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 مقدمة

اللهم ای من نور قلوبنا بأأنوار شعاع حمبة العلویة و أأمکل لنا دیننا ابلوالیة املرتضویة،و امت نعمته علینا  حنمدک

و نسمل عیل اخلامت ملا س بق و الفاحت ملا النغلق واملعلن احلق ابحلق و ادلافع جیشات  ابلهدایة احلیدریة و نصیل

 العام،املصطفی الأجمد اذلی مسیت یف السامء بأأمحد و الاابطیل،وادلامغ صوالت الأضالیل،حبیبنا و حبیب اهل

یف الأرضنی بأأیب القامس محمد،و عیل اهل بیته الطیبنی الطاهرین،اویل الامر و اهل اذلکر و أأمناء رّب العاملنی،و 

جة بن الس امی النور عیل النور یف طخیاء ادلجیور الامام املنصور،همدی هذه الأّمة و خامت الأمئة امام زماننا احل

احلسن العسکری رویح و أأرواح العاملنی لرتاب مقدمه الفداء،و لعنة هللا عیل من مل یقر بوالیتهم،أأو عد نفسه 

 یف عدادمه،أأو قاس غریمه هبم،أأبد الآبدین و دهر ادلاهرین.

عرصان هذا،و لک منهم  ایل میلک عرص من القد یف ةیأأما بعد فان من املشهور و املعروف،ظهور دعوات بدع 

کتب  یف بة،املوجودةی و العج  بةی الغر  یو هکذا من ادلعاو هیأأو وص  هلیأأو وک  هری أأو ابنه أأو سف یأأنه املهد یدعی

 دلی ینیلقول قائل: أأن ادعاء املدعو  الفاجع  خ یوجود املهد تدل عیل یهذه ادلعاو ،فنفسخیالرتامج و التار

ثبت أأن وجود  لیظهور و وجود احلجة من أأمه املوضوعات،و هبذا ادلل أأّن مس ئةل ال  ،ویعدم وجود املهد عیل

 .های الادعاء عل  هممة فال حاجة ایل ریلأنه اذا اکنت مس ئةل غ یوجود املهد عیل دلی ینیاملدع 

 نیمخس ایل هیو الامام بعده و بلغت دعاو  هری و سف هیو وص  یأأنه ابن الامام املهد یدعیظهر رجل  ومیال  و

 یعرش بل اربعة عرشون خشصا!و حنو هذه ادلعاو االثین یف نحرصی أأن عدد الأمئة ال  یدعیادعاء؛و أأنه 

 هل. روجیو کتب أأتباعه و من  هیالکتب املنتس به ال  املذکوره یف
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احلوزات  ذیو اسات  نیو ابطال حسره،مع أأن احملقق فهیو انکشاف ز  هیالرد عل  یف ةی و حنن أأردان أأن نکتب وج

و  هیالرد عل  مثهل یف س بقی مل  ءحنن أأردان یش ه،لکنیو ابطال دعاو  هیالرد عل  کتب متعددة یف تالفونی  ةیالعلم 

 ذکری الیت تایرواال عیأأنه ج  السالم و هذا الرجل املارق!مبعین هیالامام الصادق عل  نیب ةیمناظرة فرض  ادجیهو ا

 لرجل یفهذا ا یالبحث و دعاو یف لیلسان الامام الصادق،مبزنةل دل  اخلادع عیل یرد املدع أأدةل عیل های ف 

آخر للبحث و املناظرة.  مسائل املتعددة؛مبزنةل طرف أ

مئة اربعة و أأن الأ  قولی لیالثالث عرش و امحد اسامع  ایل یتعدی أأن القامئ ال  قولیمثال أأّن الامام الصادق 

ق الا اذا بعد احلأأحدهام،مف تاری أأن  زیالعز  ءیالقار و عیل یالامام و املدع نیعرشون و هذه منازعة ب

 الضالل؟!

أأنه من  یدعاالسالم،فلک من  هیمع الامام الصادق عل  یللمدع عیحتاول اثبات خمالفة شن  هی الوج جة؛هذهیالنت 

و اکن من  عةیمن الش   سیانه ل  یدعیما قاهل ابن اکطع،الا ان  عیج  قبلی أأن ال  هیه،فعل یعرش  االثین عةیالش  

 !انمیاصل الا تبعی و ال  طانیالش   تبعی هذه احلاةل أأنه  و یف لیأأنصار امحد اسامع 

 :فةیالرش  ةیالروا یف یمثل امحد برص ،والرجالینیلقد أأنبأأ الامام الصادق بظهور املدع  و

حدثنا عبد الواحد بن عبد هللا قال حدثنا أأمحد بن محمد بن رابح الزهري قال حدثنا أأمحد بن عيل امحلریي عن 

الكرمی بن معرو اخلثعمي عن رجل عن أأيب عبد هللا علیه السالم أأنه قال: ال یقوم احلسن بن أأیوب عن عبد 

 .1القامئ حیت یقوم اثنا عرش رجال لكه جیمع عیل قول أأهنم قد رأأوه فیكذهبم

و  همی هبم و نب ر عباد هللا عن  بعدی حاول أأن  طانیانتبه و دقق،قبل أأن تؤمن بأأحد،لأن الش   میالکر ءیالقار اهیأأ 

 النار! جتهای ضالةل نت  ادخاهلم یفاماهمم و 

و  النیب وهللا  لیموافق سب  لیامحد اسامع  قال،فرقةیأأن  بیحنن مقنا بکتابة هذا الکتاب،لأن من العج  فذلا

ائل خ مسری حأأود أأن أأشكر أأيخ العزیز الش ی ایضا العکس متاما. السالم،بل أأهنا عیل همی عل  نیالأمئة املعصوم

 الوجیة.ه ملساعديت يف تصحیح هذ

                                                           
 .277ص1ی،جالغيبة للنعمان_ 1



6   |                                  مناظرة بین االمام الصادق و المدعی المارق                                          

بربکة محمد و أ هل  زیالعز  نیاخلدمة و حب الأمئة احملقة و النجاة من اذلةل و مساعدة ادل قینسأألک اللهم توف  و

 لرتاب مقدمه الفداه. الامام احلجة رویح امیالکرام الس 

 البحر ینیاحلس  نیمحمد حس دیالس  

 .۱۴۴۱س نة  و عرشون من شهر شوال یف واحد
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 من هو مارق؟

أأخربين جامعة عن أأيب املفضل محمد بن عبد هللا بن محمد بن  الامام الصادق علیه السالم یف خرب طویل:قال 

عبید هللا بن املطلب رمحه هللا قال حدثنا أأبو احلسنی محمد بن حبر بن سهل الشیباين الرهين قال أأخربان عيل بن 

احلارث عن سعد بن املنصور اجلواش ين قال أأخربان أأمحد بن عيل البدیيل قال أأخربين أأيب عن سدیر الصریيف 

ال: دخلت أأان و املفضل بن معر و داود بن كثری الريق و أأبو بصری و أأابن بن تغلب عیل موالان الصادق علیه ق

السالم فرأأیناه جالسا عیل الرتاب و علیه مسح خیربي مطرف بال جیب مقرص المكنی و هو یبيك باكء الوالهة 

 عارضیه و أأبیل ادلمع حمجریه و هو یقول الثلكى ذات الكبد احلرى قد انل احلزن من وجنتیه و شاع التغری يف

س یدي غیبتك نفت رقادي و ضیقت عيل همادي و ابزتت مين راحة فؤادي س یدي غیبتك أأوصلت مصائيب 

بفجائع الأبد و فقد الواحد بعد الواحد بفناء امجلع و العدد مفا أأحس بدمعة ترقأأ من عیين و أأننی یفشا من صدري 

ا و تصدعت قلوبنا جزعا من ذكل اخلطب الهائل و احلادث الغائل فظننا أأنه قال سدیر فاس تطارت عقولنا وله

مست ملكروهه قارعة أأو حلت به من ادلهر ابئقة فقلنا ال أأبىك هللا عینیك ای ابن خری الورى من أأیة حادثة 

رة تس تذرف دمعتك و تس متطر عربتك و أأیة حاةل حمتت علیك هذا املأأمت قال فزفر الصادق علیه السالم زف

انتفخ منها جوفه و اش تد منها خوفه فقال ویمك ا ين نظرت صبیحة هذا الیوم يف كتاب اجلفر املش متل عیل عمل 

البالای و املناای و عمل ما اکن و ما یكون ا یل یوم القیامة اذلي خص هللا تقدس امسه به محمدا و الأمئة من بعده 

بطاءه و طول معره و بلوى املؤمننی من بعده يف علیهم السالم و تأأملت فیه مودل قامئنا علیه السالم  و غیبته و ا 

ذكل الزمان و تودل الشكوك يف قلوب الش یعة من طول غیبته و ارتداد أأكرثمه عن دینه و خلعهم ربقة اال سالم 

نسان أألزمناه طائره يف عنقه یعين الوالیة فأأخذتين الرقة و اس تولت  من أأعناقهم اليت قال هللا عز و جل: و لک ا 

ن  ایان يف بعض ما أأنت تعلمه من عمل ذكل قال ا  رشاكك ا  عيل الأحزان فقلنا ای ابن رسول هللا كرمنا و فضلنا اب 

هللا تعایل ذكره أأدار يف القامئ منا ثالثة أأدارها لثالثة من الرسل قدر مودله تقدیر مودل موىس علیه السالم و 

بطاءه  بطاء نوح علیه السالم و جعل هل من بعد ذكل قدر غیبته تقدیر غیبة عیىس علیه السالم و قدر ا  تقدیر ا 

معر العبد الصاحل أأعين اخلرض علیه السالم دلیال عیل معره فقلنا اكشف لنا ای ابن رسول هللا صیل هللا علیه و 

أ هل عن وجوه هذه املعاين قال أأما مودل موىس علیه السالم فا ن فرعون ملا وقف عیل أأن زوال ملكه عیل یده 

حض ار الكهنة فدلوا عیل نس به و أأنه یكون من بين ا رسائیل فمل یزل یأأمر أأحصابه بشق بطون احلوامل من أأمر اب 

نساء بين ا رسائیل حیت قتل يف طلبه نیفا و عرشون]عرشین[أألف مولود و تعذر علیه الوصول ا یل قتل موىس 
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ایه كذكل بنو أأمیة و بنو العباس ملا أأن وقفو  الأمراء و  -ا عیل أأن به زوال مملكةعلیه السالم حبفظ هللا تعایل ا 

اجلبابرة منهم عیل یدي القامئ منا انصبوان للعداوة و وضعوا س یوفهم يف قتل أأهل بیت رسول هللا صیل هللا علیه 

ابدة نسهل طمعا منهم يف الوصول ا یل قتل القامئ علیه السالم فأأیب هللا أأن یكشف أأمره لواحد من  و أ هل و ا 

ال أأن یمت نور ه ... و لو كره املرشكون و أأما غیبة عیىس علیه السالم فا ن الیهود و النصارى اتفقت عیل الظلمة ا 

أأنه قتل فكذهبم هللا عز و جل بقوهل: و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن ش به هلم كذكل غیبة القامئ فا ن الأمة 

نه ودل و مات و نه مل یودل و قائل یفرتي بقوهل ا  ن حادي  ستنكرها لطولها مفن قائل یقول ا  قائل یكفر بقوهل ا 

نه یتعدى ا یل اثلث عرش فصاعداعرشان اکن عقامی   .2...و قائل میرق بقوهل ا 

قائل »اثین عرش اماما،و أأمه من ذلک هنا ترصحی الامام بقوهلتنحرص یف و هذا دلیل عیل أأن الامامة 

السهم میرق من الرمیة و هذا الکمه ابطل و مثهل مثل بأأن لک من قال هو القامئ املذکور یف الرواایت،«میرق

یِن مََكَ »ِحنَی َوَصَف َالَْخَواِرَج فَقَاَل  وصف للخوارج عرص امریاملومننی بأأن الرسول یقول: ْم یَْمُرقُوَن ِمَن َادّلِ ُ هنه
ِ
ا

هْسِبیدُ  ِمیهِة َو عاََلَمُتهُُم َالت هُْم ِمَن َالره یَْمُرُق َالسه
3» 

 ذکرانهایة الیت النتیجه لک من یدعی أأنه القامئ و أأنه الامام اذلی جییء بعد احلجة فهو کذاب و مارق بنص الرو

 سابقا.

لأن املهدي الأول من املهدینی، وأأیضًا یعد من الأمئة، كام يف الرواایت عنهم )ع( اليت تعد  قال امحد اسامعیل:

 .4اثين عرشالأمئة من ودل عيل وفاطمة علیهام السالم 

وهبذا یكون الامیين: )امسه أأمحد، ومن البرصة، ويف خده الأمین أأثر، ويف بدایة ظهوره یكون  و ایضا یقول:

آن وابلتوراة واال جنیل بعد الأمئة، ومقطوع النسب، ویلقب ابملهدي،  شااًب، ويف رأأسه حزاز، وأأعمل الناس ابلقرأ

مام مفرتض الطاعة من هللا، وال حيل ملسمل  أأن یلتوي علیه مفن فعل ذكل فهو من أأهل النار، ویدعو ا یل وهو ا 

یل طریق مس تقمی ویدعو ا یل اال مام املهدي )ع( و   .5…و … احلق وا 

                                                           
 .167ص1الغيبة للطوسی،ج_ 2
 .124ص1،جمن ال يحضره الفقيه_ 3
 .73ص4المتشابهات،ج_ 4
 46نفس المصدر،_ 5
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لرواایت،و ال فهذه اللكامت لكها تثبت أأن امحد اسامعیل یدعی مقام الامامة و هو مصداق القامئ املذکور یف ا

 الضالةل.یقبل الکم الامام الصادق و سار عیل سبیل 

لقولنی و ان اکن فهنا تناقض واحض بنی الکم ابن الگاطع و الامام الصادق،و عیل القاریء العزیز أأن اختار أأحد ا

علیه أأن رفض من ش یعة امریاملومننی،فعلیه الکم الامام الصادق جحة!و ان اکن ممن یتبعون هذا الرجل الضال،ف 

مع هللا و  یف فرقة ضالةل منشأأها اتباع الهوی و العداوةعن الکم الامام الصادق و ارتد عن الش یعة و دخل 

 رسوهل و أأوصیاءه.

ال املدعون أأحسن التعبریات و امکل التعریفات للرج«میرق بقوهل»و یف هذه احلاةل أأن التعبری الامام بقوهل

 املناصب الالهیة.

 مامةمدعی الا

مام فقد  قال الصادق علیه السالم:  .6افرتى عیل اّلّل و عیل رسوهل و علینامن اّدعى الامامة و لیس اب 

آخر یقول:  ِد بِْن ِعیىَس َعْن عيَِلِّ بِْن َالَْحمَكِ َعْن َأاَبٍن َعِن  و حدیث أ ِ ْبِن ُمَحمه ََي َعْن َعْبِد َاّلله ُد ْبُن حَيْ ُمَحمه

َعى  اَلُم قَاَل: َمِن ِاده ِ عَلَْیِه َالسه َماَمَة َو لَیَْس ِمْن َأْهِلهَا فَهَُو اَکِفر  َالُْفَضْیِل َعْن َأيِب َعْبِد َاّلله
ِ
 .7َااْل

ا الفارق بنی مو الکمه علیه السالم رصحی یف جیع من ادعی الامامة و لیس ابمام،و هنا یأأیت السؤال و هو أأن 

 الامام و مدعی الامامة؟

 حیت یعرفنا الامام و مدعی الامامة!

عی الامامة حدی الأمئة االثین عرشیة،و ال یطرح یف اثبات مدو ال شک یف أأن هذا السؤال یطرح اذا اکن یف ا

ا هنا أأخذان عقیدتنا من الکتاب والس نة و عقیدتنالثالث عرش،لأان قبل أأن نبحث مع لک مدع منصب الهیی،

 وجود اثین عرش امام و مل نقبل ازداید فیهم أأو نقصان.

                                                           
 .658ص31،جبحار األنوار_ 6
 .372ص1،جالکافی _ 7
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منه ما أأمران  أأنه احدی الأمئة الطاهرة،فاان نسأألفلک من یدعی أأنه احلجةبن احلسن أأو یف عصور السابقه یدعی 

 به أأمئة املعصومنی یف طریق اثبات معرفة احلجة.

لأان نعتقد و لکن لک من یدعی أأنه الامام الثالث عرش فصاعدا،و هو کذاب مفرت و ال دلیل عیل حصة اقاویهل،

 فهل أأان نسأألمبثابة مدعی الالوهیت،أأنه اکذب یف ادعائه و ال حنتاج ایل حماورة و حبث معه،لأن هذا املدعی 

من یدعی  لکمنه أأدةل تثبت اقاویهل؟ال بل حنن نکذبه و نقول فیه انه  رجل اکذب یف دعاویه لأان متاکدون 

 خبالف ما اشهرت یف مذهبنا،فهو کذاب ملعون.

 عیل مفرت ذلا رصح الامام الصادق علیه السالم بأأن لک من یدعی الامامة و و لیس من أأهلها فهو اکفر!و

 رسول هللا و امئة الاطهار علیهم السالم.

 هذه املسأأةل و ذکران سابقا الکم امحد اسامعیل و أأنه یدعی الامامة فهنا نذکر الکم اتباعه و من یروج هل یف

 .عزاءالأ  القراءلتنویر أأذهان 

ام محمد بن احلسن و من املعلوم أأن احلادی عرش من الأمئة من ودل أأمریاملومننی هو الام»قال العقییل:

 «8العسکری،فیکون املولود اذلی من ظهره هو املهدی الأول من ذریته

 یعین أأن امحد اسامعیل هو الامام الثالث عرش،من الأمئة!

