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  هداءاإل
و أسعده يف  مكن اهللا له يف أرضه( ام املهدي اإلم سيدي وابن سيدي وموالياىل 

دام اهللا تسديده لنا  السيد امحد احلسن) ز فيه وعده وابلغه مقصده و أجن حكمة
 ةفتن ومن الذين يعصمهم اهللا من كل وجعلنا اهللا معه واملالزمني له ليناإيته اورع

كلمته سبحانه وال أقول أال كما  من إعالء يف مقصدهم ويسدد هلم ظالة مظله

ـال  ـ ـ ـ ـ ـ أن يعذرين كما أرجو . )لدينه أو استشهاد يف سبيله  اًأما �صر( ق

 ألبنومريب فاضل  عفو اباً حنون صابر على جهلي السابق وغفاليت الالحقة
   . متسرع جاهل

  كلمة 
دعائي إىل اهللا أن جيعلين ) ع(أخواين أنصار األنبياء واملرسلني أنصار اإلمام املهدي 

اهللا ونشر  حىت اعالء كلمة ومن الذين جياهدون بأيدهم وامواهلم ولساwم , منكم
  . يوم يظهره على الدين كله ولو كره املشركونوبيان امره  عدله

 وان كل ما اشري اليه ان الفنت كثريه ادعوا لنا اهللا ان خيلصنا منها وان يهون علينا
  .وسالم قوالً من رب� رحيم  شد�ا

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )لَا يفْتَنون أَحسب الناس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم (
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  نصيحة  
  

و�لَا ي�نفَع�كُم� ن�ص�ح�ي إِنْ أَر�د�ت� أَنْ أَنص�ح� لَكُم� إِنْ كَانَ الل�ه� ي�رِيد� أَنْ ي�غ�وِي�كُم� ه�و� 
   )٣٤ هود(  ر�بُّكُم� و�إِلَي�ه� ت�ر�ج�ع�ونَ

ـهاج  لنيضالني املضال غري العاملني إىل مقلدة العلماء   راجعوا أنفسكم راجعوا من
فأن  وال تركنوا اىل الدنيا وتستسلموا لعدوكم آل حممد صلى اهللا عليه واله وسلم

على نصر املؤمنني لقدير والتغركم املسميات وال من نصب من نفسه امام لكم  اهللا
ـو   اليهود علماءف بغري اذن اهللا اضلوا الناس عن موسى وها هم علماء اليهود اظل

ـاف  ن اليهود والنصارىاحبار ورهبا مث هؤالء الناس عن عيسى ـلوا   واالحن أض
يضلون الناس عن  كافة وهاهم علماء اليهود والنصارى واملسلمني الناس عن حممد

  قال اهللا سبحانه  . على جهل هذه األمه هه ونصراعانه اهللا  قائم ال حممد
ـد�يق�  كَانَ ف�ي قَص�ص�هِم� ع�ب�ر�ةٌ ل�أُو�ل�ي الْأَلْب�ابِ م�ا كَانَ ح�د�يثًا ي�فْت�لقد(  �ر�ى و�لَك�ن� ت�ص

  )يوسف ١١١( )ال�ذ�ي ب�ي�ن� ي�د�ي�ه� و�ت�فْص�يلَ كُل  ش�ي�ٍء و�ه�د�ى و�ر�ح�م�ةً ل�قَو�مٍ ي�ؤ�م�ن�ونَ 
  وها هو امحد احلسن يصيح بأعلى صوته 

ـور¤  قُلْ إِنْ كُن�ت�م� ت�ح�بُّونَ الل�ه� فَاتَّبِع�ونِي ي�ح�بِب�كُم� الل�ه� و�ي�غ�ف�ر� لَكُم� ذُ ( ن�وب�كُم� و�الل�ه� غَفُ
  )ال عمران ٣١()  ر�ح�يم¤

  : سوى قول الشاعر  منكم ولكن مل جيين
ـالم�  من يهن يسهل اهلوان عليه   ـ ـ   مال جرحاً مبيتاً أي

  عالء أال عرجي
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ـى  ) ع (اصعب الفنت اليت يواجه "ا االمام املهدي  ان من هي فتنة التقليد االعم
بل هم  ,واحترام وتقديس ةعلى تقديس وتعظيم اناس ليس هم حمل ثق ةي مبنيوه
ـوا   ةمزيف ةهال يبان بريقها بوجه اجلاهل من الناس ويبان صداها بوجه الذين اطلع

ـن   على حقيقتهم كما هي واwا حقاً حقيقة مؤسفة ومؤملة واwيار لقلعة كنت انا م
 من الفنت ولكن سرعان ما تداركين قول الناس الذين كانوا يضنون "ا خرياً ومالذاً

   )ص(الرسول االعظم حممد 
ا  ((  َقاَل َرُسوُل اللَِّه ص َسَيْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن َلا َيْبَقى ِمَن اْلُقْرآِن ِإلَّ

ُه          اِس ِمْن ُد النَّ ْم َأْبَع ِه َو ُه مَّْوَن ِب ُمُه ُيَس ا اْس َلاِم ِإلَّ َن اْلِإْس ُمُه َو ِم َرْس
اِج رُّ      َمَس اِن َش َك الزََّم اُء َذِل َدى ُفَقَه َن اْلُه َراٌب ِم َي َخ اِمَرٌة َو ِه ُدُهْم َع

ودُ      ْيِهْم َتُع ُة َو ِإَل ِت اْلِفْتَن ْنُهْم َخَرَج ـايف  ))ُفَقَهاَء َتْحَت ِظلِّ السََّماِء ِم  ٨ الك
  ٣.٧ص
 نقلل واين خصصت هذا البحث )ص( اهللا بأل حممد..اهللا  ..اهللا بدينكم  ..فأهللا  

اليت انشاء  بعض العلماء وعن صلوات اهللا وسالمه علهيم ال حممد االحاديث عن
ـمعون   والنستبصر "ا اهللا فيها منفعة يل ولكم  ـذين يس عسى اهللا ان يكتبنا من ال
  .القول فيتبعون احسنه 

  يقول يف وصيته لشيعة اهل البيت عليهم السالم )  رض( عن املفضل
أبا عبداهللا عليه السالم يقول  ، فأني سمعتالتأآلوا الناس بأل محمد ( 
ليصيبوا من  قائمنا فرقة احبوا انتظار: افترق الناس فينا ثالث فرق : 

ا ، فسيحشرهم اهللا   ا وقصروا عن فعلن وا آالمن الوا وحفظ ا ، فق دنيان
معو  ا وس ة احبون ار ، وفرق ى الن ا ،  اال م يقصروا عن فعلن ا ول  آالمن

يمأل     ا ف اس بن تأآلون الن وع     ليس يهم الج لط عل ارًا يس ونهم ن اهللا بط
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ا    ا وحفظوا قولن الفوا      والعطش ، وفرقة احبون م يخ ا ول واطاعوا امرن
  )  ٣٨٥و  ٣٨٤ص حتف العقول())  منا ونحن منهم فأولئك فعلنا

  
ـل   حممد آللوان من الواضح ان تلك الثالث فرق هم من الذين يدعون الوالء  ب

 ةالشيع فهي تعترب بنظر عامة ةالثاني ةلطبقهم ممن يدعي اwم شيعتهم وباخلصوص ا
ـم  ةوهم القدسي)  ..و ..خواصاً ومقدسني و  ـم   والخاصية هل ـل ه ـون   ب ميوه

ـ  ةوالعملي ةمبختلف االساليب العبادي وخيدعون من يتمكنون من خداعه  ةوالعقلي
ـل    .وغريها  ةوالعلمي ـي ب واين الارى لعامة الناس تأثري عبادي او علمي او عقل

ـاهر   ينبغي ان يكون مثل هذا شخص قوي التأثري باملكر واخلداع والتمويه والتظ
 وجيب ان يكون معزز مبكانة او منصب) صلوات اهللا عليهم ( مبظلومية ال حممد 

ـري   الذين على عامة الناس يؤهله على مترير زيفة يأخذون منه الكالم والفتوى بغ
   .فحص 

  )ع (ي او كما يقول االمام عل ةاحلر تكفيه االشار و
  ان تنطق افواه�      ويف العني غىن للعني 
  دليل حني يلقاه      وللقلب على القلب 

  
  .يف wج البالغه  )ع (مام علي حديث لال يف هذا املعىن ورد وقد
ى  ((  أنَّ ِمْن َأْبَغِض اْلَخْلِق ِإَلى اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َلَرُجَلْيِن َرُجٌل َوَآَلُه اللَُّه ِإَل

ْوِم  َنْفِسِه َف ُهَو َجاِئٌر َعْن َقْصِد السَِّبيِل َمْشُعوٌف ِبَكَلاِم ِبْدَعٍة َقْد َلِهَج ِبالصَّ
لٌّ           ُه ُمِض اَن َقْبَل ْن َآ ْدِي َم ْن َه الٌّ َع ِه َض َتَن ِب َوالصََّلاِة َفُهَو ِفْتَنٌة ِلَمِن اْفَت

