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  :X  إلمام الصادقاقال 

ــة جــ      Xقــدم القــائم  (  ــأتي النجــف فيخــرج إليــه مــن الكوف يش الســفيا�ي حتــى ي
خيـربهم أ�ـه   األربعـاء فيـدعوهم ويناشـدهم حقـه و    ، وذلك يوم ه، والناس معوأصحابه

ارجـع  : فيقولـون  ،......هلل فأ�ـا أوىل النـاس بـاهلل    مـن حـاجين يف ا  : مظلوم مقهور ويقول
   .)١( ).... ، قد خرب�اكم واخترب�اكممن حيث شئت ال حاجة لنا فيك

  
  
  
  

  
  
  
  

                                                            
  .٤٣ص ٤ج :٬X، معجم أحاديث اإلمام املهدي ١٠٣ص ١ج :٬، إلزام الناصب٣٨٧ص ٥٢ج :حبار األنوار  ١
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ا مين هذه من طلبة احلوزات العلمية يف النجف ويف قم ويف كل مكان أن يقبلو رجوأ
رتلوا كالم آل حممد حيث أمرهم اهللا وال يذروا احلكمة ن يfأو ٬،ليمأالنصيحة بني يدي عذاب 

   .ريح للهشيم فيندموا والت حني ندماليمانية ذرو ال

 أقل فلينصفوا أنفسهم وال ٬،)١(﴾لَكُمْ �َاصِحٌ أَمِنيٌأُبَلِّغُكُمْ رِسَاالتِ رَبِّي وَأَ�َا ﴿ يا قوم

  .)٢(﴾إِ�َّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِ�َّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴿ كملكة سبأ

جاء بأمر جديد٬، كما  Xإذا قام  القائم : (قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  روى أبو خدجية
  . )٣()يف بدو اإلسالم إىل أمر جديد دعا رسول اهللا 

الستقبال أمر جديد غري نفسه  أأن يهي عندما يقرأ هذه الرواية أي إنسان يطلب احلق فالبد
بدأ (بعض الروايات وصفت أمر القائم بالغريب وأصحابه بالغرباء  بل إنّ ٬،ما هو مألوف عنده

  .)٤( )كما بدأ فطوىب للغرباء وسيعود غريباً اإلسالم غريباً
وفق ما تريد هي وحبسب اخلطة اليت  Xكل فئة تريد أن يأيت اإلمام  ٬،ولكن مع األسف 
ـر�  Xبل والبد أن يأيت اإلمام  ٬،Xروها لقيامه قر� ـه أروا عن طريق من ق ـذا  ٬،تباع : وهك

ـر ﴿ فإذا جاء ٬، )٥(﴾كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَـدَيْهِمْ فَرِحُـونَ  ﴿ هَـذَا  قَـالُوا لَـوْال �ُـزِّلَ    اإلمام من طريق آخ
      . )٦(﴾الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

                                                            
 .٦٨ :األعراف   ١
 .٣٠ :النمل   ٢
  .٥٣ص ٤ج :٬X، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٣٣٨ص ٥٢ج :حبار األنوار ٣٨٤،٬ص ٢ج :اإلرشاد   ٣
 ٬، موسوعة أحاديث أهل٢٧٤ص ١ج :Xمعجم أحاديث اإلمام املهدي  ٢٢٩،٬ص ٩ج :نيل األوطار للشوكاين   ٤

 .١٣٨ص ٤ج :البيت 
  .٥٣ :املؤمنون   ٥
 .٣١:الزخرف   ٦



  

 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..............................................  ٨

ـه   ٬،ة مل ختطر بباهلم وبأمر جديد فهذا ال يكون اإلمام عندهموإذا جاء خبطّ والبد أن يواج
    :قوله تعاىل وكأنّ ٬،بالتكذيب والسخرية واالستهزاء

ـاعهم   ٬،)١(﴾رَسُولٍ إِلَّا كَا�ُوا بِـهِ يَسْـتَهْزِئُونَ  يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ  ﴿ مل يقرع أمس

   .Xوهكذا حىت ينتهي ¡م األمر إىل قتال اإلمام املهدي ٬، وال يعنيهم
ـس    Xإذا قام القائم ( :Xفعن الباقر  ـف نف سار إىل الكوفة فيخرج منها بضعة أل

ـين    رجع من حيث جئتإ :فيقولون له ٬،يدعون البترية عليهم السالح ـا يف ب فال حاجة لن
ـافق   ٬،فيضع فيهم السيف حىت يأيت على آخرهم ٬،فاطمة مث يدخل الكوفة فيقتل pا كل من

r٢( )وعال مرتاب ويهدم قصورها ويقتل مقاتليها حىت يرضى اهللا عز(.  
   .)رجع يابن فاطمةإ(وهذه نصيحة لكل من خياف املعاد وال يريد أن يواجه اإلمام بقول 

  
     
  

  
  
   
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٣٠ :سـي   ١
  .٣٠٨ص ٣ج:٬X، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٣٣٨ص ٥٢ج :٬، حبار األنوار٣٨٤ص ٢ج :إرشاد املفيد   ٢



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .... مد وآل حممد األئمة واملهدينيوصلى اهللا على حم٬، واحلمد اهللا رب العاملني

رُ            ﴿ :قال تعاىل ذِي أَ�ْـزَلَ عَلَيْـكَ الْكِتَـابَ مِنْـهُ آيَـاتٌ مُحْكَمَـاتٌ هُـنَّ أُمُّ الْكِتَـابِ وَأُخـَ هُـوَ الـَّ
وَمَـا يَعْلَـمُ تَأْوِيلَـهُ     فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِـهِ مُتَشَابِهَاتٌ 

  .)١(﴾ذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِإِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَ

ـهم   ٬،كالم اهللا سبحانه وتعاىل فيه متشابه نّأفيه متشابه كما  كالمهم  وهذا ورد عن
ـام  وكما عب� ٬،Xللمتشابه فيما خيص صاحب هذا األمر  وما أحوجهم  ٬،)٢(  ر اإلم

ـذا   أاً لكم وإنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرX )..... rالرضا  ـاحب ه خذ برقبة ص
  . )٣()Xاألمر 

ـتقيم إمن رد متشابه القرآن ( :Xوعن الرضا  مث  ٬،ىل حمكمه فقد هدي إىل صراط مس
ـاpها  يف أخبارنا حمكم كمحكم القرآن ومتشابه كمتشابه القرآن فردr إنّ Xقال  وا متش

  .)٤( )وال تتبعوا متشاpها دون حمكمها فتضلوا ٬،ىل حمكمهاإ

                                                            
  .٧ :آل عمران   ١
حدثنا حممد بن : روى الصفار يف بصائر الدرجات٬، قالإنّ لكالمهم سبعني وجها٬ً، فقد  فلقد روي عنهم    ٢

قال : (٬، قالXعن أيب عبد اهللا  ٬،عن محران بن أعني ٬،عن أيوب أخي أدمي ٬،عن مجيل ٬،عن حممد بن أيب عمري ٬،عيسى
  .٣٤٩ ص: بصائر الدرجات )إين أتكلم على سبعني وجهاً يل من كلها املخرج

دخلت أنا وأبو  :قال ٬،عن علي بن أيب محزة ٬،عن ابن سنان ٬،حدثنا عبد اهللا عن احلسن بن احلسني اللؤلؤي: وروى أيضاً
هذا مما أمحله إىل  :فقلت أنا يف نفسي ٬،حبرف Xفبينا حنن قعود إذ تكلم أبو عبد اهللا  Xبصري على أيب عبد اهللا 

إين ألتكلم باحلرف الواحد يل فيه سبعون : (مث قال ٬،فنظر يف وجهي :قال .هذا واهللا حديث مل أمسع مثله قط ٬،الشيعة
  . ٣٤٩ص : بصائر الدرجات )وجهاً إن شئت أخذت كذا وإن شئت أخذت كذا

عن أيب عبد اهللا  ٬،عن حممد بن مسلم ٬،عن حممد بن محران ٬،عن حممد بن أيب عمري ٬،حدثنا حممد بن عيسى: وروى أيضاً
X،ا لنتكلم ب: (قال ٬rا سبعون وجها لنا من كلها املخرجإنp ٣٤٩ص : بصائر الدرجات )الكلمة.  

قال أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاين : (Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن األحول ٬،عن احلسن بن حمبوب ٬،حدثنا أمحد بن حممد
 . ٣٤٩ص: بصائر الدرجات )كالمنا إنّ كالمنا لينصرف على سبعني وجهاً

  .١١٠ص ٥٢ج :حبار األنوار٬، ٣٨٠ص :قرب اإلسناد   ٣
  .٣٤٥ص١٧ج :لوسائلا ٬، مستدرك١١٥ص ٢٧ج :)آل البيت(وسائل الشيعة ٬، ٢٦١ص ٢ج: عيون أخبار الرضا   ٤



  

 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..............................................  ١٠

 خلص نيته هللا سبحانه وتعاىل وأراد اخلوض يف فهم كالمهم أفاإلنسان غري املعصوم لو 
 ٬،لرمبا وقع يف سوء الفهم مجلة وتفصيالً Xوباخلصوص يف ما ورد عن قضية صاحب األمر 

الباطل على عقله كونه  لورود ؛وإذا أصاب فهم أمر ما فقطعاً سيقع اخلطأ منه يف فهم أمر آخر
   !؟ ب ألمر ويتحامل على أمر وهو جيهلهما معاًفما بالك فيمن يتعص� ٬،غري معصوم

ـهم    ه حدث يف يوم أنّن�أيعلم  ولعل من خاض يف روايا«م  ـوا أنفس أحد الذين ظلم
لعل املتكلم أراد شيئاً من كالمه ( Xفأرسل إليه اإلمام  ٬،كتب كتاباً يف تفنيد القرآن الكرمي

   .ق كتابه الباطلهذا الشخص ومز� فاتعظ ٬،)١( )غري الذي فهمته أنت
وهم    لعل املتكلم( Xفاسأل هذا السؤال أيضاً لكل من يكتب يف قضية اإلمام املهدي 

    .)أراد شيئاً من كالمه غري الذي فهمته أنت    الرسول واألئمة
  متشابه كالمهم إىل حمكم كالمهم ؟ Xوهل أرجعت يا من تكتب يف قضية اإلمام 

