اختبار٬، يسÈر اهللا تعاىل للمكلفني حرية االختيار فيه٬، 
تنتمي له الرؤى٬، فال سلطان فيه  أما عامل امللكوت الذي. ليعلم من يؤمن منهم٬، ومن يكفر

  .)٢( إال هللا عز وجل

                                                            
  .٢٠٩ص -١
 من جاز إذا يقول اهللا رحمه شيخي آان وقد( :يلي وآما آامًال، الكراجكي الفتح أبو ذآره ما أورد الفائدة لتتميم -٢

 المانع فما اليقظة في اللبس وزوال البشر حيلة قله مع مجراه جرى ومن آفرعون اله انه اليقظة في يدعي أن بشر
 المعترض اللبس وآثرة البشر منه يتمكن ال بما إبليس تمكن مع بين انه له بوسوسته النائم عند إبليس يدعي أن من
 عليهم اهللا صلوات واألئمة اهللا رسول فيها رأى قد انه لإلنسان يتخيل التي المنامات من أن لك يوضح ومما المنام في
 أمير ومعه وآله هعلي اهللا صلى اهللا رسول المنام في رأيت يقول الشيعي ترى انك باطل هو ما ومنها حق هو ما منها

 وعمر بكر أبا وان بعده من خليفته انه ويعلمني غيره دون به باالقتداء يأمرني X طالب أبي بن علي المؤمنين
 ترى ثم الشيعة بمذهب يختص مما ذلك ونحو منهم بالبراءة ويأمرني مواالتهم عن وينهاني وأعداؤه ظالموه وعثمان
 بمحبتهم يأمرني وهو وعثمان وعمر بكر أبو ومعه النوم في وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت يقول الناصبي
 بمذهب يختص مما ذلك ونحو الجنة في معه وأنهم واآلخرة الدنيا في أصحابه أنهم ويعلمني بغضهم عن وينهاني
 في الدليلب ثبت ما منهما الحق يكون أن األشياء فأولى باطل واآلخر حق المنامين أحد أن محالة ال فتعلم الناصبة
 للناصبي يقول أن للشيعي يمكن وليس وبطالنه فساده عن الحجة أوضحت ما والباطل تضمنه ما صحة على اليقظة
 ناصبيا شاهدنا وقد بعينه هذا مثل له يقول أن يقدر ألنه وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت انك قولك في آذبت انك
 باطل المنامين أحد ان بذلك فبان نصبه حال في يراه آان مما بالضد منامات يرى بأنه تشيعه حال في وأخبرنا تشيع
  .٢١٣ص :الفوائد آنز) ذلك ونحو إبليس وسوسة من أو النفس حديث نتيجة من وانه
 يرى أن صح وإذا. اليقظة في المعصوم قاله تشخيصي نص عارضها ما إذا تسقط تشخيصي آنص الرؤيا: أقول

 ٢ج الكليني الشيخ -  الكافي في ورد. االستدراج معنى على ُيحمل فقد أعاله، الكالم في مذآور هو ما الناصبي
: فقال االستدراج، عن X اهللا عبد أبو سئل: قال ،أصحابه بعض عن رئاب، ابن عن ،محبوب ابن عن: (٤٥٢ص
 ال حيث نم مستدرج فهو الذنوب من االستغفار عن فتلهيه النعم عندها له ويجدد له فيملي الذنب يذنب العبد هو
  ).يعلم
 العجل وعبدوا السامري وأضلهم بعدك من قومك فتنا قد إنا: (٦٢ص ٢ج القمي إبراهيم بن علي - القمي تفسير وفي
 قد رأيتهم لما انى ،موسى يا مني :فقال ؟ ممن فالخوار السامري من العجل ،رب يا: X موسى فقال ،خوار وله
   ).فتنة أزيدهم أن أحببت العجل إلى عني ولوا
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 ت[ع]لَ̀مونَ كُن̀تم] إِن ع[لَي]هÂ ̀يج[ا̀ر و[لَا ̀يجِ̀ري و[̀هو[ ش[ي]ٍء كُلÁ م[لَكُو̀ت بِي[دÂهÂ م[ن قُلْ﴿: قال تعاىل
  .)١(﴾̀تس]ح[̀رونَ فَأَنَّى قُلْ لÂل½هÂ س[ي[قُولُونَ #

