إصدارات أنصار اإلمام املهدي
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صغريٌ يُناطِ ُح السَّمَاء !!
رداً على خترصات جالل الدين الصغري اليت تفوه هبا ضد الدعوة اليمانية املباركة

عالء السامل

الطبعة األوىل
 3411هـ  1031 -م

ملعرفة املزيد حول دعوة السيد أمحد احلسن

مينككنك الدوول لىل املوع الااي :
www.almahdyoon.org

واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما.
قصة الكتاب ..
أن ينقسم اخللق املكلَّفون إىل فريقني ،تلك هي إرادهتم واختيارهم منذ البدء ،فكان خط
الساجدين هلل ،اخلاضعني إلرادته ،املسلِّمني ألمره .يقابله خط املعرتضني على اهلل ،الرافضني
السجود ،املتكربين على أمره سبحانه.
وملا كان السجود هلل يتمثل بالسجود خلليفته وطاعته ،كان (خليفة اهلل) بالضرورة احملور الذي
يدور حوله امتحان اخللق يف دنيا االمتحان واالختبار .إذن ،بكلمة واحدة( :دين اهلل = خليفة
اهلل) ،وبدون طاعته ال تبقى قيمة ألي عمل يفعله االنسان.
عن االمام الصادق

 ..( :أن أصل الدين هو رجل ،وذلك الرجل هو اليقين ،وهو

اإليمان ،وهو إمام أهل زمانه ،فمن عرفه عرف اهلل ودينه ،ومن أنكره أنكر اهلل ودينه ،ومن

جهله جهل اهلل ودينه ،وال يعرف اهلل ودينه وشرائعه بغير ذلك اإلمام ،كذلك جرى بأن معرفة
الرجال دين اهلل .) ( )..

املعرف خبليفته ،ومع أ ّن الناس ال دخل هلم
وبالرغم من أ ّن اهلل سبحانه هو من وضع القانون ِّ
بتحديد مالمح ذلك القانون املخشص خلليفة رمهم ذلك أنه خليفته سبحانه ولي خليفتهم
هم ،مع ذلك جند الكثري من الناس اليوم يسمحون ألنفسهم للتدخل بتحديد مناهج تخشصي
اهلدى وصاحبه ،ودليلهم عليه هو أهنم يرون ذلك ،حىت ولو كانت رؤيتهم بعيدة غاية البعد عن
القانون االهلي.
واحلقيقة ،إ ّن أقل ما يقال عن هكذا صنع إنه اهتام للرب الكرمي بعدم كفاية منهاجه وقانونه
للتعريف بصاحب اهلدى ،وإال فما هو وجه االعراض عنه وابتداع غريه ؟!!

 -مختصر بصائر الدرجات :ص.28
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إ ّن هذا الكتاب يف واقعه يناقش أحد املناهج املقرتحة من قبل الخشيخ جالل الدين الصغري،
ويعترب منهاجه املقرتج لي فقط كافيا للتعريف باهلدى ،بل يرى أنه من خالله ميكن متحي
الدعوات ملعرفة االهلي منها عن الدخيل على دين اهلل.
فعلى طريقة الكثري من العلماء ،فتح الخشيخ الصغري (رجل الدين السياسي والعضو يف الربملان
العراقي سابقا ،وإمام مجعة مسجد براثا) موقعا على شبكة االنرتنت جييب فيه أسئلة املستفهمني
عن أمور آخرهتم ودنياهم .وكان من بني األسئلة املوجهة إليه سؤال يتعلق بدعوة السيد أمحد
واليماين املوعود.
احلسن وصي ورسول االمام املهدي
والسؤال كالتايل( :باقر املنصوري (جمموعة حكيميون) :ما هي معلوماتكم عن شصصية من
يدعي أنه ابن االمام وأنه وصيّه (أمحد بن احلسن) والذي بدأت حركته بالتوسع منذ سنتني يف
العراق خصوصا ويف بقية الدول عموما) انتهى السؤال.
فأجابه الخشيخ مبا يظن أنه يبطل دعوة احلق ،وستكون يل وقفات علمية مع أقواله لتمحيصها
وغربلتها ،وسيتضح للجميع أ ّن الرجل قد أعماه جهله وحسده لي إال ،ويفتقر ألبسط
املعلومات اليت حيتاجها الباحث يف املسائل العقائدية .وبوسع اجلميع قراءة جوابه على هذا الرابط:
=766http://sh-alsagheer.com/index.php?show=news&action=article&id

وأل ّن الكتاب موجه يف احلقيقة لطالب احلق ،فقد حرصت على بيان شيء من أدلة دعوة
احلق وصاحبها السيد أمحد احلسن ،وآثرت قدر اإلمكان االختصار ،فكان البحث يف فصلني:
األول :يف بيان بعض أدلة صاحب راية اهلدى.
والثاين :يف عرض تخشكيكات الخشيخ الصغري واهتاماته واإلجابة عنها.
وسيتضح من خالل طيات البحث أ ّن الرجل ال يتحلى بأبسط مقومات احلوار ال من الناحية
العلمية وال حىت االخالقية ،بل أبسط مقومات االنصاف والذوق البخشري السليم.
هذا ،ورجائي من الرب الرحيم عفوه وفضله ،واحلمد هلل أوال وآخرا ،وصلى اهلل على حممد
وآل حممد االئمة واملهديني وسلم تسليما.

الفصل األول
مرحباً بصاحب أهدى الرايات
سأبتدئ بعرض موجز لبعض عالمات الظهور املوثقة اليت حصلت على األرض ،ليتأكد
القارئ أنه يعيش أيام الظهور املقدس.
عالمات دولة العدل االهلي بني يديك !!
 ،واليت تكخشف لكل قارئ أنه يعيش
هذه بعض العالمات اليت أكدهتا روايات آل حممد
أيام دولة العدل االهلي وقرب قيامها بإذن اهلل تعاىل ،وهو أمر يقر به مجيع أتباع األديان رغم
اختالفهم يف مصداق املنقذ الذي ينتظرونه.
فعن الزوراء قال أمري املؤمنني

 ..( :ويعود دار الملك إلى الزوراء وتصير األمور شورى

من غلب على شيء فعله ،فعند ذلك خروج السفياني فيركب في األرض تسعة أشهر

يسومهم سوء العذاب .) ( )..

وتتبّع تاريخ الزوراء وبغداد يكخشف أن ال شورى حدثت فيها غري االنتصابات اليت عقدت
أنه قال( :الويل الويل ألمتي
فيها أخريا ،واليت روى خبصوصها حذيفة بن اليمان عن النيب
فسئل عنهما ،فقال :أما الكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفاتي
من الشورى الكبرى والصغرىُ ،
لغصب خالفة أخي وغصب حق إبنتي ،وأما الشورى الصغرى فتنعقد في الغيبة الكبرى في

الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكامي) ( ).
وعن احلجاز ،ورد عن رسول اهلل

أنه قال( :يحكم الحجاز رجل اسمه على اسم

الحول من البعيد وإذا اقتربت منه ال ترى في عينه شيء،
حيوان إذا رأيته حسبت في عينه َ
 المالحم والفتن – البن طاووس :ص. 31 -8مائتان وخمسون عالمة :ص. 31
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يخلفه له أخ اسمه عبد اهلل ،ويل لشيعتنا منه ،أعادها ثالثا ،بشروني بموته أبشركم بظهور

الحجة)( ).

وقد حكم فهد (وهو اسم حيوان) احلجاز وجاء بعده أخوه عبد اهلل الذي يعاجل املوت كما
هو معلوم للجميع ،وسيكون موته إحدى العالمات املهمة للقائم ،عن أيب بصري قال :مسعت أبا
عبد اهلل

يقول( :من يضمن لي موت عبد اهلل أضمن له القائم ،مث قال :إذا مات عبد

اهلل لم يجتمع الناس بعده على أحد ،ولم يتناه هذا األمر دون صاحبكم إن شاء اهلل،

ويذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور واأليام ،فقلت :يطول ذلك؟ قال :كال) ( ).
وعن مصر وحاكمها ،روي عن أمري املؤمنني

( :صاحب مصر عالمة العالمات وآيته

عجب لها أمارات ،قلبه حسن ورأسه محمد ويغير اسم الجد ،إن خرج فاعلم أن المهدي
سيطرق أبوابكم ،فقبيل أن يقرعها طيروا إليه في قباب السحاب ،أو ائتوه زحفاً وحبواً على

الثلج) ( ).

ومل يكن أحد يعرف أ ّن جد الرئي
.
حممد وقلبه حسن ،متاما كما أخرب

مبارك امسه (سيد) وقام بتغيريه ،كما أ ّن رأس امسه هو

ويكفي أن نعرف أ ّن ما متر به املنطقة العربية من هرج وخلع للحكام قد بينه آل حممد
ملا أوضحوا خلع العرب أعنتها ،كناية عن عزل أنظمة احلكم القائمة فيها ،وهو ما حيصل اليوم.
مث هل يخشك أحد يف حجم التغري احلاصل يف مناخ كوكب األرض ،والذي بات يعرف بظاهرة
االحتباس احلراري وارتفاع درجة حرارة االرض بخشكل غري مسبوق أبدا ،ما أدى اىل عقد املؤمترات
العاملية للتصفيف من أثر هذه الظاهرة اليت تنذر سكان االرض خبطر شديد !! وإذا عرفتم هذا
فهاكم امسعوا ما رواه أمحد بن حممد بن أيب نصر ،قال مسعت الرضا

 المصدر نفسه :ص. 88 -8بحار االنوار :ج 28ص.8 1
 -3كتاب ماذا قال علي (ع) في آخر الزمان :ص.331

يقول( :قبل هذا األمر
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بيوح ،فلم أدر ما البيوح ،فحججت فسمعت أعرابيا يقول :هذا يوم بيوح ،فقلت له :ما البيوح ؟
فقال :الخشديد احلر) ( ).
ناهيك عن كثرة الزالزل واالهنيارات االرضية والفيضانات وما شامهها من كوارث كبرية ،قال
رسول اهلل

( :أبشركم بالمهدي يبعث في امتي على اختالف من الناس وزالزل) ( ).

وهل مسع الناس حبديث االمام الصادق

فيقول( :وكف يطلع من السماء من المحتوم) ( ).

وهو يذكر احملتوم من عالمات القائم

وإذا عرفوا ذلك اآلن ،إذن فليطلعوا على ما ذكرته وكالة ناسا الفضائية ولينظروا التصوير الذي
نخشرته ألهل األرض ،وفيه الكف البادي يف السماء بكل وضوح:
http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/multimedia/photo50-520.html

وغريها الكثري الذي يراه االنسان هذه األيام ،وهو مما أخربت به روايات الطاهرين
ذلك اهنيار النظام العاملي بكل مستوياته السياسية واالقتصادية وغريها.

مبا يف

هل جيب على الناس طاعة اليماني ونصرته ؟
اليماين املوعود من بني أهم العالمات املرتبطة باإلمام املهدي
عبد اهلل الصادق

 ،قال( :خمس قبل قيام القائم

ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية) ( ).

 ،عن ميمون البان عن أيب

 :اليماني والسفياني والمنادي

ولكن :هل املوقف جتاه اليماين كاملوقف من أي عالمة حتصل وتتحقق ،فمثال :هل يصح
وقوف االنسان متفرجا عند ظهور اليماين وانطالقه بدعوته االهلية ؟!
التالية تكفي إلجابة السؤال ،يقول

( :خروج

إ ّن نظرة على رواية االمام الباقر
السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة ،في شهر واحد ،في يوم واحد ،نظام كنظام
 الغيبة للنعماني :ص . 7 -8بحار األنوار :ج  2ص.71
 -3بحار األنوار :ج 28ص.833
 -1كمال الدين وتمام النعمة :ص.916
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الخرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه ،ويل لمن ناواهم ،وليس في الرايات
أهدى من راية اليماني هي راية هدى ألنه يدعو إلى صاحبكم ،فإذا خرج اليماني حرم بيع
السالح على الناس وكل مسلم ،وإذا خرج اليماني فانهض إليه ،فإن رايته راية هدى ،وال
يحل لمسلم أن يلتوي عليه ،فمن فعل فهو من أهل النار ،ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق

مستقيم) ( ).

وهذا يعين:
الناس
 إ ّن اليماين رجل واجب الطاعة على اجلميع ،بدليل أمر االمام الباقرويكون هو املواجه للسفياين
بالنهوض إليه ،وهو رجل يأيت قبل االمام املهدي
واملقاتل له.
ح ّذر اجلميع من االلتواء
 إ ّن اليماين رجل صاحب والية إهلية ،ألن االمام الباقرعليه وجعل النار مصري امللتوي وإن كان يصلي أو يصوم أو يدعي والية آل حممد
املاضني ،وال يكون اليماين مهذا املقام حبيث إن إعراض الناس عنه يدخلهم جهنم وإن
صلوا وصاموا إال إذا كان من خلفاء اهلل يف أرضه ووليا من أولياء اهلل.
 ان اليماين رجل معصوم ،والرواية ن ٌّ على عصمته ،ألهنا صرحت بأنه يدعو اىل احلقوالطريق املستقيم مطلقا ،أي أ ّن اليماين يهدي إىل احلق يف كل أقواله وأفعاله دائما
وأبدا ،وال يتصرف  -ولو ملرة واحدة  -تصرف خيرج به أتباعه من احلق أو يدخلهم يف
ضالل ،وهذا هو معىن العصمة اليت يتحلّى مها مجيع خلفاء اهلل.
فتلص أ ّن اليماين (صاحب راية اهلدى يف عصر الظهور) خليفة من خلفاء اهلل يف أرضه
ّ
ومعصوم يهدي إىل احلق والطريق املستقيم دائما .وال يضر املؤمن بعد معرفته باليماين جهل سائر
الخشصصيات األخرى يف زمن الظهور ،ألنه غري مكلف مبعرفتها فضال عن اتباعها.
والسؤال اآلن :ما هو اسم اليماين ،وإىل من ينتسب ؟ ما هي مواصفاته ؟ أين مسكنه ؟
كيف يثبت حقه وصدقه ؟
 -الغيبة للنعماني :ص.891
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الذين أمرونا بنصرته وحذرونا
وغري ذلك مما يسهم يف التعرف عليه ،فأكيد أن آل حممد
من االلتواء عليه بيّنوا كل ذلك ،وإال فكيف ينصر الناس من ال يعرفون ؟!! هذا ما سيتضح يف
هذا املصتصر إن شاء اهلل.
شخصية (املمهِّد) كما أوضحها آل حممد (عليهم السالم):
غري االمام املهدي
تؤكد الروايات الخشريفة على وجود شصصية أخرى من آل حممد
عند انطالق دعوته االهلية الكربى ،وهذه عدة نقاط تسهم بإيضاح احلقيقة املستورة:
أوالً :وصية رسول اهلل

ليلة وفاته ،فعند مطالعتها جند أهنا  -بعد أن تذكر األوصياء وأهنم

اثنا عخشر إماما واثنا عخشر مهديا ،وتع ّدد أمساء األئمة إىل اإلمام العسكري
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد

 تقول..( : ،فذلك اثنا

عشر إماماً .ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً( ،فإذا حضرته الوفاة) فليسلمها إلى ابنه أول
المقربين له ثالثة أسامي :اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد اهلل وأحمد ،واالسم الثالث:
المهدي ،هو أول المؤمنين) ( ).

وواضح منها أن املهدي أمحد (ابن االمام املهدي) موجود يف زمن الظهور ،بدليل أنه أول
مقرب إىل االمام وأول مؤمن به عند ظهوره ،واملقربون هم أصحابه الثالمثائة والثالثة عخشر،
 ،بل هو اآلخذ البيعة من الناس
والوصي أمحد أوهلم ،فهو موجود إذن يف عصر ظهور االمام
بأمره ،عن حذيفة بن اليمان قال :مسعت رسول اهلل

يقول  -وذكر املهدي( : -إنه يبايع

بين الركن والمقام اسمه أحمد وعبد اهلل والمهدي ،فهذه أسماؤه ثالثتها) ( ).

وبعرض هذا احلديث على الوصية املقدسة نعرف بكل وضوح أ ّن املقصود باملهدي هنا ابن
ووصيه أمحد ألن هذه األمساء وردت له.
اإلمام املهدي
كما أ ّن أمحد هو املوىل الذي يطلع على أمر أبيه وهو ال زال غائبا عن أنظار الناس ،روى
يقول( :إن لصاحب هذا األمر غيبتين
املفضل بن عمر ،قال :مسعت أبا عبد اهلل
 الغيبة للطوسي :ص. 2 – 16 -8الغيبة للطوسي :ص 121ح.193
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إحداهما تطول حتى يقول بعضهم :مات ،ويقول بعضهم :قتل ،ويقول بعضهم :ذهب ،حتى
ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسير ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال غيره،

إال المولى الذي يلي أمره) ( ).

هو ابنه
وال شك يف أ ّن أمر اإلمام هو أمر اهلل ،والذي يلي أمر اهلل بعد اإلمام املهدي
ذرية يف زمن
ووصيه أمحد بن الوصية املقدسة ،كما ّأهنا تكخشف بوضوح أ ّن لإلمام املهدي
الغيبة الكربى.
ثانياً :إ ّن ما يؤكد وجود شصصية يف زمن الظهور ،ترجع يف نسبها آلل حممد

ابو بصري عن أيب عبد اهلل

 ،ما رواه

 ،قال( :يا أبا محمد ،ليس ترى امة محمد فرجاً أبداً ما دام

لولد بني فالن ملك حتى ينقرض ملكهم ،فإذا انقرض ملكهم أتاح اهلل ألمة محمد برجل
منا أهل البيت يسير بالتقى ويعمل بالهدى وال يأخذ في حكمه الرشا ،واهلل إني ألعرفه
باسمه واسم أبيه ،ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين القائد العادل الحافظ لما

استودع يمالها عدالً وقسطاً كما مألها الفجار جوراً وظلماً) ( ).
وإذا كان اآليت أخريا هو االمام املهدي
بيت االمام املهدي

 ،فمن هو اآليت قبله ؟ أكيد أنه الرجل من أهل

 ،الذي قصده أمري املؤمنني

بقوله ..( :يخرج رجل قبل المهدي

من أهل بيته من المشرق يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر ،يقتل ويقتل ويتوجه إلى

بيت المقدس .) ( )..

ثالثاً :إ ّن رسول اهلل

وآله الكرام

أمرونا بنصرة صاحب الرايات السود املخشرقية ،اليت

ال خيتلف اثنان يف دورها يف التمهيد لإلمام املهدي

 ،قال رسول اهلل

( :إذا رأيتم

الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج ،فإن فيها خليفة
المهدي) ( ).
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وملا كان خليفة االمام املهدي
املمهد ،والذي أوضحه االمام الباقر

هو ابنه "أمحد" نعرف السر يف شعار اجليش املخشرقي
بقوله( :إن هلل تعالى كنزاً بالطالقان ليس بذهب وال

فضة ،اثنا عشر ألفاً بخراسان شعارهم" :أحمد أحمد" ،يقودهم شاب من بني هاشم على
بغلة شهباء ،عليه عصابة حمراء ،كأني أنظر إليه عابر الفرات ،فإذا سمعتم بذلك فسارعوا

إليه ولو حبواً على الثلج) ( ).

رابعاً :إ ّن خليفة االمام املهدي
بـ"خليفة القائم" فيما رواه حبة العرين قال :خرج أمري املؤمنني

إىل احلرية فقال( :ليتصلن

بالحيرة مسجداً له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم

ألن مسجد الكوفة ليضيق

أي أول املهديني أمحد ،بكل تأكيد هو املقصود

هذه بهذه  -وأومأ بيده إىل الكوفة واحلرية  -حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير وليبنين
عليهم ،وليصلين فيه اثنا عشر إماماً عدالً) ( ).

واألئمة العدول االثنا عخشر الذين يصلّون يف املسجد الذي يبىن يف عاصمة الدولة املهدوية
،
املباركة هم املهديون األوصياء الذين حيكمون دولة العدل االهلي بعد أبيهم االمام املهدي

لذا ورد يف الدعاء ..( :اللهم كن لوليك القائم بأمرك ،محمد بن الحسن المهدي عليه وعلى
آبائه أفضل الصالة والسالم ،في هذه الساعة وفي كل ساعة ،ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً
ودليالً ومؤيداً ،حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طوالً وعرضاً ،وتجعله وذريته من
األئمة الوارثين .) ( )..
وهم املقصودون أيضا بقول النيب

ملا ذكر املهدي

 ،وما جيريه اهلل عز وجل من

اخلريات والفتح على يديه ،فقيل له :يا رسول اهلل كل هذا جيمعه اهلل له ؟ قال( :نعم ،وما لم
يكن منه في حياته وأيامه هو كائن في أيام األئمة من بعده من ذريته) ( ) ،وبقول الصادق
( :إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين) ( ).
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واألحاديث يف املهديني األوصياء
( ).
املهدي

متواترة ،فمن أراد املزيد فلرياجع كتب أنصار االمام

خامساً :إ ّن خليفة االمام املهدي

ابنه (أمحد) ،كما يطلق عليه اسم املهدي يطلق عليه

وصف القائم أيضا (ألنه قائم بأمر أبيه االمام
هناك قائما خمفي االسم عند الناس ،فعن الباقر

كما عرفنا) ،فقد ورد عن آل حممد

أن

وهو يذكر "القائم" ..( :له اسمان :اسم

يخفى واسم يعلن ،فأما الذي يخفى فأحمد وأما الذي يعلن فمحمد ،إذا هز رايته أضاء لها

ما بين المشرق والمغرب .) ( )..

ويطلق عليه كذلك صاحب األمر (فهو صاحب أمر أبيه

كما عرفنا أيضا) ،يتضح ذلك

إذا ما عرفنا أن أم االمام املهدي هي السيدة نرج عليها السالم وهي بنت قيصر الروم وليست
بخشرهتا سوداء ،لكننا نرى يف ذات الوقت أن هناك من وصف بأنه صاحب األمر أيضا وأمه أمة
سوداء ،عن يزيد الكناسي ،قال :مسعت أبا جعفر

يقول( :إن صاحب هذا األمر فيه سنة

من يوسف ابن أمة سوداء ،يصلح اهلل أمره في ليلة واحدة) ( ) .وسنّته من يوسف أوضحتها

الروايات وهي السجن ،واإلمام املهدي

ال يسجن بكل تأكيد:

عن أىب بصري ،قال :مسعت أبا جعفر الباقر

يقول( :يف صاحب هذا األمر سنن من

أربعة أنبياء :سنة من موسى ،وسنة من عيسى ،وسنة من يوسف ،وسنة من محمد صلوات
اهلل عليهم أجمعين ،فقلت :ما سنة موسى؟ قال :خائف يترقب ،قلت :وما سنة عيسى؟ فقال:
يقال فيه ما قيل في عيسى ،قلت :فما سنة يوسف؟ قال :السجن والغيبة ،قلت :وما سنة
حممد

؟ قال :إذا قام سار بسيرة رسول اهلل

إال أنه يبين آثار محمد ويضع السيف

على عاتقه ثمانية أشهر هرجاً هرجاً حتى رضى اهلل ،قلت :فكيف يعلم رضا اهلل ؟ قال :يلقي
اهلل في قلبه الرحمة) ( ).

 راجع على سبيل المثال :كتاب (االربعون حديثا في المهديين وذرية القائم -8كمال الدين وتمام النعمة :ص.923
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هو من يقود اجليش املخشرقي وحيمل السيف على عاتقه
وإذا عرفنا أ ّن أمحد ابن االمام
مثانية أشهر (كما تقدم يف النقطة الثانية) ،نعرف حينها أ ّن أمحد يطلق عليه قائم وصاحب األمر
أيضا.
سادساً :واضح أ ّن االمام املهدي
وهذه صفته كما رواها الطوسي ..( :ليس بالطويل الشامخ وال بالقصير الالزق ،بل مربوع
شبيه جده رسول اهلل

كما أوضحته الروايات،

القامة ،مدور الهامة ،صلت الجبين ،أزج الحاجبين ،أقنى األنف ،سهل الخدين ،على خده

األيمن خال .) ( )..

هذا ،وقد ورد وصف لخشص
(قلت أليب جعفر

آخر وصف بأنه قائم وصاحب هذا االمر ،روى محران قال:

 :سألتك بقرابتك من رسول اهلل أنت صاحب هذا األمر والقائم به؟ قال:

ال ،قلت :فمن هو بأيب أنت وأمي؟ فقال :ذاك المشرب حمرة ،الغائر العينين ،المشرف
الحاجبين ،عريض ما بين المنكبين ،برأسه حـزاز ،وبوجهـه أثر ،رحم اهلل موسـى) ( ).

 ،وكان عريضا ما بني املنكبني طويال أمسرا ،كما هو مبني
أي أنه شبيه موسى بن عمران
هو املقصود مهذا الوصف ،فمن يكون صاحبه غري
يف الروايات .وإذا مل يكن االمام املهدي
ابنه أمحد وقد تقدم أن وصفي القائم وصاحب االمر يطلقان عليه أيضا.
سابعاً :إذا ما أراد أحد أن يتعرف على مسكن املمهد وأول املقربني أمحد ،فسيجد أ ّن احلقيقة

قد كخشفها جده أمري املؤمنني

ملا سئل عن املقربني (أصحاب االمام الـ

أوهلم بكل وضوح ،فقال( :سمعت رسول اهلل

) ،فحدد مسكن

قال :أولهم من البصرة ،وآخرهم من

اليمامة) ( ) .وعليه فمن أراد أن يلتحق بركب املمهد وأول املقربني فليعلم جيدا أنه من البصرة
كما بينه االمام علي

.

( :رجل من آل حممد ،بل من أهل بيت
ومهذا يتضح أ ّن املمهد اآليت قبل االمام املهدي
االمام املهدي ،وهو ابنه ووصيه وأول مقرب إليه وأول مؤمن به ،وامسه أمحد ،وهو خليفة من
 الغيبة للطوسي :ص.899 -8الغيبة للنعماني :ص.8 2
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خلفاء اهلل يف أرضه ووصي من األوصياء ،ومن البصرة ،وحركته تكون يف الخشرق ،وصفته :أنه
أمسر ،غائر العينني ،مخشرف احلاجبني ،عريض ما بني املنكبني ،بوجهه أثر وبرأسه حزاز).
أمحد هو اليماني املوعود:
انتهينا فيما سبق إىل أ ّن اليماين خليفة من خلفاء اهلل يف أرضه ،ونصرته واجبة على مجيع
 ،يف حني أ ّن نقطة البحث
الناس كما حيرم عليهم االلتواء عليه بن قول االمام الباقر
أمحد خليفة من خلفاء اهلل يف أرضه ،وهو
السابقة خلصنا فيها اىل أن وصي االمام املهدي
قائد راية التمهيد لقيام دولة العدل اإلهلي ،فهل مها شصصيتان أم شصصية واحدة ؟
أعتقد أ ّن قليال من التأمل ٍ
كاف ملعرفة أ ّن الوصي أمحد هو نفسه اليماين املوعود ،ألن الوصية
إىل يوم القيامة ،واليماين لي هو أحد االئمة
املقدسة بيّنت اخللفاء االهليني بعد رسول اهلل
االثين عخشر ،وال خليفة إهليا موجودا يف زمن الظهور غري االمام املهدي وابنه أمحد كما توضح،
فيكون املهدي األول أمحد هو اليماين املوعود ال غري ،هذا أوالً.
وثانياً :لو كان اليماين غري الوصي أمحد وكالمها موجود يف عصر الظهور والتمهيد ،فمن
سيكون احلجة على اآلخر ،ومن هو صاحب راية اهلدى احملمدية وهي واحدة كما هو معلوم ؟
ال ميكن أن يكون اليماين هو صاحب الراية وأمحد ينضوي حتتها ألنه وصي من االوصياء
مذكور امسه يف وصية جده املصطفى  ،كما أ ّن انضواء اليماين حتت راية الوصي أمحد جيعل

من دور اليماين ثانويا واحلال أنه صاحب راية اهلدى يف عصر الظهور بن
بطالن كال االحتمالني ،يتعني أن يكون اليماين هو املهدي األول أمحد.

الرواية ،وإذ تبني

يبقى أ ّن معرفة سبب تلقيبه باليماين يتضح مبعرفتنا أ ّن اليماين هو ميني اإلمام ووصيه الذي
وهم وقبلهم جدهم كلهم ميانية ،ألن أصلهم
يبتدئ به دعوته ،كما أنه من آل حممد
من مكة وهي من هتامة وهتامة من اليمن سابقا ،وكما قال

 -انظر :بحار األنوار :ج 88ص. 37

( :االيمان يمان وأنا يماني) ( )،
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وأمسى جده عبد املطلب الكعبة بالكعبة اليمانية ،راجع كتاب حبار االنوار لتعرف ذلك ،وتعرف
أيضا أن مؤلفه وصف كالم آل حممد باحلكمة اليمانية يف مقدمة حباره ( ).
مَ ْن الذي حيتج على الناس ؟
ملا كان املهدي االول (اليماين) هو اآليت أوال وهو خليفة من خلفاء اهلل ووصي من األوصياء،
وملا كان الناس مجيعا مأمورين بنصرته وحيرم عليهم االلتواء عليه عندما يرفع رايته ،فهم حباجة إذن
إىل أن يتثبتوا من دعوته لتصديقه ونصرته ،وبالتايل فهو الذي حيتج عليهم إلثبات حقه .وأما
ميهد له
اإلمام املهدي
 ،فهو لي حباجة إىل كل ذلك ألنه يأيت الحقا بعده ،وبعد أن ِّ
ٍ
عندئذ عرب وصيِّه وميانيه ،وجيب على الناس تصديقه يف ذلك ألنه -
التعرف عليه
وصيه ،فيكون ُّ
كما تقدَّم  -وصي من أوصياء حممد .
إ ّن كفاية التعرف على اليماين واملهدي األول والرجل املخشرقي الذي يقود رايات الفتح املمهدة
للتعرف على اإلمام ،أمر َّ
يف رواياهتم ،قال أمري املؤمنني
أكده آل حممد
لإلمام املهدي
ُّ

يبني فيها حال َمن يدُّعون التخشيع يف آخر الزمان وتفرقهم واختالفهم ،وتكفري
يف رواية طويلة ِّ
بعضهم بعضا ،وبصق بعضهم يف وجه بعض ،وتأميلهم الفتح من غري جهته ،وانضواء الكثري

منهم حتت راية السفياين ،إىل أن يقول ..( :واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم

مناهج الرسول

فتداويتم من العمى والصم والبكم ،وكفيتم مؤونة الطلب والتعسف

ونبذتم الثقل الفادح عن األعناق ،وال يبعد اهلل إال من أبى وظلم واعتسف وأخذ ما ليس له

"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون") ( ).

و(كفيتم مؤونة الطلب) يعين :أ ّن معرفتكم بطالع املخشرق يكفيكم مؤونة طلب إمامكم
ومعرفته ،فإ ّن غايتكم تتحقَّق مبعرفة طالع املخشرق ،كما أ ّن رواية اليماين املتقدمة كافية هي األخرى
وحرموا االلتواء
التعرف على َرج ٍل أوجب آل حممد النهوض إليه لنصرته َّ
إلثبات هذه احلقيقة ،فإ ّن ُّ
عليه (الكاشف عن كونه خليفة إهليا كما قلنا) ،أكيد ٍ
كاف يف حتقيق الوصول إىل اإلمام املهدي
ومعرفته.
 انظر مقدمة بحار االنوار :ج ص . -8الكافي :ج 2ص 99ح.88
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كيف يعرف الناس خليفة اهلل ؟
بعد أن انتهينا اىل أ ّن اليماين أمحد هو من حيتج على الناس ،فالسؤال اآلن :كيف سيثبت
ال زال غائبا عنهم ومل يظهر هلم ؟
حقه هلم ،خصوصا واإلمام
واجلواب :يتم ذلك من خالل معرفتنا بقانون اهلل يف خلفائه ،فاليماين كما توضح خليفة من
عرف اهلل به خلفاءه السابقني ،فسنة اهلل واحدة ال تتبدل وال
خلفاء اهلل ،وبالتايل يعرفه الناس مبا ّ
تتغري أبدا .فمن كرمه سبحانه أن أبان خللقه ذلك منذ اليوم األول على هذه األرض ،وأي تصور
غري هذا يعين منح املعرتضني على صاحب احلق االهلي العذر بادعاء عدم إمكان التعرف عليه.
والقانون اإلهلي ملعرفة خليفة اهلل يف أرضه باختصار هو:
 الن  ،فاهلل سبحانه هو من ين على خليفته يف أرضه. العلم ،فصليفة اهلل يعلَّمه اهلل األمساء كلها. دعوته اىل حاكمية اهلل ،وأمر اهلل اخللق مجيعا بطاعته.ك لِلْمالئِ َك ِة إِنِّي ج ِ
اع ٌل فِي ْاأل َْر ِ
آد َم
قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ قَ َ
ض َخلِي َفةً َ .....و َعلَّ َم َ
َ
ال َربُّ َ َ
ال أَنْبِئونِي بِأَسم ِاء ه ُؤ ِ
الء إِ ْن ُك ْنتُم ِ ِ
ين﴾( )،
اء ُكلَّ َها ثُ َّم َع َر َ
ض ُه ْم َعلَى ال َْمالئِ َك ِة فَـ َق َ ُ
َْ َ
ْاأل ْ
ْ َ
صادق َ
َس َم َ
﴿فَِإذَا س َّويـته ونَـ َف ْخ ُ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ين﴾( ).
ت فيه م ْن ُروحي فَـ َقعُوا لَهُ َساجد َ
َ ُُْ َ
إ ّن هذه األمور الثالثة هي ما أكدته روايات الطاهرين
* فبالن

أو الوصية :احتج مجيع االنبياء

.

على أقوامهم ،قال اإلمام الرضا

يف بيان

ذلك ..( :وقد كان آدم أوصى هبة اهلل أن يتعاهد هذه الوصية عند رأس كل سنة فيكون يوم
عيد لهم ،فيتعاهدون بعث نوح في زمانه الذي بعث فيه ،وكذلك جرى في وصية كل نبي

حتى بعث اهلل تبارك وتعالى محمداً .) ( )..
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الذي ن عليه عيسى
وهكذا جرت الوصية إىل أن وصلت رسول اهلل حممدا
ال ِعيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائِيل إِنِّي رس ُ ِ
ِ
صدِّقاً
ول اللَّه إِلَْي ُكم ُّم َ
َُ
بامسه ،قال تعاىلَ ﴿ :وإ ْذ قَ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
لِّما بـين ي َد َّ ِ
ِ
ِ ِ
شراً بِر ُس ٍ
َح َم ُد﴾( ).
اس ُمهُ أ ْ
ول يَأْتِي من بَـ ْعدي ْ
َ َْ َ َ
ي م َن التـ َّْوَراة َوُمبَ ِّ َ

﴿ :يا أَب ِ
ك فَاتَّبِ ْعنِي
* وبالعلم :عرف إبراهيم
ت إِنِّي قَ ْد َجاءنِي ِم َن ال ِْعل ِْم َما لَ ْم يَأْتِ َ
َ َ
( )
أَ ْه ِد َك ِ
َّ
َ
و
ه
د
ش
أ
غ
ل
ـ
ب
ا
م
ل
و
﴿
:
وموسى
،
ص َراطاً َس ِويّاً﴾
َ
َ
َّ
استَـ َوى آتَـ ْيـنَاهُ ُح ْكماً َو ِعلْماً
ُ
َ
ُ
َ ْ
َ َ
( )
﴿ :ولَ َّما جاء ِعيسى بِالْبـيِّـنَ ِ
ِِ
ال قَ ْد ِج ْئتُ ُكم
وعيسى
،
ين﴾
ات قَ َ
َوَك َذلِ َ
َ َ
َ َ
ك نَ ْج ِزي ال ُْم ْحسن َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
َطيع ِ
ون﴾( ) ،وحممد ُ ﴿ :ه َو
بِالْح ْك َمة َوِألُبَـيِّ َن لَ ُكم بَـ ْع َ
ض الَّذي تَ ْختَل ُفو َن فيه فَاتَّـ ُقوا اللَّهَ َوأ ُ
ْكتَاب وال ِ
ِ
ِِ
الَّ ِذي بـع َ ِ
ْح ْك َمةَ
ََ
ين َر ُسوالً ِّم ْنـ ُه ْم يَـ ْتـلُو َعلَْي ِه ْم آيَاته َويُـ َزِّكي ِه ْم َويُـ َعلِّ ُم ُه ُم ال َ َ
ث في ْاأل ُِّميِّ َ
ض َال ٍل ُّمبِي ٍن﴾( ).
َوإِن َكانُوا ِمن قَـ ْب ُل لَِفي َ
* وأما طاعة خليفة اهلل ودعوته إىل حاكمية اهلل ورفض حاكمية الناس فالنصوص فيه أكثر من
أن حتصى.
ملا سئلوا عن طريق التعرف
إ ّن هذا القانون اإلهلي هو ذاته الذي أشار إليه أئمة اهلدى
عليهم ،فذكروا الن والعلم طريقا يهتدي به املهتدون إليهم ،عن أيب بصري ،قال :قلت أليب
احلسن

 :جعلت فداك مب يعرف اإلمام؟ فقال( :بخصال :أما أولها فإنه بشيء قد تقدم

من أبيه فيه بإشارة إليه لتكون عليهم حجة ،ويُسأل فيجيب .) ( )..

 ،قال( :االمام منا ال يكون إال معصوماً ،وليست
وعن االمام علي بن احلسني
العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها ولذلك ال يكون إال منصوصاً) ( ).
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وملا سئل الصادق

 :بأي شيء يعرف اإلمام ؟ قال( :بالوصية الظاهرة وبالفضل ،إن

اإلمام ال يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم وال بطن وال فرج فيقال :كذاب ويأكل أموال

الناس وما أشبه ذلك) ( ).

وهو ما كان واضحا لدى علماء الخشيعة رمحهم اهلل ،وهذه بعض نصوصهم:
قال الخشيخ الطوسي ..( :أل ّن اإلمام ال يعلم أنه إمام إال ين ّ عليه نيب ،فإذا ن عليه النيب،
أو ادعى هو اإلمامة جاز أن يظهر اهلل تعاىل على يده علما معجزا ،كما نقوله يف صاحب الزمان
إذا ظهر ،فصار الن هو األصل .) ( )..
وقال الخشيخ املفيد ..( :فأما السمة للمذهب باإلمامة ووصف الفريق من الخشيعة باإلمامية
فهو َعلَم على من دان بوجوب اإلمامة ووجودها يف كل زمان ،وأوجب الن اجللي والعصمة
والكمال لكل إمام .) ( )..
وقال العالمة احللي( :اإلمام جيب أن يكون منصوصا عليه ،ألن العصمة من األمور الباطنة
اليت ال يعلمها إال اهلل تعاىل ،فالب ّد من ن ّ من يعلم عصمته عليه ،أو ظهور معجزة على يده
تدل على صدقه) ( ).
بل إ ّن إمجاع الخشيعة على أ ّن معرفة االمام تكون بالن  ،قال املقداد السيوري يف شرح كالم
العالمة املتقدم( :هذه إشارة إىل طريق تعيني اإلمام ،وقد حصل اإلمجاع على أ ّن التنصي من
.) ( )..
اهلل ورسوله ،وإمام سابق سبب مستقل يف تعيني اإلمام
كما أ ّن هذا القانون يدركه االنسان بالبداهة وبكل بساطة ،فأي انسان ميلك مصنعا أو
مزرعة أو سفينة أو أي شيء فيه عمال يعملون له فيه ،البد أن يعني هلم شصصا منهم يرأسهم
ين عليه باالسم وإال ستعم الفوضى ،كما والبد أن يكون أعلمهم وأفضلهم ،مث بعد ذلك
أي من االمور املذكورة
يأمرهم بطاعته ليحقق ما يرجو ،وإال فإن أي خلل سيحصل نتيجة ترك ٍّ
 الكافي :ج ص 821ح.3 -8االقتصاد :ص. 61
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يكون هو املسؤول عنه ،إضافة ملا يف تركه ذلك من جمانبة احلكمة إىل السفه ،املنزه عنه احلق
سبحانه.
إذا اتضح هذا ،يكون من السهولة مبكان بعده التعرف على اليماين املوعود ،ذلك أننا عرفنا
فيما سبق أنه خليفة من خلفاء اهلل يف أرضه وبالتايل فإ ّن من احلتمي جدا أن ينطبق عليه هذا
القانون اإلهلي ،ويكون هو دليل صدقه وسبيل االهتداء إليه وااللتحاق بركبه.
وهلذا وردت الوصية والعلم سبيال للتعرف عليه عند انطالقه بدعوته اإلهلية ،عن احلارث بن
املغرية النصري ،قال :قلت أليب عبد اهلل
والوقار والعلم والوصية) ( ).