رواية علي بن حممد السمري حمكمة أم متشا¡ة ؟ فإن قلت حمكمة بينة  نّأواآلن أسال هل 
٬، منهم السيد مصطفى الكاظمي كثرية يف فهمها نÂمعامن العلماء لقد صنف كثري  :٬، أقولىناملع
  . وغريهم) رمحه اهللا(والسيد الصدر  ٬،)رمحه اهللا(

                                                            
إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق يف  نّإأبو القاسم الكويف يف كتاب التبديل ( :قال روى ابن شهر آشوب٬،   ١

على اإلمام احلسن  ن بعض تالمذته دخل يوماًأد به يف مرتله وزمانه أخذ يف تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفر�
 خذ فيه من تشاغله القرآن٬،أذكم الكندي عما استأأما فيكم رجل رشيد يردع : Xالعسكري فقال له أبو حممد 

أتؤدي إليه ما ألقيه : غريه٬، فقال له أبو حممد يف ن من تالمذته كيف جيوز منا االعتراض عليه يف هذا أوحن: فقال التلميذ
نسة يف ذلك فقل قد فإذا وقعت األ ٬،فصر إليه وتلطف يف مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله: نعم٬، قال: ؟ قال إليك

هل جيوز أن يكون  ٬،تاك هذا املتكلم pذا القرآنأن أأسألك عنها فإنه يستدعي ذلك منك فقل له  ةحضرتين مسأل
نه من اجلائز ألنه رجل يفهم إذا إ؟ فإنه سيقول لك  نك ذهبت إليهاإمراده مبا تكلم منه غري املعاين اليت قد ظننتها 

ار فص .لغري معانيه فما يدريك لعله قد أراد غري الذي ذهبت أنت إليه فيكون واضعاً: مسع٬، فإذا أوجب ذلك فقل له
ذلك  ىر يف نفسه ورأأعد علي٬، فأعاد عليه فتفكّ: لقى عليه هذه املسألة فقال لهأالرجل إىل الكندي وتلطف إىل أن 

عرض بقليب فأوردته  يءنه شإ: أخربتين من أين لك ؟ فقال أقسمت عليك إالّ: فقال ٬،يف النظر يف اللغة وسائغاً حمتمالً
مرين به أبو أ: فعرفين من أين لك هذا ؟ فقال ٬،كال ما مثلك من اهتدى إىل هذا وال من بلغ هذه املرتلة :عليك٬، فقال

) بالنار وأحرق مجيع ما كان ألفه من ذلك البيت٬، مث إنه دعا اآلن جئت به وما كان ليخرج مثل هذا إالّ: فقال ٬،حممد
 .٣٩٢ص ١٠ج: ٬، حبار األنوار٥٢٥ص ٣ج :مناقب آل أيب طالب



  

  ١١.................................... ب حق من يطلكل إىل العلمية و ات�صيحة إىل طلبة احلوز
ـ اللبس فال  وهذا يدل على عدم وضوح معناها هلم بشكل ال يقبل ـة وتك ـل   ن حمكم ب

ه توجد روايات حمكمة ن�أنك وقعت يف فهم خاطئ للرواية ؟ مث أال تعلم أ٬، فهل ميكن متشا¡ة
ـط    ٬، وهي كثرية جد�ة على وجود سفري قبل قيام اإلمامنة املعىن دالبي� ـها٬، فق ـال من اً وهذا مث

 أوأوم   يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه الشعاب( :٬X، عن الباقر للذكرى
ـى   حىت إذا كان قبل خروجه أتى املوىل الذي كان معه حىت  بيده إىل ناحية ذي طوى  يلق

أنتم  كيف: ٬، فيقولحنو من أربعني رجالً: كم أنتم هاهنا ؟ فيقولون: قولفي٬، بعض أصحابه
ـة  واهللا ل: لو رأيتم صاحبكم ؟ فيقولون و ناوى بنا اجلبال لناويناها معه٬، مث يأتيهم من القابل

ىت يلقوا ٬، فينطلق pم حريوا إىل رؤسائكم أو خياركم عشرة٬، فيشريون له إليهمأش: ويقول
  .)١( )٬، ويعدهم الليلة اليت تليهاصاحبهم

ا كبار علماء الشيعة يف ورواه ٬،ويف قصة اجلزيرة اخلضراء اليت نقلها ثقاة من علماء الشيعة
  :منهم ٬،مصنفا«م

   ).١٧٢ص ٢ج :النجم الثاقب(املريزا النوري يف   
   ).٧٨ص ١ج :جمالس املؤمنني(والسيد نور اهللا التستري يف   

   ).٨٥ص ٢ج :إلزام الناصب(والشيخ علي احلائري يف   

   ).٧٢٩ص :حديقة الشيعة(ردبيلي يف س األواملقد�  

   ).٣٠٠ص :نوادر األخبار(والفيض الكاشاين يف   
   .والشهيد األول حممد بن مكي  
   .)Xتبصرة الوايل يف من رأى القائم املهدي (والسيد هاشم البحراين يف   
   .داية األمةيف تفسري األئمة هل األصفهاينومنهم العالمة املريزا الرضا   
   ).٣٧١ص ٧ج :إثبات اهلداة(ومنهم احلر العاملي يف   
   .ومنهم احملقق الكركي  
  ).٢٢١ص :حبث صالة اجلمعة(ومنهم مؤسس املدرسة األصولية الوحيد البهبهاين يف   
   .يد عبد اهللا شب�ر يف جالء العيونوالس  

                                                            
٬، معجم أحاديث اإلمام ٣٤١ص ٥٢ج :٬، عنه حبار األنوار٥٦ص ٢ج :٬، تفسري العياشي١٨٧ص :النعماينغيبة    ١

 .٢ص ٥ج :املهدي



  

 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..............................................  ١٢

ـات يف     ـة  (ومنهم السيد مهدي حبر العلوم صاحب الكرامات واملقام ـد الرجالي  ٣ج :الفوائ

   ).١٣٦ص

fلرواية علي بن حممد السمري عن اإلمام املهدي  اًبيان نقليX ـا   ( :هذا نصه ـت ي فقل
ـربى   Xسيدي قد روينا عن مشاخينا أنه روي عن صاحب األمر  أنه قال ملا أمر بالغيبة الك

إمنا قال ذلك  Xإنه  ٬،صدقت :فقال ؟ من رآين بعد غيبيت فقد كذب فكيف وفيكم من يراه
ـع  الش نّإغريهم من فراعنة بين العباس حىت يف ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته و يعة مين

ـا  يس منآة وويف هذا الزمان تطاولت املد� ٬،ث بذكرهعن التحد� بعضها بعضاً ه األعداء وبالدن
ـول     Xبربكته و ٬،عنائهمنائية عنهم وعن ظلمهم و ـى الوص ـداء عل ال يقدر أحد من األع

  . )١()إلينا
Ðـيت   إنّ: أقول من باب ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم ٬،¡ذا وإذا مل تكتف القاعدة العقلية ال

ـودة يف  )القضية املهملة بقوة اجلزئية إنّ: (القوم يف املنطق واألصول هي هايقر� ٬، والقضية املوج
) فمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كذاب مفتر(رواية السمري وهي 

ـروج  فبعض من ادعى املشاهدة : (هي بقوة اجلزئية٬، أي تكون هكذاف ٬،قضية مهملة قبل خ
بل توجد قرينة  ٬،٬، وال توجد قرينة خارجية تفيد كليتها)مفتر السفياين والصيحة فهو كذاب

ـه يف   Xوهي الروايات الدالة على إرسال اإلمام املهدي  ٬،خارجية دالة على جزئيتها من ميثل
  .)٣(ورواية اليماين وغريها كثري ٬،)٢( تومنها الرواية اليت مر� ٬،فترة ما قبل القيام

ـية   إنّ: مل يطلع على املنطق واألصول أقولكثر وخصوصاً ملن أح األمر وليتض� ـ إالقض  ام�
… كل من يدعي املشاهدة  :فإذا قلت(٬، كلية أو جزئية ام�إرة واملسو� ٬،أو مهملةتكون مسورة 
… بعض من يدعي املشاهدة : وإذا قلت( .ألنك بدأ«ا بكل ؛قضية كلية٬، فهذه )فهو كاذب
ا إذا أمهلت القضية ومل جتعل هلا سور أم� .ك بدأ«ا ببعضألن� ؛هذه قضية جزئية٬، ف)فهو كاذب

ـة   فال تفيد الكلية إالّ ٬،كل أو بعض فهي تكون بقوة اجلزئية إذا كانت هناك قرينة خارجية دال
ـية   مل توجد هذه القرينة ووجدت قرينة على  نفإ ٬،على كليتها ـذه القض جزئيتها أصبحت ه

                                                            
 .٨٢ص ٢ج :٬، إلزام الناصب١٧١ص ٥٢ج :حبار األنوار   ١
 . Xوهي الرواية املتقد�مة املروية عن اإلمام الباقر    ٢
٬، ككتاب اليماين حجة اهللا٬، والوصية والوصي أمحد احلسن٬، وجامع Xراجع إصدارات أنصار اإلمام املهدي    ٣

 .Xاألدلة٬، وغريها من الكتب اليت جيدها الباحث يف موقع أنصار اإلمام املهدي 



  

  ١٣.................................... ب حق من يطلكل إىل العلمية و ات�صيحة إىل طلبة احلوز
بل توجد قرينة تدل على  ٬،وال توجد قرينة تدل على كليتها ٬،مهملة )١( أعاله٬، والقضية جزئية

Óا جزئية٬، و¡ذا ال تدل رواية السمري على أل فيتحص� .)٢( )وهي روايات األئمة (جزئيتها 
   .٬، واحلمد هللا وحدهمن قريب وال من بعيد انقطاع السفارة ال

   !!!باحملكم عرض اجلدار ؟ يف يضربوك!!! فكيف يرجع احملكم إىل املتشابه ؟

  .)٣(﴾تْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِفَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِ﴿ :قال تعاىل