ِه   ِلَمِن اْقَتَدى ِبِه ِفي َحَياِتِه َو َبْعَد َمْوِتِه َحمَّاٌل َخَطاَي ٌن ِبَخِطيَئِت ا َغْيِرِه َرْه
وَرُجٌل َقَمَش َجْهًلا ِفي ُجهَّاِل النَّاِس َعاٍن ِبَأْغَباِش اْلِفْتَنِة َقْد َسمَّاُه َأْشَباُه 
ٌر           ُه َخْي لَّ ِمْن ا َق َتْكَثَر َم َر َفاْس اِلمًا َبكَّ ًا َس ِه َيْوم النَّاِس َعاِلمًا َو َلْم َيْغَن ِفي
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ى إِ  ْيَن          ِممَّا َآُثَر َحتَّ َس َب ٍل َجَل ِر َطاِئ ْن َغْي َز ِم ٍن َو اْآَتَن ْن آِج َوى ِم َذا اْرَت
يًا     اَلَف َقاِض ِرِه َو ِإْن َخ النَّاِس َقاِضيًا َضاِمنًا ِلَتْخِليِص َما اْلَتَبَس َعَلى َغْي

انَ      ْن َآ ِه ِبَم َدُه َآِفْعِل ْأِتي َبْع ُه َو   َسَبَقُه َلْم َيْأَمْن َأْن َيْنُقَض ُحْكَمُه َمْن َي َقْبَل
مَّ  ِه ُث ْن َرْأِي وًا ِم ا َحْش َأ َلَه َلاِت َهيَّ اِت اْلُمْعِض َدى اْلُمْبَهَم ِه ِإْح ْت ِب ِإْن َنَزَل
َقَطَع ِبِه َفُهَو ِمْن َلْبِس الشُُّبَهاِت ِفي ِمْثِل َغْزِل اْلَعْنَكُبوِت َلا َيْدِري َأَصاَب 

َغ      ٍء َأْم َأْخَطَأ َلا َيْحَسُب اْلِعْلَم ِفي َشْي ا َبَل َرى َأنَّ َوَراَء َم ا َي ِممَّا َأْنَكَر َو َل
يْ  ْيئًا ِبَش اَس َش ْذَهبًا ِإْن َق ِه َم ٌر   ِفي ِه َأْم َرُه َو ِإْن َأْظَلمَعَلْي ذِّْب َنَظ ْم ُيَك ٍء َل

َر     مَّ َجَس ُم ُث َفَقَضى  اْآَتَتَم ِبِه ِلَما َيْعَلُم ِمْن َجْهِل َنْفِسِه ِلَكْيَلا ُيَقاَل َلُه َلا َيْعَل
ُم       ا َيْعَل ا َل ِذُر ِممَّ ا َيْعَت َفُهَو ِمْفَتاُح َعَشَواٍت َرآَّاُب ُشُبَهاٍت َخبَّاُط َجَهاَلاٍت َل
اِت َذْرَو          ْذِري الرَِّواَي َنَم َي اِطٍع َفَيْغ ْرٍس َق ِم ِبِض ي اْلِعْل ضُّ ِف َفَيْسَلَم َو َلا َيَع

ُث َو ُه اْلَمَواِري ي ِمْن يَم َتْبِك رِّيِح اْلَهِش َتَحلُّ  ال دَِّماُء ُيْس ُه ال ُرُخ ِمْن َتْص
ٌء ِبِإصَْاِر َما  ِبَقَضاِئِه اْلَفْرُج اْلَحَراُم َو ُيَحرَُّم ِبَقَضاِئِه اْلَفْرُج اْلَحَلاُل َلا َمِلي
قِّ    ٥٤الكايف  ١))َعَلْيِه َوَرَد َو َلا ُهَو َأْهٌل ِلَما ِمْنُه َفَرَط ِمِن ادَِّعاِئِه ِعْلَم اْلَح

  البدع و الرأي و املقاييس باب  ١

ـاء   ـ ـن الفقه ـ ـثري م ـ ـاكله ك ـ ـذه الش ـ ـى ه ـ ـاء  وعل ـ ـوص فقه ـ وباخلص
ـر الزمانآ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الذين يصفهم رسول اهللا خ

  )تحت ظل الـــــسماء هم شر فقهاء (
ـري    وتظن اwا وهذه هي الطامة الكربى وهي ان تطيع الناس شر خلق اهللا ـع خ م

  .رف بطالنة وما خفي سواء ماع وتقبل افعاله بقبول حسن خلقة
يف اخر  يف شرح كيفية حال الفقهاء )صلى اهللا عليه واله وسلم(اهللا  رسول وعن 

ـا    الزمان لعل وأن تتضح شيء من هذه الصورةاليت ـن بيوتن شغلت مساحات م
                                                           

ظلمتها : من العدو واجلري بسرعه اغباش الفتنه : عاد مسرع يف اضالل االمه: موضع مجع :قمش    ١
 )ع (يشري  :كثر  ستكثر من مجع ٬، ما قل منه خريممافأ بكر) ع( البعيدون عن اهل البيت: اشباه الناس

ـه  هو املاء الفاسد امل :ماء اجن  مطلقاً وجودها يف النفع العلمية اليت اىل كثري من املسائل تغري لونه وطعم
  وهو الذي يسري يف الظالم  خابط من مبالغه:  طلب الكثره خباط :كما يف البالوعه استكثر ورائحته
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ـل   وشوارعنا وشيئاً من عقولنا ايضاً  وال ندري احتتها مالك ام شيطان ؟ فاهللا كفي
كيفما تلون الباطل تتلون  ان خيلص احلق من الباطل دنمثلما خيلص الروح من الب

   .طرق اهللا يف دحره
   )ص(قال الرسول حممد 

ع       قل  ك إذا رف ي عز و جل يكون ذل ت إلهي فمتى يكون ذلك فأوحى إل
ر        ل و آث ل العم راء و ق ر الق ل و آث ر الجه م و ظه ل  العل ك و ق الفت

ر  الفقهاء الهادون و آثر فقهاء الضاللة الخونة الشعراء و اتخذ    و آث
ر  ورهم مساجد و حليت المصاحف و زخرفت المساجد و آث ك قب أمت
الجور و الفساد و ظهر المنكر و أمر أمتك به و نهوا عن المعروف و 
رة و     راء آف ارت األم اء و ص اء بالنس ال و النس ال بالرج ى الرج اآتف
ك    د ذل أولياؤهم فجرة و أعوانهم ظلمة و ذوو الرأي منهم فسقة و عن

رة   ثال المغرب و خسف بجزي ة خسوف خسف بالمشرق و خسف ب ث
وج و  ه الزن ك يتبع دي رجل من ذريت ى ي العرب و خراب البصرة عل
رج  دجال يخ ور ال ي ع و ظه ن عل ين ب د الحس ن ول د م روج ول خ
ون       ا يك ي و م ت إله فياني فقل ور الس تان و ظه ن سجس رق م بالمش

و فتنة ولد عمي  بعدي من الفتن فأوحى إلي و أخبرني ببالء بني أمية
ن عمي حين هبطت          ذلك اب ة فأوصيت ب وم القيام و ما هو آائن إلى ي
ون و    ده النبي إلى األرض و أديت الرسالة فلله الحمد على ذلك آما حم

   )) آما حمده آل شيء قبلي و ما هو خالقه إلى يوم القيامة
  عالمات ظهوره  ٢٥باب  ٥٢ ٢٧٦ حباراألنوار

وهو يتحدث عن عالئم الظهور  مران رضوان اهللا عليهحل) ع(الصادق  األمام وعن
   :اىل ان يقول 

ت(  ه ورأي ه الفقي دين يتفق ب لغيرال ت    يطل ة ، ورأي دنيا، والرئاس ال
   )الناس مع من غلب 

   ) ٢٩٧النعماين ص  ةغيب( 
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  يقول  عليه السالم مسعت ابو عبداهللا(  قالالفضيل بن يساره  عن ايبو
ا استقبلة رسول      قبل من جهل الناس  ان قائمنا اذ ا قام است(  اشد مم

ة       .قلت وآيف ذاك    .اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم من جهل الجاهلي
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم اتى الناس وهم يعبدون : قال 

دان والخشب   الحجارة ام     والصخور والعي ا اذا ق ة ، وان قائمن المنحوت
ا  : ب اهللا ، يحتج عليه به ، ثم قال اتى الناس وآلهم يتأول عليه آتا ام

  ) جوف بيوتهم آما يدخل الحر والقر  ليدخلن عدله واهللا
   ٢٩٧ص غيبة الشيخ النعماين

  ) ع (صادق العتره  من هذه عن ةمقارب ةويف رواي
   )آتاب اهللا ويقاتلونه عليه  عليه عليه فيتأولون يخرجون القائم ان( 

  ٣من ح ٢٩٧املصدر السابق ص

ـك   ةومن سرية الناس مع االئم الشك يف الوجداناذا و عليهم السالم ان من ميتل
ـل او   العامةالقدره على التأويل هو ليس اصحاب احلرف  كالبقال او صاحب حم

ـم   ماشابه ذلك من عامة الناس بل جيب ان يكون عامل وليس يف أي علم بل يف عل
  . الدين حصراً

ول الصادق ( ا ق أول علي) " ع(وام م يت اب اهللا وآله أول  "ه آت أن ت ف
اس ين الن د اجمع ون بع دين  يك ا ال أول علم ام   ان يت ى االم رآن عل الق
   )ووصيه عليهم السالم فينطق عامة الناس بتأويل علمائهم  المهدي

ـات  ة فلتكن هنالك بصري اذاً ـها   .وليكن هناك تدبر وتفكر يف تلك الرواي ولعل
ـن دون اهللا وال    من انفسهم جعلوا ممن عظمت وممن شيء تكشف لك ـاً م ارباب