  .)٢(﴾̀تر]ج[̀عونَ و[إِلَي]هÂ ش[ي]ٍء كُلÁ م[لَكُو̀ت دÂهÂبِي[ ال½ذÂي فَ̀سب]ح[انَ﴿: وقال تعاىل

א Wא
بل إن بعض الروايات الشريفة دلÐت على وقوع مثل ذلك يف حياة أئمة أهل البيت : (قال
أخربين عن محزة أيزعم : قال أبو عبد اهللا: قال ٬،)٣( ما رواه الكشي بسنده عن زرارة: منها
إبليس سلط شيطانا يقال  إناملتكون٬،  إالكذب واهللا ما يأتيه : قال. نعم: ؟ قلت آتيه أيب أن

شاء يف صورة صغرية ٬، وان شاء يف صورة  إنله املتكون يأيت الناس يف أي صورة شاء٬، 
  .Xكبرية وال واهللا ما يستطيع أن جيئ يف صورة أيب 

محزة بن عمارة الزبيدي لعنه  كان: قال ٬،وروى أيضاً بسنده عن بريد بن معاوية العجلي
يزعم أنه قد أراه  إنسانيأتيين يف كل ليلة٬، وال يزال  Xأبا جعفر  إن: اهللا يقول ألصحابه

كذب عليه لعنة اهللا ما : فحدثته مبا يقول محزة٬، فقال Xإياه٬، فقدر يل أين لقيت أبا جعفر 
  .يقدر الشيطان أن يتمثل يف صورة نيب وال وصي نيب

: قال Xقال دخلت على أيب عبد اهللا  ٬،عن أبيه ٬،)٤( لي بن عقبةعن ع: كما روى
كان يف جملسك هذا أبو اخلطاب٬، ومعه سبعون٬، رجال كلهم : فسلمت وجلست٬، فقال يل

أال أخربكم بفضائل املسلم ٬، فال احسب أصغرهم : رمحتهم٬، فقلت هلم يءإليه يناهلم منهم ش
فالن قاري لكتاب اهللا عز : م أن يقالمن فضائل املسل: قلت. بلى جعلت فداك: قال إال

وجل٬، وفالن ذو حظ من ورع٬، وفالن جيتهد يف عبادته لربه٬، فهذه فضائل املسلم٬، مالكم 

                                                            
 .٨٩ – ٨٨ :المؤمنون -١
 .٨٣ :يس -٢
  .٥٤ص هامش :الحلي العالمة -  األقوال خالصة: انظر. الفاريابي أحمد بن بجبرئيل ضعيفة الرواية هذه -٣
 علي الشيخ - الحديث رجال علم مستدرآات في ورد. القمي يزيد بن محمد بن علي: منهم مجاهيل؛ فيها الرواية  -٤

 في آش روى. يذآروه لم: القمي يزيد بن محمد بن علي - ١٠٥١٥: (٤٧٦ – ٤٧ص ٥ج الشاهرودي النمازي
 في ورد. خالد بن عقبة: ومنهم). الخ -  عيسى بن محمد بن أحمد عن عنه، مسعود، بن محمد عن ١٨٩ص رجاله
 األسدي: خالد بن عقبة -  ٧٧٣٣ - ٧٧٢٠ - ٧٧٢٢: (٣٧٥ص الجواهري محمد - الحديث رجال معجم من المفيد
  ).الخ... الزيارات آامل في روى -  آتاب له -  مجهول -  X الصادق أصحاب من - آوفي
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فاين . املسلمون رأس واحد٬، إياكم والرجال فان الرجال للرجال مهلكة إمنا؟  وللرياسات
ه ال يأيت يف صورة نيب أن أالإن شيطانا يقال له املذهب يأيت يف كل صورة٬، : مسعت أيب يقول

قتلوا معه  أJموقد تراءى لصاحبكم فاحذروه٬، فبلغين  أالوال وصي نيب٬، وال أحسبه 
  .هالك إالفأبعدهم اهللا وأسحقهم أنه ال يهلك على اهللا 

ويدَّعي أنه  ٬،فكل هذه الروايات املباركة تؤك!د أن هناك شيطاناً يتراءى هلؤالء املنحرفني
  .وإبعادهم عن الصراط املستقيم ٬،إلضالهلم؛ م أفكاره املنحرفةأحد املعصومني ويدس هل