  )٤( ؟ Xح بعض من كتب عن قضية اإلمام ل هل اليماين بعد الصيحة كما صر�أسامث 
فإذا كان . يف رجب    قيامه أي   وخروج اليماين ٬،الصيحة يف رمضان إنّ: إذن التفت
على  Xيكون خروج اليماين بعد قيام اإلمام    أي يف رجب الذي بعدها    بعد الصيحة 

وهذا  ٬،موشهر رجب يأيت بعد حمر� ٬،ميف حمر� Xقيام اإلمام  نّأل ؛أساس هذا الفهم اخلاطئ
   .بي�ن

مهما أويت  Xب رسول اإلمام املهدي أمورون أن نكذّإننا م :وسبحان اهللا بعضهم يقول
  .عرف بالعلمالذي يأيت يf نّأبينوا  األئمة  ٬، متناسني أنّ)٥( من العلم حبسب رواية السمري

                                                            
 .)اب مفترفمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كذّ(: Xأي قوله    ١
٬، وكتاب قراءة جديدة يف رواية السمري٬، وغريه من Xراجع كتاب الرد القاصم على منكري رؤية القائم    ٢

 .٬، فقد أورد اإلخوة حفظهم اهللا الروايات يف ذلكXإصدارات أنصار اإلمام املهدي 
 .٧: آل عمران   ٣
ه اليماين أو وكذا ينبغي عليهم تكذيب من يدعي أن�: (ومن ذلك البعض هو الشيخ إسحاق الفياض حيث قال   ٤

لعلكم (راجع كتاب  ٬،)بعد الصيحة الزكية فإن تلك الشخصيات املباركة ال تظهر إالّ اخلراساين أو صاحب النفس
  .زادهم اهللا توفيقاً ٬،من إصدارات أنصار اإلمام املهدي )«تدون

٬، حيث قال تعليقاً على رواية اليماين املروية عن ١٥ص: وكما صر�ح بذلك الشيخ حممد السند يف كتابه فقه عالئم الظهور
أن�ها حتد�د عالمة اليماين بعالمة الظهور احلتمي�ة٬، وهي الصيحة : األوىل :ويف الرواية مجلة نقاط: (Xاقراإلمام الب

السماوية٬، وقد ذكر يف أوصاف تلك الصيحة٬، واليت هي نداء جربئيل من السماء أن�ه يسمعه أهل األرض٬، كلّ أهل لغة 
وهذا  .خراساين الذي قد يعب�ر عنه يف روايات اُخرى باحلسينبلغتهم٬، واستيالء السفياين على الشام٬، وهكذا التحديد لل

  .)التحديد يقطع الطريق على أدعياء هذين االمسني قبل الصيحة والنداء من السماء٬، وقبل استيالء السفياين على الشام
السؤال ومن ذلك البعض هو السيد كاظم احلائري يف جوابه لسؤال وجه إليه٬، وإليك أيها القارئ الكرمي نص    ٥

  إىل مكتب املرجع الديين مساحة آية اهللا العظمى السيد كاظم احلسيين احلائري : (واجلواب
  سالم عيكم ورمحة اهللا وبركاته 
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 :لصاحب هذا األمر غيبتني إنّ( :يقول Xعن املفضل بن عمر قال مسعت أبا عبد اهللا  
كيف نصنع إذا  :قلت .سلك أي واد¢ األخرى يقال هلك يفو ٬،يرجع يف إحدامها إىل أهله

   .)١( )ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم اليت جييب فيها مثله إنّ :قال ؟ ذلككان 
ـت   : (Xقلت أليب جعفر  :قال ٬،وعن أيب اجلارود ـل البي إذا مضى اإلمام القائم من أه

ـل و راق وإقرار آل حممد له اإلطباهلدى و :قال؟ بعده ء  يعرف من جييء  فبأي شي ال بالفض
   .)٢( )أجاب ء بني صدفيها إالّ يسأل عن شي

عن أيب (والشيخ علي الكوراين عندما سأله أحدهم يف قناة سحر الفضائية عن هذه الرواية 
ـات   و ٬،Xأبان على أيب عبد اهللا دخلت أنا و :قال ٬،ضرميبكر احل ـرت الراي ذلك حني ظه

                                                                                                                                                                                   
نه ابن اإلمام أمن أهايل البصرة يدعي ) محد احلسنأ(ظهر يف العراق شخص يسمى  :لدينا سؤال نطرحه عليكم وهو

وإحياء املوتى وفلق  Xليله على دعواه لقاءه باإلمام د٬، وXيعة لإلمام ويأخذ الب٬، ورسوله إىل الناس Xاملهدي 
عو كل العلماء للمباهلة ومنهم جناب دنه يأواتبعه بعض الناس فما ردكم عليه ؟ علماً  ٬،القمر٬، وشعاره النجمة اإلسرائيلية

   .السيد
ـ ١٤٢٦/ رجب / ١ مجع من مقلديكم   ه

  اجلواب
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

األول عثمان بن سعيد العمري٬، الثاين حممد بن عثمان ٬، أناب عنه السفراء األربعة Xثبت بالقطع واليقني إن اإلمام 
وقبل وفاة السمري ٬، )رضوان اهللا عليهم(العمري٬، الثالث أبو القاسم احلسني ابن روح٬، الرابع علي بن حممد السمري 

أعظم اهللا أجر إخوانك فيك٬، فإنك ميت لست٬، وقد وقعت : (فيهوإمضاءه يقول  Xبستة أيام خرج كتاب خبط اإلمام 
وسيأيت من شيعيت من يدعي ... الغيبة التامة فال توص إىل أحد من بعدك٬، وال ظهور تقع الصيحة ويظهر السفياين 

  ....)املشاهدة فمن ادعى املشاهدة قبل الصيحة وظهور السفياين فكذبوه 
: يف زمن الغيبة الكربى٬، وإليك نص تلك الفتوى Xملشاهدة لإلمام املهدي كما وأفىت السيستاين بتكذيب مدعي ا

بسمه تعاىل؛ إنّ املوقف الشرعي جتاه من يزعم اللقاء بإمام العصر أرواحنا فداه٬، مباشرة أو عن طريق الرؤيا يف زمن الغيبة (
بل واإلنكار عليه فيما . م من أوامر وغريهاالكربى يتمثل يف عدم تصديقه فيما يدعيه وعدم األخذ مبا ينسبه إليه عليه السال

حيكيه عنه صلوات اهللا وسالمه عليه من األمور املعلومة بطالÓا كبعض ما ذكر أعاله٬، وحنن Óيب بإخواننا املؤمنني وفقهم 
وننصحهم اهللا ملراضيه أن ال ينساقوا وراء مثل هذه الدعاوي وال يسامهوا يف نشرها والترويج هلا بأي حنو من األحناء 

مل يتركوا هذا السبيل٬، ونتضر�ع إىل اهللا تبارك وتعاىل أن يعجل يف فرج إمامنا صاحب  بالتحر�ز عن أصحا¡ا وأتباعهم ما
ـ ١٤٢٢ رمضان ٢١.وجيعلنا من أنصاره وأعوانه Xالعصر   ).ه

 .١٥٧ص ٥٢ج: ٬، عنه حبار األنوار١٧٨ص :غيبة النعماين   ١
  .١٣٩ص ٢٥ج :٬، حبار األنوار٢٠٠ص :٬، اخلصال١٣٧ص: والتبصرة٬، اإلمامة ٢٥٠ص :غيبة النعماين   ٢



  

  ١٥.................................... ب حق من يطلكل إىل العلمية و ات�صيحة إىل طلبة احلوز
ـل  اجلسوا يف  :السود خبراسان فقلنا ما ترى فقال بيوتكم فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رج

  .)١( )فا¦دوا إلينا بالسالح
٬، يف هو اإلمام أو من ميثله مباشرةالذي يقوم بالس نّأحنن نعلم  :وقال ذلك الشخص

ه ال يكون ن�أفالظاهر  ٬،ى يف زمن الظهوركلهم متوفّ Xواألئمة إىل احلسن العسكري 
فهل هذه الرؤى اليت يراها كثري من الناس بالرسول  ٬،بالرؤيا اجتماعهم على صاحب احلق إالّ

على  محد احلسن حق متثل اجتماعهم أ فيها إنّ ويقولون  ٬،والزهراء واألئمة 
          ؟ احلسنمحد أوبالتايل جيب نصرة  ٬،صاحب احلق

ـادة      ٬،اجتماعهم إنّ :فأجاب الشيخ علي الكوراين ـم الس ـة وه ـين فاطم أي اجتماع ب
   !!اهلامشيني
من السادة اهلامشيني ال ينصرون اإلمام  اًكثري نّأالشيخ الكوراين ال يعلم  وكأنّ ٬،بحان اهللاس
X وهذا مثال منها فقط ٬،)٢( ت روايات على ذلككما نص� :  

ـي   Xملا مضى علي بن احلسني ( :قال ٬،عن أيب خالد الكابلي دخلت على حممد بن عل
ـن   أنسي به وإىل أبيك و اعيجعلت فداك قد عرفت انقط: فقلت له ٬،Xالباقر  ـيت م وحش
جعلت فداك لقد وصف يل أبوك صاحب : قلت ؟ ذاصدقت يا أبا خالد فتريد ما: قال. الناس

: قلت ؟ فتريد ماذا يا أبا خالد: قال. رأيته يف بعض الطريق ألخذت بيده هذا األمر بصفة لو
ـد  خالد عن سؤال جمهدو اهللا يا أبا سألتين  :فقال. أريد أن تسميه يل حىت أعرفه بامسه ٬، ولق

ـن  ٬، وحلدثتك به أحداً ثاًلو كنت حمدrو به أحداً سألتين عن أمر ما كنت حمدثاً لقد سألتين ع
  .)٣( )بين فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة أمر لو أنّ

ـوم   نّأ٬، فالظاهر نه ال يعتمد على ظنأكمل الشيخ علي الكوراين إجابته أو الرؤيا باملعص
X  حسن أحواهلا ظن أعند الشيخ علي الكوراين يف !!!  

