ردّنــــــــــــــــــا

رغــم وجــود افراد و مســارات منحرفــة ،وخطوط تدعو إلــى االنحراف من بداية المســيرة
اإلسالمية في طريق هداية البشرية جمعاء إلى صراط اهلل المستقيم ،إالّ أ ّن خط الهداية النير
والواضح شــق هذه الظلمة وبددها على طول الخط ،فمالحظة ســريعة لمجريات األحداث سواء
ما كان في زمن الرســول Nأو في زمن األئمة Kيجد المتتبّع أ ّن هناك خطوطاً تخرج لتحرف
األمّــة عن مســارها بين الفينــة واألخرى ،وهذه الخطوط االنحرافيــة تتقمّص عادة لباس الدين
وتتــدرع بهــدف حمايتــه والحفــاظ عليه ،ولكــن رغم وجود هــذه الخطوط التي تدعــو لالنحراف
باســم الديــن والتــي _في بعض األحيــان_ يكون األشــخاص القائمــون عليها والذيــن لهم منزلة
وقرب من األئمة Kفي أزمنة سبقت انحرافهم أو ممن لهم حظ من العلم ،بل إنّنا نجد أحياناً
أ ّن هــؤالء الذيــن يمثلون النموذج االنحرافي هم أصحــاب مكانة علميّة مرموقة كأحمد ابن هالل
العبرتائــي أو الشــلمغاني أو غيرهــم ممــن شــهدت لهــم المســيرة التاريخية باالنحــراف حتى مع
كونهم أصحاب هذه المرتبة ،وهذا ليس بمســتغرب على من يعيش األجواء القرآنية التي تعكس
ـخاص كانت لديهــم آيات اهلل كما عبر القرآن الكريــم عن ابن باعورا
لنــا صــوراً من انحراف أشـ ٍ
بقوله تعالى( :وَاتْ ُل عَلَي ِْهمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا َفانسَلَخَ مِنْهَا َفأَتْبَعَهُ الشَّيْطَا ُن َفكَا َن مِنَ الْغَاوِينَ)
فــإ ّن هــذا النموذج االنحرافي الذي شــهد له القرآن بانّه كان ممن أوتي آيات اهلل أيام اســتقامته
إالّ أنّه انسلخ من هذه اآليات وكان من الغاوين ،وذلك ألنّه اتّبع هواه فصار مثله كمثل الكلب.
إذن ال يســتغرب مــن أ ْن يكــون هنــاك بعض النمــاذج ذات الحظ العلمي والتــي انحرفت عن
مســار الهدايــة واالســتقامة إلــى مســار االنحراف والظــام ،فمــن كان بعيداً عن أجــواء القرآن
وبعيداً عن أجواء الواقعية التي تعيشها المسيرة اإلسالمية في ضمن نطاق إطار الفتنة واالبتالء
واالمتحــان (إشــارة إلى وجود س ـنّة إلهية وكونيــة في االنحراف ،وا ْن لم نكن قد اشــرنا إليها في
طيات البحث مفصالً إالّ أنّه مما الينبغي الشــك فيه وجود هذه الســنة الكونية) ال يســتبعد من أ ْن
يكــون مثــل الزبيــر ابن العــوام الرجل الذي بقــي في بيت الزهــراء Pيدافع عن أميــر المؤمنين
 Qوعــن اســتحقاق اإلمامــة اإللهيــة ألهــل البيــت Kأن يكون منحرفاً فــي آخر أيــام حياته وأ ْن
يخــرج علــى أمير المؤمنين Qبل يكون محارباً له ويقف فــي الصف المقابل الذي على حد تعبير
بعــض الروايــات أ ّن أمير المؤمنين Qإنمــا خرج يقاتل أهل الجمل على التوحيد ,وال يســتوحش
مــن يعيــش في أجــواء القرآن مــن أ ْن يكون هناك نماذج عاشــوا مــع أهل البيــت Kوتعلموا على
أيديهم إالّ أنّهم انحرفوا عنهم وال نريد أ ْن نقف على نماذج أخرى تمثل الشاخص البارز في خط
االنحــراف في المســيرة اإلســامية (وا ْن كان حديثنــا يتصوره البعض حديثاً عــن افراد ال حديثاً
عن ظواهر اجتماعية اذ هؤالء األفراد ال يشــكلون ظاهرة اجتماعية ،إالّ أنّنا نقول إ ّن اســتقصاء
ذلك الذي تم في محله يؤكد على أ ّن هذه االنحرافات التي انعكست في هذا المقال وهي بصفتها
الفردية تشــكل ظاهــرة اجتماعية الن بعض االفراد كانو يمثلون جماعات الانهم يمثلون انفســهم
فقط ,بل وهي سنة كونية كما دلت على ذلك جملة من روايات الفتنة وآيات االمتحان).
فإنّنــا نريــد أ ْن نؤكــد أنّه علــى الرغم من وجود فئــات منحرفة على طول خط الهداية ســواء
كانت هذه الفئات التي تمثل هذا الخط المنحرف تتشكل بأفراد أو جماعات إالّ أ ّن خط االستقامة
وخــط الهدايــة والنــور بيّن وواضح ،لذلك نجد أ ّن وجدان االنســان بشــكل عــام يتجه صوب هذا
الطريــق المســتقيم ويكــون طالباً له ويرغب أ ْن يكون ممن يســلكه إالّ أ ّن المنافــع والمصالح اآلنية
التــي بتوهمــه أنهــا أهــم تدعــوه إلــى االنحــراف واالنحيــاد عــن طريــق الهدايــة ،هذا مــا تؤكده
وجدانيات االنســان بشــكل عام ،ولنا في قول اهلل تعالى( :وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْ َقنَتْهَا أَن ُفسُهُمْ ُظلْمًا
وَعُلُوًّا َفان ُظرْ َكيْفَ َكا َن عَاقِبَةُ الْمُ ْف ِسدِينَ) شاهد على أ ّن المعتقدات الحقة التي تمثل ركائز طريق
الهدايــة واالســتقامة حتــى وإن اســتيقن بها االنســان إالّ أنّه فــي بعض االحيان يجحــد بها ويكون
ظالماً لنفسه بسبب هذا الجحود وخروجه عن طريق الهداية إلى طريق االنحراف.
فالنتيجــة التــي نتوخاهــا ممــا تقــدم مــن حديــث أن ال نســتكثر وال نتهيــب وجــود أشــخاص
ينحرفون عن مســير الهداية واالســتقامة الن هذه ســنة قد جرت في االمم التي ســبقتنا بل فيمن
هم على ملتنا من اسالفنا الذين سبقونا وقد أكد القرآن الكريم وتبعاً له ما روي عن أهل البيت
 Kإ ّن الكثير من الناس ســينقلبون على أعقابهم وســيتّبعون ســنن المنحرفين إالّ من أخذ اهلل
ميثاقه وكتب في قلبه االيمان وأيّده بروح منه ،فخط االستقامة والهداية شاخص واضح بين على
طــول الخــط ،وهــذا ما يؤ ّكــده القرآن الكريم في أن حجة اهلل ســبحانه وتعالــى بالغة على عباده
وانّــه تعالــى يقطــع حجة من يدعي التباس االمــر عليه النّه كما ذكرنا طريق الهداية واالســتقامة
والصراط المستقيم طريق واضح بين بل هو أوضح من الشمس.
فأدعيــاء الضــال واالنحــراف هم أهل الجهل وإ ْن تزيّوا بزي أهــل العلم وهم أهل باطل وان
تجلببوا جلباب الحق.

املرجعيـــــة الدينية

ترد على دعوى اليماني املزعوم وغريه

س :ظهــرت فــي اآلونــة األخيــرة ادّعاءات الســفارة لإلمام المهــدي ،Qبل يدّعي البعض أنــه اإلمام المنتظر ،فــي حين لم يلق
هــؤالء رادع ـاً قوي ـاً وبيان ـاً واضحاً من مصــادر الفتيا والعلم ،وقد اســتغل هؤالء انعــدام المعايير الصحيحة لدى عامــة الناس ،نتيجة
الجهــل ،والتجهيــل المتعمد من قبــل الظالمين ،والفقر ،وانفالت الوضع األمني ،الذي ابتليت به أمّة المســلمين عموماً وفي العراق
بالخصوص .وقد بان بطالن وفضيحة من ادّعى ذلك ،في زمن الغيبة الكبرى بعد السفير الرابع أبي الحسن عليّ بن محمّد السمري
 ،Jوبقي بعضٌ لم يتبيّن للناس زيفه .وقد انهالت على مركزنا األسئلة حول هذا الموضوع .ولمّا كانت المرجعية الدينية هي الحصن
الحصين للمذهب وألبنائه لذا كان من الواجب أ ْن نتوجّه إلى ســماحتكم ممثلين عموم الشــعب المؤمن الموالي ألهل بيت النبوة،K
آملين من سماحتكم بيان الرأي في ردع هذه الدعاوى ،وبيان المعايير التي يصح فيها ادعاء مثل هذه المدعيات ،حتى يتبين للمؤمن:
كيفية التمييز؟ ومتى يصدّق؟ ومتى يك ّذب؟ هذه الدعاوى.
أدام اهلل ظلكم الوارف على رؤوس األنام وال حرمنا من فيوضاتكم المباركة.
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إجابة سماحة آية اهلل العظمى السيد علي الحسيني السيستاني(دام ظله):
قال أمير المؤمنين Qفي كالم له لكميل بن زياد:J
(النــاس ثالثــة :عالــم ربانــي ،ومتعلــم علــى ســبيل
نجــاة ،وهمج رعاع أتبــاع كل ناعق ،يميلون مع كل ريح ،لم
يستضيئوا بنور العلم ،ولم يلجأوا إلى ركن وثيق).
إن مــن أهــم الواجبــات علــى المؤمنيــن في عصــر غيبة
ـذر شــديدٍ فيمــا يتعلق
اإلمــام Qهــو أ ْن يتعاملــوا بتثبّــت وحـ ٍ
بــه Qوبظهــوره وسُــبل اإلرتباط بــه ،فإ ّن ذلك مــن أصعب
مواطن اإلبتالء ومواضع الفتن في طول عصر الغيبة.
فكــم مــن صاحب هــوى مبتدع تلبــس بلباس أهــل العلم
والدين ونســب نفســه إليه ،Qمســتغالً طيبة نفوس الناس
وحُسن ظنهم بأهل العلم وشدة تعلقهم بأهل بيت الهدىK
وانتظارهم ألمرهم ،فاستمال بذلك فريقاً من الناس وصلةً
بــه إلى بعــض الغايات الباطلة ،ثم انكشــف زيف دعواه وقد
هلك وأهلك الكثيرين .وكم من إنسان استرسل في االعتماد
علــى مثل هذه الدعاوى الباطلة والرايات الضالة ،بال تثبّت
وحذر ،فظنّ نفسه من المتعلمين على سبيل نجاة ولكنه كان
في واقعه من الهمج الرعاع ،قد تعثر بعد االســتقامة وخرج
عــن الحق بعد الهداية ،حتى اتخذ إليه Qطريقاً موهوماً،
بل ربما استدرج لإليمان بإمامة غيره من األدعياء ،فاندرج
فــي الحديث الشــريف (من مات ولم يعــرف إمام زمانه مات
ميتة جاهلية).
وقــد اتفق مــن هذه الحــركات منذ الغيبــة الصغرى
إلــى هذا العصر شــيء كثير حتى أنــه ربما كان في زمان
واحد عدد من أدعياء اإلمامة والســفارة ،بحيث لو وقف
الناظــر على ذلك لكان فيه عبــرة وتبصّر ،ولتعجّب من
جــرأة أهــل األهــواء على اهلل ســبحانه وعلــى أوليائهK

بالدعاوي الكاذبة وصلة إلى شيء من حطام هذه الدنيا،
وأستغرب سرعة تصديق الناس لهم واالنسياق ورائهم مع ما
أمروا به من الوقوف عند الشبهات والتجنّب عن االسترسال
في أمور الدين فإ ّن سرعة االسترسال عثرة ال تقال.
أال وإ ّن اإلمــام Qحيــن يظهــر يكــون ظهــوره مقرون ـاً
بالحجــة البالغــة والمحجــة الواضحــة واألدلــة الظاهــرة،
محفوفاً بعنايته ســبحانه ،مؤيــداً بنصره حتى ال يخفى على
مؤمن حجته وال يضل طالب للحق عن سبيله ،فمن استعجل
فــي ذلــك فــا يضل ـنّ إال نفســه،فإن اهلل ســبحانه ال يعجــل
بعجلة عباده.
كمــا أن المرجــع في أمور الدين في زمــان غيبته Qهم
العلمــاء المتقون ممّن اُختبر أمرهم في العلم والعمل ،وعلم
بُعدهــم عن الهــوى والضالل ،كما جرت عليــه هذه الطائفة
منذ عصر الغيبة الصغرى إلى عصرنا هذا.
وال شك في أ ّن السبيل إلى طاعة اإلمام Qوالقرب منه
ونيــل رضاه هو االلتزام بأحكام الشــريعة المقدســة والتحلي
بالفضائــل واالبتعــاد عــن الرذائــل والجــري وفــق الســيرة
المعهــودة من علمــاء الدين وأســاطين المذهب وســائر أهل
البصيــرة التــي ال يزالــون يســيرون عليهــا منــذ زمــن األئمة
 ،Kفمن ســلك طريقاً شــاذاً وســبيالً مبتدع ـاً فقد خاض
في الشبهة وسقط في الفتنة وض ّل عن القصد.
وليعلــم ّ
أن الروايــات الــواردة فــي تفاصيــل
عالئــم الظهور هي كغيرها من الروايات الواردة
عنهــم Kالبــد في البنــاء عليها مــن الرجوع
إلى أهــل الخبرة واالختصاص ألجل تمحيصها وفرز

غثّهــا من ســمينها ومحكمهــا من متشــابهها ،والترجيح بين

متعارضاتها وال يصح البناء في تحديد مضامينها وتشخيص
مواردها على أســاس الحدس والتظني ،فــإ ّن الظنّ ال يغني
من الحق شيئاً .وقد أخطأ في أمر هذه الروايات فئتان:
 .1فئــة شــرعوا فــي تطبيقهــا واســتعجلوا فــي األخذ بها
_علــى حســن نيّــة_ مــن غيــر مراعــاة للمنهــج الــذي تجــب
رعايته في مثلها ،فعثروا في ذلك ومهّدوا الســبيل من حيث
ال يريــدون ألصحاب األغراض الباطلة ،وإ ّن الناظر المطلع
علــى مــا وقع من ذلك يجد أ ّن بعضها قــد طبّق أكثر من مرة
فــي أزمنــة مختلفة ،وقد ظهر الخطأ فيــه كل مرة ،ثم يعاد
إلى تطبيقها من جديد.
 .2وفئة أخرى من أهل األهواء ،فإنّه كلما أراد أحدهم
أ ْن يســتحدث هــوى ويرفــع رايــة ضــال ليجتذب فريق ـاً من
البســطاء والسذج إختار جملة من متشــابهات هذه الروايات
وضعافهــا وتكلــف فــي تطبيقها على نفســه وحركتــه ،ليمنّي
الناس باألماني الباطلة ،ويغرّرهم بالدعاوي الباطلة فيوقع
فــي قلبهم الشــبهة ،وقد قــال أمير المؤمنيــن( Qفاحذروا
الشــبهة واشــتمالها على لبســتها ،فإن الفتنة طالما أغدقت
جالبيبها وأعشــت األبصار ظلمتها) وقــال( Qإ ّن الفتن إذا
أقبلــت ش ـبّهت وإذا أدبــرت نبّهت ،ينكرن مقبــات ويعرفن
مدبرات).
نســأل اهلل تعالــى أ ْن يقــي جميــع المؤمنيــن ش ـرّ الفتــن
المظلمــة واألهــواء الباطلة ويوفقهم لحُســن االنتظار لظهور
اإلمــام .Qوقــد ورد في الحديث الشــريف(من مات منتظراً
ألمرنــا كان كمن كان مع قائمنا )Qوالســام عليكم ورحمة
اهلل وبركاته/12 .صفر الخير1428 /هـ.

إجابة سماحة املرجع الكبري آية اهلل العظمى السيد محمد سعيد الحكيم(دام ظله) :
لهــذه الثلــة المؤمنــة مــن أتبــاع آل
محمــد Nمادامــوا متمســكين
بنهجهــم وســائرين علــى هديهــم
في االعتماد علــى من اجتمعت فيه
شــروط التقليــد المعروفــة وخاصة
صفتــي العلــم والتقــوى ،فــإ ّن
هــذا المنهــج هــو المنهــج األصيــل
الــذي بنــاه أهــل البيــت Kجي ـاً
بعــد جيــل ،وإن مــن أوضــح صوره
وأجلــى مظاهــره التوقيع الشــريف
المروي عن اإلمام المنتظر( :وأما
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى
رواة حديثنــا فإنهــم حجتــي عليكم
وأنا حجة اهلل).

ّ
إن دعوى اإلمامة ال

كل دعوى ال تســتند الى دليل فال تقبل من مدعيها حتى لو كان االدعاء
أمــراً ال أهميــة لــه فكيــف بمثــل هــذه الدعــاوى الخطيــرة التــي تكون ســبباً
للضالل والفرقة.
ولتوضيــح الصــورة نذكــر األمور التاليــة :األول :إ ّن مدعــي رؤية االمام
الحجة¨ وأخذ المعلومات عنه إليصالها الى الناس مجترئ على اهلل وعلى
رســوله وأوليائه ورادٌ لما أعلنه Qفي توقيعه الذي رواه أصحابنا في كتبهم
واعتمــدوا عليــه وأذعنوا له وهو مــا كتبه االمام المنتظر الــى النائب الرابع
علــي بــن محمد الســمري Jوهو( :بســم اهلل الرحمن الرحيــم .يا علي بن
محمد السمري أعظم اهلل أجر إخوانك فيك فإنّك ميت ما بينك وبين ستة
أيــام فاجمــع أمرك وال توص الى أحد فيقــوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت
الغيبــة التامــة فال ظهور إالّ بعد إذن اهلل تعالــى ذكره وذلك بعد طول األمد
وقســوة القلوب وامتالء األرض جوراً وســيأتي شــيعتي من يدعي المشاهدة
أال فمــن ادعى المشــاهدة قبل خروج الســفياني والصيحة فهــو كاذب مفتر
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم) .وإن من شــواهد صدق هذا التوقيع
مــا حــدث من ادعاءات كاذبة منذ الغيبة والــى يومنا هذا حيث إن ذلك من

إخبــارات الغيــب التــي صدقتها األيام ،وبعــد كل هذا فكل مدع للســفارة أو
الوصاية كذاب ومفتر على اهلل وأوليائه.
الثانــي :إ ّن دعــوى اإلمامة ال تقل أهمية وخطورة علــى الدين من دعوة
النبــوة حيــث إنّهــا تفــرض علــى اآلخريــن الخضــوع والطاعــة وال يمكــن أ ْن
تكــون صادقــة إال ببرهان ســاطع ال يقبل الشــك واإلنــكار (لِيَهْلِكَ مَ ـنْ هَلَكَ
عَ ـنْ بَيِّنَ ـةٍ وَيَحْيــى مَنْ حَيَّ عَ ـنْ بَيِّنَةٍ) وقــد أذعن أولياء آل محمد وشــيعتهم
لألئمة Kاعتماداً على النص القطعي أو المعجزة والكرامة اإللهية ولربما
اجتمعــا فــي أحيان كثيــرة والبد أن يحصل ذلك في حــق اإلمام المنتظرQ
عنــد ظهوره حيث ســيقترن ذلــك بمعلومات قطعية ومعاجــز وكرامات جلية
التقبــل التأويــل أو اإلنكار ،فعلى كل من تطرق ســمعه مثل هــذه االدعاءات
الغيبية الحذر والتثبت وعدم التســامح والتســاهل فإ ّن ذلك يجر الى الوبال
وعظيم النكال .ونصيحتنا للباحثين في عالئم الظهور االبتعاد عن الظنون
واالحتماالت والتخرص فإ ّن ذلك يؤدي الى خلق جو نفسي لرواج االدعاءات
الكاذبة ولربما يتحمل هؤالء جزءاً من المسؤولية من حيث ال يعلمون .وعلى
المؤمنيــن كافــة أ ْن يكونــوا على يقين من نصر اهلل ســبحانه وتعالى وتأييده

ال يخفى على المؤمنين أيدهم اهلل تعالى أن السفارة والنيابة الخاصة
عــن اإلمــام الحجــة Qقــد انقطعــت بمــوت الســفير الرابع علي بــن محمد
الســمري Jوبــدأت الغيبــة الكبــرى فمن ادّعى الســفارة والنيابــة الخاصة
فيهــا فهــو مفتر كذاب وعلى النــاس أن يكذبوه ،وكذا ينبغــي عليهم تكذيب
مــن يدعــي انّه اليماني أو الخراســاني أو صاحب النفــس الزكية ،فإ ّن تلك

الشــخصيات المباركــة ال تظهــر إالّ بعد الصيحة .ومنــه يظهر بطالن دعوى
مقــام اإلمامة وانّه اإلمام Qضرورة أ ّن اإلمام Qال يظهر إالّ بعد الصيحة
والخســف في البيداء وخروج اليماني والســفياني والخراساني وقتل النفس وإهمالها سبب إلجهاضها إن شاء اهلل تعالى 2 .صفر1428 /هـ
الزكية بين الركن والمقام.

تقــل أهميــة وخطورة
علــى الدين مــن دعوة
النبــوة حيــث إنّهــا
تفــرض علــى اآلخرين
الخضــوع والطاعة وال
أن تكون صادقة
يمكن ْ
إال ببرهــان ســاطع ال
يقبل الشك واإلنكار

إجابةسماحة آية اهلل العظمى الشيخ اسحاق الفياض(دام ظله):
الصحيحــة من المراجع العظام األمنــاء على حالل اهلل وحرامه
وعــدم اإلعتنــاء بتلك الدعــاوى الباطلة ،فــإ ّن عــدم االعتناء بها

وبدورنــا ننصح المؤمنين وفقهم اهلل تعالى بأخذ العقائد

إجابةسماحة آية اهلل العظمى الشيخ بشري النجفي (دام ظله):
يجب أ ْن نعلم أ ّن الحجة المنتظر ،Qأرواحنا لمقدمه الفداء ،قد بيّن
على لســان نوابــه _خصوصاً الرابع أبي الحســن علي بن محمد الســمري_
وكذلــك آبائه األئمــة الطاهرين خصوصياته ومشــخصاته ،وكذلك حددت
علــى ألســنتهم اآليات والعالئــم الحتمية التــي يعقبها ظهــوره وخروجه من
حجــاب الغيبــة ،ولــم يتحقق شــيء منها إلــى اآلن ،وقد انقطعت الســفارة

الخاصــة والمباشــرة بينه Qوبين الشــيعة ،بموت الســفير الرابع ،فكل يبتــدع الديــن ،فعلى المؤمنيــن االنتباه فال تفترســهم الذئاب وتســتضلهم
مــن يدعــي الســفارة فهو كــذاب مفتر على لســانه ،Qوكل الشــياطين ،فاعلمــوا أنّه مــن وراء هــؤالء الضالين المضلين طغــاة العالم
من يدعي أنّه اإلمام المنتظر والخارج قبل تحقق العالئم يمدونهم في طغيانهم يعمهون.
واليمتلك مشــخصاته ودالئله فهو في حكم المرتد ،ألنّه
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هوية املدعو ابن كويطـــــــــــع
أحمد اســماعيل صالح شــخص من البصرة من عشيرة (آلبو سويلم).
وهــم فــرع مــن (الصيامرة) ,مــن قضــاء (المدينــة) ,ناحيــة (الهوير),
منطقــة (الخــاص) ,قريــة (الهمبوش) ,مــن مواليــد 1968م ,درس في
كلية الهندســة ,وحصل على شــهادة البكالوريوس في الهندســة المدنية,
وبدأ بدعوته المذكورة في سنة 1999م.
تف�صيل الن�سب:

أحمــد بــن إســماعيل بــن صالــح بن حســين بــن ســلمان بــن داوود بن
همبوش (وقرية الهمبوش التي كان يسكن فيها أحمد الحسن سميت باسم
هذا الشــخص) بن محمد بن رضوان بن برهان بن عطا اهلل بن أبو الســود
بــن علــي بن علياء بــن عبداه بن حمد بــن محمد بن عبــد الرحمن بن عبد
العزيــز بــن حســن بن حســن بن عباس بن يوســف بــن أحمد بــن حامد بن
حمدان بن شــعيب بن ســامة بن مســلم بن سالم بن ســويلم بن سلمان بن
زايده بن معاد بن هيب بن بهته بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة
بن قيس عيالن بن سلمة بن مضر بن معد بن نزار بن عدنان.
فعشيرة (آلبو سويلم) التي ينتمي إليها المدعو (احمد) ترجع إلى بني
سليم وهي قبيلة مضرية عدنانية خزرجية.
وفي المقابل قام المدعو (أحمد) وأنصاره بإعداد شــجرة نســب تُرجع
نسبه إلى اإلمام المهدي Qوإليك النسب الذي نشروه:
أحمد بن إســماعيل بن صالح بن حســين بن سلمان بن اإلمام المهدي
 Qبن الحسن العسكري...Q
والملفــت للنظــر أن هناك خمســة أشــخاص قــد صادقوا على شــجرة
النســب المزيفــة وختموهــا بأختامهــم الخاصــة ,ونقــوش بعــض أنصــار

المدعــو (أحمــد) على أ ّن هؤالء كيف شــهدوا على شــجرة النســب هذه؟ إذ
إن شــهادتهم كانت عن حس فهذا يعني أ ّن اإلمام المهدي Qظهر مســبقاً
وهناك من شــهد على والدة ســلمان _وهو الجد الثالث ألحمد هذا_ منه,
وهــذا خــاف إجمــاع العالم ,بــأن المصلح لــم يظهر بعد بصفتــه وعنوانه
ويعرفه الناس أنه هو ويشهد أمام مجموعة يعرفونه انه هو اإلمام ,Qوإن
كانت شهادتهم عن حدس فالحدس والتخمين ال ينفع في األنساب شيئاً,
فشهادتهم هؤالء شهادة زور بامتياز.
فأجــاب بعضهــم أن شــهادة هــؤالء كشــهادة خزيمة ذي الشــهادتين,
حيث شهد النبي Nعلى أمر لم يشهده في مسألة خالف حصل بين النبي
 Nوأعرابــي علــى ثمن فرس  ,ولما ســأله النبي :Nكيف شــهدت بهذا؟
قــال :يا رســول اهلل  ,بأبي أنت وأمي ,تخبرنا عن اهلل وأخبار الســماوات
فنصدقــك,وال نصدقــك فــي ثمــن هــذا الفــرس ,وجعــل رســول اهللN
شهادته بشهادة رجلين.
فقال جماعة المدعو (أحمد) إن شــهادة هؤالء الخمســة الذين شهدوا
على النسب المزيف للمدعو (أحمد) كشهادة خزيمة بن ثابت.
والجــواب علــى ذلــك :إن هذا إقــرار منهم أن شــهادة هؤالء الخمســة
هي شــهادة زور ,واعتراف منهم على أنهم شــهدوا على شيء لم يشهدوه.
أمــا قياســهم هــذه الشــهادة بشــهادة خزيمــة بن ثابــت رضــوان اهلل تعالى
عليــه فقيــاس مــع الفــارق ,فخزيمــة شــهد للنبي Nعلــى أمر خــارج عن
النبوة والرســالة وشــؤونها ,فبعــد ان ثبتت نبوة النبــي Nباألدلة القطعية
والمعاجز المتواترة الباهرة ,حينها صح أن يشــهد له على ما دون ذلك,
امــا فــي مســألة المدعــو (أحمــد) فشــهادة هــؤالء كانــت على أصــل دعواه

ادعاءات أحمد إسماعيل البصري
من الغرائب أن أحمد إســماعيل البصري قد جازف مجازفات عظيمة
بادعــاء دعاوى كبيرة وكثيرة جــدا ,قد قام الدليل على كذبه فيها ,اال أن
بعضها غريب جدا ,وكثير منها يضحك الثكلى.
ومن جملة دعاواه التي جمعتها على عجالة:

 .1أنه رسول اإلمام المهدي عجل اهلل تعالى فرجه الشريف وسفيره.
 .2أنه وصي اإلمام المهدي Qوالمتولي لألمر من بعده.
 .3انه وزير اإلمام المهدي Qبعد ظهوره.
 .4أنــه مــن ولــد اإلمام المهــدي ,Qوان اإلمــام جده الرابــع ,وهذا
ذكرناه فيما سبق.
 .5انــه معصــوم ,ال بمعنــى أنه ال يخطــيء ,ألنه قد ثبــت أ ،أخطاءه
كثيرة ,وانما بمعنى انه ال يخرج الناس من هدى ,وال يدخلهم في ضاللة.
 .6أنه أول المهديين االثني عشر.
 .7أنه المذكور في رواية كتاب (الغيبة).
 .8انه أول المؤمنين باإلمام المهدي بعد ظهوره.
 .9انه اإلمام الثالث عشر الذي توهم بعض الروايات الداللة عليه.
 .10أن لــه دعوة خاصة ,وان دعوته مشــابهة لدعوة نوح ,وإبراهيم,
وموسى ,وعيسى ,Kومحمد.N
 .11انــه ســعد النجــوم ,ودرع داوود ,والنجمــة السداســية ,ونجمــة
الصبح.
 .12انه كتاب اهلل ,والقرآن الكريم الناطق.
 .13ان رسول اهلل Nوصى به ,وذكر اسمه ونسبه وصفته.
 .14ان االئمة Kذكروه باسمه ونسبه وصفته وسكنه.
 .15ان اشــعيا وارميا ودانيال ويوحنــا البربري بينوا أمره ألهل االرض
قبل سنين طويلة.
 .16ان دمــاء اإلمــام الحســين Qســالت في كربــاء هلل ,وألجل أبيه
 ,Qوألجل أحمد اسماعيل نفسه.