وروى املفضل بن عمر عنه

يجيب فيها مثله) ( ).

 :مب يعرف صاحب هذا األمر؟ قال( :بالسكينة

أيضا ..( :إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي

أيها الناس :داعي اهلل بينكم ويدعوكم لنصرة دين اهلل:
قبل أن تتداعى األمم على العراق (عاصمة دولة العدل االهلي) تداعي اآلكلة على قصعتها،
ويف هناية حكم اجملرم صدام وزمرته الفاسدة وبعد امتالء االرض ظلما وجورا لكل ذي وجدان،
ابنه ووصيه أمحد
أذن اهلل سبحانه بانطالق الدعوة االهلية العاملية ،فأرسل االمام املهدي
 .وكانت الدعوة اليت انطلقت عام  111م
يدعوهم إىل احلق وهدى حممد وآله الطيبني
ذات طابع سري يف بدايتها حىت ثالث سنني تقريبا ،مث أخذت طريقها إىل العلن خصوصا بعد
غزو قوات الدجال األكرب (أمريكا) العراق ودخوهلا من جبل سنام الواقع يف صفوان (أحد أقضية
مدينة البصرة) ،متاما كما أخرب النيب الكرمي
يردهُ الدجال) ( ).
البصرة هو أول ما ُ

 الخصال للصدوق :ص.811 -8الغيبة للنعماني :ص. 72
 -3معجم أحاديث اإلمام المهدي (ع) :ج 8ص.93

يرده الدجال سنام؛ جبل مشرف على
( :أول ما ُ
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وهو لقب
باشر السيد أمحد احلسن (واحلسن نسبة اىل جده االمام احلسن العسكري
يف رواياهتم) بدعوة الناس ،وقبلهم كبارهم ومن بيدهم قرارهم ،اىل احلق
خصه به آل حممد
الذي جاء به والتمهيد لقيام دولة العدل ،وبوسع اجلميع التعرف على تفاصيل البداية عرب
 ،وهو منخشور يف
االستماع خلطابه الذي يوضح فيه كيفية إرساله من قبل االمام املهدي
املوقع الرمسي للدعوة اليمانية املباركة.
" :لي بالطعام وحده حيىي ابن
وأما هدف دعوته فهو ما يوضحه بقوله( :قال عيسى
آدم ولكن بكلمة اهلل" ،وأنا عبد اهلل أقول لكم :بالطعام ميوت ابن آدم وبكلمة اهلل حيىي .فدعويت
وكدعوة حممد
وكدعوة عيسى
وكدعوة موسى
وكدعوة إبراهيم
كدعوة نوح
أبني
 ،أن ينتخشر التوحيد على كل بقعة يف هذه األرض ،هدف األنبياء واألوصياء هو هديف ،و ّ
أبني احنراف علماء اليهود والنصارى واملسلمني
التوراة واإلجنيل والقرآن وما اختلفتم فيه ،و ّ
 .إراديت هي إرادة اهلل سبحانه وتعاىل
وخروجهم عن الخشريعة اإلهلية وخمالفتهم لوصايا األنبياء
ومخشيئته ،أن ال يريد أهل األرض إال ما يريده اهلل سبحانه وتعاىل ،أن متتلئ األرض قسطا وعدال
كما ملئت ظلما وجورا ،أن يخشبع اجلياع وال يبقى الفقراء يف العراء ،أن يفرح األيتام بعد حزهنم
الطويل وجتد األرامل ما يسد حاجتها املادية بعز وكرامة ،أن  ،..وأن  ،..أن يطبق أهم ما يف
الخشريعة العدل والرمحة والصدق) ( ).
ولكن صد كبار رجال الدين ومألهم عن دعوته ،وهي سريهتم دائما عند بعثة كل خليفة
إهلي ،وآمن به بعض الناس مث أخذ عددهم باالزدياد ،وبنيت املساجد واحلسينيات بطريقة بدائية
بسيطة يف عدة مدن عراقية كالنجف وكربالء والبصرة والناصرية والعمارة وبغداد وغريها.
وبدل أن يستمع من بيدهم مصائر الناس لدعوة الرجل ودليل صدقه الذي تنطوي عليه ميينه،
وبعد رفضهم االنصات اىل حجته وطلبه بإجراء مناظرة بينه وبني كرباء األديان (االسالم
والنصرانية واليهودية) ،كلٌّ بكتابه الذي يعتقد به (وطلبه موثق بالتاريخ يف املوقع الرمسي) ،وإال
فاملباهلة بينه وبينهم ليتضح احلق للجميع مهالك الكاذب ،بدل ذلك أفتوا بتكذيبه وهدر دمه ودم
أنصاره وهدم املساجد واحلسينيات اليت بنيت من الطني.
 -كتاب الجواب المنير :ج سؤال رقم  ،8أحد إصدارات أنصار االمام المهدي (ع).

صغري يكاطح السماء13 ........................................................

فصار صاحب القرآن الذي جييب عن عظائمه كما علمنا آل حممد
يؤويه مع كتاب اهلل أحد ،متاما كما أخرب أمري املؤمنني

 ،شريدا طريدا ال

عن زماننا هذا فقال( :فالكتاب

وأهل الكتاب في ذلك الزمان طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد ال
يأويهما مؤو ،فحبذا ذانك الصاحبان واهاً لهما ولما يعمالن له ،فالكتاب وأهل الكتاب في

ذلك الزمان في الناس وليسوا فيهم ومعهم وليسوا معهم ،وذلك ألن الضاللة ال توافق

الهدى وإن اجتمعا ،وقد اجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة ،قد ولوا أمرهم
وأمر دينهم من يعمل فيهم بالمكر والمنكر والرشا والقتل كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب
إمامهم ،لم يبق عندهم من الحق إال اسمه ولم يعرفوا من الكتاب إال خطه وزبره) ( ).

وبات يالقي صاحب هذا األمر والقائم به ما وعده به آباؤه الطاهرون :عن الفضيل بن
يسار ،قال( :مسعت أبا عبد اهلل
مما استقبله رسول اهلل

يقول :إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد

من جهال الجاهلية .قلت :وكيف ذاك ؟ قال :إن رسول اهلل

أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة ،وإن قائمنا إذا قام

أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب اهلل يحتج عليه به) ( ).

والكالم هنا طويل ومرارته مبرارة السنني اليت قاربت عامها الثالث عخشر اليت قاساها اليماين
 ،عن صفوان بن حيىي قال( :قال أبو احلسن
أمحد وأنصاره القلة اليت أخرب عنها آل حممد
الرضا

 :واهلل ال يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا وتميزوا ،وحتى ال يبقى

منكم إال األندر فاألندر) ( ) ،واحلمد هلل على كل حال.
مباذا احتج السيد أمحد احلسن ؟

مبا احتج به قبله خلفاء اهلل عند بعثتهم اىل الناس ،وإذا كان
احتج السيد أمحد احلسن
الن املخشص السم كل خليفة اهلي وعلمه ودعوته الناس اىل حاكمية اهلل مها عرف الناس
خلفاء اهلل السابقني ،فهي ذاهتا أدلة السيد أمحد احلسن اليوم.
 الكافي :ج 2ص.322 -8الغيبة للنعماني :ص.317
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ليلة وفاته تضمنت ذكر اخللفاء االهليني ونصت عليهم بأمسائهم،
فوصية رسول اهلل
فارجعوا إليها جتدون الوصي أمحد فيها واضحا جليا ،وهذا نصها:
عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد ،عن أبيه الباقر ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ،عن
أبيه احلسني الزكي الخشهيد ،عن أبيه أمري املؤمنني
كانت فيها وفاته لعلي

 ،قال :قال رسول اهلل

في الليلة التي

 :يا أبا الحسن ،أحضر صحيفة ودواة ،فأمال رسول اهلل

وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع ،فقال :يا علي ،إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً ومن

سماك اهلل تعالى في سمائه
بعدهم إثنا عشر مهدياً ،فأنت يا علي أول اإلثني عشر إمامّ ،
علياً المرتضى وأمير المؤمنين والصديق األكبر والفاروق األعظم والمأمون والمهدي فال

تصح هذه األسماء ألحد غيرك .يا علي ،أنت وصيي على أهل بيتي حيّهم وميتهم وعلى
نسائي فمن ثبتها لقيتني غداً ومن طلقتها فأنا برئ منها لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة،
وأنت خليفتي على أمتي من بعدي ،فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابني الحسن البر

الوصول ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول ،فإذا
حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي ،فإذا حضرته الوفاة
فليسلّمها إلى ابنه محمد الباقر ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه جعفر الصادق ،فإذا

حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه موسى الكاظم ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه علي
الرضا ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمد الثقة التقي ،فإذا حضرته الوفاة

فليسلّمها إلى ابنه علي الناصح ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه الحسن الفاضل،
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد ،فذلك إثنا عشر

إماماً.

ثم يكون من بعده إثنا عشر مهدياً ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى إبنه أول المقربين

(المهديين) له ثالثة أسامي :أسم كاسمي وأسم أبي وهو عبد اهلل وأحمد ،واالسم الثالث
المهدي ،وهو أول المؤمنين) ( ).

 -الغيبة للطوسي :ص  2ح
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إ ّن الوصية املقدسة ن يخشص خليفة اهلل بامسه الصريح ،والن التخشصيصي بينة اهلية
ومنه البخشارة
وحجة كافية إلثبات صدق صاحبه ،قال تعاىل عن مجيع ما جاء به عيسى
ِ
ِ
اءهم بِالْبـيِّـنَ ِ
شراً بِر ُس ٍ
ات
اس ُمهُ أ ْ
ول يَأْتِي من بَـ ْعدي ْ
َح َم ُد فَـلَ َّما َج ُ َ
باسم رسول اهلل َ ﴿ :وُمبَ ِّ َ
ِ
ين﴾( ) ،وإذا كانت الوصية بينة اهلية فهي اذن ال يدعيها إال صاحبها وإال ما
قَالُوا َه َذا س ْح ٌر ُّمبِ ٌ
كانت بينة.

وا لوصية ال يدعيها إال صاحبها ،ألهنا كتاب عاصم لألمة من الضالل كما وعد بذلك حممد

( :اتوني بصحيفة ودواة ألكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ابداً) ،يف حني أن غري صاحبها

لو أمكن له رفعها واالحتجاج مها على الناس تكون قد سامهت بإضالهلم ،وهذا خالف ما وعد
به وحاشاه من خلف الوعد.
والوصية ال يدعيها غري صاحبها ،ألن أمري املؤمنني

قال( :ال يقاس بآل محمد

ذكرها وجعلها من خمتصاهتم

،

من هذه األمة أحد ،وال يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه

أبداً ،هم أساس الدين ،وعماد اليقين ،إليهم يفئ الغالي ،وبهم يلحق التالي ،ولهم
خصائص :حق الوالية وفيهم الوصية والوراثة) ( ).
ومثله قول ابنه الصادق

( :يا من خصنا بالوصية ،وأعطانا علم ما مضى وعلم ما

بقي ،وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا ،وجعلنا ورثة األنبياء) ( ) ،وال تكون من خمتصاهتم لو
أمكن لغريهم ادعاؤها.
والوصية ال يدعيها غري صاحبها ،ألن االمام الباقر

ضمنها ميزانا يعرف به صاحب احلق

ملا سئل عن طريق التعرف عليه ،فقال( :بالسكينة والوقار والعلم والوصية) ( ) ،وادعاؤها من
قبل ضال يعين أهنا ليست بطريق موصل لصاحب احلق دائما ،وحاشاه
وإضالل الناس.

 الصف.9 : -8بحار األنوار :ج 83ص7
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لعلماء
أثبت حق جده حممد
والوصية ال يدعيها غري صاحبها ،ألن االمام الرضا
اليهود والنصارى بذكر نصوص تن عليه بامسه يف كتبهم ،فاعتذروا بأنه ما يدريهم أن حممدا

املذكور عندهم هو ذاته جدك ؟؟ فأجامهم بقوله( :احتججتم بالشك ،فهل بعث اهلل من قبل
أو من بعد من آدم إلى يومنا هذا نبياً اسمه محمد ،وتجدونه في شيء من الكتب التي
أنزلها على جميع األنبياء غير محمد ؟ فأحجموا عن جوابه) ( ).

عدم ادعاء غري صاحب االسم والوصف املذكور يف كتبهم دليال على كونه
فجعل
املقصود به مبجرد رفعه له وقوله إنه صاحبه ،وهو عبارة أخرى عن أن الن املخشص ال يدعيه
إال صاحبه .وهو ذاته جوابنا على من يخشكك اليوم ويقول( :ما يدرينا ان امحد احلسن هو نفسه
امحد املذكور يف الوصية) حرفا حبرف ،وإن اختار رده فليعلم أنه رد جواب االمام الرضا
أيضا.
والوصية ال يدعيها إال صاحبها ألن املؤمن لو طالع تاريخ الدعوات االهلية صعودا اىل زمن
ملا وجد مدعيا باطال احتج بذكر امسه يف ن خليفة اهلي سابق عليه .نعم ،جيد الكثري
آدم
ممن ادعى مقام النبوة واإلمامة كمسيلمة وسجاح وغريهم ولكن ال جيد أبدا أن واحدا منهم رفع
وصية ونصا خلليفة اهلي سابق عليهم وقال هو ذا امسي مذكور فيه.
املذكور فيها
أال يكفي هذا حىت تطمئنوا أ ّن أمحد احلسن برفعه لوصية جده املصطفى
بامسه صراحة واحتجاجه مها عليكم صادقا يف دعواه هذه ،وكيف يسمح االنسان بعد كل هذا
للخشك بالنفوذ إىل صدره ليعتذر به ؟!!
أمل خيربكم الباقر

عن طريق التعرف على صاحب راية اهلدى فيقول ..( :ما أشكل

عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي اهلل

ورايته وسالحه) ( ).

يبقى أن من يخشكل بعدم كتابة الوصية من قبل النيب  ،عليه أن يتقي اهلل وال يتهمه
بأنه مات وقد خالف حمكم القرآن الذي أكد وجوب كتابتها عند حضور الوفاة ،ويتورع عن
 بحار األنوار :ج 16ص.72 -8بحار األنوار :ج 28ص.883
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بأنه ضيع أمته ومن يف اصالب الرجال بسبب حرماهنم الكتاب الذي وصفه هو بأنه
اهتامه
كذلك بأنه خالف ما أمر به املسلمني من كتابة وصاياهم
عاصم من الضالل ،واهتامه
بأحاديث كثرية جدا.
ت إِن تَـر َك َخ ْيراً الْو ِ
ِ
صيَّةُ لِل َْوالِ َديْ ِن
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
ب َعلَْي ُك ْم إِ َذا َح َ
ض َر أ َ
َ
قال تعاىلُ ﴿ :كت َ
َ
ِ
ِ
واألقـْربِ ِ
ين﴾( ).
ين بال َْم ْع ُروف َح ّقاً َعلَى ال ُْمتَّق َ
َ َ َ
وعن اإلمام موسى بن جعفر

المؤمنين كاتب الوصية ورسول اهلل

 ،قال( :قلت ألبي عبد اهلل

 :أليس كان أمير

المملي عليه وجبرئيل والمالئكة المقربون ؟ قال:

فأطرق طويالً ثم قال :يا أبا الحسن قد كان ما قلت ،ولكن حين نزل برسول اهلل

األمر

نزلت الوصية من عند اهلل كتاباً مسجالً نزل بها جبرئيل مع أمناء اهلل تبارك وتعالى من
المالئكة ،فقال جبرائيل :يا محمد ُمر بإخراج من عندك إال وصيك ليقبضها منّا وتشهدنا

بدفعك إياها إليه ضامناً لها  -يعني علياً  -وفاطمة فيما بين الستر والباب) ( ) ،وغريها من
الروايات الخشاهدة بكتابتها ،فماذا بعد احلق إال الضالل.

ولو كانت هذه الوصية دليل السيد أمحد احلسن الوحيد يف احتجاجه على الناس لكفته صدقا
بعد أن عرفنا أهنا ال ميكن ادعائها إال من قبل صاحبها ،فما بالك إذا رأيت احتجاجه بالعلم
وجوابه عن عظائم األمور وإحكامه ملتخشامهات القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل وبيانه للحالل
واحلرام وللعقائد احلقة ،جتد ذلك يف كتبه اليت ناهزت االربعني اصدارا يف شىت جوانب املعرفة
اإلهلية ،وبوسع اجلميع الرجوع إليها وقراءهتا للتعرف على ما ضمته من كنوز ،وقد حتدى مجيع
كرباء االديان على رد ولو مسألة واحدة فيها فما استطاعوا.
مث رفعه لراية البيعة هلل ودعوته الناس إىل حاكمية اهلل ورفض حاكمية الناس( ،وهي الفقرة
الثالثة من القانون االهلي الذي خ َّ احلق سبحانه به خلفاءه) ،وال أعتقد أ ّن اسيتضاح ذلك
باألمر الصعب بعد إميان مجيع أهل االرض باملناهج الوضعية واعتبارهم االنتصابات والدميقراطية
منهجا الختيار احلاكم ،ويبقى أمحد احلسن منفردا على هذه االرض يف دعوته الناس اىل حاكمية
 البقرة. 21 : -8الكافي :ج ص  82ح.1
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اهلل واإلميان بأ ّن احلاكم الواجب الطاعة منصب من قبله سبحانه ولي للناس يف اختياره دخل
شاء وي ْختَار ما َكا َن لَهم ال ِ
ْخيَـ َرةُ ُس ْب َحا َن اللَّ ِه َوتَـ َعالَى َع َّما يُ ْش ِرُكو َن﴾( ).
أبدا ،قال تعاىلَ ﴿:ما يَ َ ُ َ َ ُ َ
ُُ
ويف ذلك االنفراد رمحة إهلية بالناس ،وهل أيسر من تخشصي صاحب احلق بعد انفراده وحده،
بكل تأكيد سيكون أمره أوضح من الخشم يف رابعة النهار لقوم يعقلون.
هذا هو قانون اهلل يف خلفائه الذي احتج به مجيعهم على أقوامهم ،فهل ترون أن أمحد احلسن
قد شذ يف دعوته عنهم ؟؟
ووصيته ،وصفته أنه أمسر
مث قد جاءكم وامسه أمحد ،ومن البصرة ،ومعه عهد رسول اهلل
غائر العينني مخشرف احلاجبني عريض ما بني املنكبني وبوجهه أثر وبرأسه حزاز ،وجييبكم عن
العظائم كما أجاب آالف السائلني من خمتلف األديان ،أال يكفيكم ذلك لإلميان بأنه وصي
إمامكم ورسوله إليكم وميانيه املوعود ؟!!
(حممد وعلي وفاطمة
أال تقبلون شهادة اهلل سبحانه له وشهادة خلفائه الطاهرين
واحلسن واحلسني وعلي وحممد وجعفر وموسى وعلي وحممد وعلي واحلسن وحممد ،ونوح وإبراهيم
وموسى وعيسى وباقي االنبياء بل جربئيل وباقي املالئكة املقربني) ألمحد احلسن بآالف الرؤى
الصادقة اليت رآها أناس من أديان خمتلفة وبلدان متعددة ،وفيهم العراقي واإليراين والسوري واللبناين
واحلجازي والكوييت واملصري واليمين والتونسي واجلزائري واملغريب واألفغاين والباكستاين واملاليزي
واألملاين والربيطاين واألمريكي والكندي واالسرتايل والصيين وغريهم ،وفيهم الخشيعي والسين
واملسيحي واليهودي وحىت البوذي .وكلها تخشهد بأحقية أمحد وصدقه وأنه املهدي االول واليماين
املوعود.
بأ ّن الخشيطان ال
أال يكفيكم هذا لإلميان به وتصديقه وقد أخربكم حممد وآله الطاهرون
يتمثل مهم ؟!! كما أخربوكم أهنم جيتمعون على صاحب احلق إذا جاء ،عن أيب بكر احلضرمي
وذلك حني ظهرت الرايات السود خبراسان ،فقلنا:
قال :دخلت أنا وأبان على أيب عبد اهلل
ما ترى؟ فقال( :اجلسوا في بيوتكم ،فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا
 -القصص.92 :
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بالسالح) ( ) .وكيف جيتمعون بعد مماهتم وارحتاهلم اىل جوار رمحة رمهم إال بالرؤى الصادقة اليت
يخشهدون مها للمؤمنني.
وأل ّن للرؤيا ارتباطا بصاحب هذا االمر والقائم به ،روى أمحد بن حممد بن أيب نصر قال:
عن الرؤيا فأمسك عين ،مث قال( :لو أنّا أعطيناكم
سألت أبا احلسن علي بن موسى الرضا

ما تريدون كان شراً لكم وأُخذ برقبة صاحب هذا األمر) ( ).

وإذا كان بعض أدعياء العلم يستصفون مها ويسصرون منها اليوم ،فألن قلومهم شامهت قلوب
،
من وصفها بأهنا أضغاث أحالم فيما مضى ،وهو قول املعرتضني على نيب اهلل يوسف
واحلق :أ ّن اهلل سبحانه اعتربها أحسن القص وجعل تعبريها من خمتصات خليفة اهلل وأحد أدلة
نبيه يوسف اليت مها عرفه الناس ومنهم ملك مصر آنذاك ،كما جعلها دليال لتخشصي خليفة اهلل
ملا هنى يعقوب ابنه يوسف عن ق رؤياه على إخوته ألهنا ستكون سببا يف معرفتهم خبالفته ألبيه
من بينهم ،ولوال ذلك ملا هناه عن قصها ؟!!
مث هل يطعن املستهزؤون بإميان السيدة نرج عليها السالم ووهب النصراين الذي نصر
 ،وغريهم ممن كان سبب إميانه رؤيا رآها ؟!!
احلسني
اىل هذا اليوم أن يأيت ربه صفحة بيضاء
أال يكفي املتحري يف أمر أمحد احلسن
ويسرتشده وهو سبحانه هادي املضلني وال يخشهد ملدع باطل يتالعب بدينه ويضل الناس بامسه،
كيف وهو القائل عن حبيبه املصطفى

﴿ :ولو تقول علينا بعض االقاويل ألخذنا منه

باليمين ثم لقطعنا منه الوتين﴾ ،وسنني فاقت الثالثة عخشر عاما وأمحد احلسن يقول لكم إنه
وإنه املذكور يف وصية جده املصطفى
خليفة من خلفاء اهلل ووصي من أوصياء حممد
وإنه اليماين املوعود ،رافعا صوته فيكم( :جئتكم باسم أيب االمام املهدي طالبا جمده ال جمدي)،
مث بدل ما يقوله عنه أدعياء العلم وما يربون أتباعهم عليه من سب وشتم واستهزاء وسصرية واهتام
وإفتاء بالقتل وجتويز الكذب عليه وعلى انصاره ووو ،بدل كل هذا نرى تأييد اهلل سبحانه له
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وسائر أنبيائه ورسله ومالئكته،
بآالف الخشهادات الصادقة وعرب أحب خلقه إليه حممد وآله
فهل ترون أ ّن اهلل أخلف وعده مبنع التقول عليه ،أم صار تعاىل يؤيد مدعيا باطال وحاشاه ؟!!
أو ال يكفيكم أن يكون إميانكم كإميان صفوان بن حيىي عند ارتداد الخشيعة عن امامة الرضا
واتباعهم الفقهاء يف وقتهم كعلي بن ايب محزة البطائين وابن
بعد شهادة ابيه الكاظم
وما فرضه اهلل هلم فابتدعوا
السراج ملا غرهم حب الدنيا والرئاسة وأكل أموال آل حممد
 ،فاهتدى صفوان يف تلك الفتنة
مذهب الواقفية وصدوا الناس عن اتباع االمام الرضا
بالرجوع اىل اهلل واستصارته ،روى علي بن معاذ ،قال( :قلت لصفوان بن حيىي :بأي شيء قطعت
على علي؟ قال :صليت ودعوت اهلل واستصرت عليه وقطعت عليه) ( ).
قبل إميان صفوان بل كان من خرية شيعته ،فلماذا يسصر من
وإذا كان االمام الرضا
يدعي العلم اليوم ممن اهتدى ألمحد احلسن عرب استصارة ربه فصار اهلل له بتصديقه ؟!!
وأخريا :هل أيسر من أنك تتقرب إليه سبحانه فتصوم ثالثة أيام وتتوسل اليه بفاطمة (ع)
فيعرفك صدق الطالب بدمه،
فريشدك اىل ابنها ويعرفك حقه وصدقه ،أو تتوسل باحلسني
وهم أبواب اهلل وأحباؤه فيخشهدون البنهم ؟؟
أو بأي إمام من آل حممد
بل حىت من يطالب مبعاجز وكرامات مادية ميكنه أن يطلع على ذلك وهي كثرية ومدونة يف
املوقع الرمسي هلذه الدعوة املباركة ،وهي تخشهد بأحقية أمحد احلسن وكرامته وبركته عند اهلل
سبحانه ،لي آخرها إحياء موتى ،أو شفاء مرضى ،أو اخبارات غيبية ،أو تيسري أمور وحل
مخشكالت ومعضالت ،أو هالك من جتاوز عليه بالسب وما شابه ذلك ،وملعرفة ذلك ميكن
مالحظة الرابط التايلhttp://vb.al-mehdyoon.org/t35721.html :
ومن طالعه سيجد معاجز وكرامات موثقة :منها رجوع احلياة إىل طفل بعد أن مات غرقا،
ومنها شفاء مرضى بأمراض خبيثة كالسرطان وغريه ،ومنها حتقق ما طلبه بعض املعممني كخشرط
لصدق أمحد احلسن يف دعوته ،وغري ذلك الكثري الذي أجراه اهلل سبحانه على يد وليه وخليفته

 -الغيبة للطوسي :ص  9ح .9
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أمحد احلسن ،وكل ذلك موثق عرب الصوت والصورة بل بعضها مت إذاعته عرب الفضائيات ملاليني
الناس.
وإذا كان كل هذا ال يكفيكم ،إذن مباذا تؤمنون ؟!! حسبنا اهلل ونعم الوكيل.
***
وأنه صاحب راية احلق واهلدى
كان هذا طرحا خمتصرا لتبيان أحقية السيد أمحد احلسن
واليماين املوعود الذي جيب على اجلميع طاعته ونصرته ،وقد كان مثل هذا التبيان سرا من أسرار
الذين آثروا أن تكون رواياهتم متضمنة لألسرار والرموز
الظهور اليت ال حييط مها إال آل حممد
قاصدين تفويت الفرصة على أدعياء الباطل رأفة بالناس من أن تضل من قبل أدعياء الباطل:
عن مالك اجلهين قال( :قلت :أليب جعفر

إنا نصف صاحب األمر بالصفة اليت لي

مها أحد من الناس ،فقال :ال واهلل ،ال يكون ذلك أبداً حتى يكون هو الذي يحتج عليكم
 ،إذ مل يستطع أحد اخلروج من تخشابه روايات
بذلك ويدعوكم إليه) ( ) .فكان كما قالوا
الظهور والقدرة على إحكامها وفك شفرهتا بنحو حيصل بينها متام االنسجام والتوافق إال السيد
أمحد احلسن ،ولو كان هذا فقط لكفاه دليال على صدقه.
وابتدائه بدعوته
وال أعرف كيف مسح البعض لنفسه أن يرسم خريطة لظهور االمام
وحيدد مالمح حركته وبداية دعوته وكأنه قد أحاط بذلك علما ،بل رسم منهجا باطال رسصه
بأذهان أغلب الناس اليوم فصارت تتأمل الفتح منه ،وترفض صاحب راية اهلدى اآليت بنهج آل
يف وصفهم:
احلقيقي ،فصاروا مصداقا ملا ذكره أمري املؤمنني
حممد
(ووا أسفاً من فعالت شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا

وكيف يقتل بعضها بعضا ،المتشتة غدا عن األصل النازلة بالفرع ،المؤملة الفتح من غير
جهته ،كل حزب منهم آخذ [منه] بغصن ،أينما مال الغصن مال معه ،مع أن اهلل  -وله

الحمد  -سيجمع هؤالء لشر يوم لبني أمية) ( ).
 الغيبة للنعماني :ص.881 -8الكافي ج 2ص.91
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وهي نتيجة مؤسفة واهلل ،فلي من يتأمل الفتح من غري جهته ال يتوفق لنصرة داعي اهلل
وصاحب راية اهلدى فحسب ،بل سيكون سببا يف نصرة عدوه (السفياين) عليه ،وهي نتيجة
يصلها كل من خيطأ صاحب احلق وال ينصره ،وال حول وال قوة إال باهلل.
كلمة أخرية:
اك إِالَّ ُمبَ ِّ
شراً َونَ ِذيراً﴾( ).
ْح ِّق نَـ َز َل َوَما أ َْر َسلْنَ َ
ْح ِّق أ َ
َنزلْنَاهُ َوبِال َ
قال تعاىلَ ﴿ :وبِال َ
أيها الناس  ..ها هو احلق وصاحبه قد حل بني أظهركم ،وينادي فيكم بأعلى صوته :هل من
ناصر لدين اهلل  ..إنه اليماين املوعود أمحد  ..الذي أتاكم بكل ما بينه اهلل سبحانه يف خلفائه،
وبكل ما اوضحه لكم آباؤه الطاهرون ملا ذكروه بامسه ونسبه وصفته ومقامه وحجته ورايته وكل ما
مر بعضه يف هذا املصتصر ومن أراد املزيد فلريجع إىل ما كتبه السيد امحد احلسن
يتعلق بأمره ،مما ّ
وأنصاره يف كتب وإصدارات فاقت املائة ومخسني ،كلها منخشور يف املوقع الرمسي ألنصار االمام
.
املهدي
اليوم ،فبماذا
إذن ماذا تنتظرون !! وإن كانت هذه البينات اإلهلية ال تعرفكم بآل حممد
ستعرفون من تنتظرون !! بل مباذا سيأتيكم ومل يرتك لكم أمحد كتابا وعرتة إال واحتج به !!
بأدعياء العلم ،فها قد أظهرت االيام حال الكثري
وإذا ال زلتم تستعيضون عن آل حممد
منهم ،وال يكاد حال البقية خيتلف ،وبان لكم جهلهم بتقرير سعادتكم يف دنياكم فكيف اذن
تأمتنوهنم على آخرتكم ؟!!
أال تخشعرون بغربة القرآن وعدله بينكم ملا محلوكم على التصويت لغري كتاب اهلل ،وماذا انتج
لكم ذلك غري أمل البعض من ختمة بطوهنم وجخشعهم ،وأنني آخرين كثر من جوعهم وفقرهم !!
هل توجد غربة للثقلني أكثر من أن يقال عن التارك هلما عامل ،وللمقبل على الدنيا بكله زاهد !!

 -اإلسراء. 12 :
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بل هل توجد جرمية أقبح من أن تقدم األمة موازينها املأخوذة من هوى بعضها فيقرتحون ان
يتعرفوا على داعي اهلل برميه للسباع وبأنه ال ظل له وتؤثر قدمه باحلجر أينما مخشى وما شابه،
يف معرفة احلق وصاحبه اليت تقدم بعضها ؟!
ويهجرون موازين آل حممد
أيعقل أن يرفض أصحاب السقيفة األوىل وصية حممد  ،ويعاد رفضها اليوم وتسمحون ملن
تقتدون مهم أن يصفوها بالضعف وعدم القيمة والتهالك وكالم عجائز وأهنا موافقة للمنهج السين
(كما يدعيه جالل الصغري)  ....اخل ،إهنا واهلل اجلرأة على حممد  ،ونعم احلكم اهلل وخلفاؤه.
من جديد وأنتم ال تخشعرون !! وهل
إىل أين يسار بكم ؟! هل تقادون حلرب آل حممد
تعاد فتاوى شريح لتجمع األمة خيلها ورجاهلا لقتال أبناء بنت نبيها مرة أخرى !!
وهل سألتم أنفسكم ملاذا القلة من ينصرون القائم ،بل ورد أهنم كامللح يف الزاد وكالكحل يف
العني ،إذن أين ذهبت املاليني !! نعم قلة أل ّن القلة من تصدق ببينات اهلل وبكالم خلفائه،
حخشر مع الناس عيد !!
والكثري تصر على القولٌ :
هذا ،واألرض كما ترون متوج بأهلها فتنا واضطرابا وكسادا وكوارث  ..وها هي العرب ختلع
أعنتها كما أخرب سادة اخللق ،وأيام اهلرج والقحط واهلالك أقبلت مبا كسبت أيدي الناس ،وإذا
كان ذلك عذاب وهو عذاب ،فأين الرسول اهلادي قبله والذي يكون العذاب جزاء على تكذيبه،
ِ
ث َر ُسوالً﴾( ) !! أو ترون أن سنة اهلل تغريت !!
ين َحتَّى نَـ ْبـ َع َ
كيف واهلل يقولَ ﴿ :وَما ُكنَّا ُم َع ِّذب َ
ال يَا قَـ ْوِم
هيهات .أفيقوا قبل فوات األوان وارجعوا إىل اهلل يعرفكم سبيله وهو الغفور الرحيم﴿ ،قَ َ
نت َعلَى بـيِّـنَ ٍة ِّمن َّربِّي وآتَانِي رحمةً ِّمن ِع ِ
وها َوأَنتُ ْم
ندهِ فَـعُ ِّميَ ْ
أ ََرأَيْـتُ ْم إِن ُك ُ
ت َعلَْي ُك ْم أَنُـ ْل ِزُم ُك ُم َ
َْ َ ْ
َ
َ َ
لَ َها َكا ِرُهو َن﴾( ).
واحلمد هلل رب العاملني.

 االسراء. 2 : -8هود.82 :

الفصل الثاني
مع الصغري وخترصاته على الدعوة اليمانية
على طريقة الكثري من العلماء ،فتح الخشيخ جالل الدين الصغري (رجل الدين السياسي
والعضو يف الربملان العراقي سابقا ،وإمام مجعة مسجد براثا) موقعا على شبكة االنرتنت جييب فيه
على أسئلة املستفهمني عن أمور آخرهتم ودنياهم.
وكان من بني األسئلة املوجهة إليه سؤاال يتعلق بدعوة السيد أمحد احلسن وصي ورسول االمام
واليماين املوعود .والسؤال كالتايل:
املهدي
(  :حملة سريعة عن املدعو أمحد بن احلسن
4/ 4 /
باقر املنصوري (جمموعة حكيميون) :ما هي معلوماتكم عن شصصية من يدعي أنه ابن االمام
وأنه وصيّه (أمحد بن احلسن) والذي بدأت حركته بالتوسع منذ سنتني يف العراق خصوصا ويف بقية
الدول عموما) انتهى السؤال.
فأجابه الخشيخ الصغري مبا يظن أنه يبطل دعوة احلق ،وستكون يل وقفات علمية مع أقواله
لتمحيصها وغربلتها ،وسيتضح للجميع أ ّن الرجل قد أعماه جهله وحسده لي إال ،ويفتقر
ألبسط املعلومات اليت حيتاجها الباحث يف املسائل العقائدية.
وبوسع اجلميع قراءة جوابه على هذا الرابط:
=766http://sh-alsagheer.com/index.php?show=news&action=article&id
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للمعرتضني على خلفاء اهلل منهج  ..والصغري حيذو حذوهم:
ضمه كتاب اهلل الكرمي هو عرض املنهج الذي جابه به املعرتضون على خلفاء اهلل
من بني ما ّ

رسل اهلل وخلفائه عند بعثتهم ،كان منه التكذيب واالهتام بال دليل ،قال تعاىل﴿ :ثُ َّم أ َْر َسلْنَا
ُر ُسلَنَا تَـ ْتـ َرا ُك َّل َما َجاء أ َُّمةً َّر ُسولُ َها َك َّذبُوهُ.) (﴾...
وهذه بعض االيات الكرمية يف بيان حال املعرتضني مع رسل اهلل:
ك ّذب قوم نوح نبيهم
فَ َك َّذبُوا َع ْب َدنَا .) (﴾...
ومثلهم قوم هود نبيهم
وقوم صاحل
وقوم شعيب
وقوم موسى

وح
ت قَـ ْبـلَ ُه ْم قَـ ْو ُم نُ ٍ
املرسل إليهم من رمهم بال دليلَ ﴿ :ك َّذبَ ْ
فقالواِ ...﴿ :وإِنَّا لَنظُن َ ِ
ِِ
ين﴾( ).
َ
ُّك م َن الْ َكاذب َ

ود بِالنُّ ُذ ِر﴾( ).
َ ﴿ :ك َّذبَ ْ
ت ثَ ُم ُ

شر ِّمثْـلُنَا وإِن نَّظُن َ ِ
ِِ
ين﴾( ).
قالواَ ﴿ :وَما أ َ
َنت إَِّال بَ َ ٌ
ُّك لَم َن الْ َكاذب َ
َ

ِ
ِِ
ين﴾( ).
َ ...﴿ :وإِنِّي َألَظُنُّهُ م َن الْ َكاذب َ

وك فَـ َق ْد َك َّذب الَّ ِذين ِمن قَـ ْبلِ ِهم جاءتْـ ُهم رسلُ ُهم بِالْبـيِّـنَ ِ
ات
وقوم حممد َ ﴿ :وإِن يُ َك ِّذبُ َ
َ
َ
ْ َ ْ ُُ
َ
الزب ِر وبِال ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب ال ُْمنِي ِر﴾( ).
َوب ُّ ُ َ
وإذا كان هذا هو هنج أهل االعرتاض على خلفاء اهلل عند بعثتهم ،فلي
نسمع الخشيخ الصغري يف مطلع جوابه على السؤال املتقدم أن يقول:
[اجلواب :هذا الرجل دجال م ّدع ،وك ّذاب مفرت ،وبصورة رخيصة جدا].
 المؤمنون.11 : -8القمر.6 :
 -3األعراف.99 :
 -1القمر.83 :
 -2الشعراء. 29 :
 -9القصص.32 :
 -7فاطر.82 :

غريبا بعد هذا أن
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يتبني من األوىل بالوصف املذكور ،ويبقى أ ّن بدايته دالة على صغره فعال
وسأترك للقارئ أن َّ
وفراغه ،فاالهتام صفة اخلفيف الطائش دوما وسلوك اختاره املعرتضون على خلفاء اهلل أبدا.
وكان من هنج املعرتضني على خلفاء اهلل أيضا :إلقاء التهم بال وازع من ضمري ،إن مل يكن
داال على فقدان االدب هنائيا وإنكار احلسيب حىت.
وهذه قائمة ببعض التهم امللقاة على خلفاء اهلل عند إرساهلم( :ساحر ،جمنون ،كذاب ،أفّاك،
،
متقول ،شاعر) ،بل تصل إىل التخشكيك يف النسب كما حصل لعيسى
مفرتي ،خمتلقّ ،
باعتبار أنه مل ِ
يأت قومه بخشهادة ميالد أو جنسية أو شجرة عائلة خمتومة تثبت النسب واكتفى
مبجيئه هلم بآيات اهلل وبقانونه يف حججه من وصية وعلم ورفع راية حاكمية اهلل منهجا ،لذا
فاهتام أمه املقدسة أيسر ما يكون لدى قوم تكربوا على آيات اهلل.
ت بِ ِه قَـوم َها تَ ْح ِملُهُ قَالُوا يا مريم لََق ْد ِج ْئ ِ
ارو َن
قال تعاىل﴿ :فَأَتَ ْ
ت َش ْيئاً فَ ِريّاً يَا أُ ْخ َ
َْ
ت َه ُ
َ َ َْ ُ
ِ
وك امرأَ سوٍء وما َكانَ ْ ِ ِ
ف نُ َكلِّ ُم َمن َكا َن فِي
ار ْ
ت إِلَْي ِه قَالُوا َك ْي َ
َما َكا َن أَبُ ْ َ َ ْ َ َ
ت أ ُُّمك بَغيّاً فَأَ َش َ
ِ
صبِيّاً﴾( ).
ال َْم ْهد َ
،
سنة من عيسى ،وأنه يقال فيه ما قيل يف عيسى
وأل ّن يف القائم من آل حممد
لف لفه ألنفسهم أن يفتحوا هذا الباب ،وكأهنم مقهورون عليه ،ليجلي اهلل
مسح الصغري ومن َّ
تقوهلم وخوضهم هذا آية لطالب احلق ملا يروا مخشامهة هنج هؤالء لنهج سلفهم من أهل االعرتاض
ّ
فيما مضى.
عن أيب بصري :قال( :مسعت أبا جعفر

يقول :في صاحب االمر سنة من موسى،

وسنة من عيسى ،وسنة من يوسف ،وسنة من محمد

 ،فأما من موسى فخائف يترقب،

وأما من عيسى فيقال فيه ما قيل في عيسى ،وأما من يوسف فالسجن والتقية ،وأما من
محمد

فالقيام بسيرته وتبيين آثاره ثم يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر ،وال يزال يقتل

 -مريم .86 – 87 :
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أعداء اهلل حتى يرضى اهلل قلت :وكيف يعلم أن اهلل عز وجل قد رضي قال :يلقي اهلل عز
وجل في قلبه الرحمة) ( ).