    عياذاً باهللا  بل إن الروايات الشريفة دلت على أن الشيطان رمبا يدَّعي أنه اهللا سبحانه 
  ! يف اليقظة فضالً عن املنام كما قال شيخنا املفيد أعلى اهللا مقامه

عن  Xحيدِّث أبا احلسن الرضا مسعت رجالً من الطيَّارة : قال ٬،ففي صحيحة يونس
: كنت يف بعض الليايل وأنا يف الطواف فإذا نداء من فوق رأسي: يونس بن ظبيان٬، أنه قال

فغضب  )١( ... أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري٬، فرفعت رأسي إالأنا اهللا ال اله  إينيا يونس 
هللا٬، ولعن من أخرج عين لعنك ا: غضبا مل ميلك نفسه٬، مث قال للرجل Xأبو احلسن 

حدثك٬، ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة يتبعها ألف لعنة كل لعنة منها تبلغك قعر جهنم٬، 
شيطان٬، أما أن يونس مع أيب اخلطاب يف أشد العذاب مقرونان٬،  إالأشهد ما ناداه 

وأصحا�ما إىل ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون يف أشد العذاب٬، مسعت ذلك من أيب 
X .  

  .ادَّعوا رؤية اهللا تعاىل يف املنام فكثريون جداً وأما الذين

                                                            
 ثمة أن الواضح ومن ،"ح فإذا: "النسخ بعض وفي ،"ج فإذا: "التالي المحذوف إلى الثالثة النقاط هذه تشير -١

 أن المتوقع ومن للغاية حساس العبارة موقع إن تالحظون وآما األصلي، النص من سقطت قد أآثر وربما عبارة،
 بأن علمًا. القارئ بمخاتلة اإلحراج من التخلص أراد سلمان أحمد لكن النص، داللة تحديد في مؤثرًا السقط يكون
  ! الشديد متنه باضطراب العلماء بين للغاية مشهور" الكشي رجال" آتاب وهو الرواية مصدر
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: Xقلت للصادق : قال ٬،)١( فقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن إبراهيم الكرخي
ذلك رجل ال دين له٬، إن اهللا : إن رجال رأى ربه عز وجل يف منامه٬، فما يكون ذلك؟ فقال

  .)٢( )ا٬، وال يف اآلخرةتبارك وتعاىل ال يرى يف اليقظة٬، وال يف املنام٬، وال يف الدني

أما الروايات الثالث األوىل فقد بيÈنت الوجه فيها فيما تقدم٬، أما الرواية  :ويرد عليه
الشيخ املفيد يف الكالم املنسوب له حتدث  علماً أنّ!  الواردة عن يونس فال عالقة هلا بالرؤيا

  .عن ادعاء فرعون اإللوهية٬، وليس الشيطان

الرجل  إنّ ٬X، فاملفهوم من كالم اإلمام عن إبراهيم الكرخيومثلها الرواية الواردة 
  .يكذب فيما ادعاه من رؤيا

<א
: فقال ٬،وقد حاول أمحد إمساعيل يف معرض كالمه أن يدفع هذا اإلشكال( :يقول

اهللا ٬، سبحان "وهل رأيتم رسول اهللا حىت تعرفونه بالرؤيا: "تستخفون الناس وتقولون هلم"
وهل كان أحد يف زمن اإلمام الصادق رأى رسول اهللا حىت يقول اإلمام الصادق من أراد أن 

  ".يرى رسول اهللا بالرؤيا فليفعل كذا وكذا

أن اإلمام الصادق أرشد الناس إىل عمل لكي ي�رى به رسول اهللا : واجلواب على كالمه
بل حيتمل فيها  ٬،صادقة )٣( لكنه مل يؤك!د على أن كل رؤيا بعد هذا العمل هي رؤية

                                                            
 الشيخ - الحديث رجال علم مستدرآات في ورد. ناتانه بن إبراهيم بن الحسين: منهم مجاهيل عدة فيها الرواية -١