 .17انــه يشــير في بعــض كلماته إلى انه افضل من اإلمام الحســينQ
وان لم يجرؤ على التصريح بذلك ,فانه قال كما مر آنفا( :ان دماء اإلمام
الحسين Qسالت الجله) ,والنه يدعي انه تخلص من شرك (األنا).
 .18انــه المشــار اليــه بالرســول فــي آيــات كثيرة مــن القــرآن ,منها:
(وما كنا معذبين حتى نبعث رســوال) االســراء( ,15:أنى لهم الذكرى وقد
جاءهم رسول مبين) الدخان ( ,13 :هو الذي بعث في األمين رسوال منهم
يتلــو عليهــم آياته ويزكيهــم ويعلمهم الكتب والحكمــة وان كانو من قبل لفي
ضلل مبين) الجمعة( ,2:ولكل امة رســول فاذا جاء رســولهم قضى بينهم
بالقســط وهــم ال يظلمــون) يونــس ,47:وغيرهــا ,فانه ذكر هــذه اآليات
مستدال بها على انه هو المعني بها.
 .19انه قائم آل محمد المذكور في كثير من الروايات.
 .20انه يمأل االرض قسطا وعدال ,بعدما ملئت ظلما وجوراً.
 .21انه يمهد لالمام المهدي Qدولته.
 .22انه بقية آل محمد.
 .23انه الركن الشديد.
 .24انه مؤيد بجبرائيل.
 .25انه مسدد بميكائيل.
 .26انه منصور بإسرافيل.
 .27انه اليماني المذكور في الروايات.
 .28ان من لم يؤمن به فو في النار.
 .29انه يجب على االمة نصرته ,وان من لم ينصره فهو في النار.
 .30انه مؤيد بروح القدس.
 .31انه مذكور في التوراة.
 .32انه مذكور في اإلنجيل.
 .33انه المعزي المذكور في اإلنجيل.
 .34انه أفضل من نبي اهلل عيسى بن مريم.L

.....

يوسف كليم النظامي

اإلمامــة والعصمــة ,ألن االركيــزة التــي اتــكأ عليها في ذلك هــي كونه ابن
اإلمــام المهدي ,Qفهؤالء شــهدوا على أصل دعــواه وليس على أمر خارج
عنهــا .فشــهادتهم علــى أمــر لم يشــهدوه هي شــهادة زور بامتيــاز ,بل إذا
كانــت لشــهادة الــزور مراتب فشــهادة هؤالء الخمســة في أســفل المراتب؛
ألنهم شــهدوا لرجل على انتســابه آلل محمد واإلمامة والعصمة وهو خارج
عن ذلك.

.....

الشيخ علي آل محسن

 .35انــه الخــروف القائم
في رؤيا يوحنا الالهوتي.
 .36انــه شــبيه عيســى بن
مريــم Qالذي فداه بنفســه,
فقتل دونه.
 .37انــه اعلــم النــاس
بالتوراة واإلنجيل والقرآن.
 .38انه النبأ العظيم.
 .39انه حجــر في يد علي
بن أبي طالب أنقذ به سفينة نوح.
 .40أن اهلل نجى به نبيه ابراهيم Qمن نار نمرود.
 .41ان اهلل خلص به نبيه يونس Qمن بطن الحوت.
 .42ان اهلل كلم به موسى بن عمران Qعلى الطور.
 .43أن اهلل تعالى جعله عصا يفلق به موسى Qالبحار.
 .44أن اهلل تعالى جعله درعاً لداوود.Q
 .45أنه كان درعاً تدرع به أمير المؤمنين Qيوم احد ,وطواه بيمينه
في صفين.
 .46انه رسول السيد المسيح.Q
 .47أنه رسول إيليا.
 .48أنه رسول الخضر.
 .49أنه دابة االرض التي تكلم الناس في آخر الزمان.
 .50أن بظهره خاتم النبوة.
 .51انه روضة من رياض الجنة أخبر عنها رسول اهلل.N
 .52انه الحجر االسود.
 .53أن انصاره أول من يدخلون الجنة.
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التنظيم الداخلي لحركة أحمد إسماعيل كاطع . . . . .
الهيكل التنظيمي:

للحركــة هيــكل تنظيمي يتكــون من عدد مــن اللجان
أهمها:
اوال :اللجنة الدينية :ومهامها ماي�أتي:

تعيين أئمة الجمعة في عموم المحافظات.
إعداد المشايخ والمعممين بالذات.
إدارة مايســمى بـ (الحــوزة اليمانية) ،والتي يجري
فيهــا إعداد رجــال من المؤمنيــن بهذا الفكــر ،ويُعدّون
مبلغين للدعوة.
تعييــن القضاة والمفتين الدعــوة حيث يقوم بإعطاء
الفتوى الخاصة وفي نفس الوقت الفصل في المشــكالت
التي من الممكن أن تحدث.
ثانيا :اللجنة الأمنية:

وهــي المســؤولة عــن تأميــن الجانــب األمنــي فــي
مقرات وحسينيات الحركة في جميع المحافظات.
ثالثا :اللجنة العلمية:

ومهمتهــا إعــداد البيانــات والمتابعــة اللغويــة
لمنشورات الدعوة.
رابعا :اللجنة الإعالمية:

ويديرهــا مجموعــة مــن كتــاب وحوزويــو الحركــة،
ومهمتهــا إعــداد المنشــورات ونشــرها ،وإدارة المطبعة
ومراكــز االنترنيــت ،وإدارة الحــوارات التــي تجــري
بيــن أنصــار الحركــة وباقي الحــركات وقد تمــت طباعة
العشرات من الكتب من تأليف احمد او انصاره.
خام�سا :اللجنة املالية:

وهــي المســؤولة عن تأميــن وإدارة الجانب المالي
للحركــة عــن طريق جمع التبرعــات الداخلية ،وكذلك
اســتالم المبالغ القادمة من الخارج ،وهناك مســؤول
عن هذا الجانب في كل محافظة.
يتــم دفع الرواتب ألعضاء الحركة بمعدل  250إلف

ذوالفقار علي ذوالفقار

دينــار لــكل رجــل معمــم أو طالــب فــي حــوزة اليماني،
ولبعض المحتاجين كما يتم صرف زيادات تخصص كما
يأتي:
أ .للزوجة  25إلف دينار ولكل طفل ( )10إلف دينار.
ب .يتم توفير ثالث وجبات طعام يتم إعدادها داخل
الحسينيات.
يتم كذلك تخصيص مبالغ لدعم الجانب اإلعالمي
عــن طريــق توفيــر الجانــب المالــي الــازم لطباعــة
المنشــورات ،ولشــراء بعــض الكتــب ،وقــد تــم شــراء
مطبعة وضعت داخل حسينية في محافظة البصرة.
تخصيص مبالغ مالية لشراء األسلحة والذخائر.
�ساد�سا .اللجنة الع�سكرية:

وهي مسؤولة عن ماياتي:
 .1تدريب األنصار على استخدام األسلحة.
 .2جمــع األســلحة عــن طريــق شــرائها مــن الســوق
المحلية،وكذلــك صناعتهــا محليـ ـاً ،مثل(:العبــوات
الناسفة).
 .3إدارة وتنفيــذ عمليــات االغتيــاالت والتفجيــرات
التي تقررها الحركة.
سابعا :النفوذ واالنتشار:
تنتشــر هــذه الحركــة في اغلب محافظ ــات الوســط
والجنــوب ،ولكنهــا تتركــز فــي محافظتــي :البصــرة
والناصرية.
االرتباط املخابراتي:

إ ّن هنــاك الكثيــر مــن األدلــة حــول ارتبــاط هــذه
الحركــة المشــبوهة باألجهــزة األمنية للنظام الســابق،
وممــا ثبت أ ّن لهذه الحركة ارتبــاط مخابراتي من خالل
المدعــو (فاضل هالل) وهو ضابط برتبة عقيد في جهاز
المخابــرات زمــن النظام الســابق ،وكان يلتقي بقيادات
هذه الحركة ويزودهم بالتوصيات واألموال.
كذلــك إ ّن الكتــاب
الــذي نشــر فــي موقــع
اليمانــي باســم (كرامات
وغيبيــات) ،ذكــر فــي
صفحــة( :إ ّن اليمانــي
اخبــر قبــل شــهور بمقتل
الســيد الصــدر ،ثــم اكد
لخواصــه في ذلــك اليوم
الجمعــة الخبــر ،فلــم
يحصل شــيء الى العصر
 ،فاخــذ الطلبة يســألون
السيد احمد عن الخبر،
فكان يقول لهم :إ ْن شــاء
اهلل خيــر ،وبقــي ينتظر
ما اخبره اهلل به ،واليوم
طويــل حتــى صــار الليــل
فكان ما اخبره اهلل به)،
وهذا دليل اليقبل الشــك
حــول ارتباطــه باجهــزة
النظام السابق االمنية.
اح� ��داث الب�صرة
والنا�صرية:

منــذ مــدة طويلــة
والمعلومــات تتــرى الــى
الجهــات األمنية حول نية

حركة انصار المهدي ،بالتعرض للقوى األمنية مســتغلة
قــرب حلــول مناســبة عاشــوراء ،وإنّهــا تجمــع الســاح
وتــدرب عناصرهــا في مناطــق الناصريــة والبصرة على
حرب الشــوارع ،وقــد اتخذت القوى األمنيــة االجراءات
االحترازيــة المناســبة ،وكانــت مســتعدة لمواجهــة كل
االحتمــاالت ،وهــو ماحــدث فعــا فــي زيــارة عاشــوراء
 ،2008حيــث تعرضــت هــذه الجماعــة لقــوى األمن في
هاتيــن المحافظتيــن ،ممــا اضطــر القــوات األمنية الى
معالجة االمر بســرعة وحسمه ،والقت القبض على عدد
كبيــر من قيــادات وكوادر وعناصر هذا التنظيم المســلح
واحيلــوا للقضاء ،فيمــا عثر في مقراتهم ومعســكراتهم
علــى الكثيــر من االســلحة والمعدات والوثائــق التي تثبت
ارتباطاتهــم الخارجيــة المشــبوهة ،وعالقاتهــم بباقــي
الحــركات المهدوية المنحرفة ،وهو ما اكدته اعترافات
قادتهــم ،بعــد التحقيقات التي أُجريــت معهم اثر انتهاء
االحداث في المحافظتين.
عالقة احلركة بتنظيم القاعدة:

فيمــا يلــي مضمون احــدى الوثائق التــي تمكنت قوى
األمــن مــن الحصــول عليهــا :والتــي تثبــت ارتبــاط هــذه
الحركــة بتنظيــم القاعــدة االرهابي ،عــن طريق إحدى
تنظيماتــه الفاعلــة فــي العــراق ،وهــي (كتائــب جنــد
اليمــن) ،فقــد ورد فــي الوثيقــة ،وهي عبــارة عن كتاب
يتضمــن توجيهات صــادرة من الجناح العســكري االعلى
لتنظيم القاعدة الى (كتائب جند اليمن) نصه( :حصلت
الموافقة من الجناح العســكري االعلى للتنظيم ،باسناد
الحركــة اليمانية فــي العراق ودعمها عســكريا ،للقضاء
على زعماء وقادة الرافضة في العراق ،ويجري االسناد
بســرية تامــة علــى أ ْن تكــون المســاندة عســكرية فقط،
وتكــون بأســرع مايمكــن)  ،وقــد صــدر الكتــاب بتاريــخ
 ، 2007/5/13وبتوقيــع الشــيخ ابــو الليــث الليبي قائد
كتائــب جند اليمن ،اي قبل أحــداث البصرة والناصرية
بســتة اشــهر تقريباً ،وكتائب جند اليمن كما هو معروف
منظمــة ارهابيــة وتُع ـدّ مــن الفصائــل التابعــة لتنظيــم
القاعــدة االرهابي ،ومقرهــا في دولة اليمن ،ولها اذرع
في الســعودية والعــراق ،وهذا التنظيم يدرب اشــخاصاً
يمنيين ويرسلهم الى العراق.
متويل احلركة وارتباطاتها اخلارجية:

ثبــت أ ّن لهــذه الحركة ارتباطــات خارجية من خالل
بعــض الشــخصيات والتجــار فــي االمــارات واســتراليا،
تعمــل علــى جمــع االمــوال لدعــم هــذه الحركــة .وتتلقــى
الحركــة دعما مفتوحــا من جهات خليجية في الســعودية
واالمــارات وهــو مــا اعتــرف بــه فقيــه الحركــة (حســن
الحمامي)،وما كان قد ثبت لدى االجهزة األمنية.

أن لهذه
ثبت ّ
الحركة ارتباطات
خارجية من خالل
بعض الشخصيات
والتجار يف االمارات
واسرتاليا ،تعمل
على جمع االموال
لدعم هذه الحركة.
وتتلقى الحركة
دعما مفتوحا من
جهات خليجية يف
السعودية واالمارات
وهو ما اعرتف به
فقيه الحركة (حسن
الحمامي)،وما
كان قد ثبت لدى
االجهزة األمنية.
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طريقتهم يف إقــناع النـــــــــــــــــــاس
�أ�سلوبه و�أ�سلوب �أ�صحاب �أحمد كاطع يف الدعوة

إ ّن أصحابــه عندمــا يريــدون أ ْن يؤثّــروا علــى شــخص مــا فإنهــم فــي
البداية ال يطرحون عليه قضية المدعو (احمد كاطع) بشكل صريح ,وإنما
يحاولــون .اوآل .زلزلــة بعــض أفــكاره ومعتقداتــه ,وذلــك بتشــكيكه ببعض
المســلمات لديه ,وبعد تحقق هذه المرحلة ,يطرحون عليه قضيه المدعو
(احمــد كاطــع) ,وبذلــك يمكــن بعــد تكثيــف الروايــات واألدلــة وإن كانت
ضعيفــة .كمنــام او اســتخارة أن تحــرف الطرف المقابل عند عدم تســلحه
بالوعــي والمعرفة ,ومثال على طريقتهم هــذه :يأتون في البداية ليفاجئوا
المســتمع بــأ ّن األئمة ثالثة عشــر وليس اثني عشــر ،كما هو متســالم عند
كل المســلمين ,ويســتدلّون على ذلك بالروايات التــي حصل فيها خطأ من
قبــل الــرواة أو النســاخ ,من قبيل ما رواه الشــيخ الكليني Hفي الكافي عن
رســول اهلل (إنــي واثني عشــر من ولدي وأنت ياعلــي زر االرض  ,)...فهنا
غفــل الــراوي عن أ ّن اإلثني عشــر باالضافة إلى أميــر المؤمنين Qصاروا
ثالثة عشــر  ,ولكن هذا الخطأ من الرواة مغفور بســبب ارتكاز هذا العدد
واقترانــه باألئمــة ,Qولذلــك عندما تراجــع نصوصا أخرى تجــد الرواية
مروية بالشــكل الصحيح (إني وأحد عشــر من ولدي وأنت ياعلي زر األرض
.)...
وعلى كل حال فإنهم مستعدون تمام االستعداد لزلزلة عقائد الناس,
فأعــدوا مجموعــة روايات مــن الكافي وغيره ,حصل فيهــا مثل هذا الخطأ
لتقديمها في البداية لتحصيل حالة الشك عند المقابل.
واألمر اآلخر الذي دأب أنصار المدعو (أحمد ابن كاطع) على طرحها
ابتــداء هــو مســألة ذرية اإلمــام المهدي ,Qفيســألون المقابــل هل تؤمن
بوجــود ذريــة لإلمــام المهــديQ؟ فســينكر الطــرف المقابــل هــذا األمر
وينفيه نفيا قاطعا ؛ ألنّه يتصور أ ّن مسألة الذرية مرتبطة بظهوره المبارك
 ,Qوهنــا تحصل الصدمة الكبيرة للمســتمع حينما يعرض عليه مجموعة
من األدعية التي ورد فيها ذكر لذرية اإلمام المهدي ,Qمن قبيل ما نقله
الشــيخ عبــاس القمي فــي (مفاتيــح الجنان) من صــاة مروية عــن اإلمام
المهدي:Q
(اللهــم وص ّل على وليك المحيي ســنتك القائــم بأمرك  ...اللهم اعطه
في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوّه وجميع أهل الدنيا
ما تقر به عينه  )...وغيرها.
بهــذا الطــرح الــذي ذكرناه ســوف يصيــب المســتمع العادي شــيئا من
الخلــل فــي توازنه الفكــري والعقائــدي ,فيكون مهيئا لســماع رواية جديدة
تذكر مهديين يأتون بعد اإلمام المهدي.Q
وهذه أيضا معلومة جديدة لم يكن يسمع بها الناس ,لذلك سيفاجؤون

وبمراجعــة
بهــا,
المســتمع ألول مصــدر
متوفر لديــه وهو مفاتيح
الجنــان .الموجــود فــي
كل بيت شيعي .وحصوله
على األدعيــة التي نقلت
منه ,ســيصدق بــكل ما
أورد مــن روايــات نقلــت
مــن الكتــب األخــرى من
دون أ ْن يراجعها.
عندئــذ وبعــد أ ْن
تحصــل لــدى المســتمع
هــذه االضطرابــات
الفكريــة ,يطرحــون
عليــه أ ّن اإلمــام الثالــث
عشــر والقائــم المذكــور
في دعــاء االفتتــاح وأول
المهدييــن المذكــور فــي
روايــة الشــيخ الطوســي
هو المدعو (أحمد ابن كاطع) ,وهو يدعوك اآلن باســم اإلمام المهديQ
أ ْن تنصره ليمأل األرض قسطا وعدال.
تبقــى هنــاك عقبات لــدى المســتمع ,األولى مســألة األســانيد وثبوت
الروايــات ,والثانيــة مســألة علمــاء الدين والمراجــع .اما األســانيد فقالوا
ببدعيتهــا ,فــكل مــاورد في كتــب الحديث البــد أ ْن يقبل .وبالنســبة لعلماء
الدين فقالوا :إنهم فقهاء آخر الزمان الذين يحاربون اإلمام المهدي,Q
ويــوردون مجموعــة من الروايــات التي يظهــرون من خاللها للمســتمع أنّها
وردت فــي الفقهاء وعلماء الديــن  ,من قبيل أ ّن فقهاء آخر الزمان يقولون
لإلمــام المهــدي( :Qارجــع يابــن فاطمة ال حاجــة لنا بــك) أو (يخرجون
عليــه فيتأولــون عليــه كتاب اهلل ويقاتلــون عليه) أو أنّهــم يقولون لإلمامQ
(لو كان هذا من ذرية محمد لرحم) ويســتعينون بروايات تحليل الخمس,
وبتصرفات بعض من تلبس بالعمامة ألغراض دنيوية.
وبهــذا يزيلــون أي مانع يقف في طريقهم  .فيبقى المســتمع الذي ليس
لــه حظ مــن العلم حائرا مذهــوال مضطربا ,فحينها يأتي دور االســتخارة
والمنامــات ,فيقترحــون عليــه ألجــل أ ْن يخلّــص نفســه مــن الحيــرة أ ْن
يستخير ,أو أ ْن يدعو دعاء معينا أربعين ليلة ,ويوعدوه أنه سيرى مناما,

طريقة الـــــــــــــــــــــــرد عليهم
بالنسبة للطريقة المقترحة في الحوار
معهــم فإنّه مــن الخطأ الخــوض معهم في
نقــاش جزئيات يمكن للطــرف المقابل أ ْن
يراوغ فيها ,ولتكن األجوبة نقضية حســب
االستطاعة؛ ألنّها أوقع في النفس ,فمثال
فــي مســألة المنامــات واســتداللهم بهــا,
يكفــي في النقض عليهم ما حصل لجماعة
(ضيــاء الكرعــاوي) صاحــب حركــة (جند
الســماء) حيث أ ّن كثيرا منهــم اتّبعوه على
أثــر منام رأوه ،وقســم منهــم مازالوا بين
أظهرنا لهذا اليوم .وكذلك بيان أ ّن كل من
ادّعى الســفارة او المهدية أو غير ذلك من
دعاوى باطلة كان دليلــه المنامات وكذلك

في أمر االستخارة ,فيمكن النقض عليهم
بمــا صرح به بعض أنصار المدعو (أحمد)
فــي موقعه الرســمي مــن أ ّن االســتخارة ال
تكــون جيدة فــي بعــض األحيــان ,فما هو
الحل؟ أجابهم المدعــو (أحمد) بما معناه
(صفــي نيتــك وعيــد االســتخارة) ,وهــذا
ضحك على العقول في الواقع؛ فاالستخارة
والمنامات أمّا أ ْن تكونا حجة دائما  ,وأمّا
ال تكونــا كذلك  ,والبــأس هنا من تحريك
وجــدان المقابــل  ,بــأ ّن أنصــار المدعــو
(أحمــد) هل هم مســتعدون ان يســتخيروا
على طالق نســائهم وتزويجهــن بآخرين؟
أو هل هم على اســتعداد أ ْن يســتخيروا في

أ ْن يتصدقــوا بجميــع ما يملكون في ســبيل
اهلل؟ نحــن علــى يقيــن أنهــم لــن يفعلــوا
ذلك ,فنقول :هل نســاؤكم وأموالكم أعزّ
عليكم من دينكم؟
ومــن هــذا القبيــل مــن األجوبــة
الســهلة البســيطة التــي تحــرك وجــدان
الطــرف المقابــل ,وتكون أقــرب إلى قلبه
وتصديقــه ,وأن دخلــت معهــم بالمنهــج
العلمــي ,واالســانيد ,والتصحيــح
والتضعيــف ,والدليــل القطعــي والدليــل
والظنــي ,وغيرهــا فإنّهــا تحتــاج إلــى
أشــخاص متخصصيــن وعلــى درايــة
بالروايات والمناهج وغيرها.

.....

أبو نرجس الكاظمي

وهنــا اذا كانــت االســتخارة أو المنام فــي صالح المدعو (أحمــد) فبها وإالّ
يطلبون من الطرف المقابل أ ْن يص ّفي نيته ويعيد االستخارة وهكذا إلى أ ْن
تكون االستخارة والمنام في صالح المدعو (أحمد).
وال يفوتني هنا أن أذكر أنهم يدعمون كالمهم باألقسام المغلظة باهلل
وبرســوله واألئمة وأبي الفضل العباس ,Qواإلكثار والمبالغة بالخطابات
العاطفيــة وبشــكل مدروس ,وال يخفى أ ّن الخطابــات العاطفية أكثر تأثيرا
علــى عــوام الناس مــن أقــوى األدلة العقليــة والعلميــة ,وألجــل أ ْن يطمئن
الطــرف المقابــل فإنهــم يبــدون اســتعدادا للمباهلــة والقســم بالبــراءة,
باإلضافــة إلــى مــا يدّعونــه مــن كرامــات لــه ,مــن قبيل مــا حصل للشــيخ
الشكري Hحيث قالوا بأنّه تكلم ضد المدعو (أحمد) وبعدها توفي بحادث
سيارة ,فقالوا إ ّن هذه من كرامات المدعو (أحمد).
فمــع كل هذه المؤثرات .باإلضافة إلى ما يلبســه بعــض أنصار المدعو
(أحمد) من عمائم .ماذا ننتظر من عوام الناس الذين ال يعرفون شيئا من
أمور الدين ,بل بعض من ســمي الشــيخ فالن او الســيد فالن وهو ال يتقن
أبسط المسائل في العقيدة والمعرفة.

.....