ـة   ٬، بل حياولون التكذيب بأي� جيعلون البحث عن احلقيقة هدفهمهم ال ٬،سبحان اهللا طريق
   !!ن كانوا غري مقتنعني ¡ا إحىت و

                                                            
 .٤٦٥ص ٣ج: X معجم أحاديث اإلمام املهدي ١٣٨،٬ص ٥٢ج:حبار األنوار :٬، عنه٢٠٣ص :غيبة النعماين   ١
 .كما يأيت ختريج الرواية يف اهلامش اآليت Xعلماً أن�ه روى ذلك يف كتابه معجم أحاديث اإلمام املهدي    ٢
  .٢٢٩ص ٣ج: ٬، معجم أحاديث اإلمام املهدي٣١ص ٥١ج: ٬، عنه حبار األنوار٢٩٩ص  :للنعماينالغيبة    ٣
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ـة   وكما تبي� ٬،بالرؤيا اًوثيق اًمرتبطة ارتباط Xقضية اإلمام املهدي  نّأفمع  ـن الرواي ن م
  : بذلك Xوكما صرح اإلمام الرضا ٬، )١(السابقة 

ـو  ( :Xمث قال  ٬،مسكأعن مسالة الرؤيا ف Xلت الرضا أس( :قال ٬،فعن البيزنطي إنا ل
rخذ برقبة صاحب هذا األمر أاً لكم وأعطيناكم ما تريدون لكان شرX( )٢(.   

هذا مهال ومع ذلك حياولون بكل طريقة إ ٬،ربط الرؤيا برقبة صاحب هذا األمرفاإلمام إذاً ي
ويف ٬، ٬، وهو الرؤيا واليت صدقها واعتمدها القرآن والرسول واألئمة الدليل امللكويت العظيم

   :القرآن

وَقَالَ الْمَلِكُ إِ�ِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُالتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ ﴿   
   .)٣(﴾أَفْتُو�ِي فِي رُؤْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيا تَعْبُرُونَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ

أْكُلُهُنَّ سَـبْعٌ عِجَـافٌ وَسَـبْعِ سُـنْبُالتٍ             و﴿   يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّـدِّيقُ أَفْتِنَـا فِـي سَـبْعِ بَقَـرَاتٍ سِـمَانٍ يـَ
   .)٤(﴾لَعَلَّهُمْ يَعَْلمُونَخُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ 

يَـا أَبَـتِ    فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِ�ِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَ�ِّـي أَذْبَحُـكَ فَـا�ْظُرْ مَـاذَا تَـرَى قَـالَ      و﴿  
  .)٥(﴾افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ�ِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

لَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَـانِ قَـالَ أَحَـدُهُمَا إِ�ِّـي أَرَا�ِـي أَعْصِـرُ خَمْـراً وَقَـالَ الْـآخَرُ إِ�ِّـي أَرَا�ِـي            وَدَخَو﴿  
   .)٦(﴾أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ �َبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِ�َّا �َرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِنيَ

                                                            
  ).فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فا¦دوا إلينا بالسالح( :اليت يقول فيها Xرواية اإلمام الصادق  Xيعين    ١
 .١٠٤ص :٬، خمتصر بصائر الدرجات٣٨٠ص :قرب اإلسناد٬، ٢٢٤ص ٢ج :الكايف    ٢
 .٤٣ :يوسف   ٣
 .٤٦ :يوسف   ٤
 .١٠٢ :الصافات   ٥
 .٣٦ :يوسف   ٦



  

  ١٧.................................... ب حق من يطلكل إىل العلمية و ات�صيحة إىل طلبة احلوز

جَرَةَ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَـا الرُّؤْيـا الَّتِـي أَرَيْنَـاكَ إِلَّـا فِتْنَـةً لِلنَّـاسِ وَالشَّـ        وَإِذْ و﴿  
  .)١(﴾الْمَلْعُو�َةَ فِي الْقُرْآنِ وَ�ُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَا�اً كَبِرياً

   :بياء والصاحلني لتصديقهم الرؤيانواهللا سبحانه وتعاىل ميدح األ

   .)٢(﴾قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِ�َّا كَذَلِكَ �َجْزِي الْمُحْسِنِنيَ ۞وَ�َادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿  

بِكَلِمَـاتِ  وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَـا فَنَفَخْنَـا فِيـهِ مِـنْ رُوحِنَـا وَصَـدَّقَتْ       ﴿  
   .)٣(﴾رَبِّهَا

    .)٤(﴾يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُو﴿  

ـالم  ¡ا ومس�م من كذّويذ ـغاث أح قَـالُوا أَضْـغَاثُ أَحْـالمٍ وَمَـا �َحْـنُ بِتَأْوِيـلِ الْـأَحْالمِ        ﴿ :اها أض
  .)٥(﴾بِعَالِمِنيَ

ـل واهللا سبحانه وتعاىل شهد للمؤمنني وعرض نفسه شاهداً للذين كفروا برساالت   ٬،الرس
   :هي الرؤيا ومن خري الطرق اليت يعرفها الناس لشهادة اهللا سبحانه وتعاىل

   .)٦(﴾وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَاِريِّنيَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَ�َّنَا مُسْلِمُونَ﴿  

   .)٧(﴾اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْقُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ ﴿  

   .)٨(﴾وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴿  

                                                            
 .٦٠ :اإلسراء   ١
 .١٠٥   ١٠٤ :الصافات   ٢
  .١٢: التحرمي   ٣
 .٤٦ :يوسف   ٤
 .٤٤ :يوسف   ٥
 .١١١ :املائدة   ٦
 .١٩ :األنعام   ٧
 .٤٣: الرعد   ٨
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أَعْلَـمُ بِمَـا تُفِيضُـونَ فِيـهِ     أَمْ يَقُولُونَ افْتَـرَاهُ قُـلْ إِنِ افْتَرَيْتُـهُ فَـال تَمْلِكُـونَ لِـي مِـنَ اللَّـهِ شَـيْئاً هُـوَ           ﴿  
   .)١(﴾كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

   .)٢(﴾قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِ�َّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِرياً بَصِرياً﴿  

ـاىل  ٬،حسن القصصأنه الرؤيا ى سبحاومس�  �َحْـنُ �َقُـصُّ عَلَيْـكَ أَحْسَـنَ الْقَصَـصِ بِمَـا      ﴿ :قال تع
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِ�ِّي رَأَيْتُ أَحَـدَ   ۞أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِنيَ  

    .)٣(﴾لِي سَاجِدِينَعَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ 

اقْتَـرَبَ لِلنَّـاسِ حِسَـابُهُمْ    ﴿ :قال تعاىل ٬،هم املكذبون بالرؤيا ر هذه اآليات لتعرف منوتدب�
 ۞مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْـرٍ مِـنْ رَبِّهِـمْ مُحْـدَثٍ إِلَّـا اسْـتَمَعُوهُ وَهُـمْ يَلْعَبُـونَ          ۞وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ 

أَ�ْــتُمْ الهِيَــةً قُلُــوبُهُمْ وَأَسَــرُّوا النَّجْــوَى الَّــذِينَ ظَلَمُــوا هَــلْ هَــذَا إِلَّــا بَشَــرٌ مِــثْلُكُمْ أَفَتَــأْتُونَ السِّــحْرَ وَ
لْ قَـالُوا أَضـْ     ۞قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  ۞تُبْصِرُونَ  غَاثُ أَحْـالمٍ  بـَ

  .)٤(﴾بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ

ـها   ٬،إذن يف القرآن يقص علينا اهللا سبحانه رؤى كثرية وكلها صادقة بعضها ألنبياء وبعض
  … وبعضها …لفراعنة وبعضها 

ـة  و ٬،ق الرؤياوأم موسى تصد� ٬،ق الرؤيا٬، وفرعون يصد�ق الرؤيايصد� Xوإبراهيم  ملك
ـرمي   Xكتاب سليمان  نّأفقد عرفت بالرؤيا  ٬،ق الرؤياسبأ تصد� … و… و… كتاب ك

ـاس  نتم أ٬، فما بالكم حسن القصصأواهللا سبحانه وتعاىل يسميها  ـتم  أوأي صنف من الن  ؟ن

                                                            
 .٨ :حقافاأل   ١
  .٩٦ :اإلسراء   ٢
 .٤    ٣ :يوسف   ٣
 .٥  ١ :األنبياء   ٤



  

  ١٩.................................... ب حق من يطلكل إىل العلمية و ات�صيحة إىل طلبة احلوز
ـا ؟ بوجود اهللا يف تكذيب ا وكيف وصل بكم األمر إىل موافقة املاديني الذين ال يؤمنون  !لرؤي

  .)١( )فإين أُرى يف كل صورة من رآين يف املنام فقد رآين٬،( :يقول والرسول
قد رآه يف  ن يكون صاحب الرؤيا بالرسول أا يضحك الثكلى أنكم تقولون البد ومم

من  نّأ ن الرسول ٬، يف احلديث أعاله يبي�سبحان اهللا .هذا العامل اجلسماين لتصدق رؤياه
عن صورته يف ¡ا ختتلف  ن كانت الصورة اليت رأى الرسول إحىت و٬، رآه فقد رآه حقيقة
  .هذا العامل اجلسماين

٬، فهل يف يف املنام ه الناس إىل الدعاء لرؤية رسول اهللا يوج� Xاإلمام الصادق  مث إنّ 
  !يف هذا العامل اجلسماين ؟ يوجد من شاهد رسول اهللا  Xزمن اإلمام الصادق 

  )٢( ولكن حديثاً ما حديث الرواحلِ ...ودع عنك Óباً صيح يف حجراته 
السيد حممود احلسين يقول البد أن يأيت رسول  حيث إنّوهلم معي إىل هذه الطامة الكربى 

   :ه مل يقرأ قوله تعاىل٬، وكأن�علم ظين هن�أمع العلم  ٬،بعلم األصول Xاإلمام املهدي 

  .)٣(﴾إِلَّا ظَناً إِنَّ الظَّنَّ ال يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَوَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ ﴿

ا مِـنْ سُـلْطَانٍ إِنْ            ﴿ :وقوله تعاىل اؤُكُمْ مَـا أَ�ْـزَلَ اللَّـهُ بِهـَ إِنْ هِيَ إِلَّـا أَسْـمَاءٌ سَـمَّيْتُمُوهَا أَ�ْـتُمْ وَآبـَ
   .)٤(﴾الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَ�ْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىيَتَّبِعُونَ إِلَّا 

   .)٥(﴾وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ ال يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴿ :وقوله تعاىل

السيد  وهو من تقدمي ٬،)ابن فاطمة هذه عقائد رجع ياإ(أحد إصدارات مكتبه وهو  ومع أنّ
ـعون  : (حممود احلسين يقول الكاتب هكذا املمهدون للدجال والسفياين من أئمة الضاللة يس

ه مبحاربة أدلته بتهيئة األذهان والنفوس واألرواح لرفض دليل جد� Xجاهدين حملاربة املعصوم 
ـا¡م    نّأنقياد الناس حنو املرجعية ورمبا وال خيفى على اجلميع ا ٬،املصطفى  ـع وأذن املراج

                                                            
 . ٢٣٥ص ٥٨ج: األنوارحبار    ١
 .١٥٩ص ٣٨ج :حبار األنوار   ٢
 .٣٦ :يونس   ٣
 .٢٣ :النجم   ٤
 .٢٨ :النجم   ٥
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الضالني املضلني تعودوا وعودوا الناس على رفض أي دعوى تكشف زيفهم وكذ¡م وخداعهم 
ذلك الدليل يف العقائد وال  وادعاء أنّ ٬،تلك الدعوة ليست من الفقه وال من األصول نّأبادعاء 

ـق التقييم حيصل م نّأوادعاء  ٬،جيري يف الفقه واألصول ٬، ن أهل اخلربة من يدعو لصاحب احل
ـاء أنّ  ٬،ك ال تفهم الدليلألن� ؛ل عن دليل تومههأوال تس ٬،مصاحب احلق متوه� وادعاء أنّ  وادع

ـداً   نّأل ؛ه سينتصرن�إصاحب احلق لو كان على حق ف ـه وحي يف  ما كان هللا ينمو فعليكم ترك
ـادة   ا منى فسيقول لك اتفإذا كان هللا فسينمو وإذ ٬،واالنتظارالساحة  ـة أو قي ركه فإÓا مرجعي
 فسيقولون لك األصل عدم كونه إماماً أو نائباً ٬،Xكيف وهو اإلمام  :قلت له نّإو ٬،فاسدة
   .٬، أصبحت يف حرية أيها املكلف املسكنيلإلمام

  :احلل يف مقامني ل ما هو احلل ؟أواآلن تس
ـي     ٬،يف هذا الوقت :األول ـلوب علم ـه بأس وهذه الظروف عليك إظهار كذبه وخداع

ـام    كذوبات اليت وقع وأوقعكوأخالقي ببيان التناقضات واإل ـه أم ¡ا وعليك كشف خداع
ـن   ٬،س يف أي حلظة٬، وهذا األمر واجب عليك الحتمالية الظهور املقد�الناس فيكون مثل هذا م

  . Xاء املباشر ضد املعصوم تباعهما فيتفق بالعدأمصاديق الدجال والسفياين أو من 
ـارت    ٬،Xفاألمر واحلكم سيكون للمعصوم  ٬،سيف وقت الظهور املقد� :الثاين ـد أش وق

بعد خلع الزي  القتل ال حيصل إالّ ن أنّومن املتعي� .الروايات إىل وضع السيف وقتل مثل هؤالء
ـه   ؛وعظمته٬، ذكرت ما ذكرت خلطورة املوقف الذي تستروا به وخدعوا الناس به الديين ألن

ومن نفس النجف ومن املخادعني من العلماء حيث يطرح احملاججة  Xسيتكرر مع املعصوم 
ـدعوة   نّأومن الواضح عندك  ٬،وبالقرآنواملناظرة باهللا واألنبياء والنيب األكرم  مثل هذه ال

ـذه  (للمناظرة ترد بأÓا عقائد وال عالقة لنا ¡ا رمبا يرجع قوهلم إىل معىن  ارجع يا أبن فاطمة ه
  . الدين والفقه واألصول خبري نّإف ٬،ودعوتك للعقائد وال حاجة لنا بالعقائد )عقائد

يقدم القائم حيث يأيت النجف فيخرج إليه من الكوفة ( :Xفقد ورد عن اإلمام الباقر 
ـه  إفيدعوهم اإلمام ويناشدهم حقه وخيربهم  ...جيش السفياين وأصحابه والناس معهم  ن

مظلوم مقهور ويقول يا أيها الناس أال من حاجين يف اهللا فأنا أوىل الناس باهللا٬، ومن حاجين 
ـاس     .....يف آدم فانا أوىل الناس بآدم٬، ومن حاجين  ـا أوىل الن ـد فأن ومن حاجين يف حمم

  .).....مبحمد٬، ومن حاجين يف كتاب اهللا فأنا أوىل الناس بكتاب اهللا 



  

  ٢١.................................... ب حق من يطلكل إىل العلمية و ات�صيحة إىل طلبة احلوز
ـاك  افسيقولون يا ابن فاطمة  رجع من حيث جئت ال حاجة لنا فيك قد خربناك واختربن

واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا  ٬،فيقتلهم ...يف فيهم على ظهر النجف فيضع الس
   .)١(انتهى )له الطيبني الطاهرينآمد وعلى حم

ـة    ؛أو نائبه اخلاص ترد دعوته Xاإلمام  نّأر السيد حممود احلسين قر� ٬،إذن ـا قرآني Óأل
ـا     نّأئمة الضالل بأويرد عليه  عقائدية ابتداًء ـد أن تأتين ـن نري ما جئت به عقائد وقرآن وحن

ـه أو   تقدميه للكتاب يعين قبول الفكرة اليت بين عليها الكتاب وإالّ حيث إنّ( ؛باألصول ملا قدم
  ).لسجل حتفظه على الفكرة يف التقدمي

   !!منهر مث ملا جاءت هذه الدعوة اليمانية احلقة وقع السيد حممود احلسين فيما حذّ
ـع   ٬،أنت تضل من تشاء و«دي من تشاء له إالّإفسبحانك ال  ـات    نّأوم ـز الدراس مرك

برعاية السيد السيستاين محل على عاتقه مواجهة هذه الدعوة  Xالتخصصية يف اإلمام املهدي 
ـة   هم لكتا¡ا إالّ اليمانية احلقة وبإصدار كتب ال حماولة صرف أنظار الناس عن الدعوة اليماني

 ٬،ة يقولون توقيع السمري قطعي الصدورفمر� ٬،عن احلق بأي صورة احلقة وحماولة حرف الناس
عندهم قطعي الصدور هو املتواتر وتوقيع السمري يف  نّأمع  ٬،)٢( ح الشيخ حممد السندكما صر�

ـي� ة يقولون اليماين بعد الصيحةومر� .)٣( حسن أحواله خرب آحادأ ـذا  ٬، سبحان اهللا وقد تب ن ه
وهذا باطل  ٬،Xالفهم اخلاطئ فلو كان كذلك لكان خروج اليماين بعد قيام اإلمام املهدي 

  .. ة ومر� ..ة ومر� ٬،قطعاً
   :أم أبوا كتبهم شاءوامواضع من ومع ذلك فقد كتب اهللا احلق يف  :أقول

   ٬،)٤(﴾وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ﴿

  :نقل لك هذه األمثلةأو ٬،وا على كتابة الباطل يف مواضع أخرىÓم أصر�أكما 

                                                            
  ).من السلسلة الوافية(كتاب أرجع يا ابن فاطمة هذه عقائد تقدمي السيد حممود احلسين    ١
 .٥ص: فقه عالئم الظهور   ٢
٬، فقد بي�ن املؤلف وفقه اهللا أنّ Xراجع كتاب قراءة جديدة يف رواية السمري من إصدارات أنصار اإلمام املهدي    ٣

 .التوقيع مرسل أو ضعيف السند
 .٢١: يوسف   ٤



  

 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..............................................  ٢٢

ـيد   للشيخ حممد السند الصادر من هذ )فقه عالئم الظهور(يف كتاب  ـابع للس ا املكتب الت
ـواه   . ٬، وال يقبل غريهإىل التنصيب اإلهلي ليماين يدعوا ر الكاتب أنّيقر� ٬،السيستاين ـا س وبينم

ى ساين يتبن�ااحلسين واخلر إنّ: وبعبارة أخرى( :الدميقراطية واالنتخابات فيقوليقعون يف حفرة 
ـى   ى اليماين إنّبينما يتبن� ٬،ي لألمور واإلصالح العليناإلمامة بالتصد� اإلمامة بالنص اإلهلي عل

   .)١( )Xأثين عشر أخرهم املهدي 
ـل   الساحة اليوم بعد أن تبي� ئانظر بدقة هلذا القول واستقر ٬،واآلن ـات أه ن لك من رواي

ـراق  ٬، فقد تكالهذا الوقت هو وقت الظهور نّأ البيت  بت األمم على املسلمني٬، وعلى الع
ـداد  ) قوات االحتالل(الرايات على قصعتها وقد دخلت  األكلة٬، كتكالب باخلصوص إىل بغ

وحصل  ٬،ب يوم بعد يوم بالفنت وبالرايات اليت جاء«ا من كل مكانومن كل مكان وهي ختر�
ـة    ٬،العراق يكاد ال جيىب له قفيز وال درهم نّأيف زمن الطاغية لعنه اهللا  ـرات وقل ونقص الثم

كما … و … و… وأصبحت السنة كالشهر والشهر كاألسبوع واألسبوع كاليوم  ٬،الربكة
  .)٢( خربوا أ

                                                            
  .اليماين واحلسينيف حبثه عن  ١٦،٬ص: فقه عالئم الظهور   ١
قدام قيام  إنّ: أنه قال) عليهما السالم(عن حممد بن مسلم٬، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد (: روى النعماين يف الغيبة   ٢

 يءولنبلونكم بش﴿: ذلك قول اهللا عز وجل: وما هي ؟ قال: قلت. القائم عالمات بلوى من اهللا تعاىل لعباده املؤمنني
من  يءلنبلونكم يعين املؤمنني بش: قال ٬،﴾من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين

اخلوف ملك بين فالن يف آخر سلطا¦م٬، واجلوع بغالء أسعارهم٬، ونقص من األموال فساد التجارات وقلة الفضل 
موت ذريع٬، والثمرات قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار٬، وبشر الصابرين عند ذلك خبروج : فيها٬، واألنفس قال