آخر من اتباعه: مبالحظة النصوص املتقدمة و ربطها ببعضها نعرف أأن)أأمحد(هو الش یخ و الامام »و قال واحد أ

و أأول مقرب ایل أأبیه و س یده اذلی أأقامه أأی  من املهدینی االثین عرشالثالث عرش،وهو املهدی الأول 

 .9الامام املهدی محمد بن احلسن و أأول مومن به

أأما من انحیة ادلالةل فأأنت ترى أأيخ القاري أأن الأحادیث واحضة  ،  و قال الزیدی یف کتابه املهدی و املهدینی:

فوقع العلامء بنی املطرقة عرش  ثالثة الأمئة أأن عیل رصاحة تنصفهیي  .حتتاج ا یل تلكف يف الفهموال

 .10نرد روایة واحد لأهل البیت )ع( فقد خرج عن ادلی والس ندانة فمل یس تطیعوا رد الرواایت الن من

                                                           
 .89،صالقائم ةديين و ذريمهن حديثاً فی الياألربع_ 8
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 لیه السالم.و عیل القاریء العزیز أأن مییل ایل احدی املباین!اتباع املدعی أأو یقبل الکم الامام الصادق ع 

المامة و هو اکفر و حمبه اکفر ایضا عیل ما یقوهل الصادق علیه لفنحن نعتقد أأن امحد اسامعیل لیس فیه أأهلیة 

عن ابن الولید عن أأمحد بن  .و یقول یف روایة أأخری:11من أأحب اکفرا فهو اکفر السالم یف روایة:

دریس عن جعفر الفزاري عن محمد بن احلسنی بن زید عن محمد بن س نان عن ال عالء بن الفضیل عن ا 

أأيب عبد هللا علیه السالم قال: من أأحب اکفرا فقد أأبغض هللا و من أأبغض اکفرا فقد أأحب هللا مث قال 

 .12علیه السالم صدیق عدو هللا عدو هللا 

 اهتام اخلرس

وضع،لکن املمن العجیب أأن هذا الرجل یدعی أأنه حمب امریاملومننی و أأحد من ش یعته و هکذا ممن قال یف هذا 

یف وجدان  أأنه لیس من الش یعة بل العکس متاما!و نوجدعندما ننظر ایل الکتب املنتسب الیه و ملن یروج هل،

 کتبه اکرث من اجلسارة و التقبیح و التزنیل املقام الأمئة املعصومة!

،أأنه یقول العرصعیل سبیل املثال أأنه قال یف کتاب املنتسب الیه )املتشاهبات(اذا س ئل عنه یف تفسری سورة 

 بقول جعیب!

﴾109سؤال/  یقول: نَْساَن لَِفي ُخرْسٍ
ِ
نه ااْل

ِ
 : ما معین قوهل تعایل: ﴿َوالَْعرْصِ * ا

اجلواب: أأمری املؤمننی عيل )ع(، فهو اال نسان وهو يف خرس نس بًة ا یل محمد )ص(، مفقام الرسول )ص( أأعیل 

لهیة يف اخللق أأو مدینة العمل،  وأأعظم من مقام اال مام عيل )ع(، فالرسول محمد )ص( هو مدینة الكامالت اال 

 .13...وعيل )ع( هو الباب، والرسول )ص( صاحب املقام احملمود وصاحب مقام أألقاب قوسنی أأو أأدین

خلرس و سارة عیل مویل امریاملومننی و هو یقول أأن املویل مصداق الانسان یف اهذا لیس سوى وقاحة وج  و

 لوهیة. لأن عندما نبنی معناه اکتشفنا کفره و ضاللته عن مسری الااخلرس معینأأن نعرب،ال حناول وحنن 
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 عرص العرص غریب من ذلک أأن الامام الصادق علیه السالم یقول خبالف ما قاهل ابن الاكطع و هو یقول:الو 

ال - أأعداءان یعين خرس لفي اال نسان ا ن السالم علیه القامئ خروج آمنوا اذلین ا  آایتنا یعين أ  الصاحلات معلوا و بأ

 .14ابلعرشة یعين ابلصرب تواصوا و اال مامة یعين ابحلق تواصوا و - اال خوان مبواساة یعين

 أأی مقام هلمن ال ثبت  و هذا تناقض واحد بنی من ثبت هل مقام الامامة و هو جعفر بن محمد علیهام السالم و

 ارق؟مع الامام الصادق أأو مدعی املالاهیة و أأهیا القاریء العزیز أأحمك لفسک، و فکر و دقق،أأن احلق 

یعین أأن  و یف الروایة السابقه رصح الامام بأأن الانسان یف اخلرس جیع أأعداء أ ل محمد و یف هذه احلاةل

 من أ ل محمد! امریاملومننی مصداق اخلرس یف الکم ابن الاكطع و اکن من الأعداء أ ل محمد مع أأنه من نفسه اکن

 مفا هو اجلواب عن ذلک؟

ملعین،لکن سواء اع اهنم یقولون أأن اخلرس املوجود یف امریاملومننی ابلنس بة ایل الرسول و ال ضری یف هذا ابلطب

تحیل أأن جیب أأن نقول:ال تناقض بنی الکم املعصومنی،یعین من املس  یل و اثبات الکذب و اخلدع یف هذا التأأ 

 الصادق علیه السالم!الامام الصادق یقول بشیء و الامام الرضا یقول بشیء خالف ما قاهل 

 اذا ملاذا قال ابن الاكطع الکم خبالف الکم الامام الصادق؟

یل اکف یف النتیجه ثبت من هذه اللكامت،أأن امحد اسامعیل یقول خبالف قول الصادق علیه السالم و هذا ادلل 

 اثبات عناده مع امریاملومننی و احراز کفره و ارتداده عن الش یعة.

 اثنا عرش اماما

ین عرش،و رمقها قلنا سابقا؛أأن امحد اسامعیل یدعی أأنه الامام الثالث عرش و عدد الأمئة ال ینحرص یف االثکام 

 اربع عرشون اماما!

ا عرش،و مل یذکر لکن هذا الالکم خمالف مع الکم الصادق ایضا،لأنه یقول یف کثری من املواضع،أأن عدد الأمئة اثن

 أأی امام أأخر!
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 یه السالم:االثین عرش کثری و متواتر جدا و حنن نقول ما روی من لسان الصادق عل و أأحادیث حرص الأمئة یف 

 الرمحن عبد بن هللا عبد عن مشون بن احلسن بن محمد عن زاید بن سهل عن احلسن بن محمد و محمد بن عيل

 عیل فدخلت محمد أ ل قامئ یقوم حیت أأبدا بنهار طعاما أآلک أأال نفيس بنی و بیين فامی حلفت: قال كرام عن الأمص

 یقوم حیت أأبدا بنهار طعاما یأألک أأال علیه هلل جعل ش یعتمك من رجل هل فقلت قال السالم علیه هللا عبد أأيب

ذا فصم قال محمد أ ل قامئ ذا ال و الترشیق ثالثة ال و العیدین تصم ال و كرام ای ا   فا ن مریضا ال و مسافرا كنت ا 

 هالك يف لنا ائذن ربنا ای فقالوا املالئكة و علیهام من و الأرض و الساموات جعت قتل ملا السالم علیه احلسنی

لیهم هللا فأأویح صفوتك قتلوا و حرمتك اس تحلوا مبا الأرض جدید عن جندمه حیت اخللق  ای و مالئكيت ای ا 

ذا احلجب من جحااب كشف مث اسكنوا أأريض ای و ساموايت  وصیا عرش اثنا و أ هل و علیه هللا صیل محمد خلفه فا 

 قالها لهذا أأنترص هبذا أأريض ای و ساموايت ای و مالئكيت ای فقال بینهم من القامئ فالن بید أأخذ و السالم علیهم هل

 .15مرات ثالث

 عيل بن احلسن عن یزید بن احلسنی معه عن النخعي معران بن موىس عن الكويف هللا عبد أأيب بن محمد و روى

 قال السالم علیهم جده عن أأبیه عن محمد بن جعفر الصادق عن القامس أأيب بن حيَي عن أأبیه عن محزة أأيب بن

آخرمه و طالب أأيب بن عيل أأوهلم عرش اثنا بعدي الأمئة»:  أ هل و علیه هللا صیل هللا رسول قال  خلفايئ فهم القامئ أ

 «16اکفر هلم املنكر و مؤمن هبم املقر بعدي أأميت عیل هللا جحج و أأولیايئ و أأوصیايئ و

 علیه هللا عبد أأيب عن املدين حيَي أأيب عن هامش أأيب بن الرمحن عبد عن عیىس بن محمد عن امحلریي عن أأيب

 السالم علیه عيل هل فقال السالم علیه عيل ا یل فأأرشده مسائل عن فسأأهل معر ا یل هیودي جاء: قال السالم

مام من نبیمك بعد مك أأخربين قال سل  علیه عيل هل قال جنته يف معه یسكن من و هو جنة أأي يف و عدل ا 

ماما عرش اثنا بعده أ هل و علیه هللا صیل حملمد هاروين ای السالم  ال و خذهلم من خذالن یرضمه ال - عدال ا 

 اذلین و عدن جنة يف محمد مزنل و الروايس اجلبال من هللا دین يف أأثبت خالفهم من خالف یس توحشون

 تفاق ال و تفوق اذلي أأنت هذا من اجمللس هبذا أأویل أأنت قال و الرجل فأأسمل عرش االثنا هؤالء معه یسكنون

 .17تعیل ال و تعلو و

                                                           
 .534ص1الکافی،ج_ 15
 .179ص4الفقيه،ج يحضره ال من_ 16
 .380ص36األنوار،ج بحار _ 17



14   |                                   مناظرة بین االمام الصادق و المدعی المارق                                         

 قال الرساج حیان عن روح بن ا سامعیل بن محمد عن سلامین بن محدان عن قتیبة ابن عن عبدوس ابن حدثنا

 قد عنه هللا ريض احلنفیة ابن عيل بن محمد غیبة أأعتقد و ابلغلو أأقول كنت: یقول امحلریي محمد بن الس ید مسعت

 سواء ا یل هداين و النار من به أأنقذين و السالم علیه محمد بن جعفر ابلصادق عيل هللا مفن زماان ذكل يف ظللت

 أأنه و زمانه أأهل جیع عیل و عيل هللا جحة أأنه منه شاهدهتا اليت ابدلالئل عندي حص ما بعد فسأألته الرصاط

آابئك عن أأخبار لنا روي قد هللا رسول ابن ای هل فقلت به الاقتداء أأوجب و طاعته هللا فرض اذلي اال مام  أ

 الثاين هو و ودلي من ابلسادس س تقع السالم علیه فقال - یقع مبن فأأخربين كوهنا حصة و الغیبة يف السالم علیهم

آخرمه و طالب أأيب بن عيل املؤمننی أأمری أأوهلم أ هل و علیه هللا صیل هللا رسول بعد الهداة الأمئة من عرش  القامئ أ

 حیت ادلنیا من یرج مل قومه يف نوح بقي ما غیبته يف بقي لو هللا و الزمان صاحب و الأرض يف هللا بقیة ابحلق

 الصادق موالي من ذكل مسعت فلام الس ید قال - جورا و ظلام ملئت كام عدال و قسطا الأرض فميلأ  یظهر

 .18یدیه عیل ذكره تعایل هللا ا یل تبت السالم علیه محمد بن جعفر

 

 معران بن موىس فا ن ترجو ملا منك أأرىج ترجو ال ملا كن أأحصابه لبعض قال أأنه السالم علیه الصادق عن فروي

لیهم فرجع انرا لأههل لیقتبس خرج السالم علیه  نبیه و عبده أأمر تعایل و تبارك هللا فأأصلح نيب رسول هو و ا 

 أأصلح كام لیةل يف أأمره هللا یصلح السالم علیهم الأمئة من عرش الثاين ابلقامئ تعایل هللا یفعل كذا و لیةل يف موىس

 .19الظهور و الفرج نور ا یل الغیبة و احلریة من یرجه و السالم علیه موىس أأمر هللا

 

 بن هللا عبد حدثين قال هامم بن محمد حدثين قال موىس بن هارون محمد أأبو حدثنا قال احلسنی بن عيل حدثنا

 عیل دخلت: قال ظبیان بن یونس عن كثری بن داود عن الريق العبدي عيل بن معر حدثين قال امحلریي جعفر

ن یقول بعضهم فسمعت أأحصابه و ماكل عیل دخلت ا ين هللا رسول ابن ای فقلت ع الصادق  وهجا[ هلل] هل هللا ا 

 من اکلشاب هو یقول بعضهم و أأس تكربت بیدي تعایل هللا قول بذكل احتجوا و یدان هل یقول بعضهم و اکلوجوه

 عفوك عفوك اللهم قال و جالسا فاس توى متكئا فاكن قال هللا رسول ابن ای هذا يف عندك مفا س نة ثالثنی أأبناء
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 اکفر فهو اخمللوقنی كجوارح جوارح هلل أأن زمع من و أأرشك فقد اکلوجوه وهجا هلل أأن زمع من یونس ای قال مث

 قوهل و أأنبیاؤه هللا فوجه اخمللوقنی بصفة املش بهون یصفه عام هللا تعایل ذبیحته تأألكوا ال و شهادته تقبلوا فال ابهلل

 من حتول أأو ءيش عیل أأو ءيش يف هللا أأن زمع مفن بنرصه أأیدمك و كقوهل القدرة فالید أأس تكربت بیدي خلقت

 یقاس ال ءيش لک خالق هللا و اخمللوقنی بصفة وصفه فقد ءيش به یشغل أأو ءيش منه یلو أأو ءيش ا یل ءيش

 ال ربنا هللا ذكل قربه يف بعید بعده يف قریب ماكن به یشغل ال و ماكن منه یلو ال ابلناس یش به ال و ابلقیاس

هل  حنن و ءبري منه فاهلل الصفة هذه بغری أأحبه من و املوحدین من فهو الصفة هبذه أأحبه و هللا أأراد مفن غریه ا 

آء منه ن ع قال مث برأ ذا هللا حب فا ن هللا حب منه ورثوا حیت ابلفكرة معلوا اذلین الألباب أأويل ا   القلب ورثه ا 

لیه أأرسع و به اس تضاء ذا اللطف ا  ذا الفوائد أأهل من صار مزنال نزل فا   ابحلمكة تلكم الفوائد أأهل من صار فا 

ذا ذا فطنة صاحب صار ابحلمكة تلكم فا  ذا القدرة يف معل الفطنة مزنةل نزل فا   عرف القدرة يف ما به معل فا 

ذا الس بعة الأطباق ذا خالقه يف حمبته و شهوته جعل املزنةل هذه بلغ فا   ربه فعاین الكربى مزنةل نزل ذكل فعل فا 

ن و ابلطلب العمل ورثوا العلامء ا ن و ابلصمت احلمكة ورثوا احلكامء ورثه ما بغری احلمكة ورث و قلبه يف  ا 

ما السریة هبذه أأخذه مفن العبادة طول و الصدق ابخلشوع ورثوا الصدیقنی ما و یسفل أأن ا   أأكرثمه و یرفع أأن ا 

ذا یرفع ال و یسفل اذلي  حيبه فمل معرفته حق هللا یعرف مل من صفة فهذه به أأمر مبا یعمل مل و هللا حق یرع مل ا 

ذا یونس ای قال مث مستنفرة محر فا هنم علوهمم و رواایهتم و صیاهمم و صالهتم یغرنك فال حمبته حق  العمل أأردت ا 

ان البیت أأهل فعندان الصحیح  من لک و هللا رسول ابن ای فقلت اخلطاب فصل و احلمكة رشع أأوتینا و ورثنا فا 

 قلت عرش االثنا الأمئة ا ال ورثه ما فقال ع فاطمة و عيل ودل من اکن من ورثمت كام ورث البیت أأهل من اکن

 محمد و احلسنی بن عيل بعده و احلسنی و احلسن بعده و طالب أأيب بن عيل أأوهلم فقال هللا رسول ابن ای يل مسهم

 و احلسن عيل بعد و عيل محمد بعد و محمد عيل بعد و ابنه عيل موىس بعد و ودلي موىس بعدي و أأان مث عيل بن

  احلسن بعد

 سعد بن هللا عبد ا ن هللا رسول ابن ای قلت مث العاملنی من أأحدا یؤت مل ما أأوتینا و طهران و هللا اصطفاان احلجة

 وقت للک و حيمتهل ما و امرئ لک یونس ای فقال هذا خبالف فأأجبته سأأكل عام فسأأكل ابلأمس علیك دخل

نك و حدیثه ال فاكمته سأألت ملا لأهل ا   .20السالم و أأههل عن ا 
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 عن مسمل بن موىس عن امحلریي جعفر بن هللا عبد عن هامم بن محمد حدثنا قال ا سامعیل بن أأمحد حدثنا

ذ ع الصادق عند كنت: قال مسعدة  ع هللا عبد أأبو فرد فسمل عصاه عیل متكئا احنین قد كبری ش یخ أأاته ا 

 ای یبكیك ما ع هللا عبد أأبو فقال بىك مث فقبلها یده فأأعطاه أأقبلها یدك انولين هللا رسول ابن ای قال مث اجلواب

 دق و س ين كربت قد و الس نة هذه و الشهر هذا أأقول س نة مائة منذ قامئمك عیل أأمقت فداك جعلت قال ش یخ

 فكیف ابلأجنحة یطریون عدومك أأرى و مرشدین[ مقتلنی] معتلنی أأرامك أأحب ما أأرى ال و أأجيل اقرتب و عظمي

 الأعیل الس نام يف معنا كنت قامئنا ترى حیت هللا أأبقاك ا ن ش یخ ای قال مث ع هللا عبد أأيب عینا فدمعت أأبيك ال

ن و  هبام فمتسكوا الثقلنی فیمك خملف ا ين ع فقال ثقهل حنن و ص محمد ثقل مع القیامة یوم جئت املنیة بك حلت ا 

 قامئنا ا ن ش یخ ای قال اخلرب هذا مسعت ما بعد أأابيل ال الش یخ فقال بیيت أأهل عرتيت و هللا كتاب تضلوا لن

 صلب من یرج محمد و محمد صلب من یرج عيل و عيل صلب من یرج احلسن و احلسن صلب من یرج

 لكنا عرش اثنا حنن صليب من خرج هذا و ع موىس ا یل أأشار و هذا ابين صلب من یرج عيل و عيل

 بعضنا لكن و سواء الفضل يف حنن ال قال بعض من أأفضل بعضمك س یدي ای الش یخ فقال مطهرون معصومون

ال ادلنیا من یبق مل لو هللا و ش یخ ای قال مث بعض من أأعمل  قامئنا یرج حیت الیوم ذكل هللا لطول واحد یوم ا 

ن و أأال البیت أأهل  عیل أأعنهم اللهم اخمللصنی هداه عیل یثبت هناك غیبته يف حریة و فتنة يف یقعون ش یعتنا ا 

 .21ذكل

علیه و أ هل اثنا عرش الأمئة بعد نبینا صیل هللا عن عبد العزیز القراطیيس قال قال أأبو عبد هللا علیه السالم : 

 .22جنباء مفهمون من نقص منهم واحدا أأو زاد فیهم واحدا خرج من دین هللا و مل یكن من والیتنا عیل يشء

ماما و لک ما قیل و رواایت أأخری مل نذکرها و هذا املقدار یکفینا یف االثبات أأن الأمئة ینحرص یف االثین عرش ا

 بنی الش یعة و الرواایت املتواتر.یف الأکرث منها،کذب و خمالف ما اش تهر 

رواایت الیت تدل و ان قیل:العدد ال یفهم منه احلرص،و ال مفهوم للعدد،کام یذکرون الاصولینی یف کتبهم،فذکر ال

 عیل االثین عرش اماما ال ینحرص فیهم و میکن کثری من ذلک.
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مل یوجد ا ،و لکن اذاکن ال مفهوم هل!لأن العدد و ان نقول: هذا الالکم توجیه بال مرحج و ادعاء بال دلیل

 ،یفهم منه احلرص و ال میکن الاحامتل بأأکرث من ذلک بال قرینة.معارض هل

ث أأب أأو ،فميکن أأن لک ثالال یفهم من العدد حرصامثال أأحد یقول أأن یل أأاب مبرشا و حنن نقول هل:ال!لأن 

 کثری منها،فهذا یشء حمال و محق واحض.