ياسر خان الحكيمي

أنصار املدعو (أحمد) هل
هم مستعدون ان يستخريوا
على طالق نسائهم وتزويجهن
بآخرين؟ أو هل هم على
أن
أن يستخريوا يف ْ
استعداد ْ
يتصدقوا بجميع ما يملكون يف
سبيل اهلل؟
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أحمد بن كاطع أول الدجــــــــالني . . . . .
يدعي احمد بن كاطع الذي أنكر أصله واتّهم امّه بانه هو أول المهديين,
وهــو أول انصــار اإلمــام المهدي ويســتدل على كالمــه هذا بروايــة يرويها عن
كتاب (بشــارة اإلســام) ومضمون الرواية التي ينقلها ناظم العقيلي في كتيب
الــرد الحاســم تحــت عنــوان االضــاءة الثالثة (ابــن اإلمام المهــدي) ينقل عن
ص 148مــن بشــارة االســام ما هذا لفظــه( :عن امير المؤمنيــن Qفي خبر
طويــل أال ان اولهــم من البصــرة وآخرهم من االبدال ,)...ثــم ينقل في البين
روايــة عــن اإلمام الصادق Qحيث يقول ما هــذا لفظه عن اإلمام الصادقQ
في خبر طويل سمى به اصحاب القائم...( :Qومن البصرة عبد الرحمن بن
االعطف بن سعد واحمد ومريح وحماد) ونحن نقف مع هاتين الروايتين ثالث
وقفات,وقفة سندية ووقفة داللية ووقفة اصولية عقائدية.
الوقفة االوىل :البحث ال�سندي

 _ 1إ ّن هذه الرواية وردت بألســنة متعددة ,فقد روى الســيد ابن طاووس
صاحب (المالحم والفتن) في ص 289ما هذا لفظه (فذكر المهدي وخروجه
وخــروج مــن يخرج معــه واســمائهم إلــى أ ْن قال أولهــم من البصــرة وآخرهم
مــن اليمامــة) وابن طاووس يروي هذه الرواية عن أميــر المؤمنين Qوينقلها
عن كتاب الفتن الحمد بن عيســى بن الشــيخ الحســاني المعروف بـ أبي صالح
الســليلي ,وهــذا الكتاب ليس له نســخة مطبوعة وال يوجد لهــذا الخبر مصدر
ســوى المالحــم والفتن ,ومن حيث الســند فإن رواة هــذا الحديث فضالً عن
كونهم من ابناء العامة فإن أغلبهم لم يترجم له ,وبالتالي فهذه الرواية بهذا
النص ســاقطة عن االســتدالل النها ليست بحجة في فروع الدين فضالً عن أن
تكون حجة في اصول الدين.
اللســان اآلخــر الذي وردت به هــذه الرواية هو ما ينقلــه جماعة احمد بن
الحســن وينقلونه عن كتاب (بشــارة االســام) للســيد مصطفى آل سيد حيدر
الكاظمي ,أما المصادر االخرى التي وجدناها تنقل الرواية بهذا اللسان فهو
كتاب (الزام الناصب) للشيخ علي اليزدي الحائري وينقلها تحت عنوان خطبة
البيــان ,وإذا رجعنــا إلى كتاب (بشــارة االســام) وجدناه ينقلهــا في ص211
مــن طبعة المكتبة المرتضوية ومطبعتها الحيدرية وايضاً ينقلها بعنوان خطبة
البيــان ومما نســب إلى امير المؤمنين ,ونحن لســنا بحاجــة أن نقف كثيراً مع
خطبــة البيان بعد أن تحدث نفس الشــيخ اليــزدي الحائري عن هذه الخطبة,
إذ قــال في ص 75من بشــارة االســام (إنــا لم نعثر على مســتند صحيح لهذه
الخطبــة المســماة بالبيــان ولــم يثبتها أحــد من المحدثين كالشــيخ الطوســي
والكليني ونظائرهم ,وعدم ذكر المجلسي لها توهين لها الحاطته باالخبار,
ويبعــد عــدم اطالعه عليها مع انها غير بليغة كثيرة التكرار غير بينة االلفاظ)
فهــذا النــص من الســيد حيــدر الكاظمــي كافٍ في إســقاط خطبــة البيان عن
الحجية واالعتماد ,فهي فضالً عن أن انها ال ترقى لالستدالل الفقهي فكيف
بها في االستدالل العقدي االصولي.
 _ 2مالحظة في غاية االهمية( :إ ّن هؤالء يزعمون ان احمد بن كاطع بن
اإلمــام المهــدي وان هذه البنوة حجة في التلقي حيث يقول احمد بن كاطع في
محل آخر من هذا البيان (يا اهل
رسالة له (أمرني اإلمام المهدي) ويقول في ٍ
العراق ان أبي قد ارســلني الهل االرض وبدأ بكم) ويقول في موضع آخر (فلن
يطــول االمــر حتى اعود مع ابي محمد بن الحســن المهــدي) ويقول في موضع
ومحل آخر (وسيأتيكم ابي غضبان اسفا بما فعلتم بي) ,ثم يختم رسالته بانه
الركن الشــديد وبقية آل محمد عليهم الســام وانه المؤيد بجبرائيل المســدد
بميكائيل المنصور باسرافيل ,تاريخ الرسالة  /28شوال 1424/هـ).
فمــع هــذا الزعم الخطير الذي يصل إلى حد العصمة كما صرحوا بها في
مواضــع ومواطــن عديدة مــن كتبهم نجدهم يكذبــون علينا وهــذه هي الطامة
الكبرى والرزية العظمى كيف يكون المعصوم كاذباً ,وهذا التناقض الخطير
واالنحــراف الكبيــر ,فاحمد بــن كاطع المؤيــد بجبرائيل والمســدد بميكائيل
والمنصــور باســرافيل يكذب على الناس إذ يســتدل عليهــم باالخبار الضعيفة
التي ليســت لها حجية في فروع الدين فضالً عن أن تكون لها حجية في اصول
الديــن وال يكتفــي بذلك بل يبتر النصوص وينقلها كذباً فهذا هو نص ما نســب
إلــى اميــر المؤمنيــن ورواه الســيد الكاظمــي في بشــارة االســام فــي ص211
اســتمع اليــه اخــي القــاريء الكريم ودقــق فيه وتأملــه جيداً فســتجد ان هؤالء
الضاليــن المضلين مهنتهم الكذب والتزويــر والتدليس (فقام إليه جماعة من
اصحابه فقالوا سألناك باهلل يا بن عم رسول اهلل سمهم لنا وعلمنا باسمائهم
وامصارهــم فقــد ذابــت قلوبنــا من كالمك هــذا ,فقــال :Qأال إن اولهم من
البصــرة وآخرهم من االبدال فاما الذين من البصرة فعلي ومحارب )...ولكي
يتضــح النص اكثر انقــل لكم مقاطع من الكالم المنســوب إلى امير المؤمنين

والتي ســبقت كالمه اآلنف الذكر حيث قال( :وإن المهدي احســن الناس خلقاً
وخلق ـاً أال وانــه اذا خــرج فاجتمــع اليه اصحابــه على عدد اهل بــدر واصحاب
طالوت وهم ثالثمائة وثالثة عشر رجالً.)...
فأنْ ـتَ تجــد ايها القاريء الكريم أن النص المنســوب إلــى امير المؤمنين
 Qيصــرح في هــذا المقطع من أن هؤالء الرجال وهــم انصار اإلمام المهدي
واصحابه الخاصين يخرجون اذا خرج ويجتمعون اليه بعد خروجه وال يكونون
قبل خروجه وليس لهم حجيةٌ بمعزل عنه ,بل وليس لكل فرد منهم حجية قبل
خروجه حتى وان ادعى ذلك.
الوقفة الثانية :البحث الداليل:

 _ 1بعــد ان تبيــن ضعف هــذا الخبر بل ذهب البعض مــن العلماء إلى انه
موضــوع علــى اميــر المؤمنين Qنقــول انه ال مالزمــة بين كون انصــار اإلمام
ثالثمائــة وثالثــة عشــر وبيــن الذين يحكمون بعــد اإلمام وهم اثنا عشــر وبين
مــا يدعــي هؤالء من ان هنــاك حجية وحاكميــة النصار اإلمــام أو ذرية اإلمام
قبــل قيــام اإلمام وظهوره ,ثم اننا نؤكد على ان حجية المهديين االثني عشــر
وحاكميتهم وان لهم شــيئاً من الســلطات هو في طول حكومة اإلمام المهدي أو
حكومــة ائمة اهل البيت Kالذين يكونون بعد اإلمام المهدي ,Qفال حجية
لهؤالء الذين هم من ذرية اإلمام الحســين Qوقوم من شــيعة اهل البيتK
والذيــن ســوف نقف مع االحاديــث التي ذكرتهــم مفصالً ونبين للجميع ســقم
وبطــان مــا يدعيه هؤالء المنمســون من ان للمهديين االثني عشــر Kحجية

يوسف جبرائيل حسين

مضامين اخبار اآلحاد ,ومع ذلك يحتجون بها ويتشبثون بمضامينها موهمين
اآلخرين بان هذه االخبار حجة في اصول العقيدة خصوصاً االمامة والنيابة,
مع انها كما قلنا على احســن احوالها ال تثبت احكاماً فقهية إذ هي تتأرجح ما
بيــن الموضــوع والضعيف والمضطرب والمعارض ,وســوف نالحظ فيما يأتي
من ابحاث ان شــاء اهلل تعالى ان هؤالء ليس لهم رواية واحدة صحيحة الســند
قطعيــة الداللــة علــى حجيــة احمد بــن كاطع أو حجيــة ان هناك ذريــة لإلمام
المهدي Qفي غيبته الكبرى وأ ّن ابناءه وذريته لهم حجية في االمور الدينية.
اذن يتبيــن لنا أ ّن هــذه الرواية التي وقفنا معها ثالث وقفات انها رواية ال
تصلح لالســتدالل الفقهي فضالً عن انها ال تصلح لالســتدالل العقائدي ,اما
رواية اإلمام الصادق Qالتي يروونها ايضا عن بشــارة االســام والتي اخذها
الســيد حيدر الكاظمي صاحب بشــارة االســام من كتاب غاية المرام ,فبعد
أ ْن بحثنا عن هذه الرواية وجدنا فيها اآلتي:
 _ 1إ ّن هــذه الروايــة مصدرهــا االول هــو كتــاب دالئــل اإلمامــة للمحــدث
الشيخ أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الصغير من اعالم القرن
الخامس الهجري.
 _ 2جــاء رقــم الروايــة في ص 564هكــذا 132/528( :وباالســناد االول
(والــذي هــو 131/527 :قــال الطبــري قال ابو حســان ســعيد بن جنــاح حدثنا
محمــد بــن مروان الكرخي قــال حدثنا عبد اهلل بن داوود الكوفي عن ســماعة
بن مهران قال سأل ابو بصير الصادق Qعن عدة اصحاب القائم Qفاخبره

فمع هذا الزعم الخطري الذي يصل إىل حد العصمة كما صرحوا بها يف مواضع ومواطن عديدة من كتبهم
نجدهم يكذبون علينا وهذه هي الطامة الكربى والرزية العظمى كيف يكون املعصوم كاذباً ,وهذا التناقض
الخطري واالنحراف الكبري ,فاحمد بن كاطع املؤيد بجربائيل واملسدد بميكائيل واملنصور باسرافيل يكذب
على الناس إذ يستدل عليهم باالخبار الضعيفة التي ليست لها حجية يف فروع الدين فضالً عن أن تكون لها
حجية يف اصول الدين وال يكتفي بذلك بل يبرت النصوص وينقلها كذباً
اســتقاللية وبمعــزل عن حجيــة اهل البيت Kمــن االئمة االثني عشــر وانهم
يكونون قطب الرحى دون اهل البيت.K
 _ 2ان هــذه الروايــة وامثالهــا تخالف الضرورات التــي قامت في مذهب
اهل البيت Kمن قبيل انقطاع السفارة والنيابة عن اإلمام المهدي Qبمعنى
تلقــي االحكام منه وايصالها إلى الناس مباشــرة إلى حيــن خروجه وظهوره,
ومنهــا انــه ال حجية وامامة إال لالئمة االثني عشــر من اهــل البيت ,Kفاذا
مــا جائــت روايــة وتحدثت عــن ان هناك امــكان لالتصــال واالرتبــاط باالمام
المهــدي Qبمعنى الســفارة الخاصة فان هذه االخبــار النها تصطدم مع تلك
الضــرورة وتلــك الســنة القطعيــة البد من رفضهــا أو تأويلها ,وهــذا له نظائر
كثيــرة عند المســلمين عامة وعند مســلمي الشــيعة خاصة ,فمن هــذا القبيل
روايات تحريف القرآن فإنّها حتى وإ ْن صح ســند بعضها إال انّنا نرفضها النها
تخالــف القــرآن وتخالــف الســنة ,فكذلك إذا قلنــا بصحة روايــات أن لإلمام
المهــدي ذريــة في عصــر الغيبة وان لذريته حجية وهذا اشــبه بالمســتحيالت
البحثيــة (ومعنى المســتحيل البحثي اننا اثناء بحثنــا وتنقيبنا في روايات اهل
البيــت Kلــم نجــد رواية واحــدة معتبرة تثبــت ا ّن اإلمام المهــدي متزوج في
عصــر الغيبــة وان له ذرية بل ان الروايات تنفي ان يكون له ذرية وعقب كرواية
اإلمــام الرضــا Qالتي جاء فيها (ال يكون اإلمام إال ولــه عقب إال اإلمام الذي
يخــرج عليه الحســين بن علي Qفانه ال عقب لــه),أو أ ّن لذريته بعد خروجه
 Qحجية بمعزل عن أئمة أهل البيت.)K
الوقفة الثالثة� :أ�صولية عقائدية:

حيــث ان هــؤالء يعتقدون بان احمد اســماعيل كاطع رجــل معصوم وأ ّن له
حجيــة في الدين ويجب على النــاس االقتداء به وال يجوز اخذ الدين إال منه,
وهــذه الدعــاوى تنســجم بــل هي صريحــة في أن مــا يدعونه من اصــول الدين
فالبد أ ْن يثبتوا مضامين دعاواهم من سنخ ما تثبت به اصول الدين بمعنى ان
تكــون االدلــة قطعية من حيث الصدور ومن حيث الداللة وحيث انهم يصرحون
في اكثر من كتاب وفي اكثر من مورد ان كل خبر لن يصل حد التواتر ال يوجب
العلــم وانــه من اخبار اآلحاد وان اخبار اآلحاد ليســت حجة في اصول الدين,
فهــذا الكالم مــن هؤالء ينبغي أن نأخذه بعين االعتبار في محاســباتنا لهم إذ
انهــم يســقطون رواية الســمري عن االعتبار بحجة انها خبــر واحد مع انه وفي
نفــس الوقــت يســتعينون باخبــار ضعيفة ال تكاد تصل إلى مســتوى مــا تثبت به

بعدتهم ومواضعهم ...الخ الرواية).
وجــاء فــي الرواية ( )132/528ما هذا نصــه (ومن البصرة عبد الرحمن
بن االعطف بن سعد ,واحمد بن مليح وحماد بن جابر).
فهــذه الروايــة فضالً عن انها ضعيفة الســند بمحمد بن مروان وعبد اهلل
بن داوود فهي أيضاً ال تدل على ما يدعيه هؤالء إذ ان الرواية تصرح انه احمد
بــن مليــح وليــس احمد بن الحســن أو احمد بن اســماعيل كاطــع فضالً عن ان
الرواية تتحدث عن اصحاب اإلمام الـ  313الذين يخرجون مع اإلمام المهدي
وليس قبله واذا صح من احمد السلمي أن يدعي من هذه الرواية حجيته فالبد
ان يدعــي  313شــخص مــن مختلف البلــدان حجيتهم أيضاً تبعاً لهــذه الرواية
الضعيفة الســند المجملة الداللة ,ثم ان نفس الســيد حيدر الكاظمي صاحب
بشــارة االســام يعلق على هــذه الرواية بقوله هذه النســخة كثيــرة الغلط وقد
ســقط منهــا بعض الحــروف وبدل بع ـضٌ )...فكيــف يريد منا احمــد البصري
أن نطمئــن إلــى روايــة مجملــة قد ســقط منها وأضيــف وحذف بعــض حروف
كلماتهــا ,ولعــل احمــد بن كاطع أيض ـاً زاد أو نقــص في حروفها كمــا فعل في
روايات اخرى ,عجباً من هذا المعصوم.
تتميــم :قــد وردت عندنــا جملة من الروايــات تقــول إ ّن أول الدجالين من
البصرة حيث جاء في كتاب (المالحم والفتن) للسيد بن طاووس في ص249
فــي بــاب  37الحديث رقم  362من خطبة المير المؤمنيــن بالكوفة قال فيها:
(...وكل مــن خــرج من ولدي قبل المهدي فإنما هو جــزور ,واياكم والدجالين
مــن ولد فاطمة فان مــن ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة,
وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم) فهذا الحديث يصرح بأن هذا الدجال
الــذي يدعــي أنّه من ولد فاطمة هو ليس من امير المؤمنين Qوانما هو يدعي
ذلك.
ثم ما هو المانع يا احمد السلمي أ ْن تكون انت عوف السلمي ،فهل تعرف
من هو عوف السلمي؟.
هذه وقفة سريعة مع دعوى من دعاوى هذا الضال التي ادعى بموجبها انه
صاحب الركن الشديد المؤيد بجبرائيل المسدد بميكائيل المنصور باسرافيل
قــد تبيــن بطالنها بل تبيــن كذبه وتزويره ووضعه لالحاديــث وتلفيقها فهل هو
إلى اآلن ركن شديد أم أ ّن هذا الركن انقض وانهار في نار جهنم.
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احتج أنصار أحمد اســماعيل باالستخارات،
وجعلوهــا دلي ـاً علــى إمامتــه ،بــل ألّفــوا بعــض
الكتب في إثبات حجيتها كما ألّفوا في األحالم!
واحتجّوا في ذلفك بروايتين اثنتين:
األولــى :ما رواه النعماني في رواية طويلة في
وصــف اإلمام المهــدي ،Qجاء فيها :أوســعكم
كهفاً ،وأكثركــم علماً ،وأوصلكــم رحماً ،اللهم
فاجعــل بعثــه خروجاً من الغمّة ،واجمع به شــمل
تنثن عنه
األمــة ،فإن خــار اهلل لك فاعــزم ،وال ٍ
تجوزن عنه إن هُديتَ إليه ،هاه
إن و ُِّفقتَ له ،وال َّ
ً
– وأومأ بيده إلى صدره شوقا إلى رؤيته.
وموضــع الشــاهد فــي هــذه الروايــة هــو قول
اإلمام( :Qفإن خار لك اهلل فاعزم).
قالــوا :إن المقصــود بهــذه العبــارة هــو
االستخارة المعروفة.
والجــواب على ذلــك :أن العبارة ال داللة فيها
على االســتخارة ،فإن اإلمــام Qقال( :خار اهلل
لــك) ،ولــم يقــل( :اســتخرتَ اهلل) ،علم ـاً أن
قواميــس ومعاجــم اللغة قد تعرّضــت لمعنى هذه
العبارة.
فقد ورد في لســان العــرب البن منظور قوله:
وخار اهلل لك :أي أعطاك ما هو خير لك.
والمعنــى واضــح ،فالمقصود مــن (خار اهلل
لــك) هو أنــه إذا اختار اهلل لك أن تكــون موجوداً
حيــن ظهــوره ،ووُفق ـتَ لذلــك فــا تتــردَّد فــي
نصرته.
وقد ورد هذا التعبير في عدّة موارد أخرى.
منهــا :مــا رواه الشــيخ المفيد Hفي إرشــاده
عنــد ذكــره محــاورة ســيد الشــهداء Qوبعــض
أصحابــه ،قــال :فعلمنــا أنه قــد عزم رأيــه على
المســير ،فقلنا له :خار اهلل لك .فقال :رحمكما
اهلل .فقــال لــه أصحابــه :إنــك واهلل مــا أنت مثل
مســلم بن عقيل ،ولو قدم ـتَ الكوفة لكان الناس
إليك أسرع.
بــل إنــه وردت روايــة تقطــع دابر كل مــن أراد
االســتدالل بهــذه العبــارة ،وتســقط كل محتــج
بهــا ،وهي المحاورة التي رواها المجلســي Hفي
بحــار األنــوار بيــن أبي ســفيان والعبــاس بن عبد
المطلــب ،حيث قال :هؤالء الذيــن غزانا محمد
ألجلهم ،أما واهلل ما شُوورتُ فيهم ،وال علمته،
ولقــد كنــت لــه كاره ـاً حيــث بلغنــي ،ولكنــه أمر
حتــم ،قــال العباس :لقــد خار اهلل لــك في غزو
محمد إياكم ،دخلتم في اإلسالم كافة.
وال نظــن أن عاق ـاً يقــول :إن العبــارة هنــا
تعنــي االســتخارة؛ إذ كيــف يعقــل من كافــر مثل
أبي سفيان أن يستخير اهلل في حربه لرسول اهلل
 !Nبــل إن حمل (خار اهلل لك) على االســتخارة
يســتلزم أال يكــون للعبــارة معنــى صحيــح؛ ألن
ســيكون معناهــا هو( :أنــك اســتخرتَ اهلل في أن
يغزوكــم رســول اهلل ،)Nوهــذا معنــى واضــح
الفساد.
الثانــي :ما رواه الشــيخ الطوســي Hعن علي

أحمد سلمان األحمدي

بــن معــاذ ،قــال:
قلــت لصفــوان بــن
يحيــى :بــأي شــيء
قطع ـتَ علــى علي؟
قــال :صلَّيــت،
ودعــوت اهلل،
واســتخرت عليــه،
وقطعت عليه.
و ا لجــو ا ب :
أن هــذه الروايــة ممــا اســتدلت بــه الواقفــة علــى
بطــان إمامــة الرضــا ،Qوعــدم وجــود دليــل
قطعــي عليها ،والشــيخ الطوســي Hإنمــا أوردها
للــرد عليهــا ،وإثبات فســادها ،فقــد ذكرها في
ُدل بهــا على أن اإلمام موســى
بــاب( :أخبار اس ـت َّ
الكاظــم Qهــو القائــم ،وأنــه ح ـيٌّ لــم يمــت،
عقب عليها
والجــواب عنها) .ولك يكتف بها ،بل َّ
قائ ـاً :فهــذا ليــس فيــه أكثــر مــن التشــنيع على
رجــل بالتقليــد ،وإن ص ـحَّ ذلــك فليس فيــه حُجة
علــى غيره ،على أن الرجل الــذي ُذكر ذلك عنه
فــوق هــذه المنزلة؛ لموضعــه ،وفضلــه ،وزهده
ودينــه ،فكيــف يستحســن أن يقــول لخصمــه في
مســألة علمية :إنه قال فيها باالســتخارة ،اللهم
إال أن يُعتقــد فيــه من البله والغفلة ما يخرجه عن
التكليف ،فيسقط المعارضة لقوله.
وقــال بعــد الفراغ مــن تعــداد الروايــات التي
تمسّــك بهــا الواقفــة :ومــن طرائــف األمــور أن
يتوصــل إلــى الطعــن على قــوم أجالء فــي الدين
والعلــم والورع بالحكايات عن أقــوام ال يُعرفون،
ثــم ال يُقنَــع بذلــك حتــى يُجعــل ذلــك دلي ـاً على
فساد المذهب ،إن هذه لعصبيّة ظاهرة وتحامل
عظيــم ،ولــو ال أن رج ـاً منســوباً إلــى العلــم لــه
صيــت وهــو من وجــوه المخالفين لنــا ،أورد هذه
األخبــار وتعلّــق بهــا ،لم يحســن إيرادهــا؛ ألنها
كلها ضعيفة رواها من ال يوثق بقوله.
إذن الشــيخ الطوســي Hردّ هــذا الخبــر مــن
ثالثة وجوه:
األول :أن هذه الرواية ضعيفة السند ،رواها
من ال يُعرف بصدق وال يُؤمَن على نقل ،فال تكون
حجّة من هذه الجهة.
الثانــي :أن صفوان أج ّل وأعلــم من أن يعتقد
بإمامة الرضا Qاعتماداً على االستخارة.
الثالــث :أنــه لــو ص ـحّ ذلــك عنــه فــا مطعن
فــي إمامــة الرضــا ،Qبــل الطعــن فــي صفوان
بــن يحيــى ،إذ أن فعله هذا يكشــف عــن بالهته
وغفلتــه ،ومــن كان كذلــك ال يكــون فعلــه حجــة
علينا.
فالحجــة عندنا هي ما د ّل عليه كتاب اهلل عزّ
وجــل ،ومــا ورد عــن المعصوميــن ،Kوليســت
الحجــة ما فعله فالن أو عــان من الناس ،حتى
لو كان من أمثال صفوان.

أحمد بن الحسـن ورواية (من ولده)
.....

أحمد هادي االسكندراني

يدعــي احمــد إســماعيل كاطــع بأنّــه ابــن اإلمام
المهــدي مســتنداً فــي ذلــك إلى روايــة رواها الشــيخ
النوري في (النجم الثاقب) في ج 2ص 69ونقل ناظم
العقيلي وغيره هذه الرواية دون أن يرجع إلى مصادر
الروايــة األوليــة ،وفي الحقيقة إن مــا وجدناه بعد أ ْن
رجعنــا إلــى المصادر األولية التي أشــار إليها الشــيخ
النــوري وجدنــا ان الرواية مروية في (الغيبة) للشــيخ
الطوســي بغير المتن الذي يرويه الشــيخ النعماني في
غيبتــه ،وهــذا يــدل على أن هــؤالء ال يتمتعــون بأدنى
تورّع فضالً عن أن يكون سيدهم وقائدهم إلى جهنم
احمد كاطع معصوماً ،إذ كان ينبغي لهم أن يراجعوا
المصــادر األولية التي نُقلت منها الرواية حتى يتثبتوا
فــي نقلهــم ،ولكــن هيهــات أن يصــدر منهــم ذلــك
ألنهــم فئة اعتــادت على التصيّد فــي الظالم الحالك
كالخفافيــش ،فأمثــال هــؤالء يخافــون مــن النــور بل
ال يبصــرون فيــه ،فإن مجــرد الفحــص والرجوع إلى
المصادر األولية يَكشف حقيقتهم وزيف دعواهم كما
سنقف عليه مفصّالً في وقفات ثالث مع هذا الخبر.
الوقفــة األولى الوقفة الســندية ،الوقفــة الثانية
الوقفة الداللية ،الوقفة الثالثة تحت عنوان تنبيه.
وقبــل الدخول فــي أبحاث المحــاور الثالثة ننقل
هذا الخبر عن (غيبة الطوســي) و(غيبة النعماني)،
ففــي كتــاب (الغيبــة) للنعمانــي فــي البــاب العاشــر
فــي الفصــل الرابــع ص 176الحديــث الخامــس قــال
النعمانــي (واخبرنــا أحمــد بــن محمد بن ســعيد قال
حدثنــا القاســم بــن محمد بن الحســن بن حــازم من
كتابــه قــال حدثنا عبيس بن هاشــم عــن عبد اهلل بن
جبلــة عــن إبراهيــم بــن المســتنير عــن المفضّــل بن
عمــر الجعفــي عــن أبــي عبــد اهلل الصــادق Qقــال:
إن لصاحــب هــذا األمر غيبتين إحداهمــا تطول حتى
يقول بعضهم مــات وبعضهم يقول قتل وبعضهم يقول
ذهــب ،فــا يبقــى علــى أمــره مــن أصحابــه إال نفــر
يســير ،ال يطّلع على موضعه أحد من ولي وال غيره،
إال المولى الذي يلي أمره).
وروى الشــيخ الطوســي فــي (الغيبــة) ص 61فــي
الحديــث تحــت الرقــم  60قــال( :وروى إبراهيــم بن
المســتنير عــن المفضــل قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل
 Qيقــول :إن لصاحــب هــذا األمر غيبتيــن إحداهما
أطــول مــن األخرى حتــى يُقال مات وبعــض يقول ُقتل

الوقفة الأوىل :ال�سندية:

وهذه الرواية ضعيفة السند بعبد اهلل أو إبراهيم
المســتنير سواء كانت حســب ما روى الشيخ النعماني
أو الشيخ الطوسي ألن الرواية بكِال طريقيها تمر بعبد
اهلل أو إبراهيم المســتنير ،وبذلك تكون هذه الرواية
غير صالحة لالستدالل بأي شكل من األشكال.
الوقفة الثانية :الداللية:

 -1إ ّن متــن الرواية مضطــرب من جهات عديدة
اذ ال تنسجم مع كثرة من هم باقون على أمره  Qمع
طــول غيبتــه التي اســتمرت إلى اآلن ،بــل وان الكثير
مــن الروايــات تؤكد على أن هناك الكثير من الشــيعة
الذيــن يؤمنــون وباقــون على أمــر اإلمــام المهديQ
وهم بالماليين.
 -2إ ّن الروايــة تتحدث عن عصر ما قبل الظهور
لإلمــام المهــدي Qفهــي أجنبيــة عــن دعــوى هؤالء
بالمرة.
 -3إ ّن الروايــة بحســب متــن الشــيخ الطوســي
الثانــي تنفي أن يكون ولد اإلمــام المهدي مطلعاً على
موضعه ،وهذا يُشــكل قرينة قويــة على أن الولد على
فرضه ليس مؤهالً ألن يطلع على مكان اإلمام وهو ما
يقصــم ظهر هــؤالء المدعين من ارتباطهم المباشــر
باإلمام المهدي وأنهم رسله إلى الناس كافة.
 -4إ ّن الروايــة تؤكــد علــى أفضلية شــخص آخر
وهــو وإن كان مجهول الهوية بالنســبة إلــى الرواية إال
انــه مطلعٌ على مكان اإلمام ألنه هــو الذي يلي أمره،
وليــس في الرواية وال في غيرها مــا يثبت حجيةً لهذا
المولــى من جهة اطالعه علــى موضع اإلمام المهدي
 Qوواليتــه ألمــره ،وبــه يتضــح أن اطالع الشــخص
علــى موضع اإلمــام Qأو تحمله ألمــره وخدمته له ال
يعني حجية ذلك الشخص.
إذن يتبيّن من هذه األمور أن ولد اإلمام المهدي
 Qعلــى فــرض القــول به ليس لــه خصوصيــة بل أنه
مع ـرّضٌ بــه ومنكّل بــه في هذه الرواية مــن جهة عدم
اطالعــه على موضع اإلمام ،بــل ويحتمل انه ال يبقى
على أمر اإلمام.
الوقفة الثالثة :تنبيه

إ ّن الرواية وردت بأكثر من متن وهي بذلك تكون
مجملة وال يمكن اعتمادها ،هذا إذا تنزّلنا عن ضعف
ســندها فالشيخ النعماني يرويها بلفظة من ولي بينما
الشــيخ الطوســي يرويهــا مــرةً بغير ولي وولــد ،ومرةً

إذن يتبيّن من هذه األمور أن ولد اإلمام املهدي Qعلى فرض القول به ليس
له خصوصية بل أنه معرّضٌ به ومن ّكل به يف هذه الرواية من جهة عدم
اطالعه على موضع اإلمام ،بل ويحتمل انه ال يبقى على أمر اإلمام.
فــا يبقــى على أمره إال نفر يســير مــن أصحابه ،وال
يطلــع أحــد على موضعــه وأمره ،وال غيــره إال المولى
الذي يلي أمره.
وروى الشــيخ فــي نفــس الكتــاب ص  162فــي
الحديــث تحــت الرقــم  ،120احمــد بــن إدريــس عن
علــي بــن محمد عن الفضل بن شــاذان عــن عبد اهلل
بــن جبلــة عن عبد اهلل بن المســتنير عن المفضل بن
عمر قال :سمعت أبا عبد اهلل Qيقول( :إ ّن لصاحب
هــذا األمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم
مــات ويقول بعضهم قتــل ويقول بعضهم ذهب حتى ال
يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسير ال يطلع على
موضعــه أحــد من ولــده وال غيره إال المولــى الذي يلي
أمره).