 معجم من المفيد وفي ،)يذآروه لم: ناتانه بن إبراهيم بن الحسين -٤١١٤(: ٧٥ص ٣ج الشاهرودي النمازي علي
":  ناتانة"  تاتانة بن إبراهيم بن الحسين -  ٣٢٥٣ - ٣٢٤٤ -  ٣٢٤٥: (١٦١ص الجواهري محمد -  الحديث رجال
 أبي بن إبراهيم: آذلك وفيها). - مجهول -  راويين إلى طريقه في الفقيه مشيخة في عليه ترضى الصدوق، مشايخ من
 أبي بن إبراهيم -  ٨٣ - ٨٣ - ٨٣: (٥ص الجواهري محمد - الحديث رجال معجم من المفيد في ورد. الكرخي زياد
 الكرخي براهيمإ" قائًال X الصادق أصحاب من رجاله في وعده - صحيح اليه الشيخ طريق: الكرخي زياد

 الكرخي إبراهيم بعنوان تأتي آثيرة روايات له - X اهللا عبد أبي عن منها روايات عدة روى - مجهول - " بغدادي
٣٦٣.(  
  .بعدها وما ٢٠٩ص -٢
  .للذهنية يصرفها بما اقترنت إذا إال ذهنية ال بصرية هذه والرؤية سيبويه، آتبها آذا -٣
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فإنه مل يضمن  ٬،متاماً كالذي يقوم �ذه األعمال وال يرى شيئاً كما حيصل كثرياً ٬،الوجهان
  .)١( )لكل من يعمل هذا العمل أن يرى رسول اهللا يف منامه

بكالمه املذكور يتمثل بقول بعض  Xاإلشكال الذي دفعه السيد أمحد احلسن : أقول
  .مفحم للغاية ٬X، وجوابه )ل رأيتم رسول اهللا حىت تعرفونه بالرؤياوه(: من ال يؤمن باهللا

كالم أمحد سلمان خارج قوس متاما٬ً، بل هراء حقيقي٬، فاالستشهاد مبا  وكما ترون فإنّ
منظور إليه من زاوية داللته على أن مشاهدة صورة النيب يف  Xكان يقوله اإلمام الصادق 

  .للحكم بصحتها   ملعاندون كما يذهب إليه ا   الواقع ليست شرطاً 

Wא
 ما تعاىل اهللا كتاب يف جتد وال( :بعد سفاسف أطال بذكرها٬، خيلص إىل النتيجة التالية

 نزاعنا حمل هو وهذا ٬،برؤيا باطل دحض أو ٬،إثبات حق أو ٬،إمامة أو ٬،نبوÈة إثبات على يدل
  .)وأتباعه إمساعيل أمحد مع

ما يدل على  )٢( ٬، فهل يف القرآن وكالم الطاهرينهذه املسألة هي فصل اخلطاب: أقول
وذكرنا بعض  ٬،نعم: ال٬، وحنن قلنا: هو قال ؟ إمامة٬، أم ال أو ٬،أن الرؤى حجة يف إثبات نبوÈة

 .اآليات٬، ويوجد املزيد منها فضالً عن الروايات

Wא
ل٬، ولكن سبق أن حتدثت عن االستخارة يف اجلزء األول٬، ويف غريه من الكتب٬، فال أطي

ـ   ).أمحد سلمان(أكتب كلمات قليلة رداً على جهاالت هذا ال

وهذا غري صحيح٬، فالروايات اليت حنتج �ا  .)٣( )اثنتني بروايتني ذلك يف واحتجÈوا( :قال
  .)٤( كثرية جداً

                                                            
  .٢١٢ص -١
  !! "اهللا آتاب حسبنا: "طريقة على مارب فقط، الكتاب ذآر هو -٢
  .٢١٨ص -٣
  .وغيره األدلة جامع آتاب انظر -٤
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 :فيها املهدي جاء اإلمام وصف يف طويلة رواية يف النعماين رواه ما: األوىل: (وقال
 اللهم ٬، رمحاً املهدي وأوصلكم صفة إىل رجع مث ٬،علماً وأكثركم ٬،اًكهف أوسعكم: فقال
 .)١( )فاعزم لك اهللا خار فإن ٬،األمة مشل به وامجع ٬،الغ�مَّة من خروجاً بعثه فاجعل

وعلى الرغم من عدم ذكره املصدر الذي استدل �ذه الرواية٬، وما وجه استدالله �ا٬، 
د سلمان وجد االستدالل يف منتدى مثال٬ً، أو يف أمح لنرى إن كان املصدر معتربا٬ً، أم إنّ