سقط،لأن رض الرواایت الیت تدل عیل عدد الأمئة،لكها تنص عیل االثین عرش و ال معارض لها،و ان اکنت املعا

فنی و مع متواتر و مقبول و مشهور عند الش یعة و مذکور یف بعض الکتب اخملالالرواایت االثننا عرش امام 

 یف عدد غریها. حصةذلک ال 

 جحیة الأحالم

حالم،فاهنم حتاولون یبتین علیه العقیده املنحرفة هذه الفرقة الضاةل،جحیة الرؤای و الأ احدی املسائل املهم اذلی،

 اثباهتا بأأی دلیل و هی من أأراکن مکتبها و اذا سقط هذه العقیدة،مل یبق هلم شیئا!

 فذلا قال امحد اسامعیل:

 هدي )ع( بأأقرص: كیف أأس تطیع أأن أأصدق بأأّن الس ید أأمحد احلسن هو رسول وويص اال مام امل 1السؤال/ 

 الطرق ؟

 .اجلواب: بسم هللا الرمحن الرحمی، وامحلد هلل رب العاملنی

میان ابلغیب هو الغیب، اسأأيل هللا بعد أأن تصويم ثالثة أأایم وتتوسيل حبق فاطمة بنت محمد  أأقرص طریق لال 

آایته الغیبیة امللكوتیةابلرؤای )ص( أأن تعريف احلق من هللا  آیة من أ  .23س بحانه وتعایل أأو الكشف أأو بأأي أ

فها هللا یشهد يل، ومحمد یشهد يل، وعيل یشهد يل، وفاطمة  ؟: تقولون حنن نقبل شهادة العدلنی و ایضا یقول:

تشهد يل، واحلسن یشهد يل، واحلسنی یشهد يل، وعيل بن احلسنی ومحمد وجعفر وموىس وعيل ومحمد وعيل 

آها امل ؤمنون، أأفال تقبلون شهادهتم وقوهلم ونصحهم لمك؟ أأمل واحلسن ومحمد یشهدون يل، مبئات الرؤى اليت رأ
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لینا  ذا رأأیمتوان قد اجمتعنا عیل رجل فأأهندوا ا  ذا جاء، وقالوا )ع(: )فا  یربومك أأهنم جیمتعون عیل صاحب احلق ا 

 .24ابلسالح(

 یالقرائن وأأرشفها و ه یو من أأقو و انظم العقییل اذلی یتالف کتب کثریة یف ادلفاع عیل هذه الفرقه یقول:

 .25...أأمحداحلسن دیالس   و انطباقها عیل ةیالوص  ةیحصة روا املنام عیل یف شهادة هللا تعایل

آخر حنی یبنی أأدةل الیت تثبت و ایضا یقول یف ک  اضافة  یبیاجلانب الغ  ای...اثن اوال اجلانب الروایئ عقیدهتم:تاب أ

 ایوالرؤ...ةیب ی اکلأخبارات الغ  بیمن جانب الغ  ضایا دیا تیاهل الب  تایروا وجود امس أأمحد احلسن یف ایل

 .26الصادقة

آخر ممن یروج لهذه الفرقة یتالف کتااب یذکر فیها أأدةل عیل أأن الصیحة حنی الظهور  و امحد الفیصیل اذلی خشص أ

ا أأما ماهیة وحقیقة الصیحة فهذا هو موضوع هذ یف الرؤای و هو یقول: لکن تکونلیس یف العامل احلقیقی و 

ولوجب أأن یكون احلدیث الصادر حول الصیحة ابمجلع أأي )الصیحات( الختالف املضامنی وهذا  ...الفصل

ال كون الصیحة ابلرؤای وهذه تسع نقاط انقلها عن الس ید امحد احلسن یشلک فیها عیل الطرح  ...أأیضا ال حيهل ا 

 .27اخلاطئ للصیحة بنی الناس والعلامء عیل حد سواء ویثبت فیها الرؤای

آخر ممن یروج هل یقول یف کتابه: أأن  نتی ب  اق،الیتیهذا الس   یف نیالواردة عن الطاهر  تایوکذلک الروا و أ

صوت املالئکة الا من  کونی وال هو صوت مالئکة عینیوصوت ما قاهل انس وال جان  أأمرملکویت یه حةیالص 

 .28لها ولو مل تکن کذلک فال معین ،ایالرؤ قیمن مصاد یه حظیامللکوت، ومن مث فهذه الص 

 .و لک هذه اللكامت ترصح عیل أأمهیة هذا املوضوع و اعتقاد هذه احلرکة و س یایت ردودها ان شاءهللا

                                                           
 .صوتها موجود فی موقعه الرسمی.فی بيانه إلى طلبة الحوزة العلمية_ 24
 .25ص  ةيدفاعا عن الوص _ 25
 .5ص 1ج نيالبالغ المب _ 26
 .85الی79،صفصل الخطاب _ 27
 .110ص حةيالص یدي نيب _ 28



19   |                                   مناظرة بین االمام الصادق و المدعی المارق                                         

 ن،ویمئة الطاهر صدرت من الأ  الیت تایخمالفه للروا ،لأهناایملطلق الرؤ ةیأأن نقول أأن حمل نزاعنا هو احلج  بجی

 .السالم هیوردت عن الصادق عل  ت،ماایمن أأمه الروا

براهمی عن أأبیه عن ابن أأيب معری عن ابن أأذینة عن أأيب عبد هللا علیه السالم قال قال: ما تروي هذه  عيل بن ا 

آه  ن أأيب بن كعب رأ هنم یقولون ا  الناصبة فقلت جعلت فداك فامی ذا فقال يف أأذاهنم و ركوعهم و جسودمه فقلت ا 

 .29هللا عز و جل أأعز من أأن یرى يف النوم فا ن دینيف النوم فقال كذبوا 

لک ذلک ا؟أأم أأهو الأحاكم متامو هذا نص رصحی عیل أأن دین هللا أأعز من أأن یری یف النوم و ما املعین ادلین؟

 سوی املعرفة الامامة؟

 معین ادلین یف الروایة،مطلق ادلین و یشمل الأحاكم و العقائد فضال عن معرفة احلجة!

العقائد!لأان أأوال  الأحاكم و ال أأن الالکم یف قالیبن کعب،و ال  النامئ و هو ایب یف نحرصی أأن الالکم  قالیو ال 

بن  ایب یالنامئ أأ  ال تنحرص یف ةیهذا أأن الروا الوارد و عیل صصیعمل الأصول،خصوص املورد ال  نقول یف

 العقائد. یف یجتر الأویل قیالاحاكم،فبطر  یف یالعقائد،أأمه من الأحاكم فاذا اکن املس ئةل جتر ا،أأنیکعب،و اثن 

آخر  و  هیف  یری ات الیتاملنام عیقوهل أأن ج  املنامات و عیل نیب یمیمن ابن الاكطع و هو أأنه ال  ظهری أأما خطأأ أ

 نفسه،جحة!

 السالم خمالف  لهذا القول: هیلکن قول الصادق عل  و

براهمی، عن أأبیه، عن ابن أأيب معری، عن سعد بن أأيب خلف، عن أأيب عبد اّلّل علیه الّسالم قال:  عن عيّل بن ا 

 .30حتذیر من الش یطان، و أأضغاث أأحالمالرؤای عیل ثالثة وجوه: بشارة من اّلّل للمؤمن، و 

آخر  و یف حدیث أ

وید عن درست بن أأيب منصور عن أأيب عدة من أأحصابنا عن أأمحد بن محمد بن خادل عن أأبیه عن النرض بن س

بصری قال: قلت لأيب عبد هللا ع جعلت فداك الرؤای الصادقة و الاكذبة خمرهجام من موضع واحد قال صدقت 
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منا يه يش ء ییل ا یل الرجل و يه أأما الاكذبة اخملتلفة فا ن الرجل یراها يف أأول لیةل يف سلطان املردة الفسقة و ا 

آها بعد الثلثنی من اللیل مع حلول املالئكة و ذكل قبل السحر فهیي اکذبة خمالفة ال خری فی  ذا رأ ها و أأما الصادقة ا 

ال أأن یكون جنبا أأو ینام عیل غری طهور و مل یذكر هللا عز و جل حقیقة ذكره  ن شاء هللا ا  صادقة ال ختلف ا 

 .31فا هنا ختتلف و تبطئ عیل صاحبها

قول حبجیته قول أأن الأحالم کثریا ما یکذب و امحد اسامعیل یو من العجیب أأن الامام الصادق علیه السالم ی

 مطلقا!

 

َا لَْو اکَ  هنه
ِ
هَر َاْلَْمَر ِفیهَا فََمَزَج َصاِدقَهَا ِباَكِذهِبَا فَا ُل يِف َاْلَْحاَلِم َكْیَف َدب نَْت لُكُّهَا تَْصُدُق لاََكَن َالنهاُس لُكُّهُْم فَكِّْر اَی ُمَفضه

اًن فَیَْنتَِفُع هِبَا لَْو اَکنَْت لُكُّهَا تَْكِذُب لَْم یَُكْن ِفیهَا َمنَْفَعة  بَْل اَکنَْت فَْضاًل اَل َمْعیَن هَلُ فََصاَرْت تَْصُدُق َأْحیَاَأنِْبیَاَء َو 

 َ ُر ِمنْهَا َو تَْكِذُب َكِثریًا ِلئاَله ی ٍة یَتََحذه تَِدي لَهَا َأْو َمرَضه ْعتَِمَد عَلَْیهَا لُکه َااِلْعِتَماِد فَكِّْر يِف َهِذِه َالنهاُس يِف َمْصلََحٍة هَیْ

اُب ِللِْبنَاِء َو َالَْحِدیدُ  َ آِرهِبِْم فَالرتُّ ًة يِف َالَْعالَِم ِمْن َمأ هيِت تََراَها َمْوُجوَدًة ُمَعده َیاِء َال ُفِن َو َاْلَش ْ نَاعَاِت َو َالَْخَشُب ِللسُّ  ِللّصِ

ِخریَ غرَْیَِها َو َالِْحَجاَرُة  ُة ِللُْمَعاَمةَلِ َو َالَْجْوَهُر ِلذله َهُب َو َالِْفضه َوايِن َو َاذله ْرَحاِء َو غرَْیَِها َو َالنَُّحاُس ِلْلَ ِة َو َالُْحُبوُب ِلْلَ

ِذ َو َاْلَْدِویَةُ  یُب ِللتهذَلُّ َوابُّ لِلُْحُموةَلِ َو َالَْحَطُب ِللتهَوقُِّد ِللِْغَذاِء َو َالثَِّماُر ِللتهَفكُِّه َو َاللهْحُم ِللَْمألَْکِ َو َالّطِ  ِللتهْصِحیِح َو َادله

ْبهِِه أَ َرَأیَْت  ِِصَ َالُْمْحِِص ِمْن َهَذا َو ش ِ ْمُل ِلْلَْرِض َو مَكْ َعىَس َأْن حُيْ َماُد ِللْلِكِْس َو َالره لَْو َأنه َداِخاًل َدَخَل  َو َالره

یَل َخَزائِ 
ِ
َباٍب َمْعُروفَ َدارًا فَنََظَر ا لَْیِه َالنهاُس َو َرَأى لُکه َما ِفیهَا َمْجُموعًا ُمَعّدًا ِلَس ْ

ِ
تَاُج ا ٍة ِمْن لُکِّ َما حَيْ ٍة لاََكَن َن َمْملُوه

تَِجُی قَائِل  َأْن یَُقوَل هَ  ٍد فََكْیَف یَس ْ مْهَاِل َو ِمْن غرَْیِ مَعْ
ِ
ُ َأنه ِمثَْل َهَذا یَُكوُن اِباْل َذا يِف َالَْعالَِم َو َما أُِعده ِفیِه ِمْن یَتََومهه

َیاءِ   .32َهِذِه َاْلَش ْ

غریب من ذلک أأن امحد اسامعیل یدعی لک من رأأی املعصوم یف منامه،رأأی الرؤای الصادقة!عیل أأن الرسول الو 

 ومی ایل ایئیو ال بأأحد من أأوص  قظةینوم وال  یف یب متثلی ال  طانیفان الش   املنام فقد رأآین یف من رأآین یقول:

 .33امةیالق 

                                                           
 نفس المصدر._ 31
 .85ص3،جبحار األنوار  _ 32
 .823ص الهاللی سيبن ق ميکتاب سل _ 33



21   |                                   مناظرة بین االمام الصادق و المدعی المارق                                         

وصیاء و هذا و لکن مل یفهم معین هذه الروایة،لأن معناه أأن الش یطان ال یس تطیع أأن یمتثل ابلنیب و ال ابلأ 

نیب،نقبل منه و الالکم یتص مبن رأأی النیب أأو احدی أأوصیائه،ال أأن معناه لک من ادعی یف املنام الناس أأنه ال 

نوم وال  یفمتثل یب ی و عندما سأألوان ادللیل،نقول أأن النیب یقول أأن الش یطان ال النیب یف املنام  رأأینانقول أأننا 

 .امةیالق  ومی ایل ایئیو ال بأأحد من أأوص  قظةی

آخر و ادعی أأنه النیب و حنن مل نری النیب فهل جیب علینا ترصیقه  و میکن أأن الش یطان جاء یف صورة خشص أ

 فامی یدعیه؟

 روی عن اجلعفر الصادق علیه السالمو هذا الکم منصوص ابلروایة الیت 

وجدت خبط جربئیل بن أأمحد حدثين محمد بن عیىس عن عيل بن احلمك عن حامد بن عامثن عن زرارة قال قال 

آتیهأأبو عبد هللا علیه السالم : أأخربين عن محزة  ال املتكون  أأ یزمع أأن أأيب أ قلت نعم قال كذب و هللا ما یأأتیه ا 

ن شاء يف  بلیس سلط ش یطاان یقال هل املتكون یأأيت الناس يف أأي صورة شاء ا ن شاء يف صورة كبریة و ا  ن ا  ا 

 .34ن جیيء يف صورة أأيب علیه السالمصورة صغریة و ال و هللا ما یس تطیع أأ 

سالم و الامام نفی ام یقول أأن محزة یظن رأأی الباقر علیه ال و هذا الالکم خمالف ما یدعیه املدعی متاما!لأن الام

ورة عنه و یقول ما یس تطیع أأن جییء یف صورة أأیب و أأن الامام یقول أأن املتکون یأأیت الناس یف أأی ص

آخر و یدعی أأنه الامام و مل یس تحیل من الش یطا ن أأن شاء؛النتیجه کام قلنا أأن الش یطان جاء یف صورة أ

 یکذب.