بولد ،وهذا التعدد في المتون يوجب ســقوط الرواية
عــن الحجية ،وهــذا ما يؤكده هؤالء من أن الرواية ال
يجوز العمل بها إال إذا كانت قطعية الداللة أي ان لها
وجه ـاً واحداً وال تحتمل غيره ،وحيث أن هذه الرواية
لهــا أكثر مــن وجه من حيــث الظهور ،ولهــا أكثر من
متــن من حيث النقل ،وهي عــاوة على ذلك ضعيفة
السند فتكون ساقطة عن االعتبار والحجية.
وهكذا نرى ان دعاوى هؤالء أو ما يسمونه باألدلة
بدأت تتهاوى وتســقط ،بل هي لم تثبت حتى تســقط
وليس ذلك إال ألنهم يتشــبثون بكل متشابه وكل سقيم
ليزيغــوا قلــوب ضعفاء النفوس بعــد أن زاغت قلوبهم
وأصبحوا عبيداً للشيطان.
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الوصيّة لم يدّعها أحد قبل أحمد إسماعيل
قال �أحمد �إ�سماعيل:

(وهــا هو كتــاب الوصيّة الذي كتبه الرســول محمد Nليلة
وفاتــه موجــود منــذ أكثر مــن ألف عــام في الكتب ،ويســتطيع
أي إنســان أن يقــرأه ويطلــع عليــه ،ولكــن لــم يتم ّكــن مبطــل
مــن ادّعائــه مــع كثرتهم ،فاهلل صــرف عنه كل م ـدّع كاذب،
حيــث ادّعــى كثيرون النبــوة واإلمامــة والمهدويــة ،ولكن أبداً
لــم يتمكّن أحدهم مــن خرق حجاب اهلل المضــروب على هذا
الكتاب فيدّعيه).
والجواب :أن ما سماه أحمد إسماعيل وصيّة ليس بوصية ،
وإنما هي رواية في كتاب ،مذكور فيها بعض األمور التي ربما
يكون النبي Nقد أوصى بها ،وال يستطيع أحمد إسماعيل أن
يزعم أن ما ُذكر في هذه الرواية هو وصيّة كاملة.
مضاف ـاً إلى أن زعمه أن هذه الوصيّة كتبها رســول اهللN
لــم يثبــت بدليل صحيح؛ ألن هذه الرواية مروية بســند ضعيف
ج ـدًّا ،وأكثــر رواتهــا مجاهيــل ،ولعــل بعضهــم مــن العامة،
وألفاظهــا مضطربــة ،وفيها مضامين مخالفة لمــا هو متواتر
عن أهل البيت ،Kفكيف يمكن أن يكتبها النبيN؟!
ولــو كان مــا جاء فــي هذه الرواية هو وصيّة رســول اهللN
بالفعــل لعُنــي بها أئمــة أهل البيــت ،Kورُويــت عنهم بطرق
متواترة ،وحثُّوا شيعتهم على االعتقاد بالمهديّين االثني عشر
مــن أبنــاء اإلمام المهــدي المنتظــر ،Qوأ ّكدوا علــى أن أول
المهديّين اسمه أحمد ،وهو حفيد حفيده ،ال ابنه المباشر،
وأنه ينتمي إلى قبيلة بني سويلم بالبصرة الذين هم معروفون
بأنهم ال ينتسبون إلى رسول اهلل.N
إال أن كل ذلــك ال عيــن له وال أثر في الروايات ،فضالً عن

عدم ادّعاء املبطلني السابقني بعض ما هو
مذكور يف الروايات ال يدل على أن املبطل
األخري صادق يف دعواه ،وأن اهلل صرف
كل مبطل عن أن يدّعي هذه الدعوى،
ليدّعيها صاحبها؛ ألننا إذا أخذنا بهذه
القاعدة فإنه يجب علينا تصديق كل من
يدّعي يف عصرنا الحاضر أنه الخراساني،
أو شعيب بن صالح ،أو النفس الزكية،
ودليله هو نفس دليل أحمد إسماعيل ،وهو
أن اهلل سبحانه صرف املبطلني السابقني
عن أن يدَّعي واحد منهم أنه أحد هؤالء
الرجال ،حتى ادّعاها صاحبها.

أن يكون متواتراً.
وأمــا زعم أحمد إســماعيل أن اهلل تعالــى صرف المدّعين
الكاذبيــن عن أن يدّعوا هــذه الوصية ،وأنه لم يتمكّن أحدهم
مــن خرق حجــاب اهلل المضــروب على هذا الكتــاب فيدّعيه،
فهذا مصادرة على المطلوب؛ ألن هذا هو ما نتنازع فيه معه،
فإنــا نعتقد أن أحمد إســماعيل كاذب قد ادّعى أنه مشــار إليه
فــي روايــة الوصيــة ،وأن اهلل تعالــى لــم يصرفــه عــن ادّعائه
الكاذب ،وأنه سبحانه لم يضرب أي حجاب على هذه الرواية
بحيث يمنع المدّعين من ادّعاءاتهم الكاذبة.
إذا تبيّن ذلك نقول :إن األســباب التي ألجلها لم يد َِّع أحد
هذه الدعوى قبل أحمد إسماعيل فهي:
 -1أن هــذا النــص ورد في رواية ضعيفة الســند كما قلنا،
معارَضــة بالروايــات المتواترة عن أئمة أهــل البيت Kالدالّة
على أن األئمة اثنا عشر فقط ،وليس كل كاذب مبطل يجازف
بادّعــاء خــاف ما هــو متواتــر عن أئمــة أهل البيــتK؛ ألن
المبطــل يريــد أن يدّعــي مــا يحتمــل أن يصدّقه بعــض الناس
فيــه ،وادّعاء خــاف المتواتر المغروس فــي أذهان الناس ال
يصدقه أكثر الناس ،بل يردّونه وينكرونه.
 -2أن كل مُد ٍَّع ال يســتطيع أن يثبت أنه ابن اإلمام المهدي
المنتظــر ،Qفض ـاً عــن أن يثبــت أنــه وصيّــه ،واإلمام من
بعــده ،وأنــه ســفيره ،وغيــر ذلــك مــن االدّعــاءات التــي ثبت
كذبهــا ،فكيــف يدّعــي المبطــل ادّعــاءات عظيمــة وكثيــرة ال
يمكنه إثباتها؟
 -3أن مــن يدّعــي أنه إمام فعليــه أن يُثبت أنه معصوم من
الخطــأ والزلــل ،والكاذب المبطل ال يســتطيع أن يُثبت ذلك،
بل إنه سيُثبت خطأه المنافي لعصمته والمبطل إلمامته.
 -4عــدم ادّعــاء المبطلين الســابقين بعض مــا هو مذكور
في الروايات ال يدل على أن المبطل األخير صادق في دعواه،
وأن اهلل صرف كل مبطل عن أن يدّعي هذه الدعوى ،ليدّعيها
صاحبهــا؛ ألننــا إذا أخذنــا بهــذه القاعــدة فإنــه يجــب علينــا
تصديــق كل من يدّعــي في عصرنا الحاضر أنه الخراســاني،
أو شــعيب بــن صالــح ،أو النفــس الزكيــة ،ودليلــه هــو نفــس
دليل أحمد إســماعيل ،وهو أن اهلل ســبحانه صرف المبطلين
الســابقين عــن أن يدَّعي واحد منهم أنــه أحد هؤالء الرجال،
حتى ادّعاها صاحبها.
وال يخفــى أن الســبب الحقيقــي فــي عــدم ادّعــاء بعض ما
هــو مذكــور في الروايات هــو ما قلناه من أن بعــض االدّعاءات
ال يجــازف المبطــل بادّعائهــا؛ لعلمه بعدم قدرتــه على إثباتها
للناس وإقناعهم بها.
 -5أن المبطل الكاذب ال يريد أن يدّعي ما يعلم كل عاقل
أنــه كــذب مفضــوح ،فلهــذا لــم ي ـدّع أحــد أنــه أول المهديّين
المذكوريــن فــي رواية كتاب (الغيبة) ،ال ألن اهلل تعالى ضرب
حجاب ـاً على هــذه الوصيّة ،وصــرف المبطليــن الكاذبين عن
ادّعائها!! وإنما ألجل أن أمثال هذه االدّعاءات ال يمكن للمدّعي

.....
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وأما زعم أحمد إسماعيل
أن اهلل تعاىل صرف املدّعني
الكاذبني عن أن يدّعوا هذه
الوصية ،وأنه لم يتم ّكن
أحدهم من خرق حجاب اهلل
املضروب على هذا الكتاب
فيدّعيه ،فهذا مصادرة على
املطلوب؛ ألن هذا هو ما
نتنازع فيه معه ،فإنا نعتقد
أن أحمد إسماعيل كاذب
قد ادّعى أنه مشار إليه
يف رواية الوصية ،وأن اهلل
تعاىل لم يصرفه عن ادّعائه
الكاذب ،وأنه سبحانه لم
يضرب أي حجاب على هذه
الرواية بحيث يمنع املدّعني
من ادّعاءاتهم الكاذبة.
الكاذب أن يثبتها بدليل ،فال يجازف بادّعائها ،ومن يجازف
بمثــل هــذا االدّعاء إما أن يكون مصاب ـاً في عقله ،أو يعتقد أن
المصابيــن فــي عقولهم الذين ســيصدقونه في دعــواه كثيرون
في الناس.
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اين معجزة املدعي ابن كاطــــــــــــــــــــع
ظهــر فــي اآلونــة األخيــرة رجــل فــي البص ــرة باســم أحمد إســماعيل
كاطــع وادَّعـ ٰـى النيابة الخاصّة ،وأنَّــه وصيّ اإلمام المهــدي ،Qوأنَّه ابن
اإلمــام المهــدي ،Qوأنَّــه هو اليمانــي ،بل ادَّعـ ٰـى أنَّه هو اإلمــام المهدي
 Qالذي يمأل األرض قســطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراًٰ ،
إلى غيرها
مــن االدّعــاءات الباطلة ،وقد رأينا من الواجــب علينا أن نردَّ هذا المدَّعي
ون ُّبيِن كذبه للقرّاء الكرام ،فنقول:
الخا�صة بعد ال�سمري:G
كذب من ي َّدعي النيابة
ّ

أمَّا دعواه النيابة الخاصّة فهي باطلة بدليل التوقيع الش ــريف الصادر
من اإلمام المهديٰ Q
إلى نائبه الرابع علي بن محمّد السمري:G
ِيم ،يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ السَّمُريَّ أَعْ َظمَ ا ُ
هلل أَجْرَ
(بِس ِْم اهللِ الرَّح ِ
ْمن الرَّح ِ
ُوص
إِخْوَانِكَ فِيكََ ،فإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ سِ ـتَّةِ أَي ٍَّام َفأَجْمِعْ أَمْرَكَ و ََل ت ِ
إِلَـ ٰـى أَحَدٍ يَ ُقومَ مَ َقامَكَ بَعْدَ وَ َفاتِ ـكََ ،ف َقدْ وَ َقعَتِ الْغَيْبَةُ الثَّانِيَةُ َف َل ُظهُورَ إَِّل
ُوب وَامْت َِل ِء ا َألر ِْض
ُول ا َألمَدِ وَ َقسْ ـوَةِ الْ ُقل ِ
بَعْدَ إِ ْذن اهللِ عزوجل وَ َذلِكَ بَعْدَ ط ِ
جَوْراً ،وَسَيَأْتِي شِيعَتِي مَنْ يَدَّعِي الْـمُشَاهَدَةَ أََل َفمَن ادَّع َٰى الْـمُشَاهَدَةَ َقبْ َل
ُوج السُّ ْفيَانِيِّ وَالصَّيْحَةِ َفهُوَ َكاذِبٌ مُ ْفت ٍَر ،و ََل حَوْ َل و ََل ُقوَّةَ إَِّل بِاهللِ الْعَلِيِّ
خُر ِ
الْعَظِيم) ،وقد أشرنا ٰ
إلى ذلك في فصول سابقة فال نُعيد.
ِ
الخا�صة تحتاج لإثباتها �إلى معجزة:
النيابة
ّ

وال ب ـدَّ مــن اإلشــارة إلـ ٰـى َّأن النيابــة العامّــة لإلمام المهــدي Qالذي
تتمثَّــل اليــوم بمراجعنــا العظــام ال تحتــاج ٰ
إلى معجــزة إلثباتهــا ،بل يكفي
أن نعلــم باجتهاده من خالل أســاتذته وأبحاثــه وتالمذته ،بخالف النيابة
الخاصّــة التي ال تكــون ألحد َّإل بتعيين اإلمام Qللنائــب فإنَّها بحاجة ٰ
إلى
معجزة إلثباتها.
ومثــال ذلك مــا جاء حول َّ
الحلج الذي ادَّعـ ٰـى النيابة الخاصّة لإلمام
المهــدي ،Qفعن أبي نص ــر هبة اهلل بن محمّــد الكاتب ابن بنت أُمّ كلثوم
بنت أبي جعفر العمري ،قال:

(لـمَّا أراد اهلل ٰ
تعالى أن يكشف أمر َّ
الحلج ويظهر فضيحته ويُخزيه،
وقع له َّأن أبا سهل إسماعيل بن علي النوبختي Jممَّن تجوز عليه مخرقته
وتتمّ عليه حيلته ،فوجَّه إليه يستدعيه وظنَّ َّأن أبا سهل كغيره من الضعفاء
فــي هــذا األمر بفرط جهله ،وقدر أن يســتجرّه إليه فيتمخرق به ويتســوف
بانقيــاده علـ ٰـى غيره ،فيســتتبَّ له ما قصــد إليه من الحيلــة والبهرجة ٰ
على
الضعفــة ،لقدر أبي ســهل في أنفس الناس ومحلِّه مــن العلم واألدب أيضاً
عندهم ،ويقول له في مراسلته إيّاه:
إنّي وكيل صاحب الزمان_ Qوبهذا أوّالً كان يســتجرّ الجهّال ثمّ يعلو
منــه ٰ
إلى غيره_ ،وقد أُمرت بمراســلتك وإظهار مــا تريده من النصرة لك
لتقوي نفسك ،وال ترتاب بهذا األمر.
فأرســل إليه أبو ســهل Jيقول له :إنّي أســألك أمراً يســيراً يخفُّ مثله
عليــك في جنب ما ظهر ٰ
على يديك مــن الدالئل والبراهين ،وهو أنّي رجل
أُحبُّ الجواري وأصبو إليهنَّ ،ولي منهنَّ عدَّة أتحظّاهنَّ ،والشيب يُبعدني
عنه ـنَّ ويُبغِّضنــي إليهنَّ ،وأحتــاج أن أخضبه في ك ّل جمعــة ،وأتحمَّل منه
مشـ َّـقة شــديدة ألســتر عنه ـنَّ ذلكَّ ،
وإل انكشــف أمــري عنده ـنَّ ،فصار
القــرب بُعــداً والوصــال هجــراً ،وأُريــد أن تغنينــي عن الخضــاب وتكفيني
مؤنتــه ،وتجعــل لحيتي ســوداء ،فإنّي طــوع يديك ،وصائــر إليك ،وقائل
وداع إلـ ٰـى مذهبــك ،مــع مــا لــي في ذلك مــن البصيــرة ولك من
بقولــكٍ ،
المعونة.
فلمَّا سمع ذلك َّ
الحلج من قوله وجوابه علم أنَّه قد أخطأ في مراسلته
وجهــل فــي الخروج إليه بمذهبه ،وأمســك عنــه ولم يرد إليــه جواباً ،ولم
يرســل إليــه رســوالً ،وصيَّره أبو ســهل Jأُحدوثــة وضحكة ويطنــز به عند
ك ّل أحد ،وشــهر أمره عند الصغير والكبير ،وكان هذا الفعل ســبباً لكشف
أمره وتنفير الجماعة عنه).
فأين معجزة هذا المدَّعي الك ّذاب أحمد بن إسماعيل بن كاطع!؟

.....

أن النيابة
وال بدَّ من اإلشارة إىل َّ
العامـــــــة لإلمام املهدي Qالذي
َّ
تتمثل اليوم بمراجعنا العظام
ال تحتاج إىل معجزة إلثباتها ،بل
يكفي أن نعلم باجتهاده من خالل
أساتذته وأبحاثه وتالمذته ،بخالف
النيابة الخاصّة التي ال تكون ألحد
َّإل بتعيني اإلمام Qللنائب فإنَّها
بحاجة إىل معجزة إلثباتها.

بعض اكاذيب اليمـــــــــــــــــــــاني املزعوم . . . . .
لقــد تناها إلــى أســماع المؤمنين أيّدهــم اهلل ا ّن
هناك شخصاً يدعي انه ابن اإلمام المهدي ،وكذلك
يدعي انّه اليماني الذي يخرج قبل قيام المهدي،Q
وكذلــك أيضاً يدعي أنّــه أول المهديين الذين يكونون
بعد اإلمــام المهدي ،ورغم أ ّن نفــس هذا االدعاءات
منه تكفي لبيان سخافة قوله إالّ أنّنا سنقف مع مفردة
مــن التي يس ـمّيها هذا الدعــي أنّها أدّلة تــدل على انّه
ابن اإلمام المهدي Qحيث انّه يســتدل بهذه الرواية
علــى صحة مــا يدعيه في ضمن جملة روايات ســنقف
عندها داللةً وسنداً في أحاديث الحقة.
يقــول صاحب كتــاب (الرد الحاســم على منكري
ذريــة القائــم) وهو من اكبــر الشــخصيات التي تروج
ألحمد ابن كاطع وتدعمه.
((الدليل الخامس عشــر جاء في بشــارة اإلسالم
نق ـاً عــن بحــار األنــوار عن ســطيح الكاهــن في خبر
طويــل جــاء فــي احــد فقراتــه (فعندهــا يظهــر ابــن

المهــدي) بشــارة اإلســام ص ،157ثم عقــب بقوله
وهــذا يدل صراحــة على أ ّن قبل قيــام اإلمام المهدي
 Qيظهر ابن اإلمام المهدي Qوهذا االبن هو الذي
أكد عليه في أدعية أهل البيت)).
انتهى كالم العقيلي صاحب الكتاب اآلنف الذكر.
ونجمل الرد عليه بمجموعة من النقاط هي:
 )1ال يوجد سند لهذه الرواية.
 )2هــذه الروايــة مرويّة عــن ســطيح الكاهن ولم
تــروَ عــن أهل البيــت Kولم يثبــت عندنا أننــا نتعبّد
بمــا ينقلــه لنــا غير أهــل البيت ،Kفمن هو ســطيح
الكاهن حتى يؤخذ بقوله.
 )3قــال تعالــى (إِنَّمــا يَ ْفتَـ ِـري الْ َك ـذِبَ الَّذي ـنَ ال
يُؤْمِنُــو َن) وقــال اإلمام العســكري Qجعلــت الخبائث
كلها في بيت وجعل مفتاحها الكذب.
قــد يســتغرب مســتغرب ويقول مــا مناســبة اآلية
والروايــة مــع الحديــث الــذي انتــم بصــدده؟ فيأتــي

الشيخ علي الدهنين

الجــواب أ ّن احمد كاطع الــذي يدّعي انه معصوم وأنه
مكلــف بهدايــة النــاس وأنّــه صاحــب أهــدى الرايات
وأنه رســول اإلمام المهدي قد ك ّذب هنا! .فالمعصوم
ال يغفــل وال يســهو وال ينســى ،فهــل يعقــل أ ْن يكــون
هناك معصوم كاذب؟! نحن وحســب األدلة الشــرعية
وروايــات أهــل البيــت Kنقــول إ ّن المؤمــن ال يكــون
كاذباً فكيف بالمعصوم.
ولكــن هــذا المدعــي الــذي أنكــر نســبه وادّعــى
العصمــة قد ك ـ ّذب وحرّف ووضع حديث ـاً أوهم الناس
أنّــه جــاء عن أهــل البيت Kوفــي نفس الوقــت ك ّذب
في نقله ،حيث أ ّن الحديث الذي رواه صاحب بشــارة
اإلسالم نقالً عن (بحار األنوار) في ج 51ص 163عن
سطيح الكاهن ( ...فعندها يظهر ابن النبي المهدي).
وليس الحديث كما رواه الكاذب احمد كاطع (فعندها
يظهــر ابــن المهدي) .فإنه حــذف كلمــة النبي وكذب
على األئمة ألجل إثبات نفسه.

أحمد الجزائري

ولكن هذا املدعي الذي أنكر
نسبه وادّعى العصمة قد ّ
كذب
وحرّف ووضع حديثاً أوهم
الناس أنّه جاء عن أهل البيت
 Kويف نفس الوقت ّ
كذب يف
أن الحديث الذي
نقله ،حيث ّ
رواه صاحب بشارة اإلسالم
نقالً عن (بحار األنوار) يف
ج 51ص 163عن سطيح
الكاهن ( ...فعندها يظهر ابن
النبي املهدي) .وليس الحديث
كما رواه الكاذب احمد كاطع
(فعندها يظهر ابن املهدي) .فإنه
حذف كلمة النبي وكذب على
األئمة ألجل إثبات نفسه.
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الضرورة قاضية بتكذيب مدّعي السفارة الخاصة . . . . .