ـب ان   استثين مذهب دون آخر الن االمام اذا ظهر يرفع مجيع املذاهب فالكل جي
  وال يكن مصداقاً لقوله تعاىل  ةله� خط رجع يكون
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لَّـا  اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبـا�َهم أَربابـا مـن دونِ اللَّـه والْمسـيح ابـن مـريم ومـا أُمـروا إِ         (
  )٣١(التوبه ) ها واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحا�َه عما يشرِكُون ٧ليعبدوا إِلَ

 ايب بصري قال قلت عن )عليهم السالم(ن ال البيت ع ةفسري هذه االيلت ناالتفت ذاوا
   : فقال احبارهم ارباباً من دون اهللا اختذوا )ع(أليب عبداهللا 

ابوهم ولكن       عوهماما واهللا ما د ا أج و دعوهم م الى عبادة انفسهم ول
   وحرموا عليهم حالًال فعبدوهم من حيث ال يشعرون حرامًا لهم ااحلو

   ) ٥٣ص ١الكايف ج( 
بشكل ادق فأن التقليد اليكون بشكل اعمى اال ألمام  ةولكي توضح لك الصور

ـتمر م  اهللاألن  اهللامفروض الطاعه منصب من  ـه� يف اتصال مباشر ومس ـل   ع وك
والتبصر  شخص منصب من غري السماء فهو معرض للخطأ والصواب واالستفسار

من غري  عمياء ةواالطالع على كيفيتها واال اصبح االمر عباد هوالتشكيك يف افعال
واصبح موقفنا خمزي امام اهللا سبحانه وخروج عن حاكميته  اهلي؟حجه وال دليل 

وأن كل متشبث بغري  طرفه االخر بأيديناوحبله املمدود الذي هو طرف منه� بيده و
) ص(حممد  وليعلم اجلميع ان مل يكن . هاوٍ اىل النار المناص من ذلك ذلك احلبل

 فأن احاديثهم بيننا وكل من حاول رد حديث واحد منهم ألي منهم وال بيتة بيننا
ـه ( لعدم مطابقته هلواه فقد رد عليهم كلهم  )ع(  ويف .)او قل رد على اهللا حكم

اىل ان يقول عليه  حديث طويل باب ذم التقليد االعما من عامة الناس لعلمائهم يف
   )ع(يقول اإلمام العسكري الصالة والسالم افضل

ذا          (  وَن ه مَّ َيُقوُل ِديِهْم ُث اَب ِبَأْي وَن اْلِكت ِذيَن َيْكُتُب ٌل ِللَّ اَلى َفَوْي ِفي َقْوِلِه َتَع
ِذِه ِلقَ    اَل َه ِه َق ِد اللَّ ْن ِعْن ودِ ِم َن اْلَيُه اَل  ) ْوٍم ِم ى َأْن َق ٌل  (ِإَل اَل َرُج َو َق

ا      ا ِبَم اَب ِإلَّ وَن اْلِكَت ِللصَّاِدِق ع ِإَذا َآاَن َهُؤَلاِء اْلَعَوامُّ ِمَن اْلَيُهوِد َلا َيْعِرُف
ائِ      ْن ُعَلَم وِل ِم ِدِهْم َو اْلَقُب ْم ِبَتْقِلي ِهْم َو َيْسَمُعوَنُه ِمْن ُعَلَماِئِهْم َفَكْيَف َذمَُّه



  ١٢L  S        )  اهال يا ابن فاطمة  (         Xأنصار اإلمام المهدي 
  

  

ْيَن     اَل ع َب اَل َفَق َهْل َعَوامُّ اْلَيُهوِد ِإلَّا َآَعَوامَِّنا ُيَقلُِّدوَن ُعَلَماَءُهْم ِإَلى َأْن َق
ُث    ْن َحْي َعَوامَِّنا َو َعَوامِّ اْلَيُهوِد َفْرٌق ِمْن ِجَهٍة َو َتْسِوَيٌة ِمْن ِجَهٍة َأمَّا ِم

ا   اِلاْسِتَواِء َفِإنَّ اللََّه َذمَّ َعَوا َوامَُّهْم َو َأمَّ مََّنا ِبَتْقِليِدِهْم ُعَلَماَءُهْم َآَما َذمَّ َع
ِذِب         اَءُهْم ِباْلَك وا ُعَلَم ْد َعَرُف اُنوا َق وِد َآ َوامَّ اْلَيُه ِمْن َحْيُث اْفَتَرُقوا َفِإنَّ َع

ُطرُّوا  اِم َو اْض ِر اْلَأْحَك ا َو َتْغِيي َراِم َو الرَِّش ِل اْلَح َراِح َو َأْآ وِبِهْم الصُّ ِبُقُل
ى   ِإَلى َأنَّ َمْن َفَعَل َذِلَك َفُهَو َفاِسٌق َلا َيُجوُز َأْن ُيَصدََّق َعَلى اللَِّه َو َلا َعَل
وا     ا ِإَذا َعَرُف َذِلَك َعَوامَُّن اْلَوَساِئِط َبْيَن اْلَخْلِق َو َبْيَن اللَِّه َفِلَذِلَك َذمَُّهْم َو َآ

دُّْنَيا     ِمْن ُعَلَماِئِهُم اْلِفْسَق الظَّ ى ال َب َعَل ِديَدَة َو التََّكاُل اِهَر َو اْلَعَصِبيََّة الشَّ
ُه         ُم اللَّ ِذيَن َذمَُّه وِد الَّ ُل اْلَيُه َو ِمْث اِء َفُه َل َهُؤَل َد ِمْث ْن َقلَّ ا َفَم َو َحَراِمَه

اِئنًا    اِء َص ًا   ِبالتَّْقِليِد ِلَفَسَقِة ُعَلَماِئِهْم َفَأمَّا َمْن َآاَن ِمَن اْلُفَقَه ِه َحاِفظ ِلَنْفِس
ا      َك َل ُدوُه َو َذِل َوامِّ َأْن ُيَقلِّ ِلِديِنِه ُمَخاِلفًا َعَلى َهَواُه ُمِطيعًا ِلَأْمِر َمْوَلاُه َفِلْلَع
اِئِح َو    َن اْلَقَب َب ِم ْن َرِآ ِإنَّ َم ْم َف ا ُآلَُّه يَعِة َل اِء الشِّ َض ُفَقَه ا َبْع وُن ِإلَّ َيُك

َة َو  اْلَفَواِحِش َمَراِآَب ُعَلَم اِء اْلَعامَِّة َفَلا َتْقَبُلوا ِمْنُهْم َعنَّا َشْيئًا َو َلا َآَراَم
وَن   ِإنََّما َآُثَر التَّْخِليُط ِفيَما ُيَتَحمَُّل َعنَّا َأْهَل اْلَبْيِت ِلَذِلَك ِلَأنَّ اْلَفَسَقَة َيَتَحمَُّل

ُعوَن ا  ْم َو َيَض ِرِه ِلَجْهِلِه ُه ِبَأْس ا َفُيَحرُِّفوَن ا َعنَّ ِر َوْجِهَه ى َغْي َياَء َعَل ْلَأْش
   ِلِقلَِّة َمْعِرَفِتِهْم َو آَخُروَن َيَتَعمَُّدوَن اْلَكِذَب َعَلْيَنا اْلَحِديَث

  )باب عدم جواز تقليد غري املعصوم   ٢٧ ١٣١ ١٠ الشيعة وسائل(

ـل  ) ع( ةوأن االئم مل يتركوا احلال اىل تقديراتنا اليت هي يف كل االحوال قاصرة ب
من  وان من خرج وا لنا عدة نقاط ما ان سرنا عليها لن نظل وال ندخل بفتنةوضع

   .تلك النقاط كان كالشاة الضالة فأwا ان ظلت كانت فريسة سهلة للذئاب 
   حيث يقول عن اخر الزمان رسول اهللا علية افضل الصالة والسالموعن 

نهم  تحت ظل السماء شر فقهاء فقهاء ذلك الزمان (( ه خرجت الف  م  تن
   ١٩٠ص ٥٢عن البحار الشريف ج ))واليهم تعود 

ـون  ( فأذا كان هذا حال الفقيه فكيف هو حال املقلد  ان ) انا هللا وانا اليه راجع
حتررية  ةولفت ةورعاي ةووعاي ةعنايو قاالمر ال حيتاج اىل تعليق وامنا حيتاج اىل تدقي
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ـان  واليك السؤال االول اذا كان  ةال تنقاد اىل أي هوى او جه هذا هو اخر الزم
؟ وهم من الشيعه .. فأين الفقهاء السبعني الذين يذحبهم االمام احلجه ارواحنا فداه

   .خاصه 
   : )ع(قال قال امري املؤمنني  بن ضمره عن مالك
ذا وشبك اصابعه     ابن ضمره آيف انت اذا اختلفت الشيعة      يامالك هك

ر   وادخل بعضها ا أمي ؤمنين  في بعض فقلت ي د    الم ا عن ان   م ك الزم ذل
ه ر آل ال الخي ر ق ه سبعون من خي دم علي ا فيق وم قائمن ك يق د ذل (  عن

ى اهللا ورسوله    ) فيقدم سبعين  ذبون عل تلهم  رجال يك م يجمع اهللا   فيق  ث
  )١١٥ص  ٥٢حبار االنوار ( و )٥٠ص  بشارة االسالم( . على امر واحد