ال يسجن ،عرف أ ّن الرواية تتحدث عن قائم آل
وإذا عرف القارئ أ ّن االمام املهدي
حممد املصفي االسم (أمحد كما تقدم) ،وكما أراد علماء بين اسرائيل تصوير أ ّن عيسى ابن حرام
(وحاشاه) واهتموا أمه مبا بينه القرآن ،احتذى علماء آخر الزمان حذوهم نعل بنعل كما أخرب
وحذر وال من مسمع ،فمارسوا ذات التعريض بقائم آل حممد السيد أمحد احلسن
رسول اهلل
وأمه الطاهرة رمحها اهلل تعاىل (فيقال فيه ما قيل يف عيسى).
كان هذا هنج الكثري منهم.
وهناك هنج آخر آلخرين منهم يوضحه الصغري يف تتمه جوابه فيقول:
[فهو من جهة ي ّدعي أنه من بين هاشم أوال ،واحلال خالف ذلك فهو من السلميني أحد
أفصاذ عخشرية الصيامرة يف البصرة وامسه أمحد كاطع امساعيل السلمي الصيمري ،وعائلته موجودة
عوام الناس].
ومعروفة يف البصرة ،وهؤالء ليسوا من بين هاشم بالتأكيد وإمنا من ّ
أقول:
من أين أتى الصغري باسم ( َكاطع) وجعله اسم األب ،يف حني جعله الكثري من املهرجني امسا
للجد فقالوا يف بيان االسم( :أمحد امساعيل َكاطع) ،بل أ ّن الصغري نفسه يسميه فيما يأيت وهو
يتحدث عن خصائ اليماين بنظره ،فيقول:
[ ..فمن أين تأتّى ألمحد امساعيل كاطع أن يكون هو املعصوم .] ..
هنا جعل ( َكاطع) امسا للجد بعد أن جعله امسا لألب قبل قليل !! أيعقل هذا ؟!! أال
يستحي هذا الخشيخ من شيبته وهو يسرتخ الكذب ؟!! بل كيف مسح لنفسه أن يكذب دعوة
وهو يتصبط وال يعرف اسم صاحبها حىت ؟!!
عقائدية تتعلق بآل حممد

 -بحار االنوار :ج  2ص.8 2
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مث من املعلوم أ ّن اسم أي إنسان يعد حقا شصصيا له ،وال يستطيع أحد سلبه عنه ،وأعتقد
أ ّن هذا أمر يقره كل من يتحلى بأبسط خلق االنسان السوي ،كما تكفله حىت الدساتري الوضعية
فضال عمن يدعي أنه من أتباع رسالة مساوية ،فجالل الدين الصغري مثال امسه كما كتبته ،ولي
من اخللق أن القبه بكلمة أضع فيها حريف (احلاء والقاف) بدل (الصاد والغني) .والرجل الذي
يتحدث عنه الصغري امسه (أمحد احلسن) ،ومهذا وقّع مجيع كتبه وبياناته وكل ما صدر عنه ،فلماذا
يصر هو وأمثاله على سلب الرجل حىت أبسط حقوقه ؟!!
 ،فهو بفضل اهلل منخشور للجميع يف موقع
وأما إن طلبوا نسبه إىل أبيه االمام املهدي
الدعوة الرمسي ،وبوسع اجلميع االطالع عليه والخشهادات املوثقة فيه ،فهال أمهل الصغري نفسه
واطلع مث أخربنا أين وجد اسم ( َكاطع) فيه سواء كان أبا للسيد أمحد احلسن أو جدا ؟!!
مث اعيد الطلب إىل الصغري ،فأقول له:
يف موقع دعوته الرمسي،
ها هو أمحد احلسن نخشر نسبه موثقا اىل أبيه االمام املهدي
فهال قمت بنخشر نسب الرجال الذين تدعو الناس اىل طاعتهم وعدم االلتواء عليهم يف موقعك
الرمسي ،خصوصا وأنك اخرتت طريق التعرف على احلق عرب بيان شجرة األنساب ،وخصوصا
أيضا :أ ّن الرسائل العملية هي من اشرتطت طهارة املولد يف املقلَّد ،ألي كذلك ؟!
وأرجو أن ال تبتئ  ،فهكذا أنتم أردمتوها ،ولوال اشرتاطكم ملا طالبناكم مهذا ،ورمبا ظننتم
أنكم حفرمت حفرية لغريكم ،وما أراها واهلل إال أهنا مستنقع جهلكم وعاركم ،ورمبا ستكون مقربة
جلمع فضائحكم ،هذا إن أراد اهلل سرتكم ،لكن هيهات.
عرفه لنا اهلل وخلفاؤه ،ولك أن
وأما بالنسبة لنا فإننا بفضل اهلل عرفنا مياين آل حممد
كما ّ
تطالع الفصل االول من هذا الكتاب مطالعة منصف ال حاسد لقوم اصطفاهم اهلل وطهرهم
تطهريا ،وإن أردت املزيد فعليك بكتب السيد اليماين وأنصاره ،وهي بالعخشرات وفيها البيانات
الواضحة واجللية على أحقية هذه الدعوة اليمانية املباركة.
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الصغري ينكر املهديني (عليهم السالم) ويعلن نفسه برتياً:
يكمل الخشيخ الصغري جوابه فيقول:
[وي ّدعي ثانية أنه ابن اإلمام صلوات اهلل عليه ،وهي دعوى مضحكة لعدم ثبوت أن اإلمام له
أوالد وحفدة من جهة ،فهذا ما ال يوجد أي دليل عليها من أي رواية من رواياهتم ،ولكونه م ّدع

هلذا األمر ومن ي ّدعي عليه أن يق ّدم الدليل على صحة دعواه ،فالبينة على من ادعى واليمني على
من أنكر كما هو املتسامل عند مجيع املسلمني].
أقول :نعم البينة على من ادعى ،والسيد أمحد احلسن ادعى وأثبت دعواه بالبينات االهلية،
منها :قانون اهلل يف خلفائه ،ومنها :ما قاله حممد وآله الطاهرون يف كيفية التعرف على صاحب
أهدى الرايات ،وأمامكم عخشرات الروايات اليت ذكرته بامسه ونسبه ومسكنه ومشائله وحجته وكل
ما يتعلق بأمره مما عرضت بعضه يف الفصل االول .وكان قد دعاكم قبل ذلك اىل سؤال اهلل
فلم مل تفعلوا ذلك إن كنتم تؤمنون به،
واستماع شهادته سبحانه وكفى به شهيدا للحق وصاحبهَ ،
وهو ال يخشهد ملدع باطل ،ولكنكم أبيتم إال االستهزاء والسصرية ،بل اسرتخاص حىت احملرمات يف
تنم عن قلة ورع قائلها.
جمامهته ،لي آخرها تعمد الكذب وإلقاء التهم اليت ّ
مضحكة بنظر الخشيخ ؟!! فهل
مث ملاذا دعوى بنوة السيد أمحد احلسن لالمام املهدي
يقصد أ ّن االمام املهدي أبرت مثال وال ذرية له ؟! إذن ماذا نفعل لعخشرات الروايات اليت أثبتت أ ّن
ذرية ؟! أو يراها الصغري  -وحاشاها  -نكتة تدغدغه وتدعوه للسصرية
لالمام املهدي
والضحك ؟!!
أولي االمام الباقر

يف احلديث الصحيح يقول( :واهلل إن أحب أصحابي إلي أورعهم

وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم عندي حاالً وأمقتهم للذي إذا سمع الحديث
ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو ال يدري لعل
الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند ،فيكون بذلك خارجا عن واليتنا) ( ).
 -الكافي :ج 8ص 883ح.7
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،
يف املهديني االوصياء من ذرية االمام املهدي
وهذه بعض روايات أهل البيت
أضعها أمام طالب احلقيقة ومن أراد املزيد فعليه بكتاب (االربعون حديثا يف املهديني وذرية
القائم) للخشيخ ناظم العقيلي ،وفيه سطّر ما يزيد على االربعني وكان الرقم للتربك فقط:
 4رسول اهلل
يف وصيته املقدسة يقول( :يا علي ،إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً
ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً ،فأنت يا علي أول اإلثني عشر إمام  ..إىل أن يصل إىل اإلمام

 :فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد،
العسكري
فذلك إثنا عشر إماماً .ثم يكون من بعده إثنا عشر مهدياً ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى

إبنه أول المقربين (المهديين) له ثالثة أسامي :أسم كاسمي وأسم أبي وهو عبد اهلل وأحمد،
واالسم الثالث المهدي ،وهو أول المؤمنين) ( ).

 4عن أيب بصري ،قال( :قلت للصادق جعفر بن حممد (عليهما السالم) :يا ابن رسول اهلل،
إين مسعت من أبيك

أنه قال :يكون بعد القائم اثنا عخشر إماما ،فقال :إنما قال :اثنا عشر

مهدياً ولم يقل :إثنا عشر إماماً ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة
حقنا) ( ).
 4عن اإلمام السجاد
 4عن أيب عبد اهلل

) ( ).

 ،قال( :يقوم القائم منا ثم يكون بعده اثنا عشر مهدياً) ( ).
( :إن منا بعد القائم

 4عن أيب محزة ،عن أيب عبد اهلل
القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين

اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين

يف حديث طويل أنه قال( :يا أبا حمزة ،إن منا بعد
) ( ).

 ،تحقيق عباد هللا الطهراني ،مؤسسة المعارف اإلسالمية.
 غيبة الطوسي :ح -8كمال الدين وتمام النعمة :ص.322
 -3شرح األخبار :ج 3ص.111
 -1بحار األنوار :ج 23ص. 12
 -2غيبة الطوسي :ح ،211تحقيق عباد هللا الطهراني ،مؤسسة المعارف اإلسالمية.
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ولو تركنا هذه الرواية وسابقتيها بيد الخشيخ الصغري ومن هو على شاكلته لقالوا إهنا روايات
متضاربة ترمى ال أعرف أين بنظرهم ،ولكنا بفضل اهلل نأخذ مها مجيعا ،فالقائم الذي بعده اثنا
 ،والقائم الذي بعده أحد عخشر مهديا هو ابنه أمحد ،وكالمها
عخشر مهديا هو اإلمام املهدي
يطلق عليه يف روايات زمن الظهور قائم كما مر بنا سابقا.
 4عن حبة العرين ،قال :خرج أمري املؤمنني

إىل احلرية ،فقال( :لتصلن هذه بهذه -

وأومأ بيده إىل الكوفة واحلرية  -حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير ،وليبنين بالحيرة مسجد
له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم؛ ألن مسجد الكوفة ليضيق عنهم ،وليصلين فيه
إثنا عشر إماماً عدالً ،قلت :يا أمري املؤمنني ،ويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس
يومئذ؟ قال :تبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها وهذا ومسجدان في طرفي الكوفة

من هذا الجانب وهذا الجانب ،وأومأ بيده حنو البصريني والغريني) ( ).

 4عن أيب احلسن الضراب يف الصالة اليت رواها عن اإلمام املهدي

 ،وفيها( :اللهم

أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به
عينه وتسر به نفسه ،وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا واآلخرة إنك على كل شيء قدير...
وصل على وليك ووالة عهدك واألئمة من ولده ،ومد في أعمارهم وزد في آجالهم وبلغهم
أقصى آمالهم ديناً ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير) ( ).
 48عن يون

بن عبد الرمحن ،عن أيب احلسن علي بن موسى الرضا (عليهما السالم) ،أنه

 ،فكان من دعائه له صلوات اهلل عليهما( :اللهم
كان يأمر بالدعاء للحجة صاحب الزمان
ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك  ...اللهم ،أعطه في نفسه وأهله وولَ ِدهِ
ََ
وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملكات كلها..
اللهم ،صل على والة عهده واألئمة من بعده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وأعز نصرهم
وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهم وثبت دعائمهم واجعلنا لهم أعواناً وعلى دينك
أنصاراً فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك ووالة أمرك
 تهذيب األحكام للشيخ الطوسي :ج  3ص.823 -8غيبة الطوسي :ح ،832تحقيق عباد هللا الطهراني  ،مؤسسة المعارف اإلسالمية .
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وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك وأولياؤك وسالئل أوليائك وصفوة أوالد نبيك

والسالم عليه وعليهم ورحمة اهلل وبركاته) ( ).

 41عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل (عليهما السالم) ،قاال يف ذكر الكوفة( :فيها مسجد سهيل
الذي لم يبعث اهلل نبياً إال وقد صلى فيه ،ومنها يظهر عدل اهلل ،وفيها يكون قائمه والقوام

من بعده ،وهي منازل النبيين واألوصياء والصالحين) ( ).

هذا بعض ما نقلته يف كتاب "البينات على أحقية الوصي أمحد احلسن" ،وأضفت إليه يف
كتاب "احملكمات على أحقية الوصي أمحد احلسن" ما يلي:
 4 /عن حممد بن عيسى بن عبيد ،بإسناده عن الصاحلني

 ..( :اللهم كن لوليك

القائم بأمرك ،محمد بن الحسن المهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم ،في هذه
الساعة وفي كل ساعة ،ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليالً ومؤيداً ،حتى تسكنه أرضك طوعاً
وتمتعه فيها طوالً وعرضاً ،وتجعله وذريته من األئمة الوارثين .) ( )...
 4يف كتاب فقه الرضا
أهل البيت

 :الدعاء يف الوتر وما يقال فيه :وهذا مما نداوم به حنن معاشر

 ...( :اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويس ،واخصص وليك ،ووصي

نبيك ،وأخا رسولك ،ووزيره ،وولي عهده ،إمام المتقين ،وخاتم الوصيين لخاتم النبيين
محمد

 ،وابنته البتول ،وعلى سيدي شباب أهل الجنة من األولين واآلخرين ،وعلى

األئمة الراشدين المهديين السالفين الماضين ،وعلى النقباء األتقياء البررة األئمة الفاضلين
الباقين ،وعلى بقيتك في أرضك ،القائم بالحق في اليوم الموعود ،وعلى الفاضلين

المهديين األمناء الخزنة) ( ).

 جمال األسبوع :ص. 3 1 -8بحار األنوار :ج 23ص. 12
 -3إقبال األعمال :ج ص  ، 6بحار األنوار :ج 61ص ،316مكيال المكارم لألصفهاني :ج 8ص.32
 -1فقه الرضا  -لعلي بن بابويه :ص.118
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 4أخرج القاضي النعمان املغريب عن النيب

 ،أنه ذكر املهدي

 ،وما جيريه اهلل

من اخلريات والفتح على يديه .فقيل له :يا رسول اهلل كل هذا جيمعه اهلل له ؟ قال( :نعم ،وما لم
يكن منه في حياته وأيامه هو كائن في أيام األئمة من بعده من ذريته) ( ).

 4الخشيخ الطوسي :خرج إىل القاسم بن العالء اهلمداين وكيل أيب حممد
احلسني

أن موالنا

ولد يوم اخلمي لثالث خلون من شعبان فصمه وادع فيه مهذا الدعاء( :اللهم إني

أسألك بحق المولود في هذا اليوم ،الموعود بشهادته قبل استهالله ووالدته  ..المعوض من
قتله أن األئمة من نسله ،والشفاء في تربته ،والفوز معه في أوبته ،واألوصياء من عترته بعد
قائمهم وغيبته ،حتى يدركوا األوتار ،ويثأروا الثار ،ويرضوا الجبار ،ويكونوا خير أنصار،
صلى اهلل عليهم مع اختالف الليل والنهار.) ( )..
 4عن املفضل ،عن أيب عبد اهلل

 ،قال( :قال اهلل

 :افترضت على عبادي

عشرة فرائض ،إذا عرفوها أسكنتهم ملكوتي وأبحتهم جناني .أولها :معرفتي .والثانية :معرفة
رسولي إلى خلقي ،واإلقرار به ،والتصديق له .والثالثة :معرفة أوليائي وأنهم الحجج على
خلقي ،من واالهم فقد واالني ،ومن عاداهم فقد عاداني ،وهم العلم فيما بيني وبين خلقي،
ومن أنكرهم أصليته [أدخلته] ناري وضاعفت عليه عذابي .والرابعة :معرفة األشخاص
الذين أقيموا من ضياء قدسي ،وهم قوام قسطي .والخامسة :معرفة القوام بفضلهم

والتصديق لهم .) ( )..

واحلديث القدسي ابتدأ مبعرفة اهلل سبحانه مث رسوله مث األئمة االثين عخشر مث املهديني االثين
عخشر (قوام قسطي) ،وبالرغم من كوهنم أئمة أيضا كما نصت الروايات املتقدمة ولكنهم يسمون
باملهديني عند االقرتان باألئمة االثين عخشر ألهنم أقل مقاما منهم صلوات اهلل عليهم أمجعني.
وإذا كان الصغري يطلب نصا صرحيا يف أ ّن الذرية موجودة يف زمن الغيبة الكربى فضال عما
بعدها ،فهذا مثال له:
 شرح األخبار :ج 8ص.18 -8مصباح المتهجد :ص ،289مختصر بصائر الدرجات :ص ،32 – 31بحار األنوار :ج 23ص.62 – 61
 -3كتاب التمحيص  -لمحمد بن همام اإلسكافي :ص ،96بحار األنوار :ج 99ص. 3
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 4عن املفضل بن عمر ،قال :مسعت أبا عبد اهلل

يقول :إن لصاحب هذا االمر

غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم :مات ،ويقول بعضهم :قتل ،ويقول بعضهم:
ذهب ،حتى ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسير ال يطلع على موضعه أحد من ولده
وال غيره إال المولى الذي يلي أمره) ( ).

هل ال يكفي هذا بنظره ،أو ال متأل كل هذه الروايات رأسه ،ليكف عن الضحك على الناس
؟!!
وعلى نفسه ،ويتقي اهلل يف حرمة اثين عخشر وصيا من ذرية االمام املهدي
خفيفة القدر يف ميزان الصغري ،فال أقل ليحرتم موقع الرافد
وإذا كانت روايات آل حممد
التابع رمسيا للسيد السيستاين ،وقد أجاب فيه السيد جعفر علم اهلدى املوكل على إجابة املسائل
العقائدية بالتايل:
عجل اهلل تعاىل فرجه الخشريف) متزوج طوال الغيبة ؟ وإذا
(السؤال :هل أ ّن اإلمام املهدي ( ّ
كان متزوجا هل لديه أطفال ؟ وإذا كان له أوالدا وزوجة هل يعلمون حقيقته ؟
اجلواب :من مساحة السيّد جعفر علم اهلدى
عجل اهلل تعاىل فرجه
يظهر من بعض الروايات واألدعية والزيارات أ ّن اإلمام املهدي ( ّ
وذرية ،ومن الطبيعي أن يتزوج وال يرتك سنّة ج ّده رسول اهلل اليت أ ّكد عليها
الخشريف) له أوالد ّ
وحمل
فمن رغب عن سنّيت فلي ّ
فقال« :النكاح سنّيتَ ،
مين» ،لكن كما ال نعرف عن موضعهّ ،
سكناه ،وموطنه ،كذلك ال نعرفه تفاصيل حاالته ،وحاالت أوالده وذراريه .وإليك بعض األدعية
عجل اهلل تعاىل فرجه الخشريف) .)..... :
ذرية لإلمام املهدي ( ّ
اليت يظهر منها وجود ّ
مث ساق أربعة من األدلة مما عرضناه أعاله ،وهذا هو رابط قوله:
=http://www.rafed.net/research/index.php?option=com_content&view=article&id
3112&Itemid=56-35-51-30-56-222:2550&catid=53-12-31-30-50-3651:2535

 -الغيبة للطوسي :ص 98ح. 81
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وليتعظ بقول السيد كاظم احلائري وهو يعرتف حبجية املهديني بعد أبيهم اإلمام املهدي
ليلة وفاته املروية يف كتاب غيبة الطوسي ،واعرتافه باملهديني
 ،ويقر بوصية رسول اهلل
جتدونه على الرابط التايلhttp://vb.al-mehdyoon.org/t6701.html :
خص الخشيخ علي الكوراين حبثا يف معجمه املوضوعي للمهدين وعنونه بالتايل( :حيكم
كما َّ
بعد املهدي اثنا عخشر مهديا من ولده) ( ) .وهذا ن اعرتافه على هذا الرابط:
http://www.aaa352.com/view_window.aspx?art_no=161&file_no=3

بل لينظر اىل ما قاله السيد املرتضى وغريه من علماء الخشيعة ،وهذه بعض أقواهلم:
 ،بل جيوز أن
 السيد املرتضى ،إذ يقول( :ال يقطع بزوال التكليف عند موت املهدييبقى بعده أئمة يقومون حبفظ الدين ومصاحل أهله ،وال خيرجنا ذلك عن التسمية باالثين عخشرية،
ألنا كلفنا أن نعلم إمامتهم ،وقد بينّا ذلك بيانا شافيا ،فانفردنا بذلك عن غرينا) ( ).
 الخشيخ الكفعمي يف (املصباح) حسب ما نقله عنه املريزا النوري والعالمة اجمللسي ،قالانه كان
النوري( :قال الخشيخ الكفعمي يف مصباحه" :روى يون بن عبد الرمحن عن الرضا
مهذا الدعاء :اللهم ادفع عن وليك ..إىل آخره" ،وأنه ذكر يف
يأمر بالدعاء لصاحب األمر
صل على والة عهده واألئمة من بعده "..إىل آخر ما تقدم قريب منه .وقال
آخره" :اللهم ِّ
صل عليهم ثانيا من بعد أن تصلي عليه ،ويريد
صل عليه أوال مث ِّ
(الكفعمي) يف احلاشية :أي ِّ
باألئمة من بعده :أوالده ألهنم علماء أشراف والعامل إمام من اقتدى به ،ويدل عليه قوله:
) ( ).
"واألئمة من ولده" يف الدعاء املروي عن املهدي
 السيد حممد باقر الصدر رمحه اهلل يف كتاب (اجملتمع الفرعوين) الذي هو عبارة عن تقريرسوف يدمر كل أسباب الفساد
حماضرات ألقاها حتدث عن املهديني ،فقال ..( :فاملهدي
واالحنراف وعلى رأسها الظلم واجلور ويؤس جمتمع القسط والعدل ويرسم له مناهجه يف مجيع
جماالت احلياة اإلنسانية ،مث يأيت بعده أثين عخشر خليفة يسريون يف الناس وفق تلك املناهج اليت
 المعجم الموضوعي ألحاديث اإلمام المهدي  :ص .31 -8عنه الحر العاملي في اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة :ص.392
 -3النجم الثاقب :ج 8ص ،78بحار األنوار :ج 66ص. 82
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وخالل فرتة والية اإلثين عخشر خليفة يكون اجملتمع يف
وضعت حتت إشراف احلجة املهدي
سري حثيث حنو التكامل والرقي ويكون اإلنسان مبستوى من العلم واألخالق ما ال حيتاج إىل
رقيب غري اهلل تعاىل ،وعند ذلك يتحقق البالغ بوراثة الصاحلني األرض ،قال تعاىلَ " :ولََقد َكتَبـنَا
ٍ ِِ
الزبوِر ِمن بَـع ِد ِّ
ض يَِرثـ َها ِعبَ ِادي َّ ِ ِ ِ
الذك ِر أ َّ
ين") ( ).
ِيف َّ
َن األَر َ
الصاحلو َن إ َّن يف َه َذا لَبَ َالغا لَِّقوم َعابد َ
َ
 السيد حممد الصدر رمحه اهلل حيث اعترب روايات املهديني وحكمهم بعد أبيهم اإلمامصرحية يف ذلك ،يقول( :وأوضح ما يرد على هذا الوجه هو أ ّن روايات األولياء
املهدي
صرحية مبباشرهتم للحكم على أعلى مستوى حبيث يكون التنازل عن هذه الداللة تأويال باطال،
كقوله" :ليملكن منا أهل البيت رجل" ،وقوله" :فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها  -يعين اإلمامة أو
اخلالفة  -إىل ابنه أول املهديني" ،وقوله":اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده" وحنوه يف
الدعاء اآلخر) ( ).
فبان بكل وضوح ضحالة قول الخشيخ الصغري املتقدم[ :وهي دعوى مضحكة لعدم ثبوت أن
اإلمام له أوالد وحفدة من جهة ،فهذا ما ال يوجد أي دليل عليها من أي رواية من رواياهتم].
وال أعرف من هم الذين نسب إليهم الروايات بقوله[ :فهذا ما ال يوجد أي دليل عليها من
فاملفروض به أن يكون أكثر أدبا مع
أي رواية من رواياهتم] ؟! فإن كان يقصد آل حممد
سادة خلفاء اهلل ورواياهتم الخشريفة ويكف عن التقول عليهم بدون علم ،كما أ ّن الروايات اليت
عرضت منها مخ عخشرة رواية على سبيل املثال ال احلصر هي رواياهتم صلوات ريب عليهم،
ولكن الخشيخ يبدو أنه جاهل مها ورمبا شغلته السياسة عن معرفتها وقراءهتا.
وإن كان يقصد بقوله (رواياهتم) أي روايات أتباع هذه الدعوة اليمانية ،فإننا مل خنرتع من
عندنا الروايات اليت نطرحها لطالب احلق ،ومل ِ
نأت مها من مصادر مركونة يف متاحف بريطانيا أو
واشنطن ،وإمنا هي روايات العرتة الطيبة وموجودة يف أمهات مصادر الخشيعة اليت لي بوسع
الصغري وال غريه التنكر هلا إال أن يدين اهلل بغري ما تدين به الخشيعة.

 المجتمع الفرعوني :ص ، 72الباب الرابع – الفصل الثالث. -8المصدر المتقدم :ص.918
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وال يفوتين أخريا أن أشري إىل الرواية التالية:
عن االمام الباقر

وهو يتحدث عن القائم

 ..( :ويسير إلى الكوفة ،فيخرج منها

ستة عشر ألفاً من البترية ،شاكين في السالح ،قراء القرآن ،فقهاء في الدين ،قد قرحوا
جباههم ،وشمروا ثيابهم ،وعمهم النفاق ،وكلهم يقولون :يا بن فاطمة ،ارجع ال حاجة لنا

فيك .فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية االثنين من العصر إلى العشاء ،فيقتلهم
أسرع من جزر جزور ،فال يفوت منهم رجل ،وال يصاب من أصحابه أحد ،دماؤهم قربان
إلى اهلل .ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى اهلل عز وجل) ( ).

يبني أهنم فقهاء يف الدين وقراء
أما سبب وصفهم باملنافقني فواضح ذلك ألن االمام
للقرآن وجباههم عليها أثر السجود ،أي اهنم يتظاهرون بالدين ولكن حقيقتهم وباطنهم أسود
قذر وإال ملا قالوا لقائم آل حممد( :ارجع ال حاجة لنا فيك) ،وأسال اهلل أن تتعظ الناس وتنتبه
اليوم قبل فوات األوان.
واملهم اآلن أ ّن هؤالء املنافقني موصوفون يف الرواية بـ (البرتية) ،فما الذي قاله هؤالء حىت
يوصفوا بالتربية ؟! لست جمازفا إن قلت إ ّن األمر واضح كوضوح الخشم  ،فكما أ ّن العاص بن
يف زمن
بأنه أبرت وال ولد له ،هناك من يتجرأ ويتهم االمام املهدي
وائل اهتم رسول اهلل
الظهور بأنه أبرت وال ذرية وأوالد له ،كما مسعناه من رجل الدين املعمم القارئ للقرآن واملقرح
جبهته بأثر السجود أعين الخشيخ جالل الصغري بقوله املتقدم[ :وهي دعوى مضحكة لعدم ثبوت
أن اإلمام له أوالد وحفدة] .وهو مهذا يصرح أنه من البرتية ،ويعلن للجميع إما جهله باالدلة اليت
عرضت بعضها فيما سبق فادعوه اذن للتوبة ،أو أنه يعلم مها ويصر على الرفض فليعلم أنه مهذا
يرد عخشرات الروايات اليت يكفي رد واحدة منها للطرد من والية آل حممد.
لي هذا فقط ،بل أنه بقوله يكذب كبار مراجع الدين الذين اعرتفوا بالذرية كما عرفنا
بعضهم ،فكيف يدعو الناس إىل طاعتهم يف حني أنه أول من يرد أقواهلم ؟!! هل يوجد نفاق
أوضح من هذا ؟!!
 -دالئل االمامة :ص.129
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الصغري يتذرّع برواية السمري !!
يصور جالل الدين الوجه الثالث بنظره البطال دعوة احلق ،فيقول:
ّ
احلجة صلوات اهلل عليه ،وقد وضع نفسه موقع
[وهو ي ّدعي ثالثة أن لديه وصية من اإلمام ّ
الوصي منه ،ويل ّقب نفسه بأنه هو الوصي لإلمام صلوات اهلل عليه ،ورسوله إىل العامل أمجع ،وهذه

ما ال ميتلك عليها أي دليل ،خاصة وأن اإلمام ك ّذب كل من ي ّدعي املخشاهدة قبل السفياين
حممد السمري
والصيحة كما هو صريح الرواية الخشريفة يف التوقيع الصادر لنائبه األخري علي بن ّ
رضوان اهلل عليه قال اإلمام روحي فداه :وسيأيت شيعيت من يدعي املخشاهدة[ ،أال فمن ادعى
املخشاهدة] ،قبل خروج السفياين والصيحة فهو كذاب مفرت .غيبة الطوسي 1 :ح .
والسفياين ملا يظهر بعد ،والصيحة ملا تقع بعد ،فمن أين تأتّى له أن ي ّدعي هذا املقام ؟ وأي
حجة لديه يف هذا اجملال ،خاصة وأنه ال توجد أية إشارة يف أية رواية تخشري إىل أن اإلمام صلوات
ّ
اهلل عليه يرسل له أوصياء قبل ظهوره الخشريف ؟].
ويرد عليه :ال شك يف أ ّن الكالم يف أمر عقائدي ،والعقيدة يخشرتط فيها العلم واليقني واجلزم،
وال ميكن االكتفاء فيها بالظن ،ولذا هنى مجيع العلماء عن التقليد يف العقيدة باعتبار أنه ال يفيد
أكثر من الظن ،قال السيد اخلوئي( :األمور االعتقادية يعترب فيها العلم واملعرفة وال يسوغ فيها
االكتفاء بالتقليد .) ( )..

ويقول السيد علي امليالين( :أما حنن  -معاشر املسلمني  -فالعمدة عندنا يف أمور العقائد
هي األدلة القطعية) ( ).
وهلذا اشرتطوا يف الدليل املقام على املسألة العقائدية سواء إثباتا أو نفيا أن يكون :إما آية
قرآنية قطعية الداللة ،أو روايات متواترة ،وسبب ذلك أن هذه األمور تفيد العلم املخشرتط حتصيله
يف العقائد ،وأما ما يفيد الظن فال ميكن اعتماده يف البحوث العقائدية أبدا.

 كتاب االجتهاد والتقليد :ص .6 -8دراسات في منهاج السنة :ص.23
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وعلى هذا االساس مل يقبل العلماء االستدالل بأخبار اآلحاد يف مسائل العقيدة ،فبعد تفريقه
بني املسائل الخشرعية والعقائدية بكفاية الظن يف االوىل واشرتاط العلم يف الثانية ،قال الخشيخ جعفر
السبحاين ..( :وهذا الفرق بني العقائد واألحكام جيرنا إىل التأكد من صحة الدليل وإتقانه أو
ضعفه وبطالنه يف جمال العقائد أكثر من األحكام ،ولذلك نرى أئمة الفقه يعملون بأخبار اآلحاد
يف جمال األحكام والفروع العملية وال يخشرتطون إفادهتا القطع أو اليقني ،وهذا خبالف العقائد اليت
يفرتض فيها اطمئنان القلب ورسوخ الفكرة يف القلب والنف  ،فريفضون خرب اآلحاد يف ذلك
اجملال ويخشرتطون تواتر الن أو استفاضته إىل حد يورث العلم) ( ).
وسبب ذلك الرفض واضح جدا باعتبار أ ّن خرب الواحد ال يفيد العلم وإمنا يفيد الظن
باعرتاف اجلميع:
قال السيد املرتضى( :اعلم أن الصحيح أن خرب الواحد ال يوجب علما ،وإمنا يقتضي غلبة

الظن بصدقه إذا كان عدال) ( ).

وقال الخشيخ الطوسي( :والذي أذهب إليه :ان خرب الواحد ال يوجب العلم ،وانه كان جيوز أن
ترد العبادة بالعمل به عقال وقد ورد جواز العمل به يف الخشرع .) ( )..
وقال السيد اخلوئي( :خرب الواحد ال يفيد العلم) ( ).
طبعا ،عدم كفاية خرب الواحد يف االستدالل العقائدي جيري حىت فيما لو كان سند اخلرب
صحيحا عندهم فضال عما لو كان ضعيفا ،ذلك أ ّن املدار والعمدة بنظرهم هو حتصيل العلم يف
البحث العقائدي ،والدليل ما مل يكن موجبا للعلم والقطع ال يكتفى به.
إ ّن ما تقدم بيانه ،أمر واضح لدى مجيع علماء الخشيعة ،بل حىت عند طالب املراحل
التمهيدية يف الدراسات احلوزوية .وال أعرف كيف أغفل الخشيخ جالل الصغري هذا ،وهل يعقل أن
يغيب مثل ذلك عن باله ،إذن فلرياجع نفسه ويلب لباسا آخر غري الذي يرتاءى به أمام الناس.
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واآلن ،إذا توضح هذا ،أقول:
إن استدالل جالل الصغري برواية السمري على تكذيب الدعوة اليمانية املباركة ،فيه:
أوالً :إنّه ي ِّبني جهله بأبسط قواعد االستدالل املطلوب يف املسائل العقائدية اليت يخشرتط فيها

العلم والقطع بإقرار مجيع املسلمني.

وثانياً :إ ّن الصغري يف احلقيقة لي
بالظن الذي يف رأسه ،بل ا ّن ما أقامه من دليل بزعمه هو ضعيف السند جدا وفق تصرحيات كبار
العلماء ،وأقوهلا بكل أسف :مل أجد للتدلي والتمويه على الناس مصداقا أوضح من الخشيخ
الصغري يف قوله املتقدم !!
فقط مل يقم دليال قطعيا على تكذيب احلق وأنه اكتفى

وهذا هو ن

رواية السمري وفق ما نقله الخشيخ الطوسي رمحه اهلل:

(  -وأخربنا مجاعة ،عن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه ،قال :حدثين أبو
حممد احلسن بن أمحد املكتب قال :كنت مبدينة السالم يف السنة اليت تويف فيها الخشيخ أبو احلسن
علي بن حممد السمري قدس سره ،فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إىل الناس توقيعا نسصته:
"بسم اهلل الرحمن الرحيم :يا علي بن محمد السمري أعظم اهلل أجر إخوانك فيك ،فإنك

ميت ما بينك وبين ستة أيام ،فاجمع أمرك وال توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك،
فقد وقعت الغيبة التامة ،فال ظهور إال بعد إذن اهلل تعالى ذكره ،وذلك بعد طول األمد،
وقسوة القلوب ،وامتالء األرض جوراً .وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة( ،أال فمن ادعى
المشاهدة) قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي

العظيم") ( ).