قيــام الضــرورة عنــد الطائفــة الح ّقــة علــى انقطــاع النيابــة
والســفارة والتمثيل في نقل االحكام الشــرعية عن اإلمام المهدي
مباشــرة إلــى الناس مما الشــك فيــه ,وهذه الضــرورة تصاغ في
كثيــر من االحيــان كدليل مســتقل على انقطاع النيابــة وتصاغ في
احيان اخرى كشاهد يقوّي االدلة التي ذكرت في مقام االستدالل
على انقطاع النيابة ومنها توقيع السمري .
فالتفصيل في ذكر أ ّن لإلمام المهدي Qغيبتين يستدعي أ ْن
تكون هناك خصوصية ,وليســت هي إالّ انعدام التمثيل المباشــر
عن اإلمام المهدي.Q
ومــن األدّلــة األخرى التي تصاغ على لســان العلماء في إبطال
ادعــاء النيابــة الخاصــة عنــه Qعــدم انعــكاس (فيمــا لــو كانــت
النيابــة الخاصــة في الغيبــة الكبرى ممكنة) ذلــك إلينا بأدلة عن
أهــل البيــت Kوهو بحد ذاته يشــكل دلي ـاً على انقطــاع النيابة
والسفارة الخاصة عنه.Q
ونحــن ســوف نحــاول فــي جــوالت الحقــة أن نســلط الضــوء
سواء على لسان روايات اهل البيت
ونتحدث في األدّلة التي ذكرت ً
 Kمباشــرةً أو على لســان العلماء فيما اســتفادوه من سيرة اهل
البيت وألسنة رواياتهم.K
إالّ إنّنــا وفــي هــذا القول نريــد أ ْن نتحدث عن دليــل الضرورة
القائم على انقطاع النيابة عن اإلمام Qوهذا الدليل له صياغات
متعــددة ونحــاول أن نصيــغ هذا الدليــل بصياغة تتناســب واذواق
جمهور الشــيعة حتى نستفيد من هذا الدليل في دحض دعوى من
يدعي االرتباط المباشــر باإلمام المهــدي Qمن ثم التمثيل عنه
للناس.
ـداء أ ّن فقهاءنا المتقدمين قد ك ّفروا من
الب ـدّ لنا أ ْن نذكر ابتـ ً
ادعــى الســفارة والنيابة الخاصة كما ذكر ذلك الشــيخ الطوســي
حاكياً فتوى بن قولويه في صفحة  421تحت الرقم  385وهذا نص
ابن قولويه صاحب كتاب (كامل الزيارات) المتوفى ســنة  368هـ
اخذنا منه محل الشــاهد (قــال :أل ّن عندنا إ ّن كل من ادّعى األمر
بعد السمري Gفهو كافر منمّس ضال مضل) وينبغي اإلشارة هنا
إلى أ ّن الكفر المراد به في كالم بن قولويه Gهو المقابل لإليمان
ال المقابل لالسالم لدخوله في مطويات بحث اإلمامة.
نعــود إلــى تقرير دليــل الضــرورة القائم عنــد الطائفة الحقة
على انقطاع النيابة الخاصة عن اإلمام المهدي.Q

إ ّن اتفــاق الفقهــاء المأمونيــن علــى الديــن يش ـكّل بحــد ذاته
وضوح ـاً علــى موضــوع االتفــاق وهو انقطــاع النيابــة الخاصة عن
اإلمام المهدي Qفإ ّن هؤالء الفقهاء ســواء من كان منهم عاصر
اواخــر الغيبة الصغــرى ،أو من كان في بدايــات الغيبة الكبرى،
والذيــن ال نشــك فــي تدينهــم بــل أ ّن اغلب مــا ورد إلينــا عن أهل
البيــت Kهو عن طريــق مجموعة محدودة من هــؤالء الفقهاء،
فالتشــكيك فــي وثاقــة هــؤالء ينعكس ســلباً علــى موروثنــا الديني
وهــذا ممــا ال يمكــن التمســك به فضالً عــن أ ّن وثاقتهــم وتدينهم
وعدالتهــم وتورعهــم قــد وصــل الينا على مســتويات عدة ،ســواء
منهــا مــا كان علــى نحو التوثيق فــي كتب التراجم أو مــا كان منها
علــى نحــو الوضــوح الذي يعــد بحد ذاته دلي ـاً علــى الموضوع بل
ان دليليته تشــكل عنصراً أوســع من أي دليل آخر يقام على اثبات
الموضــوع وهــو توثيــق هؤالء الثلة مــن العلماء والذيــن نقصد بهم
مــن عاصروا أواخر الغيبة الصغــرى ومن كانوا في أوائل وبدايات
الغيبة الكبرى.
ـواء على
إ ّن اتفــاق هــؤالء العلمــاء وانعــكاس هــذا االتفــاق سـ ً
مســتوى الفتــوى أو علــى مســتوى تقرير مــن أفتــى واتفاقهم على
انقطــاع الغيبة الصغرى وذلك بانقطــاع النيابة الخاصة والتمثيل
المباشر لإلمام المهدي Qيشكّل وضوحاً على بطالن من يدعي
الســفارة والنيابــة الخاصة عن اإلمام المهــدي Qفضالً عن من
يدعي اطاراً اوسع من ذلك.
ويمكــن أ ْن نق ـرّب هــذا الدليــل بصياغــات اخــرى كما اشــرنا
ولنأخذ تقريباً من هذه التقريبات.
فإنّه ينبغي منا أ ْن نسأل ممن يدعي التمثيل المباشر والنيابة
الخاصة عن اإلمام المهدي Qفنقول:
أمّا أ ّن من يدعي السفارة والنيابة الخاصة ,يقول بانقطاعها
(أي الســفارة الخاصــة) أو ال يقــول بانقطاعها ,فــإ ْن كان ممن ال
يقــول بانقطاعهــا فيجــب عليــه أ ْن يذكر لنا أســماء الســفراء عن
اإلمام المهدي من السفير الرابع إلى أ ْن تمثلت السفارة بشخصه.
وإمــا إ ْن كان يقــول بانقطاعها بعد الســفير الرابــع ثم ابتدأت
الســفارة بــه مباشــرةً فــإ ّن هــذا الشــخص يبطــل مضمــون دعواه
بنفســه إذ يدعي أ ّن السفارة قد انقطعت بعد السفير الرابع وهذا
مــا نريــد أ ْن نثبتــه نحــن فإنّــه بمجرد أن يعتــرف هــذا القائل با ّن
الســفارة الخاصة عن اإلمام المهــدي Qقد انقطعت نلزمه بهذا

حيدر كاظم عبود

االعتــراف ثــم نبتدئ الكالم معه مجدداً في أ ْن يثبت لنا ســفارته
الخاصة عن اإلمام المهدي بعد اعترافه مسبقاً بانقطاعها وحيث
انه قد اعترف بانقطاعها وهذا يشكل دليالً بحد ذاته عليه فالبد
عليــه أن يقــدم لنــا عندمــا يريــد أن يدعي انه ســفير عــن اإلمام
المهدي Qدليالً بأحد وجوه ثالثة على نيابته الخاصة عن اإلمام
المهدي وهو:
 .1إمّــا أ ْن يأتــي لنا بنص صريح يعين فيــه اإلمام المهدي
 Qبهذا الشــخص باســمه نائباً عنه ,وحيث انه لم يرد في كتب
أتبــاع أهــل البيت التي رووا فيها ما ورد عن اهل البيت Kومنهم
اإلمام المهدي Qمن قبيل هذا النص فانه ال سبيل لصاحب هذه
الدعوى أن يقيم دليالً عليها من هذه الجهة.
 .2وإمــا أن ينــص عليه أحد الســفراء المتقدميــن والذين
كانت سفارتهم الخاصة في زمن الغيبة الصغرى كما هو المتعارف
بين الســفراء ان ينص كل سفير ســابق على السفير الالحق بأمر
مــن اإلمــام ،كمــا هــو حال هــذا النص الــذي روي عــن جعفر بن
أحمد بن متيل ،إذ قال (لما حضرت أبا جعفر بن عثمان العمري
 Jالوفاة كنت جالس ـاً عند رأســه ,اسأله وأحدّثه ,وأبو القاسم
بن روح عند رجليه ,فالتفت إلي ثم قال:
أمرت أ ْن اوصي إلى أبي القاســم الحســين بن روح) فإ ّن هذا
النص قد روي عن السفراء وهو يبين كيفية تعيين السفير الالحق
مــن قبــل الســفير الســابق ,وحيــث أنّــه ال ســبيل إلــى مــن يدعي
الســفارة الخاصة والتمثيل المباشر عن اإلمام المهدي Qبدليل
من هذا القبيل فالبد له أن يأتينا بدليل على النحو الثالث وهو:
أ ْن يقيــم لنــا معجــزة (وال نقصــد بالمعجزة ها هنــا المعجزة
بمعناها االصطالحي) يثبت من خاللها انه ممثل تمثيالً مباشراً
عــن اإلمــام المهــدي ،Qوهــذا مــا لم نجــده عند كل مــن ادعى
السفارة أو التمثيل المباشر عن اإلمام المهدي.Q
بــل ان الــذي وجدنــاه مــن خــال تتبعنــا لمــا يعرضــه أدعياء
السفارة والمهدوية انهم يدعون هذه الدعوى دون أن يقيموا عليها
دليالً واضحاً بيناً حتى يذعن لهم اآلخرون ويصدقوا به.
هــذا كلــه اذا قلنــا إن هناك إمكانيــة لقبول دعــوى من يدعي
السفارة قبل الصيحة ,وهذا محل كالم طويل.
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من هنا صار أهل الباطل يزينون دعواهم بشعارات وقيم
موهمة ومتشابهة ليدلّسوا لشرهم بنظريات شاذة ورؤى
فاسدة ومناهج منحرفة وأدلة واهية فاقدة ألدنى القواعد
العلمية التي بها يكبح العوج والسفسطة ،فمنهم من لم
يحدد هويته فيضطرب يف بيانها فيدّعي يماني ،فمعصوم،
فاملهدي الثاني ،فابنه ،والحبل على الجرار.
 .2وقوله عزوجل (أَوْ قا َل أُوحِيَ إِلَيَّ وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْ ٌء).
 .3وقول الباري (وَ مَنْ قا َل سَأُن ِْز ُل مِثْ َل ما أَنْزَ َل اهلل).
فهــؤالء هــم الذيــن يغلقون طريق النور بوجه العبــاد ويضلونهم في متاهات الضــال ،واآلية وإن كانت ناظرة
إلى أدعياء النبوة والوحي ،لكن روحها تشمل كل من يدعي لنفسه مكانة ليس هو أهال لها ،فويل لكل أ ّفاك أثيم،
فقد قال أمير المؤمنين( :Qوإياكم والدجالون  ...إلى أن يقول Qويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني).
وقــد رفــع هــؤالء هتافات خالبــة تناغي عواطف الجهلة ،فاســتغلوا مشــاكل النــاس االقتصاديــة واالجتماعية
والسياســة فجعلوها لصالح مقاصدهم الشــيطانية وجر المنافع إلى الشــخصنة والنزعة الذاتية مستعينين بمسمى
أدلة ال نصيب لها من عقل ونقل يمجها العقالء في لوحة مشــوهة وصور تخالف الطبع وأفكار رعناء مما يســتدعي
التقــزز منهــا عند البســطاء فضال عن النخب ،بل تمكن العدو من االســتخفاف بالفكر والعقــل بفعلهم هذا مع أن
مدعياتهــم مفاهيــم غريبة أجنبيــة عن العقيدة ودخيلة بأجندة معدّة ســلفاً وممنوعة على الفكر األصيل الســماوي
المحمدي.
من هنا نقول �إن:

.....

السيد أبو محمد الحسيني

منا�شئ االختالف:

الســير البشــري عاش صراع الخير والشر والحق الباطل في الفكر والســلوك واإليديولوجية ،فكان االختالف
قديما منذ قدم األرض ،ابتدأ حيث بدأ ،فصار اإلنسان ينظر إلى العالم وما حوله بنظرات مختلفة فطرية وعلمية
وفلسفية ووضعية ،وقد قرن اإلنسان أفكاره بشيء من الخيال والوهم والبيان الساحر والفاتن الغامض مما أوجب
الهــول والفجوة في الصراع ،وإ ّن مناشــئ الخالف ربما بعضها موضوعيــة وإيجابية وفق نظام تطور الفهم وتكامل
العلــم ونضــوج المجتمــع ،وهذا النمط من االختالف مقبــول بحكم العقل والعقالء والشــرع ،بل هو رحمة وخير،
لكن البعض اآلخر منه ذاتي وســلبي ألســباب كفســاد في النية أو أتباع الهوى أو لروح انتهازية أو للسطوة والسلطان
أو للعصبيــات القوميــة والعنصريــة أو االختالف في مســتوى اإلدراك والبــادة أو لآلفات النفســية والعقد الوراثية
أو لــركام تركــه الميراث االجتماعي والتأثير اإلعالمي ،فالتزريقات الالشــعورية أو غيرهــا أثرت أثرها ،كل هذا
أوجب نشوء التأزم الفكري والسلوكي.
�أ�ساليب �أهل الباطل:

من هنا صار أهل الباطل يزينون دعواهم بشــعارات وقيم موهمة ومتشــابهة ليدلّســوا لشــرهم بنظريات شاذة
ورؤى فاســدة ومناهج منحرفة وأدلة واهية فاقدة ألدنى القواعد العلمية التي بها يكبح العوج والسفســطة ،فمنهم
من لم يحدد هويته فيضطرب في بيانها فيدّعي يماني ،فمعصوم ،فالمهدي الثاني ،فابنه ،والحبل على الجرار.
من ســخرية القدر أ ّن رجالً ادعى النبوة في أيام المتوكل فطلب منه الدليل ،وقال :القرآن يشــهد بنبوتي في
قولــه تعالــى (إذا جــاء نَصْرُ َّ
اللِ وَ الْ َفتْحُ) وأنا اســمي نصــر اهلل قال المتوكل له فما معجزتك؟ قــال :ائتوني بامرأة
ِ َ
عاقر انكحها فتحمل فقال المتوكل لوزيره أعطه زوجتك فقال الوزير أما أنا فأشهد أنّه نبي وإنّما يعطي زوجته من
ال يؤمن به ،وحكي في كتاب الضوء الالمع للســخاوي أن عبد الرحمن بن عبد الوارث القريشــي ظفر بشــخص من
عــرب الصعيــد يقال له (عرّام) ادّعى النبوة فطالبه بالدليــل ،فقال انه رأى فاطمة الزهراء Qفأخبرته عن أبيها
أنه ســيبعث اهلل بعده نبياً وهو أنت يا عرّام ،وقال الرســول Nفي المنام أنا خاتم األنبياء وأنه ال نبي بعدي إال أ ْن
يشــاء اهلل ومشــيئته فوق كل شــيء ،وهكذا صار عرّام نبياً وله أتباع ،ونظائر ذلك فوق حد اإلحصاء ،وعلى هذا
المســتوى من األدلة الســاقطة يســتدل هؤالء ،فتســتغرب كيف يصدق الناس عرّام وال بينة له وال برهان ،وقد نبّه
القرآن إلى هذه الظاهرة اإلجتماعية المنحرفة وحدد ثالث طوائف تنهج على سراب في آية واحدة:
 .1قوله تعالى (وَ مَنْ أَ ْظلَمُ مِم َِّن ا ْفتَرى عَلَى اهلل َكذِباً).

سمات األدلة وثقافة أدعياء المنظومة المهدوية على قسمين:
القســم األول :أدلــة عامــة اعتمدتهــا أكثر هذه المدارس الشــاذة علمي ـاً وصاحبة الطرق غير المعهــودة عقلياً
وعقالئياً ودينياً.
 .1االستدالل بالقرآن وتنزيل اآليات على أصحاب هذه الدعوى من دون اعتماد على منهج علمي.
 .2دعــوى الــرؤى للنبــي Nواألئمــة Kوالســيدة الزهراء Pفــي كل من عالــم اليقظة (الكشــف) وعالم
الرؤيا وخلق مناخ إليجاد اإليحاءات الكاذبة.
 .3دعوى بال دليل معتبر كاإلخبار بالغيب والمعجزة والمعرفة اللدنية والعصمة واالطالع على متشــابهات
القرآن الكريم والسلطنة على اللغات المتعددة والكتب السماوية وتقليد أنفسهم أوسمة في منتهى التضخيم وهكذا
أنصارهم لتشجيعهم .والمهم عندهم نشر هذه المدعيات وتكميم أفواه أهل الحق الذين استعدوا للمجابهة وكشف
الزيغ.
 .4دعــوى المناظــرة (وهــم فــي الغالــب محجوبون عــن األنظار وعــن الوصول إليهــم ،وإرســال الذبذبات
الصوتية من دون الحضور في المحافل العلمية الرئيسية) وهكذا دعوى المباهلة (مع عدم وجود الدال على مدعيها
حتى تتم مثل هذه المجالس) وهكذا دعوى القسم ،وغير ذلك.
 .5االعتماد على العلوم الغريبة كعلم الحروف والجفر والرمل من قبيل نائب اإلمام المهدي= ،51ونجمة
الصبح= ،51وابن اإلمام المهدي= ،51وابن ياسين والذاريات= ،51وحبل المتين=. 51
 .6االعتماد على عالئم عامة وتنزيلها عليهم وهي من أعلى رتب اســتحقار الناس واســتحمارهم مثل هذا
النص (يعرف بالسكنية والوقار والعلم والوصية) و( ..هو الذي يدعو إلى الحق والطريق المستقيم ويسعى إلى إقرار
حاكميــة اهلل) أو مثــل هــذا النص (هو ابن المهدي ومن البصرة ويجادل بالقرآن ويجب عليه حمل الســاح وســوف
يبتلى الناس به).
ً
القسم الثاني :أدلة خاصة اعتمدتها بعض المدارس وإ ْن كانت هي أيضا من جهة أخرى تدخل في القسم األول
نشير إلى أهمها في نظرهم:
 .1وصية النبي Nليلة وفاته.
 .2رواية األصبغ بن نباته وأمثالها الفاقدة للتطبيق على المدعو فالن.
 .3االعتماد واالستدالل باالستخارة في تحديد حقانية أخطر مدعى غيبي.
 .4مطالبة العلماء بأمور لم يدعها العلماء ألنفسهم كـمطالبتهم بالمعجزة.
 .5االستدالل بالروايات ضعيفة السند والفهم والتطبيق المغلوط وانتقاء النسخة المناسبة لهم مع تعددها
وإعمال التزوير فيها.
ختام ًا:

دعوى عرّام هي بالغ كاذب ،بل دعوى مسجّلة ضد مجهول إمضاء البريق الفاضح.
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أخطاء أحمد إسماعيل يف قراءة القــــــــــرآن . . . . .
مــن يســتمع إلــى التســجيالت الصوتية ألحمد إســماعيل يجد أنــه وقع في
أخطــاء فاضحة في قراءة بعــض آيات القرآن الكريم ،وهي كثيرة جدًّا ،ومن
أهــم خطاباته الصوتية المس ـجَّلة خطابه إلى طلبة الحــوزة العلمية في النجف
األشرف وقم المقدسة ،ومن المفترض أن يكون هذا الخطاب متقناً خالياً من
األخطــاء؛ ألنه يزعــم أنه إمام معصوم ال ينبغي أن يخطــئ ،وألنه وجّه كالمه
لطلبــة العلــم الذين يُتو ّقع منهم أن يحاســبوه على كل هفوة فــي كالمه ،إال أن
كالمه مملوء بأخطاء كثيرة فاضحة في اآليات وغيرها ،مع أنه يَظهر منه أنه
لم يكن يتكلم ارتجاالً ،وإنما كان يقرأ في ورقة.
والمضحك أنه استفتح كالمه بأن أخطأ في قراءة قوله تعالى( :وَ إِ ْذ قالَتْ
أُمَّ ـةٌ مِنْهُ ـمْ لِمَ تَعِظُو َن َقوْماً َُّ
الل مُهْلِ ُكهُمْ أَوْ مُع َِّذبُهُمْ عَذاباً شَــديداً) (األعراف:
 ،)164حيث قرأ لفظ الجاللة مفخَّمة ،ولم يكســر نون تنوين( َقوْماً) ،مع أن
الصحيح كسرها وترقيق لفظ الجاللة.
وقرأ قوله ســبحانه( :وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُ ـبُلَنا وَ إِ َّن ََّ
الل لَمَعَ
الْمُحْ ِســنينَ) (العنكبــوت ،)69 :فأخطأ في كلمة( :سُ ـبُلَنا) ،فرفعها ،فقال:
(سُبُلُنا) ،وهذا خطأ فاضح ال يقع فيه صغار طلبة العلم.
وقــرأ كلمــة( :ضِيزَى) من قولــه تعالى( :تِلْكَ إِذاً قِسْ ـمَةٌ ضِيزَى) (النجم:
 )22بفتح الضّاد ،فقال( :ضَيْز َٰى) ،مع أنها مكسورة الضاد.
وزعــم بعض أنصار أحمد إســماعيل أنه إنمــا قرأها بهذا النحو على رواية
أهــل البيــت ،Kفإن مــن ضمن القراءات الــواردة في هذه الكلمــة أنها تُقرأ:
(ضَيْ ـز َٰى) ،وال يخفــى أن هذا الكالم تبرير بــارد؛ ألنا لم نجد في الروايات ما
يــدل علــى أن أهل البيت  Kكانوا يقرؤونها بهذا اللفظ ،مضافاً إلى أن أحمد
إســماعيل لــو كان يُحســن قــراءة القرآن ألمكــن تصديق ذلك ،ولكــن مع كثرة
أخطائه الفاضحة فإن من يصدِّق بهذا التبرير ساذج مغ ّفل.
وقــرأ قولــه تعالىُ ( :قـ ِـل اللَّهُمَّ مالِ ـكَ الْمُلْكِ تُؤْتِــي الْمُلْكَ مَنْ تَشـ ُـاء وَ تَن ِْزعُ
الْمُلْ ـكَ مِمَّ ـنْ تَشـ ُـاء وَ تُعِزُّ مَنْ تَشـ ُـاء وَ تُذ ُِّل مَنْ تَشـ ُـاء بِيَدِكَ الْخَيْ ـرُ إِنَّكَ عَلى ُك ِّل
شَيٍْء َقديرٌ) (آل عمران ،)26 :فأخطأ فيها ثالثة أخطاء واضحة ،فإنه قرأ:
(اللَّهُ ـمَّ) بالتفخيــم مــع أن الصحيــح قراءتها مر ّققة لكســر الم ( ُقـ ِـل) .والخطأ
الثاني :أنه جرَّ كلمة(مَالِكَ) مع أنها منصوبة ،والثالث :أنه قال( :وتنزَع) بفتح
الزاي ،مع أنها مكسورة.
وقــرأ قوله تعالى( :قــا َل َفبِما أَ ْغوَيْتَن ـي ََل ْقعُد ََّن لَهُمْ صِرا َطكَ الْمُسْ ـتَقيمَ)
(األعراف ،)16 :فأخطأ في كلمةََ :
(ل ْقعُد ََّن) ،فقال( :أل ْقعِدَن) ،بكسر العين
مــع أنهــا مضمومة ،ثــم أراد تصحيحها فأخطــأ فيها أيضاً ،فقــال( :أل ْقعَدَن)
بفتح العين.
َ
وقــرأ قوله تعالــى( :وَ إِذا وَ َقعَ الْ َق ـوْ ُل عَلَي ِْهمْ أخْرَجْنا لَهُ ـمْ دَابَّةً مِنَ َْ
الر ِْض
تُ َكلِّمُهُ ـمْ أَ َّن النَّــاسَ كانُــوا بِآياتِنــا ال يُوقِنُــو َن) (النمل ،)82 :فحــذف الواو من
كلمة (وَ إِذا).
جاءها بَأْسُــنا بَيات ـاً أَوْ هُمْ
وقــرأ قولــه تعالى( :وَ َك ـمْ مِنْ َقرْيَ ـةٍ أَهْلَكْناها َف َ
قائِلُــو َن) (األعــراف ،)4 :فأخطأ في كلمة( :بَياتاً) ،إذ قرأها( :بِياتاً) بكســر
الباء مع أنها مفتوحة الباء.
َ
وقــرأ قولــه ســبحانه( :قــا َل أنْظِرْني إِل ـى يَ ـو ِْم يُبْعَثُو َن) (األعــراف،)14 :
فأخطــأ فــي كلمة( :أَنْظِرْنــي) ،فقرأها( :انظِرني) فجعــل الهمزة همزة وصل
مع أنها همزة قطع.
وقرأ قوله ســبحانه( :وَ مَنْ خ ََّفتْ مَوازينُهُ َفأُولئِكَ الَّذينَ خَ ِس ـرُوا أَنْ ُفسَ ـهُمْ
بِمــا كانُــوا بِآياتِنــا يَ ْظلِمُو َن) (األعــراف ،)9 :فقال( :يَ ْظلَمــون) بفتح الالم مع
أنه مكسورة.
َ
َ
وقــرأ قوله تعالى( :قا َل ما مَنَعَكَ أالَّ تَسْ ـجُدَ إِ ْذ أمَرْتُكَ) (األعراف،)12 :

بتسكين آخر كلمة(تَسْجُدَ).
ً
ً
وقرأ قوله تعالى( :قا َل اخْرُجْ مِنْها مَ ْذؤُما مَدْحُورا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ ََلم ََْل َّن
جَهَنَّ ـمَ مِنْ ُك ـمْ أَجْمَعي ـنَ) (األعــراف ،)18 :فقــرأ (مَ ْذؤُم ـاً) :مذموم ـاً ،وقرأ:
(تَبِعَكَ) بفتح الباء ،فقال( :تَبَعَك) ،مع أنها مكسورة.
هذا كله في خطاب واحد ،فما بالك بأخطائه في سائر خطاباته!!
والمضحــك أن مــن تبجّحاتــه أنه قــال بعض كتبــه :وبهذا يكــون اليماني:
اســمه أحمــد ،ومــن البصرة ،وفي خ ـدّه األيمن أثر ،وفي بدايــة ظهوره يكون
شــابًّا ،وفي رأســه حزاز ،وأعلم الناس بالقرآن وبالتوراة واإلنجيل بعد األئمة
.K
وقــال( :أنــا أعلــم مِــن أهــل التــوراة بتوراتهــم ،وأعلم مــن أهــل اإلنجيل
بإنجيلهم ،وأعلم من أهل القرآن بقرآنهم).
فإذا كان أحمد إســماعيل ال يُحســن قراءة آيات القرآن بصورة صحيحة،
لدرجة أنا رأينا أن قراءة كثير من صبيان المسلمين للقرآن أصحّ من قراءته،
فكيف يكون أعلم من جميع علماء المسلمين في علوم القرآن وفهم معانيه؟!
�أخطاء �أحمد �إ�سماعيل اللغوية والنحوية:

وأمــا أخطــاؤه اللغويــة والنحويــة فح ـدِّث وال حرج ،فــا يكاد يخلــو كتاب
من كتبه أو بيان من بياناته أو تســجيل من تســجيالته من أخطاء نحوية كثيرة
فاضحة.
وكمــا قلنــا فــإن من أهــم خطاباتــه الصوتيــة المس ـجّلة خطابه إلــى طلبة
الحوزة العلمية في النجف األشــرف وقم المقدّســة ،الذي ذكرنا آنفاً أخطاءه
فيــه فــي قــراءة جملة مــن اآليــات القرآنيــة ،وأمــا أخطــاؤه اللغويــة والنحوية
الفاضحة في هذا الخطاب فال تكاد تُحصر ،مع أن أحمد إســماعيل دأب على
تسكين أواخر أكثر كلمات خطابه خوفاً من الفضيحة.
ومــن أخطائــه النحويّة قوله :وأمــا العترة فقد ذروتم حكمتهــم اليمانية،
ورواياتَهم الربانية ذرو الريح للهشيم.
فنصب كلمة( :رواياتهم) بالفتحة مع أنها تُنصب بالكسرة.
وقــال :تقولــون :إن رواياتَهــم التــي وصفونــي بهــا ليســت حِجَّــة ،ووصيّــة
رســول اهلل  Nباألئمــة وبي وبالمهديّين ليســت حِجَّة ،ومعرفــة القرآن وطرق
السماوات ليست حِجَّة.
فنصــب كلمــة( :رواياتهــم) بالفتحــة مــع أنهــا تُنصــب بالكســرة ،وقــال:
(حِجَّة) بكسر الحاء ،وكرَّر ذلك ثالث مرات مع أنها مضمومة الحاء ،والفرق
بيــن الحُجَّة والحِجّة ،أن الحُجّة هي ما يُســتدل به علــى الخصم ،وهو المراد
في كالمه ،وأما الحِجَّة فهي السَّنَة ،كما قال تعالى( :قا َل إِنِّي أُريدُ أَ ْن أُنْكِحَكَ
إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَي ِْن عَلى أَ ْن تَأْجُرَني ثَمانِيَ حِج ٍَج) (القصص ،)27 :أي ثماني
سنوات ،فانظر كيف تغيّر المعنى بالكلية ،وأحمد إسماعيل لم يشعر بذلك!
ومــن أخطائــه الفاضحة أنه قال :والحقُّ أقول لكم :إن في التوراة مكتوبْ:
تــوكل عل ـيَّ ب ـ ُك ْل قلبَــك ،وال تعتمد علــى فهمَك .فرفــع كلمة (الحــق) ،مع أنها
منصوبة (بأقول) مقدّرة ،وسكَّن باء (مكتوب) من دون أن يُبدل تنوين النصب
بألف ،وســكَّن الم (كل) ،ونصب (قلبــك) مع أنها مجرورة باإلضافة ،ونصب
(فهمك) مع أنها مجرورة بـ (على).
وقال :من بيده ملكوت السماواتُ واألرض.
فرفع كلمة (السماوات) مع أنها مجرورة باإلضافة.
وقــال :وهــل كان أحــد في زمن اإلمام الصادق رأى رســو ُل اهلل  ،Nحتى
ـول اهلل Nبالرؤيــا فليفعل كذا
يقــو ْل اإلمــام الصادق :Qمن أراد أن يرى رسـ ِ
وكذا.
فإنه ذكر كلمة (رســول) في هــذا المقطع مرتين ،رفعها مرة وجرّها مرة