ـن    االجل احملدث وهذا مايعينك يف التفكري ويؤيد املعىن وهو ما رواه ـو احلس اب
  املرندي يف كتابه نور االنوار 

والناس حوله  فاذا خرج القائم من آربالء وارد النجف ..( 
، فيقـول   الف فقيه قتل بين آربالء والنجف ستة عشر، 

انه ليس من ولـد فاطمـة واال   : من حوله من المنافقين 
: وبــات فيــه ليلــة واحــدة  دخــل النجــف فــأذا لــرحمهم ،

 قبـر هـود وصـالح    لنخيلـة محـاذي  منـه مـن بـاب ا    فخرج
 يريدون قتله سبعون الف رجل من اهل الكوفة استقبله

ا�لد الثالث  كتاب نور االنوار ) احـد  منهم فال ينجيقتلهم جميعًا يف
  ) ٣٤٥ص (

ـهم   ولعل كلمة الينجي منهم احد تدل اليوجد فيهم حىت جريح واحد وامنا كل
   ..قتلى 

جيعلين اقترب اكثر من ان حقيقة السبعون هم  وان لكثر العدد وهو السبعون الف
خمالفاً لفتاوي علمائهم وهناك تغيري جذري اىل  ةمن مقلدة العلماء حصراً ملا جيدون
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روحي (لديهم وهذا جيعلم يتصورن ان خروجهم على قائم ال حممد  ةاملتبع ةالسن
 وارثة علىالذي عاشوا فترات مت) الطني مبعىن اصح ( هو نصره للدين ) له الفداء 

ـورن ان    ـوا يتص اتباعه ويف غمراته وقد عميت بصري�م عن معرفة امامهم وراح
ـر   االمر مل حين بعد وان الدنيا يف خري وهم مازالوا يصلون ويصومون وممتثلني ألم

ـرهم    ةاملرجع الديين االعلى الذي وضعوه يف مرتب ـام عص امسى مما وضعوا به ام
ـر   (  ةالسائد مقوال�ماساس على  وعافوا كل شيء على ذمة عاملهم ـن النفك حن

ـربأ  .ومن ال يتبع احدهم اعماله باطلة  .؟.مثلهم  واتباعهم بشكل او بأخر هو م
  يقول  ونسوا اهللا عز شانه) اخل ..للذمه 

يـرِيهِم اللَّـه    وقَالَ الَّذين اتَّبعوا لَو أَن لَنا كَرة فَنتَبـرأَ مـنهم كَمـا تَبـرءوا منـا كَـذَلك      (
   )١٦٧البقرة( )       أَعمالَهم حسرات علَيهِم وما هم بِخَارِجِني من النارِ

ـدي  ونقالً من كتاب فتوحات القدس ألبن عريب   )ع(يف كالم له عن االمام امله
  ..جاء فيه 

دعو بالسيف .. (( ع وي ذاهب ويرف دين  عن االرض الم ى اال ال فاليبق
اد لخالص ، ا م     اعداؤه مقلدة العلماء اهل االجته ه من الحك ا يرون  ، لم

ما ذهب اليه أئمتهم فيدخلون آرهًا تحت حكمه خوفًا من سيفه  بخالف
ارفون من        المسلمين  ، يفرح به عامة  ه الع ر من خواصهم، يبايع اآث
ائق ل الحق ون    اه ال الهي ه رج ي ، ل ف اله هود وآشف بتعري ن ش  ع

ه  يقيمون ده   ونه ، وينصر  دعوت وال السيف بي ه    ول اء بقتل ى الفقه  ألفت
حكمه   ويقبلون ولكن اهللا يظهره بالسيف والكرم ، فيطمعون ويخافون

ر   ويعتقدون خالفه يضمرون من غير ايمان ، بل فيه اذا حكم فيهم بغي
ذهبهم  ه: م ى ضاللة ان م ، عل ك الحك ي ذل ل  ف دون ان اه م يعتق ألنه
اد ه االجته ي زمان وا ،و ف د انقطع المق ي الع د ف ي مجته ا بق  وان اهللا م

دعي التعريف       احدًا له درجة ائمتهم اليوجد بعد ا من ي اد ، وام االجته
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ون  فهو عندهم ةااللهي باالحكام الشرعي ون االخي  فاسد  مجن  ل ال يلتفت
   ٣٥٤ص  عن كتاب نور االنوار) اليه 

  : ٩٩ص  ٣ج عليهم السالم ةوقد جاء يف بيان االئم
اء  فليس له عدو مبين المهدي ماماال اذا خرج ...(  خاصة ،   اال الفقه

   ) ....بقتله ،  السيف بيده ألفتى الفقهاء ولوال
   ٢٧٩ص  وايضاً على نفس املعىن يف يوم اخلالص

ًا من سيفه     تحت حكمه يدخلون ، الفقهاء المقلدون اعداؤءه ..(  خوف
  )  ...فيما لديه  وسطوته ، ورغبه

ـام  ملر ةوعرب ةعظ اليس يف هذا اجعة النفس وردها اىل الصواب فمن قال ان االم
 (الن القائم  يرمحين ويساحمين ويعذرين فكل تلك التصورات خاطئة وال وجود هلا

   والدليل قوله تعاىل ال يستتب أحدا وحكمه بالسيف )روحي له� الفداء 

ربك أَو يأْتي بعض آيات ربك يوم يـأْتي بعـض   هلْ ينظُرون إِلَّا أَن تَأْتيهم الْملَائكَةُ أَو يأْتي  (
آيات ربك لَا ينفَع �َفْسا إِميا�ُها لَم تَكُـن آمنـت مـن قَبـلُ أَو كَسـبت فـي إِميا�هـا خيـرا قُـلْ          

   )١٥٨االنعام (  ) ا�تَظروا إِ�َّا منتَظرون

ـدي  التمحيص واالمتحان أي ان الذين فشلوا ب ) ( ع(وكذبوا رسول االمام امله
قبل ظهور االمام التنفعه التوبه بني يديه عليه افضل الصالة والسالم  )امحد احلسن

أي األمام املهدي ( عنه  ورد وال يرجو منه توبة ٬، حيث) ع(املهدي  بل سيقتله ٬،
ـا ٬، ب مبا يقرب فليعمل كل امرئ منكم )عليه افضل الصالة والسالم   ه من حمبتن

ـة ٬،   التنفعه� وجيتنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا ٬، فأن أمرنا بغتة فجاءة حني توب
  )  ةوال ينجيه من عقابنا ندم على حوب
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فهـم   في التخطيط العـام ،  واما الناجحون الممحصون(( 
ــه     ــايعون ل ــه الســالم ، المب ــدي علي ــون بالمه ,  المؤمن

عدلــه ، وهــم  االمنــون فــي دولتــه ، الســعداء فــي ظــل
ــذين ــد ســبق أن    ال ــه ، وق ــل تحــت قيادت يباشــرون القت

يعطي الواحد منهم قوة اربعين رجـًال   ان: سمعنا عنهم 
تاريخ ما بعد  ))، ال يكفون سيوفهم حتى يرضى اهللا عز وجل 

  ٥٧٥وص  ٥٧٤ص  الظهور

  
  اليك التعليق 

  ..عليه افضل الصالة والسالم  عن أمري املؤمنني
ن اه  ((  تقم م وىوين دين  ل الفت ي ال ون ،  ف ا ال يعلم ًا لم م  فتعس له

وه ؟ أم   به عوج  فتمموه ؟ أم آان ، اآان الدين ناقصًا وألتباعهم فقوم
   ))فعصوه؟ الناس هموا بالخالف فأطاعوه ؟ ام أمرهم بالصواب

   ٢٩٨ص ٣ج عليهم افضل الصالة والسالم ةعن بيان االئم

   :وله� ايضاً عليه السالم 
م  فيحكم فيها برأيه هم القضيه في حكم من االحكامترد على احد((   ، ث
ه   فيها بخالف على غيره فيحكم بعينها تلك القضيه ترد اىل ان  ) ...قول

  يقول صلوات اهللا وسالمه عليه 
يهم  ( ابهم واحد،    واللهم واحد ، ونب أمرهم  واحد ، وآت  اهللا سبحانه  اف

زل  بأالختالف فأطعوه ، ام نهاهم ًا    عنه فعصوه ، أم ان اهللا سبحانه دين
وا   ، أم على اتمامه فأستعان بهم ناقصًا آانوا شرآاء لُه، فلهم أن يقول

اً  ، وعليه أن يرضى ؟ أم انزل اهللا سبحانه اً  دين (( الرسول   فقصر  تام
(  واهللا سبحانه يقول ، وادائه عن تبليغه ))وسلم  صلى اهللا عليه واله

ر  كل شيءوفيه تبيان ل )ما فرطنا في الكتاب من شيء اب   وذآ ان الكت
من   ولو آان (فقال سبحانه  وانه ال اختالف فيه يصدق بعضة بعضا ،
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را   ا آثي ه اختالف وا في ر اهللا لوج د غي اهره) عن رآن ظ ق ، وان الق  اني
ق  ه عمي ه ،    وباطن ي غرائب ه ، وال تنقض ى عجائب ف  ، التفن والتكش
  )  ٦١ ٦٠ص (  ١ج�ج البالغه  ) الظلمات اال به

  !.. ن لو كان هذا احلديث لغىن وكفى عن كل البحثواين ألض
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ـده او    قبل ـان وحتدي معرفة فقهاء آخر الزمان جيب علينا معرفة معىن آخر الزم