وروى الطربسي يف كتاب االحتجاج اخلرب ذاته مرسال ( ).
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يف غيبته الكربى،
وبعد أن نقل القص واألخبار اليت تؤكد من التقى االمام املهدي
قال املريزا النوري عن رواية السمري( :وهذا اخلرب بظاهره ينايف احلكايات السابقة وغريها مما هو
مذكور يف البحار .واجلواب عنه من وجوه  )...مث َّبني ستة وجوه يف بطالن ما يفيده ظاهر اخلرب
مما ظنه الخشيخ الصغري ومن هو على شاكلته.
ويف بيان أول الوجوه ،قال( :األول :أنه خرب واحد مرسل ،غري موجب علما ،فال يعارض
تلك الوقائع والقص اليت حيصل القطع عن جمموعها بل ومن بعضها املتضمن لكرامات ومفاخر
 ،فكيف جيوز االعراض عنها لوجود خرب ضعيف مل يعمل به
ال ميكن صدورها من غريه
ناقله ،وهو الخشيخ يف الكتاب املذكور كما يأيت كالمه فيه ،فكيف بغريه والعلماء األعالم تلقوها
بالقبول ،وذكروها يف زبرهم وتصانيفهم ،معولني عليها معتنني مها) ( ).
وأما كالم الخشيخ الطوسي يف إمكان رؤية االمام

يف حال غيبته الكربى ،والذي وعد به

فهو هذا ،قال( :إنا أوال ال نقطع على استتاره عن مجيع أوليائه بل جيوز أن يربز ألكثرهم وال يعلم
كل انسان إال حال نفسه ،فإن كان ظاهرا له فعلته مزاحة ،وإن مل يكن ظاهرا علم أنه إمنا مل
يظهر له ألمر يرجع إليه ،وإن مل يعلمه مفصال لتقصري من جهته) ( ).
إذن ،فأوالً :الخشيخ الطوسي (ناقل اخلرب) هو نفسه مل يفهم منه ما فهمه الصغري ،بل صرح
خبالفه كما عرفنا.
وثانياً :إ ّن أمحد بن احلسن املكتب رجل جمهول ،ومل تذكر كتب الرجال حاله أصال ،فقد ذكره

السيد اخلوئي يف معجم رجال احلديث عند ذكره التوقيع فقط ومل يرتجم له ،وذكره مهذا اإلسم
(أمحد بن احلسن املكتب) ( ) ،بينما عقد صاحب مكيال املكارم تنبيها ّبني فيه أ ّن الذي نقل
عنه التوقيع هو (حسن بن أمحد املكتب) ،قال( :وقد عرفت أ ّن الذي روى عنه ابن بابويه حسن
بن أمحد ،والظاهر أ ّن السهو يف كتاب الخشيخ الطوسي وقع من النساخ) ( ).
 عنه في بحار االنوار :ج 23ص.3 2 -8الغيبة :ص.66
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فالرجل إذن جمهول ومل يتقرر حاله ،قال النمازي( :احلسن بن أمحد املكتب ،أبو حممد :مل
يذكروه) ( ).
وهلذا قال عنه السيد حممد الصدر رمحه اهلل ..( :فهذا اخلرب مل يكن كافيا إلثبات احلكم
الخشرعي) ( ).
وإذا كان التوقيع غري ٍ
كاف إلثبات حكم شرعي رغم أهنم ّقرروا االكتفاء بالظن فيه ،فكيف
مسح الخشيخ الصغري لنفسه أن يقفز به لتأسي عقيدة مع اشرتاط القطع واليقني فيها ؟!! فعال إذا
تستح فاصنع ما شئت.
مل ِ
وثالثاً :إ ّن الرواية متخشامهة ،وقد فهم متنها بأكثر من فهم من قبل من حبثها من العلماء،
فكيف اعترب الصغري االستدالل مها جائزا بل مثبتا ألمر عقائدي مع التخشابه املوجود فيها ؟!!
مسورة ،وهذا يطعن يف كليتها عندهم،
ورابعاً :إ ّن مجلة (من ادعى املخشاهدة) يف الرواية غري َّ

وتوضيحه :إ ّن القضية املسورة هي اليت تبتدئ مبا يخشري إىل كليتها أو جزئيتها كـ (كل) أو (بعض)
يف القضايا احلملية ،أو (كلما مثال) يف القضايا الخشرطية ،قال العالمة احللي( :إعلم أن القضية
إما شصصية أو مسورة أو مهملة ،وذلك ألن املوضوع إن كان شصصيا كزيد مسيت القضية
شصصية ،وإن كان كليا يصدق على كثريين فإما أن يتعرض للكلية واجلزئية فيه أو ال ،واألول هو
القضية املسورة كقولنا :كل انسان حيوان ،بعض االنسان حيوان ،ال شئ من االنسان حبجر،
بعض االنسان لي بكاتب .والثاين هو املهملة كقولنا :االنسان ضاحك ،وهذه  -أي املهملة -
يف قوة اجلزئية ،فالبحث عن اجلزئية يغين عن البحث عنها) ( ).
يف رواية السمري قال( :أال فمن ادعى املخشاهدة ..
إذا اتضح هذا نقول :إن االمام
فهو كاذب مف ٍرت) ،وواضح أهنا قضية مهملة وفق قواعدهم ،والقضية املهملة هي يف قوة اجلزئية
كما عرفنا ،أي أنه يف قوة القول( :بعض من يدعي املخشاهدة فهو كاذب مف ٍرت) ولي الكل،
وهذا يعين أ ّن بعض من يدعي املخشاهدة كاذب وبعضهم صادق ،والبحث يف دعوة املدعي هو
 مستدركات علم رجال الحديث :ج 8ص.312 -8تاريخ الغيبة الصغرى :ص .91
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الفيصل يف إثبات صدقه من عدمه ،وال تكون نف
الصغري.

الرواية دليال على تكذيبه كما فعله الخشيخ

وخامساً :إ ّن رواية السمري بالفهم الذي يف رأس الصغري ،منقوضة بعدة روايات وأحداث
أما الروايات فهذه بعضها:
-

رواية اليماين.
رواية النف الزكية.
رواية ما بثالثني من وحخشة.
رواية املوىل الذي يلي أمره.

فكل هذه الخشصصيات ممن يخشاهد اإلمام
وهذا نصها:
أما عن اليماين ،قال االمام الباقر

ويلتقيه وهو ال زال مل يظهر للناس بعد،

( :وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني،

هي راية هدى ،ألنه يدعو إلى صاحبكم ،فإذا خرج اليماني حرم بيع السالح على الناس
وكل مسلم ،وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ،وال يحل لمسلم أن يلتوي

عليه ،فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ،ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم) ( ).
وأما عن النف

الزكية ،فقد قال االمام الصادق

( :خمس قبل قيام القائم

:

اليماني ،والسفياني ،والمنادي ينادي من السماء ،وخسف بالبيداء ،وقتل النفس الزكية)( )،
والنف الزكية ترسل إىل الناس من قبل القائم
عن االمام الباقر

:

يف حديث طويل إىل أن قال( :يقول القائم

ألصحابه :يا قوم

إن أهل مكة ال يريدونني ،ولكني مرسل إليهم الحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج
عليهم .فيدعو رجالً من أصحابه فيقول له :امض إلى أهل مكة فقل :يا أهل مكة أنا رسول
فالن إليكم وهو يقول لكم :إنا أهل بيت الرحمة ،ومعدن الرسالة والخالفة ونحن ذرية
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محمد وساللة النبيين ،وأنا قد ظلمنا واضطهدنا ،وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى
يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا .فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكالم أتوا إليه فذبحوه
بين الركن والمقام ،وهي النفس الزكية) ( ).

وأما عن األولياء الثالثني ،قال االمام الصادق

قال( :البد لصاحب هذا األمر من

غيبة ،والبد له في غيبته من عزلة ،ونعم المنزل طيبة ،وما بثالثين من وحشة) ( ).
بقي املوىل الذي يلي أمر االمام

 ،قال االمام الصادق

( :إن لصاحب هذا االمر

غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم :مات ،ويقول بعضهم :قتل ،ويقول بعضهم:
ذهب ،حتى ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسير ال يطلع على موضعه أحد من ولده
وال غيره إال المولى الذي يلي أمره) ( ).

وأيضا :فهم الخشيخ الصغري املتقدم ،منقوض مبا حدث مع الخشيخ املفيد من رسائل ،وكذلك
أو كاتبه وما شابه.
غريه ممن ثبت أنه التقى االمام
يف
وعلى سبيل املثال :هذا ما نقله الخشيخ الطوسي من كتاب ورد من االمام املهدي
أيام بقيت من صفر سنة عخشر وأربعمائة على الخشيخ أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن النعمان
قدس اهلل روحه ونور ضرحيه كان فيه( :لالخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد اهلل
محمد بن محمد بن النعمان أدام اهلل إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد بسم
اهلل الرحمن الرحيم أما بعد سالم عليك أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا
باليقين  ..إنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك
أعزهم اهلل تعالى بطاعته وكفاهم المهم برعايته وحراسته  ..اخل) ( ).

وواضح أن قوله
ينكر ذلك إال مكابر.

( :وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك) ،هو حنو من السفارة وال
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قال الخشيخ ناظم العقيلي وفقه اهلل( :ومن الرسائل نعرف أ ّن الناقل للرسائل قد التقى باالمام
هو الذي كتب
ونقل عنه ،وكذلك يوجد شص ثقة كاتب لالمام املهدي
املهدي
هذه الرسائل.
قبل القيام املبارك ويتعرض
وأيضا روي ما يدل على أ ّن هناك من يلتقي باالمام املهدي
أنه قال" :ال يقوم القائم حىت يقوم اثنا عخشر رجال كلهم
لتكذيب الناس ،عن أيب عبد اهلل
جيمع على قول إهنم قد رأوه فيكذبوهنم" الغيبة للنعماين :ص . 8
 ،ومساعه
بل تخشرف بعض العلماء وبعض الناس بنقل أدعية وما شابه عن االمام املهدي
واللقاء به ،كالسيد حبر العلوم والسيد ابن طاووس (رمحهم اهلل) وغريه الكثري مما ذكر يف (جنة
مفتوح ،فقد نقل
املأوى) وغريه ،بل نقل عن السيد ابن طاووس أن الباب اىل االمام املهدي
املريزا النوري تعليق السيد ابن طاووس على أحد االدعية قائال ..." :ومل يعني وقت لقراءة هذه
الصلوات والدعاء يف خرب من األخبار إال ما قاله السيد رضي الدين علي بن طاووس يف مجال
األسبوع بعد ذكره التعقيبات املأثورة لصالة العصر من يوم اجلمعة ،قال ...( :إذا تركت تعقيب
عصر يوم اجلمعة لعذر فال ترتكها أبدا ألمر أطلعنا اهلل جل جالله عليه) .ويستفاد من هذا الكالم
الخشريف أنه حصل له من صاحب األمر صلوات اهلل عليه شيء يف هذا الباب وال يستبعد منه
مفتوح  "..النجم الثاقب :ج ص ) 1انتهى ( ).
ذلك كما صرح هو أن الباب إليه
وأخريا :هذه مجلة أخرى من أقوال كبار علماء الخشيعة يف رفض ما فهمه الصغري:
قال السيد املرتضى( :إنا غري قاطعني على أن االمام ال يصل إليه أحد ،وال يلقاه بخشر ،فهذا
أمر غري معلوم ،وال سبيل إىل القطع عليه) ( ).
وقال الخشيخ الطوسي  -وقد تقدم ( :-إنا أوال ال نقطع على استتاره عن مجيع أوليائه بل
جيوز أن يربز ألكثرهم وال يعلم كل انسان إال حال نفسه ،فإن كان ظاهرا له فعلته مزاحة ،وإن
مل يكن ظاهرا علم أنه إمنا مل يظهر له ألمر يرجع إليه ،وإن مل يعلمه مفصال لتقصري من جهته).
 هامش كتاب مع العبد الصالح ،أحد إصدارات أنصار االمام المهدي (ع). -8تنزيه االنبياء :ص.832
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وقال السيد حبر العلوم الطباطبائي( :وقد يخشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه يف الغيبة الكربى مع
جهالة املبلغ ودعواه املخشاهدة املنافية بعد الغيبة الصغرى ،وميكن دفعه باحتمال حصول العلم
مبقتضى القرائن ،واشتمال التوقيع على املالحم واإلخبار عن الغيب الذي ال يطلع عليه إال اهلل
حال
ويعلم أنه احلجة
وأولياؤه باظهاره هلم ،وأن املخشاهدة املنفية أن يخشاهد اإلمام
مخشاهدته له ،ومل يعلم من املبلغ ادعاؤه لذلك) ( ).
وقال املريزا النوري يف خامتة مستدرك الوسائل( :وحنن أوضحنا جواز الرؤية يف الغيبة الكربى
مبا ال مزيد عليه يف رسالتنا "جنة املأوى" ويف كتاب "النجم الثاقب" ،وذكرنا له شواهد وقرائن ال
تبقى معها ريبة .ونقلنا عن السيد املرتضى وشيخ الطائفة وابن طاووس التصريح بذلك .وذكرنا ملا
ورد من تكذيب مدعي الرؤية ضروبا من التأويل تستظهر من كلماهتم ،فالحظ هذا) ( ) .
وسادساً :روى الصدوق ما يلي ..( :فلما مات عثمان أوصى إىل ابنه أيب جعفر حممد بن
عثمان ،وأوصى أبو جعفر إىل أيب القاسم احلسني بن روح ،وأوصى أبو القاسم إىل أيب احلسن
علي بن حممد السمري رضي اهلل عنهم ،قال :فلما حضرت السمري الوفاة سئل أن يوصي فقال:
هلل أمر هو بالغه) ( ) .فالسمري رمحه اهلل مل ِ
ينف سوى ايصائه هو ،ومل ينكر إرسال االمام
سفريا معينا من قبله وقتما شاء وهو أعلم بتكليفه امللقى على عاتقه من قبل ربه،
املهدي
واكتفى السمري باستخشهاده باآلية (هلل أمر هو بالغه) ملا سئل عمن بعده.
وسابعاً :قال السيد أمحد احلسن

ضمن مناقخشة ما فهمه الخشيخ الصغري وغريه من امتناع

مخشاهدة االمام املهدي ورؤيته يف الغيبة الكربى ما يلي:
(مث ما هي علة وجود الرسل واحلجج بني الناس واتصاهلم مهم ؟ إذا كانت اهلداية إىل احلق،
فهل اآلن هم مستغنون عن اهلادي ،ومبن ؟ مث الذي أتى اليوم أمل يبني أهنم يف ضالل واحنراف،
فلينظروا مبا أتى به ؟ بل هم قبله خمتلفون يف املنهج احلق ،فمنهم األخباريون واألصوليون
والخشيصية أو االحسائية وغريهم رمبا ،بل األصوليون خمتلفون فيما بينهم ،فأين احلق ؟
 الفوائد الرجالية :ج 3ص.381 -8خاتمة مستدرك الوسائل :ج 3ص  ،2 6ط قديم.
 -3كمال الدين وتمام النعمة :ص.138
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إذن ،هناك حاجة للهادي ،فما هو املانع من إرساله بنظرهم مع أ ّن احلكمة تقول بإرساله،
داع لدين اهلل ؟ هل
خصوصا مع وجود املستقبِل ؟! ومع قول الكل باالنتصابات اليوم ،هل يبقى ٍ
؟ طبعا ال يبقى ،أي ال يبقى من يقول "امللك هلل" ،وال يبقى
يبقى سائر على منهج احلسني
من يعبد اهلل ويطيع اهلل ،بل ال يبقى من يقول "اهلل" ،فالكل يقولون باالنتصابات وهي باالجتاه
املعاك ملا يريده اهلل سبحانه ،فإذا كان سبحانه يريد أن يعبد يف أرضه فاحلكمة تقول أن يرسل
هاديا ليحفظ الدين ،ألي كذلك ؟
هذه األخرية ملن يعقلها ال سبيل لردها ،فال معىن لالعرتاض برواية السمري ،بل ال معىن
للقول بعدم وجود اهلادي أبدا ،كل ما هنالك البحث عنه وتخشصيصه من بني الرايات املرفوعة،
واحلمد هلل مل يقل أحد حباكمية اهلل غريه ،فهل هذا امتحان صعب تراه ؟!
إ ّن املسألة حىت ال حتتاج إىل حبث وحتقيق وال روايات وال شيء ،فقط حتتاج أن يعرف الناس

 .ومبا أن األمر يف هذا
أن دين اهلل هو حاكمية اهلل ،وهذا ثابت يف مذهب أهل البيت
( :أمرنا
الزمان حمصور بخشص واحد فال حيتاج اإلنسان إىل شيء ملعرفة احلق ،وهلذا قالوا
أبني من الخشم ) ألنه حمصور بخشص واحد وال يوجد غريه ،فالكل دعاة حلاكمية الناس.
يف القرن املاضي اعترب علماء الخشيعة أ ّن املخشاركة يف االنتصابات ضالل واحنراف ،فما عدا مما
بدا ،هل اآلن أصبحت هدى ؟ ال ،ولكنها رمحة اهلل بالناس أن جعل األمر حمصورا وبيّنا .واهلل،
إين ألعجب من هؤالء الناس كيف يضلون ،وهل جيدون اهلدى يف مكان آخر ليخشتبه عليهم
األمر ،وهل جيدون اآلخرين  -الكل وال يوجد منهم شاذ  -غري مصرحني بالباطل وهم يصرخون
جندهم
وينادون حباكمية الناس ،بل حىت هؤالء الذين ي ّدعون أهنم يدعون لإلمام املهدي
مجيعا بني مخشارك ومؤيد لالنتصابات.
احلمد هلل على كل حال ،احلمد هلل الذي جعل الدنيا أياما تنقضي ونفارق هؤالء الذين ال
يفقهون قوال) ( ).

 -مع العبد الصالح ،أحد إصدارات أنصار االمام المهدي (ع).
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شخصية اليماني بنظر الصغري:
يكمل جالل الصغري رفض دعوة احلق يف رده ،فيقول:
[وهو ي ّدعي رابعة أنه هو اليماين املوعود ،وال يوجد أيّة إشارة إىل أن اليماين هو وصي اإلمام
املنتظر صلوات اهلل عليه ،كما أن دعواه تفتقر ألدىن دليل ،فمن الذي يقول أنه هو اليماين ؟ ومن
الذي يثبت أنه هو املقصود بالروايات اخلاصة مهذا العبد الصاحل ؟].
أقول :هذا جهل منه بقدر شصصية اليماين الطاهرة ومقامها الرفيع ،متاما كجهل علماء
السنة مهوية املهدي الذي يزعمون أهنم يؤمنون به ،حىت وصل احلال باأللباين وغريه أن يعتقدوا أنه
جمرد رجل صاحل من هذه األمة ورمبا كان قد فعل املنكرات فيما سبق مث تاب منها ويكون اهلل قد
أصلح أمره يف ليلة كما يزعمون.
،
على طريقة الفهم هذه ،حياول الصغري تصوير أ ّن اليماين رجل من غري أهل البيت
فالناس ال خيلو حاهلم إما أن يكونوا من آل حممد املنصبني من قبل اهلل أو من غريهم ،وإذ نفى
فهو بنظره إذن رجل من غري آل حممد .
الصغري أن يكون اليماين وصيا لإلمام املهدي
ولكن هذا الفهم السقيم لخشصصية اليماين يصطدم بثوابت ال ينكرها شيعي قط ،وهي:
أوالً :إ ّن الواجيب الطاعة لذاهتم ومن حيرم االلتواء عليهم لذاهتم ،هم فقط خلفاء اهلل يف
أرضه ،وكل من سواهم إن وجبت طاعته فهو لي لذاته وإمنا ألمر املعصوم فيه ،ولو رجعنا إىل
يأمر بوجوب النهوض إىل اليماين وجعل النار مصري
رواية اليماين لوجدنا أ ّن االمام الباقر
 ،وهذا ال
كل من التوى عليه هو حىت وإن كان يصلي أو يصوم أو يدعي والية آل حممد
يكون إال إذا كان اليماين خليفة من خلفاء اهلل يف أرضه ،ألن اخللفاء االهليني فقط هم من
ميتازون مهذه الصفة حبيث إ ّن إعراض الناس عنهم يوجب النار وال تنفعهم االعمال مهما كانت
صاحلة بنظرهم .وقد تقدم توضيح أكثر عن ذلك يف الفصل األول ،فراجع.
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وإذا اتضح أ ّن اليماين رجل واجب الطاعة لذاته ،وأنه خليفة من خلفاء اهلل يف أرضه ،فهل
ض َها ِمن
ينتظر الخشيخ الصغري خليفة إهلي من غري آل حممد
واهلل سبحانه يقول﴿ :ذُ ِّريَّةً بَـ ْع ُ
ض واللّه س ِم ِ
يم﴾( ).
بَـ ْع ٍ َ ُ َ ٌ
يع َعل ٌ
وموجود يف زمن الظهور ،فأكيد سيكون
تبني أ ّن اليماين من آل حممد
اآلن ،وبعد أن َّ
املقدسة ،ألهنا تضمنت أمساء األوصياء من بعده إىل
هو نفسه املذكور يف وصية رسول اهلل
يوم القيامة ،وملا مل يكن اليماين واحدا من االئمة االثين عخشر فال يبقى إال أن يكون هو املهدي
األول أمحد ،وقد بينت الوصية أنه أول مقرب إىل أبيه االمام وأول مؤمن به عند ظهور أمره ،راجع
الفصل األول ستجد احلقيقة أوضح من الخشم يف رابعة النهار.
وثانياً :بيَّنت روايات آل حممد أ ّن املعصوم هو املعتصم باهلل عن حمارم اهلل ،وأنه ال خيرج الناس

من حق وال يدخلهم يف باطل أبدا ،وعلى ضوء هذا املفهوم للعصمة الذي يعرفه حىت صبيان
.
الخشيعة فضال عن علمائهم ،نرى أ ّن اليماين معصوم بن قول االمام الباقر

َّبني أ ّن اليماين يدعو احلق والطريق املستقيم ،ومقتضى
وتوضيح ذلك :إ ّن االمام الباقر
إطالق كالمه وعدم ختصي دعوته حبالة دون أخرى ،أ ّن اليماين يدعو إىل احلق والطريق املستقيم
يف كل أقواله وأفعاله ويف كل حاالته وأوقاته ،وهذا يعين أنه بكل تصرف يصدر منه يدعو الناس
إىل احلق وال ميكن أن خيطر يف بال مؤمن بآل حممد أن خيرج اليماين الناس من هدى ألنه بكل
 ،والرد على أئمة اهلدى على حد الكفر باهلل كما هو واضح.
بساطة رد على االمام الباقر
املنصوص
وإذ اتضح أ ّن اليماين رجل معصوم منصوص العصمة ،فهو إذن من آل حممد
حددوا طريق التعرف على املعصوم وحصروا معرفته بالن فقط ،قال االمام
عليهم ،ألهنم

 ،قال( :االمام منا ال يكون إال معصوماً ،وليست العصمة في ظاهر
علي بن احلسني
الخلقة فيعرف بها ولذلك ال يكون إال منصوصاً) ( ).

 آل عمران.31 : -8معاني االخبار للصدوق :ص. 38
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ومطالعة الوصية املقدسة لرسول اهلل  -وقد تقدمت  -يوضح للجميع أ ّن ال معصوم موجود
غري ابنه وأول مقرب إليه وأول مؤمن به ،وهو الوصي
يف زمن الظهور مع اإلمام املهدي
أمحد ،وقد أوضحنا يف الفصل السابق احتاد شصصية املهدي األول (أمحد) مع اليماين املوعود،
ومن أراد املزيد فعليه بكتاب (رسالة يف وحدة شصصية املهدي األول والقائم واليماين املوعود)
 ،وهو كتاب منخشور يف املوقع الرمسي للدعوة اليمانية
أحد اصدارات أنصار االمام املهدي
املباركة وبوسع اجلميع قراءاته ومعرفة احلقيقة.
وبالنسبة للخشيخ الصغري فهو مدعو لقراءة الكتاب املذكور والرد عليه إن استطاع ليتضح للناس
حال املكذبني هلذه الدعوة املباركة ،وبدونه فإهنم يكتفون بالضحك على الناس والتدلي عليهم.
وعليه فقول الخشيخ الصغري[ :وال يوجد أيّة إشارة إىل أن اليماين هو وصي اإلمام املنتظر
وعدم قراءة ملا كتبه صاحب
صلوات اهلل عليه] ،هو باحلقيقة جهل منه بروايات أهل البيت
هذه الدعوة وأنصاره ،وال أعرف أي إنصاف يتحلّى به الصغري وأمثاله وهم يكذبون مبا مل حييطوا
به علما ؟!!
ولكنها سنة أخرى من سنن املعرتضني على خلفاء اهلل اليت يتحلى مها الخشيخ الصغري ،وقد
أخربنا اهلل سبحانه مها يف كتابه ،قال تعاىل﴿ :بَ ْل َك َّذبُواْ بِ َما لَ ْم يُ ِحيطُواْ بِ ِعل ِْم ِه َولَ َّما يَأْتِ ِه ْم تَأْ ِويلُهُ
ِ
ك َك َّذ َّ ِ
ِِ
ين﴾( ) ،إهنا التكذيب مبا مل
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم فَانظُْر َك ْي َ
َك َذلِ َ
َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الظَّالم َ
ب الذ َ

حييطوا به علما ،لذا من الطبيعي جدا أن نسمع الصغري يقول:

[كما أن دعواه تفتقر ألدىن دليل ،فمن الذي يقول أنه هو اليماين ؟ ومن الذي يثبت أنه هو
املقصود بالروايات اخلاصة مهذا العبد الصاحل ؟].
وهو دليل آخر يضاف على جهل الرجل وانعدام انصافه ،وإال فلو كان قارئا بعض ما كتبه
يف كتبه اليت جاوزت األربعني ،أو بعض ما كتبه أنصاره واليت فاقت املائة
السيد أمحد احلسن
إصدار ،وكثري منها خمص لبيان أدلة الدعوة وأحقيتها ،كان منها:

 -يونس.36 :
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كتاب (الوصية والوصي أمحد احلسن) للخشيخ ناظم العقيلي.كتاب (جامع األدلة) للدكتور عبد الرزاق الديراوي.كتاب (اليماين حجة اهلل) للخشيخ حيدر الزيادي.كتاب (حوار قصصي مبسط يف الدعوة اليمانية) للخشيخ عبد العايل املنصور.ومنها كتاب (البينات على أحقية الوصي أمحد احلسن) ومثله كتاب (احملكمات) ،وغريهاالكثري.
أقول :لو كان فعل ذلك قبل أن يقرر لنفسه تكذيب احلق ،لعرف أ ّن حق السيد أمحد احلسن
أوضح من الخشم يف رابعة النهار ،ولكن أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون !!
الصغري حيدد منهجاً معوجاً للتعرف على اليماني !!
عرفنا فيما سبق ،يف الفصل األول ،منهج اهلل وخلفائه الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني يف
طريق التعرف على مياين آل حممد  .ولكن للخشيخ الصغري منهجا خاصا به ،يوضحه بقوله:
[ولقد أشرنا يف كتابنا عالمات الظهور وكذا يف كتابنا راية اليماين املوعود أن اليماين املوعود
لن يعرف ّإال من خالل عمله ،ألنه ال يوجد من يخشهد شهادة علم ويقني بأنه هو اليماين ،ألن
جهات املعرفة التخشصيصية يف هذا اجملال هم ثالثة ال ميكن جتاوزهم ،وهم:
يصرح نف اليماين املوعود بأنه هو املقصود يف الروايات ،عندئذ لن ميتلك أي دليل
إما أن ّ
وصرح له بذلك ،فلو قال أن
ّ
يستدل به على ذلك ،حىت لو أنه التقى باإلمام صلوات اهلل عليه ّ
اإلمام روحي فداه هو الذي أخربه بذلك ،فإن تكذيبه سيكون من أسهل األمور ،ألن دعوى
املخشاهدة اليت تنطوي على أحكام تخشريعية أو عقائدية ممنوعة قبل خروج السفياين والصيحة.
وإما أن تكون املرجعية الدينية الرشيدة ،عندئذ من أين ستأيت بالدليل على ذلك؟ فحىت لو
كانت متيقنة بأن فالنا هو اليماين املوعود بفرض أن املرجع سيلتقي باإلمام بأيب وأمي ،ولكن
كيف سيتمكن من إقامة الدليل على ذلك وهو املمنوع من دعوى املخشاهدة سلفا ،وقد حيتمل
البعض أن يكون األمر عرب رؤيا صادقة ،والكالم يبقى نفسه يف كيفية إقامة الدليل ،فهل نأخذ
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ديننا وأمورنا من األحالم؟ وما يدرينا أن هذه الرؤيا صادقة أو ال؟ ،والتجربة املوضوعية للمرجعية
أهنا كانت وال زالت وستبقى أبعد ما تكون من مثل هذه األمور .
وإما أن يكون اإلمام صلوات اهلل عليه هو الذي سيتصدى لإلبالغ عن ذلك وهو ممكن
بالرغم من تعارضه مع توقيع تكذيب دعوى املخشاهدة ،ولكن من الناحية اجلدلية حيق لنا أن
نتساءل عن من سيبلغه اإلمام صلوات اهلل عليه بذلك؟ وعلى فرضه فمن الذي سيتجرأ ملثل هذا
اإلدعاء وهو املك ّذب سلفا جملرد هذا اإلدعاء!
وهكذا جند أن أي جمال للتعرف على اليماين املوعود ال وجود له ّإال من خالل عمله ،وهذا
تصور ذلك
العمل ال يظهر بخشكل يقيين وقاطع ّإال بعد إقبال السفياين إىل العراق ،ومن املستحيل ّ
قبل دخول السفياين.
نعم ميكن لبعض املؤمنني أن يرى اإلمام صلوات اهلل عليه بنمط من أمناط الرؤية حضورا أو
مناما ،وهو ممكن حبد ذاته ويبلغه اإلمام روحي فداه بأن فالنا هو اليماين ،ولكن من الواضح أن
هذا اإلبالغ سيبقى خاص بذلك الخشص لي ّإال.
فتأمل!].
وهكذا جند إنعدام الدليل ولو صغر على دعوى هذا الدجالّ ،
هذا قوله ،وفيه من اجلهل واجلرأة على اهلل سبحانه وخلفائه الخشيء الكبري ،امجله بالنقاط
التالية:
أوالً :من أين تأتّى للخشيخ الصغري أن ينفي نفيا تأبيديا عدم وجود الخشاهد على صدق اليماين

عند إعالن دعوته االهلية ،ليسمح لنفسه أن يتجرأ بالقول[ :أن اليماين املوعود لن يعرف ّإال من
خالل عمله ،ألنه ال يوجد من يخشهد شهادة علم ويقني بأنه هو اليماين] ؟!!
فقد ت َّبني فيما سبق أ ّن اليماين خليفة من خلفاء اهلل يف أرضه ورجل واجب الطاعة وحيرم على
كل مسلم أن يلتوي عليه وإال فالنار مصريه ومآله ،فكيف يتوقع الصغري ومن لف لفه أ ّن اهلل ترك
هلم حتديد منهج التعرف عليه ،بل جيزموا بعدم شهادة اهلل على صدق خليفته ؟!!
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وإذا كان اهلل سبحانه قد شهد بصدق مجيع خلفائه فيما مضى ،وكان من بينهم سيد خلقه
حممد  ،قال تعاىل﴿ :ويـ ُق ُ َّ ِ
ت ُم ْر َسالً قُ ْل َك َفى بِاللّ ِه َش ِهيداً بَـ ْينِي َوبَـ ْيـنَ ُك ْم
ين َك َف ُرواْ لَ ْس َ
ََ
ول الذ َ
ِ ِ ( )
ِ ِ
ْم الْكتَاب﴾  ،وشهد بصدق وأحقية أوصيائه الكرام من بعده ،فهو نفسه
َوَم ْن عن َدهُ عل ُ
سبحانه من يخشهد لليماين وصدقه بعد كونه خليفة من خلفاء اهلل ورجل من آل حممد واجب
الطاعة كما أوضحنا.
يصور أئمة اهلدى بصورة ال يعتقد مها مؤمن باهلل ذلك أهنم
بل كيف مسح لنفسه أن ّ
من أمرونا بطاعة اليماين ووجوب النهوض إليه ونصرته وعدم التصلّف عنه وأوعدوا امللتوي عليه
أن ال يخشهدوا بأحقيته وصدقه ؟!!
بالنار ،مث ينتظر الخشيخ الصغري منهم
هل يعقل أن ي ِّبني حكيم من احلكماء أمرا للناس (كضرورة طاعة ٍ
رجل ما) ،وحيثهم على
نصرته وينذرهم من التصلف عنه ،مث ال يبني هلم طريق التعرف عليه وال يخشهد هلم بصدقه أو
يوضح هلم أمره مبا يسهم يف حتقيق الغرض من أمره هلم ؟!!
كال يا صغري ،فاهلل يخشهد خلليفته اليماين ،وقد شهد سبحانه فعال وهو الكرمي ملا جاء أمحد
احلسن حمتجا بقانونه الذي خ َّ به خلفاءه الطاهرين ،وقانونه كما عرفناه تفصيال يتل ّص يف:
(الن أو الوصية ،والعلم أو احلكمة ،وراية البيعة هلل) ،وهذا القانون اإلهلي هو دليل صدق
اليماين.
كما شهد سبحانه بآالف الرؤى الصادقة اليت أوحاها إىل قلوب عباده واهتدوا مها إىل نصرته
 ،واهتدت السيدة نرج عليها السالم إىل آل
كما اهتدى وهب النصراين إىل نصرة احلسني
 .وأيضا :شهد له بعخشرات بل مئات الكرامات واملعاجز اليت أجراها على يديه لي
حممد
آخرها أن حيىي ميت بربكته عنده ،أو يخشفي على يديه مرضى بأمراض عضال.
وأما آل حممد

 -الرعد.13 :

فقد شهدوا البنهم اليماين أمحد ،وأيضا عرب طريقني:
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األول :من خالل عخشرات الروايات اليت أوضحوا فيها اسم ابنهم ونسبه ومسكنه ومشائله
وحجته وطريق التعرف عليه ،بل كل ما يتعلق بأمره ،وقد تقدم بعض ذلك يف الفصل األول.
الثاين :من خالل مئات بل آالف الرؤى الصادقة اليت رآها املؤمنون وفيها يخشهد حممد وآله
الطاهرون

البنهم اليماين ،وقد قال رسول اهلل

( :من رآني في المنام فقد رآني ،فإن

الشيطان ال يتمثل بي في نوم وال يقظة وال بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة) ( ).

وقال اإلمام الرضا
ملا سأله البزنطي عن الرؤيا( :إنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شراً
ملا سئل عن الرايات
لكم ،وأخذ برقبة صاحب هذا األمر) ( ) ،وقال االمام الصادق
السود يف وقته( :اجلسوا في بيوتكم ،فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا
بالسالح) ( ) .وكيف جيتمع آل حممد

ويخشهدون لصاحب هذا األمر بعد انتقاهلم إىل جوار

رمحة رمهم ،ال يبقى إال اجتماعهم عرب الرؤيا ،وهو ما حيصل اليوم بالفعل .وهل بعد شهادة اهلل
وخلفائه شهادة يا صغري !!
وثانياً :إ ّن الصغري حصر جهات التعريف باليماين بثالث يف كالمه ،قال ..[ :ألن جهات
املعرفة التخشصيصية يف هذا اجملال هم ثالثة ال ميكن جتاوزهم  ....اخل] ،ولكنه نسي أن ي ِّبني وجه
احلصر مهذه الثالثة ،فهل يرى أ ّن احلصر عقلي مثال حبيث ال ميكن تصور أمر رابع ؟! أو أنه
حصر بدليل شرعي ،أو أنه حصر مهواه وزعمه هو ؟! هذه احتماالت ثالث.
أما كون احلصر عقلي فهو باطل بكل وضوح ،ويكفي الصغري عارا أنه أغفل شهادة اهلل
وشهادة آل حممد كما تقدم توضيحه يف الرد األول .وما أغفله (أعين شهادة اهلل وخلفائه) يكفي
أيضا يف فضحه بفقدان الدليل الخشرعي على حصره املزعوم ،إضافة إىل أنه لو كان ميتلك دليال
ِ
يكتف بإطالق القول على عواهنه مع أ ّن الكالم يف العقيدة .يبقى أنه
شرعيا عليه ألبرزه ومل
حصر مهواه ،ألي كذلك يا شيخ !!
عرف باليماين بزعمه ،وهي:
مث اذ ّكر القراء مبنهج الصغري وطرقه الثالثة اليت ميكن أن ت ِّ
 -كتاب سليم بن قيس :ص ،053تحقيق محمد باقر األنصاري.

 -8بحار األنوار :ج 28ص1
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عرف اليماين بنفسه.
أن ي ِّعرف به املرجعية.
أن ت ِّعرف به االمام املهدي
-أن ي ِّ

.

أما الثالث فغري متيسر ال للسبب الذي بيَّنه الصغري يف كالمه من االعتذار برواية السمري إذ
تقدم احلديث عنها وبيان حال احملتج مها يف األمور العقائدية ،بل ألن اليماين يبتدئ دعوته ويرفع
ال زال غائبا عن أنظار الناس ،فكيف هلم أن يستعلموا منه صدق
رايته واالمام املهدي
رسوله اليماين وهو بعد مل يظهر هلم !!
وأما األمر الثاين الذي أوضحه الصغري ،فاحلقيقة أنه مما يضحك الثكلى ويستحي أن يتفوه به
طالب علوم دينية يف مراحل دراسته األوىل ،واحلقيقة أ ّن هذا من بدعه وخمرتعاته ذلك أ ّن أمر
اليماين مما يرتبط بالعقيدة ،والعقيدة ال جيوز فيها التقليد بن مجيع العلماء ،وعليه فأن يكون
هناك قول أو تعريف للمرجع خبصوص اليماين أو ال يكون هو سيّان بال أدىن شك.
أضف إليه :إ ّن املرجع كغريه مطالب باالميان باليماين كوجوب إميانه خبلفاء اهلل ممن سبقوه،
يقول عن اليماين( :وال يحل لمسلم أن
فاملرجع هو مسلم بكل تأكيد ،واالمام الباقر
يلتوي عليه ومن فعل ذلك فهو من أهل النار) ،فاملراجع كغريهم اذن مطالبون بطاعة اليماين
وختلي رقامهم من النار كما هو حال مجيع املسلمني ،وال يوجد شيء مييزهم عن بقية الناس يف
هذا األمر سوى افرتاض أهنم علماء واملفروض أهنم يعرفون داعي اهلل من خالل علمه بالقرآن ومبا
تخشابه من مسائل العقيدة والدين ،وما أخربوهم به آل حممد

مما هو مسطور يف مصادره.

وااللتحاق بركبه ونصرة ميانيه
وأما غري ذلك مما يتعلق بالتوفيق لنصرة االمام املهدي
املوعود وبالتايل حسن العاقبة ،فهم (أي املراجع أنفسهم) ال يستطيع واحد منهم أن جيزم من
حاله ذلك ،وال يستطيع أن يزكي نفسه على اهلل ويضمن حسن عاقبته هو ،فضال عن أن يبني
للناس طريق التعرف على اليماين وااللتحاق جبيخشه .بل رمبا يتوفق راعي غنم لنصرة اإلمام
وااللتحاق بركب صاحب أهدى الرايات وال يتوفق عامل دقيق يخشق الخشعرة بخشعرتني ،وهذا لي
غريبا بل هو حال أغلب أنصار اخللفاء االهليني فيما سبق.
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وثالثاً :إ ّن التعرف على اليماين من خالل عمله كما طرحه الصغري ،أمر ال ميكن قبوله ألنه

يستلزم أن يتأخر طريق التعرف على خليفة اهلل عن زمان بدء دعوته ،ألن العمل بكل تأكيد يأيت
متأخرا عن بدء الدعوة ،فهل يدعو جالل الصغري الناس أن تضع رجال على رجل وتسرتيح
وتكتفي بالتفرج على عمل الداعي وهو يدعو اىل اهلل لوحده مث بعد انتظارها ورؤيتها ألحقية عمله
تنصره ؟!! هل هذا كالم يصدر ممن يدعي علما ؟؟
واحلال أ ّن أي تأخر يف التعرف على داعي اهلل يعترب خسارة كبرية ،كما أ ّن الواضح املسلَّم به
أ ّن حجة داعي اهلل البد أن تكون مالزمة النطالقة دعوته لئال تبقى هناك حجة وعذر ملعتذر يف
التصلف عن الدعوة االهلية منذ أول وقت شروعها.
ورابعاً :إ ّن منهج الصغري على الضد متاما من دين اهلل وحاكميته ،ففي الوقت الذي جعل اهلل

بيّنات خلفائه ورسله من شأنه هو ،جند الصغري أحال األمر على الناس فأوكل اليها مهمة حتديد
صدق داعي اهلل من خالل النظر إىل عمله ،وهذا يفرتض مسبقا أ ّن الناس تعرف اهلدى كله مث
تقي عليه ما يصدر من هذا الداعي من عمل فتقيمه على ضوء ما عندها ،ومهذا فالناس كلها
صارت أئمة مبقياس الصغري وباتت تعرف اهلدى كله ،إال داعي اهلل فهو حباجة إىل شهادة الناس
أشروا بعالمة خطأ على ما صدر منه بنظرهم فهو لي من اهلل إذن ؟!!
وانتظار تقييمهم ،وإن ّ
هل هذا كالم يقبل به مؤمن باهلل بربكم ؟!! وكم هي األفعال اليت صدرت من خلفاء اهلل
وكانت منخشأ العرتاض الكثريين جلهلهم حبكمتها ومغزاها ،بل أ ّن التاريخ حيدثنا عن اعرتاضات

صدرت حىت ممن هم مؤمنون ،كما حصل مع أمري املؤمنني واالمام احلسن واالمام الرضا
عرفه اهلل به مث يقبل
وغريهم .وعليه ،فاملنهج احلق هو أن يؤمن االنسان خبليفة اهلل من خالل ما ّ
كل ما يصدر منه باعتبار أنه فعل صادر من إمام حكيم وإن جهل الناظر حكمته.