آخر الکمن محد اسامعیل اا یف هذا املوضوع أأن الامام الصادق علیه السالم یقول الرؤای لیس احلجة مطلقا و و أ

ل یقول لک یقول حبجیتها و أأن الامام الصادق یقول أأن الش یطان یأأیت الناس یف أأی صورة شاء و امحد اسامعی

 ،یف الواقع رأأی املعصوم.املعصوم ظن أأنه رأأیمن 

كَل لآ   ن یف َذَٰ  .یتفكرونیٰت لقوم ا 
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 بیعة قبل الظهورال 

و من املعتقدات الش یعة أأن لک بیعة قبل قیام القامئ،ابطل و صاحبها طاغوت و قال الصادق علیه السالم یف 

 هذا

ای قال املفضل ای س یدي فبغری س نة القامئ علیه السالم ابیعوا هل قبل ظهوره و قبل قیامه فقال علیه السالم 

بل ای مفضل لک بیعة قبل ظهور القامئ علیه السالم فبیعته كفر و نفاق و خدیعة لعن هللا املبایع لها و املبایع هل 

مفضل یس ند القامئ علیه السالم ظهره ا یل احلرم و مید یده فرتى بیضاء من غری سوء و یقول هذه ید هللا و عن 

ن اذلین یب منا ینكث هللا و بأأمر هللا مث یتلو هذه الآیة ا  منا یبایعون هللا ید هللا فوق أأیدهیم مفن نكث فا  ایعونك ا 

عیل نفسه الآیة فیكون أأول من یقبل یده جربئیل علیه السالم مث یبایعه و تبایعه املالئكة و جنباء اجلن مث النقباء 

ا هذه الآیة اليت و یصبح الناس مبكة فیقولون من هذا الرجل اذلي جبانب الكعبة و ما هذا اخللق اذلین معه و م

فیقول بعضهم لبعض انظروا  -رأأیناها اللیةل و مل تر مثلها فیقول بعضهم لبعض هذا الرجل هو صاحب العنیات

ال أأربعة من أأهل مكة و أأربعة من أأهل املدینة و مه  هل تعرفون أأحدا ممن معه فیقولون ال نعرف أأحدا منهم ا 

ذا طلعت الشمس و فالن و فالن و یعدوهنم بأأسامهئم و یكون هذا أأ  ول طلوع الشمس يف ذكل الیوم فا 

أأضاءت صاح صاحئ ابخلالئق من عنی الشمس بلسان عريب مبنی یسمع من يف الساموات و الأرضنی ای معرش 

اخلالئق هذا همدي أ ل محمد و یسمیه ابمس جده رسول هللا صیل هللا علیه و أ هل و یكنیه و ینس به ا یل أأبیه 

سنی بن عيل صلوات هللا علیه ابیعوه هتتدوا و ال ختالفوا أأمره فتضلوا فأأول من یقبل احلسن احلادي عرش ا یل احل 

ال مسع ذكل النداء و  یده املالئكة مث اجلن مث النقباء و یقولون مسعنا و أأطعنا و ال یبقى ذو أأذن من اخلالئق ا 

آذاهنم تقبل اخلالئق من البدو و احلرض و الرب و البحر حيدث بعضهم بعضا و یس تفهم بع  ضهم بعضا ما مسعوا بأ

ذا دنت الشمس للغروب رصخ صارخ من مغرهبا ای معرش اخلالئق قد ظهر ربمك بوادي الیابس من أأرض  فا 

فلسطنی و هو عامثن بن عنبسة الأموي من ودل یزید بن معاویة فبایعوه هتتدوا و ال ختالفوا علیه فتضلوا فرید 

ذبونه و یقولون هل مسعنا و عصینا و ال یبقى ذو شك و ال مراتب و ال علیه املالئكة و اجلن و النقباء قوهل و یك

منافق و ال اکفر ا ال ضل ابلنداء الأخری و س یدان القامئ علیه السالم مس ند ظهره ا یل الكعبة و یقول ای معرش 

آدم و شیث أأال و من أأراد أأن ینظر ا یل  آدم و شیث فها أأان ذا أ نوح و ودله اخلالئق أأال و من أأراد أأن ینظر ا یل أ

براهمی و ا سامعیل أأال و من  براهمی و ا سامعیل فها أأان ذا ا  سام فها أأان ذا نوح و سام أأال و من أأراد أأن ینظر ا یل ا 
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أأراد أأن ینظر ا یل موىس و یوشع فها أأان ذا موىس و یوشع أأال و من أأراد أأن ینظر ا یل عیىس و مشعون فها أأان ذا 

یل محمد و أأمری املؤمننی صلوات هللا علیهام فها أأان ذا محمد صیل هللا عیىس و مشعون أأال و من أأراد أأن ینظر ا  

علیه و أ هل و أأمری املؤمننی علیه السالم أأال و من أأراد أأن ینظر ا یل احلسن و احلسنی علیهام السالم فها أأان ذا 

الأمئة علیهم السالم  احلسن و احلسنی أأال و من أأراد أأن ینظر ا یل الأمئة من ودل احلسنی علیه السالم فها أأان ذا

 .35...أأجیبوا ا یل مسأأليت فا ين أأنبئمك مبا نبئمت به و ما مل تنبئوا به

هل و قال یف  و لکن یقول امحد اسامعیل خبالف ما قاهل الصادق علیه السالم و قد دعا جیع الناس ایل البیعة

  اخلطبة املنتس بة الیه:

ویعلن البیعة لويص اال مام لک من مل یلتحق هبذه ادلعوة  وأأعلن بأأمس اال مام  محمد بن احلسن املهدي )ع( أأن

خارج من والیة عيل بن أأيب طالب )ع( وهو هبذا ا یل هجمن -1:هـ ق فهو 1425رجب  13)ع( بعد  املهدي

 -2. وبئس الورد املورود ولک أأعامهل العبادیة ابطةل جةل وتفصیال فال جح وال صالة وال صوم وال زاکة بال والیة

هللا محمد بن عبد هللا )ص( بريء من لک من ینتسب أألیه ومل یدخل يف هذه ادلعوة ویعلن البیعة ) أأن رسول 

َیْصیَل اَنرًا َذاَت لَهٍَب * َواْمَرَأتُُه  هْت یََدا َأيِب لَهٍَب َوتَبه * َما َأْغیَن َعْنُه َماهُلُ َوَما كََسَب * س َ مَحهاةَلَ الَْحَطِب * يِف تَب

ُمهُمْ  ِجیِدَها َحْبل   هًة ِمَن اْلَْرِض تلَُكِّ َذا َوقََع الْقَْوُل عَلَْیهِْم َأْخَرْجنَا لَهُْم َداب
ِ
َأنه النهاَس  ِمْن َمَسٍد( . وامحلد هلل وحده ) َوا

آایِتنَا ال یُوِقنُوَن ( )المنل:  .36(82اَکنُوا ِبأ

ه ادلعوة خارج عن ذا لک من مل یلتحق هبذمع أأننا مل نلكف ابلبیعة معه أأو بیعة مع ویص الامام املهدی فرضا!فلام

 الوالیة عیل بن أأبیطالب؟

ع حنن و حنن نعتقد أأن نفس ادلعوة و أأخذ البیعة تدل عیل أأن الشخص لیس بش یعة و ههنا یقول ابن الاكط

 لس نا بش یعة و هو ش یعة!و هو جعیب جدا.

نفاق و  یه السالم فبیعته كفر ولک بیعة قبل ظهور القامئ عل و رصح الامام الصادق علیه السالم عیل أأن 

و عیل هذا فلعنة  و امحد اسامعیل لیس بقامئ و هو مصداق هذه الروایة خدیعة لعن هللا املبایع لها و املبایع هل

 هللا و لعنة الامام و لعنة جیع الش یعة علیه.
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 الرجعة

 ینکره فهو اکفر. و من املشهورات عند الش یعة واقعة الرجعة،و هی من الرضورایت املذهب و لک من

 و لکن أأمحد اسامعیل یعتقد ابلرجعة غری ما اش تهر بنی الش یعة و نقل عنه:

آخر من أأایم هللا الكربى الثالثة » آخر، ویوم أ [( 3])وأأما معناها الاصطاليح اذلي حنن بصدد بیانه:فالرجعة: عامل أ

مضمون رواایت عدیدة ل ل محمد )ع( كام  يف قبال یويم القامئ والقیامة، وهل نظامه وقوانینه اخلاصة به، كام هو

س یأأيت.فبعد أأن ذكر یويم )القامئ والقیامة(، قال الس ید أأمحد احلسن )ع(: ].. بقي یوم الرجعة فأأكید أأنه عامل 

آن مس تقل مقابل احلیاة اجلسامنیة والقیامة، فهو لیس مهنام[ ال ملا خص بكونه یوم أأي وقت وأ آخر، وا  أ
37. 

آخرو یعتقد أأن الرجعة لیست  غریب من ذلک أأنه یعتقد أأن الرجعة لیست بعد  یف هذه العامل و تکون یف عامل أ

]القتةل الأویل: يف ظهور القامئ )ع(، والقیامة الصغرى يف عرش و ویقول أأیضًا: الثاین یاملهد بل تقع بعد القامئ 

جلحمی. والقتةل الثانیة: يف هذه ادلنیا، حیث یقتهل القامئ يف مسجد الكوفة عند ظهور احلق، ویلقیه يف هاویة ا

الرجعة )يف الأویل( اليت تبدأأ بعد انقضاء مكل املهدي الثاين عرش حیث یرجع علیه احلسنی بن عيل )ع(، 

بلیس )لعنه  ویرجع عيل بن أأيب طالب )ع( ولک من حمض اال میان حمضًا ولک من حمض الكفر حمضًا، ویرجع ا 

 .38هل رسول هللا )ص( كام يف الروایة الثانیةهللا( أأیضًا لأنه ممن حمض الكفر حمضًا ویقت

نت عند اک و ملو هاتنی الالکمنی لیس فیهام یشء من احلق و جند یف الرواایت أأن الرجعة اکنت یف هذا العا

 ظهور احلجة الثاین عرش.

 رساایا ذا یصنع املهدي قال یثور قال املفضل ای موالي مث م و روی یف خرب طویل عن الصادق علیه السالم:

عیل السفیاين ا یل دمشق فیأأخذونه و یذحبونه عیل الصخرة مث یظهر احلسنی ع يف اثين عرش أألف صدیق و 

اثننی و س بعنی رجال أأحصابه یوم كربالء فیا كل عندها من كرة زهراء بیضاء مث یرج الصدیق الأكرب أأمری املؤمننی 

ا ركن ابلنجف و ركن هبجر و ركن بصنعاء و ركن عيل بن أأيب طالب ع و ینصب هل القبة ابلنجف و یقام أأراکهن

بأأرض طیبة لكأين أأنظر ا یل مصابیحه ترشق يف السامء و الأرض كأضواء من الشمس و القمر فعندها تبیل 
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آخر الآیة مث یرج الس ید الأكرب محمد رسول هللا ص يف أأنصاره و ائر و تذهل لک مرضعة عام أأرضعت الرس  ا یل أ

آمن به  و صدقه و استشهد معه و حيرض مكذبوه و الشاكون فیه و الرادون علیه و القائلون فیه املهاجرین و من أ

نه ساحر و اکهن و جمنون و انطق عن الهوى و من حاربه و قاتهل حیت یقتص منهم ابحلق و جیازون بأأفعاهلم  ا 

مام و وقت وقت و حيق تأأویل هذه ا منذ وقت ظهر رسول هللا ص ا یل مام ا  لآیة و نرید أأن ظهور املهدي مع ا 

منن عیل اذلین اس تضعفوا يف الأرض و جنعلهم أأمئة و جنعلهم الوارثنی و منكن هلم يف الأرض و نري فرعون و 

 .39...هامان و جنودهام منهم ما اکنوا حيذرون

ال املهدی  امام الزمان ولأن لک مصادیقها منطبق عیل  و هذه الروایة ترصح بأأن الرجعة لیست یف عامل أأخری

 الآخر اذلی یدعی ابن الاكطع أأن الرجعة بعد انقضاءه.

ي ع ا یل الكوفة مث یسری املهد »فهل  السفیاین یف زمن الامام الثاین عرش أأو املهدی الآخر؟أأو جاء یف الروایة

س تة أ الف من  و یزنل ما بنی الكوفة و النجف و عنده أأحصابه يف ذكل الیوم س تة و أأربعون أألفا من املالئكة و

اکنوا من  فساثالمثائة و ثالثة عرش ن فهل ابن الاكطع یدعی أأن  «و النقباء ثالمثائة و ثالثة عرش نفسا اجلن

 .هنم من الأحصاب احلجة الثاین عرشأأحصاب املهدی الآخر و ال الامام الثاین عرش مع أأنه یعرتف بأأ 

عیل عّدة أأهل بدر وأأحصاب   رجالً وعدهتم ثالمثائة وثالثة عرشقیامه )ع( يف مكة، جیمتع هل أأحصابه فیها،  قال:

طالوت اذلین عربوا معه النهر، مث یتوافد املؤمنون اخمللصون ا یل مكّة من لک بالد املسلمنی حیت یبلغ العدد 

عرشة أ الف، ومه أأول جیشه )ع(، وال یرج من مكّة لقتال الطواغیت حیت یسف هللا الأرض جبیش 

رسل للقضاء عیل حركة املهدي )ع(، وبعد هذا احلادث یبدأأ حركته السفیاين بنی مكّة واملدینة، وهو جیش ی

بتطهری الأرض اال سالمیة من الطواغیت وعبیدمه اجملمتعنی حوهلم، ویقيض عیل السفیاين وجنده الأرجاس، 

 .40وحيرر الأرض املقدسة ویدخل الناس يف دین هللا أأفواجاً 

آخر أأهنم  من أأحصابه!! و غریب من ذلک أأن ابن الاكطع یدعی یف موضع أ
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ومن احلساب السابق تعمل أأّن أأحصاب المينی ومه أأحصاب الامیين أأیضًا وعاء الس بعة والعرشین حرفًا من »قال:

هنم  العمل، فهم الوعاء اذلي یس تقبل الفیض من الامیين ويص ورسول اال مام املهدي )ع( ا یل الناس اکفة، مث ا 

 «.41والثالثة عرشیفیضون العمل عیل الناس، ومه الثالث مائة 

رش ال املهدی و علیه أأهنم من أأحصاب احلجة و الروایة السابقة تدل عیل أأن الرجعة حنی ظهور الامام الثاین ع 

 دون عامل أأخری. الآخر و تکون یف هذا العامل

آخر  و ورد یف حدیث أ

حق يه قال  الرجعة أأ عن أأمحد بن محمد اال ایدي یرفعه ا یل أأمحد بن عقبة عن أأبیه عن أأيب عبد هللا ع س ئل عن 

بل كام ذكر  نعم فقیل هل من أأول من یرج قال احلسنی یرج عیل أأثر القامئ ع قلت و معه الناس لكهم قال ال

 .قوم بعد قوم هللا تعایل يف كتابه یوم ینفخ يف الصور فتأأتون أأفواجا

بعثوا مع موىس بن معران فیدفع و عنه ع و یقبل احلسنی ع يف أأحصابه اذلین قتلوا معه و معه س بعون نبیا كام 

لیه القامئ ع اخلامت فیكون احلسنی ع هو اذلي یيل غسهل و كفنه و حنوطه و یواریه يف حفرته  .42ا 

سعد عن ابن عیىس عن معر بن عبد العزیز عن رجل عن جیل بن دراج عن املعیل بن و روی ایضا عن 

ن أأول من یكر يف الرجعة احلسنی بن خنیس و زید الشحام عن أأيب عبد هللا علیه السالم قاال مس  عناه یقول: ا 

 .43عيل علیه السالم و میكث يف الأرض أأربعنی س نة حیت یسقط حاجباه عیل عینیه

سعد عن ابن عیىس و ابن أأيب اخلطاب عن الزبنطي عن حامد بن عامثن عن محمد بن مسمل قال  و ایضا روی عن

قبل أأن حيدث أأبو اخلطاب ما أأحدث أأهنام مسعا أأاب عبد هللا  مسعت محران بن أأعنی و أأاب اخلطاب حيداثن جیعا

ن الرجعة  علیه السالم یقول : أأول من تنشق الأرض عنه و یرجع ا یل ادلنیا احلسنی بن عيل علیه السالم و ا 

ال من حمض اال میان حمضا أأو حمض الرشك حمضا  .44لیست بعامة و يه خاصة ال یرجع ا 
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قلت لأيب عبد اّلّلٰ علیه الّسالم مك میكل القامئ علیه الّسالم قال س بع س ننی و روى عبد الكرمی اخلثعمي قال: 

تطول هل الأایم و اللیايل حیت تكون الس نة من سنیه مقدار عرش س ننی من سنیمك فیكون س نو ملكه س بعنی 

آن قیامه مطر الناس ]السامء[  ذا أ مل تر  جامدى الآخرة و عرشة أأایم من رجب مطرا -س نة من سنیمك هذه و ا 

لیهم مقبلنی من هجته ینفضون  اخلالئق مثهل فینبت اّلّلٰ به حلوم املؤمننی و أأبداهنم يف قبورمه و كأين أأنظر ا 

 .45شعورمه من الرتاب

ن عند هذا العامل و و تکو الصادرة عن الامام الصادق تثبت أأن الرجعة س تکون یف تایهذه الروا عیو ج 

 ثبتی و مل  من احلق و ادعائه ابطل و بدعة ءیش هیف  سیطع ل عرش،و لک ما قاهل ابن الاك ظهور الامام الثاین

 .حیرص لیدل  یبأأ 

حدی الامامة،فذللک أأنت القارئ العزیز فکر و دقق و اخرت االامام و مدعی فهنا اختالف بنی الالکم 

 القولنی،فاحلق مع ابن الاكطع أأو الامام الصادق علیه السالم.