الشيخ علي آل محسن

أخرى ،وكالهما خطأ ،والصحيح نصبهما بالفتحة؛ ألن كالً منهما مفعول به.
وقال :قال اإلمام :Qإن كالمنا في النوم مث َل كالمنا في اليقظة.
فنصب كلمة (مثل) ،مع أن ح ّقها أن تُرفع؛ ألنها خبر إن.
ـول اهلل Nإيمــان خالد بن ســعيد األمــوي؛ ألنه رأى
وقــال :ألــم يقبل رسـ ِ
رسول اهلل Nإيمان يهودي رأى رؤيا بموسى بن عمران.Q
رؤيا؟ ألم يقبل ِ
ً
فج ـرَّ كلمــة (رســول) مرّتيــن مــع أن ح ّقهمــا الرفــع؛ ألن كال منهمــا فاعل
مرفوع.
ومــن أخطائــه الفاضحة أنه قال :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،ما أثقل الدنيا
كفةَ ميزانكم.
في َّ
(كفة) مع أنها مجرورة بـ (في) ،وعالمة جرّها الكسرة.
فنصب كلمة َّ
فداء عرش اهلل سبحانه وتعالى.
وقال :الحسينَْ Q
فنصب كلمة (فداء) مع أنها مرفوعة ألنها خبر.
غير العاملين.
العلماء ِ
وقال :وواجه الحسينْْ Q
فج ـرَّ كلمــة (غيــر) مــع أن ح ّقهــا النصــب؛ ألنهــا صفــة للعلمــاء التــي هي
منصوبة.
كربالء الدنيا وزخرفِها.
وقال :وواجه الحسينْ في ْ
فج ـرَّ كلمــة (زخرفهــا) مع أن ح ّقهــا النصب؛ ألنها معطوفــة على منصوب
وهو الدنيا.
وقال :وأي خصاصة كانت خصاصةِ العباس ،Qوأي إيثار كان إيثارَه؟
فجرَّ كلمة (خصاصة) وح ّقها الرفع؛ ألنها اســم كان ،كما أنه نصب كلمة
(إيثاره) ،وكان الالزم رفعها؛ ألنها اسم كان.
ومــن أخطائــه الفاضحة أنه قــال :ولقد انتصر الحســينْ Qوأصحابَه في
هذه المواجهة .
فنصــب كلمة (أصحابه) ،مع أن الالزم رفعها؛ ألنها معطوفة على مرفوع
وهو الحسين.
ً
ومن أخطائه أيضا أنه قال :وأما الدنيا وزخرفِها فقد طلّقها الحســينْQ
وأصحابَه(رض) وساروا في ركب الحقيقة.
فإنــه ج ـرَّ كلمــة (وزخرفها) ،مــع أنها معطوفة علــى مرفوع وهــو الدنيا،
ونصــب كلمــة (أصحابــه) مــع أن ح ّقهــا الرفع؛ ألنهــا معطوفة علــى مرفوع وهو
الحسين.
وقال :ميزان الشهادة التي شهدها الحسينْ Qوأصحابَه(رض) بدمائهم.
فإنــه نصب كلمة (أصحابه) مع أن ح ّقها الرفع؛ ألنها معطوفة على مرفوع
وهو الحسين.
ً
العلماء غيـ ِـر العاملين
ـؤالء ْ
ومــن أخطائــه الفاضحــة أيضا أنه قــال :إن هـ ْ
الذيــن يؤيّــدون حريّــة أمريــكا وديموقراطيتِهــا ،أحــراراً؛ فلو كانــوا عبيداً هللْ
الستَحُوا من اهلل.
فإنــه جرَّ كلمة (غير) مع أنها منصوبــة بالفتحة؛ ألنها صفة لمنصوب وهو
العلمــاء ،وجــر كلمــة (وديموقراطيتها) ،مع أن الالزم نصبهــا بالفتحة؛ ألنها
معطوفــة علــى منصوب ،وهــو (حريّــة) ،ونصب كلمــة (أحراراً) مــع أن ح ّقها
الرفع؛ ألنها خبر (إن) ،وقال( :الستَحُوا) ،والصحيح :الستَحْيَوا.
هــذا قليــل مــن أخطائه في خطــاب واحد ،مع أنــي تغافلت عمــا التزم به
أحمد إسماعيل من تسكين أواخر أكثر كلمات خطابه ،وتركت النظر في باقي
خطابه ألني ســئمت من عَدّ أخطائه ،وخشــيت أن يمل القارئ الكريم من ذكر
جميع األخطاء التي وقع فيها في هذا الخطاب.
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حسين يوسف فرج اهلل

هناك ثالثة أفكار مهمة وخطرة جداً وحساسة للغاية يف أطروحة هذه الجماعة وهي ما يلي:
الفكرة األوىل :تسقيط علماء الدين وانحراف جميع علماء الدين الفقهاء باعتبار أنهم غري عاملني،
واعتبارهم شرّ خلق اهلل.
هنــاك ثالثــة أفكار مهمة وخطرة جداً وحساســة للغايــة في أطروحة
هذه الجماعة وهي ما يلي :الفكرة األولى :تسقيط علماء الدين وانحراف
جميــع علمــاء الدين الفقهــاء باعتبار أنّهم غير عاملين ،واعتبارهم ش ـرّ
خلــق اهلل .هــذه الفكــرة هــدف جــاء التأكيــد عليــه بشــكل مكثــف فــي كل
كتابــات أحمــد ابــن كاطع وأنصــاره حتى يبــدو أنّه ليس لديهــم أية قضية
ســوى محاربــة مراجــع الديــن وفقهــاء الشــريعة ،أو كأنــه ال خطــر علــى
اإلسالم والتشيع أكبر من خطر هؤالء ،ولذا فالبد من فصل األمّة عنهم
بحجــة انحرافهــم وبحجــة أنّهم غيــر معصومين .اســمع ماذا يقــول( :إن
أهــل البيت(عليهم الســام) وضحوا حقيقة البد لإلنســان أن يعترف بها
لكثرة ورود أحاديثهم(عليهم الســام) حولها وهي إن علماء زمن الظهور
شــرار خلق اهلل ،وبالتحديد علماء المذهب الجعفري) .الفكرة الثانية:
انحراف الشيعة انحراف جميع الشيعة _إالّ أنصار أحمد_ واستحقاقهم
جميع ـاً للنار ،وهو ما يســميه بالرســوب الجماعي عنــد االمتحان بظهور
رســول ووصــي اإلمــام المهدي( .Qإن الشــيعة ســوف تخرج مــن حيث ال
تعلــم عــن خــط واليــة األئمــة األطهــار .Kأي إن النــاس بصــورة عامــة
والشــيعة بصورة خاصة استحقوا النار وفارقوا منهج أهل البيت .)Kثم
يقول( :ونعود بعد هذا نســأل .ما هو هذا االختبار الذي يخرج الناس عن
خــط الوالية ومذهب آل البيــتK؟) .ويقول في الجواب( :يكون امتحان
واختبــار في اإلمــام المفترض الطاعــة والمنصوص عليه من قبل رســول
اهلل Nوتكــون هذه الفتنة قبل قيام القائم) .ثم يقول( :فمعشــر الشــيعة
وهــم معروفــون بواليــة أهل البيت Kســوف يمحّصوا بإمــام زمانهم إذا
خــرج القائــم Qويفارقــوا المســير الــذي ســاروا عليــه لمدة مــن الزمن

ويستبدلهم اهلل بقوم آخرين بعيدين كل البعد عن مسيرة الخط اإللهي).
نقــد األفــكار الهدّامة :ال نعتقد اننا بحاجة إلى نقــد هذه األفكار الهدامة
والتــي تتناغــم تماماً مع األفكار العدائيــة للدين ،وهي أفكار كان يؤكدها
النظام الســابق وعلى رأســها معاداة علماء الدين ،واتهام الشــيعة .لعلنا
لســنا بحاجــة إلــى التذكير بمدى تأكيــدات أهل البيت Kعلــى االرتباط
بالفقهــاء ،وأنهــم هم الذين يمثلــون النيابة العامة عــن اإلمام المعصوم
 ،Qطبع ـاً مــع التأكيــد على العدالــة والنقاء <فأمّا مــن كان من الفقهاء
صائن ـاً لنفســه حافظ ـاً لدينه مخالفاً لهــواه مطيعاً ألمر مــواله فللعوام أ ْن
يقلدوه> كما جاء عن اإلمام الحســن العســكري .Qأو األحاديث المكرّرة
في (انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حاللنا وحرامنا
فليرتضــوا به حكم ـاً فإني قد جعلته عليكم حاكماً فــإذا حكم بحكمنا فلم
يقبله منه فإنّما بحكم اهلل استخف وعلينا ردّ والراد علينا الراد على اهلل
وهو على حدّ الشــرك) .أو األحاديث التي تقول (فإنهم حجتي عليكم وأنا
حجــة اهلل) .كمــا اننا لســنا بحاجة للتأكيــد على أ ّن عدم عصمــة الفقهاء
ال يس ـوّغ اتهامهم بالفســق والفجور والخيانة _كما جاء في كتابات أحمد
ابن كاطع وأنصاره في مئات المواقع_ كما أ ّن عدم عصمتهم ال يدل على
عدم وجوب طاعتهم ،فإ ّن الطاعة ليســت مشــروطة بالعصمة .نعتقد أن
هذه األســاليب مخادعة للناس ،فالطاعة ثابتة في الشــريعة اإلســامية
فــي مــوارد عديدة .وعلــى كل األحوال نحــن نعتقد أن اإلتجــاه نحو ضرب
علمــاء الديــن هو اتجاه يســعى لــه دائماً أعــداء الدين والنظم المســتبدة
والجماعــات المنحرفــة ،أل ّن العلمــاء يمثلــون عصمــة األمّــة وحصنهــا،
كما قال ســيدنا الشــهيد السيد محمد باقر الصدر( :Hإن المرجعية هي

يمهد لغائـــــــــــــــــــــب
غائب ّ

الحصــن الواقــي لكثير من أنــواع االنحراف) وال ندري كيف يســمح هؤالء
ألنفســهم أ ْن يجعلوا أنفســهم هــم المقياس في معرفــة العالم العامل من
غيــر العامل ،حتى ال يبقى ســوى أحمد ابن كاطــع عامالً فقط!! ولننتقل
إلــى الحديــث عن الشــيعة فــي زمن الظهور :هــل صحيح أنّهم يســتحقون
النــار؟ هــل صحيــح أنهم الذين ســينحرفون عــن طريق أهــل البيتK؟
كيــف ينظــر أهــل البيــت Kإلى شــيعتهم؟ أيض ـاً ال نريــد أن نتوســع في
عــرض هــذا الموضــوع ،لكن مــا نريــد تأكيده هــو الرؤيــة اإليجابية لدى
أهــل البيــت Kتجاه شــيعتهم ،فهم الفرقــة الناجية ،وهــم الذين قال
فيهــم اإلمــام الصادق( Qواهلل مــا بعدنا غيركم وإنكم معنا في الســنام
األعلى ،فتنافسوا في الدرجات) وهم الذين قال فيهم أيضاً( :ال واهلل ال
يدخل النار منكم اثنان ،ال واهلل وال واحد) .وأمّا عن زمن الظهور( :ومن
الطريــف ان أحمــد ابن كاطع يفترض أ ّن حركتــه هي التي تمثل الظهور).
فــإن روايــات أهل البيت Kتؤكد أ ّن قوم آخــر الزمان هم أفضل األقوام.
كمــا تؤكــد الروايات الشــريفة أن أول من يجتمع إلى إمــام العصر Qهم
الشــيعة .بــل تؤكــد الروايات أ ّن أســعد النــاس بظهور صاحــب العصر هم
شــيعة العراق .وكما تؤكد روايات أخرى أ ّن زمان ظهوره هو زمان البركة
والخير لشيعته وأنه Qيمسح على رؤوسهم.
إنّنا نفهم جيداً أ ّن شيعة أهل البيت Kهم أهل النجاة ،والفائزون
بظهــوره Qوأول األنصــار والمؤيديــن لــه ،لك ـنّ كلمــات جماعــة (أحمد
الحســن) نابعــة مــن أحقــاد علــى جمهــور الشــيعة والعراقييــن خاصــة،
وأحقــاد علــى علمــاء الديــن ،وهي نفــس الطريقــة التــي كان يتعامل بها
صدام مع الشيعة ومع العلماء.

.....

أحمد سلمان األحمدي

ال يوجد دليل واحد صحيح على حياة هذا الرجل إال زعم بعض
أتباعه وهذه التسجيالت الصوتية التي تنسب إليه.
الــذي يدّعيــه أحمــد اســماعيل وأتباعه أنه ســيمهّد (ألبيــه) اإلمام
المهدي المنتظر ،Qوسيوطّئ له سلطانه!
وهــذا االدّعــاء يثيــر االســتغراب والدهشــة؛ إذ كيــف يمهِّــد الغائب
لغائب آخر؟
مــع أن المكتــوب فــي الموقــع الرســمي ألحمــد إســماعيل أنــه ظهر
بادّعاءاته في شــهر جمادى ســنة 1423هـ ،الموافق للشهر السابع سنة
2002م ،أي أنــه مضــى عليه لحد اآلن أكثر من تســع ســنين ،ولم نره
صنع شيئاً في التمهيد لإلمام المهدي.Q
والمالحــظ أن أحمــد إســماعيل وإن كان يدَّعــي أنــه ســفير اإلمــام
المهدي ،Qووصيّه ،والممهِّد له ،إال أن كل من يطّلع على هذه الحركة
يجــد أن أحمد إســماعيل يدّعي اإلمامة لنفســه ،ويأمر النــاس بتقليده
هو ،ويزعم أن الروايات الواردة في اإلمام المهدي Qتشير إليه ،وأنه
هــو المعنــي بها ،بــل األعظم من كل ذلك أن أحمد إســماعيل يزعم أنه
هو الذي سيمأل األرض قسطاً وعدالً بعدما مُلئت ظلماً وجوراً ،وأنه في
الواقع لن يكون ممهِّداً لإلمام المهدي ،Qبل إنه سيقوم بالدور األكبر

مــن عملية اإلصــاح العالمية ،وكل ما ســيصنعه اإلمام المهدي Qأنه
سيتولى حكم هذه الدنيا بعدما ِّ
يوطئها له أحمد إسماعيل.
وهــذه كلهــا دعاوى باطلة قــام الدليل المتواتر علــى بطالنها ،فإن
المســلمين قاطبــة اتّفقــوا علــى أن اإلمــام المهدي Qهو الذي ســيمأل
األرض قسطاً وعدالً ،بعدما ملئت ظلما وجوراً ،ولن يقوم بهذه المهمة
أحد غيره.
مــع أن كل الروايــات التي ذكرت أحــداث الظهور المبارك وما قبلها
بيَّنت أن األحداث ستكون متسارعة ،وأن الممهِّدين لإلمام المهديQ
لن يكونوا أصحاب دعوات فكرية أو عَ َقدية يدّعون الناس إلى أنفسهم،
وإلى وجوب اإليمان بهم ،والرجوع إليهم في شــرع اهلل سبحانه ،وإنما
ســتكون حركاتهــم عســكرية فقــط ،غايتها هــي نصرة اإلمــام المهدي
قبيل ظهوره ،وتوطئة بعض البالد له ،وأن ظهورهم سيكون قبيل قيام
اإلمام المهدي Qبأشهر قليلة.
وكل مــا يصــدر مــن أحمد إســماعيل وأتباعــه مخالــف للمتواتر من
الروايات من نواح مختلفة بيّنّاها في مطاوي كالمنا.

والنتيجــة أنــه ال يوجــد
دليل واحد صحيح على حياة
هــذا الرجــل إال زعــم بعض
أتباعــه وهــذه التســجيالت
الصوتية التي تُنسب إليه.
نعم ،كان هناك شخص اسمه أحمد إسماعيل موجود في العراق،
لكنــه تــوارى عــن األنظــار ،وهو مالحق مــن قِبَــل الحكومــة العراقية،
فربمــا يكون موجوداً ،وربما ُقتــل في إحدى حمالت الحكومة ،أو يكون
قد مات موتة طبيعية!
كل هــذه االحتماالت واردة ،فال نقطــع بحياته ،وال نقطع بوفاته،
وعليــه فــا ندري كيف آمَنَ به أتباعه ولم يروه ،وكل آثاره منســوبة إليه
في عالم افتراضي هو اإلنترنت ،ال في العالم الحقيقي.
ثم كيف يصدِّقون مَن يدّعي مقابلته أمثال العقيلي والزيدي والسالم
دون دليل أو برهان ،بل دون معرفة سابقة بصدق هؤالء القوم؟
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إ ّن حركــة اليمانــي تغالــط في كثير مــن المبادئ التي دعــت لها وذلك
للنقاط التالية:
أوالً :إنّهــا تدعو إلــى نصرة اليماني المقيم فــي البصرة ،في حين أ ّن
اليماني سمّي باليماني نسبةً إلى إقامته في اليمن ومجيئه منها كذلك.
ثاني ـاً� :أعل��ن ه��ذا الدع��ي �أ ّن ا�س��مه �أحم��د بن

الح�س��ن وه��و اب��ن الإم��ام المه��دي في حي��ن �أ ّن
الإم��ام المهدي هو محمد بن الح�س��ن Lفكيف
يك��ون �أحم��د بن الح�س��ن ابن�� ًا للإم��ام محمد بن
الح�سن.

ثالث ـاً :يدعو هــذا المهووس إلى نصرته ،وعــدم الخروج عن طاعته،
ويخاطــب فــي بيــان أصــدره قبل ســنين إلــى كون الذيــن يحوطــون باإلمام
ويختصــون به على أتمّ االســتعداد لنصرته وطاعتــه وإالّ فهم معرّضون إلى
ســخط اهلل وغضبــه ،فإذا كان هؤالء قريبــون إلى اإلمام ،فكيف يأمرهم
هــذا المهــووس بالطاعة له وإالّ تعرضوا لغضب اهلل مع أ ّن قربهم لإلمام ال
يكون إالّ بسبب طاعتهم ومقدار مالزمتهم ألوامره.Q
رابع ـاً :حــاول أ ْن يســتعين بأحد الدجالين المعروف بـ (حيدر مشــئت)
ويدّعــي هــذا األخيــر أنّه التقــى باإلمام المهــدي Qفي الرؤيــا وأوصاه هو
وأحمــد أ ْن ينصــرا اإلمام ،وهــو محتاج إلى نصرتهما في ثورته وهو شــيء
يثيــر الســخرية ،فالثورة اإللهيــة العالمية لإلمام المهــدي هي بحاجة إلى
هذين الشــخصين وليــس للمدد اإللهــي وألخيار الناس وللعلمــاء ،ثم متى

جعلنا المنامات هي مالكات ألحكام المكلفين؟
(إِ ْن ه َذا إالّ اخْتِالقْ).
خامس ـاً :إ ّن الروايات تشير إلى أ ّن اليماني
الب ـدّ أ ْن يزامنــه عنــد خروجــه ظهور الســفياني
والخراســاني ،إذ ورد عــن اإلمــام الباقــرQ
( ..خــروج الســفياني واليماني والخراســاني في
ســنة واحــدة وفــي شــهر واحــد وفــي يــوم واحد
ونظــام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً )..أي أ ّن
هناك تالزماً فيما بين اليماني والخراساني من
جهــة وبين الســفياني من جهة أخــرى ،فادّعاء
خــروج أحدهــم دون اآلخرين غيــر صحيح ،إذ
أ ّن اإلمــام Qأ ّكد على هــذه المالزمة والترتيب
بقولــه Qونظــام يتبــع بعضه بعض ـاً ،إذن فمن
غيــر الممكن أ ْن ندّعي خالف ما قاله اإلمامQ
مــن تــازم خــروج الثالثــة ،وادعــاء ذلك دجل
واحتيال ،بــل وتكذيب ألقوال اإلمام .Qوهكذا
يحاول هؤالء استغالل عواطف الناس ومحبتهم
ليعملوا على تمرير مدعياتهم وابتزاز البســطاء
من الناس الســتخدامهم دروعاً بشرية من أجل
االحتمــاء بتصديقهم وإظهارهم بمظهر الواعي
لقضيته والمصدق لدعواه الضالة.

حجيــــــــــة الرؤيـــــــــــــــــــا
قبل البدء في مناقشة حجية الرؤيا من عدمها أو حدود حجية الرؤيا(
فيما إذا قلنا بحجيتها),ال بدّ أ ْن ننتهي مسبقاً من مسألة في غاية األهمية
وهي أ ّن من يدعي إثبات مسألة معينة من خالل الرؤيا ال بد أ ْن نقف:
أوالً علــى أ ّن مــا يــراد إثباته من هذا المدّعي هل هــو من أصول الدين
أم من فروع الدين؟.
وحيــث انّنــا بعــد أ ْن تتبعنــا كلمــات هــؤالء وجدنــا أنهم يدعــون حجية
ـول مطلق في أصول الدين(,أما لو فــرض وان قال انها من فروع
الرؤيــا بقـ ٍ
الدين فإننا ســوف نتحاكم معها إلى األدلة القائمة في الفقه وأصول الفقه
والمنــاط فيهــا حجية قول المتخصــص وهم المجتهدون) فــا بد أن تكون
حجيــة الرؤيــا وحــدود حجيتهــا ثابتــة مســبقاً بمــا تثبت بــه مســائل أصول
الدين ،اذ ال معنى ان يقال أننا نثبّت حجية الرؤيا وإطالق حدود حجيتها
بأدلة فروع الدين أو بأدلة ومناهج معدّة ســلفاً إلثبات مســائل تأريخية ومن
ثــم نحتــج بهــا على مســائل من أصــول الدين فــا نتصور أن يتفوه شــخص
يحترم عقله بمثل هذا الكالم.
وخال�صته:

أن الرؤيا والمنامات حجة في إثبات مسائل من أصول الدين وأن ثبوت
حجية الرؤيا والمنامات يثبت بأدلة ذات منهجية في أحسن أحوالها فقهي ًة
أو تاريخيةً.
ننتهي إلى هنا إلى أن حجية الرؤيا والمنامات وحدود حجيتها ال بد أن
تثبــت بأدلة من ســنخ ما تثبت به أدلة أصول الديــن ،وحيث أن أدلة أصول
الدين منحصرة بما هو قطعي ويقيني فتكون األدلة على النحو التالي:
اوال_أدلــة عقليــة ،والجديــر باألهميــة أن يشــار هنــا إلــى أن األدلــة
العقلية ال بدّ أ ْن تكون خاضعة لمنهجية البحث العقلي دون السفسطة ،وإال
كان بإمــكان أي متزندق أن يركب صغرى وكبرى ويســتدل بها على إلوهيته
ولزوم عبودية الخلق له ،وحيث ا ّن األدلة العقلية إلثبات المسائل األصولية
العقائديــة قــد قــررت في محلهــا وأُحكمت و ُفصّلــت منذ الصــدر األول إلى
يومنا هذا فمع عدم وجود دليل يؤكد مضمون ما يراد أن يستدل عليه يُفهم
مــن ذلــك أ ْن ال دليــل عقلي على حجيــة الرؤيا والمنامات فــي أصول الدين
وعلــى مــن يدعــي حجيتهــا فيها أن ينقــل لنا أقــوال جملة من العلمــاء يُعتد
بقولهم على ذلك.
ومــن اهــم ما يرد على ما يدعيــه البعض من حجية االحالم في اصول

محمد علي الموسوي

الدين بالدليل العقلي هو-:
 -1ان تقســيم االحالم الى صادقة وكاذبة واضغاث احالم يخرم كلية
تصديق االحالم اذا تنزّلنا وقلنا إنّها حجة في اصول الدين.
 -2إ ّن هذه االحالم التي يدعيها البعض انّها حجة تحتاج الى تفســير
وحيــث أ ّن التفاســير لالحــام تختلف فما يدرينا أن التفســير الذي فســره
هــؤالء هو فع ـاً المراد(الواقعي) بالحلم والرؤيا ،هذا اذا ســلمّنا مســبقاً
بصدق ما يخبرنا به هذا المفسر.
اذ مــن يقــول أ ّن المعنى الذي ادّعاه المدعي هــو المعنى المراد,ومن
يقول إنّه صادق في اخباره وهو يجر النار إلى قرصه.
 -3ان الدليــل العقلــي حجــة ألنه ينتهــي الى القطع واليقيــن وال يوجد
فــي محتــوى الدليــل العقلي ما هو ظ ـنٌ او ينتهي الى الظــن لذلك فهو حجة
ألنه ال يخالجه االحتمال والظن والتشكيك فكل دليل يحتضن مقدّمة ظنية
او أن فيهــا احتمــال الترديــد فهــو ال يرقى الى صف االدلــة العقلية اليقينية
التــي تكــون نتائجها حجة لذاتهــا ألن القطع واليقين حج ـةٌ لذاته وحيث أن
مــن يدعي أن االحالم والمنامات حجة في اصول الدين ينقل لنا شــخصياً
ـول
مضمــون مــا رآه وحيــث أن مــا رآه ال يكــون اال عبــارة عــن مضمــونٍ منقـ ٍ
الينــا على شــكل خبر االحاد ألن الناقل له فــرد واحد فيكون ما يعتقده هذا
البعض دليالً قطعياً هو في الحقيقة خبر آحاد ودليل ظني اذا سلّمنا صحة
صــدوره وعدم معارضته فهو حجة فــي الفروع وحيث أن االمرين االخيرين
متعسرين فيمن يدعي االحالم والرؤى فهو ال يُثبت حكماً شرعياً فضالً عن
ان يُثبت حكماً اصولياً عقائدياً
ثانيا_األدلة النقلية القطعية ،وتنقسم بطبيعتها إلى قسمين:
األدلة القرآنية فحيث انها قطعية الصدور إال أنها ظنية الداللة فال بد
أن يكون تفسيرها أو تطبيقها بأخبار متواترة.
ً
األخبــار التي تواترت عن أهل البيت Kوأثبتت مضمونا حجية الرؤيا
في أصول الدين بقول صريح.
وحيــث انــه ال يوجــد من هذا النحو بشــقيه مــا يُثبت حجيــة الرؤيا في
أصول الدين فيثبت عدمه ،ومن يدعي ثبوته عليه أن يثبت الدليل.
ج -اإلجمــاع المحصــل كما قــرر في إثبات بعض مســائل أصول الدين
كحجية البحث وضرورته أو غيرها من مسائل النبوة أو اإلمامة أو ما شاكل
وحيــث انــه ال يوجــد بيدنا إجمــاع محصل بــل وال منقول على حجيــة الرؤيا

.....

ياسر جعفر الحسيني

والمنامــات فــي أصــول الدين فيثبــت عدم الحجيــة إال أن يثبــت من يدعي
الحجية حجيتها بدليل الحجة.
االبحاث التي سنتناولها الحقا إن شاء اهلل تعالى:
هل الرؤيا حجة؟ ما هو الدليل على حجيتها؟
هــل الرؤيا حجة في العقائــد؟ إذا قيل بحجيتها فال بد أن تثبت حجية
الرؤيا إما بالتواتر إن كانت أخباراً أو بالقطع إن كانت غيرها؟
ما هي حدود حجية الرؤيا إذا قيل بحجيتها؟

�إذا كان��ت الر�ؤي��ا حج��ة فه��ل هي حج��ة مطلق ًا
بمعن��ى �أن حجي��ة الر�ؤي��ا ذاتي��ة وغي��ر متفرع��ة
عن حجي��ة المع�صوم �أو ان ر�ؤي��ا المع�صوم �إذا قيل
بحجيتها لغيره فهي لي�س��ت نابعة من حجية نف���س
الر�ؤي��ا ب��ل ه��ي نابع��ة م��ن حجي��ة ذات المع�ص��وم
فلأن��ه مع�صوم ف��كل ما يتلق��اه �أو يلقي��ه فهو حجة
لخ�صو�صي��ة الع�صم��ة� ،أم��ا غير المع�ص��وم فحجية
الر�ؤي��ا منه �إلى غي��ره هي �أول الكالم لأنه لم يثبت
في مرحلة م�سبقة ان له حجية ذاتية تجاه غيره.

لــو كانــت الرؤيــا واألطيــاف واألحــام ومــا يــراه النــاس فــي المنــام
تشــكل مفــردةً ينقح بها األحكام الشــرعية ويُســتنبط مــن خاللها األحكام
كاســتنباطنا لألحكام من القرآن والسنة واإلجماع والعقل لذكر العلماء أن
مدارك األحكام الشــرعية خمســة وليست أربعة بل لو تنزلنا عن ذلك وقلنا
إن لهــا نوعاً من الحجية في اســتنباط األحكام الشــرعية دون أن تصل إلى
مستوى حجية القرآن او السنة لذكر الفقهاء ذلك في كتب األصول.
إن عــدم وصــول أدلة من القرآن أو من روايــات أهل البيت أو من كالم
العلماء تثبت أن المنامات واألحالم حجة في اســتنباط األحكام الشــرعية
او تأسيس القواعد األصولية في العقائديات يعكس لنا عدم حجية األحالم
فــي ذلــك وأنهــا ال تعــدو _في حــال صدقها -كونها مبشــرات نفســية ذات
حدود شخصية كما أشارت جملة من روايات أهل البيت إلى ذلك.