مث أود التنويه :إين لست أنكر داللة أفعال خلفاء اهلل وما يصدر منهم على صدق دعواهتم
االهلية مطلقا ،وما أنكره هو أن يكون هذا هنجا وقانونا عاما (كما يطرحه الصغري) يتمكن
االنسان من خالله معرفة صدق الداعي االهلي دائما لألمور اليت عرضت بعضها .وإذا كان
وهو نيب من أويل العزم مل يعرف احلكمة من أفعال العبد الصاحل حىت وصف أحد
موسى
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أفعاله بكونه شيئا نكرا ،فماذا سيكون حال الناس لو اوكل إليهم أمر تخشصي
من خالل مجيع أفعاهلم ؟!!

صدق خلفاء اهلل

هذه بعض املالحظات اليت يؤاخذ مها الخشيخ الصغري ،وتنسف منهجه املعوج يف التعريف
باليماين .ويبقى أ ّن النهج الصحيح يف التعرف عليه هو من خالل قانون اهلل الذي خ به
الوصية (اليت ال يدعيها إال
خلفاءه الطاهرين وبه يأتون حمتجني ،ولذا ذكر آل حممد
صاحبها كما تبني) وهي عهد رسول اهلل وذخره لصاحب احلق ،وكذا العلم وإجابته عن عظائم
األمور ،وباقي الروايات اليت ذكروه فيها بامسه ونسبه ومسكنه ووصفه وما شابه مما تقدم ذكر
أن تكون رواياهتم مرمزة لتفويت الفرصة على
بعضه يف الفصل األول ،وقد قصد آل حممد
املدعني ،ويبقى صاحب احلق فقط دون من سواه من يعرف إحكامها ،ليكون ذلك دليال على
صدقه وحقه.
عن مالك اجلهين ،قال( :قلت :أليب جعفر

إنا نصف صاحب األمر بالصفة اليت لي

مها أحد من الناس ،فقال :ال واهلل ،ال يكون ذلك أبداً حتى يكون هو الذي يحتج عليكم

بذلك ويدعوكم إليه) ( ).

وخامساً :إ ّن الصغري وبعد أن ي ِّبني منهجه الفاسد يف التعرف على اليماين يقول[ :وهذا
تصور ذلك
العمل ال يظهر بخشكل يقيين وقاطع ّإال بعد إقبال السفياين إىل العراق ،ومن املستحيل ّ
قبل دخول السفياين].
ملاذا مستحيل أن يكون لليماين ظهور وعمل قبل دخول السفياين إىل العراق ؟! أولي
اليماين صاحب راية كما أ ّن السفياين واخلراساين كذلك ،وكونه صاحب راية يعين أ ّن لديه أنصار
وجيش ينصره ويقاتل به السفياين ،والسؤال :كيف اجتمع له ذلك العدد من االتباع ؟ أولي من
أنه يدعو إىل احلق
خالل دعوته الناس إليه وتصديقهم بدعوته ،بل صريح رواية االمام الباقر
والصراط املستقيم.

 -الغيبة للنعماني :ص.881
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أما إذا كان يقصد أ ّن حترك السفياين واليماين باجتاه الكوفة سيكون يف وقت واحد ويتسابقا
إليها كفرسي رهان ،كما هو مدلول الروايات الخشريفة ،فواضح أنه خي احلركة العسكرية للسيطرة
على الكوفة ،ولكن هذا ال يعين أ ّن اليماين وجيخشه سيظهر فجأة هكذا من وسط االرض أو
يكون أنصاره معلَّبني يف علب جاهزة يفتحها مىت ما رفع رايته ،بل يدل على أ ّن له دعوة إهلية
يكون قد طرحها على الناس قبل القيام املسلح مبدة زمنية ،أقام مها احلجة على الناس فص ّدق به
من امتحن اهلل قلبه لالميان ،واستحق املتصلّف عنه واملتصاذل عن نصرته (إن مل يتب ويقبل اهلل
.
توبته) أن تكون النار مصريا له كما أخرب بذلك االمام الباقر
إ ّن هذا الفهم السقيم من الخشيخ الصغري  -سواء قصده أو مل يقصده  -يهدف إىل ختذيل
 ،وإبعادهم عن مسؤوليتهم جتاهه ،وعن هذا الفهم التصذيلي
الناس عن نصرة قائم آل حممد
ورد يف كتاب (احملكمات) عن املروجني له:
وكيف أهنم
يتعرضون للروايات اليت تتحدث عن أصحاب املهدي
(فرتاهم مثالَّ :
يفتَقدون من فرشهم واجتماعهم لنصرته يف مكة ،فيقولون :إهنم جيتمعون بال أي مقدمات وبال
أي هتيئة عقائدية وبال أن يسلحهم إمامهم بالعلم ،فقط هكذا يطريون باهلواء وجيتمعون مبكة اليت
حييطها اليوم مئات اآلالف من الوهابيني ،واملهدي ومعه ثالمثائة وثالثة عخشر ينطلقون بالدعوة
اإلهلية الكربى بينهم ،وأما الناس فلي عليها أي تكليف ومسؤولية فقط عليها أن تنتظر هذا
احلدث احملتوم ،مث بعد ذلك يفكروا بااللتحاق مهم أو االنتظار حىت يصل اإلمام وأنصاره الكوفة!!
حبجة أنه سيظهر هو
مهذا الفهم السفيه خي ّدرون الناس ومينعوهنم عن نصرة املهدي
يف مكة وأنتم انتظروا وال تفعلوا أي شيء ؟! وأما كيف سينتصر على أهل
وأصحابه الـ
مكة ،وكيف سيسيطر على احلجاز ،هل يكون ذلك ببضع مئات فقط أم باملعجزات القاهرةر؟!
وإذا كانت املسألة مسألة معاجز قاهرة وإهالك الناس فقط ،فال داعي إىل املهدي
فضال عن أصحابه وأنصاره ،فيكفي أن يهلك اهلل سبحانه الناس وينتصر عليهم باملعجزات
وجيعلهم يؤمنون بالقهر وينتهي األمر !!
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خطوة محاره ميل ،وأ ّن
تبني الروايات أ ّن الدجال الذي يقاتله القائم
وهذا مثال آخرِّ :
بني أذين محاره ميل ،وأ ّن معه جبال من نار وجبال من طعام ،ويصر بعض أدعياء العلم على
تصويره أنه شص  ،وخطايب لكل من لديه عقل أو حيسب نفسه ضمن دائرة العقالء :هل يقبل
اإلنسان السوي أ ّن مثل هذه األحاديث تؤخذ كما هي بالفهم البدائي ،بال أن يكون فيها رمز أو
شفرة يخشري له احلديث وحيله رجل خوطب بتلك الروايات وعرف سرها ،ويكون إحكامه ملتخشامهها
طريقا للتعرف على صدقه عند ابتدائه بدعوته ؟!
إ ّن هذا الفهم الساذج للقضية املهدوية وضحالة مثل هذا الطرح الذي ميارسه البعض وبكثرة
وتركيز هذه األيام ممن تسمع أصواهتم عرب الفضائيات واملنابر اإلعالمية هلو جرمية كربى ترتكب
 ،سعيا لتصذيل الناس عن نصرة قائمهم وميانيهم ،وإذا ما عرفنا
بسبق إصرار حبق آل حممد
أ ّن ذلك يتم باسم الدين فعندها نعرف أ ّن وقع اجلرمية أكرب.
وهكذا ،تبقى الناس املساكني تعيش يف خيال وأوهام بعيدة عن الواقع ،بوحي ممن يدعي
التصص يف القضية املهدوية ،وأصحاب اخلطب الرنانة املليئة جبهل أصحامها بكتاب اهلل
وروايات عدله وترمجانه الطاهرين ) ( ).
بنف هذا الفهم أراد الخشيخ الصغري أن يصور حركة اليماين وأنه ال يكون له أي عمل قبل
دخول السفياين إىل العراق ،وأن أنصاره سيظهرون له فجأة وبال وجود أي دعوة للحق قبل تلك
احلركة العسكرية.
وسادساً :قال الصغري عن فرضية أ ّن املبلغ عن اليماين هو االمام املهدي
لبعض املؤمنني أن يرى اإلمام صلوات اهلل عليه بنمط من أمناط الرؤية حضورا أو مناما ،وهو ممكن
حبد ذاته ويبلغه اإلمام روحي فداه بأن فالنا هو اليماين ،ولكن من الواضح أن هذا اإلبالغ
سيبقى خاص بذلك الخشص لي ّإال].

[ :نعم ميكن

هذا قول الصغري ،ورمبا مل ينتبه إىل أ ّن هذا األمر املمكن حبد ذاته عنده كان غري ممكن عند
السيد السيستاين ،والذي أفىت بتكذيب كل من يدعي اللقاء باالمام سواء كان يف هذا العامل أو
 -المحكمات على أحقية الوصي أحمد الحسن ،أحد إصدارات أنصار االمام المهدي (ع).
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يف عامل الرؤيا ،وبالتايل فاألمة املتبعة لكم ال تعرف من تصدق ومن تكذب .بل كيف مسح
معرفني باليماين أو ال أقل طرح املرجعية
الصغري لنفسه أن جيعل َمن َّ
رد أقواهلم هو قبل غريه ِّ
عرف الناس باليماين ،وهو واضح البطالن ؟!
كاحتمال ي ِّ
وهذا ن

فتوى السيد السيستاين:

(بسمه تعاىل :إن املوقف الخشرعي جتاه من يزعم اللقاء بامام العصر أرواحنا فداه مباشرة أو
عن طريق الرؤيا يف زمن الغيبة الكربى يتمثل بعدم تصديقه فيما يدعيه .) ( )...
الصغري حيدد عالمة اهلدى األوىل لليماني !!
يقول جالل الصغري يف تكذيبه لدعوة السيد أمحد احلسن[ :وكل املواصفات اليت طرحت
لليماين يف الروايات الخشريفة ال تنطبق عليه بأي شكل من األشكال  ......وقد شرحنا يف حمل
آخر موارد متييز اهلدى من الضالل بخشيء من التفصيل ولكن هنا سأكتفي باإلشارة السريعة

 هذه صورة الفتوى التي تتضمنها كاملة:(

).

( )
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نخشص معامل اهلدى قبل أن نتحدث عن األهدى ،فمما ال ريب
لذلك ،ففي البداية علينا أن ّ
فيه أن اهلدى يف زمن الغيبة بصورته العامة يستدعي أربعة عناصر أساسية هي:
أوال :إن أي شص ي ّدعي اهلدى عليه أن يربز إنتماءا ملنظومة عقائدية هادية ،فاألصل هو
املعتقد ،وبغريه فإن األعمال بلغت ما بلغت من ظاهر الصالح ال ميكن أن تبلغ باإلنسان أي
حمل من اهلدى ..........
ولعل إطاللة صغرية على الوضع العقائدي هلذا الرجل يكخشف طبيعة الزيف الذي يكتنفه،
ويكفينا أن نخشري إىل كثرة حديثه عن عصمة اليماين أي عصمته هو ،وأن هناك اثين عخشر مهديا
بعد اإلمام املنتظر صلوات اهلل عليه ،وأنه هو ّأول املهديني املخشار إليه يف رواية ق ّدمها للناس
حبجة أن
بعنواهنا رواية الوصية وأهنا حتمل امسه ،واختاذه لنجمة داود (النجمة اإلسرائيلية) رمزاّ ،
اإلمام سيحكم حبكم داود ،فالعصمة املدعاة عن اليماين ودعواه أهنا منصوصة ،بدليل قول اإلمام
الباقر عليه السالم بأن اليماين يدعو إىل صراط مستقيم ،مما يدل على عصمته ،وهذا باطل يف
الفكرة والتطبيق ،فمن الواضح أن الدعوة إىل الخشيء وهي التزام عقائدي ال عالقة هلا بالسلوك
فقد يدعو اإلنسان إىل شيء حمق ،ولكن قد ميارس ذنبا يف قضية أخرى من غري قضايا هذه
الدعوة ،بل قد ميارس يف اخلفاء ما يناقض ما يدعو إليه من حق يف العلن ،وحىت لو كان هذا
العبد الصاحل بعيد عن الذنب ،فما من دليل على العصمة املنصوصة ّإال للمعصومني األربعة عخشر
صلوات اهلل عليهم ،ولو ق ّدر جدال أن اليماين املوعود معصوم ،فمن أين تأتّى ألمحد امساعيل
كاطع أن يكون هو املعصوم؟].
وهذه جمموعة مالحظات على ما تفوه به الخشيخ الصغري من تفاهات واضحة:
األولى :إ ّن اهلدى الذي يبحث عنه وينتظر من اليماين أن يتحلّى به هو موجود يف رأسه مما
يظنه هدى وفق مقياسه هو ،ولذا سيأيت منه طرح بدعة وجوب تقليد غري املعصوم كمعلم ٍ
ثان من

معامل اهلدى بنظره ،وسيتضح أهنا جمرد بدعة مل يقم عليها دليل أبدا.
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الثانية :إ ّن روايات آل حممد

أوضحت أ ّن األرض متأل ظلما وجورا حىت يعود االسالم

غريبا بكل ما تعنيه الكلمة من معىن ،بل ورد أ ّن القائم يستأنف الدعوة إىل االسالم من جديد
كما استنأفها جده رسول اهلل  ،وهذا بعض ما ورد:
قالوا

( :أنه يأتي على الناس زمان ال يبقى فيهم من االسالم إال اسمه ومن القرآن

إال رسمه) ( ).

أنه قال( :اإلسالم بدأ غريباً ،وسيعود غريباً كما
وعن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل
بدأ ،فطوبى للغرباء .فقلت :اشرح يل هذا ،أصلحك اهلل .فقال :مما يستأنف الداعي منا دعاء
جديداً كما دعا رسول اهلل

) ( ).

وعنه ،قال( :قلت أليب عبد اهلل

 :أخربين عن قول أمري املؤمنني

 :إن اإلسالم بدأ

غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء ؟ فقال :يا أبا محمد ،إذا قام القائم
دعاء جديداً كما دعا رسول اهلل ) ( ).

استأنف

وإذا كانت األرض كلها متأل ظلما وجورا ،ويعود اإلسالم غريبا بني الناس ،وال يبقى من كتاب
اهلل سوى الرسم فقط ،وأ ّن القائم هو من يستأنف الدعوة إىل اهلل من جديد كما فعل جده
املصطفى  ،فأي منظومة عقائدية سليمة وخالية من التحريف تبقى يف رأس الصغري ويريد أن
حياكم مها اليماين عند إرساله وبدء دعوته ؟!!
نعم ،اليماين يأيت باهلدى وهو صاحب راية اهلدى ،ولكن لي هو اهلدى وفق مقياس الصغري
يبق منه بسبب هتريج الصغري وغريه اال الرسم فقط،
وميزانه ،إمنا هو هدى كتاب اهلل الذي مل َ
وغربه املنحرفون واملخشرعون والقائلون بأهوائهم .فاليماين
وهدى آل حممد وإسالمهم الذي غيَّبه َّ
بكلمة واحدة :يأيت مهدى الثقلني ال أكثر وال أقل .وهيهات مث هيهات أن يكون للصغري ما يريد
ويتوقع من جميء اليماين مبا يوافق هواه ،وكأنه ينتظر قدوم مأموم ألساطريه وبدعه وخترصاته ولي
رجال واجب الطاعة على الصغري وعلى غريه وانذر املتصلف عنه بالنار !!
 كمال الدين وتمام النعمة :ص.99 -8الغيبة للنعماني :ص.339
 -3المصدر نفسه :ص.337
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الثالثة :إ ّن واحدة من سنن املعرتضني على خلفاء اهلل هي الفرح مبا عندهم من العلم الذي به

يردون الدعوات االهلية عند جميء الرسل بالبينات ،هذا هو حاهلم الذي أخربنا عنه اهلل تعاىل
فقال﴿ :فَـلَ َّما جاءتْـ ُهم رسلُ ُهم بِالْبـيِّـنَ ِ
ات فَ ِر ُحوا بِ َما ِعن َد ُهم ِّم َن ال ِْعل ِْم َو َحا َق بِ ِهم َّما َكانُوا بِ ِه
َ
َ ْ ُُ
يَ ْستَـ ْه ِزئُون﴾( ).

ويبدو يل أ ّن الصغري فرح جدا مبا عنده من منظومة عقائدية ويريد أن خيترب اليماين مها وتقييم
احلق على ضوئها ،وهو ذاته قول من سبقه من املعرتضني أيضا .وقد تقدم يف الفصل األول من
الكتاب بعض بينات اهلدى اليت جاء مها السيد اليماين أمحد احلسن ،فهل يعمل الصغري مبقتضى
زيه الذي ينتسب به لرجال الدين ويتعرف على داعي احلق من خالل علمه مثال أو غريه من
البينات اليت مها يعرف خلفاء اهلل ،أم يكتفي بفرحه مبا عنده ،خصوصا والنيب الكرمي وعد بأ ّن
أمته ستتبع سنن من كان قبلها قذة بقذة ونعل بنعل !!
قال رسول اهلل

( :يكون في هذه األمة كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل

و[حذو] القذة بالقذة) ( ).

الرابعة :إ ّن الصغري اعترب من مظاهر خمالفة السيد أمحد احلسن للهدى بنظره هو التايل:
قوله باالثين عخشر مهديا بعد االمام املهدي-احتجاجه بوصية رسول اهلل .

.

قوله بعصمة اليماين.اختاذه لنجمة داود رمزا.أقول :أما االثنا عخشر مهديا ،فهي حقيقة ثابتة بالروايات املتواترة القطعية الدالة على أهنم من
 ،وأهنم أوصياء وقادة لدولة العدل االهلي بعد أبيهم
آل حممد ،بل من ذرية االمام املهدي
صلوات اهلل عليهم أمجعني ،وقد تقدم بعض الروايات الدالة عليهم ،ومن أراد املزيد فعليه بكتاب
(األربعون حديثا يف املهديني وذرية القائم) ،أحد إصدارات الدعوة اليمانية املباركة.
 غافر.23 : -8من ال يحضره الفقيه :ج ص.813
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وعليه ،فما اعتربه الصغري سببا ملصالفة اهلدى هو يف احلقيقة عني اهلدى ألنه أخ ٌذ بروايات
العرتة الطاهرة ،وإذا عرفنا أ ّن حال الرد على أئمة اهلدى  -كما هم قالوا  -على حد الكفر باهلل،
نعرف أ ّن األوىل باالتصاف مبصالفة اهلدى هو الصغري ،واحلقيقة أين ال أعرف وجها للحنق
واحلقد الذي ينطوي عليه صدره جتاه ذرية اإلمام املهدي األوصياء سوى احلسد والتكرب على
احلق ،داء إبلي (لعنه اهلل) عدو بين آدم القدمي.
من خمالفة اهلدى ،فهو ذاته النهج العمري
وأما اعتباره االحتجاج بوصية رسول اهلل
القدمي ،ويكفيه عارا أنه شابه فيه من اهتم سيد اخللق باهلجر واهلذيان وحاشاه ،وأل ّن الصغري
خص قسما كبريا من رده هذا لتكذيب وصية رسول اهلل وسعى سعي الغريق لردها ،لينتهي
إىل ذات النتيجة اليت انتهى إليها عمر بن اخلطاب ،فسأترك بيان االجابة التفصيلية إىل حني مساع
كل قوله عن الوصية املقدسة.
يف
وأما القول بعصمة اليماين ،فهو اآلخر موافق للهدى الذي أوضحه االمام الباقر
رواية اليماين ،وقد تقدم يف أكثر من موضع (يف هذا الكتاب) بيان عصمة اليماين بن قول
وبيان وجه االستدالل .وكذلك يدلنا على عصمة اليماين :احتاد شصصيته مع
االمام الباقر
شصصية املهدي األول أمحد (أول املقربني إىل االمام املهدي يف وقت ظهوره وأول املؤمنني به)
بن الوصية املباركة ،وإذا كان أمحد مذكورا من بني االوصياء ،والوصي ال يكون إال معصوما،
يتبني أ ّن اليماين معصوم بكل وضوح .وأما وجه احتاد شصصية املهدي األول (أمحد) واليماين،
فقد تقدم يف الفصل بعض التوضيح ،ومن أراد املزيد فعليه بكتاب (رسالة يف وحدة شصصية
املهدي األول والقائم واليماين) ،أحد إصدارات الدعوة اليمانية املباركة.
حبجة
بقي ما يتعلق بنجمة داود ،إذ يقول[ :واختاذه لنجمة داود (النجمة اإلسرائيلية) رمزاّ ،
أن اإلمام سيحكم حبكم داود] ،وسيأيت منه كالم أوسع عن هذا املوضوع ،لذا أؤجل التعليق على
كالمه إىل حني عرض كل ما قاله.
الخامسة :قال الصغري يف نفي عصمة اليماين يف كالمه السابق ما يلي ..[ :فمن الواضح أن
الدعوة إىل الخشيء وهي التزام عقائدي ال عالقة هلا بالسلوك فقد يدعو اإلنسان إىل شيء حمق،
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ولكن قد ميارس ذنبا يف قضية أخرى من غري قضايا هذه الدعوة ،بل قد ميارس يف اخلفاء ما
يناقض ما يدعو إليه من حق يف العلن].
وهذا ختبط فظيع إذ يرى الصغري إمكان انفكاك الدعوة إىل احلق عن سلوك الداعي ،وبالتايل
فيمكن أن يرتكب (مياين الصغري) الذنوب واملعاصي مع أنه يدعو إىل احلق ،متاما كمهدي االلباين
الذي يثقف أهل السنة عليه .وهذا يف احلقيقة جهل وغباء ،ألننا ال نتكلم عن أناس كالصغري
وأمثاله ،الذين خيالف واقعهم العملي ما يقولونه بألسنتهم ويدعون إليه بأفواههم ،وهو شعبة من
شعب النفاق كما ال خيفى ،إمنا نتكلم عن رجل يرفع راية اهلدى ويوجب آل حممد النهوض إليه
ويفرضون طاعته مطلقا ،ويوجبون جهنم ملن التوى عليه ،كيف ميكن أن تنفك دعوته إىل احلق
مطلقا عن سلوكه وخيالف فيه اهلدى ؟! وكيف يتوقع الصغري أ ّن الداعي إىل اهلدى االهلي بأمر
اهلل ،بل الرافع لرايته ميكن أن خيالف اهلدى يف سلوكه ؟!
وأما ما قاله أخريا[ :ولو ق ّدر جدال أن اليماين املوعود معصوم ،فمن أين تأتّى ألمحد امساعيل
كاطع أن يكون هو املعصوم] ،فهو باالضافة إىل كذبه يف اضافة اسم ( َكاطع) لنسب االمام وهو
غري موجود كما أوضحنا ،يكخشف الصغري جهله بطريق تخشصي العصمة ومعرفتها ،بالرغم من
توضيح آل حممد وكذلك علماء الخشيعة املعتمدين هلذه املسألة وتصرحيهم بأ ّن العصمة ليست بأمر
ٍ
باد يف ظاهر اخللقة ،لذا ينحصر أمر تخشصيصها بالن (وقد تقدم توضيح ذلك فيما مضى)،
ولكن الرجل أهلاه الصفق يف أسواق السياسة عن فهم الدين وما يرتبط بالعقيدة.
عن االمام علي بن احلسني

 ،قال( :االمام منا ال يكون إال معصوماً ،وليست العصمة

في ظاهر الخلقة فيعرف بها ولذلك ال يكون إال منصوصاً) ( ).

وقال العالمة احللي( :اإلمام جيب أن يكون منصوصا عليه ،ألن العصمة من األمور الباطنة
اليت ال يعلمها إال اهلل تعاىل ،فالب ّد من ن ّ من يعلم عصمته عليه .) ( )..

 معاني االخبار للصدوق :ص. 38 -8الباب الحادي عشر :ص.12
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املخشص لعصمة املعصوم ،وأما إذا كان الن يتضمن اسم املعصوم فهو ن
إ ّن الن هو ِّ
تخشصيصي إذن ،وبه يثبت صدقه كما مر بنا ألنه ال يدعيه إال صاحبه ،وإذا عرفت اآلن يا شيخ
جالل طريق معرفة العصمة ،فاعرف أيضا أنه (أي الن ) الوجه يف معرفة عصمة السيد أمحد
 ،قاتل اهلل اجلهل ما أقبحه.
احلسن
وصية رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ليلة وفاته وذخره اخلالد:
هذا مقطع ورد يف كتاب (البينات) ،يوضح شيئا من قدر الوصية املقدسة:
ت إِن تَـر َك َخ ْيراً الْو ِ
ِ
صيَّةُ لِل َْوالِ َديْ ِن
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
ب َعلَْي ُك ْم إِ َذا َح َ
ض َر أ َ
َ
[قال تعاىلُ ﴿ :كت َ
َ
ِ
ِ
واألقـْربِ ِ
ين﴾( ).
ين بال َْم ْع ُروف َح ّقاً َعلَى ال ُْمتَّق َ
َ َ َ

َّ ِ
صيَّ ِة اثْـنَ ِ
ت ِحين الْو ِ
ان
ادةُ بَـ ْينِ ُك ْم إِذَا َح َ
آمنُوا َش َه َ
ض َر أ َ
ين َ
وقال﴿ :يَا أَيُّـ َها الذ َ
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ َ َ
ذَوا َع ْد ٍل ِم ْن ُكم أَو آ َخر ِ
ان ِم ْن غَْي ِرُك ْم﴾( ).
َ
ْ ْ َ
وذكر اهلل سبحانه يف كتابه بعض خلفائه عند املوت ،فقال﴿ :وو َّ ِ ِ ِ
يم بَنِ ِيه
ََ
صى ب َها إبْـ َراه ُ
ِّين فَالَ تَ ُموتُ َّن إَالَّ َوأَنتُم ُّم ْسلِ ُمو َن أ َْم ُكنتُ ْم ُش َه َداء
وب يَا بَنِ َّي إِ َّن اللّهَ ْ
َويَـ ْع ُق ُ
اصطََفى لَ ُك ُم الد َ
ك
ت إِ ْذ قَ َ
ك َوإِلَهَ آبَائِ َ
ال لِبَنِ ِيه َما تَـ ْعبُ ُدو َن ِمن بَـ ْع ِدي قَالُواْ نَـ ْعبُ ُد إِلَ َه َ
وب ال َْم ْو ُ
إِ ْذ َح َ
ض َر يَـ ْع ُق َ
اعيل وإِسحا َق إِلَهاً و ِ
ِ
ِ ِ
احداً َونَ ْح ُن لَه ُم ْسلِ ُمون﴾( ).
يم َوإِ ْس َم َ َ ْ َ
َ
إبْـ َراه َ

وذم سبحانه املعرتضني على خلفاء اهلل ،وجعل عالمة على سوء عاقبتهم بعدم قدرهتم على
ّ
التوصية ،فقال﴿ :ما يـ ْنظُرو َن إَِّال صيحةً و ِ
ص ُمو َن فَال يَ ْستَ ِطيعُو َن
اح َدةً تَأْ ُخ ُذ ُه ْم َو ُه ْم يَ ِخ ِّ
َْ َ َ
َ َ ُ
تَـو ِ
صيَةً َوال إِلَى أ َْهلِ ِه ْم يَـ ْرِجعُو َن﴾( ).
ْ
هذا هو حمكم القرآن ،وهو صريح يف أ ّن الوصية مكتوبة على اجلميع (كتب عليكم) ،وهو
سنة خلفاء اهلل يف أرضه مجيعا ،ولي فقط إبراهيم ويعقوب عليهما السالم مها من أوصيا عند
 البقرة. 21 : -8المائدة. 19 :
 -3البقرة. 33 – 38 :
 -1يس.21 – 16 :
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ال خيالف حمكم الكتاب بل هو
املوت كما قصه القرآن (وسيتضح أكثر) .وأل ّن النيب األكرم
الكتاب الناطق كما عرفنا ،أكد (مع أهل بيته الطاهرين) عليها غاية التأكيد ،وهذا بعضه:
بوجوب الوصية عند املوت:
بعد أن ذكر قول الرسول
قال اإلمام الصادق
(وتصديق هذا في سورة مريم قول اهلل تبارك وتعالىَ ﴿ :ال يَ ْملِ ُكو َن َّ
اعةَ إَِّال َم ِن اتَّ َخ َذ
الش َف َ
الر ْح َم ِن َع ْهداً﴾( ) ،وهذا هو العهد) ( ).
ِعن َد َّ
وقال رسول اهلل

علمنيها جبرائيل) ( ).
وعن النيب حممد

لعلي

( :تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك .قال :وقال:

( :من مات ولم ِ
يوص مات ميتة جاهلية) ( ).

وعنه

( :الوصية حق على كل مسلم) ( ).

وعنه

( :من مات ولم يوص فقد ختم عمله بمعصية) ( ).

وعن أيب الصباح ،عن أيب عبد اهلل

مسلم) ( ).
وعنه

 ،قال :سألته عن الوصية ،فقال( :هي حق على كل

( :إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في وصيته فيختم له

بعمل أهل النار ،وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له
ود اللّ ِه﴾(.)1( ))8
ود اللّ ِه﴾ ،وقال﴿ :تِل َ
ْك ُح ُد ُ
بعمل أهل الجنة ،ثم قرأ ﴿ َوَمن يَـتَـ َع َّد ُح ُد َ
وعخشرات النصوص البينة األخرى.

 مريم.27 : -8بحار األنوار :ج 11ص.811
 -3الكافي :ج 7ص 3ح .
 -1انظر :وسائل الشيعة (آل البيت) :ج 6ص 826ح ،2مناقب آل أبي طالب :ج 8ص.819
 -2بحار األنوار :ج 11ص.62
 -9إثبات الهداة :ج ص. 13
 -7إثبات الهداة :ج ص.66
 -2البقرة.886 :
 -6بحار األنوار :ج 11ص.811
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مث إ ّن "الوصية" سنة خلفاء اهلل مجيعا ،وهذه حقيقة أشار هلا القرآن الكرمي كما عرفنا ،وأيضا

بينها عدله وترمجانه ،عن أيب عبد اهلل

 ،قال( :قال النبي

 :أنا سيد النبيين ،ووصيي

سيد الوصيين وأوصياؤه سادة األوصياء .إن آدم
سأل اهلل تعالى أن يجعل له وصياً
صالحاً ،فأوحى اهلل إليه :إني أكرمت األنبياء بالنبوة ،ثم اخترت خلقي وجعلت خيارهم
 :يا رب ،اجعل وصيي خير األوصياء ،أوحى اهلل إليه :يا آدم،

األوصياء .فقال آدم

أوص إلى شيث فأوصى آدم إلى شيث ،وهو هبة اهلل بن آدم .وأوصى شيث إلى ابنه شبان
( ..وعدد األوصياء من بعده إىل أن وصلت الوصية)  ..إلى عمران ،ودفعها عمران إلى
إبراهيم الخليل

 ،وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل ،وأوصى إسماعيل إلى إسحاق،

وأوصى إسحاق إلى يعقوب ،وأوصى يعقوب إلى يوسف ،وأوصى يوسف إلى بثريا ،وأوصى

بثريا إلى شعيب ،ودفعها شعيب إلى موسى بن عمران

 ،وأوصى موسى إلى يوشع بن

النون ،وأوصى يوشع إلى داود النبي ،وأوصى داود إلى سليمان ،وأوصى سليمان إلى آصف
بن برخيا ،وأوصى آصف إلى زكريا ،ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم

 ،وأوصى عيسى

إلى شمعون بن حمون الصفا ،وأوصى شمعون إلى يحيى بن زكريا ،وأوصى يحيى بن زكريا
إلى منذر ،وأوصى منذر إلى سليمة ،وأوصى سليمة إلى بردة ،ثم قال

 :ودفعها إلي

بردة ،وأنا أدفعها إليك يا علي ،وأنت تدفعها إلى وصيك ،ويدفعها وصيك إلى أوصيائك

من ولدك واحداً بعد واحد .) ( )..
وعنه

أيضا( :أوصى موسى إلى يوشع بن نون ،وأوصى يوشع بن نون إلى ولد هارون

ولم يوص إلى ولده وال إلى ولد موسى أن اهلل
وبشر موسى ويوشع بالمسيح

 ،فلما أن بعث اهلل

له الخيرة يختار ما يشاء ممن يشاء،
المسيح

قال المسيح لهم:

إنه سوف يأتي من بعدي نبي اسمه أحمد من ولد إسماعيل

يجئ بتصديقي

وتصديقكم عذري وعذركم وجرت من بعدي في الحواريين في المستحفظين وإنما سماهم
المستحفظين؛ ألنهم استحفظوا االسم األكبر  ..فلما بعث اهلل محمداً أسلم له
اهلل
العقب من المستحفظين وكذبه بنو إسرائيل  ..ثم قال جل ذكره﴿ :و ِ
آت ذَا الْ ُق ْربَى َح َّقهُ﴾
َ
 -أمالي الصدوق  :ص.818
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وكان علي

علم النبوة) ( ).
وعنه
ورسوله

 ،فكان حقه الوصية التي جعلت له ،واالسم األكبر ،وميراث العلم ،وآثار

 ،قال( :أترون الموصي منّا يوصي إلى من يريد ! ال واهلل ولكن عهد من اهلل
لرجل فرجل حتى ينتهي األمر إلى صاحبه) ( ).

والوصية كتاب نازل من السماء لي للموصي أي دخل يف حتديد أمساء األوصياء ،فعن معاذ

بن كثري ،عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد (عليهما السالم) ،أنه قال( :الوصية نزلت من السماء
على رسول اهلل
فقال جبرئيل

كتاباً مختوماً ،ولم ينزل على رسول اهلل

كتاب مختوم إال الوصية،

 :يا محمد ،هذه وصيتك في أمتك إلى أهل بيتك ،فقال رسول اهلل

:

أي أهل بيتي يا جبرئيل ؟ فقال :نجيب اهلل منهم وذريته ليورثك علم النبوة قبل إبراهيم،
وكان عليها خواتيم ففتح علي

الخاتم األول ومضى لما أمر فيه ،ثم فتح الحسن

الخاتم الثاني ومضى لما أمر به ،ثم فتح الحسين

الخاتم الثالث فوجد فيه أن قاتل

وأقتل وتقتل واخرج بقوم للشهادة ،ال شهادة لهم إال معك ففعل ،ثم دفعها إلى علي بن
الحسين

ومضى .ففتح علي بن الحسين الخاتم الرابع فوجد فيه أن أطرق واصمت

لما حجب العلم ،ثم دفعها إلى محمد بن علي (عليهما السالم) ففتح الخاتم الخامس
فوجد فيه أن فسر كتاب اهلل تعالى وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع األمة ،وقل
الحق في الخوف واألمن وال تخش إال اهلل ،ففعل ثم دفعها إلى الذي يليه.

فقال معاذ بن كثري :فقلت له :وأنت هو؟ فقال :ما بك في هذا إال أن تذهب يا معاذ

فترويه عني نعم أنا هو ،حىت عدد علي اثين عخشر امسا مث سكت ،فقلت :مث من؟ فقال:

حسبك) ( ).

وأل ّن هلا كل هذا القدر اإلهلي الرفيع ،جعلها سبحانه ميزانا وفرقانا يفرق بني إمام احلق
وأدعياء الباطل ،وبيّنة إهلية واضحة يخشص مها خليفة اهلل يف أرضه ،ولذا صرح آل حممد
 غاية المرام وحجة الخصام :ج 1ص.892 -8الكافي :ج  ،ص  ، 872باب أن اإلمامة عهد من هللا
 -3غيبة النعماني :ص.28

 ،..ح.8
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أهنا من خمتصاهتم ،قال أمري املؤمنني

( :ال يقاس بآل محمد

من هذه األمة أحد ،وال

يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً ،هم أساس الدين ،وعماد اليقين ،إليهم يفئ الغالي،
وبهم يلحق التالي ،ولهم خصائص :حق الوالية وفيهم الوصية والوراثة) ( ).
وجعلوها دليال ملعرفة اإلمام منهم ،فلما قيل أليب عبد اهلل

 :بأي شيء يعرف اإلمام ؟

قال( :بالوصية الظاهرة وبالفضل ،إن اإلمام ال يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم وال بطن
وال فرج فيقال :كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه ذلك) ( ).

وملا كان (صاحب هذا األمر) ( ) الذي حياجج الناس يف إثبات صدقه ،خليفة من خلفاء اهلل
 ،ومن
يف أرضه ووصيا من األوصياء ،ورجال من أهل البيت بل من أهل بيت اإلمام املهدي
يلتوي عليه من أهل النار كما ذكرناه يف نقطة البينات الثانية ،كانت الوصية دالة عليه ومعرفة به،
 :مب يعرف صاحب هذا األمر؟ قال:
فعن احلرث بن املغرية قال :قلت أليب عبد اهلل
(بالسكينة والوقار والعلم والوصية) ( ).