  .حصره 
قائم  وهو زمن ظهور اخر عهد الكفر والظلم واجلور واالستبدادهو : اخر الزمان 

ـا من غيبته الكربى ) ه اروحي فد(ال حممد  ـى   يوم تشرق االرض بنور ر" وجتل
عليهم ( ةله� حصر وحتديد على لسان االئموينكشف الصوص وهذا الزمان  الغربة

حىت اليقول  وله ايضاً عالمات حسب ماهو مسند ومتوارث من حديثهم) السالم 
ـائم   وامنا الزمان الذي يليه هروباً من نصرة احدهم ليس هذا الزمان ـد ال حمق  م

ـي  (له عدل اهللا او يرى من قدسه مذبوح يف سيف االمام اوخوفاً من ان يط روح
٬، ويتأول ٬،  حليم حتديد الفقهاء ومن يفيتفللواين حينما احدد لك الزمان .) فداه 
ـدعت   ..د ٬، ومن هم املقلدون ويقلّ ـاس خ� فواهللا اين ألكتب حبسره ألن أكثر الن

ـدي    امام عصرها وعادت بزيف ومكر علماء الضالله اخلونة ـا مه وهي تقول ي
ـدي   .؟ ..لتحارب و تقتل املهدي  ـي  (فمن هذه تكون مظلومية االمام امله روح

ـاهد   عاشها من حيث الفترة اليت بأعتقادي اكرب مظلومية) ملقدمة الفداء واليت ش
ـو  ) ع(وأن كل ما يكتب عنه  فيها انواع التعسف واجلهل من القاصي والداين ه

  .جزء من مظلوميته 
ـت اذا   يامالك ابن ضمره كيف )ع(قال قال امري املؤمنني  عن مالك بن ضمره ان

ـري    هكذا وشبك اصابعه وادخل بعضها ةاختلفت الشيع ـا أم ـت ي  يف بعض فقل
ـدم   عند ذلك قال اخلري كله املؤمنني ما عند ذلك الزمان من خري يقوم قائمنا فيق

 رسوله فيقتلهم مث جيمع اهللارجال يكذبون على اهللا و) فيقدم سبعني(  عليه سبعون
  )١١٥ص  ٥٢حبار االنوار ( و )٥٠ص  بشارة االسالم( .على امر واحد 
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  )ع(ابو عبداهللا  قال: وعن الوشاء عن علي بن احلسن عن أبان بن تغلب قال
ين  انت اذا وقعت البطشة   آيف (( أرز  المسجدين  ب م  في أرز   العل ا ت  آم

ذابين   همبعض وسمي واختلفت الشيعة الحيه في جحرها ل  بعض آ  وتف
داك   قلت  في وجه بعض    بعضهم ال       جعلت ف ر فق ك من خي د ذل ا عن  م

   )) الخير آله في ذلك الزمان ثالثًا
  ٠ ٣٣٥ص ١الكايف ج

  من التمحيص ةباب مايلحق بالشيع ٣٠٦ص يف كتاب غيبة النعماين املعىن وهذا
ـمي  بعضكم بوجه بعض و يتفل اليكون ذلك االمر حىت )ع(عن ابو عبداهللا   يس

  .بعضكم بعض كذابني 
ـ  ةعليها فتر وهل مرت ؟..وهل الشيعه االن تسمي بعضها البعض صادقني   ةزمني

ـة ٬،  ( تعلم حنن االن  وهل ةالزمني ةهذه الفتر هتشب حائرية ٬، وسيستانية ٬، وحكيمي
ـه   وكل داعية يدعي انه طريق اهللا )..و  ..وصدريه ٬، ويعقوبية ٬، وصرخيه٬، و وان

ـثريه مع احلق وغريه با واهللا  طل وأن مل يصرح بذلك علنا وبذلك اصبحنا س�بل ك
لو كان من عند غري اهللا لوجدوا ( و)  التتبعو السبل فتظلوا عن سبيل اهللا( يقول 

  .وقد ذم اهللا الطرائق القددا ) فية اختالفاً كثريا
  .اذاً ملاذا هذا التجاهل 

ـالفة  على زماننا دون غ فيما سبق انطباق االحاديث ولقد تبني ريه من االزمان الس
ما بقي  واالن وبعد ان أعلن اليماين عن نفسه .وتكفري من تباين باالراء واختالف

ـفياين  (يقول ) ع(علينا اال التكهن يف شخصية السفياين٬، والصادق اذا خرج الس
ـة وال   هل من يقول ال أراه(  )ع( فمن يقودين اىل االمام اذا)فعليكم بنا  ال بيقض

هل شان االمر و)  وقد دعاكم يف كل سبيل قول هو هذا يأمرين واهللاي ام من بنوم
ـود    اىل اهللا عليكم ان يقودكم ـين معه شخصاً مل تشهدوا له منصب دنيوي او دي
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ـاء    الكل عبيد اهللا واهللا خيتار من يشاء ان وانتم تعلمون لديكم ـن يش ويرحم م
ـرب ع  .ويؤيت فضله من يشاء .ويعذب من يشاء  ـل  فلماذا هذا التك ـى اهللا وه  ل

ـارة   مبن يبعثه� اليهم وحاشا استشار اهللا قوماً قبلكم هللا ان يفعل ذلك ألن االستش
ان تقولوا ملاذا مل يبعث  عذر فما لكم.دليل نقص فكري وجل اهللا وترته عن ذلك 

نفسها يف خطر تغطي  حينما ترى كالنعامة .النكون فعلينا ان ..فالن وبعث فالن 
ـل   امنت اخلطر وقد جعلها اهللا اية لكل عاص معاندضنأً منها اwا  رأسها كما جع

 فأىل مىت نرى احلديث صادق مصدق فندير وجوهنا عنه .الغراب ألبن ادم عربه 
القصص ومل متر  ناأوكأن القرآن مل يقص علي ناالطري او قد عمي ناوكأن فوق رؤس

ليرتل على ب الغمام جتل الريح ولعل انا هللا وانا اليه راجعونو .... سنة األولني ناب
  نصرت قائم ال حممد وجوهنا املطر فنستيقظ ألستقبال و

ولَما جاءهم كتَاب من عند اللَّه مصدقٌ لمـا معهـم وكَـا�ُوا مـن قَبـلُ يسـتَفْتحون علَـى        
  )  ةالبقر٨٩( علَى الْكَافرِين نةُ اللَّهالَّذين كَفَروا فَلَما جاءهم ما عرفُوا كَفَروا بِه فَلَع

ـه  )ع( عن ايب عبداهللا قال كنت صرييفلعن سدير ا   وعنده مجاعه من اهل الكوف
حجوا قبل هدم  قبل ان متنع الربجانيه قبل ان الحتجو حجو وقال هلم عليهم فأقبل

ـرو  حجوا قبل ان تقطع سدرة بني خنل واwار مسجد بالعراق  قبالزوراء على ع
 متنعون احلج فعند ذلك رطباً جنياً )عليها السالم ( اليت اجتنت منها مرمي  النخلة

 فيكم ويظهر وجور السلطان بغالء االسعار وتبتلون وجتذب البالد وينقص الثمار
ـا   االفاق فويل لكم من الفنت وتظلكم واجلوع مع البالء والوبا والعدوان الظلم ي

ـل   من خرسان اهل العراق اذا جائتكم الرايات وويل ألهل الري من الترك ووي
ـن   قال سدير فقلت ويل هلم من الشطمث  العراق من اهل الري ألهل يا موالي م
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ككالم الشياطني  احلديد كالمهم قال قوم اذاwم كأذان الفأر صغر لباسهم الشط
 على أيديهم الدين يفتح اهللا أولئك من شرهم استعيذ باهللا صغار احلدق مرد جرد

   نون سببأ ألمرناويكو
  )من الروم  ةمجاع: الربجانية ) (  .١٥ص  بشارة االسالم( 

حىت انه ) لع(يف زمن صدام )  ةالربجاني( اقول امل متنعون احلج على يد  ولألشارة
ـالء  ..ودفع "م اىل مكة جزافاً  ةيف طائر وضع احلجاج ةيف ذات مر امل تبتلون بغ

وكالمهم كالم  غريهم يلبسون دروع احلديداالسعار امل يدخل عليكم االمريكان و
  ..ثبت احلديث واحلمد هللا  ولثبوت الزمان ..الشياطني اىل آخر وصفهم

ـة    ..اللهم صدق رسولك واالئمة اهلداة من بعده  ـولك واالئم اللهم صدق رس
  ..اهلداة من بعده 

  ...فأكتبنا من أنصار قائم ال حممد
 ةن اقول احلر تكفيه االشارأال إبقى يل هذه االحاديث على زماننا فال ي ولتناسب

التعامل مع مثل هؤالء الفقهاء فيكفينا حديث الرسول  كيفية ولتسليط الضوء على
  :  يشري حبسره هلذا الزماناألعظم حممد صلوات اهللا عليه واله وسلم وهو 

خلق  اشرار انهم وفقاؤهم خونه فجرة ، اال يا ابن مسعود ، علماؤهم(
ذلك أ اعهم اهللا ، وآ اتيهم  * تب ن ي نهم  * وم ذ م بهم * وياخ ويح

نم    خلق اهللا  ويشاورهم ، اشرار *ويجالسهم  ار جه دخلهم ن صم  (  ، ي
ون   م اليرجع ي فه م عم رهم() بك وم ونحش ة ي وههم  القيام ى وج عل
اهم  آلما جهنم عميًا وبكمًا وصمًا ، مأواهم ا  ( ، )سعيرا   خبت زدن آلم