  .٢٥٨ص  :غيبة النعماين) القائم
منرب البصرة  Xرقى أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ( :قال ٬،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري ٬،عن أيب سعيد اخلدريو

يا أهل العراقني الكوفة والبصرة أغنياءكم بالشام وفقراءكم  :مث قال ٬،فحمد اهللا وأثىن عليه ٬،فخطب خطبة بليغة خطيباً
 ...يف املشاجرة ستون خصلة  إذا ظهر يف أمة حممد  :قال؟ ني ومىت يكون ذلك يا أمري املؤمن :قال جابر .بالبصرة

الصلوات واتبعت  إذا وقع املوت يف الفقهاء والعلماء وعمرت األشرار والسفهاء وضيعت أمة حممد  :إىل أن قال
ات وتفاكهوا بشتم الشهوات وقلت األمانات وكثرت اخليانات وشربوا القهوات ولعبوا بالشامات وناموا عن العتم

باء واألمهات ورفعوا األصوات يف املساجد باخلصومات وجعلوها جمالس للتجارات وغشوا يف البضاعات ومل األ
 وولدهم غيظاً وأكثروا من السيئات وأقلوا من احلسنات وعصوا رب السماوات وصار مطرهم قيظاً ٬،خيشوا النقمات

وأظلم اهلواء واسود األفق  ٬،وأدت احلقوق النساء وقل احلياء وبرح اخلفاء وانكشف الغطاء ٬،وقبلت القضاة الرشاء
نفسد الناس وقربت الساعة وشنئت القناعة وكثرت األشرار وقلت األخيار أوخيفت الطرق واشتد البأس و



  

  ٢٣.................................... ب حق من يطلكل إىل العلمية و ات�صيحة إىل طلبة احلوز
ـكل أو   ساحة الكل يدعوا إىل تنصيب الناسماذا ترى يف ال :أقول  ـاس بش ٬، وحاكمية الن
ه الويل الفقيه ن�أوباعتبار  ٬،ى السيد اخلامنئي لإلصالح العلينيتصد�) ساناخر(ويف إيران . ربآخ

ـيد   ويف العراق السيد حممود احل ٬،)…ي لألمور ى اإلمامة بالتصد�أي يتبن�( ـذلك والس سين ك
ـذه   . والكل يدعوا إىل حاكمية الناس … و… إىل االنتخابات و السيستاين يدعو ـط ه فق

  . نصيب اإلهلي ال غري وأقول ال غريمانية املباركة هي الداعية إىل التالدعوة الي
٬، يف هذه الدعوة اليمانية املباركةى أي شخص أن يأيت مبثال واحد غري ما موجود وأحتد�

ة تامة وهذه حج� ٬، وهو يدعو إىل التنصيب اإلهلي بالنص والوصية من رسول اهللا حممد
  .همن كتابه ورأي اًعلى الكاتب إن كان متيقن

وإذا خرج ( ٬X، فيعلق على قول اإلمام تب يف التعليق على رواية اليماينمث يستطرد الكا
٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه ٬، فمن فعل ذلك فهو  فا¦ض إليه فإن رايته راية هدىاليماين

الرواية تدل على بعبارة أدق : (فيقول٬، )من أهل النار٬، ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم
   .)١( )..ففرق بني التعبري بااللتواء عليه وااللتواء عنه  ٬،مة العمل املضاد حلركته إلفشاهلاحر

ـه  ن للناس اليماين فاحملر�ن تبي�إنه حىت وأفالكاتب يريد  م هو الوقوف ضده ال اإلعراض عن
  .سبحان اهللا ٬،سبحان اهللا ٬،سبحان اهللا ٬،وترك مناصرته

                                                                                                                                                                                   
دين وأكلوا سفار وظهرت األسرار وكثر اللواط وجارت السالطني واستحوذت الشياطني وضعف الوانقطعت األ

وتكاىف  ٬،مال اليتيم و¦روا املساكني وصارت املداهنة يف القضاة واحلروب يف السالطني والسفاهة يف سائر الناس
الرجال بالرجال والنساء بالنساء وزخرفوا اجلدارات وعلوا على القصور وشهدوا بالزور وضاقت املكاسب وعزت 

سروج فحينئذ تصري السنة كالشهر والشهركاألسبوع واألسبوع املطالب واستصغروا العظائم وعلت الفروج على ال
إذا عمرت  :قال ؟ ومىت يكون ذلك يا أمري املؤمنني :جابر قلت :قال .كاليوم واليوم كالساعة والساعة ال قيمة هلا

اكون يظهر يف آخر الزمان أقوام وجوههم وجوه اآلدميني وقلوpم قلوب الشياطني سف الزوراء إىل أن قال فحينئذ¢
واحلليم فيهم غاوي والغاوي فيهم حليم  ٬،ن غبت عنهم اغتابوكإن تابعتهم عيبوك وإالدماء أمثال الذئاب الضواري 

واملؤمن فيهم مستضعف والفاسق فيهم شريف صبيهم عارم وشاpم شاطر وشيخهم منافق ال يوقر صغريهم كبريهم 
 ٬،أيديهم فقر والعز pم ذل اخوان العالنية أعداء السريرة وطلب ما يف يوال يعود غنيهم فقريهم وااللتجاء إليهم خز

فحينئذ يسلط اهللا عليهم أشرارهم ويدعو خيارهم فال يستجاب هلم دعائهم فعند ذلك تأخذ السالطني باألقاويل 
 ١٣ج :جامع أحاديث الشيعة) ...والقضاة بالرباطيل والفقهاء مبا حيكمون بالتأويل والصاحلون يأكلون الدنيا بالدين 

 .فراجع إن أردت املزيد ٢ج:إىل كثري من العالمات يف كتاب العجل Xوقد تعر�ض السيد أمحد احلسن  .٣٧٥ص
  .يف حبثه عن اليماين واحلسين ١٦،٬ص :فقه عالئم الظهور   ١
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ـا  إىل احلق نه يدعوأوهو بسبب  ؛يف Óاية الرواية تعليل حرمة االلتواء مع أنّ ـإذا ك ن ٬، ف
إذا كان هو احلق والداعي إىل احلق واحلق واحد ال  :٬، فأقولاًجائزاإلعراض عنه وترك مناصرته 

 ن املعىن األول املتبادر لكلمةإ٬، وفأين يتاه بكم وأين تذهبون ٬،الضالل د فماذا بعد احلق إالّيتعد�
ـة    تتضمنها )عن(فكلمة  ٬،ظهرك وإعراضك عنه اءهااللتواء هو االستدارة وإعط ـس كلم نف

  .)وال حيل ملسلم أن يلتوي عنه أو عليه(فاملراد بالرواية  ٬،االلتواء
ـر   انه دعأفلو  ٬،نه يدعو إىل احلق مجلة وتفصيالًأإىل احلق تعين  وكلمة يدعو إىل احلق يف أم

fإىل احلق يف أمر آخر ال يقول عنه املعصوم  ومل يدعX) : ـه ٬،  وال حيل ملسلم أن يلتوي علي
ـه   ٬،)ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ؛فمن فعل ذلك فهو من أهل النار وبالتايل يوج

ـم و والقاعدة العقائدية اليت تقر�( تباعهإالناس إىل  ـه ال  إ .. ها احلوزات العلمية يف النجف وق ن
ـي  تباعإبلكان األمر  وإالّ ٬،غري املعصوم تباعبإيصح األمر  ـأ    ؛من خيطئ ويعص ـورود اخلط ل

ـل   ٬،باملعصية اًغري املعصوم أمر تباعبإوبالتايل يكون األمر  ٬،واملعصية من غري املعصوم وهذا باط
  ).قطعاً

ـا  ة خيرجهم من حق وهذا يعين العصمنه ال يدخل الناس يف باطل والأفاملراد إذاً  ٬، ومن هن
  . Xاليماين نائب خاص وسفري عن اإلمام املهدي  نّأتعلم 

ـن  ٬، واملهدي األه املهدي األول الوارد يف وصية رسول اهللان�إهذا مع العلم  ول حجة م
ـه (املستفاد من  ٬، كما أنّنصوص العصمةحجج اهللا ومعصوم م ٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي علي

ا أن يتواله اإلنسان م�أف ٬،اليماين صاحب والية إهلية أنّهو ) فمن فعل ذلك فهو من أهل النار
  .فالنار وإالّ ٬،ويتربأ من عدوه

ـوا   ( :Xويف موضع آخر يعلق هذا الكاتب على قول الباقر     ـد خرج كأين بقوم ق
ا إىل صاحبكم٬، قتالهم شهداء٬، أمr وال يدفعو¦ا إالّ .....باملشرق يطلبون احلق فال يعطونه 

  .)١( )ألبقيت نفسي لصاحب هذا األمرأين لو أدركت ذلك 
ـدي  إ… ( :فيقول ـن   Xنه دال على أرجحية ادخار النفس والنصرة إىل خروج امله م

  . )٢( )…مكة على االلتحاق براية اليماين 
                                                            

 .٢٦٩ص ٣ج :Xمعجم أحاديث اإلمام املهدي  ٢٣٤،٬ص ٥٢ج :٬، عنه حبار األنوار٢٨١ص: غيبة النعماين   ١
 .٬، يف حبثه عن اليماين واحلسين١٩ص :الظهور فقه عالئم   ٢



  

  ٢٥.................................... ب حق من يطلكل إىل العلمية و ات�صيحة إىل طلبة احلوز
ـأل  أي وضحالة تفكري من يطرح هكذا رأي٬، ن اتضح مما سبق سذاجة هذا الرأأوبعد  س

ـروهم   ئمة فاأل٬، فقط هذا السؤال هل على الناس أن تطيعك أم أن يطيعوا األئمة  أم
ـدعياً أنّ  ٬،لناس خبذالن اليماين وترك نصرتهبالنهوض إىل اليماين ونصرته وأنت تأمر ا ـه   م قول

X )يدل على توجيه  ه متشابه والن�أ٬، مع دال على ذلك) ألبقيت نفسي لصاحب هذا األمر
٬، بل ما يدل عليه هو احلفاظ على النفس حىت الن اليماين من بعيد وال من قريبخذىل إالناس 