صحيفة٬، أقول على الرغم من كل ذلك فإن عموم العبارة يدل على االستخارة٬، كما يدل 
  .على ما ذكره هو٬، والزعم بأJا ال تدل على االستخارة حتكم واضح

: حيىي بن لصفوان قلت: قال ٬،معاذ بن علي الطوسي عن الشيخ رواه ما: الثاين( :وقال
 ).عليه وقطعت ٬،عليه واستخرت ٬،اهللا ودعوت ٬،صلÐيت: قال؟  علي على قطعتÆ شيء بأي

  .وتعليق الشيخ الطوسي عليها٬، سبق أن ناقشته يف اجلزء األول٬، فال أعيد الروايةوهذه 

 Wא
 يازةح بالباطل املدَّعي من احلق داعي متيِّز اليت املهمÈة العالمات من( :يقول أمحد سلمان

 ال إمساعيل أمحد أتباع أن جند أننا إال العالمة هذه أمهية ورغم اهللا رسول لسالح إمام احلق
 .)٢( )لكالمهم تتبÈعي حبسب البتة هلا يتعرَّضوا مل بل ٬،يذكروJا يكادون

  على األقل    يفهم من بعضها  الروايات اليت حتدثت عن سالح رسول اهللا : أقول
أمحد  ويظهر من بعضها أنه السالح املادي٬، وعلى أي حال ال أظن أنّالسالح هو العلم٬،  أنّ

سلمان وغريه عندهم سابق معرفة بالسالح املادي لكي يعرفوه٬، ويتعرفوا من خالله على 
  .حجة اهللا

  

  

                                                            
  .٢١٨ص -١
  .٢٢١ – ٢٢٠ص -٢
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א א א א Wא
 ياخلف باألمر ليست املباركة وحركته املهدي اإلمام خروج إن( :يقول أمحد سلمان

 يبلغ ضخما٬ً، عاملياً حدثاً سيكون املبارك ظهوره إن بل ملعرفته٬، وعناًء جهداً حيتاج الذي
. أخرى ديانات أتباع أم كانوا مسلمني األرض٬، أهل كل له وينتبه واملغرب٬، املشرق صداه
 كل وتزيح األمل٬، على تبعث بصورة املبارك الظهور هذا حقيقة البيت أهل لنا صوَّر وقد

 .لشبهاتوا الشكوك
: قال عمر٬، بن املفضل عن أسرارهم اهللا قدَّس والطوسي والصدوق الكليين )١( روى فقد
 دهركم من سنينا إمامكم ليغينب واهللا أما والتنويه إياكم: يقول اهللا٬، عبد أبا مسعت

 املؤمنني٬، عيون عليه ولتدمعن ؟ سلك واد بأي هلك٬، قتل٬، مات٬،: يقال حىت ولتمحصن
 قلبه يف وكتب ميثاقه٬، اهللا أخذ من إال ينجو فال البحر أمواج يف السفن تكفأ كما ولتكفأن
: قال أي٬، من أي يدرى ال مشتبهة٬، راية عشرة اثنتا ولترفعن منه٬، بروح وأيده اإلميان٬،
 اهللا عبد أبا يا: فقال الصفة يف داخلة مشس إىل فنظر: قال ؟ نصنع فكيف: قلت مث فبكيت
  .)٢( )الشمس هذه من أبني ألمرنا واهللا: فقال نعم٬، قلت الشمس هذه ترى

فكيف !  أمحد سلمان أتعب نفسه قليالً بقراءة الروايات٬، ملا قال ما قال لو إنّ :أقول
 ٬،يا مفضل: (يقول Xيكون خروج القائم �ذه الصورة اليت يزعمها٬، واإلمام الصادق 

  .)٣( )اخل.. يظهر يف شبهة ليستبني

ني شيئا٬ً، فشيئا٬ً، وذلك من خالل الدعوة اليت ينهض �ا٬، فهو إذن يظهر يف شبهة٬، مث يستب
إنا نصف صاحب هذا األمر : Xقلت أليب جعفر : قال(: عن مالك اجلهين٬، قالفقد ورد 

                                                            
 الحديث رجال معجم من المفيد في ورد. مساور بن ومحمد فيه، الحديث تقدم وقد المفضل، ففيها ضعيفة الرواية -١
 أصحاب من - الكوفي:  التميمي مساور بن محمد -  ١١٧٨٨ -  ١١٧٦١ - ١١٧٦٥: (٥٧٧ص الجواهري محمد -