 

 الدلینالعمل 

الزبور و  وو من العجیب أأن ابن الاكطع یدعی أأنه صاحب عمل الدلین و أأنه أأعمل الناس ابلتوراة و الاجنیل 

وضوع کتاب یدعی أأن العمل طریق معرفة احلجة و معین العمل اذلی مقصوده،عمل املتشاهبات و کتب یف هذا امل

 و یدعی أأنه دلیل عیل صدق ما یدعی. حتت عنوان املتشاهبات

لقد دعوت العلامء وطلبة احلوزة العلمیة للرد عیل كتب املتشاهبات اليت صدرت منذ أأكرث من عام وحلد »قال:

 «.46الآن ال یوجد رد

جیع أأجوبتك، وأأان شاكرة وممتنة الهامتمك يب ... ولكن حریين يشء  صلتينو »و س ئع عنه یف ما یدعیه و قیل هل:

آنمك همم، وهو أأنك ترید معرفة مس تواي ادلرايس وادلیين، وأأنت القائل: ) أأان اعرف ابال جنیل من أأههل والتوراة وقرأ
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مامك ... ؟؟؟ مبن أأان ومس تواي ادلرايس ليك تثبت لأمثايل حقیقة ما تق...اخل ول، مفا هو ( فكیف ال یعلمك ا 

 .«47اجلواب ؟؟؟ مع فائق تقدیري وحيّب واحرتايم, فلریعاك الرب وحيرسك

بن الاكطع او کثری من ذلک من الادعائات الیت أأدیل هبا و حنن ال حناول ذکرمه و لکن هذا الالکم یعین أأن 

 یدعی صاحب عمل الدلین و هو یعمل لک ما یعمل.

حد الا النیب أأ د قاهل ابن اکطع و هو أأنه قال أأن العمل الدلین لیس عنو لکن قال الامام الصادق یشء خبالف ما 

 عرش.و الأمئة االثنا

عيل بن احلسنی عن هارون بن موىس عن محمد بن هامم عن امحلریي عن معر بن عيل العبدي عن داود بن كثری 

ابن رسول هللا ا ين  الريق عن یونس بن ظبیان قال: دخلت عیل الصادق جعفر بن محمد علیه السالم فقلت ای

دخلت عیل ماكل و أأحصابه و عنده جامعة یتلكمون يف هللا فسمعت بعضهم یقول ا ن هلل وهجا اکلوجوه و بعضهم 

یقول هل یدان و احتجوا ذلكل بقول هللا تبارك و تعایل: بیدي أأس تكربت و بعضهم یقول هو اکلشاب من أأبناء 

قال و اکن متكئا فاس توى جالسا و قال اللهم عفوك عفوك مث  ثالثنی س نة مفا عندك يف هذا ای ابن رسول هللا

قال ای یونس من زمع أأن هلل وهجا اکلوجوه فقد أأرشك و من زمع أأن هلل جوارح كجوارح اخمللوقنی فهو اکفر ابهلل 

و أأولیاؤه و  و ال تقبلوا شهادته و ال تأألكوا ذبیحته تعایل هللا عام یصفه املش بهون بصفة اخمللوقنی فوجه هللا أأنبیاؤه

قوهل: خلقت بیدي أأس تكربت فالید القدرة كقوهل تعایل: و أأیدمك بنرصه مفن زمع أأن هللا يف يشء أأو عیل يشء أأو 

حيول من يشء ا یل يشء أأو یلو منه يشء أأو یشغل به يشء فقد وصفه بصفة اخمللوقنی و هللا خالق لک يشء 

اكن و ال یشغل به ماكن قریب يف بعده بعید يف قربه ذكل ال یلو منه م -ال یقاس ابلقیاس و ال یش به ابلناس 

هل غریه مفن أأراد هللا و أأحبه و وصفه هبذه الصفة فهو من املوحدین و من أأحبه و وصفه بغری هذه  هللا ربنا ال ا 

ن أأويل الألباب اذلین معلوا ابلفكرة حیت ورثوا  آء مث قال علیه السالم ا  منه الصفة فاهلل منه بريء و حنن منه برأ

ذا نزل ]مزنةل[ اللطف صار من أأهل  لیه اللطف فا  ذا ورثه القلب و اس تضاء به أأرسع ا  حب هللا فا ن حب هللا ا 

ذا  ذا نزل مزنةل الفطنة معل يف القدرة فا  ذا صار من أأهل الفوائد تلكم ابحلمكة فصار صاحب فطنة فا  الفوائد فا 

ذا بلغ هذه املزنةل  ذا بلغ معل يف القدرة عرف الأطباق الس بعة فا  صار یتقلب يف فكره بلطف و حمكة و بیان فا 

ذا فعل ذكل نزل املزنةل الكربى فعاین ربه يف قلبه و ورث احلمكة  هذه املزنةل جعل شهوته و حمبته يف خالقه فا 

ن احلكامء  بغری ما ورثه احلكامء و ورث العمل بغری ما ورثه العلامء و ورث الصدق بغری ما ورثه الصدیقون ا 
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ن الصدیقنی ورثوا الصدق ابخلشوع و طول العبادة ورثوا احل ن العلامء ورثوا العمل ابلطلب و ا  مكة ابلصمت و ا 

ذ مل یرع حق هللا و مل یعمل  ما أأن یرفع و أأكرثمه اذلي یسفل و ال یرفع ا  ما أأن یسفل و ا  مفن أأخذه هبذه السریة ا 

بته فال یغرنك صالهتم و صیاهمم و رواایهتم مبا أأمر به فهذه صفة من مل یعرف هللا حق معرفته و مل حيبه حق حم 

ذا أأردت العمل الصحیح فعندان أأهل البیت فا ان ورثناه و أأوتینا  و علوهمم فا هنم محر مستنفرة مث قال ای یونس ا 

رشح احلمكة و فصل اخلطاب فقلت ای ابن رسول هللا و لک من اکن من أأهل البیت ورث كام ورثتهم من اکن 

قلت مسهم يل ای ابن رسول هللا قال أأوهلم  فقال ما ورثه ا ال الأمئة االثنا عرشلیها السالم من ودل عيل و فاطمة ع 

عيل بن أأيب طالب و بعده احلسن و احلسنی و بعده عيل بن احلسنی و بعده محمد بن عيل الباقر مث أأان و بعدي 

بعد عيل احلسن ابنه و بعد  موىس ودلي و بعد موىس عيل ابنه و بعد عيل محمد ابنه و بعد محمد عيل ابنه و

آاتان ما مل یؤت أأحدا من العاملنی  .48احلسن احلجة صلوات هللا علیهم اصطفاان هللا و طهران و أ

ب کذا هو لک من یدعی أأنه یعمل لک ما یعمله الروایة ترصح عیل أأن الأمئة حامل عمل الالهیی و و هذ

 ملعون،لأن الروایة مل یذکر امسه و ذکرت اثتین عرشة اسام.

دعی أأنه یکون اأأو امسه فالآن أأن امحد اسامعیل اذا ادعی أأنه یعمل لک یشء ثبت أأنه کذاب لأن الروایة مل تذکر 

 !أأنه اال مام الثالث عرشسابقا لأنه یدعي أأحد الأمئة االثین عرش،فهذا الادعاء بعید 

 القامئ؟ هو من

فظ القامئ لمن الادعائات الغریبة الیت صدر عن امحد اسامعیل أأنه یدعی هو القامئ املذکور یف الرواایت و 

 ینطبق ایضا علیه.

یس بق  قامئعن الرسول محمد )ص( وردت أأحادیث كثریة نقلها الش یعة والس نة تدل عیل وجود همدي و قال:

 .49اال مام املهدي )ع(، وهو متصل به، ورسول منه )ع(، وهو میینه ووصیه
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آخر قال: ويف هذه الروایة القامئ هو املهدي الأول ولیس اال مام املهدي )ع(؛ لأّن اال مام )ع( بعده و یف موضع أ

 .50اثنا عرش همدایً 

 .ج هلالیه أأو الکتب املنتسب ایل من یرو و یقول هذا الادعاء یف مواضع کثریة یف الکتب املنتس بة

 این عرش.یقول أأن القامئ هو الامام الث هو الصادق علیه السالم خبالف ما قاهل ابن الاكطع و و لکن قول

موىس  قال : حّدثنا محمّد بن عبد هللا الكويّف قال : حّدثنا عنههللاريض حّدثنا عيلُّ بن أأمحد بن محمّد بن معران

خعيُّ ، عن مّعه احلسنی بن یزید النوفيّلِ ، عن احلسن بن عيّلِ بن أأيب محزة ، عن أأبیه ، عن أأيب بن معران الن

نه سنن الأنبیاء السالمعلیه بصری قال : مسعت أأاب عبد هللا مبا وقع هبم من الغیبات حادثة  السالمعلهيم یقول : ا 

ة ابلقذه  ومن القامئ قال أأبو بصری : فقلت : ای ابن رسول هللا .ةيف القامئ منّا أأهل البیت حذو النعل ابلنعل والقذه

، ذكل ابن س ّیدة الاماء ، یغیب غیبة  اخلامس من ودل ابين موىس؟ فقال : ای أأاب بصری هو منمك أأهل البیت

یراتب فهيا املبطلون ، مّث یظهره هللا عزه وجله فیفتح هللا عیل یده مشارق الأرض ومغارهبا ، ویزنل روح هللا 

يف الأرض بقعة عبد فهيا غری هللا  فیصیّل خلفه وترشق الأرض بنور رهّبا ، وال تبقى السالمعلیه مرمی عیىس بن

ین لكّه هلل ولو كره املرشكون اّل عبد هللا فیها ، ویكون ادّلِ  .51عزه وجله ا 

یل لكهم و لکن هذا الصفة عیفهم أأن ل ل محمد قامئ واحد و ان اکن یف الرواایت یطلق «من القامئ منمك؟»بقوهلو 

 یف نفس الأمر أأن هذا الصفة یتص ابالمام الثاین عرش أأی احلجة بن احلسن العسکری.

 وقال الامام الصادق علیه السالم یف الروایة الأخری أأن القامئ واحد.

زال منذ خلق هللا عن زرارة عن أأيب عبد هللا علیه السالم : يف قول هللا و تكل الأایم نداولها بنی الناس قال ما 

بلیس فأأین دوةل هللا أأما هو  آدم دوةل هلل و دوةل ال   .52قامئ واحدأ

 قامئ؟بفهل ادعی ابن الاكطع أأنه مصداق هذه الروایة و أأنه القامئ احلقیقی و لیس الامام الثاین عرش 
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مئ،اهنام خشص القاأأخری ایضا أأن املهدی و قولها أأن الامام الصادق قال یف روایة املهمة الیت جنب ن الوفقةو 

 واحد.

فقلت لأي يشء  املهدي و القامئ واحد فقال نعمعن أأيب سعید اخلراساين قال : قلت لأيب عبد هللا علیه السالم 

نه یقوم بأأمر عظمی مسي املهدي قال لأنه هیدى ا یل لک أأمر خفي و مسي القامئ لأنه یقوم  .53بعد ما میوت ا 

دریس ريض حّدثنا و یف الروایة الأخری ایضا قال: عنه ، قال : حّدثنا أأيب ، عن أأیّوب هللااحلسنی بن أأمحد بن ا 

هه قال : من بن نوح ، عن محمّد بن س نان ، عن صفوان بن همران ، عن الصادق جعفر بن محمّد علیهام السالم أأن

ته ، فقیل هل : ای ابن علیههللاأأقر جبمیع الامئّة وحجد املهدّيِ اکن مکن أأقره جبمیع الأنبیاء وحجد محمّدًا صیل وأ هل نبوه

 .54رسول هللا مفن املهديُّ من ودلك؟ قال : اخلامس من ودل السابع ، یغیب عنمك خشصه وال حيلُّ لمك تسمیته

 ص واحد.مرة یقال یف املهدی و مرة یقال یف القامئ،و هذا یعین أأهنام خش« اخلامس من ودل السابع»و قوهل

  احلق؟القامئ و الامام الصادق یقول بغری ما قاهل امحد اسامعیل مفن عیلو أأن امحد اسامعیل یدعی أأنه 

 سهو الامام

 ل بذلک.نکره الش یعة الامامیة،هو أأن املعصوم یطأأ و یسهو،و امحد اسامعیل ایضا یقو من العقائد اذلی ت 

هل، أأم اذلین مینعون أأحوا والالکم هنا سواء مع من یعتقدون ابس تحاةل السهو والنس یان عیل املعصوم يف لک قال:

النيب يف الصالة أأو ما رواه الش یعة يف سهو  السهو يف العبادة أأو ینفون ما رواه الس نة والش یعة من سهو

 .55الأمئة

آایت دلت عیل سهو املعصوم يف مسریته يف احلیاة، وأأحادیثو قال أأیضا:  ورواایت كثریة نصت عیل  تقدمت أ

نسان الطبیعي  املعصوم أأو خلیفة هللاسهو املعصوم يف العبادات، والأصل أأن  نسان وال یس تثین مما یعرض لال  ا 
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ال بدلیل قطعي، ومن الصفات اال نسانیة ذن فالأصل ا ماكن سهو املعصوم ونس یانه كأي  ا  السهو والنس یان، ا 

ال ما خرج نسان ا   .56بدلیل ا 

احلسنی بن محمد عن املعیل بن  غفةل عن املعصوم و قال:اللهو و ال سهو و ال و لکن نفی الصادق علیه السالم لک 

دریس عن محمد بن س نان عن املفضل بن معر عن أأيب عبد هللا علیه السالم قال: سأألته  محمد عن عبد هللا بن ا 

عن عمل اال مام مبا يف أأقطار الأرض و هو يف بیته مرىخ علیه سرته فقال ای مفضل ا ن هللا تبارك و تعایل جعل 

سة أأرواح روح احلیاة فبه دب و درج و روح القوة فبه هنض و جاهد و روح يف النيب صیل هللا علیه و أ هل مخ 

آمن و عدل و روح القدس فبه محل النبوة  الشهوة فبه أألک و رشب و أأیت النساء من احلالل و روح اال میان فبه أ

ذا قبض النيب صیل هللا علیه و أ هل انتقل روح القدس فصار ا یل اال مام و روح القدس ال ینام و ال  یغفل و ال فا 

 .57یلهو و ال یزهو و الأربعة الأرواح تنام و تغفل و تزهو و تلهو و روح القدس اکن یرى به

ابحدی  و عیل القارئ العزیز أأن حيمكاسامعیل یدعی خبالف ما قاهل الصادق علیه السالم أأن امحد  لکنو 

 القولنی،فاحلق معه علیه السالم،أأو مع ابن الاكطع علیه اللعنة.

 الروایةتقطیع 

و لهذا  من العجیب أأن امحد اسامعیل یدعی أأنه امام معصوم و لکن یس تدل ابلرواایت اذلی مل تثبت عقیدته

 الرواایت و یس تدل ابملوضع اذلی یثبته. یبرت

ثبته و هو للک مل ت ابضع اذلی یثبته مع أأهنا أأنه یس تدل ابلروایة الیت ذکرت فیها أأسامء أأحصاب احلجة و یکتفی ابملو 

 الروایة لأهنا ثبت ما ادعاه. یقطع

وصف الأمئة )ع( أأیضًا هذا الشخص اذلي یرسهل اال مام املهدي )ع( ابمسه ومسكنه وصفاته، وامسه  و قال:

 .58أأمحد ومن البرصة و... و... وأأعتذر عن نقل الأحادیث لالختصار
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آخر قال:  أأمحد..  البرصة ومن( : ).. ع) القامئ أأحصاب به مسى طویل خرب يف( ع) الصادق وعن و یف موضع أ

)..59. 

 نصف الروایة و مل ینقل لكها،لأن لكها مل یثبت ادعاه بل العکس متاما.ب  و لکن جائ

مسى أأحصاب القامئ )علیه السالم( لأيب بصری فامی بعد، فقال )علیه و قال الصادق علیه السالم یف خرب طویل 

أأمحد من سكة تدعى ابزان، و هو الس یاح املرابط. و من أأهل السالم(: أأما اذلي يف طاربند الرشيق: بندار ابن 

براهمی  براهمی بن الصباح، و یوسف بن رصای ؛ فیوسف عطار من أأهل دمشق، و ا  الشام رجالن: یقال هلام ا 

قصاب من قریة سویقان . و من الصامغان: أأمحد بن معر اخلیاط من سكة بزیع، و عيل بن عبد الصمد التاجر 

ن. و من أأهل سریاف: سمل الكوجس الزباز من سكة الباغ، و خادل بن سعید بن كرمی ادلهقان، من سكة النجاری

و اللكیب الشاهد من دانشاه. و من مروروذ: جعفر الشاه ادلقاق، و جور مویل اخلصیب. و من مرو اثنا 

بد الرمحن بن الأعطف و من البرصة: ع  ...عرش رجال، و مه: بندار بن اخللیل العطار، و محمد بن معر الصیدانين

، و حامد بن جابر. و أأحصاب الكهف س بعة نفر: مكسملینا و أأحصابه. و التاجران بن سعد، و أأمحد بن ملیح

 .60...اخلارجان من أأنطاكیة: موىس بن عون، و سلامین بن حر، و غالهمام الرويم

اسامعیل  ح و امس وادل امحدو هذه الروایة تنص عیل أأن امحد اذلی اکن من أأحصاب احلجة،امسه أأمحد بن ملی

 لیس مبلیح.