ويخشصصوا من
واملنتظرون اليوم ،بدل أن يأخذوا هذا امليزان الذي حدده آل حممد
الذي جاءهم كما قالوا متاما ،مبا يف ذلك احتجاجه
خالله صدق الوصي أمحد احلسن
نراهم استهزئوا بكل شيء وردوا كل شيء مبا يف ذلك الوصية
عليهم بوصية جده رسول اهلل
املقدسة ،وفرحوا واكتفوا مبا عندهم من العلم !! قال تعاىل﴿ :فَـلَ َّما جاءتْـ ُهم رسلُ ُهم بِالْبـيِّـنَ ِ
ات
َ
َ ْ ُُ
فَ ِر ُحوا بِ َما ِعن َد ُهم ِّم َن ال ِْعل ِْم َو َحا َق بِ ِهم َّما َكانُوا بِ ِه يَ ْستَـ ْه ِزئُون﴾( ).
اآلن ،وبعد أن عرفنا قدر الوصية عند اهلل سبحانه وخلفائه صلوات اهلل عليهم أمجعني ،قد
؟؟ ولست جمازفا إن قلت :إ ّن جمرد السؤال
خيطر يف بال أحد ويسأل :هل أوصى رسول اهلل
يعد ظلما لرسول اهلل أميا ظلم باعتبار أ ّن السؤال ينطلق من احتمالية كال طريف االيصاء وعدمه،
والسائل على أي حال خطر يف باله كال االحتمالني فسأل ،فكيف مسح لنفسه أن خيطر يف باله
 نهج البالغة ،وعنه بحار األنوار :ج 83ص. 7 :ح.3
 -8الكافي :ج ص ،821باب األمور التي توجب حجة اإلمام
 -3تقدم في الفصل االول من هذا الكتاب ّ
أن صاحب األمر صفة تطلق على اإلمام المهدي
وعرضنا هناك بعض الروايات المؤكدة لذلك.
 -1بصائر الدرجات :ص.216
 -2غافر.23 :

وعلى المهدي األول،
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عدم صدور الوصية من الرسول  ،وهل يتصور أحد يف حقه أنه خيالف حمكم الكتاب كما
مسعناه من كتاب اهلل ؟؟ وكيف خيالف حىت ما قاله هو وآله الطاهرون من أ ّن الوصية عهد اهلل وان
التارك هلا قليل املروءة وخامت لعمله مبعصية بل ميتته ميتة جاهلية ؟؟
بل كيف يناقض حبيب اهلل وسيد الكائنات طرا سنة اهلل اليت جرى عليها مجيع خلفائه يف
أرضه ؟؟ كما عرفناه قبل قليل.
ملا حتدثوا عن طريق التعرف عليهم وبيان خمتصاهتم اليت خلت
مث أي وصية عناها آله
منها أيدي سائر الناس ،وقد عرفنا أ ّن الوصية على رأس تلك اخلصائ ؟؟ مث جعلوها فرقانا
يعرف مها صاحب أمرهم يف آخر الزمان ،فأي فرقان يبقى بعد احتمال عدم صدورها من جدهم
؟! وكل هذا تقدم بيان بعض رواياته ،ومن طلب املزيد زدناه.
بل كيف مل ِ
عرب عنها أهنا كتاب عاصم من الضالل
يوص ويكتب وصيته وهو بنفسه الخشريفة ّ
إىل يوم القيامة ؟؟ وجمرد إرادة عمر ومجاعته منعه من كتابة الكتاب ال يعين أنه مل يكتبه إذ كانت
هذه الرزية يوم اخلمي كما أوضحت كل كتب املسلمني ،والوفاة كانت يوم االثنني فكان هناك
ما يتسع من الوقت يكفي لكتابة هذا الكتاب العاصم من الضالل ،والذي بكل تأكيد ال يقصر
النيب يف بيانه وحاشاه ،كيف وهو رمحة اهلل بالعاملني !!
وليست هذه جمرد غرية للدفاع عن حممد  ،وإن كانت هي من اإلميان ،بقدر ما كانت
بأروع بيان ،هاكم امسعوا:
القضية مستدلة ومبينة بكالم آل حممد
عن اإلمام موسى بن جعفر
المؤمنين كاتب الوصية ورسول اهلل

 ،قال( :قلت ألبي عبد اهلل

 :أليس كان أمير

المملي عليه وجبرئيل والمالئكة المقربون

قال :فأطرق طويالً ثم قال :يا أبا الحسن قد كان ما قلت ،ولكن حين نزل برسول اهلل

؟

األمر نزلت الوصية من عند اهلل كتاباً مسجالً نزل بها جبرئيل مع أمناء اهلل تبارك وتعالى من

 ............................................. 80لصدارات أنصار اإلمام املهدي

المالئكة ،فقال جبرائيل :يا محمد ُمر بإخراج من عندك إال وصيك ليقبضها منّا وتشهدنا
 وفاطمة فيما بين الستر والباب) ( ).بدفعك إياها إليه ضامناً لها  -يعني علياً
وعن سليم بن قي

اهلاليل ،قال اإلمام علي

لطلحة( :ألست قد شهدت رسول اهلل

حين دعا بالكتف ليكتب فيها ماال تضل األمة وال تختلف ،فقال صاحبك ما قال :إن
نبي اهلل يهجر ،فغضب رسول اهلل

ثم تركها ؟ قال :بلى ،قد شهدت ذلك .قال :فإنكم

لما خرجتم اخبرني بذلك رسول اهلل

بالذي أراد أن يكتب فيها وأن يشهد عليها العامة

فأخبره جبرئيل :إن اهلل

قد علم من األمة االختالف والفرقة ،ثم دعا بصحيفة فأملى

علي ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك ثالث رهط :سلمان وأبا ذر والمقداد،
ّ

وسمى من يكون من أئمة الهدى الذين أمر اهلل بطاعتهم إلى يوم القيامة .فسماني أولهم ثم

ابني هذا  -وأدىن بيده إىل احلسن  -ثم الحسين ثم تسعة من ولد ابني هذا  -يعين احلسني -
كذلك كان يا أبا ذر وأنت يا مقداد ،فقاموا وقالوا :نخشهد بذلك على رسول اهلل
إذن النيب

أوصى ،فأين ن

.) ( )..

وصيته اليت ذكر فيها األوصياء من بعده ؟!].

مث بعد بيان الوصية املقدسة اليت أوردها الخشيخ الطوسي يف غيبته ،جاء ما يلي:
ليلة وفاته ،وال يوجد ن آخر يف مجيع كتب املسلمني وصف
[هذه وصية رسول اهلل
بأنه وصيته ليلة وفاته ذكر فيه األوصياء من بعده ،غري هذه الوصية املقدسة .وهي:
 موافقة للقانون اإلهلي الذي أشرنا إليه سابقا يف التعريف خبلفاء اهلل يف أرضه ،وأ ّنالتنصيب اهلي ال دخل للبخشر فيه.
 موافقة لسنّة خلفاء اهلل يف أرضه كما عرفناه من اهلل يف كتابه وخلفائه (آل حممدبنصوص تقدمت عن اإلمام الصادق وغريه من أئمة أهل البيت .
 موافقة للمحكم من كتاب اهلل املؤكد على الوصية عند املوت ،كما عرفنا. الكافي :ج ص  ،82باب أن األئمة (عليهم السالم) لم يفعلوا شيئا وال يفعلون إال بعهد من هللا -8كتاب سليم بن قيس :ص ، 89غيبة النعماني :ص .2

 : ..ح.1

)،
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املؤكدة لصدور الوصية من النيب
 موافقة لروايات آل حممداإلمامني أمري املؤمنني والكاظم عليهما السالم ،وغريها.
 موافقة لروايات آل حممدإىل آخر يوم على هذه األرض.

يف النصني أعاله عن

الكثرية ،املؤكدة عدم خلو األرض من حجة وخليفة هلل

الكثرية ،املؤكدة على أ ّن الوصية من خمتصات األوصياء
 موافقة لروايات آل حممدودليال لتخشصيصهم مبا يف ذلك التعرف على صاحب األمر يف آخر الزمان] ( ) انتهى.
كان هذا مقطعا مما ورد يف كتاب (البينات) ،وقد آثرت نقله هنا متهيدا ملعرفة قدر الوصية من
جهة ،ومعرفة قدر ما قاله الخشيخ الصغري يف رده للوصية من جهة أخرى ،وهو ما سنعرفه اآلن.
الصغري يسعى بكل جهده لتكذيب وصية حممد (صلى اهلل عليه وآله) !!
يقول بكل صالفة[ :أما احلديث عن املهديني الذي مأل الدنيا ضجيجا وزعم انه هو املعين
به ،فهو يكخشف ضحالة ما لديه من علم ،وسوء ما عنده من طوية ،فاحلديث ونصه مورد اجلدل
كالتايل :أخربنا مجاعة ،عن أيب عبد اهلل احلسني بن علي بن سفيان البزوفري ،عن علي بن سنان
املوصلي العدل ،عن علي بن احلسني ،عن أمحد بن حممد بن اخلليل ،عن جعفر بن أمحد
عمه احلسن بن علي ،عن أبيه ،عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد ،عن أبيه الباقر،
املصري ،عن ّ
عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ،عن أبيه احلسني الزكي الخشهيد ،عن أبيه أمري املؤمنني عليه
السالم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي عليه
السالم :يا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة .فأمال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وصيته
حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال  :يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عخشر إماما ،ومن بعدهم إثنا
عخشر مهديا ومضى يع ّد أمساء األئمة صلوات اهلل عليهم واحدا من بعد اآلخر حىت بلغ اإلمام
احلسن العسكري عليه السالم فقال :فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من
آل حممد عليهم السالم ،فذلك اثنا عخشر إماما ،مث يكون من بعده اثنا عخشر مهديا ،فإذا حضرته
 -البينات على أحقية الوصي احمد الحسن ،أحد إصدارات أنصار االمام المهدي (ع).
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املقربني له ثالثة أسامي :اسم كإمسي واسم أيب وهو عبد اهلل،
الوفاة ،فليسلمها إىل ابنه ّأول ّ
ح ).
وأمحد ،واالسم الثالث :املهدي ،هو أول املؤمنني( .غيبة الخشيخ الطوسي / :ـ
وهذا اخلرب تارة يناقش يف سنده ،عندئذ يعلم أهل االختصاص يف علم الرجال أن اخلرب مساق
برجال أسانيد العامة ،فرجاله كلهم جماهيل ،ما عدا احلسني بن علي البزوفري فهو ثقة جليل،
وبالتايل فإن اخلرب ضعيف جدا يف علم الرجال ال سبيل لتوثيقه ،خاصة وأن بعضا من لفظه
خاص بالعامة ،ومناقض لروايات أهل البيت عليهم السالم كما هو احلال يف قوله :اسم كامسي
واسم أيب ،وهذا اللفظ هو مورد رواية موضوعة من أجل أن ال يقال أن املهدي من ولد اإلمام
العسكري عليه السالم ،ولذلك جند أن اسم اإلمام املهدي عند بعض السنة كالوهابيني هو:
حممد بن عبد اهلل احلسين ولي احلسيين( .انظر كتاب حممد العريفي :هناية العامل أشراط الساعة
الصغرى والكربى ،) 8 :وعلى العموم فإن اخلرب يعترب من الناحية السندية ضعيف ال ميكن
األخذ به ،وسيأيت مزيد حديث عن ذلك الحقا.
أما من ناحية متنه ،فاخلرب من أخبار الرجعة وهو من مسلّمات القرآن الكرمي الذي عرض
للرجعة بصيغتها املفهومية حينما قال" :ويوم حنخشر من كل أمة فوجا" سورة النمل .8 :ومن
الواضح أن احلخشر يف يوم القيامة جلميع اخلالئق ،وال معىن للحخشر عندئذ إال أن يكون يف احلياة
املنجزة
الدنيا ،وان يكون هذا احلخشر غري حخشر يوم القيامة ،وكذلك عرض هلا بصيغتها التارخيية ّ
كما يف قوله تعاىل :أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال :أىن حييي هذه اهلل بعد
موهتا ،فأماته اهلل مئة عام مث بعثه ،قال :كم لبثت؟ قال :لبثت يوما ،أو بعض يوم قال :بل لبثت
مئة عام ،فانظر إىل طعامك وشرابك مل يتسنّه ،وانظر إىل محارك ولنجعلك آية للناس ،وانظر إىل
العظام كيف ننخشزها مث نكسوها حلما ،فلما تبني له قال أعلم أن اهلل على كل شيء .سورة البقرة:
. 1
ومن الواضح أن اإلمامية (أعلى اهلل شأهنم) يتميّزون بالقول مها ،واملتفق عليه لديهم هو أن
األئمة صلوات اهلل عليهم يرجعون مجيعا من بعد اإلمام املهدي صلوات اهلل عليه ،ويف بعض
الروايات أن أول القائمني باألمر من بعد اإلمام املنتظر روحي فداه هو اإلمام احلسني عليه
السالم ،وألهنم أئمة ،وإمامتهم ال تنسخ ،وال تستبدل ،لذا فإن رجعتهم ستكون للقيام مبهمة هي
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من مهمات اإلمامة ،ولكن األوضاع اإلجتماعية اليت كانوا حييوهنا من قبل ،حرمتهم وحرمت
نفسها من هذه املهمة ،أال وهي مهمة املهدي القائم باألمر واملقيم للعدل ،أي أن احلديث عن
املهديني من بعد األئمة اإلثين عخشر صلوات اهلل عليهم ،إمنا يأيت مبهمة تكميلية ألدوار نف
األئمة صلوات اهلل عليهم الحقاق احلق وإمتام احلجة الربانية على اخللق.
وقد حاول هذا امل ّدعي حتريف مسار اخلرب ،مستغال وقوع تصحيف كثري يف النسصة املتداولة
من كتاب غيبة الخشيخ الطوسي كما يعرفها أهل االختصاص ،فمثال نالحظ أن عبارة" :فإذا
حضرته الوفاة" الثانية زيدت يف هذه النسصة ،بينما خلت نسصة العالمة اجمللسي يف البحار من
 .فجعل الضمري يف قوله :فإذا حضرته الوفاة ـ ويقصد اإلمام
هذه العبارة ،حبار األنوار :
العسكري عليه السالم ـ فليسلّمها إىل ابنه ،منسوبا إىل اإلمام املهدي عليه السالم ال إىل اإلمام
العسكري.
عالته ،فإننا جند أن اخلرب هو عن ما يتحدث عنه
ولكن على أي حال لو أخذنا اخلرب على ّ
حديث أهل السنة ،ألن األمساء املطروحة البنه هي األمساء اليت يتح ّدث مها بعض أهل السنة
اخلاصة باإلمام املهدي صلوات اهلل عليه ،وقد ارتكب هذا امل ّدعي تزويرا يف ترتيب املعىن ،فجعل
األمساء الثالثة تبدو هكذا :عبد اهلل وأمحد واملهدي ،بينما اخلرب الذي لدى العامة يتحدث عن
أن" :امسه ِ
امسي َواسم أبيه اسم أيب" كما هو احلال يف لفظ اخلرب يف سنن أيب داود / :
وإال
ح  . 8فيكون لدينا يف اخلرب أن األمساء الثالثة هي حممد بن عبد اهلل ،وأمحد ،واملهديّ ،
ما ق ّدم اسم أبيه على امسه أمحد ،ومن الواضح أن واو العطف املوجودة قبل كلمة اسم أيب إمنا
وإال لغدت لدينا أربعة
تتبع كلمة كامسي ،وليست ألن واو العطف تتبع أقرب املعطوف عليهمّ ،
منوهة بأسم األب ،وال ميكن أن تخشري إىل
أمساء ولي ثالثة ،ألن أداة اإلشارة املذ ّكرة "هو" ّ
إألمساء ،ألن كلمة األمساء مؤنّثة وحتتاج إىل أداة "هي" املؤنثة ،إن أراد أن يتحدث عن األمساء
كما ال خيفى ،فلو قبلنا بأقواهلم سيكون لدينا أربعة أمساء هي :حممد وعبد اهلل وأمحد واملهدي،
وهذا خالف العدد احملدد يف الرواية ،أو أن يكون األمر كما قلنا وهو أمساء فيكون حممد بن
عبد اهلل وأمحد واملهدي.
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وعلى أي حال فإن اخلرب ضعيف جدا يف سنده ،ومتنه حياكي عقيدة بعض أهل السنة ،وال
عالقة له بعقيدة أهل البيت عليهم السالم يف تخشصي هوية اإلمام روحي فداه ،فلو أخذنا باخلرب
على صورته اليت ينادي مها هؤالء ،فإن اإلمامة ستنتهي بوفاة اإلمام صلوات اهلل عليه ،وهذا ما ال
يقول به أحد من ش ّذاذ الخشيعة فضال عن علمائها ،والروايات متظافرة جدا يف استمرار اإلمامة إىل
آخر حلظة من الدنيا ،وذلك ألن الدور املهدوي هو أحد أجزاء أدوار اإلمامة ويف طوهلا ،ولي
هو مناظر لإلمامة نفسها أو يف عرضها ،مما جيعل عقيدة هذا امل ّدعي خمالفة صرحية ملا عليه
املذهب الخشريف.
تنزلنا عن كل ما يف اخلرب ،وقلنا بصحة ما فهمه هؤالء من اخلرب على أساس أن فرض
ولو ّ
احملال لي من احملال ،فمن أين أتى بالقول بأنه هو أمحد الذي تتحدث عنه الرواية ،وال يكون
أي أمحد آخر ،خاصة وأن اإلمام صلوات اهلل عليه ،ملا يظهر بعد ،وال يعلم مىت سيظهر ،ومن
البنوة امل ّدعاة لإلمام صلوات اهلل عليه ،ولعلي لو شبّهت هذا الرجل يف إدعائه بانه يف ّكر
أين أتته ّ
على طريقة "فاعل منصوب بالكسرة الظاهرة على ّأوله" ما كنت خمطئا هديف ،ولربك يف خلقه
شؤون] انتهى.
هذه هرطقة الصغري ،ورمبا أح القارئ أنه من أكثر فقرات الرد طوال ،ويبدو أ ّن رواية الوصية
قد أخذت من قلب الخشيخ الصغري مأخذا كبريا ،ولكن لي على مستوى االجياب وقبول أحب
الكلمات على قلب حممد اليت ذكرها قبل انتقاله إىل جوار رمحة ربه ،بل على مستوى الطعن
يف الوصية ورفضها واسرتخاص حىت التدلي والكذب لردها .وقد حرصت على نقل كالمه كله
لكي تنظر الناس بأعينها إىل حال هؤالء البائسني وسعيهم احلثيث لرد وتكذيب وصية حممد
بكل ما اتوا من جهد ،وال حول وال قوة إال باهلل.
وقد رّكز يف رده على أمرين أساسني ،سأعرضهما اآلن واجيب عنهما:
تذرعه بالسند لرد الوصية املقدسة ،ويرد عليه:
األولّ :
 ،فهي مل تذكر سوى
 إ ّن الوصية املقدسة مما تواتر معناها يف روايات أهل البيتأمرين أساسيني أحدمها :االئمة االثنا عخشر ،وهو أمر ال أعتقد أ ّن الصغري ينكر الوصية ألجله.
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وثانيهما :املهديون االثنا عخشر ،ومل تنفرد الوصية بذكرهم فقط بل وردت فيهم روايات آل حممد
الكثرية واليت تقدم عرض بعض منها ،وعليه فالوصية متواترة معىن ،ومن يبحث يف سند املتواتر
فهو يؤكد جهله الخشنيع كما ال خيفى.
 إ ّن املنهج الذي اعتمده الصغري مع وصية رسول اهلل  ،أي حصر قبول احلديث عربالذي أكدوه لخشيعتهم ،وهذه بعض رواياهتم يف ذلك:
األسانيد ،خمالف ملنهج آل حممد
عن اختالف احلديث ،يرويه من نثق به

عن ابن أيب يعفور ،قال :سألت أبا عبد اهلل

ومنهم من ال نثق به ؟ قال( :إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اهلل أو من

قول رسول اهلل

 ،وإال فالذي جاءكم أولى به) ( ).

وعن أيوب بن احلر :مسعت أبا عبد اهلل

 ،يقول( :كل شيء مردود إلى الكتاب

والسنة ،وكل حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف) ( ).
وعن هخشام بن احلكم ،عن أيب عبد اهلل

 ،قال( :خطب النبي

بمنى فقال :أيها

الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب اهلل فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب اهلل فلم أقله) ( ).
وهنوا يف نف الوقت عن رد احلديث جملرد عدم تعقله او االمشئزاز منه:

 :جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من
عن سفيان بن السمط ،قال( :قلت أليب عبد اهلل
قبلك فيصربنا عنك بالعظيم من األمر ،فيضيق بذلك صدورنا حىت نكذبه ،قال :فقال أبو عبد
اهلل

 :أليس عني يحدثكم؟ قال :قلت :بلى .قال :فيقول لليل إنه نهار ،وللنهار إنه ليل؟

قال :فقلت له :ال .قال :فقال :رده إلينا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا) ( ).
قال أبو جعفر

( :قال رسول اهلل

 :إن حديث آل محمد صعب مستصعب ال

يؤمن به إال ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن اهلل قلبه لإليمان ،فما ورد عليكم من
 وسائل الشيعة :ج ،87الباب  6من أبواب صفات القاضي ،ح . -8وسائل الشيعة :ج ،87الباب  6من أبواب صفات القاضي ،ح. 1
 -3وسائل الشيعة :ج ،87الباب  6من أبواب صفات القاضي ،ح. 2
 -1بصائر الدرجات :ص.227
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حديث آل محمد

فالنت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه ،وما اشمأزت منه قلوبكم

وأنكرتموه فردوه إلى اهلل وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد وإنما الهالك أن يحدث
أحدكم بشئ منه ال يحتمله ،فيقول :واهلل ما كان هذا واهلل ما كان هذا ،واإلنكار هو
الكفر) ( ).

واآلن ،هل عرض الصغري رواية الوصية املقدسة على الكتاب الكرمي أو على سنة الرسول وآله
الكرام كما أخربوه فلم جيد عليها شاهدا منهما ؟! بلى واهلل ،الخشواهد عليها كثرية كما عرفنا،
ولكنها شنخشنة أعرفها من أخزم.
ومبعرفة هذا ،ميكننا أن نعرف قيمة قول الصغري[ :وبالتايل فإن اخلرب ضعيف جدا يف علم
الرجال ال سبيل لتوثيقه].
 إ ّن منهج الصغري املتقدم خمالف ملا عليه كبار علماء الخشيعة ،فإهنم بيّنوا عدة قرائن توجبصحة اخلرب بل والعلم مبضمونه إذا ما اعتضد ببعضها.
قال الخشيخ املفيد( :فأما خرب الواحد القاطع للعذر ،فهو الذي يقرتن إليه دليل يفضي بالناظر
فيه إىل العلم بصحة خمربه .) ( )..
ويف معرض حديثه عن خرب الواحد ،يقول الخشيخ الطوسي ..( :ألنه إن كان هناك قرينة تدل
على صحة ذلك كان االعتبار بالقرينة ،وكان ذلك موجبا للعلم) ( ).
وقال احملقق احللي( :املسألة الرابعة :قد يقرتن خبرب الواحد قرائن تدل على صدق مضمونه وإن
كانت غري دالة على صدق اخلرب نفسه جلواز اختالفه مطابقا لتلك القرينة .) ( )..
ويذكرون على رأس تلك القرائن املوافقة لكتاب اهلل وسنة الطاهرين .والوصية املقدسة معتضدة
بقرائن عديدة ،بل يكفي يف وجوب العلم بصدورها وقطعيتها شهادة كتاب اهلل وعخشرات الروايات
الخشريفة عليها.
 الكافي :ج ص  11ح . -8التذكرة باصول الفقه :ص.11
 -3عدة االصول (ط.ج)  :ج ص. 87
 -1معارج االصول :ص. 12
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 إ ّن الخشيخ الطوسي رمحه اهلل (الناقل لرواية الوصية يف كتابه) صرح بتواتر الرواية فضال عنوكان من بينها
صحتها ،حيث قال عن الروايات اليت استدل مها على إمامة اإلثين عخشر
الوصية املقدسة ،ما نصه ...( :قلنا :أما الذي يدل على صحتها فإن الخشيعة اإلمامية يرووهنا على
وجه التواتر خلفا عن سلف ،وطريقة تصحيح ذلك موجودة يف كتب اإلمامية) ( ).
وذكر كذلك أ ّن رواهتا من اخلاصة بقوله( :فأما ما روي من جهة اخلاصة فأكثر من أن
حيصى ،غري أنا نذكر طرفا منها ...اخل) ( ).
عندها نعرف قدر قول الصغري املتقدم[ :أن اخلرب مساق برجال أسانيد العامة] ،فهل صار
الصغري أعرف بأسانيد األخبار من شيخ الطائفة نفسه ،هذا وهو يعلم أنه ال يعدو أن يكون جمرد
ناقل ومعتاش على موائدهم ،إن أحسن فهم كلماهتم أصال.
 وصف املريزا النوري سند رواية الوصية باملعترب بقوله( :روى الخشيخ الطوسي بسند معتربيف
ألمري املؤمنني
خربا ذكرت فيه بعض وصايا رسول اهلل
عن اإلمام الصادق
الليلة اليت كانت فيها وفاته ومن فقراهتا أنه قال" :فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه أول
املقربني  ....إىل آخره") ( ).
وكذلك هو تصريح السيد كاظم احلائري (أحد مراجع الخشيعة املعاصرين) ( ).
وبعد أن ظهر إفالس الصغري من االشكال السندي على الوصية ،نأيت اآلن لعرض إشكاالته
على منت رواية الوصية املقدسة.
الثاني :ما عرضه الصغري لرد الوصية من جهة املنت ،وهذه هي:
 -إ ّن الوصية بنظره من روايات الرجعة:

 الغيبة  -الشيخ الطوسي :ص. 29 -8الغيبة  -الشيخ الطوسي :ص. 37
 -3النجم الثاقب :ج 8ص .7
 -1هذا الرابط فيه تصريحه المتعلق بروايات المهديين ومنها رواية الوصية:
http://www.youtube.com/watch?v=CJNJK0hTX5Y
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يقول الصغري[ :أما من ناحية متنه ،فاخلرب من أخبار الرجعة وهو من مسلّمات القرآن الكرمي
الذي عرض للرجعة].
أعتقد جازما أ ّن الصغري ال يفهم عن الرجعة شيئا سوى االسم فقط ،فهو كغريه يعتقد أهنا
جزء من هذا العامل اجلسماين ،إذ يقول[ :ومن الواضح أن احلخشر يف يوم القيامة جلميع اخلالئق،
وال معىن للحخشر عندئذ إال أن يكون يف احلياة الدنيا] ،فهو يرى أ ّن الرجعة تكون يف هذه احلياة
الدنيا اليت حنن فيها اآلن.
عامل آخر ويوم آخر من أيام
وهذا جهل منه ما بعده جهل ،فالرجعة كما َّبني آل حممد
اهلل قبال يومي قيام القائم (يف هذا العامل) والقيامة (اآلخرة) ،وتكون ملن حمض االميان حمضا
وحمض الكفر حمضا ،وبالتايل فكيف مسح الصغري لنفسه أن يصور للمهديني دورا يف الرجعة دون
أن يكون هلم وجود يف هذا العامل ،خاضوا فيهم كغريهم من املكلفني امتحاهنم وكانوا ممن حمض
االميان حمضا ،فق ّدر اهلل هلم بفضله العودة يف الرجعة ،وهل يتصور عاقل رجوع انسان (يف عامل
الرجعة) دون أن يكون ممن حمض االميان يف هذا العامل حمضا ؟!!
وكنت قد سألت السيد أمحد احلسن عن معىن قول االمام الباقر

( :أيام اهلل عز وجل

ثالثة :يوم يقوم القائم ،ويوم الكرة ،ويوم القيامة) ( ) ،فقلت :هل تنفع الرواية يف إفراد الرجعة
(الكرة) عاملا برأسه ؟
شصصت كل حدث بيوم أي وقت وعامل خمتلف ،فيوم القائم
فقال( :نعم ،هي واضحة أهنا ّ
معروف أنه يف احلياة اجلسمانية اليت نعيخشها وهو خالصتها ،ويوم القيامة معروف أنه يف اآلخرة
وعامل آخر غري العامل اجلسماين ،بقي يوم الرجعة فأكيد أنه عامل آخر وإال ملا خ َّ بكونه يوم أي
وقت وآن مستقل مقابل احلياة اجلسمانية والقيامة ،فهو لي منهما.
وعموما وفقك اهلل ،هناك روايات كثرية متواترة تقول إ ّن هناك اثنا عخشر مهديا من ولد االمام
وهم خلفاء اهلل يف أرضه ،وهناك روايات كثرية أيضا قالت بأ ّن هناك رجعة .إذن
املهدي
األمران العقائديان ثابتان بروايات كثرية ومتواترة ،ومنكر أحدمها إما جاهل مل يسعفه عقله وما
 -معاني االخبار :ص.399
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عنده من علم أن جيمع ويوفّق بني الروايات بصورة صحيحة مقبولة ،أو أنه معاند مكابر يريد أن
يغطي الخشم بغربال ،وإال فما معىن إنكار حقيقة وردت يف روايات كثرية ورواها علماء الخشيعة
جيال عن جيل ؟!
أما من يقول جبهالة :إ ّن املهديني يكونون يف الرجعة فقط ،فهو جاهل ويتصبط أل ّن الرجعة
تكون ملن عاشوا يف هذا العامل اجلسماين قبلها ،ومبا أ ّن الرجعة ملن حمضوا االميان حمضا ،فاملهديني
إذن ممن حمضوا االميان حمضا يف هذا العامل اجلسماين قبل رجعتهم .إذن ،من قال إهنم يكونون
بالرجعة فقد أثبت أ ّن هلم دورا مهما جدا يف هذا العامل اجلسماين ،ومهذا عاد األمر عليه ،فهو ملا
أثبت رجعتهم حججا هلل على خلقه أثبت دورهم يف العامل اجلسماين وأهنم حجج اهلل فيه أيضا،
فأين كان دورهم كحجج هلل يف العامل اجلسماين ،ألي بعد االئمة االثين عخشر ؟!
أما من متادى يف البالهة وقال :إ ّن املهديني هم أنفسهم االئمة ،فهذا أظن ال يستحق الرد،

فالروايات واضحة بأ ّن املهديني من ولد القائم ومن ولد احلسني ومن ولد علي وفاطمة ،فكيف
 ،فهل احلسن أو
يكونون هم أنفسهم االئمة والروايات نصت على أهنم من ذرية احلسني
علي من ذرية احلسني ؟!
فهل علي
وكيف يكونون هم االئمة والروايات نصت أهنم من ذرية االمام املهدي
واحلسن واحلسني واالئمة من ولد االمام املهدي .احلقيقة إ ّن هذه املقاالت تعرب عن بالهة قائلها.
ومل
هذا إضافة إىل أ ّن الروايات ذكرت املهديني بوضوح وبيّنت زماهنم وأنه بعد االئمة
تقل أهنم يف الرجعة ،وال توجد رواية واحدة تقول إهنم يف الرجعة فقط ،فمن أين جاءوا مهذه
التصرصات البلهاء اليت جتعل من يسمع أقواهلم يدرك أهنم قوم قد سلبهم اهلل عقوهلم وحيمد اهلل
على نعمة العقل اليت حباه اهلل مها) انتهى.
وفيه جواب واضح على ما زعمه الصغري من أ ّن املهديني هم االئمة االثنا عخشر أنفسهم.
ويقول الصغري أيضا عن الرجعة يف معتقد اإلمامية[ :واملتفق عليه لديهم هو أن األئمة
صلوات اهلل عليهم يرجعون مجيعا من بعد اإلمام املهدي صلوات اهلل عليه ،ويف بعض الروايات أن
أول القائمني باألمر من بعد اإلمام املنتظر روحي فداه هو اإلمام احلسني عليه السالم].
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أقول :ال خيفى على من لديه أدىن شؤون البحث والتتبع متويه الصغري وخداعه ،فكون االئمة
االثين عخشر ممن يرجعون فهو أمر ال يخشك فيه مؤمن ذلك أهنم سادة من حمض االميان حمضا،
 ،فهذا تدلي
أما قوله بأ ّن االمامية متفقون على أ ّن رجعة االئمة تكون بعد االمام املهدي
وكذب صريح إذ تقدم ذكر قول السيد املرتضى واملريزا النوري والكفعمي والخشهيدين الصدرين
.
واحلائري والكوراين يف املهديني وحكومتهم لدولة العدل بعد االمام املهدي
وأما تدليسه اآلخر فهو قوله :إ ّن االمام احلسني
تأكيد هو يقصد به أمثال الرواية التالية:

يرجع على االمام املهدي

 ،وبكل

روى الخشيخ الطوسي( :عن احلسن بن علي اخلزاز قال :دخل علي بن أيب محزة على أيب
احلسن الرضا

فقال له :أنت إمام ؟ قال :نعم ،فقال له :إين مسعت جدك جعفر بن حممد

عليهما السالم يقول :ال يكون االمام إال وله عقب .فقال :أنسيت يا شيخ أو تناسيت ؟ ليس
هكذا قال جعفر

 ،إنما قال جعفر

 :ال يكون االمام إال وله عقب إال االمام الذي

يخرج عليه الحسين بن علي عليهما السالم فإنه ال عقب له ،فقال له :صدقت جعلت فداك

هكذا مسعت جدك يقول) ( ).

،
هو االمام املهدي
والرواية لي فيها تصريح بأ ّن االمام الذي خيرج عليه احلسني
فلماذا التمويه على الناس يا صغري ؟!! بل ال ميكن محل لفظ (االمام الذي ال عقب له) على
وأهنم ذريته املباركة كما عرفنا،
لورود عخشرات الروايات املثبتة للمهديني
االمام املهدي
وليعلم الخشيخ الصغري جيدا أنه بعناده وفهمه هذا ي ِّ
كذب عخشرات الروايات الواردة عن الطاهرين،
واليت يكفي رد واحدة منها لطرده من واليتهم كما صرحوا

.

والذي وصف بالرواية أنه ال عقب له فهو
يبقى أ ّن االمام الذي خيرج عليه احلسني
الذين حددهم يف وصيته املقدسة ،وهذا الوجه اكيد
املهدي الثاين عخشر ،آخر أوصياء حممد
كما هو واضح .وهذا ما قاله مجيع
أوىل باالتباع ألنه به يتم األخذ جبميع روايات آل حممد
العلماء الذين يعون ما يقولون.
 -الغيبة للطوسي :ص.881
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قال الخشيخ علي املخشكيين ..( :إن اجلمع بني داللة الدليلني فيما أمكن عرفا وساعد عليه
نظرهم الزم ،فلي املورد داخال يف باب التعارض ،وهذه قاعدة مطردة معمول مها بني العقالء
واملتخشرعة يسمون هذا النحو من العمل باجلمع الداليل أيضا) ( ).
حرف (وحاشاه) مسار رواية الوصية ،يقول[ :وقد
 يزعم الصغري أ ّن السيد أمحد احلسن ّحاول هذا امل ّدعي حتريف مسار اخلرب ،مستغال وقوع تصحيف كثري يف النسصة املتداولة من كتاب
غيبة الخشيخ الطوسي].
واملثال الذي ساقه على زعمه بيّنه بقوله[ :فمثال نالحظ أن عبارة" :فإذا حضرته الوفاة"
الثانية زيدت يف هذه النسصة ،بينما خلت نسصة العالمة اجمللسي يف البحار من هذه العبارة .]..
يقصد الفقرة الواردة يف خامتة الوصية ،وسأعيد نقلها بقوله هو لرتى الناس حال الصغري[ :يا
علي إنه سيكون بعدي اثنا عخشر إماما ،ومن بعدهم إثنا عخشر مهديا ومضى يع ّد أمساء األئمة
صلوات اهلل عليهم واحدا من بعد اآلخر حىت بلغ اإلمام احلسن العسكري عليه السالم فقال:
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد عليهم السالم ،فذلك اثنا
عخشر إماما ،مث يكون من بعده اثنا عخشر مهديا ،فإذا حضرته الوفاة ،فليسلمها إىل ابنه ّأول
املقربني له ثالثة أسامي :اسم كإمسي واسم أيب وهو عبد اهلل ،وأمحد ،واالسم الثالث :املهدي ،هو
ّ
ح ) ].
أول املؤمنني( .غيبة الخشيخ الطوسي / :ـ
طيب هذا تصحيف أول بنظرك ،فما هو التصحيف اآلخر ؟! مل يبني شيء ،فأين هو إذن
التصحيف الكثري كما تزعم ؟! كل هذا ألجل الطعن بوصية حممد ؟!! سبحان اهلل.
عرف التصحيف مهكذا تعريف ؟! فاملعروف أ ّن التصحيف أمر
مث ملاذا تصحيف ؟! ومن َّ
يتعلق إما مبادة الكلمات الواردة يف الرواية أو مهيئتها كتغيري يف تنقيط بعض الكلمات بغري
املقصود لعلة املخشامهة يف الرسم او بقصد إخفاء احلق :مثل علِي وعلَ َّي ،حباب وحتات ،وحيان
وحبان ،وعباس وعياش ،ومحزة ومجرة ،وهكذا .فهل يف رواية الخشيخ الطوسي شيء من هذا ؟!!

 -اصطالحات األصول :ص. 63
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أكيد ال ،ولكن الرجل ال يعرف حىت معىن التصحيف ،ومل يقل أحد أ ّن احلديث املزيد ببعض
الكلمات يف نسصة دون أخرى يعترب تصحيفا أبدا.
مث إ ّن العبارة (فإذا حضرته الوفاة) اليت خلت منها رواية اجمللسي ال تؤثر أصال يف بيان أ ّن آل
هم عدتان :اثنا عخشر إماما واثنا عخشر مهديا ،وأ ّن باستالم
حممد األوصياء بعد رسول اهلل
االمام حممد بن احلسن االمامة واخلالفة من أبيه االمام العسكري ستكتمل عدة االثنا عخشر إماما،
اثنا عخشر مهديا ،وأ ّن املهدي االول (ابنه أمحد) هو أول
وسيكون من بعد االمام املهدي
املقربني إليه وأول املؤمنني به ،وهذا موجود فيما نقله الطوسي واجمللسي معا.
وأخريا :هل ميكن أن يفسر يل هذا الصغري ملاذا كل هذا احلنق واحلقد الذي يبثه من صدره
 ،واحلال أ ّن غيبة الطوسي والبحار من مصادر
اخلايل من خمافة اهلل وينسب التحريف ألمحد
بتأليفها وال حىت باالختالفات املوجودة يف نقوالهتا،
الخشيعة املعروفة وال دخل ألمحد احلسن
فلماذا هذا املستوى املنحط من عدم االتزان وفقدان أبسط مقومات املعرفة !!
وأما قوله[ :فجعل الضمري يف قوله :فإذا حضرته الوفاة  -ويقصد اإلمام العسكري عليه
السالم  -فليسلّمها إىل ابنه ،منسوبا إىل اإلمام املهدي عليه السالم ال إىل اإلمام العسكري]،
.
وهو مهذا يريد أن يوهم الناس أ ّن ختام الوصية خي االمام املهدي
إذ ن بخشكل واضح أ ّن االمام املهدي
فهو يف احلقيقة عناد وتكرب على رسول اهلل
التايل ألبيه العسكري امسه (حممد) ،قال( :فإذا حضرته "أي العسكري" الوفاة فليسلمها إلى
 ،فذلك اثنا عشر إماماً) ،مث قال
ابنه محمد المستحفظ من آل محمد
المقربين له ثالثة أسامي :اسم كإسمي
مباشرة( :فإذا حضرته الوفاة ،فليسلمها إلى ابنه ّأول ّ

بعد ذلك

واسم أبي وهو عبد اهلل ،وأحمد ،واالسم الثالث :المهدي ،هو أول المؤمنين).