  ).- مجهول - X الصادق
  .٢٢٤ص -٢
  .١٨٠ – ١٧٩ص :الحلي سليمان بن الحسن - الدرجات بصائر مختصر -٣
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حىت يكون هو  ال واهللا٬، ال يكون ذلك أبداً: فقال. بالصفة اليت ليس �ا أحد من الناس
  .)١( )الذي حيتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه

جاء بأمر جديد٬، كما دعا رسول  Xذا قام  القائم إ: (قال٬، Xعبد اهللا عن أيب و
  .)٢( )يف بدو اإلسالم إىل أمر جديد اهللا 

اإلسالم بدأ  إنّ: يقول Xمسعت أبا عبد اهللا جعفر بن حممد (: عن أيب بصري٬، قالو
هذا٬،  اشرح يل: فقلت له: قال أبو بصري. كما بدأ٬، فطوىب للغرباء ٬، وسيعود غريباًغريباً

كما دعا  جديداً يستأنف الداعي منا دعاًء: Xقال . جعلت فداك يا بن رسول اهللا
  .)٣( )رسول اهللا

قائمنا إذا قام دعا الناس  إنّ: (أنه قال Xعن أيب بصري٬، عن كامل٬، عن أيب جعفر و
كما  وسيعود غريباً اإلسالم بدأ غريباً ٬، وإنّإىل أمر جديد كما دعا إليه رسول اهللا 

  .)٤( )فطوىب للغرباء بدأ٬،

Wא
مسألة الصفات اجلسدية ليست مما ي�عرف به حجة اهللا٬، ومن كتب يف املوضوع من 

٬، فإمنا كتب من باب الشهادة على أمر اطلع عليه٬، وحنن ال نلزم Xأنصار اإلمام املهدي 
  .اآلخرين بقبول شهادSم٬، فمن شاء آمن ومن شاء كفر

ما شهد به األنصار يعرفه الكثريون غريهم٬، والسيما طلبة احلوزات٬، واملراجع  نّأعلماً 
الذين عاش بينهم٬، فليس مهماً بالنتيجة أن ال يعرف أمحد سلمان٬، وغريه٬، بعد أن عرف من 

  .يرجع إليهم الناس يف أم القرى يف هذا الزمان

                                                            
 .٣١٢ص: للنعماني - الغيبةآتاب  -١
 .٣٨٤ص ٢ج: اإلرشاد -٢
  .٣٧١ص ٣ج: األخبار شرح -٣
  .٣٣٦ص: للنعماني - الغيبةآتاب  -٤
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د احتج ق Xالسيد أمحد احلسن  وعلى أي حال يكفي طالب احلق أن يعرف أنّ
الذي ال ميكن لغري صاحبه أن حيتج به٬، و�ذا اثبت أنه قائم آل ) الوصية(بالنص التشخيصي 

  .حممد واليماين املوعود٬، وثبتت له بالنتيجة كل الصفات املذكورة يف الروايات

٬، وإشكاالته كان قد ذكرها قبله )جامع األدلة(هذا وقد أشكل على بعض ما كتبته يف 
دعوة السيد أمحد احلسن هي احلق (يف كتابه الذي رددت عليه بكتاب  )طالب حق(املدعو 
  .ال تستحق النظر   حبد ذاSا    ٬، فأحيل القارئ إليه٬، وإن كانت اإلشكاالت )املبني

W
 ظهوراً يظهر ال وملاذا ؟ميت أو حيٌّ اآلن إمساعيل أمحد هل( :يتساءل أمحد سلمان٬، قائالً

  ؟ )علناً

. ألسئلة ليست سوى مغالطة٬، وحماولة مفضوحة للهروب من القضية احلقيقيةهذه ا: أقول
٬، يقول إنه وصي من أوصياء رسول اهللا Xفالقضية احلقيقية هي أن السيد أمحد احلسن 

وهو اليماين املوعود٬، والفحص عن صحة هذا القول يتم عرب تفحص دليله٬، فإذا ثبت بالدليل 
ضرورة أنه حي٬، والتشكيك �ذه النتيجة تشكيك بكالم يثبت بال  وهو ثابت حبمد اهللا    