 د بن ملیح.فذللک یقطع تلک املوضع،لأن امحد بن اسامعیل غری امحد بن ملیح و الامام الصادق اشار ایل امح

 الروایة اکن و املضحک املبکی أأنه لقد حاول اتباعه یف اجلواب عیل هذا التقطیع اخملل عیل أأن ملیح مذکور یف

 تلک الصفة.ب یعین أأن امحد ابن اذلی اکن ملیحا و اسامعیل وادل امحد اسامعیل مشهورا و هذه صفة و ال اسام،

ابلصفة،وجب  ةیالروا لأن اذا نعرب عن الامس املذکور یف حایو قب  فایأأن هذه الادعاء اکن س  و قد اجبنا عیل

من الأسامء و مثال أأن عبدالرمحن بن  ریکث اهيابلوصف،و ذکر ف ةیالروا أأن نعرب عن لک امس مذکور یف نای عل 

 املذکر یف یالأسام عیوصفه و ج  بلامس جده  سیبل وصفه و أأن سعد ل  هیابمس أأب  سیالأعطف،فالأعطف ل 
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آخر به.و هذا ترج  ریابلوصف و ال حنمل امس کث حیمحل امس مل  عیال نس تط  ة،لأانیالروا بال مرحج و  حیأ

 بال خمصص. صیختص 

 تلكم بلک اللغاتال 

؛و لکن ینکره لغاتاال مام جبمیع ال ری عیل لسان املعصومنی و الأعالم الطائفة،تلكمة الیت جتاملسائل املهم احدی

 .ساذجةالاكطع و یدعی أأنه لیس طریقا ملعرفة احلجة و أأنه 

وما شابه  الاعتقادات الساذجة لبعض احلشویة من وجوب العمل بلک اللغات، أأو العصمة ابللغةو هو قال:و أأما 

 .61یعتقدها هجاالت، اکالتصاف ابلتأأثری ابحلجر، فس یأأيت مناقش هتا وبیان هجل منمن 

عقیدة ابطةل ال دلیل  معرفة لک اللغات صفة مالزمة خللیفة هللا يف أأرضه، وهذهن بعضهم یعتقد أأ  و ایضا:

 .62علهيا

ومل .ليك یؤمنوا هبم لو اکن احلجج یتلكمون لک لغة الحتجوا هبا عیل من واهجومه من ذلک أأنه قال: الغریبو 

 .63أأقواهمم لیؤمنوا هبم یثبت بدلیل قطعي أأ خلفاء هللا احتجوا مبعرفة اللغات اال نسانیة الأخرى عیل

 تج هبا.و ادعی امحد اسامعیل أأن هذه الصفة لیس حبجة و غریب من ذلک أأن املعصومنی علهيم السالم مل حي 

لصادق یف رد ان نتعرض ابلرواایت الیت صدرت عن الامام و الرواایت املتواترة تثبت کذهبا و هجلها و لکن الآ 

 د ابن الاكطع.الامام اجلاهل،حیت ال یفوت هدفنا الأصیل و هو ذکر الرواایت املنتس بة ابالمام الصادق یف الر 

جعفر بن محمد بن ماكل عن أأمحد بن املؤدب من ودل الأشرت عن محمد بن عامر الشعراين عن أأبیه عن روی عن 

 قال: كنت عند أأيب عبد هللا علیه السالم و عنده رجل من أأهل خراسان و هو یلكمه بلسان ال أأفهمه أأيب بصری

ذا حنن بتكل الأرض عیل حافتهيا  مث رجع ا یل يشء فهمته فسمعت أأاب عبد هللا یقول اركض برجكل الأرض فا 
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الء من أأحصاب القامئ علیه ؤفرسان قد وضعوا رقاهبم عیل قرابیس رسوهجم فقال أأبو عبد هللا علیه السالم ه

 .64السالم

لیه قوم من أأهل خراسان فقال ابتداء  روى أأمحد بن فارس عن أأبیه عن أأيب عبد هللا علیه السالم قال: دخل ا 

من جع ماال حيرسه عذبه هللا عیل مقداره فقالوا ابلفارس یة ال نفهم ابلعربیة فقال هلم هر كه درم اندوزد جزایش 

الأخرى ابملغرب عیل لک مدینة سور من حدید دوزخ ابشد و قال ا ن هللا خلق مدینتنی ا حداهام ابملرشق و 

نسان خمتلفات اللغات  و أأان فهيا أألف أألف ابب من ذهب لک ابب مبرصاعنی و يف لک مدینة س بعون أألف ا 

آابيئ و غری أأبنايئ بعدي أأعرف جیع تكل اللغات  .65و ما فهيا و ما بیهنام جحة غریي و غری أ

يق عن النرض عن حيَي احلليب عن أأيخ ملیح عن أأيب یزید ابن عیىس عن الأهوازي و الرب و روی ایضا عن 

لیه جفعل یغری الرساةل  فرقد قال: كنت عند أأيب عبد هللا علیه السالم و قد بعث غالما هل أأجعمیا يف حاجة فرجع ا 

 .66فال حيریها حیت ظننت أأنه س یغضب علیه فقال تلكم بأأي لسان شئت فا ين أأفهم عنك

بن حامد و عبد هللا بن معران عن محمد بن بشری عن رجل عن عامر الساابطي  أأمحد بن محمد عن عبد الرمحن

قال: قال يل أأبو عبد هللا علیه السالم ای عامر أأبو مسمل فطلهل وكسا و كس یحه بساطورا قال فقلت هل ما رأأیت 

 .67بلک لساننبطیا أأفصح منك ابلنبطیة فقال ای عامر و 

حدثنا أأمحد بن محمد بن حيَي العطار رمحه هللا قال حدثنا سعد بن عبد هللا قال حدثنا عبد هللا بن عامر عن 

عبد الرمحن بن أأيب جنران عن حيَي بن معران احلليب عن أأبیه عن أأيب عبد هللا ع قال: س ئل عن قول هللا عز 

آن لأنذرمك به و من بلغ   .68نقال بلک لساو جل و أأويح ا يل هذا القرأ

و معرفة اللغات و  معرفة املنطق بلک لسانو قال الصادق علیه السالم : و أأعطي سلامین بن داود مع علمه 

ذا قعد لعامهل و جنوده و أأهل مملكته  ذا شاهد احلروب تلكم ابلفارس یة و ا  منطق الطری و الهبامئ و الس باع فاكن ا 
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ذا خال بنسائه تلكم ابلرساینیة و الن  ذا تلكم ابلرومیة و ا  ذا قام يف حمرابه ملناجاة ربه تلكم ابلعربیة و ا  بطیة و ا 

 .69جلس للوفود و اخلصامء تلكم ابلعربانیة

محد بن محمد و محمد بن حيَي عن محمد بن احلسن عن یعقوب بن یزید عن ابن أأيب معری عن رجاهل عن أأيب عبد ا

ن احلسن علیه السالم قال: ا ن هلل مدینتنی  ا حداهام ابملرشق و الأخرى ابملغرب علهيام هللا علیه السالم قال ا 

سور من حدید و عیل لک واحد مهنام أألف أألف مرصاع و فهيا س بعون أألف أألف لغة یتلكم لک لغة خبالف لغة 

 .70صاحهبا و أأان أأعرف جیع اللغات و ما فهيام و ما بیهنام و ما علهيام جحة غریي و غری احلسنی أأيخ

ابب يف  البابنی)( یفبصائر ادلرجاتیف کتابه) الصفار القميهذه العنوان و جعها  و کثری من الرواایت الواردة یف

 :ا مهناولنذكر بعضً ( ابب يف الأمئة)ع(أأهنم یعرفون الألسن لكها(و )الأمئة)ع(أأهنم یتلكمون الألسن لكها

ِد بِْن عيَِلِّ ْبِن رَشِیٍف  ٍد َعْن َأِبیِه ُمَحمه ثَنَا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمه مْسَاِعیَل ْبِن َعبه   عيَِلِّ بْنِ  َعنْ َحده
ِ
َباٍط َعْن ا اٍد َعْن عَاِمِر َأس ْ

انه نَألُْکُ َذاَبئَِح َأهْ  ْبِن عيَِلٍّ الَْجاِمِعّيِ قَالَ 
ِ
)ع(ُجِعلُْت ِفَداَك ا ِ وَن عَلهَْيَا قُلُْت ِلَيِب َعْبِد اّلله ِل اْلِكتَاِب َو اَل نَْدِري یَُسمُّ

ْعهَتُْم قَْد مَسُّوا فلَُكُوا أَ تَْدِري َما یَُقولُوَن عیََل َأْم اَل فَقَاَل  َذا مَسِ
ِ
بِ ا هُه یُش ْ ن هِْم فَُقلُْت اَل فَقََرَأ َكَ ُه هيودي ]ِبهَيُوِدّيٍ  َذاَبِِئِ

َها» ( مُثه قَاَل هِبََذا ُأِمُروا فَُقلُْت ُجِعلُْت فِ « قَْد َهذه ْن َرَأیَْت أَ )َكَذا يِف الَْمْْتِ
ِ
یوا » ْن نَْكُتهَبَا فَقَاَل اْكُتْب َداَك ا نوح ا 

 .أأدینوا یلهی ماحلوا عَامل ارشسوا أأو رضوا بنو یوسعه موسق دغال اسطحوا

اِعیَل بِْن ِمهَْراَن َعْن َرُجٍل ِمْن أَْهِل برَیَْ  مْسَ
ِ
ِْديُّ َعْن ا ثَنَا الهنه ْعتُ  َما قَالَ َحده )ع(فََوده ِ ُت ُه َو َخَرجْ ُكْنُت ِعْنَد َأيِب َعْبِد اّلله

لَْیِه َو الَْبیُْت 
ِ
 َعْن بُُیوِض غَاصٌّ ِبأَْههِلِ َو ُكْنُت َأَرْدُت َأْن أَْسأهََلُ  َحیته بَلَْغُت اْلَْعَوَص مُثه َذَكْرُت َحاَجًة يِل فََرَجْعُت ا

 .بنا حل یَْعيِن اَل تَألُْکْ  ءِ ُدیُوِك الَْماِء فَقَاَل يِل ای تب یَْعيِن الَْبْیَض دعا انمینا یَْعيِن ُدیُوَك الَْما

ثيَِن   ِد بِْن َأيِب نرَْصٍ قَاَل َحده َد بِْن ُمَحمه ا َعْن َأمْحَ ُد ْبُن الُْحَسنْیِ َعِن الَْحَسِن بِْن بَره ثَنَا َأمْحَ  َرُجل  ِمْن َأْهِل ِجرْسِ َحده

اِهُر  اَکَن يِف الْقَْریَِة َرُجل  یُْؤِذیيِن َو یَُقوُل ایَ  اَبِبَل قَالَ  ِتُميِن َو اَکَن یُلَقهُب ِبِقْرِد الْقَْریَِة قَاَل جفجت َو الظه َراِفيِضُّ َو یَش ْ

)ع(فَقَاَل ابِْتَداًء قوفه ما انمت قُلُْت ُجِعلْ  ِ نًَة ِمْن َذكِلَ الَْیْوِم فََدَخلُْت عیََل َأيِب َعْبِد اّلله ُت ِفَداَك َمیَت فََحَجْجُت س َ

اعَِة فَ  ا قَِدْمُت اْلُكوفََة تَلَقهايِن َأيِخ فََسأَلُْتُه مَعهْن بَِقَي َو مَعهْن َماَت قَاَل يِف السه اعََة فَلَمه فَقَاَل يِل  َكتَْبُت الَْیْوَم َو السه

                                                           
 .129ص2ی،جتفسير القم _ 69
 .462ص1،جالکافی _ 70



37   |                                   مناظرة بین االمام الصادق و المدعی المارق                                         

يِن ِبِه قوفه ما انمت َو يِهَ اِبلنهَبِطیهِة ِقْرُد الْقَْریَِة َماَت فَُقلُْت هَلُ َمیَت فَقَاَل يِل یَْوَم كََذا َو كََذا يِف  ي َأْخرَبَ ِ  الَْوْقِت اذله

ِ ع  .َأبُو َعْبِد اّلله

َراَن َعْن أَ  مْحَِن ْبِن َأيِب جَنْ ُد بُْن َهاُروَن َعْن َعْبِد الره ثَنَا ُمَحمه َراَن َعْن َأيِب َهاُروَن الَْعْبِدّيِ َعْن أَ َحده يِب َعْبِد يِب جَنْ

)ع(قَالَ  ِ َب الِْحَماِر قَ ِه يِف يَشْ قَاَل ِلَبْعِض ِغلَْمانِ  اّلله بُْتَك ََضْ اله ََضَ
ِ
اَل ُجِعلُْت ِفَداَك َو َما ٍء َجَرى لَِِئِ اْنهَتَْیَت َو ا

ِفینََة ِمْن لُکٍّ َزْوَجنْیِ  ا َدَخَل السه نه نُوحًا)ع(لَمه
ِ
ُب الِْحَماِر قَاَل ا یَل الِْحَماِر فَأیََب َأْن یَْدُخَل فَأَ  اثْننَْیِ  ََضْ

ِ
َخَذ َجاَء ا

بًَة َواِحَدًة َو قَاَل هَلُ عبسا شاطاان َأْي اْدخُ  بَُه ََضْ ٍل فرََضَ ْیَطاُن.َجرِیَدًة ِمْن ََنْ   ْل اَی ش َ

حْسَاَق الْ 
ِ
ِد ْبِن ا َد ْبِن ُمَحمه ِ ْبُن َجْعَفٍر َعْن َأمْحَ ثَنَا َعْبُد اّلله ِ بْ َحده ِد بِْن َعْبِد اّلله  َجاِبٍر اْلَكْريِخِّ نِ َكْريِخِّ َعْن مَعِِّه ُمَحمه

حْسَاَق ْبِن مَعهاٍر مُثه اَتَب ِمْن َذكِلَ 
ِ
ًا اَکِتبًا اَکَن اِل ْبَراِهمَی اْلَكْريِخِّ قَالَ َو اَکَن َرُجاًل َخرّیِ

ِ
ُكْنُت ِعْنَد َأيِب َعْبِد   َعْن ا

ْبَراِهمُی َأْیَن تزَْنُِل ِمَن اْلَكْرخِ قُلُْت يِف 
ِ
)ع(فَقَاَل اَی ا ِ نه قَاُل هَلُ شادروان قَاَل فَقَاَل يِل تَْعِرُف قَُطْفتَ َمْوِضعٍ یُ اّلله

ِ
ا قَاَل ا

َْرَواِن نََزَل قَُطْفتَا فَاْجتََمعَ  لَْیهِ  َأِمرَی الُْمْؤِمِننَی)ع(ِحنَی َأیَت أَْهَل الهنه
ِ
لَْیِه َأْهُل ابدروای ]اَبُدوَراَی فََشَكْوا ا

ِ
ْم َو ا  ِثقََل َخَراهِجِ

فََمْعنَاُه ُربه  من عودای قَالَ  جًا فَأََجاهَبُْم اِبلنهَبِطیهِة َو غرزطااِبلنهَبِطیهِة َو َأنه لَهُْم ِجرَیااًن َأْوَسَع َأْرضًا َو أَقَله َخَرالَكهُموُه 

 َرَجٍز َصِغرٍی َخرْی  ِمْن َرَجٍز َكِبرٍی.

ُد بُْن َعْبِد الَْجبهاِر َعْن َأيِب  ثَنَا ُمَحمه ُه ِمْسَمع  َو َحده ُّوَب َعْن َرُجٍل ِمَن الَْمَساِمَعِة امْسُ يِقِّ َعْن فََضاةَلَ ْبِن َأی ِ الرَْبْ َعْبِد اّلله

)ع(قَالَ  ِ ْذ َذاَك نَأمَْتُّ ِبِه بَْعَد أَ  لَقَُبُه ِكْرِدین  َعْن َأيِب َعْبِد اّلله
ِ
ُن ا اِعیُل قَاَل َو حَنْ مْسَ

ِ
ِبیِه فََذَكَر يِف َدَخلُْت عَلَْیِه َو ِعْنَدُه ا

)ع(ِخاَلَف َما َظنه ِفیِه قَاَل فَأَتَیُْت َرُجلنَْیِ ِمْن َأْهِل  ِ َع َرُجل  أاََب َعْبِد اّلله هُه مَسِ اْلُكوفَِة اَکاَن یَُقواَلِن ِبِه َحِدیٍث َطِویٍل َأن

ْعُت َو َأَطْعُت َو َرِضیُت وَ  ُُتَُما فَقَاَل َواِحد  ِمهْنَُما مَسِ یَل َجْیِبِه فََشقهُه مُثه فَأَْخرَبْ
ِ
 َسلهْمُت َو قَاَل اْلآَخُر َو َأْهَوى ِبَیِدِه ا

یَل 
ِ
ًا ا َعُه ِمنُْه مُثه قَاَل َخَرَج ُمتََوهّجِ ْعُت َو اَل َأَطْعُت َو اَل َرِضیُت َحیته َأمْسَ ِ اَل مَسِ )ع(قَاَل َو قَاَل اَل َو اّلله ِ  َأيِب َعْبِد اّلله

ا َدَخَل قَاَل هَلُ تَِبْعُتُه فَلَ  تَأَْذانه فَأَِذَن يِل فََدَخلُْت قَْبهَلُ مُثه أَِذَن هَلُ فََدَخَل فَلَمه ا ُكنها اِبلَْباِب فَاس ْ )ع(اَی فاَُلُن  مه ِ َأبُو َعْبِد اّلله

َك بِ  َأْن یُْؤیت َأ یُرِیُد لُکُّ اْمرٍِئ ِمنمُْكْ  ي َأْخرَبَ ِ نه اذله
ِ
ًة ا َ فًا ُمنرَشه یي َأْن حُصُ هَتِ يّنِ أَش ْ

ِ
ِه فاَُلن  الَْحقُّ قَاَل ُجِعلُْت ِفَداَك ا

ِعهيَا َماُمَك َو َصاِحُبَك ِمْن بَْعِدي یَْعيِن َأاَب الَْحَسِن)ع(فاََل یَده
ِ
نه فاَُلاًن ا

ِ
َعُه ِمنَْك قَاَل ا اله اَکِذب   َأمْسَ

ِ
ِفميَا بَیيِْن َو بَیْنَُه ا

يَله ا ِ
َم النهَبِطیهِة َو اَکَن َصاِحَب قَبَاالٍت فَقَاَل يِل درفه فَقَاَل َأبُو َعْبِد ُمْفرَتٍ فَالْتَفََت ا ِسُن الَکَ ْلُكويِفُّ َو اَکَن حُيْ

نه درفه اِبلنهَبِطیهِة ُخْذَها َأَجْل فَُخْذَها فََخَرْجنَا ِمْن ِعْنِدهِ 
ِ
)ع(ا ِ  .71اّلله
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حلجة و تلكم بلک اللغات سبیل ملعرفة اال ح عیل أأن و کثری من الرواایت الواردة یف هذا املوضوع و یرص 

ن من اجلهةل اکأأمحد اسامعیل یدعی لک من یعتقد هبذا الوصف مئة ببعض اللغات غری العربیة. و لکن یتلكمون الأ 

عرف لک و الغالت و هنا رأأینا هناک أأن الامام الصادق علیه السالم،لكم بأألس نة غری عریب و یدعی أأنه ی

 د اسامعیل یدعی أأن الامام الصادق اکن املن اجلهةل و الغالت؟العیاذ ابهلل.اللغات،فهل امح

و هذا النکتة املهمة الیت میی بنی الامام واملدعی،لأن املدعی الامامة اذا قال أأان مل أأعرف هذه اللغة)مثال مل 

الصفة ابطةل،لأنه مل أأقدر أأن ألكم ابلفارس یة(فهو لیس ابمام،و لهذا ادللیل أأن امحد اسامعیل یدعی أأن هذا 

یعرف اللغات الأخری و املضحک املبکی أأنه مل یعرف العریب جیدا فکیف یعرف اللغات الأخری؟و رأأینا کثریا 

 .72یطئ یف قرائة بعض اللكامتیف اخلطاابت املنتس بة الیه،أأنه 

عرفها و هو ول مل أأ النتیجة لک من یدعی مقام الامامة جیب علیه أأن یتلكم بلک لسان و یعرف لكها و عندما یق

 لیس ابمام.