كثرية ،وقد تقدم يف الفصل
يف ذكر املهدي االول أمحد
مث إ ّن روايات آل حممد
األول بعض منها ،وال يقتصر األمر على رواية الوصية فقط ،ولي معروفا بني الخشيعة وروايات
ويتمحل حبمل ختام الوصية
امسه (أمحد) ليعتسف الصغري
أئمة اهلدى أ ّن االمام املهدي
ّ
تستح فاصنع ما شئت.
عليه ،ولكن فعال إذا مل ِ
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بنظره ،فماذا سيكون معىن أ ّن االمام
مث إذا كان ختام الوصية خيت باالمام املهدي
املهدي أول املقربني وأول املؤمنني ؟ أول املقربني إىل من ،وأول املؤمنني مبن ؟!!
 ويرى الصغري أيضا أ ّن الوصية موافقة ملنهج أهل السنة ،يقول[ :فإننا جند أن اخلرب هوعن ما يتحدث عنه حديث أهل السنة ،ألن األمساء املطروحة البنه هي األمساء اليت يتح ّدث مها
بعض أهل السنة اخلاصة باإلمام املهدي صلوات اهلل عليه].
ويرد عليه:
أوالً :منذ مىت صار أهل السنة يعرتفون بالتنصيب االهلي وأ ّن هناك أوصياء خيلفون النيب حممدا

يف أمته من بعده وإىل يوم القيامة ،ليزعم الصغري مرة بأ ّن رجاهلا من العامة وأخرى بأهنا
البادي يف السعي
موافقة ملنهجهم ،ال واهلل ال هذا وال ذاك ولكنه التكرب وحسد آل حممد
احلثيث لتكذيب وصية جدهم فيهم ولو عرب العناد والكذب والتدلي .
وثانياً :إ ّن االمساء الثالثة (أمحد وعبد اهلل واملهدي) هي أمساء للمهدي األول (ابن االمام
) وليست لالمام نفسه ،وقد وردت الروايات الكثرية اليت توضح ذلك كما عرفنا.
املهدي
يبقى أ ّن األوىل بوصف متابعة منهج العامة هو املتهكم بإرجاع الضمري يف ختام الوصية (فاذا
كما عرفناه قبل قليل من الصغري .كما أ ّن األوىل
حضرته الوفاة) إىل االمام العسكري
مبتابعة هنجهم هو الساعي حثيثا لرد وصية حممد وتكذيبها ،وهو هنج عمري معروف.
مث إ ّن أمساء املهدي األول ثالثة (أمحد وعبد اهلل واملهدي) ،وقد أوضحها النيب

بقوله( :له

ثالثة أسامي :اسم كإسمي واسم أبي وهو عبد اهلل ،وأحمد ،واالسم الثالث :المهدي)،
وعبد اهلل يعود إىل (اسم أيب) ،كما أ ّن أمحد يعود إىل (اسم كامسي) ،وهذا هو اللف والنخشر غري
املرتب املعروف يف علم البالغة.
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وألبيه معا ،فواضح أ ّن
إما نقول هكذا ،أو نقول :إ ّن (عبد اهلل) هو اسم لرسول اهلل
واحدا من أمسائه هو عبد اهلل ،قال ( :أنا عبد اهلل اسمي أحمد ،وأنا عبد اهلل اسمي

إسرائيل ،فما أمره فقد أمرني وما عناه فقد عناني) ( ).
وقد أوضح
مسعت رسول اهلل

هذه األمساء الثالثة أيضا مبا رواه الخشيخ الطوسي بسنده عن حذيفة قال:
وذكر املهدي فقال( :إنه يبايع بين الركن والمقام ،اسمه أحمد وعبد اهلل

والمهدي ،فهذه أسماؤه ثالثتها) ( ).

وبعرض هذه الرواية على الوصية املقدسة نعرف أ ّن صاحب هذه االمساء الثالثة هو املهدي
قد أوضح االمساء الثالثة فلماذا االصرار على ذكر اسم
األول بكل تأكيد ،وإذا كان حممد
(حممد) من بينها ،واحلال أنه اسم لالمام املهدي بن الوصية ؟!
واذا اتضح هذا ،فما ذكره الصغري بقوله[ :وقد ارتكب هذا امل ّدعي تزويرا يف ترتيب املعىن،
فجعل األمساء الثالثة تبدو هكذا :عبد اهلل وأمحد واملهدي] ،وقوله أخريا[ :فيكون لدينا يف اخلرب
وإال ما ق ّدم اسم أبيه على امسه
أن األمساء الثالثة هي حممد بن عبد اهلل ،وأمحد ،واملهديّ ،
ي تزوير يتحدث عنه هذا اجلاهل
أمحد] ،هو جمرد عناد منه حملمد
ال أقل وال أكثر ،وإال فأ ّ
بعد بيان رسول اهلل لألمساء الثالثة .كما أ ّن رواية حذيفة أوضحت االمر أيضا بال حاجة إىل
سفسطته اليت أتى مها يف آخر كالمه.
وال يفوتين أن أشري أخريا إىل أن احلديث الذي لدى العامة ونقله الصغري عن سنن أيب داود،
مل ينقله بصورة دقيقة وقام بالتدلي فيه أيضا ،وهذا ن احلديث كما ورد يف السنن:
[  ..... - 8عن زر ،عن عبد اهلل ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :لو مل يبق من
الدنيا إال يوم) قال زائدة يف حديثه( :لطول اهلل ذلك اليوم) مث اتفقوا (حىت يبعث فيه رجال مين)
أو (من أهل بييت ،يواطئ امسه امسي ،واسم أبيه اسم أيب)].
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ولكن الخشيخ الصغري نقله هكذا[ :امسه ِ
امسي َواسم أبيه اسم أيب] ،طبعا هذا كان مقصودا
من قبله ليجعل االسم حممد بن عبد اهلل ،يف حني أ ّن املواطئة (يواطئ) اليت حذفها بعمد تعين
املخشامهة كما ال خيفى.
 ومما يراه الصغري إشكاال على منت الوصية ،هو زعمه أهنا ختالف ثوابت املذهب الخشريف،يقول[ :فلو أخذنا باخلرب على صورته اليت ينادي مها هؤالء ،فإن اإلمامة ستنتهي بوفاة اإلمام
صلوات اهلل عليه ،وهذا ما ال يقول به أحد من ش ّذاذ الخشيعة فضال عن علمائها ،والروايات
متظافرة جدا يف استمرار اإلمامة إىل آخر حلظة من الدنيا ،وذلك ألن الدور املهدوي هو أحد
أجزاء أدوار اإلمامة ويف طوهلا ،ولي هو مناظر لإلمامة نفسها أو يف عرضها ،مما جيعل عقيدة
هذا امل ّدعي خمالفة صرحية ملا عليه املذهب الخشريف].
أقول :واهلل إين ألعجب من انعدام حياء هذا الرجل ،وشدة جهله أو تعمده التزييف على
الناس ،أولي هو يف أول رده أنكر أن يكون لالمام املهدي أبناء وذرية ،حيث قال[ :وي ّدعي
ثانية أنه ابن اإلمام صلوات اهلل عليه ،وهي دعوى مضحكة لعدم ثبوت أن اإلمام له أوالد وحفدة
كرر قبل قليل زعمه أ ّن
من جهة ،فهذا ما ال يوجد أي دليل عليها من أي رواية من رواياهتم] ،و ّ
 ،حيث قال[ :أن أول القائمني باألمر من
يرجع على االمام املهدي
االمام احلسني
بعد اإلمام املنتظر روحي فداه هو اإلمام احلسني عليه السالم].
أوليست هذه أقواله ،ويريد مها قطع االمامة واخلالفة بعد وفاة االمام الثاين عخشر ،فكيف
بدعوى أهنم يقولون بانقطاع االمامة بعد االمام
يخشنّع اآلن على من يؤمن بوصية حممد
املهدي ؟! هذا ،والوصية املقدسة صرحية يف ذكر األوصياء من بعد النيب وحىت آخر يوم على
هذه األرض.
يف الوصية عدتني اثين عخشر إماما واثين عخشر مهديا ،فهذا ال يعين أ ّن
أما كون آل حممد
املهديني ليسوا أئمة ،بل الوصية بصدد بيان أ ّن العدة األوىل من األوصياء أعلى مقاما من الثانية،
والروايات يف إمامة املهديني كثرية ،هذا بعضها وقد تقدمت:
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عن حبة العرين ،قال :خرج أمري املؤمنني

إىل احلرية ،فقال( :لتصلن هذه بهذه  -وأومأ

بيده إىل الكوفة واحلرية  -حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير ،وليبنين بالحيرة مسجد له
خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم؛ ألن مسجد الكوفة ليضيق عنهم ،وليصلين فيه إثنا

عشر إماماً عدالً .) ( )..

وعن أيب احلسن الضراب يف الصالة اليت رواها عن اإلمام املهدي

 ،وفيها( :اللهم أعطه

في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه

وتسر به نفسه  ..وصل على وليك ووالة عهدك واألئمة من ولده .) ( )..

وعن يون بن عبد الرمحن ،عن أيب احلسن علي بن موسى الرضا (عليهما السالم) ،أنه كان

 ،فكان من دعائه له صلوات اهلل عليهما( :اللهم ادفع
يأمر بالدعاء للحجة صاحب الزمان
عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك  ...اللهم ،أعطه في نفسه وأهله َوَولَ ِدهِ وذريته
وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملكات كلها ..اللهم،
صل على والة عهده واألئمة من بعده .) ( )..

عن حممد بن عيسى بن عبيد ،بإسناده عن الصاحلني

 ..( :اللهم كن لوليك القائم

بأمرك ،محمد بن الحسن المهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم ،في هذه
الساعة وفي كل ساعة ،ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليالً ومؤيداً ،حتى تسكنه أرضك طوعاً
وتمتعه فيها طوالً وعرضاً ،وتجعله وذريته من األئمة الوارثين .) ( )...
 ،وهو أمر واضح وال يخشك يف ذلك اال
إذن ،املهديون أئمة بن روايات آل حممد
جمادل ،فكل آل حممد األوصياء أئمة سواء كانوا من العدة األوىل أو الثانية ،وأما التعبري يف الوصية
عن العدة الثانية باملهديني فلبيان أهنم عدة أخرى حتكم دولة العدل اإلهلي ،كما هو بيان للتفريق
بني العدتني يف املقام.
 تهذيب األحكام للشيخ الطوسي :ج  3ص.823 -8غيبة الطوسي :ح ،832تحقيق عباد هللا الطهراني  ،مؤسسة المعارف اإلسالمية .
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مث إ ّن كان الصغري يسلِّم مبسألة استمرار االمامة إىل آخر يوم على هذه األرض ،إذن فليسأل
نفسه ملاذا يكرس جهده لرد وصية حممد بكل ما اويت ولو عرب التدلي الذي رايناه ،مع أهنا
موافقة ألصل مسلَّم به عند الخشيعة ويعرتف الصغري بأ ّن املصالف له شاذ ،إذ يقول[ :وهذا ما ال
يقول به أحد من ش ّذاذ الخشيعة فضال عن علمائها ،والروايات متظافرة جدا يف استمرار اإلمامة إىل
آخر حلظة من الدنيا] ؟!!
وبعد أن رأينا غبار الصغري الذي أثاره على مرآة الوصية املقدسة ،والذي أجليناه بفضل اهلل
يبق عند الصغري سوى أن يقول:
وعاد إبلي خمزيا ،مل َ
تنزلنا عن كل ما يف اخلرب ،وقلنا بصحة ما فهمه هؤالء من اخلرب على أساس أن فرض
[ولو ّ
احملال لي من احملال ،فمن أين أتى بالقول بأنه هو أمحد الذي تتحدث عنه الرواية ،وال يكون
أي أمحد آخر ،خاصة وأن اإلمام صلوات اهلل عليه ،ملا يظهر بعد ،وال يعلم مىت سيظهر ،ومن
البنوة امل ّدعاة لإلمام صلوات اهلل عليه ،ولعلي لو شبّهت هذا الرجل يف إدعائه بانه يف ّكر
أين أتته ّ
على طريقة "فاعل منصوب بالكسرة الظاهرة على ّأوله" ما كنت خمطئا هديف ،ولربك يف خلقه
شؤون].
فعال هلل سبحانه فيك وأمثالك يا صغري شؤون ،فظهور حالكم مهذا املستوى يكفي طالب
احلق أن يفروا منكم ويلتجؤوا إىل كهف آل حممد احلصني سالم اهلل عليهم أمجعني.
فالسؤال الذي طرحه الصغري (من يقول إ ّن أمحد احلسن هو نفسه أمحد املذكور يف الوصية)،
 ،وها حنن نعيد ما أجاب به
كان قد سأله قبله جاثليق النصارى وأجامهم االمام الرضا
االمام على الصغري املسنت بسنة اجلاثليق.
( ..قال اجلاثليق :صفه  -أي رسول اهلل  -قال :ال أصفه إال بما وصفه اهلل هو
صاحب الناقة والعصا والكساء ﴿النَّبِ َّي األ ُِّم َّي الَّ ِذي ي ِج ُدونَه م ْكتوباً ِعن َدهم فِي التـَّوراةِ
َ ُ َ ُ
ُْ
َْ
ِ
اهم َع ِن الْمن َك ِر وي ِح ُّل لَ ُهم الطَّيِّب ِ
َوا ِإلنْ ِج ِ
ث
ْخبَآئِ َ
ات َويُ َح ِّرُم َعلَْي ِه ُم ال َ
ُ َ
ُ َُ
يل يَأ ُْم ُرُهم بِال َْم ْع ُروف َويَـ ْنـ َه ُ ْ
ت َعلَْي ِه ْم﴾( ) ،يهدي إلى الطريق األفضل والمنهاج
ص َرُه ْم َواألَ ْغالَ َل الَّتِي َكانَ ْ
َويَ َ
ض ُع َع ْنـ ُه ْم إِ ْ
 -األعراف. 27 :
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األعدل والصراط األقوم ،سألتك يا جاثليق بحق عيسى روح اهلل وكلمته هل تجد هذه
الصفة في األنجيل لهذا النبي؟ فأطرق اجلاثليق مليا وعلم إنه إن جحد اإلجنيل فقد كفر ،فقال:
نعم ،هذه الصفة يف اإلجنيل ،وقد ذكر عيسى يف اإلجنيل هذا النيب
فأقررت مبا فيه صفة حممد .

وقد صح يف اإلجنيل

علي في السفر الثاني فأني أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة
فقال :فخد ّ
عامل
 ،فلما مسع اجلاثليق ورأس اجلالوت ذلك علما أن الرضا
وذكر الحسن والحسين
بالتوراة واإلجنيل ،فقاال :واهلل لقد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إال جبحود اإلجنيل والتوراة والزبور،
بخشر به موسى وعيسى (عليهما السالم) مجيعا ،ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة إنه حممد هذا،
وقد ّ
فأما امسه حممد فال يصح لنا أن نقر لكم بنبوته ،وحنن شاكون إنه حممدكم.
فقال الرضا

 :احتججتم بالشك ،فهل بعث اهلل من قبل أو من بعد من آدم إلى

يومنا هذا نبياً اسمه محمد ،وتجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها على جميع األنبياء
غير محمد ؟ فأحجموا عن جوابه .) ( )..

مفر لطالب النجاة من اإلميان مها وهي :إن ما
واحتجاجه
يثبت ذات احلقيقة اليت ال ّ
خي احلجج اإلهليني أنبياء كانوا أو أوصياء من ميزان به يعرفون ال يخشاركهم به أحد من اخللق،
وإن الوصية مهم ال خترتق أبدا فيدعيها غري صاحبها ،ولذا قال
بعد من آدم  ،)..فجعل

( :فهل بعث اهلل من قبل أو

عدم ادعاء غري صاحب االسم والوصف املذكور هلذا الوصف

املقدس دليال على كونه املقصود به مبجرد رفعه له وقوله إنه صاحبه.
وهلذا وردت الوصية ميزانا يتعرف به طالب احلق على صاحب أهدى الرايات ،عن جابر
اجلعفي عن أيب جعفر

يقول ..( :ما أشكل عليكم فلن يشكل عليكم عهد نبي اهلل

ورايته وسالحه ،وإياك وشذاذاً من آل محمد

 -بحار األنوار :ج 16ص 72فما بعد.

فإن آلل محمد وعلي راية ولغيرهم
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رايات ،فالزم األرض وال تتبع منهم رجالً أبداً حتى ترى رجالً من ولد الحسين معه عهد نبي
اهلل ورايته وسالحه .) ( )..

اآلن ،وبعد أن عاد سعي الخشيخ الصغري لتكذيب ورد وصية خامت رسل اهلل حممد باخليبة
تبني لطالب احلق مقدار ما ينطوي عليه هؤالء من جهل ،بل بان هلم أيضا أهنم
واخلذالنَّ ،
يوظفون حىت الكذب والتدلي والتمويه لتمرير خمططهم اخلبيث يف إبعاد شيعة آل حممد عن
وصية نبيهم الكرمي ،اليت قال عنها اهنا الكتاب العاصم من الضالل ،واعتربها اهلل بينة إهلية كافية
يف إثبات صدق الداعي االهلي ،وهلذا خص آل حممد رواياهتم الكثرية يف بيان قدر هذه الوصية
وداللتها على صاحب احلق وراية اهلدى يف آخر الزمان ،واحلمد هلل رب العاملني.
رأي الصغري يف رواية االصبغ بن نباتة:
يقول الصغري[ :هذا وقد استغلّوا رواية أخرى موجودة يف كتاب الغيبة أيضا لتدعيم أقواهلم،

والرواية هي ما رواه األصبغ بن نباتة ،قال :أتيت أمري املؤمنني عليه السالم فوجدته ينكت يف
األرض ،فقلت له :يا أمري املؤمنني ما يل أراك مف ّكرا تنكت يف األرض؟ أرغبة منك فيها؟ .قال:
ال واهلل ما رغبت فيها وال يف الدنيا قط ،ولكين تف ّكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عخشر
من ولدي هو املهدي الذي ميألها عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا .غيبة الخشيخ الطوسي:
ح . 8
و
ح
حجة بني أيديهم لتمرير
فقد أخذوا عبارة" :من ظهر احلادي عخشر من ولدي" فجعلوها ّ
زعمهم السابق ،مع أن العبارة فيها تصحيف حمتمل كما يتبني لنا من العبارة املوجودة يف كتاب
الخشيخ الكليين وهو أستاذ ألساتذة الخشيخ الطوسي ،وقد انتهت األصول اليت كانت لدى الخشيخ
الكليين إليه ،إذ العبارة يف الكايف هي هكذا :ف ّكرت يف مولود يكون من ظهري ،احلادي عخشر من
ولدي ،هو املهدي ..اخلرب .الكايف  8 :ب 8ح  ،ومثلها يف غيبة النعماين 1 :ب
ح .

 -بحار االنوار :ج 28ص.881
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وفارق العبارة بني النسصتني أن كلمة الظهر يف رواية الكايف والنعماين وكليهما سابقني للخشيخ
الطوسي تكون تابعة ألمري املؤمنني عليه السالم ،ومها يستقيم اخلرب وينسجم مع عخشرات الروايات
األخرى ،وما يف نسصة الغيبة كانت تبعية الظهر للحادي عخشر من ولد أمري املؤمنني صلوات اهلل
عليه ،ألنه سيكون عندئذ ابن اإلمام املهدي عليه السالم ،وبذا يتناقض مع عخشرات الروايات إن
مت محل كلمة "من" الواردة فيه على كوهنا بيانية ،ولكن واقع احلال أن كلمة "من" هنا تبعيضية،
أي أنه ف ّكر يف ابن احلادي عخشر من األئمة وهو من ولده ،وال بد من اجلزم بذلك ألن املوصوف
وإال لكان
ملأل األرض قسطا وعدال ،إمنا هو اإلمام املهدي عليه السالم ال غريه كما ال خيفىّ ،
عهد اإلمام املنتظر صلوات اهلل عليه هو أيضا يدخل فيما يدخل فيه وصف امتالء األرض بالظلم
واجلور ،وهو حمال ويتناقض مع كل الروايات الواردة لدى أهل اخلاصة والعامة من أن اإلمام روحي
فداه هو املعين بذلك دون غريه].
ويف جوابه ،أقول:
أوالً :إ ّن رواية االصبغ وفق ما نقله الخشيخ الطوسي يف غيبته توضح أ ّن املولود الذي تفكر فيه
 ،وهي رواية
هو من ظهر احلادي عخشر من ولده ،أي ابن االمام املهدي
أمري املؤمنني
موجودة يف املصدر املذكور وراويها شيخ الطائفة ،فما دخل السيد أمحد احلسن وأنصاره ليتهمهم
هذا الصغري بأهنم مرروا زعمهم مها ؟!!
وثانياً :إنه ذكر الرواية مبتورة وكان قاصدا عدم إكماهلا ،ألنه لو أمتها لعرف أ ّن املقصود
ولي االمام نفسه ،وسبب ذلك يتضح بنقل ما برته
باملهدي فيها هو ابن االمام املهدي
الصغري ،وهو هذا:
(يكون له حيرة وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون .قلت :يا موالي فكم تكون
احلرية والغيبة ؟ قال :ستة أيام ،أو ستة أشهر ،أو ست سنين .فقلت :وإن هذا االمر لكائن ؟
فقال :نعم كما أنه مخلوق ،وأنى لك بهذا االمر يا أصبغ ،أولئك خيار هذه األمة مع أبرار
هذه العترة ،قال :قلت :مث ما يكون بعد ذلك ؟ قال :ثم يفعل اهلل ما يشاء فإن له بداءات
وإرادات وغايات ونهايات).
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له غيبة واحدة ؟! وهل غيبته كانت ستة أيام أو

والسؤال للصغري :هل االمام املهدي
ستة أشهر أو ست سنني ؟!

وإذا كان جوابه (ال) بكل تأكيد باعتبار أ ّن االمام له غيبتان صغرى وكربى وهو ما نصت
عليه روايات كثرية ،وأيضا ليست مدهتا ما ذكر يف الرواية ،وإذا علم الصغري هذا فليعلم إذن أ ّن
.
املقصود بالرواية هو املهدي األول ابن االمام املهدي
وثالثاً :قرأنا أسباب ترجيح بعض الروايات على بعض ،ولكنا يف احلقيقة مل نسمع أ ّن من
بينها أسبقية صاحب أصل على اآلخر زمانا كما قاله الصغري ،واحلمد هلل على نعمة العقل.
ورابعاً :ليست رواية االصبغ بن نباتة هي الوحيدة يف ذكر املهدي األول والقائم املصفي
االسم (أمحد) ،ليتنصل الصغري عنها بالرتهات اليت مسعناها منه ،وإمنا هي روايات كثرية تقدم
بعضها يف الفصل األول من هذا الكتاب ،وأضيف اآلن بعض آخر من كتاب (الكايف) فقط:
عن زرارة قال :مسعت أبا جعفر
محدث من رسول اهلل

يقول( :االثنا عشر االمام من آل محمد

ومن ولد علي ،ورسول اهلل وعلي عليهما السالم هما

الوالدان)( ) .فمن هو الثاين عخشر من ولد علي
عن أيب جعفر

كلهم

غري ابنه أول املهديني (امحد).

عن جابر بن عبد اهلل األنصاري ،قال( :دخلت على فاطمة عليها

السالم وبين يديها لوح فيه أسماء األوصياء من ولدها ،فعددت اثني عشر آخرهم القائم

 ،ثالثة منهم محمد وثالثة منهم علي) ( ) .والقائم هنا هو املصفي االسم أي أمحد ،فهو
لي داخال ضمنهم وإال لكن من امسهم
الثاين عخشر من ولد فاطمة عليها السالم ،وعلي
(علي) أربعة ولي ثالثة.

 الكافي :ج ص  ،23ح.7 -8الكافي :ج ص ،238ح.6
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عن زرارة قال :مسعت أبا جعفر
محدث من ولد رسول اهلل

هما الوالدان) ( ).

يقول( :االثنا عشر االمام من آل محمد كلهم

وولد علي بن أبي طالب

عن أيب اجلاورد ،عن أيب جعفر

قال( :قال رسول اهلل

فرسول اهلل

وعلي

 :إني واثني عشر من ولدي

وأنت يا علي زر األرض يعني أوتادها وجبالها ،بنا أوتد اهلل األرض أن تسيخ بأهلها ،فإذا
ذهب االثنا عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ولم ينظروا) ( ).

والروايات اليت تذكر املهدي االول كثرية ،ورواية االصبغ املتقدمة مثال منها ،وقد تقدم يف
الفصل االول االشارة اىل بعضها ،وقد ذكرته بامسه ونسبه ومسكنه ورايته وحجته  ...اخل ،فراجع
تعرف أ ّن حال الصغري يف قوله ال يعدو أن يكون حال الغريق الذي يتمسك بقخشة.
وخامساً :يقول الخشيخ ناظم العقيلي وفقه اهلل يف حتقيقه هلذه الرواية ما يلي:
(فاملصادر اليت جاءت فيها هذه الرواية بلفظ( :ظهر) هي:
 الكايف للخشيخ الكليين ،حيث وردت الرواية فيها هكذا( :من ظهر [ي]) ،أي الياءموضوعة بني قوسني ،مما يدل على أن يف بعض نسخ الكايف ال توجد الياء ،واملذكور هو (من
صرح العالمة اجمللسي يف كتابه مرآة العقول ،والذي هو شرح لكتاب الكايف،
ظهر) فقط ،بل ّ
صرح بأن الرواية بلفظ (ظهر) يف أكثر النسخ ،أي أكثر نسخ الكايف ( ).
ّ
وجتد الرواية مهذا اللفظ( :من ظهر [ي]) ،يف طبعة املكتبة اإلسالمية ،طهران 88 ،هـ،
تصحيح الخشيخ جنم الدين اآلملي ،تقدمي وتعليق علي أكرب الغفاري ،اجلزء األول ،الصفحة
.
وقد مت حذف القوسني يف الطبعات احلديثة ،وهذا الفعل خمالف لألمانة العلمية اليت جيب أن
يتحلى مها كل من حيقق أو يخشرف على طباعة الكتب احلديثية ،ومما يدل على وجود هذا اللفظ
 الكافي :ج ص ،233ح. 1 -8الكافي :ج ص ،231ح. 7
 -3مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول :ج 1ص.13
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يف النسخ عند العلماء منذ زمن بعيد ،هو ما ذكره املوىل حممد صاحل املازندراين  -املتويف سنة
 ،حيث ذكر الرواية نقال عن كتاب
–
 /8هـ  -يف شرح أصول الكايف ج ص

الكايف هكذا( :ولكني فكرت في مولود يكون من ظهر[ي] الحادي عشر من ولدي ،هو
المهدي يمأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً).

وصاحب شرح أصول الكايف (رمحه اهلل) متويف سنة  /8/هـ ،وهذا يدلنا على أن هذا
اللفظ موجود يف النسخ اخلطية للكايف قبل أكثر من ( ) /سنة ،ولي وليد اليوم ،كما يريد أن
يروج له بعض املنتفعني.
ِّ
 االختصاص للخشيخ املفيد املتويف سنة الغيبة للخشيخ الطوسي املتويف سنة /ح  ، 8باختصار.

هـ ،ص. /1
هـ ،ص

–

 ،وص

ح

 دالئل اإلمامة حملمد بن جرير الطربي (الخشيعي) من أعالم القرن اخلامص ، / – 1ح . /
 اهلداية الكربى للحسني بن محدان اخلصييب املتويف سنة-

هـ ،بـ

 كمال الدين ومتام النعمة للخشيخ الصدوق املتويف سنة  8هـ ،ج بـ ،حسب الطبعات التالية:

ص

اهلجري،
.

ح ص

هـ  //م،
أ  -مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية،
صححه وقدم له وعلق عليه العالمة الخشيخ حسني األعلمي .الصفحة
.
هـ.
ب -دار ذو القرىب 4إيران 4ط 8 4
هـ.
ج -منخشورات طليعة النور 4إيران 4ط 4
د -منخشورات طليعة النور 4إيران 4ط 1 4

هـ.
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نعم جاءت الرواية بلفظ( :من ظهري) ،يف طبعة مؤسسة النخشر اإلسالمي التابعة جلماعة
هـ) ( ) انتهى.
املدرسني بقم املخشرفة  4حتقيق وتصحيح علي أكرب الغفاري 4ط 4
وأعتقد أ ّن هذا ٍ
كاف جدا لفضج اكذوبة الخشيخ الصغري ،فيما يتعلق برواية االصبغ بن نباتة.
وهناك صورتني لكتايب الكايف واالختصاص فيهما ن الرواية بكل وضوح ( ).
تهريج الصغري بنجمة داود

:

أمر آخر يتحجج به الخشيخ الصغري ويعتربه دليال على فقدان دعوة السيد أمحد احلسن
(وحاشاه) للهدى ،هو جنمة داود:
قصة جنمة داود اليت استعان مها كرمز يرمز مها لنفسه وجمموعته ،بدعوى أن اإلمام
يقول[ :أما ّ
روحي فداه سيحكم حبكم داود ،مما جيعل حكم داود هو األصل يف حكمه ،فلعمري إن هذا مما
يضحك الثكلى ،وذلك من جهتني األوىل من الذي قال أن النيب داود عليه السالم كان ميلك
جنمة سداسية وكانت النجمة شعاره؟ وعرب أي مستند تارخيي استند إليه؟ مع العلم أن احلضارة
اإلسالمية عرفت النجمة السداسية قبل غريها وأدخلوها يف أعمال العمران بعنواهنا اإلسالمي من
دون أي ربط باليهود ،وهاهي الفنون اإلمساعيلية يف العمارة والبناء تخشهد إنتخشارا كبريا يف هذه
النجمة على أعماهلم ،وما حيمله هذا امل ّدعي إمنا هو النجمة الصهيونية اليت اختذت شعارا أشبه يف
عام  8 1من قبل ثيودور هرتزل كما يقول اجملل اليهودي األمريكي ( )AJCالذي يؤكد أن
القرون الوسطى ال داللة فيها على ربط هذه النجمة باليهود! (أنظر الرابط التايل:
=http://www.aslalyahud.org/subpage.php?id

أما الثانية فإن املراد حبكم داود الوارد يف روايات عددة منها رواية عمار الساباطي قال :قلت
أليب عبد اهلل (عليه السالم) :مبا حتكمون إذا حكمتم؟ فقال :حبكم اهلل ،وحكم داود .بصائر
عما زعمه هذا الرجل ،إذ أن املطروح يف
الدرجات:
ج 1ب ح  ..فيصتلف متاما ّ
الرواية هي أن اإلمام صلوات اهلل عليه سيحكم على حقيقة األشياء ال على ظواهرها ،إذ أن من
 رسالة في رواية االصبغ بن نباتة ،الشيخ ناظم العقيلي ،أحد إصدارات أنصار االمام المهدي (ع). -8انظر :ملحق رقم ( ).
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الواضح أن الخشريعة دعت إىل حماكمة الظاهر مع علمها بأن الظاهر قد خيفي احلقيقة ،ولكن
مصاحل العباد ،وألن من ميتلك معرفة الواقع قد ال ميتلك أي دليل عليها كي يقدمه يف جمال
التحاكم ،ولكي ال يكون احلكم مدعاة لتالعب أصحاب األهواء دعت إىل االكتفاء بالظاهر،
ولكن داود عليه السالم كان حيكم نتيجة لعلمه اخلاص على حقيقة األشياء ال على ظاهرها،
فأين هذا مما طرحه هذا الدعي؟
عموما ميكننا عندئذ أن نتلم أن الرجل فاقد ألول مواصفات اهلدى وهو املنظومة العقائدية
السليمة املتوافقة مع عقيدة أهل البيت عليهم السالم ،فال تغفل!].
ويرد عليه عدة أمور:
األول :إنه لواقع مزري أن يصل احلال بخشيوخ آخر الزمان إىل اعتبار رموز تنسب إىل االنبياء
وتعترب من موروثاهتم أمورا معيبة وتفقد االنسان املعتقد مها بنظرهم اهلدى الذي جيب أن يتحلى به
املؤمن حقا !!
الثاني :احلقيقة اليت أغفلها الصغري أ ّن النجمة السداسية (رمز قدمي أقدم من الديانة اليهودية،

 .وهذا
وقبل داود
وهذا ما أثبته اكتخشافات أثرية كثرية تربطها بعهود ما قبل موسى
الرمز موجود يف آثار تارخيية ألمم كثرية سواء من تقدم وجود الديانة اليهودية مثل الفراعنة
واهلندوس وغريهم ،أو املتأخرة كالنصرانية (حيث جندها يف كثري من الكنائ ) ،أو إسالمية بل
وموجودة يف صندوق السيدة فاطمة الزهراء (عليها السالم) التارخيي واحملفوظ يف دولة سنية وهي
تركيا والذي قام العراق  -وهو دولة شيعية  -بعمل نسصة منه يف كربالء.
فاستعمال اليهود هلذه النجمة ال جيعلها أبدا من خمتصاهتم ،وبالتايل تبقى النجمة السداسية
على األقل جنمة ميكن أن يستعملها أي شص أو جهة ألهنا ال خت اليهود أو الدولة احملتلة
اآلن ألرض فلسطني ،فما بالك وهذه النجمة موجودة على صندوق شصصي خي فاطمة بنت
حممد  ،وكان موجودا يف أطهر بيت يف اإلسالم وهو بيت نيب اإلسالم رسول اهلل حممد ).
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مث يقول مؤلف كتاب النجمة السداسية( :يف هذا البحث املتواضع سنحاول بتوفيق من اهلل
سبحانه وتعاىل التعرض (أوال) لتاريخ النجمة ،ونثبت أهنا سبقت الديانة اليهودية باألدلة العلمية
واألثرية والتوثيقات) ( ).
وبوسع اجلميع الرجوع إىل الكتاب املذكور وفيه تفصيل واضح عن النجمة السداسية وتارخيها
يف احلضارة املصرية والسومرية واليونانية والرومانية وحىت اهلندوسية ،وهي بكل تأكيد ال عالقة هلا
والعلماء يف الروايات
بالدولة اليهودية ،مث يف الكتاب أيضا قدر تلك النجمة عند آل حممد
واملصادر االسالمية.
الثالث :إ ّن الصغري كعادته يف التمويه على الناس ربط يف كالمه بني النجمة كرمز اهلي مقدس

هو حكم داود ،وينسب هذا االستنتاج إىل السيد
وبني أ ّن االصل يف حكم اإلمام املهدي
أمحد احلسن ،وأنا أطالبه اآلن أمام الناس مجيعا أن ي ِّبني أين قال أمحد احلسن هذا الكالم ،فها
هي كتبه منخشورة باملوقع الرمسي ومبتناول مجيع الناس ففي أي منها ورد ما ذكره هذا الصغري ،وإذا
مل جيد فإين أذ ّكره بأ ّن الكذب من كبائر الذنوب اليت تردي صاحبها يف جهنم ،إضافة إىل خزي
الدنيا.
الرابع :إذا كان الخشيخ الصغري يعرتف أ ّن النجمة السداسية عرفتها احلضارة االسالمية
وشهدها العمران االسالمي بكثرة ،وال ربط هلا باليهود أصال ،إذن فلماذا يخشنع على الدعوة
اليمانية وصاحبها احرتامهم هلا ،ويعترب ذلك دليال على فقداهنم اهلدى ؟!!
الخامس :كان األوىل بالصغري أن يعترب نفسه على غري هدى بعد أن كان من ضمن املصوتني
أو ال أقل ينتمي لكتلة سياسية كانت قد صوتت يف الربملان العراقي على إبقاء كلمة (اهلل أكرب)
يف علم دولة العراق احلايل ،مع أ ّن اللعني صدام كان هو من وضعها !! هل يقبل هكذا استدالل
عاقل ؟!! أولي هذا هو نفسه قول الصغري على النجمة السداسية بزعمه أ ّن أعداء اهلل

 النجمة السداسية ،بحث لبيان ّأن النجمة السداسية ليست من مختصات الديانة اليهودية أو الدولة الصهيونية التي
تحتل أرض فلسطين ،ابتسام أحمد المغربية ،أحد إصدارات أنصار االمام المهدي (ع).
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(الصهاينة) رفعوها يف علم دولتهم .أعتقد أ ّن هذا جمرد استصفاف بعقول الناس وال ميت اىل
االنصاف العلمي بصلة.
هلذا الرمز اإلهلي باعتبار أ ّن فيه أسرارا
السادس :إ ّن احرتامنا كأنصار االمام املهدي
جيهلها الخشيخ الصغري ومن على شاكلته من املهرجني ،وهذا بعض ما يتعلق بقدره مما أوضحه
السيد أمحد احلسن يف كتاب (املتخشامهات  -اجلزء الرابع):
س وِ
ِ
اح َدةٍ ثُ َّم
(سؤال :961 /ما هي الظلمات الثالث يف قوله تعاىلَ ﴿ :خلَ َق ُك ْم م ْن نَـ ْف ٍ َ
ِ
ِ
اج ي ْخلُ ُق ُكم فِي بطُ ِ
ِ
ون أ َُّم َهاتِ ُك ْم َخلْقاً ِم ْن
ْ ُ
َج َع َل م ْنـ َها َزْو َج َها َوأَنْـ َز َل لَ ُك ْم م َن ْاألَنْـ َع ِام ثَ َمانيَةَ أَ ْزَو ٍ َ
ات ثَ ٍ
بـ ْع ِد َخل ٍْق فِي ظُلُم ٍ
ص َرفُو َن﴾( ).
الث َذلِ ُك ُم اللَّهُ َربُّ ُك ْم لَهُ ال ُْمل ُ
ْك ال إِلَهَ إَِّال ُه َو فَأَنَّى تُ ْ
َ
َ
الجواب :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد
األئمة واملهديني
هي :ظلمة الذر ،وظلمة الدنيا ،وظلمة الرجعة ،وهي عوامل قوس النـزول.
وعوامل قوس الصعود هي األنوار الثالثة وهي :قبل الفناء ،والفناء ،والعودة بعد الفناء .وهي
مراتب حممد الثالثة قبل فتح احلجاب ،وبعد فتح احلجاب ،وبعد عودة احلجاب .فهو خيفق
بني الفناء يف الذات اإلهلية فال يبقى إال اهلل الواحد القهار ،وبني عودته إىل األنا والخشصصية.
وهذه املراتب الستة يف قوس الصعود والنزول متثل كل الوجود ،وجتلي النور يف الظلمة وظهور
املوجودات بالنور يف الظلمات ،وهي واو النزول .و واو الصعود تخشري إىل الستة أيام والست
مراتب.
( ) واو النـزول.
( و ) واو الصعود.

 -الزمر.9 :
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والدائرة يف رأس الواو تدل على احلرية يف قوس الصعود وهي احلرية يف النور لعدم إدراك
ومعرفة النور التام الذي ال ظلمة فيه ،وهو اهلل سبحانه وتعاىل معرفة تامة وكاملة ،فتكون مراتب
قوس الصعود هي :قبل الفتح ،وبعد الفتح والفناء ،والثالثة هي العودة إىل األنا والخشصصية بعد
صل منها شيء ،بل هي ظلمة
الفناء .أما احلرية يف الظلمة ألهنا يف أدىن مراتبها ال تدرك وال حي َّ
وعدم لي هلا حظ من الوجود إال قابليتها للوجود ،وهذه هي حقيقة املادة ظلمة وعدم ال
صل منها شيء ،وال يعرف منها شيء  ،لوال جتلي الصورة امللكوتية فيها وإظهارها هلا.
حي َّ
فتكون مراتب قوس النزول هي :عامل الذر ،مث النزول إىل ظلمة املادة ،مث الصعود يف قيامة
القائم حىت الوصول إىل الرجعة ،وهي املرتبة الثالثة ،وهذه هي صورة قوس النـزول والصعود:

يتحصل كل الوجود من بدايته إىل هنايته ،وهو حممد
وباجتماعهما وتداخلهما
َّ

انتهى.

.
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وهذا اسم النيب الكرمي

بعد تداخل قوسي الصعود والنزول:

ومهذا يظهر قدر هذا الرمز االهلي ،والذي يسصر منه الصغري كما غريه بكل أسف ،والناس
كما هو معروف أعداء ما جهلوا.
التقليد معلَ ٌم من معامل تشخيص صاحب اهلدى بنظر الصغري !!
يرى الخشيخ الصغري أ ّن تقليد غري املعصوم معلم ٍ
ثان من معامل تخشصي
ٌ

صاحب اهلدى.