15

البـــــــــــصرة
دجــــــــــال
.....

الشيخ علي الكوراني

يطلب من العراقيني �أن يطيعوه ،وي�شتمهم!
أصــدر هــذا المدّعــي بياناً كما نشــر في موقعه ،قــال فيه :فيا
أهــل العراق أن أبي قد أرســلني ألهل األرض وبــدأ بكم وبأم القرى
النجــف ،وإنــي لمؤيــد بجبرائيــل وميكائيــل وإســرافيل وبملكــوت
الســماوات ...وإنــي اليــوم أســتنصركم كمــا أســتنصركم جــدي
الحســين ،فهل مــن ناصر ينصرنا؟ فــإن خذلتمونــا وغدرتم بنا،
فقديماً فعل آباءكم وطالما صبر أبي وســأصبر حتى يأذن الرحمن
في أمري،كما صبرت في العام الماضي عندما تركوني كمسلم بن
عقيــل وحيــداً ال ناصر لي وال معين إال نفر قليل منهم ...فمن قبلني
بقبول الحق فاز وسعد في الدنيا واآلخرة ،ومن ردني فقد رد الحق
وخسر الدنيا واآلخرة.
يا من رضيتم بفعل آبائكم واتبعتم الشمر لعنه اهلل في زمانكم
وشــبث بــن ربعــي في دياركــم ،ولــن ينفعكم النــدم حينها يــا قتلة
األنبيــاء وأبنــاء األنبيــاء! ولن تجدوا إال خســران الدنيــا واآلخرة،
جزاءاً بما اقترفت أيديكم وألســنتكم ،من الزور والبهتان والكذب
واإلفتراء واإلتهامات الباطلة.
إلــى أَن يقــول وســأعود ألبي محمد بن الحســن المهدي ألخبره
بتكذيبكــم إياي ،وانتهاككــم لحرمتي بالبهتان وقول الزور .وأخيراً
محاولتكــم لســجني وقتلــي ال لشــئ ،فقــط ألنكم تعلمــون أن الحق
الذي جئت به لن يبقي لباطلكم شيئاً ،وإال فها أنتم تصافحون من
ينكر وجود اهلل كالشيوعيين وال تنكرون عليهم بقول أو فعل.
يــا قتلة األنبيــاء وأبناء األنبياء ،ولن تجدوا إال خســران الدنيا
واآلخــرة جزاءاً بما اقترفت أيديكم وألســنتكم مــن الزور والبهتان
والكذب واإلفتراء واإلتهامات الباطلة وســيأتيكم أبي غضبان أسفاً
بما فعلتم بي وانتهكتم من حرمتي!
وقــال في بيان آخر :يا أهل العراق...ها قد ثبتت عليكم الحجة

تلــو الحجــة .بالغةٌ دامغةٌ على صدق دعوة الســيد احمد الحســن
وصــي ورســول اإلمــام المهــدي والممهــد األول لــه ،ويمانــي،
وابــن اإلمــام ،وابنه وهــو اول المؤمنين المذكور فــي روايات آل
محمد ...ألن أهل البيت لم يغادروا صغيرة وال كبيرة إال ذكروها
في كالمهم في هذا الخصوص حتى مرض البواســير! وهو أحد
عالمــات اإلمــام المهــدي (يقصــد نفســه)! .ومــن أراد فليراجع
بشــارة اإلســام الباب األول ،ولكنكــم تتجاهلون ...يــا قوم إني
لكــم ناصــح أمين أن اتبعوا رســول اإلمــام المهدي الســيد أحمد
الحسن( :اتَّبِعُوا مَنْ ال يَسْأَلُ ُكمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُو َن).
بقية آل محمد (عليهم السالم) الركن الشديد أحمد الحسن
وصــي ورســول اإلمــام المهــدي (عليه الســام) إلــى الناس
أجمعين.
المؤيد بجبرائيل المسدد بميكائيل المنصور بإسرافيل
ذرية بعضها من بعض واهلل سميع عليم
النجف األشرف 28شوال1424/هـ.ق
ونالحظ يف خطابه هذا:
 .1فقــدان هــذا (اإلمــام) الفصاحة فضالً عــن البالغة! وأن
أخطاءه النحوية واللغوية واإلمالئية كثيرة ،حتى في اآليات!
كمــا أنــه يكتــب بعد التاريخ (ه ــ.ق) أي هجري قمــري ،مقابل

 Qلبنــي أميّــة وشــيعتهم
خطاب ـاً لــكل العراقييــن فــي
كل عصر!
وقــد قلّدهــم أحمــد بــن
كاطــع! ولعلــه منهــم ويظهر
التش ـيّع لغــرض ضــرب
التشيع!
 .3مــاذا يقصــد
الدّجــال بقولــه( :أل ّن أهــل
البيت(عليهــم الســام) لــم
يغادروا صغيرة وال كبيرة إالّ ذكروها في كالمهم في هذا الخصوص
حتى مرض البواســير! وهو أحد عالمات اإلمام المهدي .ومن أراد
فليراجع بشارة اإلسالم الباب األول ،ولكنكم تتجاهلون)!.
فــإن كان يقصــد أ ّن مــن عالمــات المهــدي Qالبواســير وأنّها
موجــودة فيــه هو ،فهو أعلم بنفســه ،لكن هذا افتــراء على اإلمام
المهدي.Q
وإ ْن كان يقصــد أ ّن مــن عالمــات ظهــور المهــدي Qمــرض
البواســير ،وأنّــه ظهر في عصرنا ،فهو ال يــدل على أنّه دعوته حق
حتى لو كانت عالمة لقرب الظهور.

خاطب شعب العراق بقوله( :يا قتلة األنبياء وأبناء األنبياء  ...فيا شذاذ
األحزابَ ،
ونبذة الكتاب ،وعصبة اإلثم) .وسبب ذلك إنهم رفضوا بدعته
وضاللته ،ويدل كالمه على عدم فهمه للتاريخ أو تعمّده للباطل ،وقد
ربئون يزيداً وبني أميّة من قتل اإلمام
أخذ علمه من الوهابيني الذين ي ّ
الحسني Qويقولون قتله شيعته أهل العراق!
(ه ــ.ش) أي هجــري شمســي ،وهــذا تأثر بمــا يكتبــه اإليرانيون أو
الذين يكتبون لهم ،تمييزاً لحساب الهجرة النبوية بالقمري ،عن
حسابها بالشمسي ،كما تعارف أخيراً عند اإليرانيين.
 .2خاطب شــعب العراق بقوله( :يا قتلة األنبياء وأبناء األنبياء
 ...فيــا شــذاذ األحــزاب ،ونَبَ َذة الكتــاب ،وعصبة اإلثم) .وســبب
ذلــك إنهم رفضوا بدعتــه وضاللته ،ويدل كالمــه على عدم فهمه
للتاريــخ أو تعمّــده للباطــل ،وقــد أخــذ علمه مــن الوهابييــن الذين
يبرّئــون يزيــداً وبني أميّة من قتل اإلمام الحســين Qويقولون قتله
شيعته أهل العراق!
واألوصاف التي ذكرها خاطب بها اإلمام الحسين Qبني أميّة
وقاتليــه وقــال لهم( :يا شــيعة آل أبي ســفيان)! فهــم جيش يزيد،
وفيهــم مــن أهل الشــام وأهل العــراق والحجاز واليمن ،أمّا شــيعة
علــي وأهــل البيــت Kفكانــوا قلّــة ،أل ّن معاويــة أبادهــم فــي مدة
عشــرين ســنة ،وطاردهــم داخل العــراق وخارجــه ،والذيــن بقوا
منهم كانوا في السجون ،وبعضهم استطاع أ ْن يصل إلى كربالء.
والوهابيون لبغضهم للعراقيين يجعلون خطاب اإلمام الحسين
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وردت هــذه الروايــة فــي مصــادر عديــدة منهــا (الكافــي)
و(كمــال الديــن) و(الغيبتيــن) و(االرشــاد) و(االختصــاص)
و(دالئل االمامة) و(الهداية الكبرى) وغيرها.
يســتدل بهــذه الرواية جماعــة المدعو احمد كاطــع على أنّه
ابــن اإلمــام المهــدي Qمســتندين إلــى هــذا المقطــع (ولكني
فكــرت فــي مولــود يكــون من ظهــري الحادي عشــر مــن ولدي)
والرواية التي يســتدلون بها تــروى بطريقين وبثالثة متون ،أمّا
مــن جهــة الطريقين فينتهي كل منهما إلــى ثعلبة بن ميمون عن
مالك الجهني عن الحارث بن المغيرة النصري عن االصبغ بن
نباتة عن امير المؤمنين.
أوالً :المتــن األول وروي بلفــظ (ولكن فكرت في مولود يكون
من ظهري الحادي عشر من ولدي هو المهدي يمألها عدالً كما
ملئت جوراً وظلماً تكون له حيرة وغيبة يضل فيها اقوام ويهتدي
فيها آخرون) روى هذا المتن كل من:
 _ 1ابــن بابويــه القمــي ،فــي (االمامة والتبصــرة) في باب
الغيبة ص.120
 _ 2الشــيخ الكلينــي ،فــي الكافي في الجــزء االول في باب
الغيبة ص.238
 _ 3الشــيخ الصــدوق ،في كتــاب كمال الديــن في ص289
بــاب ما اخبر به أميــر المؤمنين Qمن وقــوع الغيبة ،الحديث
االول.
 _ 4الشــيخ محمــد بــن ابراهيــم النعمانــي ،فــي كتــاب
(الغيبــة) ،الباب الرابــع ،الحديث الرابع ،باب ما روي في أن
األئمة اثنا عشر إماماً.
ثاني ـاً :المتــن الثانــي وروى الحديث بمتن (ولكــن فكرت في
مولــود يكون من ظهر الحادي عشــر من ولدي هو المهدي الذي
يملؤها قسطاً وعدالً كما ملئت ظلما وجورا تكون له حيرة وغيبة
يضل فيها اقوام ويهتدي فيها آخرون) كل من:
 _ 1الشــيخ المفيد ،في (االختصاص) ص 209باب اثبات
امامة االثني عشر.
 _ 2الشيخ الطوسي ،في (الغيبة) ص 65تحت الرقم 127
وفي ص 336تحت الرقم  ،282وكذلك في (الهداية الكبرى).
ثالث ـاً :المتن الثالــث وروى بلفظ (فكرت في مولود يكون من
ظهــر الحادي عشــر هــو المهدي يمألها عــدالً كما ملئــت ظلماً
وجوراً تكون له حيرة وغيبة يضل فيها اقوام ويهتدي بها آخرون)
محمــد بــن جريــر الطبــري فــي (دالئــل االمامــة) ص530
الحديــث  108/504بــاب معرفة ما ورد مــن االخبار في وجوب
الغيبة.
الأبحاث حول هذا احلديث:
البحث األول :السندي.
البحث الثاني :الزيادة والنقصان عند اختالف النســخ وما
هو االصل المعتمد في هذه المسألة.
البحث الثالث :البحث الداللي.
البحث األول :السندي.
حيــث أن المــراد اثباتــه مــن خــال هــذا الحديــث حســب

مــا يدعــي هؤالء هــو انتســاب احمد كاطــع إلى اإلمــام المهدي
مباشــرةً أي انــه من صلبــه فالبد ان تكون االدلــة التي يعتمدها
هؤالء ادلة من سنخ ما يعتمد في اصول الدين (النهم يقولون إ ّن
هذه المفردة من اصول الدين) بمعنى أن تكون األدلة قطعية ال
ظنية أل ّن َّ
(الظنَّ الَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا).
وهــذا الحديــث فضالً عــن انه ليس متواتــراً أي ليس قطعي
الصــدور فهو ضعيف ســنداً إذ أ ّن في طريقه مالك الجهني ولم
تثبت وثاقته.
البحث الثاني :الزيادة والنقصان عند اختالف النســخ وما
هو االصل المعتمد؟
األصل في الكالم الواصل ألينا أ ّن من كتبه ودونه ملتفت إلى
ما يكتب ويدون وانه ال يسهو وال يغفل وال ينسى بناءاً على اصالة
العقــاء القاضيــة بأ ّن االصل عــدم الغفلة والخطأ والنســيان,
فجريان العقالء على االخذ بما ينقل اليهم مبتنين فيه على أ ّن
الناقل عندما ينقل أو يكتب ما نقل اليه يكتب ذلك وينقله ال عن
غفلة وال عن خطأ وال عن نسيان ،لذلك يقول العلماء في مقام
التعارض بين الزيادة والنقيصة كان بناء اهل الحديث والدراية
علــى تقديم (اصالة عدم الزيادة) على (اصالة عدم النقيصة)
والحكم بأن الكالم الزائد هو من اصل الرواية وليس زيادة من
الراوي النه بعيد غاية البعد ان يزيد الراوي من عند نفسه على
ما سمعه من المعصوم ،وهذا بخالف سقوط الحرف أو الكلمة
فانه ليس بتلك المثابة من البعد.
ولمزيد من البيان والتفصيل يراجع تقريرات بحث النائيني
للخونســاري ج 3ص 363وغيرهــا مــن االبحــاث االصوليــة
والقواعد الفقهية والرجالية االخرى.
وفــي كالمنا فــان االصل يكون هو روايــة (من ظهري) حيث
أنّه من البعيد أ ْن تكون الياء قد جيء بها زائدة من قبل النساخ،
الن هذا نادر الوقوع جداً بخالف ما لو ســقطت الياء من بعض
النســاخ فانه في مقام التعارض بين االخذ برواية (من ظهري)
أو برواية (من ظهر) علينا أ ْن نأخذ بما اشتمل على الزيادة دون
النقيصة وهذا ما جرت عليه سيرة العقالء.
البحث الثالث :البحث الداليل.
يقع الكالم فيه حول هذه الرواية ضمن محاور:
المحور األول :والحديث فيه مبني على اعتمادنا لرواية (من
فبناء على هذه الرواية يكــون المعنى هكذا فكّرت (أي
ظهــري) ً
أمير المؤمنين )Qفي مولود يكون من ظهري وهو الحادي عشر
من ولدي وهو اإلمام المهدي Qوحيث أ ّن أوالد أمير المؤمنين
من المعصومين Kهم احد عشــر فيكــون المقصود بالحديث
مباشــرة هو اإلمام المهــدي ،والقرينة الخاصــة المتصلة على
ذلــك مــن نفــس الحديــث قوله Qهــو المهــدي يمألها قســطاً
وعــدالً كمــا ملئــت ظلماً وجوراً تكــون له حيرة وغيبــة يضل فيها
أقــوام ويهتدي فيها آخرون ،فهذه القرينة المتصلة تبين ما هو
المــراد من هــذا المولود الذي فكــر فيه أميــر المؤمنين ،وهي
تــدل بصراحة علــى أ ّن فكر أمير المؤمنين Qفــي هذا المولود
وهو المهدي الذي يتحقق على يده الوعد اإللهي.

محمد علي الساري الناصري

وعلــى هــذا الوجــه ال نحتــاج الــى كثيــر مؤونــة في بيــان ان
الــذي فكر فيه امير المؤمنيــن والذي يكون من ظهره هو االمام
المهدي خاصةً ال غير.
المحــور الثانــي :والحديــث فيه مبن ـيٌ على مــا اذا اعتمدنا
ـاء على هــذا الوجــه نــرى أ ّن الحديث ال
روايــة (مــن ظهــر) وبنـ ً
يُقصد به إالّ اإلمام المهدي Qلوجوه عديدة منها:
 -1إ ّن الحديــث صريــح فــي أ ّن أميــر المؤمنيــن Qيتحدث
عــن غيبة اإلمام المهدي Qإذ يقول أمير المؤمنين( Qولكني
تفكــرت فــي مولــود يكون مــن ظهر الحادي عشــر مــن ولدي هو
المهدي الذي يملؤها عدالً وقســطاً كما ملئت ظلماً وجوراً تكون
لــه حيــرة وغيبــة تضل فيها اقــوام ويهتدي فيها آخــرون) فأمير
المؤمنيــن Qال يتحــدث في هذا المقطع عــن ولد يكون لإلمام
المهدي Qتكون لهذا الولد حيرة وغيبة وانه يمأل األرض عدالً
وقســطاً إذ أ ّن مــا ال ريــب فيه أ ّن من يمأل األرض عدالً وقســطاً
وان الذي له غيبة هو خصوص المهدي فقط.
 -2إ ّن قولــه ( Qمــن ولــدي) تكــون صف ـةً لـ(مولــود) ال أنّه
متعلق بالحادي عشر ،بمعنى مولود من ولدي من ظهر الحادي
عشر من األئمة Kأي من ظهر اإلمام الحسن العسكري الذي
هو حادي عشر أئمة أهل البيت.K
 -3إ ّن مرجــع كلمة (الحادي عشــر) فــي الحديث هو اإلمام
الحســن العســكري Qإذ أ ّن روايات االثني عشر ومن الفريقين
منصرفة إلى خصوص األئمة االثني عشر.
المحــور الثالــث :الــكالم المتقــدم كلــه مبتـ ٍـن علــى مــا إذا
اعتمدنــا واحــداً من المتنيــن االوليين ،امّــا إذا اعتمدنا المتن
الثالــث المروي عن دالئــل االمامة بلفظ (فكّرت في مولود يكون
مــن ظهر الحادي عشــر هــو المهدي) فإ ّن داللــة النص في هذا
الخبــر علــى أ ّن المــراد مــن الحــادي عشــر هــو اإلمام الحســن
العســكري وأ ّن المولــود الــذي يكــون مــن ظهــره هــو المهــدي ال
يختلجها ريب وال شك وال يحتاج معها الى زيادة بيان.
إ ّن ممــا ينبغي أ ْن يلتفت إليــه أ ّن هؤالء يدعون عصمة احمد
الســلمي ويعتقدون أ ّن األبحاث التي ترتبط حول ما يدعي ال بد
أ ْن تثبــت من ســنخ مــا تثبت به مســائل اصول الديــن ،وبدورنا
نســأل منهــم مــا هــو الموجب لترككــم العشــرات مــن الروايات
التــي تحصــر األئمــة باالثني عشــر وأ ّن الحادي عشــر منهم هو
اإلمام العســكري Qوالثاني عشــر هو اإلمــام المهدي Qالذي
يمألها عدالً كما ملئت ظلماً وجوراً وتمسككم برواية واحدة وإ ْن
س ـلّمنا صحة ســندها فهي تدل على ان هذا المولود هو المهدي
والقرينــة عليــه متصلــة وهي (هو المهــدي) إالّ أ ّن مــا تقدم من
بحــث يثبــت اجمالهــا من حيــث تعــدد متونهــا واجمــال مداليل
الفاظها كما سيتضح ذلك اكثر في التتميم.
فعليــه علــى اقل تقديــر تكون هــذه الرواية من المتشــابهات
التــي ال بــد فيها من الرجوع إلى محكمــات األحاديث والروايات
والتــي تنــص علــى أ ّن من يمأل األرض قســطاً وعــدالً هو اإلمام
المهدي ال غير ،ومعه ال نرى موجباً للتمسّــك باالســتدالل بهذه
الروايــة علــى مــا يدّعي هــؤالء اال اتبــاع الهوى واالنجــرار خلف
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بقي شيٌ يف غاية االهمية ال بد لنا من االلتفات اليه يف كل دعوى سواء كان مدّعيها صادقاً
أن االوصاف املحكية يف الرواية تنطبق عليه
او كاذباً وهو ان يقدّم دليالً قطعياً يثبت به ّ
أن هذا غري متحقق يف احمد الحسن حتى على نحو االحتمال
خارجاً وتنحصر به ،وحيث ّ
فيثبت بطالن ما يذهب اليه من انه املقصود بهذه الرواية.
ارادة االستكبار الشيطاني في محاولة تشويه صورة مذهب اهل
البيت Kمن خالل العقيدة المهدوية بحيويتها وجاذبيتها.
بقي شيٌ في غاية االهمية ال بد لنا من االلتفات اليه في كل
دعــوى ســواء كان مدّعيها صادق ـاً او كاذباً وهــو ان يقدّم دليالً
قطعي ـاً يثبت بــه أ ّن االوصاف المحكية فــي الرواية تنطبق عليه
خارج ـاً وتنحصــر بــه ،وحيــث أ ّن هــذا غيــر متحقق فــي احمد
الحســن حتــى على نحو االحتمــال فيثبت بطالن مــا يذهب اليه
من انه المقصود بهذه الرواية.
بقي لتتميم البحث امور:
األمــر األول :في عــاج ما يظهر من وجود تنــافٍ بين غيبة
اإلمــام وبيــن ما ورد في رواية االصبغ ممــا هذا لفظه (يا موالي
فكم تكون الحيرة والغيبة؟ قال :Qســتة ايام او ســتة اشــهر أو
ســتة ســنين) فإن هذا يتنافى مع غيبة اإلمام التي حصلت على
نحوين صغرى ودامت قرابة ســبعين ســنة وكبرى وال زلنا نعيش
ايامهــا ,هــذا بنــاءاً علــى الروايات التــي ذكرت هــذا القول أي
بناء على المصادر
(ســتة أيام أو ســتة اشهر أو ستة ســنين) اما ً
االخــرى التــي ذكــرت الروايــة ولــم تذكــر هــذا المقطــع وهــي
(االختصاص) للمفيد و(الغيبة) للطوســي فــي احدى الروايتين
و(االمامــة والتبصــرة) و(كمــال الديــن) و(الغيبــة) للنعمانــي
و(دالئل االمامة) فانه ال يتأتى القول بوجود تنافٍ.
وفــي مقام الجــواب عن هذا التنافي توجــد عدة وجوه يرفع
بها التنافي المتوهم:
الوجــه االول :بعــد وضوح أ ّن المراد به مــن الولد هو اإلمام
المهدي Qبقرينة تصريح اإلمام أمير المؤمنين Qبذلك فإنه
يحتمــل أ ْن يكون Qقد اشــار من خالل المقطــع الذي ذكر فيه
مدة الغيبة مردداً ،أشار إلى قانون البداء وخضوع كل ما عدى
نفس ظهور اإلمام المهدي Qلهذا القانون والقرينة المنفصلة
هــي الروايــة التــي ذكــرت البــداء حتى فــي العالمــات الحتمية
واســتثنت نفــس اإلمــام ,Qففــي كتــاب الغيبــة للنعمانــي فــي
الباب 18الرواية تحت الرقم  10عند داوود بن القاسم الجعفري
قــال :كنــا عند ابي جعفر محمد بــن علي الرضا Qفجرى ذكر
الســفياني ومــا جاء فــي الرواية من ان امره مــن المحتوم فقلت
البي جعفر( :هل يبدو هلل في المحتوم؟.
قال :نعم.
قلنا له :فنخاف ان يبدو هلل في القائم.
فقال :Qإ ّن القائم من الميعاد ,واهلل ال يخلف الميعاد).
الوجــه الثاني :يحتمل أ ْن يكون الترديد في الرواية من جهة
األيام إشــارة إلى خروج فعلي لإلمام إذا تحققت شــرائط ذلك
كمــا حصــل مع اإلمــام الصادق Qإذ قال( :كان هــذا األمر فيَّ
فأخــره اهلل ويفعــل بعد في ذريتي ما يشــاء) بحــار األنوار ج52
ص 106روايــة رقــم  ,12وفــي روايــة اخرى قــال أبــو جعفر (يا
ثابــت ان اهلل تعالــى كان وقــت هذا األمر في الســبعين فلما قتل

الحســين اشــتد غضب اهلل على أهل األرض فأخره إلى أربعين
ومائةً فحدثناكم فاذعتم الحديث وكشــفتم قناع الســتر فأخره
اهلل ولــم يجعــل لــه بعد ذلك وقت ـاً عندنــا ويمحوا اهلل ما يشــاء
ويثبــت وعنــده ام الكتاب) بحار األنــوار ج 52ص ,105فمجرد
ذكر األيام مرددة على لسان أمير المؤمنين ال يعني حتمية ذلك
كما ال يخفى.
الوجــه الثالــث :يحتمــل أن يكــون الترديد في هــذا الحديث
مــراداً به خصوص الغيبة الصغــرى فقط لذلك قال Qله غيبة
أي أن اإلمــام علي ـاً Qيتحدث عن أن اإلمام المهدي Qســوف
يغيب بعد موت أبيه هذه الفترة فإذا توفرت له شــروط الخروج
خرج وإال اســتمرت الغيبة إلى أمدها المحدد عند اهلل ســبحانه
وتعالى.
الوجــه الرابــع :إن اإلمــام علياً Qيتحدث فــي هذا المقطع
حــول غيبة ليســت هي بالمعنــى االصطالحي المتعــارف عندنا
الن الغيبة حســب المشــهور وقعت بعد شــهادة اإلمام العسكري
 Qوحسب هذا الوجه فإنه Qيريد أن يتحدث عن فترة ما قبل
وقــوع الغيبة (الصغــرى والكبرى) ،بعبارة يريــد Qأن يحدثنا
 Qعــن غيبةٍ ســتحصل لالمام المهــدي بعد والدته مباشــرةً،
وتســتمر هــذه الغيبة إلى استشــهاد أبيه ،Qواســتمرارية هذه
الغيبة مردد بين الســتة أيام أو الســتة اشــهر أو الســت ســنين،
ثــم بعــد انتهــاء هذه الفترة يتســلم اإلمــام مهام إمامتــه ويغيب
غيبته االصطالحية والمتعارفة عندنا ،بعبارة اخرى ان االمام
يتحدث عن حصول غيبة له قبل تسلمه مهام إمامته ،وملخص
مــا نريــد أن نقوله في هــذا الوجه ان حديث اميــر المؤمنينQ
عن الترديد الحاصل يقع في زمن ما بين والدته Qوبين تسلمه
لمهام إمامته.Q
الوجــه الخامس :من المحتمل أن يكون الترديد إشــارة إلى
الغيبــة الصغــرى اذا الحظنــا هذه الروايــة المروية عــن اإلمام
الســجاد ،Qوالتــي يرويهــا كمــال الديــن فــي البــاب الحــادي
والثالثيــن ص( 323وان للقائــم منا غيبتين احداهما اطول من
االخرى ,أما االولى فستة ايام أو ستة اشهر أو ست سنين ،اما
االخرى فيطول أمدها.)...
ـاء على روايــة النعماني فــي الباب
الوجــه الســادس :انــه بنـ ً
الرابــع تحــت الحديــث 4ص 69التــي تقــول( :فقلــت يــا أميــر
المؤمنين فكم تكون تلك الحيرة والغيبة؟.
فقال :سبت من الدهر).
أي مدة من الدهر لم يبينها أو يحددها أمير المؤمنين.Q
فإن قيل هذا ينسجم مع غيبة واحدة ال غيبتين؟.
قلنــا :حديــث أهــل البيــت Kعــن الغيبة تــارة يكــون بنحو
بمعزل عن ذكر أي
بيــان الغيبة مع خصوصية معيّنة وتارة يكون ٍ
خصوصية تتبيّن بها نحو الغيبة فاذا كان الحديث منهم Kعن
الغيبــة وبما يرتبط بأحوال الســفراء واحــداث اوائل الغيبة كان

الحديــث عن خصوص الغيبة الصغــرى ،واذا كان الحديث عن
احوال ما بعد هذه الغيبة الى زمن الظهور فهو حدي ٌث عن الغيبة
الكبــرى وتــارة يكون الحديث عن الغيبة بمــا هي غيبة دون بيان
أي خصوصية او تفصيل سواء كان للغيبتين معاً او لغيبة معينة،
وأحاديــث أهــل البيــت Kالتي تحدثــوا فيها عن الغيبــة مطلقاً
كثيــرة وال يلــزم منها أن لإلمــام المهدي Qغيب ـةً واحدةً فقط
ومن هذه األحاديث هذه الرواية التي رواها الشــيخ الصدوق في
كمــال الدين ص...( 139وانه المهدي الذي يمأل األرض قســطاً
وعــدالً كمــا ملئت جوراً وظلماً ,وانه تكــون له غيبة وحيرة يضل
فيها أقوام ويهتدي آخرون).
األمر الثاني :إ ْن قيل إ ّن كلمة (من ولدي) الواردة في الرواية
يختــل بهــا معنــى الحديــث إ ْن عددنــا الحادي عشــر هــو اإلمام
العســكري ،Qبعبــارة أخــرى إ ّن تفســير الحديث بعــدم إرادة
اإلمام المهدي من الحادي عشر يلزم منه اختالل التركيب؟
قلنا ال يختل المعنى في حديث االصبغ وذلك لعدة وجوه:
الوجــه األول :إ ّن كلمة االثني عشــر منصرفة عند الفريقين
إلــى خصوص األئمة االثني عشــر مــن أهل البيــت الذين أولهم
علــي وآخرهــم المهدي Kجميع ـاً دون أ ْن يكون أدنى شــك في
إرادة غيرهم.
الوجــه الثاني :إ ّن هذا األمر متــداول ومعروف وهو من باب
التغليب فإ ّن إطالق االثني عشــر على األئمة بلفظ من ولد أمير
المؤمنيــن أو مــن ولــد الزهــراء او مــن ولد الرســول األكرمN
جميع ـاً متــداول ومألوف فــي الروايات ،ففي حديــث اللوح روى
الكافــي فــي ج 1ص( 532عن جابر بن عبــد اهلل االنصاري قال
دخلت على فاطمة Pوبين يديها لوح فيه اســماء االوصياء من
ولدها فعددت اثني عشر آخرهم القائم.)...Q
وفــي (الكافــي) ج 1ص 533بــاب مــا جــاء في االثني عشــر
(ســمعت أبا جعفر Qيقول االثنا عشــر اإلمام من آل محمدQ
كلهم محدث من ولد رســول اهلل Nوولد علي بن أبي طالبQ
فرسول اهلل Nوعلي Qهما الوالدان).
وفــي (البحار) ج 27الباب التاســع الحديث  19عن الحســن
بــن علــي( Lواهلل لقد عهد إلينا رســول اهلل Nان هذا األمر
يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمة).
فإننــا نفهم مــن خالل هذه الجملة مــن األحاديث وغيرهما
أن األئمة يطلقون االثني عشــر حتى وإ ْن صرحوا بانّهم من ولد
أمير المؤمنين.Q
وختاماً نريد من اتباع هذا الضال المنمّس أ ْن يأتينا برواية
واحدة تذكر أ ّن ابن اإلمام المهدي هو الذي يمأل األرض قسطاً
وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً كما يدعون.
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من هم املهديون االثنا عشر . . . . .