 و رأأینا هناک أأن امحد اسامعیل لیس ابمام و یتلف الکمه مع الکم الامام الصادق علیه السالم.

 حذف بعض الروایة

 ،خرىالأ ة ا یل لقد حولت لكممن املوارد اذلی تضحک الثلكی أأنه،ینقل روایة و لکن عندما نتنبه الهيا نفهم أأنه 

 کتابه)العجل(أأنه قال یف 

آابئه» )ع(، )س نة  كام ورد يف بعض الرواایت أأّن بعض الش یعة لن یؤمنوا ابملهدي )ع(، كام مل یؤمن الس نة بأ

 هللا ولن جتد لس نة هللا تبدیاًل(.

ّن بعض العلامء غری العاملنی اذلین یعتقد اجلاهل أأهّنم قریبون منه لن یؤمنوا به، قال اال مام الصادق )ع(:  بل ا 

نّه متتد أأایم غیبته لیرصح احلق عن حمضه، ویصفو اال میان من الكدر ابرتداد لک من اکنت وكذكل …)  القامئ فا 

                                                           
 راجع الی الکتب الشيخ علی آل محسن المسمی باألخطاء ابن الکاطع._ 72



39   |                                   مناظرة بین االمام الصادق و المدعی المارق                                         

ذا أأحسوا ابالس تخالف  يف  والمتكنی وهلم الأمر املنترشطینته خبیثة من الش یعة، اذلین یىش علهيم النفاق ا 

 .73...عهد القامئ

الکتب یتضح لنا  ادلین و متام النعمة،و لکن اذا نرجع هبؤالءو یس ندها ابلکتب البحار و الغیبة للطوىس و کامل 

 أأنه حذف بعض الروایة و یتبدل ابلأخری،

 لأن الروایة املوجود فهيم لیس هبذا و قال الصادق علیه السالم:

قال الصادق ع و كذكل القامئ ع متتد أأایم غیبته لیرصح احلق عن حمضه و یصفو اال میان من الكدر ابرتداد لک  

ذا أأحسوا ابالس تخالف  من  و المتكنی و الأمن املنترشاکنت طینته خبیثة من الش یعة اذلین یىش علهيم النفاق ا 

ن النواصب تزمع أأن هذه الآیة نزلت يف أأيب بكر و معر  يف عهد القامئ ع قال املفضل فقلت ای ابن رسول هللا ا 

 .74...و عامثن و عيل قال ال هيد هللا قلوب الناصبة

 ذف لیس الا ابلغرض أأو اجلهل،و بأأهیام ثبت أأن امحد اسامعیل اکذب أأو جاهل.و هذا احل

 امام الصامت و الناطق

تقد میة یع أأن مس ئةل الامامة و اخلالفة من أأمه املسائل و یطرح فیها حبث الصامت و الناطق،والش یعة الاما

 بأأن ال یکون الامامان الا و أأحدهام صامت و الأخری انطق.

نه یعتقد ابالمام تاج ایل زایدة توضیح،و امحد اسامعیل ایضا یقبل الکمنا و ایضا أأ الواحضة ال حت و هذه املس ئةل 

ت یف هذا الصامت و الناطق و لکن یتلف معنا یف أأنه یدعی أأنه الامام الناطق و الامام املهدی هو الصام

 الزمان.

عدال،و أأنه  دعی أأنه میلأ الأرض قسطا وفهم من الادعائات الیت یدعی لنفسه،و هو یرصاحة و ی لکن مل یقوهل ب

 تاج ذلکر مصادرها.میهد لالمام املهدی و أأنه ویص و أأنه سفریه و یأأخذ البیعة هل و جیع الادعائات الباطة ال حن 

و عن عبد هللا بن محمد بن عیىس ، عن احلسن بن حمبوب، عن العالء بن رزین، عن عبد هللا بن أأيب یعفور ، 

اکن عيل بن أأيب طالب علیه السالم عامل هذه الأمة، و العمل یتوارث، و »لیه السالم قال: عن أأيب عبد هللا ع 
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لیه الأمة مام تفزع ا  قلت: « لیس هیكل منا هاكل حیت یرى من ودله من یعمل علمه، و ال تبقى الأرض یوما بغری ا 

 .75ال، ا ال و أأحدهام صامت، و ال یتلكم حیت میيض الأول»فیكون اثنان؟ فقال: 

الامام  الا و أأحدهام صامت و هل املعقول أأن یف عرصان أأن انامامه ال یکون هذه الروایة ترصح عیل أأن و

 د اسامعیل؟هدی کیکون صامتا ابلنس بة ایل امحامل 

اطق و هو مثال یدعی الادعائات الیت حيتاج ایل الن و ان اکن امحد اسامعیل لیس انطقا و بل صامتا،فلامذا أأنه

 ا و عدال و هو من صفات الامام العرص جع،امتالء الأرض قسط

الناطق  های ال  اجتحي  الادعائات الیت یدعیامام الصامت فلامذا  لیمفا اجلواب عن هذا الالکم؟اذا اکن امحد اسامع 

الأمئة  ع؟و هذا الادعاءات ال تس بق یف یامام الناطق مفا هو دور الامام املهد لیو اذا اکن امحد اسامع 

 نیمام احلسهو الامام السابق،مثال أأن الا طقحق  و الامام الناالبأأن الامام الصامت هو الامام ال  یالأخر

 !ان هذاعرص ایل میأأحد من القد دعهایمل  بیجع  ءو اکن الصامت فهذا یش اکن انطقا مع أأن الامام احلسن یح

ذا هب ثبتی و  بیجع  ءهذا یشالناطق،ف  کونیابن الاكطع أأن احلجة هو الامام الصامت و هو  یدعیلکن  و

 .و کذبه یهجل املدع

 .مبعتقدهام تقدهی و اختار أأحدهام و  نیالقول یابحد مكحيأأن  زیالقارئ العز  عیل و

 الامام لیس هل ظل

طل و من الأوامر اذلی یس تخفه امحد اسامعیل،أأن لالمام ظل و لک من یعتقد بأأن لیس هل ظل اعتقاده اب

 لیس بصحیح.

ذا اکن فقط جسم خلیفة هللا يف أأرضه لیس هل ظل ومالبسه لها ظل؛ ال یتحقق ما »کتابه:و هو قال یف   ا 

تكون مالبسه بال  ، فاال مامحیث ال فائدة من كون جسم اال مام بال ظلاال مام لیس هل ظل،  یریدون من أأن

 .76یسری مبالبسه أأمام الناس وابلتايل فاملهم أأن ظل
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ا قاهل اکن ابطال یقول الصادق علیه السالم خالف م« ال مام بال ظلحیث ال فائدة من كون جسم ا»و قوهل 

 ابن الاكطع.

حيَي بن زكرای القطان قال: حدثنا  -حدثنا أأمحد بن محمد بن الهیمث العجيل ريض هللا عنه قال: حدثنا أأمحد بن 

ن بن همران، عن أأيب هبلول قال: حدثنا أأبو معاویة، عن سلامی -بكر بن عبد هللا بن حبیب قال: حدثنا متمی بن 

عبد هللا جعفر بن محمد علیهام السالم قال: عرش خصال من صفات الامام: العصمة، والنصوص، وأأن یكون 

أأعمل الناس وأأتقامه هلل وأأعلمهم بكتاب هللا، وأأن یكون صاحب الوصیة الظاهرة، و یكون هل املعجز وادللیل، 

 .77رى من خلفه كام یرى من بنی یدیه، ویوال یكون هل فئيوتنام عینه وال ینام قلبه، 

فات ص عرش خصال من صفات الامام و ما معین قولیالسالم  هیالصادق عل  ،لأننیخمتلفت نیالالکم نیفهات

 شملی  هیل ع  بجیالامامة  یأأن لک من ادع عینی،یمعرفة الامام و املدع عیل الیاکن الصفات دل  سیالامام؟ أأل 

 هل کونیأأن ال  بجی امةالام یدعیاکن من هذه الاوصاف و لک من  ئيهل ف کونیلک هذه الصفات و ال 

 السالم. هیما قاهل الصادق عل  ،عیلئيف

 !و لکن امحد اسامعیل یقول بغری ما قاهل الامام و یدعی أأن ال فائدة من کون جسم الامام بال ظل

دعی فأأی الکمنی اکن حصیحا؟قال الامام الصادق علیه السالم،أأن من صفات الامام عدم الظل و قال امل

 .فیهااملقامات الالهیة أأن الصفة املذکورة لیس حصیحا و ال فائدة 

ذه و عیل هذا لک من یعتقد ابالمام الصادق علیه السالم و اکن من الش یعة الامامیة،یعرف املدعی هب

 ی احلق من غریه بتلک الصفات.الاوصاف و می

د الکم الأمئة و لک من یعتقد اببن الاكطع جیب أأن ینکر الکم الصادق علیه السالم و یعتقد مبعتقد امامه و یر 

لک الطائفة  اعرشی.لأانامامی و اثن أأن یطلق عیل نفسه ش یعي ینبغیيف هذه احلاةل ، ال  الهدی علیهم السالم،

 و امحد اسامعیل ینکرها.عتقد هبذا الوصف الامامیة ت 

رأأوه  ن کثری من الناس لقدسبب اناكرها أأن هل ظل و ان اکن یدعی أأن لیس هل ظل ثبت کذبه و هجهل،لأ و 

 ا ابطل.دعاویه و ایضا بعض اتباعه رأأوه،فلهذا ینکر هذه الصفة و یدعی ال فائدة هل و الاعتقاد هبقبل 
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لطائفة الامامیة و و لکن قال الصادق علیه السالم بغری ما قاهل الاكطع و یتضح لنا أأنه خمالف الامام الصادق و ا

 علیهم السالم. یدعي زورًا أأنه حيب أأهل البیت

 !!!للحمك علیه والأمر مرتوك لمك

 جعل الوصیة

محد احی عیل امسه)یعین امس امحد اسامعیل یقول بقول جعیب و یدعی ادعاءا غریبا،و هو یقول أأن الترص

 :مطلقا(یدل عیل اثباته و ال میکن اجلعل و اول من ادعی هبذه الوصیة هو صاحبها و قال یف کتابه

ال ملا حصه أأن یوصف النص بأأنه عامص من الضالل ملن متسك به، فلو مل یكن  مفن حيتج هبذا النص فهو صاحبه وا 

املبطلون حیت یدعیه صاحبه  لاكن وصفه بأأنه عامص من الضالل كذاًب حمفوظًا من هللا أأن یدعیه الاكذبون 

غراًء للملكفنی ابتباع الباطل، وهذا أأمر ال یصدر من العامل الصادق القادر احلكمی املطلق س بحانه وا 
78. 

فهذا الالکم بعید عن احلق لأن اذا اکن کذلک لک رجل امسه أأمحد و یدعی أأنه املذکور یف الوصیة هو صادق و 

 هو صاحبها.ف 79أأنه صاحبها و لأن أأمحد اسامعیل أأول من یدعی هبا

 و قال الصادق علیه السالم الکم یف الرد عیل الأقاویل البرصی.

خربان الش یخ عيل بن عبد الصمد عن أأبیه حدثنا الس ید أأبو الرباکت اخلوزي عن الش یخ أأيب جعفر محمد بن 

د بن محمد بن عیىس حدثنا أأمحد بن أأيب نرص الزبنطي عن أأابن اببویه عن أأبیه حدثنا سعد بن عبد هللا حدثنا أأمح

بن عامثن عن محمد احلليب عن أأيب عبد هللا صلوات هللا علیه قال: ا ن یوسف بن یعقوب صلوات هللا علیهام حنی 

حرضته الوفاة جع أ ل یعقوب و مه مثانون رجال فقال ا ن هؤالء القبط س یظهرون علیمك و یسومونمك سوء 

منا ینجیمك هللا برجل من ودل الوى بن یعقوب امسه موىس بن معران بن فاهث بن الوى غالم طوال العذاب  ا 

آدم اللون جفعل الرجل من بين ا رسائیل یسمي ابنه معران و یسمي معران ابنه موىس فذكر أأابن  جعد الشعر أ

موىس حیت خرج مثانون ا خرج معن أأيب احلصنی عن أأيب بصری عن أأيب عبد هللا صلوات هللا علیه أأنه قال 

 .80..كذااب من بين ا رسائیل لكهم یدعي أأنه موىس بن معران
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 فهل الصادق علیه السالم اکن کذااب؟العیاذ ابهلل.

ل من بین ارسائیل و هو یقول أأن یوسف أأویص بوصیة یبرش برجل امسه موىس بن معران و لکن الرجا

بعمران و معران یسمی ابنه موىس و غریب من ذلک أأن الامام قال ما خرج موىس حیت  یسومون أأبناهئم

 خرج مثانون کذااب لكهم یدعی أأنه موىس بن معران!

 فهل هناک اغراء للملكفنی ابتباع الباطل؟  

 و هل یوسف النیب اکن جاهال أأو هللا املتعال ال یکون صادقا و ال حکامی؟

الوصیة اذا اکن قابل للجعل یکون طعنا عیل هللا؟هل امثال هذه اللكامت یصدر فلامذا یدعی ابن الاكطع أأن 

 عن عاقل خبری و رجل کبری!

و عیل العاقل أأن حيمك ابحدی الالکمنی!اذا اکن احلق مع ابن اسامعیل فلامذا وصیة یوسف مزورة و اذا اکن 

هانة هللااحلق مع الامام الصادق فلامذا ابن اسامعیل یدعی لک من یعتقد هبذه العقیدة  نه مبثابة ا  وهذا »و قال ا 

 «.هأأمر ال یصدر من العامل الصادق القادر احلكمی املطلق س بحان

 املعجزة

 وجه المتیی بنی احلق والباطل عرض املعجزة،فان احلق أأیت ابملعجزة و الباطل و مل یقدر علیها.

 و امحد اسامعیل من اذلین اس تخف ابملعجزة و قال احد من اتباعه:

: أأرید معجزة من سامحتمك، ويه أأن تتحدثوا يف بضع سطور عن خشصیيت وتذكرون معلومات 852السؤال / 

 .عين، دراس يت، ختصِص، همنيت ... وشكرا خشصیة

 اجلواب : بسم هللا الرمحن الرحمی 

 .امحلد هلل رب العاملنی وصیل هللا عیل محمد وأ ل محمد الأمئة واملهدینی وسمل تسلامیً 

لو تزنلنا وأأجابك اال مام )علیه السالم( عام ترید، واال مام )علیه السالم( مرسل للک البرش أأي ا یل أأكرث من س تة 

نسان، فهذا یوجب علیه أأن یليب هذا الطلب اذلي طلبته أأهیا الأخ ا یل هذه الس تة ملیارات، فمك  ملیارات ا 

سیس تغرق من الزمن لتلبیة طلب خال من احلمكة متاما؟؟!! وهل هو مرسل لتلبیة طلبات الناس أأو لهدایة 

تقولون حنن يف عرص العمل والتطور الناس ا یل طریق احلق؟؟!! ما بمك أأهیا الناس؟؟!! ماذا دهامك؟؟!! أألس مت 
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فهل العمل والتطور أأوصلمك ا یل هذه املرحةل أأن تسأألوا رجال مرسال من اال مام املهدي )علیه السالم(لبیان احلق 

آخر الزمان، أأنمت تأأتون لتسأألوا هذه  والعقیدة الصحیحة ونفي الاحنراف اذلي علق هبا من جراء عبث فقهاء أ

منا تدل عیل فراغ عقول سائلیها؟؟الأس ئةل الفارغة اليت ان   !!دلت عیل يشء ا 

نبیاء عد ا یل رشدك وتب ا یل هللا س بحانه وسل عن دینك، فقد أأمرك هللا س بحانه وأأولیاؤه وجحجه من الأ 

عن  واملرسلنی والأوصیاء )علیهم السالم( بأأن تسأأل عن دینك وال تسأأل عن امسك أأو وظیفتك، حیث ورد

 .لسالم( قوهلم: سل عن دینك حیت یقال عنك جمنونالطاهرین أ ل محمد )علیهم ا

وِر فاََل َأنَساَب بَیْنَهُْم یَْوَمِئٍذ َواَل یَتََساءلُوَن﴾]املؤمنون:  َذا نُِفَخ يِف الصُّ
ِ
[، فأأین أأنمت من كتاب 101وقال تعایل: ﴿فَا

احلق من الباطل؟؟!! ما هللا وأأین أأنمت من عرتة رسولمك الطاهرة وما تركت لمك من العمل تس تطیعون به معرفة 

 .81أأجعبمك وأأنمت تنس بون أأنفسمك ا یل اال سالم وأأنمت بعیدون عنه بعد املرشق عن املغرب

ملعجزة أأهنا او لکن قال الصادق علیه السالم خبالف ما قال الاكطع علیه اللعنة و یقول علیه السالم یف وصف 

 طریقة ایل المتیی بنی املدعی احلق و الباطل.