ـذا  ين تذهبونأ٬، وحركة اإلمام تبدأ باليماين فأين يتاه بكم وXتبدأ حركة اإلمام  ٬، وملاذا ه
وكما  ٬،Xه وزير اإلمام املهدي ن�أىل خذالن اليماين مع إد يف إضالل الناس وتوجيههم التعم�
ذين حيكمون يف دولة العدل واملهدي األول وأبو املهديني ال Xصي اإلمام املهدي ه ون�أن تبي�

  . اإلهلي
باهللا العلي العظيم٬، أليس اليماين هو وزير اإلمام املهدي  وال قوة إالّ ٬،اهللا وال حول له إالّإال 
X  ٬، فراية اليماين هي راية اإلمام املهدي فكل وزير حيمل راية القائد ٬،رايتهوحاملX 

  .راية رسول اهللا  ٬X، كما محل علي ابن أىب طالب ذا«ا٬، فالراية واحدة وحاملها اليماين
يعته من أهل النار كثرية  والروايات بالنهوض لليماين ونصرته ووجوب بيعته واملتخلف عن ب

ة اليماين وحماولة صرفهم ختذيل الناس عن نصر هم له إالّ الشيخ السند ال ٬، والظاهر أنّوحمكمة
٬، فمن فعل ذلك فهو وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه( :قال عن اليماين Xاإلمام  نّأمع  ٬،نهع

     .)من أهل النار
ل الناس وصرفهم عندما خذّ )١( موسى األشعري رين مبوقف أيبوموقف هذا الكاتب يذكّ

ـنب   وما هذا إالّ ٬،ر له من املتشا¡ات واملغالطاتمبا تيس� Xيب طالب أبن عن نصرة علي  جل
ـن   ) لعنه اهللا(نا اليت أردت إبليس ألاهي إال  وواهللا ما ٬،انطوت عليه نفسه ـردي م فهي اليوم ت

                                                            
امسه عبد . خبيث ملعون: أبو موسى األشعري(: ذكر الشيخ النمازي بعضاً من ترمجة هذا الرجل اخلبيث امللعون٬، قال   ١

يا علي أنت مع : يقول ولقد مسعت النيب . ولكن مالت الدنيا بأهلها Xأشهد أن احلق مع علي : قال. اهللا بن قيس
٬، كما قاله مجع يظهر منه أنه من أصحاب النيب . ٢٦٧/  ٩ج :٬، وكمبا٣٤/  ٣٨ج :جد )واحلق بعدي معك احلق

وقضاياه يف نصب . وكفره أشهر من كفر إبليس Xوباجلملة هو خبيث وعداوته ملوالنا أمري املؤمنني . من العامة
) ... ٤٤وسقط يف اهلاوية سنة . جاثليق هذه األمةإنه : يف قنوته وقال Xوكان يلعنه أمري املؤمنني . احلكمني مشهورة

  .٤٥٩ص  ٨ج: مستدركات علم رجال احلديث
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ـهادة أنّ  فقد ثقلت عليهم شهادة أنّ ٬،تبعه  املهدي واملهديني من ولده حجج اهللا كما ثقلت ش
  .ة من ولده حجج اهللا على من سبقهمئماألو اًعلي

ىل ترك مناصرة اليماين إرون ظّوا ينأبأعناقهم بدفهؤالء بعد أن أخذت حجية هذه الدعوة 
ـذ  ر الناس من اختاذ هكذا موقفه اليماين بالدليل٬، وأنا أحذّن�أن ثبت إحىت و ٬، فاإلنسان إذا اخت

 Xعندما قبل عبادة اهللا ولكنه رفض السجود آلدم  )لعنه اهللا(هذا املوقف يكون نظري إبليس 
  .واملهدي األول واليماين املوعود بادعائهم وال يقبلون وصيه ورسوله Xفهم يقبلون اإلمام 

ـك   :وبعبارة أخرى ٬،Xورفض والية علي  ومثلهم كمثل من قبل رسول اهللا  نعرف
ـن   ا(: أي ٬،يماين املوعود ولكن ال ننصركابن اإلمام واملهدي األول والوصي وال ـا اب رجع ي

   .)قلوبنا معك وسيوفنا عليك(أو ) فاطمة
  .)١( عض ¡انقل هذه الرواية اليت نقلها حممد السند لتكون حجة عليه لعله يت�أو
ـعة  ......( :قال ٬،Xعن الباقر   ـر   مث خيرج من مكة هو ومن معه الثالمثائة وبض عش

ـادي  ورايته٬، وسالحه٬، ووزيره معه ٬، معه عهد نيب اهللا يبايعونه بني الركن واملقام ٬، فين
ـيب  ٬،السماء٬، حىت يسمعه أهل األرض كلهم املنادي مبكة بامسه وأمره من ـا   ٬،امسه امسه ن م

والنفس الزكية من ولد  ٬،ورايته وسالحه أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب اهللا 
وإياك  .ن أشكل عليكم هذا فال يشكل عليكم الصوت من السماء بامسه وأمرهإف ٬،احلسني

رض وال تتبع لزم األإف ٬،آلل حممد وعلي راية ولغريهم رايات نّإف وشذاذ من آل حممد 
ـ  ٬،من ولد احلسني حىت ترى رجالً أبداً منهم رجالً  نّإمعه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه٬، ف

ـاء   ـا يش . عهد نيب اهللا صار عند علي بن احلسني مث صار عند حممد بن علي٬، ويفعل اهللا م
ـعة  ٬، ٬، وإياك ومن ذكرت لكلزم هؤالء أبداًإف فإذا خرج رجل منهم معه ثالث مائة وبض

ـذا  : حىت يقول ءبالبيدا إىل املدينة حىت ميرr عامداً ٬، ومعه راية رسول اهللا عشر رجالً ه
ـيئات أن  ﴿ مكان القوم الذين خيسف pم وهي اآلية اليت قال اهللا أفأمن الذين مكروا الس

ـا  أو يأخيسف اهللا pم األرض أو يأتيهم العذاب من حيث ال يشعرون  خذهم يف تقلبهم فم
   .)٢( ) ﴾... هم مبعجزين

                                                            
  .٬، يف حبثه عن ذي النفس الزكية وشعيب بن صاحل وغريمها٢٣ص فقه عالئم الظهور   ١
  .٢٢٣ص ٥٢ج  :حبار األنوار٬، ٦٥ص ١ج :تفسري العياشي   ٢
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خذ يف Óاية أووزيره  Xن يف أول الرواية اإلمام املهدي بعد أن بي� Xفاإلمام الباقر 
 ٬،وهو املهدي األول Xمن ولد احلسني  ه الناس إىل رجلووج� ٬،ه التمهيديةالرواية يبني حركت

ن من نفس هذه الرواية فهو وكما هو بي� ٬،ن من بيان اليماين وإصدارات األنصاركما تبي�
٬، واملهدي األول مذكور يف وصية رسول والعهد هو الوصية) نيب اهللامعه عهد ( نّأيوصف ب
) ورايته( ٬،يف بداية ظهوره كما وصفه رسول اهللا Xوهو أول مؤمن باإلمام  ٬،محدأاهللا وامسه 

وسالح ( ٬،اإلهلي ورفض ما سواهىل التنصيب إالدعوة  :أي ٬،البيعة هللا راية رسول اهللا 
   .وهو القرآن والعلم ) رسول اهللا

ـم    Xمام الباقروهذه الدعوة اليمانية املباركة جيتمع فيها كل ما ذكره اإل  فأين يتاه بك
   .وأين تذهبون
ـالً   نّأن بي� Xاإلمام الباقر مث إنّ هذا الذي يأيت خيرج ومعه ثالث مائة وبضعة عشر رج
فهم  ٬،جيتمع له الثالث مائة وثالثة عشر يف مكة Xبينما اإلمام املهدي  ٬،ىل املدينةإويذهب 

  .م من الروايةن يف الكالم املتقد�ة كما هو بي�الذي جيتمعون عليه يف مكّ
ـه  من ولد احلسني حىت ترى رجالً(ا هذا املذكور يف الرواية أم�   ٬، معه عهد نيب اهللا ورايت

 ؛ووصيه Xوهو وزير اإلمام  Xى البيعة لإلمام فهو الذي جيمع األنصار ويتولّ ٬،)وسالحه
وجعل  Xجعل هذا الرجل مع عالمات اإلمام  Xواإلمام  ٬،األول واليماين املوعود املهدي

 ؛الكالم أوليف  Xالدليل عليه العهد والراية والسالح كما جعلها الدليل على اإلمام املهدي 
وأمر اإلمام  ٬،)١( ثبت بالنصوص املتواترةن حجج كما وفاملهدي ٬،ه حجة من حجج اهللاوذلك ألن�

ـد أ(عابر الفرات  تباعبإوكما أمرهم  ٬،اليماين تباعبإكما أمرهم  تباعهبإالناس  Xالباقر  ) مح
ـو   ٬،)محدأ(املهدي األول  تباعبإيف وصيته  وأمرهم الرسول  وهؤالء هم شخص واحد ه

  . ىل الناسإ Xاليماين ووصي ورسول اإلمام 
ـذي    )اليماين راية هدى(ويف كتاب  ـب ال للسيد حممد علي احللو الصادر من نفس املكت

ـة    نّأ٬، هذا املعىن ئسيد السيستاين تستقريرعاه ال ـة اإلهلي اليماين حق حمض فهو يدعو للوالي
ـر   وحاكمية اهللا دون حساب للمعادالت السياسية املوجودة يف الساحة اليت يسيطر عليها الفك

                                                            
راجع كتاب املهدي واملهديني يف القرآن والسنة٬، وكتاب جامع األدلة وغريمها من إصدارات أنصار اإلمام املهدي    ١
X. 
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وهو  ٬،اليماين حامل راية البيعة هللا حقيقة نّأأي  ٬،حاكمية الناس :أي ٬،الدميقراطي واالنتخابات
  . ابات والدميقراطية وحاكمية الناسليها بدعوته إىل حاكمية اهللا ورفضه لالنتخإالداعي 

وال تعين الوالية أو الرباءة املد�عاة قوالً فقط أو شعاراً بر�اقاً دون أن  ...( :حيث يقول
٬، فر�مبا يfدعى بالوالية أو الرباءة ة أثرها على جممل وتفاصيل احلركةتكون هلذه الوالية أو الرباء