٬، وبكالم األئمة الذين ذكروه وبشروا به٬، ومن املسلم به بني املؤمنني أن رسول اهللا 
هذا . ال يبشÈر خليفة من خلفاء اهللا مث ميوت هذا اخلليفة قبل حتقق البشارة به الرسول 

  . خيلف امليعادفضالً عن كون قائم آل حممد من امليعاد٬، واهللا ال

أما طريقة ظهوره٬، ومكان وزمان هذا الظهور فكل هذا خارج عن دائرة تكليفنا٬، وهو 
  .أدرى بتكليفه

غائب٬، خيلص إىل  Xالسيد أمحد احلسن  وبعد أسئلة سفيهة يفترض من خالهلا أنّ
  !! هي معرفتهم خبطه Xالقول بأن وسيلة الشيعة ملعرفة اإلمام املهدي 

 إىل املسائل إيصال املهدي هي اإلمام سفراء وظيفة أن الشيعة عند لوماملع ومن: (يقول
 ما وهي ٬،املبارك خبتمه وخمتومة ٬،الشريف خبطه مكتوبة ٬،منه اإلجابات املهدي وأخذ اإلمام
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 تصل األربعة السفراء كل حياة يف أن اإلجابات الشيعة الحظ وقد ٬،بالتوقيعات عليه تعورف
 كانوا املهدي و�ذا اإلمام موالنا خط وهو ٬،ومل يتبدَّل غيَّريت مل ٬،اخلط بنفس الناس إىل

 السفراء عن ال املهدي اإلمام عن صادرة التوقيعات تلك بأن أمور أخرى مع يستدلّون
  .)األربعة

مث ينقل بضعة روايات يزعم أJا تدل على مطلبه٬، بينما هي قابلة للنقاش٬، ولكن املهم هو 
: قال ٬،أمحد بن إسحاقنه٬، من قبيل ما ورد عن إغماضه عن روايات أخرى تنسف ظ

 .نعم: فسألته أن يكتب ألنظر إىل خطه فأعرفه إذا ورد٬، فقال Xدخلت على أيب حممد (
اخلط سيختلف عليك من بني القلم الغليظ إىل القلم الدقيق فال  إنّ ٬،يا أمحد: مث قال
  .)١( )اخل. .تشكن

 أيها إليك كتابنا هذا: (Xد قوله للشيخ املفي Xوورد يف رسالة اإلمام املهدي 
 تنام٬، ال اليت بعينه اهللا حرسك الويف٬، لنا والناصر الصفي٬، ودنا يف واملخلص الويل٬، األخ

  .)٢( )أحداً ضمناه له مبا سطرناه الذي خطنا على تظهر وال!  به فاحتفظ

 ٬،العلي للحق امللهم الويل أيها إليك كتابنا هذا( :يف إحدى رسائله كذلك Xوقال 
  .)٣( )أحد كل عن فاخفه ثقتنا٬، وخط بإمالئنا

 يدي على خترج X األمر صاحب توقيعات وكانت: (وقال الشيخ الطوسي يف الغيبة
 X حممد أيب أبيه وخواص شيعته إىل عثمان بن حممد جعفر أيب وابنه سعيد بن عثمان
 كان الذي باخلط هفي السؤال إىل احتاجت إذا عنه الشيعة يسأل عما واألجوبة والنهي باألمر
  .)٤( )X احلسن حياة يف خيرج

أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل وألخواين األنصار٬، واحلمد هللا الذي هدانا لوالية األئمة 
ربنا اطعنا . واملهديني٬، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا٬، لقد جاءت رسل ربنا باحلق

                                                            
  .٥١٣ص ١ج :لكلينيا الشيخ - الكافي -١
  .٣٢٤ص ٢ج :الطبرسي الشيخ - االحتجاج -٢
  .٣٢٥ص ٢ج :الطبرسي الشيخ - االحتجاج -٣
  .٣٥٦ص :طوسيللالغيبة  -٤
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املرسلني حممد وآله األئمة واملهديني  الرسول فاكتبنا من الشاهدين٬، وصلِ اللهم على سيد
  .وسلم تسليماً كثرياً

  .٢٠١٢ /٩ /١٢املوافق  ١٤٣٣،٬ /شوال /٢٥
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