َراَن َعْن مَعِّهِ  ِ َعْن ُموىَس ْبِن مِعْ ُد ْبُن َأيِب َعْبِد اّلله ثَنَا ُمَحمه ثَنَا عيَِلُّ ْبُن َأمْحََد قَاَل َحده َزَة َعْن  َحده َعْن عيَِلِّ ْبِن َأيِب مَحْ

ُ َعزه  ٍ َأْعَطى اّلله ِ )ع( ِلَّيِ ِعةله َو َجله َأنِْبیَاَءُه َو ُرُسهَلُ َو َأْعَطامُكُ الُْمْعِجَزَة فَقَاَل َأيِب بَِصرٍی قَاَل قُلُْت ِلَيِب َعْبِد اّلله

اله َأنِْبیَاَءُه َو ُرُسهَلُ َو ُحَجَجُه ِلُیْعَرَف ِبِه  ِلَیُكوَن َدِلیاًل عیََل ِصْدِق َمْن أیََت ِبهِ 
ِ
ِ اَل یُْعِطیهَا ا ِصْدُق َو الُْمْعِجَزُة عاََلَمة  ّلِله

اِدِق ِمْن كَ   .82ِذِب الاَْكِذِب الصه

فافه من و ما ادللیل اس تخهبا صدق الصادق من کذب الاكذب  و عیل هذا أأن املعجزة من الأوامر اذلی یعرف

 عیل ید احلجة.تصدر ز جاد روایة هممة یف بیان أأن لک املعجانب اتباع امحد اسامعیل؟و جن

 دی مثلها عیل تبارک و تعایل ظهرهللای الا  اءیوالاوص  اءیالانب جعفر ابن محمد قال :ما من معجزة من معجزات

 .و هبذا یثبت الأمهیة املعجزة و وجودها و کوهنا یف ید احلجة جع!83الاعداءقامئنا المتام احلجه عیل

 .ر شیئًا مثل هذاوحیت الآن مل نفاذا اکن احلق مع ابن الاكطع جیب أأنه أأیت مبعجزة مبینة یعرفها الناس جیعا  
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 امامة املهدینی

ماماً أأربمن الأمور اذلی یفرق بنی الش یعة الامامیة و بنی احلرکة املوسومة ابلامینیة،أأهنم یعتقدون  و  عة وعرشون ا 

 حنن نعتقد ابالثین عرش اماما.

 و قال امحد اسامعیل:

مه أأمئة وهؤالء االثنا عرش همداًی  ...وورد يف الرواایت أأّن بعد اال مام املهدي )ع( اثنا عرش همداًی ومه من ودله

وبعد اال مام املهدي )ع( هبؤالء املهدینی .هدى وهمدیون، ولكن لیسوا اکلأمئة من أ ل محمد علیهم صلوات هللا

االثين عرش تبقى الأرض، ولوالمه لساخت بأأهلها، كام ورد يف الرواایت عن أأهل البیت )ع( أأنه: )لو خلیت 

مام لساخت بأأهلها  .84(الأرض من ا 

 اکنوا من أأربعة وعرشون و ایضا یدعی أأن الرواایت تثبت عقیدهتا و أأن املهدینی تو هو یدعی أأن الأمئة اکن

 ودل الامام املهدی و اکنوا أأمئة بعده علیه السالم.

من ش یعة  و لکن قال الصادق علیه السالم خبالف ما یدعیه املدعی و رصح بأأن املهدینی لیس ابمام و اکنوا

 أأهل البیت علیهم السالم.

أأمحد بن محمد بن معران ادلقاق قال حدثنا محمد بن أأيب عبد هللا الكويف قال حدثنا موىس بن  حدثنا عيل بن

معران النخعي عن معه احلسنی بن یزید النوفيل عن عيل بن أأيب محزة عن أأيب بصری قال: قلت للصادق جعفر 

كون بعد القامئ اثنا عرش بن محمد علیه السالم ای ابن رسول هللا ا ين مسعت من أأبیك علیه السالم أأنه قال ی

ماما و لكنهم قوم من ش یعتنا یدعون الناس ا یل مواالتنا  منا قال اثنا عرش همدای و مل یقل اثنا عرش ا  همدای فقال ا 

 .85و معرفة حقنا

ة و لکن قال أأنه یقول أأن املهدینی لیسوا بأأمئمع الامام الصادق علیه السالم؟ و علیه هل احلق مع املدعی أأو

مك ابحدهام و حياکنوا أأمئة بعد الامام املهدی،و هذا تناقض واحض بنی الالکمنی و عیل العاقل أأن  املدعی أأهنم

 یؤخذ الکم احلق و یرتک الباطل.
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اثنا عرش رجال و نثبتها ابلرواایت املتواترة الیت فأأان نعتقد بأأن املهدینی لیسوا من أأمئة لأان اوال نعتقد بأأن الأمئة 

صادق عیل خالفه و لأطهار علیهم السالم و اثنیا بأأن اذا اکن املهدینی أأمئة،ملاذا یرصح الالینا عن الأمئة ا وصلت

 ی بأأهنم لیسوا ابمام؟واتصحیح الکم الر 

 فامحد اسامعیل اما جاهل أأو خمالف مع الصادق علیه السالم.
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 أأخریةلكمة 

 

 قوهلیامر  ال قائل بأأو  ةیاملقامات الاله  یمنه أأن مدع فهمی  یهذا الوج قرأأ یأأن نقول لک خشص  بجیالآخر  و یف

السالم،و  هیل ع خبالف ما قاهل الصادق  قولیأأنه  نیالسالم و نثبته هناک خمترصا و نب همی عل  نیأأحد من املعصوم

أأسامهئم  مونس تخدی  قةیاحلق  و لکن یف تیأأهل الب  بونحي أأهنم  دعونی ،لأهنمینیاملدع  نیب بای جع  هذا اخلالف یل

 أأهنم کذابون و جاهلون. فهمی هذه احلراکت  عیل طلعیقائد فاسده و لک من ملقاصد سوء و لع

 ستندی ل و عن لک مجمل و جمعو  دوایس تف ی احلق و حتاولوا  الثبات دعواهتم و  عیل سوای من املعلوم أأهنم ل  و

 اذهان الناس و لقد خدعوامه. شوشی احلق مع الباطل و  زجمیو  فةیادعائاهتم ابالکتب الضع 

اعتقد به  ما ریبغ عتقدی و  عةیالش   الفیاملزعوم املوسوم بأأمحد احلسن  ینثبت أأن املدع ةی هذه الوج یف و

 عیل ریسی  احدهام و تاری أأن  زیالقارئ العز  السالم و عیل همی خبالف ما قاهل املعصومون عل  قولیو  عةیالش  

 .نیقیالطر  یاحد

أأن  نیر و نبأأن نتلكم ابختصا ییبعضها و لکن هدفنا الغا ازجیبعض اللكامت و ا و نتعذر منمك من الاطناب یف

و  عةیلش  حبق و اکن مقابال للحق و خمالف احلق و قال خبالف ما قاهل احلق و اکن من أأعداء ا سیل  یاملدع

 .عةیعدة من الش   ضلیو  عةیالش   یف دةیبدعة جد نشأأ ی أأن  اولحي

لأول و الأمر اأأمر  اثبتوا عیل قولیالسالم و هو  هیالسالم و نقول مبا قاهل عل  هیعن الصادق عل  ننای نأأخذ د و

 .فیفرجه الرش  عرش جعل هللا تعایل الأول هو اعتقاد ابالمام الثاین

 والرواایت الیت تدل هبا کثری؛

عنه قال : حّدثنا عبد هللا بن جعفر امحلریيُّ ، عن أأمحد بن محمّد هللاحّدثنا محمّد بن موىس بن املتولّک ريض :امنه

بن عیىس ؛ ومحمّد بن عیىس بن عبید، عن احلسن ابن حمبوب ، عن یونس بن یعقوب ، مّعن أأثبته ، عن أأيب 
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ذا بقیمت دهراً عبد هللا علیه هه قال : كیف أأنمت ا  ذا اکن ذكل  السالم أأن ماممك؟ قیل هل : فا  من معرمك ال تعرفون ا 

كوا ابلأمر الاوهلفكیف نصنع؟ قال :   .86حیّت یس تبنی لمك متسه

حّدثنا أأيب ؛ ومحمّد بن احلسن بن أأمحد بن الولید ريض هللا عنهام قاال : حّدثنا محمّد بن احلسن الصفّار ، عن منها: 

، عن احلسن بن حمبوب ، عن مّحاد بن عیىس ، عن ا حساق بن جریر  العّباس بن معروف ، عن عيّلِ بن همزایر

ذا رصمت يف ، عن عبد هللا بن س نان قال : دخلت أأان وأأيب عیل أأيب عبد هللا علیه السالم فقال : فكیف أأنمت ا 

مام اّل من دعا دعاء الغریق ، فقال هل أأيب :  حال ال ترون فیها ا  ذا وقع هدى ، وال علام یرى ، وال ینجو منها ا  ا 

ذا اکن ذكل  حیّت یتّضح لمك  فمتسكوا مبا يف أأیدیمكهذا لیاًل فكیف نصنع؟ فقال : أأما أأنت فال تدركه ، فا 

 .87الامر

ي هللاّدثنا جعفر بن عيّلِ بن احلسن بن عيّلِ بن عبد هللا بن املغریة الكويّف ريضمنها: ح عنه قال : حّدثين جّدِ

القصبايّنِ ، عن معر بن أأابن اللكيّبِ ، عن أأابن بن تغلب قال : قال يل احلسن بن عیل ، عن العّباس بن عامر 

السالم : یأأيت عیل النّاس زمان یصیبهم فیه س بطة یأأرز العمل فیها بنی املسجدین كام تأأرز احلّیة أأبو عبد هللا علیه

ذ أأطلع هللا عزه وجله هلم جنمهم ، قال : قلت : وما  يف ُجحرها ، یعين بنی مكّة واملدینة ، فبیامن مه كذكل ا 

كونوا عیل ما أأنمت علیه  الس بطة؟ قال : الفرتة والغیبة الماممك ، قال : قلت : فكیف نصنع فامی بنی ذكل؟ فقال:

 .88حیّت یطلع هللا لمك جنممك

قال: احلمك ما حمك به أأعدهلام وأأفقههام وأأصدقهام يف احلدیث وأأورعهام وال  و جاءت یف مقبوةل معربن حنظةل:

یلتفت ا یل ما حيمك به الآخر، قال: قلت: فا هنام عدالن مرضیان عند أأحصابنا ال یفضل واحد منهام عیل 

خذ به من الآخر؟قال: فقال: ینظر ا یل ما اکن من روایتهم عنا يف ذكل اذلي حكام به اجملمع علیه من أأحصابك فیؤ 

منا الأمور ثالثة: أأمر بنی حمكنا ویرتك الشاذ اذلي لیس مبشهور عند أأحصابك فا ن اجملمع علیه ال ریب فیه ، وا 

یل رسوهل، قال رسول هللا صیل هللا  رشده فیتبع، وأأمر بنی غیه فیجتنب، وأأمر مشلک یرد علمه ا یل هللا وا 
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ترك الش بهات جنا من احملرمات ومن أأخذ ابلش بهات علیه وأ هل: حالل بنی وحرام بنی وش بهات بنی ذكل، مفن 

 .89...ارتكب احملرمات وهكل من حیث ال یعمل

 و جیع هذه الرواایت تدل عیل أأننا نمتسک مبا قاهل الصادق علیه السالم.

مل  یمر اذلعرش و الأ  هو ظهور احلجة الثاین هیو اجملمع عل  هیو حنن کنا عل  نای دیأأ  یف یال شک أأن الأمر اذل

لأن  یالبرص لیكأمثال امحد اسامع  ةیملقامات اله  ینیبل هو شاذا،هو ظهور املدعو  هیو ال اجملمع عل  هینکن عل 

طاعة املعصومنی ع  هیالکمه شاذ و ال مجمع عل   السالم. همی ل وحنن ملزمون اب 

بة ال مام لکتانكرس الثواب هذه ا عة،ویالش   دعوایال  حیت لکهمهی  تدواهی و ان مل  مهیدهینسأأل هللا أأن  و

 .هری خلدمته و ادلفاع عنه و احقاق حقه و ابطال غ وفقنایعنا و نسأأهل أأن  ریضی الزمان جع حیت

و  ان ادلفاع عنه من أأوجب الأمور یف عرصان هذا و یف اثبات أأمهیته یکفی أأن الصادق علیه السالم قال: و 

 .90لو أأدركته خلدمته أأایم حیايت

آخر دعواان  ابوالقامس  العیل العظمی و الصالة و السالم عیل عبده و رسوهل املصطفی الأجمدن امحلدهلل أأ و أ

لعاملنی لرتاب ااملصطفی محمد و أ هل الطیبنی الطاهرین املعصومنی،الس امی بقیة هللا یف الأرضنی رویح و أأرواح 

 مقدمه الفداء،و لعنة هللا عیل أأعداهئم أأجعنی من الآن ایل قیام یوم ادلین.

 محمد حسنی احلسیین البحرالس ید 

  

                                                           
 .68ص1،جالکافی_ 89
 .148ص51،جبحار األنوار _ 90



50   |                                   مناظرة بین االمام الصادق و المدعی المارق                                         

 املصادر
آن الکرمی.  القرأ

 .ايب جعفر محمد بن احلسن الطويس،للطوىس ـ الغیبة۱

 .[]الش یخ الصدوقأأيب جعفر محمّد بن عيل بن احلسنی بن اببویه القّميمن الحيرضه الفقیه، ـ۲ 

 .ابقر اجملليس العالمة الش یخ محمد،ـ حبارالانوار۳ 

 الامامة أأمحد اسامعیل.،مدعی ـ املتشاهبات۴ 

 .ثقة الاسالم أأيب جعفر محمد بن یعقوب بن ا حساق اللكیين الرازيالاكیف، ـ۵ 

 القامئ،انظم العقییل. ـ الأربعنی حدیثا یف املهدینی و ذریة۶ 

آن و الس نة،ضیا الزیدی. ـ۷  املهدی و املهدینی یف القرأ

 ن،عالء السامل.اریاخملتة جناینة ملتق رساالت السامء وسف  أأمحد املوعود ـ۸

 ،الش یخ عیل النباطی.الرصاط املس تقمی ا یل مس تحقي التقدمی ـ۹ 

 .[]الش یخ الصدوقأأيب جعفر محمّد بن عيل بن احلسنی بن اببویه القّمي کامل ادلین و متام النعمة، ـ۱۰ 

 .الرازي ایب القامس عیل بن محمد بن عیل اخلزاز القمى، كفایة الاثر يف النص عیل الامئة االثين ـ۱۱

 ،الش یخ املفید.محمد بن محمد بن النعامن،الاختصاص ـ۱۲ 

 مدعی الامامة أأمحد اسامعیل. اجلواب املنری عربالأثری، ـ۱۳ 

 دفاعا عن الوصیة،انظم العقییل. ـ۱۴ 

 البالغ املبنی، انظم العقییل. ـ۱۵ 

 فصل اخلطاب یف جحیة الرؤای اویل الألباب،أأمحد الفیصیل. ـ۱۶ 

 .سلمی بن قیس الهاليل العامري لمی بن قیس هالیل،کتاب س ـ۱۷ 
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 الرجعة اثلث امی هللا الکربی، مدعی الامامة أأمحد اسامعیل. ـ۱۸ 

 .التیه أأو الطریق ایل هللا، مدعی الامامة أأمحد اسامعیل ـ۱۹ 

 ، فیض اکشاین.محمد حمسن بن شاه مرتىضالوایف،  ـ۲۰ 

 الامامة أأمحد اسامعیل.مدعی  بیان احلق والسداد من الأعداد،ـ ۲۱

آن، مدعی الامامة أأمحد اسامعیل.۲۲   ـ ویص و رسول الامام املهدی یف التوراك و الاجنیل و القرأ

 ، مدعی الامامة أأمحد اسامعیل.عقائد اال سالم ویلیه ویسأألونك عن الروحـ ۲۳ 

 .الش یخ أأيب جعفر محمد بن جریر بن رس مت الطربي الصغریـ دالئل الامامة، ۲۴ 

 .[]الش یخ الصدوقأأيب جعفر محمّد بن عيل بن احلسنی بن اببویه القّميـ علل الرشائع، ۲۵ 

 .عيل بن ابراهمی القميـ تفسری القمی، ۲۶ 

 .محمد بن احلسن بن فروخ الصفارأأبو جعفر ، بصائر ادلرجاتـ ۲۷ 

 ـ العجل، مدعی الامامة أأمحد اسامعیل.۲۸ 

 احلیل. بن محمدسن بن سلامین ، احل خمترص البصائرـ ۲۹ 

 .[]الش یخ الصدوقأأيب جعفر محمّد بن عيل بن احلسنی بن اببویه القّمياخلصال،   ـ۳۰ 

 ـ الوصیة املقدسة الکتاب العامص من الضالل، مدعی الامامة أأمحد اسامعیل.۳۱

 .[ الراوندي ]قطب ادلین الراونديقطب ادلین سعید بن هبة هللا ،قصص الانبیاءـ ۳۲ 

 .صفهاینالا یوسوامل یمحمدتق دیس  ، ال فوائد دعاء للقامئ املاكرم یف الیمک ـ ۳۳ 
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