ا  بدلناهم جلودا نضجت جلودهم ذاب لي  غيره و  ) ذوقوا الع ا  اذا الق  فيه
ان  آلما ارادوا) (تكاد تميز من الغيض *  سمعو لها شهيقًا وهي تفور

ذوقوا عذاب الحريق (  :وقيل لهم ) اعيدوا فيها  من غم يخرجوا منها
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م  لهم فيها) (  دعون ) اليسمعون   زفير وه ى ديني    ي م عل  وسنتي  انه
  . بريء وانا منهم انهم مني براء ومنهاجي وشرائعي ،

يا ابن مسعود ، ال تجالسوهم في المأل ، وال تبايعوهم في األسواق ،    
من ( قال اهللا تعــــــالى  ، وال تسقوهم الماء الى الطريق ، وال تهدوهم
يهم  نوف  وزينتها الحياة الدنيا آان يريد الهم  إل ا ال     أعم م فيه ا وه فيه
  .) يبخسون 

نهم  ي ، بي ابوى امت عود ، م ن مس ا اب دال والبغضاء داوهالع ي ،  والج
اهم   اذالء هذه االمة اولئك الحق    في دني ذي بعثني ب ليخسفن اهللا   ، وال
   . ويمسخهم قرده وخنازيربهم 
ه  رسول اهللا فبكى :قال  ا  السالم ،  علي ا   وبكين ه ، وقلن ا رسول   لبكائ  ي

  ؟ اهللا ما يبكيك
ال  قياء :فق ة لألش ول اهللا ، رحم الى  يق رى (تع و ت و ول ال  ااذ فزع ف
  ) يعني العلماء والفقهاء (  -)  واخذوا من مكان قريب فوت

  طبعة قم  ٣٤٨و ٣٤٧و ٣٤٦ص  ٢ج عن املكارم الشريف ورد هذا احلديث
ـد   حبيبنا يا فكيف انت ياحبييب يا حممد لو رأيتهم اليوم وما يعملون بولدك يا حمم

 ةاحلق يعتةم اهللا شروامحنا فأنت حرزنا وابينا ونبينا حىت يت قوي قلوبنا لنصرة ابنك
ـاء    هلاو أذهلت  فأن لك مرتلة عند اهللا مل يصلها خملوق وادعوا لنا ـول األنبي عق

  . واملرسلني واملالئكة
  

  : صلوات اهللا وسالمه عليه  أمري املؤمنني االوصياء سيد ومقتدانا وعن امامنا
ين  شيعتنا، يامعشر(  ا ،  المنتحل اآم  مودتن أنهم     إي رأي ، ف وأصحاب ال
وأعتهم السنة أن   ، اء السنن ، تفلتت منهم االحاديث ان يحفظوهااعد

وال  اد اهللا خ ذوا عب ا ، فأتخ ه دوال ، يعوه اب ،   ، ومال م الرق ذلت له ف
وتمثلوا بإالئمه   ، ونازعوا الحق اهله ، واطاعهم الخلق اشباه الكالب



  ٢٤L  S        )  اهال يا ابن فاطمة  (         Xأنصار اإلمام المهدي 
  

  

ار المالعين ،   ، الصادقين ون ،    وهم من الكف ا يعمل ئلوا عم أنفوا   فُس ف
  )بأراهم فضلوا وأضلوا  الدين ، فعارضوا ال يعملون بأنهم يعترفواأن 

  )  ٢١٤٢٩/ ٦من ح ٣٠٩ص  ١٧املستدرك ج( 

  ٤ج ٥٨وص ٥٧ص ٢واالثار ج ومدينة احلكم البحار ويف سفينة
ال    عن االمام الحسن العسكري(  ه ق ال ألبي هاشم     عليه السالم ، ان ق

ى الناس    سيأتي  الجعفري ، يا ابا هاشم ان عل  وجوههم ضاحكة   ، زم
يهم بدعة     وقلوبهم مستبشرة درة ، السنة ف يهم  والبدعه  مظلمة منك  ف

 والفاسق بينهم موقر، أمراؤهم جائرون ، بينهم محقر، ، المؤمن سنة
اؤهم واب  وعلم ي اب ظ ف اؤهم  الظلم ائرون ، أغني رقون س زاد  يس

 آل جاهل عندهم خبير ، على الكبراء ، يتقدمون الفقراء ، وأصاغرهم
ل وآ اآر ( ل محي ي الم ر ،) يعن دهم فقي زون عن ين المخلص  اليمي ب

اؤهم    والمرتاب ذئاب ، علم  خلق اهللا  شرار  ، واليعرفون الضأن من ال
ى الفلسفه  على وجه األرض ،   والتصوف ، ويضلون   ألنهم يميلون ال

عن الرشا ، وأن خذلوا     شيعتنا وموالينا ،فأن نالوا منصبًا لم يشبعوا 
دعاة عبدوا اهللا على ا ى   لرياء ، اال انهم قطاع طريق المؤمنين ، وال ال

م  .  دينه وايمانه فليحذرهم ، وليصن: نحلة الملحدين ، فمن ادرآهم  ث
د    آبي ، عن ابائه، هذا ما حدثني يا ابا هاشم: قال  ن محم عن جعفر ب

   ) فأآتمه إال عن أهله وهو من اسرارنا عليهم السالم ،
  : قال  : عليه واله وسلم صلوات اهللا( وعن النيب حممد 

ون  ، يأتون رجال أنتهى الحواريون فأذا حواري لكل نبي رؤوس  يرآب
ابر ون المن ون ، يقول ا يعلم رون  م ا ينك ون م ك ويعلم يكم  ، فأولئ عل

 من جاهدهم باليد ، فأعظمهم درجة والقلوب وااللسن جهادهم باأليدي
ب  ان والقل اً  واللس طهم ايمان انه   ، وأوس دهم بلس ن جاه ده ، و  م وي

الوا  . أضعفهم إيمانا من جاهدهم بالقلب   ا رسول اهللا ، او للقلب     :ق ي
   )؟ قال نعم أن تنكروا أعمالهم بقلوبكم  جهاد

   ١٦٩ص  ٢ج عليهم السالم ةالئمإعن بيان 
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   :قال تعاىل 

*   وا�تَظـروا إِ�َّـا منتَظـرون    *   وقُلْ للَّذين لَا يؤمنون اعملُوا علَى مكَا�َتكُم إِ�َّا عاملُون
ك وللَّه غَيب السماوات والْأَرضِ وإِلَيه يرجع الْأَمر كُلُّـه فَاعبـده وتَوكَّـلْ علَيـه ومـا ربـ      

  )هود سورة ( )١٢٣(افلٍ عما تَعملُونبِغَ

ولريد أعمال مثل هؤالء العلماء  ةولكن لكل إنسان بصري .. كارثة كبرية اwا حقاً 
وأن وجدها خارجه فال بد ان  فهذا هو املىن فأن وجدها مطابقة ةإىل القرآن وألسن

ـن  أن قبل  ةوالعدول إىل آمر اهللا سبحان يكون له تأمل وترك ما هو فيه يتربأ منه م
ـد   فهذا علي بن ايب طالب ..اتبعه ـاس وق  سالم اهللا عليه يقول مىت استعبدمت الن

ـهم  (شيعة ايب سفيان  السالم خياطب) ع(وهذا احلسني  أحرار جنبتهم أمها�ما لعن
ـت    هكذا . كونوا أحرار يف دنياكم وهو يقول )اهللا  ـل البي ـيهم  (علمونا اه عل

  وقال اهللا سبحانه وتعاىل  ان حترر الفكر جيذبه حنو احلق أو الصواب )السالم 

   ) بِعون أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا الْأَلْبابالَّذين يستَمعون الْقَولَ فَيتَّ( 
  )١٨الزمر(

ـو   فلم يكن هناك احسن من قول اهللا واهل بيته يستدل "ما واما باقي الكالم فه
 وأن تاريخ الشيعة يؤيد ان هناك معارض . هللا "ا ةالعالق ةعن اراء شخصي ةعبار

ـع    على فكرة االجتهاد واالخذ بالرأي من فقهاء الشيعة ومؤيد ـا موض وليس هن
 يف تاريخ االجتهاد سوف جيد هناك صحة ويبحث البحث ولكن من اراد ان يطلع

  . ملا اقول
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ـدة  فاننا يف اخر الزمان  مما مضى هو ثبوت ولكن كل ما اريد ان اقوله ماهي الع
ـه�   وهل عدوا له� انصاره االماماو ماهي تدبري الفقهاء لنصرة  املتخذة ـوا ل  اومجع
ـدير     )كالنجف مثالً (  او حرروا له نقطة انطالق السالح ـل تق ـى اق اومل  .عل
لوكانت االمور تسري عفواً لسارة اىل ( وهو يقول  صادق أهل بيت النبوة يسمعوا

ـالعرق  ( او حينما يقول  )رسول اهللا  ـق ب  ) واهللا اليكون مامتنون حىت خيتلط العل
جحدوا (وهم اآلن مصداق قوله تعاىل  ام مسعوها عن هذه االحاديث هل غفلواو

ـهم   وهل ميكن ان يقابل االمام بالسكون) "ا واستيقنتها انفسهم  وتكون حركت
ـهوض   )ع(رسول االمام املهدي  تكذيب ونشاطهم فقط وال يأتيهم النشاط بالن