٬، بل للوالية والرباءة مسحتها املتميزة ومعاملها ز هذه الدعوىدون أن يترتب على ذلك ما يعز�
ن تكون أحقاً دون  بيته  وأهلشخ�صة اليت حيكم عليها اآلخرون بأÓا والية اهللا ورسوله امل

بل أن تكون مجيع  ٬،ثر يف التعاطي مع األحداث العامةأللمعادالت السياسية وتوجها«ا 
ر عن تلك احلركات وخالف ذلك ميكن أن يعب� ٬،كات تدور حول حمور الوالية والرباءةالتحر�

مري ضمل تكن نابعة عن  :أي ٬،)والئية مرجتلة(ى عن كوÓا حركات ال تتعد�بأÓا حركات 
   .)١( )...هي توجهات سياسية حمضة  الوالء بقدر ما
ـ  …( :ويقول ـة  وسيكون لليماين شأن يف هذه التوجهات اإلصالحية والتغي� رات الفكري

شأن خاضوها يف هذا الروا انتمائهم من جديد بعد قراءات مستقطباً يف حركته أولئك الذين قر�
ـة    بداالً توابني متطهرين أ٬، وسيكون هؤالء ليعلنوا عن انتمائهم بكل قوة ـب الرواي    حس
 ؛ونه خالف احلق وتوانيهم عن نصرتهرهم عن كل ما كانوا يعتقدفالتوبة والتطهر إشارة لتحر�

ـة   ٬،Óم سيشعرون حبقيقة خذالÓم للحق يوم كانوا على خالفهإلذا ف وستfحدث املالحم القادم
ـن   ٬،ة يف ضمائرهم ووجداÓم فيطلبون التوبة من اهللا تعاىلهز� ويعلنون انتمائهم ألية حركة م

ـة    ٬،شأÓا أن تقف مع احلق ويف نصرته ـاين القادم وال جتد هذه التوجيهات سوى حركة اليم
   .)٢( )…ملواجهة انتهاكات السفياين وبطشه 

اليماين يأيت من بالد  نّأالكاتب وقع يف خطأ عندما تصور  أنّوهنا فقط أريد أن أشري إىل 
   .الزيدية املذكورين يف الروايات هم زيدية اليمن نّأو ٬،اليمن

خوة ٬، ويف اإلXولست يف هذا املختصر أريد أن أناقش أخطاء من كتبوا يف قضية اإلمام 
ـيل  شاء اهللا ون إن األنصار من طلبة احلوزة املهدية كفاية وهم متصد� ـة بالتفص . لبيان احلقيق

ـها  وا كتب األنصارأأن يقر Xنصح هؤالء الذين يكتبون حول قضية اإلمام املهدي أو ٬، ومن

                                                            
 .٦٧ص :اليماين راية هدى   ١
    .٧١ص :اليماين راية هدى   ٢
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ـة اهللا (٬، و)البالغ املبني(٬، و)النور املبني(٬، و)الرد احلاسم(و )صمالرد القا(  )اليماين املوعود حج
ـدي    ئا٬ً، ليفهموا شيوغريها…  )دابة األرض(و )الع املشرقط(و ـام امله  Xعن قضية اإلم

ـاء اهللا  وسيتصدى اإل. نا يدركون احلقيقةدوا عن اهلوى واألإذا جتر� ولعلهم خوة األنصار إن ش
  .نصفوا أنفسكم وتبينوا احلقألبيان اخللط املوجود يف كتبكم ف

٬، دين اإلسالم احملمدي احلقيقي السنني وعلى طول تاريخ دين احلق ه على مر�ن�أواعلموا 
ح وتوض� Xن قضية اإلمام املهدي منذ الغيبة إىل اليوم مل تبي� :أي ٬،Xل حممد آاملتمثل ب

حيث بfينت  ؛كما حصل اليوم Xاليت ختص اإلمام املهدي  روايات الرسول واألئمة 
ه وهذ ٬،هذه الروايات وأُحكمت فتبني املراد منها بفضل اهللا وبفضل هذه الدعوة اليمانية احلقة

  .آيات هذه الدعوة عالمة وآية من
إنا نصف صاحب هذا األمر بالصفة اليت  :Xقلت أليب جعفر ( :قال ٬،فعن مالك اجلهين
ـتج  : Xفقال  ٬،ليس ¡ا أحد من الناس ال واهللا ال يكون ذلك أبداً حىت يكون هو الذي حي

   .)١( )ليهإعليكم بذلك ويدعوكم 
ـيته   Xاليت ختص اإلمام املهدي  كم مهما حاولتم فهم روايات آل حممد أي إن� وقض

وكيفية قيامه وما يرافق سنني إرهاصات الظهور وفهم  Xوفهم تفاصيل قضية اإلمام املهدي 
ـى  أو) ال واهللا ال يكون ذلك أبداً( Xفلن تقدروا كما قال  Xبدايات ظهوره  قسم عل

وخصوصاً قبل  ٬،والصفة أراد منها اجلهين صفة الشخص وصفة قضيته وكل ما يتعلق ¡ا. ذلك
ـاقر   ٬،الناس إىل البيعة Xالقيام يف فترة الدعوة باحلسىن اليت يدعو ¡ا اإلمام  وكالم اإلمام الب

X هو  :أي ٬،)هو الذي حيتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه( ح هذا األمر حيث يقول يوض�
ـاس    األمر يلتبس ر أنّإذاً فاإلمام يقر� ٬،الذي يعرفكم خبطابه وبيانه حقيقة هذا األمر ـى الن عل

  .و¡ذا البيان يعرف صاحب احلق ٬،والذي يأيت هو الذي يبني احلقيقة
له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك  ...( :قال ٬،ويف رواية عن رسول اهللا    

أخرج يا ويل اهللا اقتل أعداء اهللا وله رايتان : فناداه العلم 8العلم من نفسه٬، وانطقه اهللا 
   .)٢( ).....وعالمتان

                                                            
 .٣٦٦ص ٥٢ج: ٬، حبار األنوار٣٧٧ص :غيبة النعماين   ١
 .١٨٩ص ١ج:إلزام الناصب٬، ٣١١ص ٥٢ج :حبار األنوار٬، ١٥٥ص :٬، كمال الدين٦٥ص ٢ج:عيون أخبار الرضا   ٢
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ـ   ٬،ةوهذا العلم اليوم ينتشر بني الناس بفضل اهللا وبفضل هذه الدعوة اليمانية املباركة احلقّ
وعشرون ال اثنا عشر كما  ةهم أربع احلجج من آل حممد  فعلم الناس بعد جهل طويل أنّ

ـن أيب  لعلي  واثنا عشر مهدياً كما يف وصية رسول اهللا وهم اثنا عشر إماماً  ٬،يظن الناس ب
   .ليلة وفاته Xطالب 

الناس إىل  ن سر توجيه األئمة و¡ذا تبي� ؛املهدي األول منهم هو اليماين وعلم الناس أنّ
من أراد  طئهخقة متناهية٬، حبيث ال ي٬f، ومن جهة أخرى وصف املهدي األول بد�اليماين من جهة

واملهدي األول كذلك ٬، اين قائد الثالث مائة وثالثة عشراليم نّأ إىل د االلتفات٬، فبمجر�احلق
و … محد و أوأمسه  ٬،٬، وهو من البصرةوثالثة عشر وسابقهم إىل اإلميان وهو أول الثالث مائة

٬، وهو شعار أهل الطلقان ٬،األول وأول األنصار هم شخص واحد اليماين واملهدي نّأتعلم … 
 .)محدأمحد٬، أ(شعارهم كما ورد يف الرواية  نّإحيث 

ىل كل طلبة احلوزات العلمية إ٬، وXونصيحيت إىل كل من يكتب يف قضية اإلمام املهدي 
ـة ٬، ويعطيكونوا منصفني وينصفوا أنفسهم أنّ ـدونوا  أ٬، وفوا قلو¡م على احلكمة اليماني ن ال ي

روا أن ما كتبوه هو احلق املبني والصراط املستقيم فيضلوا الناس بعد أن ظنوÓم يف الكتب مث يقر�
ـو� أاحلساب قريب وقريب جداً و نّإف٬، ئمة ضاللأهم فيكونوا بذلك  ضلوا رون قرب مما تتص

ـم  وبعد ذلك نِ ٬،وعندها سيندم املبطلون Xاإلمام املهدي  بني يدي سيدي وموالي وأيب ع
   :نصب عينيه قوله تعاىل وليضع كل من يكتب حرفاً ٬،احلكم اهللا واملوعد القيامة

   .)١( ﴾إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ  ﴿

نصاف نصح السيد السيستاين وهؤالء الكتاب أن ينظروا بعني اإلأوأنا وأعوذ باهللا من األنا 
فليعلم  ن ينصفوا أنفسهم بالبحث عن احلق وأهله وإالّأو ٬،ىل هذه الدعوة اليمانية املباركةإ

من يقف اليوم بالضد من هذه احلركة اليمانية املباركة سيلعنه التالون كما يلعن اليوم  نّأاجلميع 
  .من وقف ضد رسول اهللا حممد بن عبد اهللا 

ـى   أ٬، كُتب الذي هو برعاية السيد السيستاين ويف Óاية كتب هذا املركز ـن عل محد احلس
وهذه  ٬،على غالف الكتب فلرياجعوا ما كتب ٬،)١( الغالف اخلارجي دون التفات منهم لذلك

                                                            
 .١٨ :ق   ١
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ـده   ٬،عنهم آية أخرى لصاحب احلق ظهرت رغماً فما رأيت شيئاً إال رأيت اهللا قبله ومعه وبع

   .٬، والعاقبة للمتقني)٢( Xكما قال 

   .)٣(﴾وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ﴿

  
  

  أمحد احلسن
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

  ق.هـ ١٤٢٦/  رجب احلرام/  ١

                                                                                                                                                                                   
 :٬، ويف ذلك آيات للمتومسنيXإىل القارئ الكرمي صورة غالف الكتاب الذي كتبوا عليه اسم السيد أمحد احلسن و   ١

 
 .Xوالقائل هو أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  ٨٣،٬ص ٣ج:شرح أصول الكايف للمازندراين   ٢
 .٢١: يوسف   ٣