يستدل عليه بالكلمات فقط ،وإمنا ال بد من وجود
يقول[ :ثانيا :من الواضح أن اهلدى ال
ّ
ينم عن هذا اهلدى ،كما إن من الواضح أن األصل يف هدى األعمال أن تكون مغطاة من
عمل ّ
قبل فقه أهل البيت عليهم السالم ،وقد ألزمنا األئمة صلوات اهلل عليهم يف زمن الغيبة بأن نرجع
إىل منظومة تخشريعية حمددة وفق آليات حمددة أيضا حددها لفظ "رواة حديثهم" الوارد يف ن
اإلمام املنتظر روحي فداه يف التوقيع الصادر لسفريه الثاين حممد بن عثمان العمري رضوان اهلل
حجيت عليكم ،وأنا حجة اهلل
عليه" :وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا ،فإهنم ّ
عليهم"( .كمال الدين ومتام النعمة 8 :ب ح ).
والرجوع لرواة احلديث يقضي بأن يكون اإلنسان إما مقلّدا ملن لديه علم الرواية باحلديث،
وإما أن يكون حمتاطا قد علم بأقوال الفقهاء فأخذ منهم أحوط أقواهلم ،وإما أن يكون هو نفسه
فقيها ،وال ميكن لنا أن نتصور اهلدى متحققا من دون امتالك إحدى هذه الصفات ،فاألعمال ال
تكتسب الخشرعية إال بذلك.
نصب نفسه إماما للمراجع والعلماء بل ويطلب منهم أن
فإن كان هذا الرجل مقلدا ،فكيف ّ

يسمعوا له ويطيعوا!!
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وإن كان حمتاطا فيقتضي أن يكون مضارعا للفقاهة أو فقيها ،ألن االحتياط يستدعي معرفة
األقوال الفقهية ويستدعي أيضا أن ميتلك قدرة املقارنة بني هذه األقوال والرتجيح فيما بينها،
وبالتايل يفرتض أن تكون له ممارسة درسية ملدد كبرية يف داخل احلوزة العلمية ،وهو ورد إىل احلوزة
العلمية يف النجف إبّان هجمة اخرتاق األمن الصدامي وبقي فيها لفرتة ال تزيد على العامني ،مث
سافر إىل اهلند لتعلّم السحر والطالسم!!.
أو أن يكون مرجعا ،فإن كان حال اإلحتياط منتفيا ،فما بالك حبال املرجعية؟ وعليه فإن ما
ال ريب فيه أن هذا الرجل ال يربز يف سلوكه أي تغطية شرعية لعمله ،فكيف ميكن أن حنكم
مهداه؟ أو أن يكون هو أهدى الرايات؟!
وال ميكن القبول بدعوى أنه يأخذ فتاواه وتغطيته الخشرعية من نف اإلمام روحي فداه ،فهذه
يدل عليها ،وثانيا ألن من ّادعاها يك ّذب نفسه سلفا ،ألن اإلمام صلوات
أوال دعوى بال دليل ّ

اهلل عليه هو الذي وصفه بالك ّذاب املفرتي كما هو ن
املخشاهدة].

الرواية الخشريفة يف شأن دعوى

هذا قوله ،ويرد عليه:
أوالً :إنه يزعم أ ّن أئمة اهلدى
(يقصد مها تقليد مراجعه طبعا) ،وجعل الدليل على مدعاه توقيع( :وأما الحوادث الواقعة ،)..

ألزمونا الرجوع إىل منظومة تخشريعية مها يعرف احلق،

ولكن:
 إ ّن الرواية ضعيفة السند ،فكيف مسح الخشيخ الصغري لنفسه أن يعتربها دليال يف إثباتأمر عقائدي خطري ،اعتربه هو معلما من معامل تخشصي اهلدى ومتييز احلق عن الباطل ؟!!
قال السيد اخلميين رمحه اهلل( :الرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غري معتربة) ( ).
وقال السيد اخلوئي عن هذا التوقيع وعن رواية عمر بن حنظلة (اليت يستدل مها بعضهم على
نيابة املراجع لالمام املهدي
 -كتاب البيع :ج 8ص.932

أيضا)( :أن رواية عمر بن حنظلة ضعيفة السند كما مر غري مرة
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 ..وكذلك احلال يف التوقيع الخشريف ،فإن يف سنده إسحاق بن يعقوب وحممد بن حممد بن
عصام ومل تثبت وثاقتهما) ( ).
 إن الفقهاء ،بل كبارهم ،اختلفوا يف داللتها ،مرة يف معىن احلجية ،وأخرى يف املوارد اليتتنظر هلا ،وثالثة يف اختصاصها برواة احلديث أو مشوهلا لألوسع منهم ومن اجملتهدين ،وهكذا.
يعرف ذلك من راجع كلماهتم يف بياهنا.
قال السيد اخلوئي رمحه اهلل بعد كالمه السابق( :هذا مضافا إىل إمكان املناقخشة يف داللته،
فإن اإلرجاع إىل رواة احلديث ظاهره اإلرجاع إليهم مبا هم رواة ال مبا أهنم جمتهدون ،والنسبة بني
الراوي واجملتهد عموم من وجه  ..وال يقاس هذا باإلرجاع إىل آحاد الرواة كاإلرجاع إىل حممد بن
مسلم أو يون بن عبد الرمحان أو زكريا بن آدم وغريهم ممن ارجعوا إليهم بأشصاصهم على ما
بيناه يف أوائل الكتاب) ( ).
 -ال شك أ ّن هذا التوقيع صدر يف زمن السفري الثاين ،لذا ورد بعد املقطع املتقدم( :وأما

محمد بن عثمان العمري فرضى اهلل عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي) ،واإلمام

جبوابه

إمنا هو فيه وفيمن هو على شاكلته
أرجع شيعته إىل سفريه املنصب من قبله ،فقول اإلمام
من سفرائه املنصبني منه ،وال عالقة له باجملتهدين املتربعني من أنفسهم بال تنصيب هلم من قبله،
أرجع إليهم ؟!!
فكيف جترأ الصغري واعتربه دليال على أ ّن االمام
 إ ّن التوقيع الذي استدل به الصغري ورد فيه ،وحتديدا بعد املقطع الذي ذكره ،أ ّن اخلملخشيعته يف زمن الغيبة ،فهل يلتزم الصغري مهذا ،أو أنه يأخذ من الرواية ما يوافق
أباحه االمام
هواه ويرتك ما ال يوافقه ،أي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ؟!!
قال

( :وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا

لتطيب والدتهم وال تخبث).

 كتاب االجتهاد والتقليد :ص.322 -8المصدر السابق.
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وكأ ّن الصغري بفعله هذا ،ذ ّكرين مبا فعله مركز األحباث التصصصية التابع ملرجعية السيد
التوقيع املتقدم،
السيستاين ،إذ ذكروا ملن سأهلم عن دليل نيابة السيستاين لالمام املهدي
وهذا هو رابط جوامهم يف مركزهمhttp://m-mahdi.com/question/show.php?L=313 :
وملا سألوهم عن إباحة اخلم الوارد يف ذات التوقيع أجابوهم مبا نصه( :بعد ثبوت وجوب
اخلم باألدلة اليت ال يرتامها الخشك فال بد من توجيه مثل هكذا روايات وذكرت عدة توجيهات
يف املوسوعات الفقهية املطولة يطول املقام يف استفصاهلا وقبل بياهنا البد أن يعلم إن هذا التوقيع
ضعيف السند فال يصلح للمعارضة مع تلك األدلة .)..
وهذا رابط جوامهم على مركزهم:

http://m-mahdi.com/question/show.php?L=16

طيب ،إذا كان التوقيع ضعيف السند باعرتافكم ،فلماذا جعلتموه دليال على نيابة السيستاين
 ،هذا يف احلقيقة لعب بدين اهلل بخشكل مفضوح جدا ( ).
لالمام املهدي
فظهر أ ّن الرواية اليت ق ّدمها الصغري دليال على مدعاه غري تامة سندا وداللة باعرتاف كبار
العلماء ،وسأترك اآلن اخلوض يف شرعية (تقليد غري املعصوم) من عدمه ،وأدعوه أن يثبت ذلك
بدليل قطعي بعد أن اعتربه من معامل تخشصي اهلدى ،حينها سيكون يل كالم معه.
وثانياً :إ ّن الصغري حيصر الناس مجيعا بني ثالث خيارات ال رابع هلا إما يكون جمتهدا أو
مقلدا أو حمتاطا ،وفاته أن ي ِّبني وجه حصره ،وهل هو حصر عقلي حبيث ال يكون هناك خيار
بنظره ،وهل خلت االرض منهم ،سبحان اهلل ؟!
رابع بني الناس ؟!! أين أصبح آل حممد
وهل احتوى كتاب اهلل (وفيه تبيان كل شيء) ميزان الصغري هذا يف معرفة اهلدى ،وهل فيه
ذكر ثالثي الصغري الذي ردد أمر اليماين بينها ؟؟ إذن فليزودنا بآيات الكتاب إن وجدها ،ألننا
قرأنا آياته ومل جند ما أخربنا به ،ولكن وجدنا القانون االهلي الذي نعرف به خلفاء اهلل طرا مبا
فيهم مياين آل حممد .

 -انظر ملحق رقم (.)8
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(عدل القرآن وترمجانه) ،فقد توضح من كلماهتم  -كما تقدم  -أ ّن
وأما آل حممد
اليماين خليفة من خلفاء اهلل ووصي من أوصياء حممد  ،فهو إمام من ذكرهم الصغري طرا،
على اجلميع النهوض إليه ونصرته ،وإال فالنار مصري امللتوي عليه ،أيا
وأوجب االمام الباقر
كان عنوانه.
فتغطية اليماين الخشرعية (اليت يتبجح مها الصغري يف كالمه) من اهلل ومن سادة خلفائه الذين
بيَّنوا كل ما يتعلق بأمره مما قد مر بعضه ،أما إن كان ينوي تصوير أ ّن أحدا ما فقيها كان أو سواه
عرف مهم ،فصسأ واهلل وباء خبزي اهلل يف الدنيا واآلخرة.
فوق آل حممد
وهو من ي ِّ
عرف صاحب أهدى الرايات ،وكيف يهتدي إليه
إ ّن آل حممد
هم من أوضحوا كيف ي َ
املهتدون ،بال حاجة إىل اقرتاحات هذا اجلاهل ،وهذا منوذج مما قالوه:
يقول ..( :ما أشكل عليكم فلن يشكل عليكم

عن جابر اجلعفي عن أيب جعفر
عهد نبي اهلل

ورايته وسالحه ،وإياك وشذاذاً من آل محمد

فإن آلل محمد وعلي

راية ولغيرهم رايات ،فالزم األرض وال تتبع منهم رجالً أبداً حتى ترى رجالً من ولد الحسين
معه عهد نبي اهلل ورايته وسالحه .) ( )..

عرف بوصية جده حممد يا صغري ،واليت آليت على نفسك إال السعي احلثيث
إذن ،هو ي َ
لردها ولو عرب الكذب والتدلي كما مسعناه منك عند حديثك عنها !!
عرف بإجابته عن العظائم ،اليت يعجز عن إجابتها مجيع الناس
إ ّن صاحب أهدى الرايات ي َ
سوى آل حممد (وصاحب أهدى الرايات منهم كما توضح) الذين خصهم اهلل بعلمه وحكمته،
روى املفضل بن عمر عن الصادق

يجيب فيها مثله) ( ).

 ..( :إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي

 ،وهي راية البيعة هلل ودعوة الناس إىل حاكمية اهلل
ويعرف براية رسول اهلل وآله الطاهرين
ورفض املناهج الوضعية املتمثلة بدميقراطية أمريكا والالهثني ورائها ،وقد خاب سعي ابلي لعنه
 بحار األنوار :ج 28ص.881 -8الغيبة للنعماني :ص. 72
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على طول اخلط وجرهم إليها ورفض حاكمية اهلل املتمثلة
اهلل عن حرف شيعة أهل البيت
باالميان بامامة آل حممد واليت ال ختلو االرض من إمام منهم ،وحىت عهد لي ببعيد كان هنج
علماء الخشيعة مجيعا يتمثل يف رفض حاكمية الناس ،وقد حاول أعداء اهلل جاهدين ثنيهم عنها
حرموا االنتصابات واملخشاركة فيها عام  1 /بل
ولكنهم فخشلوا ،لذا جندهم مجيعا رمحهم اهلل ّ
شارك بعضهم يف جماهدة احملتلني ،وهو موقف معروف للجميع ،ولكن هل يعرف الخشيخ الصغري
هذا وهو يستغل بيوت اهلل لدعوة الناس إىل حاكمية الناس وانتصاب أناس هو قبل غريه سرعان
ما يتهمهم بالكذب والسرقة واخليانة ،أولي هذا هو الواقع اليوم ؟!!
ورغم أنه وحزبه جزء من واقع العراق السياسي اليوم ،ولكنه يتضمن  -باعرتافه  -حقائق
مروعة يصف بعضها قائال ..( :ولعل التاريخ جيود بفرصة كخشف هذه احلقائق وسريى الناس كم
من احلقائق قد ذحبتها عملية التدافع من أجل السلطة ومن أجل الكرسي) ( ).
وأما ما ذكره من التحجج برواية السمري يف املخشاهدة ،فقد مر احلديث فيها وبان جهل
الصغري فيها مبا يستحي منه من كان يف وجهه قطرة ماء يدخرها للصجل.
وثالثاً :هل يعترب الصغري السيد املرتضى والخشيخ الصدوق والخشيخ املفيد والخشيخ الطوسي واحلر

العاملي والفيض الكاشاين علماء أم ال ؟؟ وإذا كانوا هم من كبار علماء الخشيعة فليدلنا على حبث
التقليد (أو التقسيم الثالثي للمكلفني) يف كتبهم ،والذي اعتربه مقياسا ملعرفة اهلدى ؟! وإذا مل
جيد فليعلم أ ّن مقياسه خفيف يف امليزان املعريف كتابا وسنة وأقوال كبار العلماء.
وأما اهتامه (السيد أمحد احلسن) بالسفر إىل اهلند وتعلم السحر ،فلو كان فعال خياف اهلل
لعلم أنه ما مل يقم بينة على قوله فهو جمرد حاقد ،ولكنه مرة أخرى مل يفته االستنان بسنة أسالفه
املعرتضني على خلفاء اهلل ،فقد كانت هتمة السحر أقل ما حتويه قوامي أخالقهم القذرة اليت
جيامهون مها رسل اهلل.

 هذا رابط لنص كالمه في موقعه:=626http://sh-alsagheer.com/index.php?show=news&action=article&id
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هذا ،وهو ينصح يف جوابه على سؤال ورد يف موقعه عن الفساد االداري احلاصل يف العراق
والذي يطال الساسة مبا فيهم مسؤويل اجملل االعلى ،بالتايل( :ولكن يا أخي الكرمي هل متلك
وثيقة يف هذا اجملال؟ هل طالبت من ح ّدثك عن فساد احملافظ الفالين أو العالين بالدليل على
صحة ما نقله إليك ،أمل تقرأ يف القرآن الكرمي عن وجوب حتري الدقة يف اإلهتام :يا أيها الذين
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني) ( ).
معلَ ٌم آخر من معامل اهلدى بنظر الصغري !!
يضيف الخشيخ الصغري أمرا ثالثا يعتربه فاصال يف متييز اهلدى عن غريه ،فيقول:
[ثالثا :أما العنصر الثالث يف هذا اجملال فريتبط بطبيعة السلوك الذي ينتهجه أهل اهلدى مع
بقية أهل اهلدى ،وهو السلوك الذي ختتصره عبارة" :إين سلم ملن ساملكم" الواردة يف العديد من
وتعضدها أعداد كبرية من الروايات اليت أعربت عن مصاديق هذا
الروايات اخلاصة بالزياراتّ ،
السلم  .....وبني يدي اإلنسان حصيلة سنوات قليلة من ظاهر سلوكية هذا امل ّدعي ،فهل
وجدناه رحيما بخشيعة أئمة اهلدى عليهم السالم حينما أمر بفتح النار عليهم يف الناصرية والبصرة
يف يوم التاسع من احملرم عام  //8؟ وقطعا ال ينفع التحجج بأن األحداث ابتدأهتا القوات
األمنية ،فسلوكية السلم واملساملة ال ميكنها بأي شكل من األشكال أن تصل إىل انتهاك حرمة
دمائهم ،فاألصل فيها قوله تعاىل( :لئن بسطت إيل يدك لتقتلين ما أنا بباسط إليك يدي
بارا مهم حينما امتهن سلوك اإلزراء بعلمائهم ومراجعهم؟ هذا فضال عن تسفيه
ألقتلك) أم رأيناه ّ
مواقفهم وختذيلهم وتفريق مشلهم والعمل على تخشتيتهم].
يوجه القول ملن يعترب أمر دين اخللق
أقول :قدميا قيل رمتين بدائها وانسلت ،كان األوىل به أن ّ

بأيديهم ملاذا أهدروا دم السيد أمحد احلسن وأنصاره منذ أن انطلقت هذه الدعوة املباركة إىل
العلن ،بل أفىت بعضهم بدفنهم خارج مقابر املسلمني !!

 -المصدر السابق.
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وملاذا أمروا مهدم مساجدهم وحسينياهتم املبنية من الطني يف النجف وكربالء ومدن أخرى
أكثر من مرة ؟!! ملاذا أعلنوا احلرب على من يدعوهم إلمامهم وهو ال حيمل هلم سوى الكلمة
واحلجة واملوعظة احلسنة سنني عديدة ؟!!
مث ملاذا اعتقال األنصار وتعذيبهم يا صغري ؟! وأنت من الذين مسحوا ألنفسهم بالتحقيق مع
املعتقلني من أنصار هذه الدعوة احلقة يف سجون النجف وإذالهلم وحىت ضرمهم بيده ،وعمامته
أثناء الضرب على رأسه باقية ،هل ينسى هذا أو ينكره ،هيهات واهلل .ونسأل اهلل أن يأيت اليوم
تتكخشف فيه هذه احلقائق للناس لتعرف حقيقة هؤالء.
الذي ّ
ولو كان يف العراق من ينصف املظلوم لكان موقعه  -أي الصغري  -قعر السجون ،نتيجة
ظلمه وخمالفته حىت القوانني الوضعية لدولة العراق ،فضال عن عدالة السماء اليت ستؤرق مضجعه
ما دام هناك صوت ملظلوم وحمروم يضج إىل اهلل من مظلوميته وحرمانه من قبل الخشيخ !!
كل هذا كان قبل  //8يا شيخ ،لكنه بكل تأكيد ال يفكر مهذا ،ال ألن الكالم املتقدم
غري منطقي أو صحيح ،بل ألنه أحد رموز الفتنة اليت ما فتئت تدعو احلكومة العراقية ليل هنار
للقضاء على كل ما ميت إىل الدعوة اليمانية املباركة بصلة ،لي آخرها مطالبته بغلق صحيفة
الصراط املستقيم اليت تنخشر الكلمة املسؤولة باحلكمة وال تضم بني صفحاهتا غري آيات الكتاب
وعلمهم ،وهي صحيفة رمسية جمازة من قبل اجلهات املعنية بال أدىن
وروايات آل حممد
شك.
حرض عليها ،وإذا كان يعترب من يدافع
وأما أحداث احملرم ،فمعلوم للجميع من بدأ مها ،ومن ّ

عن نفسه على غري هدى ،فماذا إذن يعترب املبادر لقتل من يقول( :أشهد أن إله إال اهلل ،وأ ّن
حممدا رسول اهلل ،وأشهد أ ّن عليا واالئمة من ولده حجج اهلل ،وأشهد أ ّن املهدي واملهديني من
ولده حجج اهلل) ؟؟!!
أولي هو كان وال زال وحىت اليوم حيرض من على منرب قناة الفرات وغريه للقضاء على هذه
الدعوة املباركة وتتبع أنصارها ؟! هل هذا فكر أو سلم بنظره ؟! إذن ،فمن يعرتف على نفسه
باخلروج عن اهلدى األوىل به أن يصمت ،فمن أين له أن يتحدث مهدى أو عن هدى.
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مث ما هي البيّنة اليت ميتلكها الصغري على أ ّن أمحد احلسن أمر بفتح النار على الناس ؟! أولي
حمل للورع يف صدره،
هذا اهتام بالقتل ،ولكن فعال ال وجود ملصافة اهلل يف قلب هذا الخشيخ ،وال َّ
وعلى االسالم وقوانينه السالم إذ ابتليت األمة بأمثال هؤالء ،واملصيبة أهنم يتحدثون باسم الدين،
حسبنا اهلل ونعم الوكيل.
مث لي أمحد احلسن من يزري بالعلماء ويخشتت دين الناس ،وأعتقد أ ّن من شتت الناس يف
 إن ع َّد ذلكمواقفهم املرتبطة بدينهم ودنياهم يعرف نفسه جيدا ،ويبقى كل ذنب أمحد
املغيب
ذنبا  -أنه يدعو الناس إىل كتاب اهلل وسنة خلفائه ،يدعوهم إىل االمام املهدي
بسبب صد الناس وابتعادهم عنه.
ولكن أىب الصغري ومن هم مثله إال الرفض والتكذيب واالهتام والسصرية وغريها من وسائل
املعرتضني اليت انتهجوها يف الصد عن دعوات املرسلني ،مما بينه احلق سبحانه يف كتابه.
حب الدنيا أحد معامل اهلدى بنظر الصغري !!
يقول الصغري يف بيان املعلم الرابع واألخري من معامل اهلدى[ :رابعا :يبقى أمر مهم يتعلق
مبسألة حب الدنيا فاهلدى يتناقض مع هذه احلالة ،إذ أن حب الدنيا رأس كل خطيئة كما ورد يف
احلديث النبوي الخشريف ،وحب الدنيا هي أيضا من احلاالت السلوكية اليت ميكن هلا أن ترصد يف
الواقع ،ولو من خالل مظاهر غري مباشرة ،وحينما نتحدث عن أهدى الرايات فإننا أمام شصصية
يفرتض أن تتابع يف أدىن مظاهر هذا احلب ،ولكن ماذا لو أن واقع هذا الدعي ممتأل بالدعوة
لنفسه وتأطريها باأللقاب الكبرية؟ على أقل التقادير واحلال أن اليماين املوعود ال يدعو لنفسه
أبدا ،بل إن دعوته لإلمام صلوات اهلل عليه ،بينما ميكن إلطاللة صغرية على ما ينخشر بامسه لتجد
أن دعوته لنفسه ،بل إن هذه الدعوة يف خلفياهتا الفكرية تستبطن إلغاء دور اإلمامة وحتويل
األنظار إىل املهديني الذي يعترب نفسه أنه هو أوهلم ،واملضحك املبكي أن كل ذلك جيري من
وحيتج به].
دون وجود أي دليل على ما ي ّدعيه ّ
أقول:
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يف املهديني االوصياء عموما
إ ّن السيد أمحد احلسن َّبني للناس بعض ما بيَّنه آل حممد
وبعض ما خي أوهلم (املهدي األول) ،وإذا كانت هي رواياهتم وكلماهتم إذن ال وجه للحنق
الذي ينطوي عليه صدر الصغري إال احلسد (داء إبلي اللعني) ،ومثل هذا احلسد آلل حممد
جبديد العهد .عن أيب الصباح الكناين قال :قال أبو عبد اهلل

لي

( :نحن قوم فرض اهلل

عز وجل طاعتنا ،لنا األنفال ،ولنا صفوا المال ونحن الراسخون في العلم ،ونحن
المحسودون الذين قال اهلل" :أم يحسدون الناس على ما آتاهم اهلل من فضله") ( ) .هذا

أوالً.
وثانياً :إ ّن حتديد املتكالب على الدنيا من غريه ال يتم من قبل من هو متكالب عليها ،أل ّن
فاقد الخشيء ال يعطيه كما يقال ،فالصغري يف احلقيقة موزون بآل حممد وسريهتم ،فهل فيه ما ميت
إليها بصلة ،مثال من ناحية الورع وعدم إلقاء التهم على اآلخرين بال دليل ،أو الكذب والتدلي
الذي رأيناه يف رده رغم اختصاره ،واهلل أعلم كم سيكون حجم التدلي لو قرر كتابة كتاب يف رد
دعوة احلق ،ومن هكذا حاله فاألوىل به تصحيح حاله ال تقييم غريه من الناس العاديني فضال عن
أن يكون الخشص إماما من آل حممد .
وثالثاً :يقول الصغري يف موقعه يف أحد أجوبته ما يلي( :إنين وطوال عملي يف جمال العملية
السياسية تقاضيت من الدولة العراقية مخسة أصناف من الرواتب  ،)..مث يقوم بتعدادها وبعد
ذلك يقول( :ولكن يا أخي الكرمي قد ال تستوعب لو قلت لك إين مل ادخل إىل بييت فلسا واحدا
من هذه األموال لوجود إشكال شرعي مل استطع حله .)..
طيب ،اآلن هذه الرواتب اخلمسة واليت تصرف له مرة واحدة متت ضمن دستور حيكم البلد،
ألي كذلك ؟! وأكيد ال ينفعه زعمه أنه يصرفها على مساعدة الفقراء ذلك أ ّن دستورا يقر
بصرف مخسة رواتب إلنسان وكثري سواه يئنون من وطأة الفقر والعوز واحلرمان واملرض مع أهنم
يعيخشون يف نف البلد وحتت ظل ذلك الدستور ،أقل ما يقال عن واضعه أنه يف قمة االنانية
والظلم واجلخشع والطمع وحب الذات والتكالب على الدنيا.
 -الكافي :ج ص 29ح.9
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واآلن ،لنرى من كتب الدستور العراقي الذي جييز للصغري استالم مخسة مرتبات يف الخشهر ؟؟
يقول الصغري عن نفسه يف موقعه وهو يعدد وظائفه ..( :وانخشغايل يف اللجنة اليت تخشكلت
للبحث يف آليات كتابة الدستور وهي من أهم اللجان وأخطرها).
بل يرى أ ّن مثل هذا الدستور مما يستحق أن يقاتل االنسان من أجله ،يقول يف أحد أجوبته
عن ترشيح أحد أعضاء حزبه لرئاسة الوزراء ..( :ولذلك خاطبتنا األطراف مجيعها :ماذا ستعطون
لنا؟ فكان اجلواب :القانون والدستور ،وهو الذي أمال الك ّفة من بعد ذلك إىل السيد املالكي
الذي أمضى اتفاق أربيل ،ومن بعد ذلك راح البعض ينادي بأنه خمالف للدستور ،ولو مل نك
صادقني مع الدستور الذي كتبناه وقاتلنا من أجله كنا حنن من نتفق على مائدة أربيل .) ( )..
والغريب أ ّن هذا الدستور الذي ساهم هو بكتابته وقاتل من أجله ،يقول عنه ملا سئل عن
هل هو ر ٍ
اض عن حكومة املالكي أم ال ،فأجاب( :أوال :ال صحة لكون
االمام املهدي
احلكومة العراقية احلالية هي حكومة شيعية جعفرية إمامية إثىن عخشرية كما وصفتم ،بل هي
نعرب عنه بأنه دستور الخشيعة
حكومة تعمل حتت إطار دستور ال ميكن بأي حال من األحوال أن ّ
اإلمامية .) ( )..
عجيب لي دستور للخشيعة االمامية وأنت ممن شارك بوضعه ،إذن سامهت بوضع ماذا ؟!!
بربك ؟! هل مثل هكذا شص يتكلم عن دين وعقيدة ؟!! إين
ومباذا ستجيب آل حممد
واهلل ألعجب ممن يسلِّم آخرته بيد أمثال هؤالء وينتظر من نفسه أنه ينصر إماما من أئمة اهلدى،
هيهات مث هيهات.
ورابعاً :إ ّن تكراره القول بعدم وجود أي دليل على الدعوة احلقة اليت هو بصدد الرد عليها،
بات اسطوانة مخشروخة ومكذوبة يف ذات الوقت ،ويكفي ما تقدم بيانه.
***
 هذا رابط لنص كالمه (لهذه الفقرة وما تقدمها) في موقعه:=626http://sh-alsagheer.com/index.php?show=news&action=article&id
 -8هذا رابط لنص كالمه في موقعه:
=606http://sh-alsagheer.com/index.php?show=news&action=article&id
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وأل ّن الرجل ال يفقه سوى االساءة واالهتام والتدلي كما عرفنا من خالل البحوث املتقدمة،
إذن متوقع جدا أن خيتار خامتة ال ختلو من ذلك ،لذا يقول[ :خنل من كل ذلك أن هذا الرجل
لي أكثر من مسرتزق على حساب اإلمام صلوات اهلل عليه وم ّدع ملا ال حق له فيه ،وهو يق ّدم
الدليل تلو االخر لكونه مصداق الرواية الخشريفة املتقدمة :من ادعى املخشاهدة فهو كذاب مفرت،
ولعمري يا ليته يتحدث عن املخشاهدة فحسب بل يتحدث بطريقة قال يل أيب ،ويقصد بأبيه
اإلمام روحي فداه ،وق على ذلك].
أقول :عادة ما ينظر أهل الدنيا إىل من سواهم بالطبع الذي تكنه صدورهم ،ورمبا الخشيخ
الصغري اختار لنفسه هنجا اسرتزاقيا يسري عليه يف هذه الدنيا الزائلة ،لذا يسرتخ أن يتهم نقيضه
من أهل اآلخرة باالسرتزاق .وأما أهل اآلخرة فلي يف قلومهم لآلخرين إال اخلري والسعي احلثيث
هلدايتهم رغم كل الذي فيهم من سوء.
وأما دعوة السيد أمحد احلسن املباركة ،فقد عرضت يف هذا الكتاب بعض أدلتها مبا يثبت
لطالب احلق صدقه وأنه املهدي األول ومياين آل حممد املوعود ،وما بعد احلق إال الضالل.
وأما رجوع الصغري مرة بعد أخرى إىل رواية السمري ،فهو يف احلقيقة إفالس وجهل كبري ،حىت
سوى هذه
إنه يساهم برتك انطباع يف ذهن القارئ لكالمه أنّه مل يقرأ من روايات آل حممد
الرواية ،مع أهنا تتضمن مخشكالت عدة ملن أراد االحتجاج مها يف أمر عقائدي كمحل حبثنا ،كما
مر بنا.
كان هذا آخر ما ورد يف رده على الدعوة احلقة ،وقد ظهر حال الرجل مبا ال خيفى على كل
لبيب ،وأقوهلا جازما :إنه رمبا يفقه السب والخشتم والتعريض والتدلي أكثر من اخلوض يف اجملال
املعريف احملرتم ،خصوصا إذا ما كان االمر عقائديا ،فلو رحم نفسه ووقف عند قدرها لكان وفّر
عليها الفضيحة.
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الصغري يدعو أمحد احلسن للمناظرة !!
اآلن ،وبعد أن قارب عمر الدعوة املباركة الثالثة عخشر عاما ،وبعد كل فتاوى اجلور بإهدار دم
السيد أمحد احلسن وأنصاره من قبل الكثري ،واليت أدت إىل عدم تيسر اللقاء به يف السنوات
االخرية بعد أن كان بني أنصاره والناس مجيعا وبوسع اجلميع لقاءه ،وبكل تأكيد مل تكن صفحة
 .ومل يرتك
الصغري بريئة إذ ما فتئ يدعو السلطات الستئصال كل أثر يعود لدعوة آل حممد
لف لفه طيلة تلك السنني هتمة إال وقالوها حبق السيد أمحد احلسن ،فمن وهايب
فيها الصغري ومن َّ
إىل صهيوين إىل بعثي إىل جموسي ،مث ساحر وكذاب وجمنون و ،...بل وصل حىت إىل هتم مت
االعراض وسب والده ووالدته  .....اخل ،من هتم رخيصة ووضيعة تدل على انعدام خلق قائلها
فضال عن دينه وورعه بل وفقدانه ألبسط مقومات االنسانية.
وبعد البيانات املتكاثرة اليت وجهها السيد أمحد احلسن منذ سنني وهو يدعو فيها كبار أهل
االديان للمناظرة بكتبهم اليت يعتقدون مها ،ليثبت أحقيته عليهم وجهلهم مها ومبا تضمنته،
وبالنسبة للمسلمني فقد دعا كبارهم ملناظرته بكتاب اهلل ،واملوقع الرمسي لدعوته املباركة قد ضمت
تلك البيانات وتارخيها .وبعد أن صدوا مجيعهم وأغلقوا آذاهنم عن استماع دعوته ،أنزل عخشرات
الكتب اليت ضمت ما يتعلق باملعرفة االهلية بخشىت جوانبها من إحكام متخشابه الكتاب والعقيدة
اليت اختلف فيها علماء االديان ،وقد قاربت األربعني اصدارا ،واليت مل يتطوع واحد من رجال
الدين للرد على واحد منها بل على سطر واحد مما كتب.
يطل الخشيخ الصغري من على فضائية الفرات التابعة حلزبه ليعلن دعوته السيد
بعد ذلك كله ّ
اليماين للمناظرة !! واحلقيقة أنه يذكرين بقول القائل:
يف ظلمة الليل واآلساد خافرة  ...يبصب

اهلر من قدامها الذنبا

إذ كان األوىل به قبل دعوته تلك أن يثبت أنه كبري لقومه ،ليتصدى له كبري أهل احلق ،مث
كان األوىل به من ذلك أن يدعو مراجعه لسحب فتاواهم الداعية إىل قتل السيد أمحد احلسن
وقتل أنصاره حىت يثبت أنه جاد بطلبه وحتديه.
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مث إن كان هو يطلب املناظرة يف أدلة هذه الدعوة املباركة ،فإن أنصار االمام املهدي
يكفوه ذلك ،وهل أفحم الصغري مجيع األنصار ومل يبق أمامه سوى إمامهم ؟؟ بل هل يفقه
الصغري شيئا من كتاب اهلل ليطلب مناظرة أمحد احلسن ؟!
ومن من الخشيعة اليوم يعتربه عاملا بالعقائد ،خصوصا بعد أن ظهر حاله من اجلهل بأبسط
قواعد االستدالل العقائدي اليت يعرفها حىت طالب املراحل األوىل من الدراسة احلوزوية.
وأخريا :أي دعوة صادقة للمناظرة يدعو إليها الصغري وهذه هي كتب السيد أمحد احلسن
يف شىت جوانب املعرفة االهلية ومبتناول مجيع الناس ،فليصرت واحدا منها أو مسألة واحدة
فيها ويكتب ردا عليه إن كان صادقا فعال ،وإذا أحجم كما أحجم غريه فليعلم أنه غري صادق يف
قوله وال جييد إال التهريج.
واحلمد هلل أوال وآخرا ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما.

ملحق رقم ()9
هذا ن

رواية االصبغ بن نباتة يف الكايف:
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وهذه صورة الرواية من كتاب االختصاص للخشيخ املفيد:
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وهناك صور أخرى ملصادر شيعية أساسية أخرى وردت يف كتاب (رسالة يف رواية االصبغ بن
 ،فمن أرادها فلرياجعها.
نباتة) ،أحد إصدارات أنصار االمام املهدي

ملحق رقم ()2
هذا صورة ملا ذكره مركز االحباث التصصصية يف االمام املهدي
يف تضعيف التوقيع ملا سئلوا عن إباحة اخلم فيه.

التابع للسيد السيستاين،

=16http://m-mahdi.com/question/show.php?L

مركز الدراسات التخصصية في االمام المهدي عليه السالم /األسئلة واالجوبة »
متفرقة ) » (10وأما المتلبسون بأموالنا .....
)(10

وأما المتلبسون بأموالنا.....

أضيف في2556/32/15 :

بسمه تعالى
مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي (عج)
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ورد في بعض التوقيعات الشريفة الصادرة عن صاحب العصر أرواحنا فداه والتي
أجاب فيها (ع) عن أجوبة إسحق بن يعقوب  :وأما المتلبسون بأموالنا فمن إستحل منها شيئا
فأكله فإنما يأكل النيران وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور
أمرنا لتطيب والدتهم وال تخبث.كيف توجهون ذلك أفتونا مأجورين  ,والسالم عليكم ورحمة
هللا وبركاته.

====
بسم هللا الرحمن الرحيم
األخ العزيز احمد المحترم وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته
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بعد ثبوت وجوب الخمس باألدلة التي ال يرتابها الشك فال بد من توجيه مثل هكذا
روايات وذكرت عدة توجيهات في الموسوعات الفقهية المطولة يطول المقام في استفصالها
وقبل بيانها البد أن يعلم إن هذا التوقيع ضعيف السند فال يصلح للمعارضة مع تلك األدلة إال
انه مع ذلك نذكر بعض الوجوه إجماال فنقول
يمكن أن يكون المراد من الشيعة الذين كانوا في زمن الغيبة أو يكون المراد بظهور
أمرنا هو قدرة نوابه عليه السالم على اخذ الخمس وصرفه في مصارفه الصالحة أو يكون
المراد خصوص اإلماء اآلتي يسرقهن بقرينة قوله عليه السالم لتطييب والدتهن ا وان
نحملها على روايات التحليل التي ورد في لسانها السؤال حول حكم الجلوس واألكل في
بيوت لم يخمس أصحابها فورد التحليل للجالس واألكل والوزر على غاصب الخمس فيمكن
حملها على هذه الروايات بمعنى إنها حللت األكل لشيعة أهل البيت عليهم السالم في مثل
هذه البيوت.
ودمتم برعاية المولى صاحب العصر والزمان
صاحب السؤال :احمد الخرسان

Pوهذه صورة ملا ذكروه يف االستدالل بذات التوقيع الضعيف على نيابة السيستاين:
=313http://m-mahdi.com/question/show.php?L

مركز الدراسات التخصصية في االمام المهدي عليه السالم /األسئلة واالجوبة »
اإلنتظار والمنتظرون ) » (320السيد السيستاني وكيال لالمام المهدي ..
) (320السيد السيستاني وكيال
لالمام المهدي..

أضيف في2550/52/50 :

السالم عليكم
س  //ماهو االستعداد المطلوب لظهور االمام امهدي عج هللا فرجه الشريف
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س //8هل يعتبر السيد السيستاني وكيال لالمام المهدي جزاكم هللا احسن الجزاء

====
بسم هللا الرحمن الرحيم
االخ العزيز فؤاد الحهترم وعليكم السالم ورحمة الهر وبركاته
اوال :اما حول السؤال االول فان هناك جملة من التكاليف التي ندب اليها المؤمنون في
عصر الغيبة ويمكن مراجعة كتاب وظيفة األنام والنجم الثاقب للوقوف على تفاصيل تكاليف
المؤمنين تجاه صاحب العصر عجل هللا فرجه الشريف.
ثانيا :ينقسم الوكالء الى عدة أقسام:
الف :السفراء بين االمام الحجة عجل هللا فرجه الشريف والمؤمنين وهم السفراء االربعة
في عصر الغيبة الصغرى المنصّبون من قبل االمام الحجة عجل هللا فرجه الشريف بالنص
والتعيين.
باء :وكالء الوقف وهم الذين اوكل اليهم االمام الحجة عجل هللا فرجه الشريف ادارة االموال
والموقوفات الخاصة به.
تاء :النواب العامون وهم الفقهاء في عصر الغيبة الكبرى الذين اوجب االمام الحجة
عجل هللا فرجه الشريف الرجوع اليهم بحسب كتابه الشريف((اما الحوادث الواقعة فارجعوا
فيها الى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم)).
ودمتم موفقين لكل خير ان شاء هللا تعالى
ودمتم برعاية المولى صاحب العصر والزمان
صاحب السؤال :فؤاد الصبار
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