ـدفع  وطلب دليل  والناس ,مبسؤوليا�م أمام اهللا ٬، واملهدي  ـل ل  واحد على االق
ـف   الذين فقدوا بصري�م اليقني من الشك للناس الشبهة وتبني مث ماذا يكون موق

ـذا   اذا اتضح فيما بعد صحة )روحي فداه ( هؤالء العلماء امام االمام املهدي  ه
ـه    ـبق ان االدعاء وهل ينفع العذر يف حضرة االمام املهدي واين قد اتضح فيما س

ـاىل   تتب احداً وال يقبل عذراًصلوات اهللا عليه اليس ـم اهللا  : اومل يقل اهللا تع بس
  الرمحن الرحيم 

يعتَذرون إِلَيكُم إِذَا رجعتُم إِلَيهِم قُلْ لَا تَعتَذروا لَن �ُؤمن لَكُم قَد �َبأَ�َا اللَّه مـن  (( 
م تُردون إِلَـى عـالمِ الْغَيـبِ والشـهادة     أَخبارِكُم وسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه ثُ

  صدق اهللا العلي العظيم  ) ةالتوب ٩٤ ())  فَينبئُكُم بِما كُنتُم تَعملُون

حجة  مث مل يكن هناك .والعلماء بشكل خاص ان أمر االمام بغتة  يعلم الناس أوال
ـرب    احسن أالحوالعلى تكذيب رسول االمام اال رواية ضعيفة السند ويف هي خ

ـاهدة اىل    )رواية السمري( احاد  ـن مش وخري دليل على تفنيدها هو ماحصل م
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ـام    على طول الغيبة الكربى وياليتهم فهموا معىن اإلمام ـراد االم ـها ) ع(وم  من
يف رواية السمري من  قراءة جديدة راجع كتاب سر هذا احلديث وللوقوف على

باقي  وأذا انتقلنا اىل . لألستاذ ضياء الزيدي) ع(اصدارات انصار االمام املهدي 
  .مرحلتني  على فهو يبين التكذيب الناس او عامتهم

أي ملاذا مل تصدق به العلماء وملاذا هذا (  ختويل االمر اىل العلماء  : املرحله االوىل
النيب االكرم  من حديث وهم حسب ماهو مدعا وما ينسب اليهم) التهجم عليهم 
ـذا    .) علماء اميت كأنبياء بين اسرائيل ( اهللا عليه واله حممد صلوات  ـبني ه ولت

ـعه    هذا احلديث بعيداً عن حمله ملن خلط القول ووضع احلديث ـري موض ويف غ
هم  فأن املقصود "ذا احلديث .وجعله طريق ضالل بدل ان يكون طريق هداية له 

ـدق   الصادقني امل) الصالة والسالم  عليهم افضل(االئمة االطهار  ـدقني واملص ص
ـر"م اىل اهللا     ـا واق ـربهم بأموره ـا واخ  بعضهم بعضاً فهم علماء األمه بأحواهل

ـر  واشجعهم يف انفاذ احلق ـرهم   واسرعهم امراً باملعروف والنهي عن املنك واكث
وهم حبل اهللا املمدود الذي طرفه يف بأيدينا والطرف االخر بيد اهللا  صوماً وصالةً

.  
َه  عنْ  َعِبيَدَة السَّْلَم اِنيِّ َقاَل َسِمْعُت َعِلّيًا ع َيُقوُل َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا اللَّ

ا آَل            اَل َقْوًل ْد َق ِه ص َق وَل اللَّ ِإنَّ َرُس وَن َف ا َتْعَلُم ا َل اَس ِبَم َو َلا ُتْفُتوا النَّ
ذَ   ِعِه َآ اَم   ِمْنُه ِإَلى َغْيِرِه َو َقْد َقاَل َقْوًلا َمْن َوَضَعُه َغْيَر َمْوِض ِه َفَق َب َعَلْي

ا         ْؤِمِنيَن َفَم َر اْلُم ا َأِمي اُلوا َي ْنُهْم َفَق اٌس ِم َعِبيَدُة َو َعْلَقَمُة َو اْلَأْسَوُد َو ُأَن
اَل  َحِف َق ي اْلُمْص ِه ِف ا ِب ْد ُخبِّْرَن ا َق َنُع ِبَم اُء آِل َنْص َك ُعَلَم ْن َذِل َأُل َع ُيْس

   )ع (ُمَحمٍَّد 
   ١٤٠ ٨٧ اإلستبصار
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   )ع(حديث طويل عن الصادق ويف 
َو َجَعَل اْلُجهَّاَل ُوَلاَة َأْمِر اللَِّه َو اْلُمَتَكلِِّفيَن ِبَغْيِر ُهًدى ِمَن اللَِّه َعزَّ  ....( 

ِه َو    ى اللَّ َذُبوا َعَل ْد َآ ِه َفَق ِم اللَّ ِتْنَباِط ِعْل ُل اْس ْم َأْه وا َأنَُّه لَّ َو َزَعُم َو َج
ُث      َرُسوِلِه َو َرِغُبوا َعْن ِه َحْي َل اللَّ ُعوا َفْض َوِصيِِّه ع َو َطاَعِتِه َو َلْم َيَض

ْم     ْن َلُه ْم َيُك اَعُهْم َو َل لُّوا َأْتَب لُّوا َو َأَض اَلى َفَض اَرَك َو َتَع ُه َتَب َعُه اللَّ َوَض
زَّ    ِه َع ْوِل اللَّ لَّ َو   ُحجٌَّة َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّما اْلُحجَُّة ِفي آِل ِإْبَراِهيَم ع ِلَق َو َج

ًا   ًا َعِظيم اُهْم ُمْلك وََّة َو آَتْيَن َم َو النُُّب اَب َو اْلُحْك َراِهيَم اْلِكَت ا آَل ِإْب ْد آَتْيَن َلَق
َأنَّ   اَعُة ِل وَم السَّ ى َتُق اِء ع َحتَّ اِت اْلَأْنِبَي ُل ُبُيوَت اُء ع َو َأْه ُة اْلَأْنِبَي َفاْلُحجَّ

ى    ِآَتاَب اللَِّه َيْنِطُق ِبَذِلَك  َعَها َعَل ي َوَض َوِصيَُّة اللَِّه َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض الَِّت
ي لَّ ِف زَّ َو َج اَل َع اِس َفَق ع( النَّ ُه َأْن ُتْرَف وٍت َأِذَن اللَّ اُت َ) ُبُي َي ُبُيوَت َو ِه

ْرَوِة اْلِإيمَ         اُن ُع َذا َبَي َدى َفَه ِة اْلُه اِء َو َأِئمَّ ِل َو اْلُحَكَم اِن اْلَأْنِبَياِء َو الرُُّس
ةَ   ُع اْلَأِئمَّ ْوُل    ....الَِّتي َنَجا ِبَها َمْن َنَجا َقْبَلُكْم َو ِبَها َيْنُجو َمْن َيتَِّب َو َق َو ُه

اِن         ( اللَِّه َتَباَرَك َو َتَعاَلى  َك ِباْلِإيَم َل َبْيِت ُت َأْه ْد َوآَّْل َك َفَق ِه ُأمَُّت ْر ِب ِإْن َتْكُف
اَن    الَِّذي َأْرَسْلُتَك ِبِه َفَلا َيْكُف يُع اْلِإيَم ا ُأِض ْلُتَك   ُروَن ِبِه َأَبدًا َو َل ِذي َأْرَس الَّ

ِل    َدَك َو َأْه ِري َبْع اِة َأْم َك َو ُوَل اِء ُأمَِّت ِدَك ُعَلَم ْن َبْع َك ِم ِل َبْيِت ْن َأْه ِه ِم ِب
رٌ          ا َبَط ا ُزوٌر َو َل ٌم َو َل ا ِإْث ِذٌب َو َل ِه َآ ْيَس ِفي ِذي َل ا   اْسِتْنَباِط اْلِعْلِم الَّ َو َل

َر         زَّ َطهَّ لَّ َو َع َه َج ِة ِإنَّ اللَّ ِذِه اْلُأمَّ ُر َه ِرَياٌء َفَهَذا َبَياُن َما َيْنَتِهي ِإَلْيِه َأْم
ْم         َة َو َجَعَلُه ُم اْلَوَلاَي َرى َلُه َودَِّة َو َأْج َر اْلَم َأَلُهْم َأْج َأْهَل َبْيِت َنِبيِِّه ع َو َس

ا         َأْوِصَياَءُه َو َأِحبَّاَءُه َثا اُس ِفيَم ا النَّ ا َأيَُّه اْعَتِبُروا َي ِه َف ي ُأمَِّت َدُه ِف ِبَتًة َبْع
ِتْنَباَط         ُه َو اْس ُه َو َمَودََّت ُه َو َطاَعَت لَّ َوَلاَيَت زَّ َو َج ُه َع ُقْلُت َحْيُث َوَضَع اللَّ

هِ      وا ِب ُكوا َتْنُج ِه َفاْسَتْمِس وا َو ِب ُم    ِعْلِمِه َو ُحَجَجُه َفِإيَّاُه َفَتَقبَُّل وُن َلُك َو َتُك
ِه       ى اللَّ ٌة ِإَل ُل َوَلاَي ا َتِص اْلُحجَُّة َيْوَم اْلِقَياَمِة َو َطِريُق َربُِّكْم َجلَّ َو َعزَّ َو َل
ا   ُه َو َل ِه َأْن ُيْكِرَم ى اللَّ ًا َعَل اَن َحّق َك َآ َل َذِل ْن َفَع ْم َفَم ا ِبِه لَّ ِإلَّ زَّ َو َج َع