أبو محمد الفرج اهلل

بان ّ
إن الرواية ليس فيها تصريح ْ
يسلم اإلمامة وقيادة األرض إلى ابنه ،كيف ذلك
وان الروايات األخرى الكثيرة والمعتبرة تصرح ّ
ّ
بان هؤالء ليسوا بأئمة وهم من ذرية
الحسين Qبل ّ
وأن من يستلم اإلمامة بعد المهدي Qهو اإلمام الحسينQ
مــن األدلــة التي اســتدل بها المدّعــي احمد كاطع علــى أنّه ابن
اإلمام المهدي Qوســفيره إلى الناس كا ّفة وانّه هو المعصوم رواية
يرويها الشــيخ الطوســي ،وقد نقل صاحب كتاب الرد الحاسم على
منكري ذرية القائم هذه الرواية وجعلها حسب ترتيبه الدليل التاسع
على أ ّن المدعو احمد إســماعيل كاطــع ابن اإلمام المهدي Qحيث
قال في صفحة  8الدليل التاســع :روى الشــيخ الطوسي بسند معتبر
عــن اإلمام الصــادق Qخبراً ذكــر فيه ،وذكر الخبــر ،ونحن هنا
ننقــل الخبر بتمامه عن الشــيخ الطوســي فــي كتاب الغيبــة ثم نقف
مع هذا الخبر سنداً وداللة لنتفحص صحة ما يدعيه هذا المدعي.
قال ال�شيخ الطو�سي يف الغيبة:
 - 111أخبرنــا جماعــة  ،عــن أبــي عبــد اهلل الحســين بــن علي
بــن ســفيان البزوفري ،عــن علي بن ســنان الموصلــي العدل ،عن
علــي بــن الحســين ،عــن أحمد بــن محمد بــن الخليل ،عــن جعفر
بــن أحمــد المصــري ،عــن عمه الحســن بن علــي ،عــن أبيه ،عن
أبــي عبــد اهلل جعفــر بــن محمــد ،عن أبيــه الباقــر ،عــن أبيه ذي
الثفنــات ســيد العابديــن ،عــن أبيه الحســين الزكي الشــهيد ،عن
أبيــه أميــر المؤمنين Qقال( :قال رســول اهلل_ Nفــي الليلة التي
كانــت فيها وفاتــه_ لعلي :Qيا أبا الحســن أحضــر صحيفة ودواة.
فأمــا رســول اهلل Nوصيتــه حتى انتهى إلــى هذا الموضــع فقال:
يــا علــي إنه ســيكون بعــدي اثنا عشــر إماما ومــن بعدهم إثنا عشــر
مهديــا  ،فأنــت يــا علــي أول االثني عشــر إمامــا ســماك اهلل تعالى
في ســمائه :عليا المرتضى ،وأمير المؤمنيــن ،والصديق األكبر،
والفــاروق األعظم ،والمأمون ،والمهدي ،فال تصح هذه األســماء
الحــد غيــرك .يــا علي أنــت وصيي علــى أهــل بيتي حيهــم وميتهم،
وعلــى نســائي :فمــن ثبتهــا لقيتنــي غــدا ،ومــن طلقتها فأنــا بريء
منهــا ،لــم ترني ولم أرها فــي عرصة القيامة ،وأنــت خليفتي على
أمتــي مــن بعدي .فــإذا حضرتــك الوفاة فســلمها إلى ابني الحســن
البــر الوصــول ،فــإذا حضرتــه الوفاة فليســلمها إلى ابني الحســين
الشــهيد الزكــي المقتــول ،فإذا حضرتــه الوفاة فليســلمها إلى ابنه
سيد العابدين ذي الثفنات علي ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى
ابنــه محمد الباقر ،فــإذا حضرته الوفاة فليســلمها إلى ابنه جعفر
الصادق ،فإذا حضرته الوفاة فليســلمها إلى ابنه موســى الكاظم،
فإذا حضرته الوفاة فليســلمها إلى ابنــه علي الرضا ،فإذا حضرته
الوفاة فليســلمها إلى ابنه محمد الثقــة التقي ،فإذا حضرته الوفاة
فليســلمها إلــى ابنه علــي الناصح ،فــإذا حضرته الوفاة فليســلمها
إلى ابنه الحســن الفاضل ،فإذا حضرته الوفاة فليســلمها إلى ابنه
محمــد المســتحفظ مــن آل محمد .Kفذلك اثنا عشــر إماما ،ثم
يكــون من بعده اثنا عشــر مهديا( ،فإذا حضرته الوفاة) فليســلمها
إلى ابنه أول المقربين له ثالثة أسامي :اسم كإسمي واسم أبي وهو

عبد اهلل وأحمد ،واالسم الثالث :المهدي ،هو أول المؤمنين).
وهذه الرواية مناق�شة من جهتني بل ثالث جهات:
�أو ًال :من جهة �سندها:
إ ّن هذه الرواية عامية المذهب فهي ليســت بحجة خصوصاً في
قضيــة عقائدية مهمــة كإدعاء العصمة والنيابــة الخاصة واالرتباط
النســبي باإلمــام المهدي Qحيث صرح الشــيخ محمد بن الحســن
الحــر العاملــي فــي كتابــه (اإليقــاظ مــن الهجعــة في البرهــان على
الرجعــة) في الباب الحادي عشــر أ ّن الشــيخ في كتــاب (الغيبة) في
جملــة األحاديث التــي رواها من طرق العامة فــي النص على األئمة
.K
إ ّن الشــيخ الطوســي Hقــال :اخبرنا جماعة وهــذا القول موهن
للروايــة إذ لم يقل مــن هم هؤالء الجماعة وهل هم من أصحابنا أم
مــن غيرهــم هــذا إذا تنزّلنا عن القرينــة األولى التــي ذكرها الحر
العاملــي ،وإالّ فمعهــا ال يكــون الجماعة مع عدم ردفهــم بأصحابنا
إالّ من العامة.
بكل من علي ابن سنان الموصلي فهو بين من
إ ّن الرواية ضعيفة ٍ
صــرح بجهالتــه وكونه عامي المذهب وبين من لــم يذكره من علماء
الرجــال ،واحمد بن محمد بــن الخليل الذي لم يذكر ،وجعفر ابن
احمــد البصري والحســين ابن علــي بل وغيرهم الذيــن لم يرد لهم
ذكر في كتب علمائنا الرجاليين.
إ ّن نفــس صاحــب كتيــب الــرد الحاســم لــم يســتدل بهــا علــى
المقصــود (أي أن هــذه الروايــة مــع عدهم لهــا دلي ـاً إالّ أنّهم يرون
حسب ما ينقله العقيلي هذا أنّها غير تامة الداللة) راجع صفحة 19
من الكتيب االنف الذكر.
ثاني ًا :من جهة داللتها:
 .1إ ّن فــي الروايــات اضطــراب إذ تذكــر أ ّن لهــذا المهدي األول
ثالث أســماء ثم تُعد له أربعاً إذ قالت (ثم يكون من بعده اثنا عشــر
مهديــا( ،فــإذا حضرتــه الوفاة) فليســلمها إلى ابنــه أول المقربين
له ثالثة أســامي :اســم كإســمي واســم أبــي وهو عبــد اهلل وأحمد،
واالســم الثالث :المهدي ،هــو أول المؤمنين) وأنت ترى أ ّن الرواية
تصرح بان األسماء الموجودة أربعة هي:
اسم كإسمي (أي محمد.)N
وإسم كاسم أبيه( Nعبد اهلل).
واسم احمد.
واالسم الرابع المهدي
فهذه أســماء أربعة ذكرت في الرواية مــع ا ّن الرواية تصرح با ّن
لــه أســماء ثالثــة فقط (فليســلمها إلى ابنــه أول المقربيــن له ثالثة
أسامي).
فهذا اضطراب واضح في الرواية ال يمكن األخذ بها معه.

 .2إن الروايــة ليــس فيهــا تصريــح بــا ْن يس ـلّم اإلمامــة وقيــادة
األرض إلــى ابنــه ،كيــف ذلــك وا ّن الروايــات األخــرى الكثيــرة
والمعتبرة تصرح با ّن هؤالء ليســوا بأئمة وهم من ذرية الحســينQ
بــل وأ ّن من يســتلم اإلمامة بعــد المهدي Qهو اإلمام الحســينQ
فال بدّ أن يكون الضمير في فليســلمها عائداً إلى بعض المسؤوليات
والوظائــف التي يقوم بهــا هؤالء المهديون في ضل إمامة األئمةK
ومما يؤيد أنها غير عائدة على اإلمامة ا ّن النبي Nيصرّح في نفس
الحديث بقوله (فذلك اثنا عشر إماماً) وهذا قرينة سياقية على أ ّن
المــراد بفليســلمها ليس اإلمامــة وإال للزم التنافي بيــن هذا الحمل
وبيــن المقطــع المتقدم مــن النبي األكرم بــل وبين الوضــوح القائم
على تشخيص األئمة Kوتحديدهم باإلثني عشر.
 .3إن األدوار المناطــة لهــؤالء المهدييــن ال تكــون إالّ بعد ظهور
اإلمــام المهــدي Qوال توجد روايــة تصرح بان لهــم دوراً معيناً قبل
ظهوره.
 .4إ ّن الرواية قالت هو أول المؤمنين ولم تقل هو أول األئمة بعد
اإلمــام المهــدي Qولم تصــرح بان له دوراً قبل ظهــوره ولم تتحدث
عن ان هذا االبن معصوم.
 .5إ ّن هــذا الروايــة تعارضهــا روايات كثيرة وأكثــر اعتباراً منها
(بــل إن قولنــا تعارضها مبني على التنزّل إذ أ ّن هذه الرواية ال يمكن
بحال مع ما بينّاه) تقول إ ّن مــن يكون بعد المهدي
أ ْن تكــون معتبــرة ٍ
 Qمن غير األئمة Kمن المهديين هم من ذرية الحســين Qولم
نقــف على رواية تصــرح بأ ّن المهديين من ولد المهدي Qســوى ما
يستفاد من هذه الرواية العامية التي عرفت شأنها.
ثالث ًا :البحث الأ�صويل:
غيــر خافٍ علــى من له أدنى اضطالع في كتــب العقائد أ ّن خبر
اآلحــاد ليــس بحجة فــي العقائد وهــذا ما يص ـرّح به علماء الشــيعة
كالشــيخ المفيــد الــذي يقــول (وال يجــوز أ ْن يُقطع بخبــر الواحد في
الديــن) بــل أ ّن هــذا القــول يُنقــل عن اتبــاع هــذا الدّعــي إذ يصرّح
العقيلــي فــي كتيبه اآلنف الذكر في صفحة  51حيث يقول (إن قضية
اإلمامــة والنيابة من العقائد والعقائد ال يجــوز فيها التقليد بإجماع
الشــيعة) ويقول في صفحة  43وفي صفحة  27وفي صفحة  28على
التوالــي ما هذا نصــه (كما قلت إ ّن هذا الخبر آحاد ظني الصدور ال
يصلح لالستدالل العقائدي)( ،وخبر اآلحاد إذا كان صحيح السند
وليس مرس ـاً عنــد األصوليين ال يفيد علماً وال عمالً وال يســتدل به
فــي أصول العقائــد)( ،ال يجوز العمل بالروايــة إال إذا كانت قطعية
الداللة أي أن لها وجه واحد وال تحتمل غيره).
فبمقتضــى هذه األبحاث الثالثة يتبيّن ســقم هــذا الدليل الذي
استدلوا به على بنوّة احمد إسماعيل كاطع لإلمام المهدي .Qوهي
قضية عقائدية كبرى إذ يترتب عليها أخذ الدين منه وإتباعه.
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مناشئ االدّعاء وتأثريها على الجمهور
منا�شئ انحراف �أرباب هذه الدعوى ،والتي منها:

ِتاب
 _ 1األخذ ببعض الفكر وترك البعض اآلخر( :أَ َفتُؤْمِنُو َن بِبَع ِْض الْك ِ
وَتَ ْك ُفرُو َن بِبَع ٍْض) (البقرة.)85 :
 _ 2األخــذ بالمتشــابه من القرآن وترك محكمه( :مِنْ ـهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ
ِتاب وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ َفأَمَّا الَّذينَ في ُقلُوبِ ِهمْ زَيْغٌ َفيَتَّبِعُو َن ما تَشابَهَ
هُنَّ أُمُّ الْك ِ
ِغاء تَأْويلِهِ) (آل عمران.)7 :
ِغاء الْفِتْنَةِ وَابْت َ
مِنْهُ ابْت َ
 _ 3األخــذ بالجزئيــات من دون إرجاعها إلــى كلّياتها مع عكوفهم على
ذلك.
 _ 4األخــذ بالنصــوص الشــا ّذة ،أو النــادرة ،أو المع ـرَض عنهــا ،أو
المعارضة للمشهور.
 _ 5الســطحيون والمث ّقفــون غيــر المتخصّصيــن ،فيســعى مثــل هؤالء
للخــوض فــي أبحــاث شــائكة ،وتخصّصيــة ،كمن حفــظ شــيئاً وغابت عنه
أشياء.
ُ
 _ 6عــدم ضبط الثوابت والرجــوع واالرتكاز إليها ،فيتحرَّكون في أفق
المتغيّر بمعزَل عن الثابت.
 _ 7عدم تأسيس نظرية معرفية لمادة البحث ،أو الخلط في المناهج
المعرفية ،كاالعتماد على المنامات ،أو العلوم الغريبة ،أو المكاشــفات،
وهذه على فرض صحَّتها كبروياً وصغروياً ،وكونها حجّة في حقّ صاحبها،
ال تصلح أن تكون حجّة له على اآلخرين ،السيّما لمن أراد إثبات دعواه بمثل
هذه السُبُل فضالً عن إثبات ح ّقانية نفسه بها.
وقد ُذكر في محلّه أنَّه حتَّى من يعتمد على مثل هذه الوسائل فهو يرى َّأن
منها ما هو من دســائس الشــيطان ،أو أضغاث أحالم ،أو أوهام شيطان،
ولو صحَّ االعتماد على هذه الطرق فيلزمه قبول المتنافيين والمتكاذبين.
 _ 8االعتماد على مباني فاسدة ،كمسالك الصوفية ،والعلوم الدخيلة
على اإلسالم.
منا�شئ ت�أثري اال ّدعاء على القواعد اجلماهريية:

أن نقــف على مناشــئ التأثيــر لهذه القــوى الظلمانية
على القواعد الجماهيرية ،والتي منها:
 _ 1الجهــل ،والمبالغــة فــي الغيــب ،وعــزل عالــم
التزاحم عن األسباب الطبيعية ،وتفسير الظواهر الكونية
على أسس تخرّصية.
 _ 2الفقــر ،لك ـنَّ نفــس الفقــر ليــس منشــأ ،وإنَّمــا
المنشــأ هو اإلحســاس بالفقر ،والمظلوميــة ،والحرمان
وتســجيله واحتسابه على المؤسســة الدينية ،أو اعتبار َّأن
المؤسسة السياســية هي المؤسسة الدينية ،أو اإلحساس
الموهوم النفسي.
ـإن اإلحســاس بالفقــر برؤية ســلبية قد يكون منشــأ
فـ َّ
لنفــوذ هــذا الفكــر ،إمَّا عــن طريق ض ـخّ األموال وشــراء
النفــوس ،وإمَّــا بكون الفقــر عامالً مســاعداً لالرتباطات
الروحيــة المزيّفــة ولــو علــى نحــو التخديــر أو العجــز عــن
محاربــة الفقــر باألســباب الطبيعيــة ،فيتوسَّــل بعوامل ما
وراء الطبيعــة أو العوامــل الطبيعية للتغلّــب على الفقر ،أو
البحث عن جهة حاضنة لمحاربة الفقر كفارس األحالم.
 _ 3تنشــيط الخطاب التخوينــي التكفيري ،وإضفاء
الحركــة الحماس ـيّة فــي الخطــاب ،واســتعمال هالــة
القداسة ،وتوزيع أوسمة رمزية للمنتمين.
 _ 4اســتعمال أســاليب ج ّذابــة خطابي ـاً وتثقيفي ـاً،
كمقولــة :الفنــاء فــي اهلل ،أو العــودة إلــى اهلل ،أو عيــن
فإن بعض هذه الخطابات وإ ْن كانت
اليقيــن وحقّ اليقينَّ ،

.....

السيد أحمد االشكوري

ح ّقــة ،إالَّ أنَّهــا توزَّع بأبخــس األثمان وتُعامَل على أســاس عرفاني مغلوط،
أو الدعوى إلى المبالغة في حبّ آل البيت Kإلى حدّ بلوغ مرتبة الباطنية.
 _ 5الهدم المنهجي للشخصية في األفكار والمعتقد والقيم والسلوك،
وذلــك عــن طريــق التكــرار والتقليــد واســتعمال أســلوب العقــل الجمعــي،
واالنقياد األعمى ،والتلقين ،وخلق روح التمرّد على الروافد الفكرية.
 _ 6عزلها عن العلماء وإيجاد روح الكراهية والبغضاء لهم ،بل إباحة
دمائهم عن طريق تشــويه صورهم بكونهم ســبباً لعدم ظهور اإلمام ،Qأو
َّأن قتل العلماء يعجّل في ظهوره.Q
 _ 7االزدواجيــة فــي العمــل ،فمــن جانب يُدعــون إلى طقــوس خاصّة
دخيلــة ،ومن جانب تُعطَّل التكاليف الشــرعية بدعوى أنَّها تكاليف ظاهرية
وأنَّــه ال ب ـدَّ مــن البلــوغ إلــى باطن الشــريعة ،بــل بلــغ ببعضهم مــن ارتكاب
عن أعراض الناس) لها األصالة واالعتماد في العمل والتشريع واإلمضاء.
المحرَّمات أن حرَّم ما هو محلَّل بالضرورة أو حلَّل ما هو محرَّم كذلك.
 _ 4اعتماد طريقة التحذير من السلوك والخطاب والمنهج الصوفي.
الو�سائل العالجية لالنحراف:
ـأن الفكــر الشــيعي أصيل ،وله جــذور ومنهج من عصر
 _ 5اإلذعــان بـ َّ
ً
وسادس ـاً :أن نقــف علــى المناعــات التــي يمكــن أن تكون عالج ـا لهذه
النب ـيّ Nإلــى يومنــا الفعلــي ،وهــذا الطريق قد رســمه النب ـيّ Nوالعترة
االنحرافات ،والتي منها:
الطاهــرة ،Kوبالتالي تُرفض الوجودات النكرة والفكر المبتور والعقيم،
 _ 1اعتماد العلم:
ماض معروف ومســتقبل مرســوم معلــوم ،فأيّ اتّجاه
فإنّــا حقبة زمنية بين ٍ
أوّالً :العلم على َّأن الحركات االنحرافية موجودة على مرَّ التاريخ.
ال ب ـدَّ أن يــوزن على هذا األســاس ،أمَّا الوجود المجهــول الذي ليس له فقه
وثاني ـاً :العلــم والوعي على فهم القضيّة المهدوية وفهم الوظائف وفهم
مجــذَّر ،وال فكــر مح ـدَّد ،وال مشــروع متكامــل وثابــت ،فــا يمكــن قبوله
كيفية االنتظار.
والركون إليه.
 _ 2اعتمــاد مبــدأ عــدم الوثــوق بالفكــر الخفــي والغريــب والشــاذ
 _ 6اعتمــاد ثقافــة عدم قبــول أدعياء العلم اللدنّي ،وأدعياء الشــذوذ
والموهــم ،وكــذا الحــركات والقيــادات المظنونــة والمجهولة والســلوكيّات
العلمي ،وأدعياء الطرق غير المعهودة عقلياً وعقالئياً ودينياً.
واللقاءات السرّية.
 _ 7إشــاعة ثقافــة عدم تشــخصن القضيّة المهدوية ،وأنَّها منحســرة
 _ 3اعتمــاد َّأن األصالــة للعمــل الشــرعي ،وإمضــاء قانــون َّأن اهلل ال
ومتقولبة بقوالب فردية وشخصية.
يطــاع من حيــث يعصــى ،فالثوابت الشــرعية (من الصالة والصــوم واألمر
بالمعــروف والنهي عن المنكر ،واالحتراز عــن المحرَّمات كإضرار النفس
بال مبرّر شرعي ،ومقت الفكر اإلرهابي لتكفير اآلخر وإباحة دمه والتجاوز
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هل أحمد اسماعيل حــــــــــــيٌّ أو ميت؟ . . . . .
حي �أو ميت؟
هل �أحمد �إ�سماعيل الآن ٌّ
التعرف عليه؟
وملاذا ال يظهر ظهور ًا علن ّي ًا كي يت�سنّى للنا�س
ّ
قد يجيبنا بعض المتفيقهين من أتباعه بأن غيبة إمامهم هي كغيبة إمامنا صاحب
األمر ،Qخوفاً من أعدائه الذين يتربّصون به الدوائر!
فنقول لهم :ما هو الدليل على أنه غائب عن األنظار؟ أال يمكن أن يكون قد مات أو
ُقتل؟ فإننا بعد البحث لم نجد دليالً واحداً يدل على أنه ال يزال حيّاً!!
ال يقال :إن مثل هذا الكالم يمكن أن يقوله القائل عن اإلمام المهدي المنتظر،Q
بــل هــذا ما يقوله المخالفون في النقض على الشــيعة ،وجواب الشــيعة في بقاء اإلمام
المهدي المنتظر Qهو عين جوابنا في بقاء أحمد إسماعيل.
والجــواب :أن األدلــة الصحيحة قامت على أن الزمــان ال يخلو من إمام ،وقد اتَّفق
الشيعة قاطبة على أن إمام هذا العصر هو اإلمام محمد بن الحسن العسكري ،Qوقد
أثبتوا ذلك في كتبهم المعدَّة لذلك ،وعليه ،فبقاء اإلمام محمد بن الحسن العسكري
 Qال يشــك فيه شــيعي ،وأما بقاء أحمد إســماعيل فهو مشــكوك فيه ،فيحتاج أتباعه
إلــى إقامــة األدلــة على وجوده ،ولو بتســجيل يظهر فيه بصورته وصوته يشــير الى آخر
األحداث الجارية في هذه األيام؛ ليعلم الناس بوجوده وبقائه.
وأمــا تشــكيكات المخالفيــن في بقــاء اإلمام محمد بن الحســن العســكري Qفهي
مــردودة بعــدة أدلــة ،ويكفي حديث الثقليــن الذي يدل على وجود إمــام صالح لإلمامة
من أهل البيت Kفي كل عصر ،وال يوجد إمام معصوم صالح لإلمامة من أهل البيت
 Kفــي هــذا العصر إال اإلمام محمد بن الحســن العســكري ،Qفــإن قلنا :إنه Qال
يفارق القرآن وال يفارقه القرآن ،وهذا باطل بنص حديث الثقلين كما قلنا.
مضاف ـاً إلى ما رواه مســلم في صحيحه عن النبي Nأنــه قال :ومن مات وليس في
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
وال شــك فــي أن غيــر الشــيعة لــم يبايعــوا إماماً واحــداً لهــم ،فتكون ميتتهــم ميتة
جاهليــة بنــص هذه الحديث الصحيح عندهم ،فإذا كان الشــيعة أيض ـاً ال إمام لهم أو
أن إمامهم معدوم ،فجميع المسلمين في هذا العصر وما سبقه يموتون ميتة جاهلية،
وهــو باطــل باالتفــاق ،فالبد من القول بأن بعض المســلمين _ وهم الشــيعة _ ميتتهم
ليســت جاهليــة؛ ألن لهم إمام ـاً مفترض الطاعــة ،وال إمام يقول به الشــيعة إال اإلمام
محمد بن الحسن العسكري ،Qوهذا دليل وجوده وبقائه.
ولكــن ربما يقال :إن أتباع أحمد إســماعيل يعلمــون أنه حيٌّ يُرزق؛ ألنه بين كل فترة
وفتــرة يضــع تســجيالً لــه فــي موقعه الرســمي ،وآخر تســجيل لــه كان في محرم ســنة
1432هـ.
والجــواب :أن التســجيل الصوتــي ال يُعلــم أنه لــه أو لغيره؛ ألننا لم نر له فيما ســبق
تســجيالً بالصــوت والصــورة حتى نعلــم أن هذا الصــوت صوته ،بل حتى لــو كنا نعرف
صوتــه ونميِّــزه عــن غيره مــن األصوات ،فــإن وجود تســجيل صوتي ال يــدل على حياته
فعالً؛ ألن كل من كان عنده معرفة بشــيء من وســائل التقنية الحديثة يمكنه أن يس ـجِّل
كالم ـاً بــأي صــوت يريــده ،ولهــذا ال يعتبــر العقــاء التســجيل الصوتي دلي ـاً في هذا
العصر؛ الحتمال كونه مفبركاً.

أحمد سلمان األحمدي