زَّ َو  ُيَعذَِّبُه َو َمْن َيْأِت اللَّ َه َعزَّ َو َجلَّ ِبَغْيِر َما َأَمَرُه َآاَن َحّقًا َعَلى اللَِّه َع
  . ُ) َجلَّ َأْن ُيِذلَُّه َو َأْن ُيَعذَِّبه

  ١١٣:حديث آدم ع مع الشجرة ص  ٨ج ١١٩ ص الكايف
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ـة  اىل )حديث العلماء ( ومن هنا نستدل انه اذا نسب هذا احلديث  )ع(غري االئم
ـه   كذب بعضهم بعض  ألن العلماءفيحدث هناك اشكال كثري وادعى بعضهم بأن

ـرائيل  .وحسد بعضهم بعض  اعلم من االخر  مث هل يسكت نيب من انبياء بين اس
ـادق   ( والنيب االخر يذحبه الظامل  ـد ص كما حصل للسيد حممد باقر الصدر وحمم

   .)  الصدر وغريهم
ـرائيل    انبياء هل وال ادري.. مث هل يسكت النيب والقرآن ينجس بالدم ـين اس ب

بين اسرائيل يدعي احدهم انه� اعلم من االخر او  حيسد احدهم االخر وهل انبياء
كيف تفسرون يل كل ذلك و الا ادري أي  ؟ ..اخل ..يقول عليه صنم او ابن زىن 

 من بعض االجالء و اليت تؤيد هذه الكلمات واليكم الناس فيه انفسهم فخ وضع
   .التناقض واحلسد بني العلماء 
 وبكل حسرةً(  يف اخر ليله يف النجف االشرف )قد ( فهذا ما قاله السيد اخلميين 

ـت  باحلرم املطهر ٬، ولكن هنا لقد كنت مستأنساً: ٬،  يف  اهللا وحده يعلم كم عاني
   ) ... هذه الديار

   ١٤٠كتاب االمام اخلميين قدوه ص 
  .القمية والنجفية  فأي شيء لقاه هذا الرجل اçاهد والعامل العامل من احلوزتني

  ايضاً  ويقول
ـة  يف احلوزات بالصالح املتظاهرين واحلمقى فكرياً املتحجرين أن خطر ..(  العلمي

 الرقطاء هذه االفاعيال يغفلوا عن أفكار  أن الطالب االعزاء ليس باهلني ٬، وعلى
ـي أن    واعداء أwم دعاة االسالم االمريكي ناعمة امللمس ٬، ـول اهللا ٬، اال ينبغ رس

   )؟  هذه الثعابني وحد�م أمام فظ الطلبةحي
  )٣٠ص ٤١عدد  عن جملة احلوار الفكري (
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  :  فيقول اجلزائري اهللا نعمة ينقل السيد
ـراين  الفاضل اىل شيخنا العلوم العقليه ٬، أتيت لتحصيل يف شرياز ملا كنت(   البح

وهو  (: (احلويزي  عبد علي يف تفسري الشيخ ما تقول: فقلت له�  جعفر ٬، الشيخ
يف عصرنا هذا ٬،  فسر القرآن باالخبار من القرآن بأألحاديث ٬، وكان أول تفسري

ـا اذا    تفسريه حياً فال يساوي عبد علي الشيخ مادام: فأجابين  ـد ٬، ام فلساًُ واح
  .٬، مث انشد  أنا من يكتبه مات فأول

  حياً فأذا ما ذهب مادام ترى الفىت ينكر فضل الفىت
ـته جل به احلرص ـ ـ   )٢(يكتبها عنه مباء الذهب     على ك

  
  يف روضات اجلنان  السيد اخلوانساري وما ذكره

ـود   وتارخيهم  العلماء وهو اخلبري بأحوال(  ـفاء   من تعجبه من وج ـودة وص  م
ـا   االقران العلماء حقيقي بني اثنني من ـر ٬، ومه ـيد : املعاصر أحدمها الألخ  الس

  :البهائي إذ يقول  املريداماد والشيخ
يف سلسلة  ومآخاة عجيبة ٬، قلما يوجد نظريها, خلطة تامة " ايضا هماوكان بين( 

  ) ..املعاصرين منهم  العلماء ٬، وال سيما

  . ٦٣ص ٢ج والسادات يف احوال العلماء اجلنات روضات ٤٣عن 

                                                           

واملقصد يف الشيخ جعفر يف هذه القصه هو الشيخ جعفر بن كمال )  ٦٨ص  ١ج عن زهر الربيع   ٢
ـك اىل   ١٠٩١الدين البحراين املتويف سنة  ـ ٬، كان استاذاً للسيد اجلزائري يف شرياز مث انتقل بعد ذل ه

  بالد اهلند واستقر فيها اىل وفاته ٬، حيث كان مرجعاً للشيعة يف حيدر اباد
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ـهم    ـف بعض وان القصص من هذا النوع كثريه حىت يف عصرنا هذا حيث وص
ـن   وغريها من اال) ابن زنا ( البعض بالعمالة و ـفة م وصف الرذيلة فهل هذه ص

  كيف ينظر الناس  صفات انبياء بين اسرائيل
الحيسد بعضهم  ويف أي موضع يضعوwم وهم انبياء معصومون ألنبياء بين اسرائيل

  .بعض بل متمم بعضهم االخر 
ـأن   هو ما يدور بذهن الناس بل حىت على مستوى طلبة احلوزه: املرحله الثانيه  ب

يف املرحله االوىل كفيل بالرد  صمة كسبية وان الكالم السابقالعلماء معصومون ع
ـو  على ـام   هذا االدعاء ولكن السؤال هنا من اعطى العصمة الكسبية هل ه ام

ـا  !! بارك هلذا الشخص واعطاه العصمة معصوم مثالً وهذا غري ممكن وخاصة وقتن
ال يرى ال االن يقول االمام ) وهو السيد السستاين( موجود  هذا ألن اكرب مرجع

  ؟  .. فمن أي باب اتاه واعطاه العصمة باليقضه وال باملنام
وقد اشرت فيما  هل هو يف نقل الرواية واي نوع من العصمه الكسبيه اليت نالوها

ـتنباط    ـه ام يف اس سبق اwم اليرون االمام فكيف يكون هلم عصمة يف النقل عن
ـث ص    )ع(راجع حديث االمام الصادق ( وهذا غري ممكن االحكام ـس البح نف

ـق  فال .) ص(هو حيصر االستنباط على ال حممد ) ٣٦ اىل  نعرف اذا كان الطري
  ؟.دخلتم يا علماء بين اسرائيل فمن أي طريق العصمه حمصور يف هذين الطريقني

ـالم اهللا   ـولو تن   ـه ك زلنا وعلى اعتبار ثاين ان قول االمام املعصوم ثابت ألن
ـاء وارد وليس فيه تغري من معصوم اىل اخر   وحنن نرى االختالف لدى العلم

اذا باب العصمة الكسبية  وليس على اختالف زمين بل يف نفس اللحظة ايضاً
مث اذا  بل مغلق الميكن املرور من قبله اال بإذن امام معصوم للعلماء باب ضيق

ـلى  (يوخبهم الرسول االعظم حممد  هم معصومون عصمة اكتسابية فلماذا ص
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كفره عصاة  الذي وصفهم به ويقول حبقهم من الكالم)  ماهللا عليه واله وسل
ـل   ائهم فيجدوهم         ((مث ى علم تحدث فزعه في امتي فيهرعون ال

   ))مسخوا الى قرده وخنازير
   )٣( )صم بكم فهم ال يعقلون( 

   ))علماء اخر الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء ( 
   )١٩٠ص ٥٢البحار ج(

  . خيه والتحذيريهاخل من االحاديث التوبي ...و ....و
  

ـاريخ   فأن هناك علماء اجالء وحىت ال انفي دور العلماء عاملون وهم كثره يف ت
  .واحلمد هللا رب العاملني  إال أwم غري معصومني الشيعة احلديث والقدمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ٢٩راجع نفس البحث ص   ٣
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ـيهم   ورسوله واالئمة املعصومني من اعداء اهللا الرباءة ال  ,صلوات اهللا عل
 عليهم واالئمة املعصومني صلى اهللا عليه واله عاصروا النيب او تتعلق بأناس تقتصر
ـم  ما ارتكبو وارتكبوا ,هلم  واظهروا العداء واخلالف السالم ـنيع  من الظل  الش
ال  فاحش وهذا خطأ كبري .فحسب , صلوات اهللا عليهم  يف حقهم الفظيع واجلور
ـن   الشيعة من غفلة فرع هو امنا والتفكري قادهذا االعت مثل باهلني ٬، إذ إن يغتفر ع
ـر دون   حمصورة الرباءة ان جيعل لعاقل فكيف ميكن عليه السالم زماwا امام بعص

ـث    وال يدور والباطل عينه هو الباطل هو احلق نفسه واحلق آخر ٬، ـق اال حي احل
ـه  واصله احلق معدن اذ هو .صلوات اهللا عليهما  احلجة بن احلسن يدور  وحقيقت

  .صلوات اهللا عليه .
مقرونة يف كل  عليهم صلوات اهللا حممد وال حممد ظلم حق ظامل من اول فالرباءة
ـن   )بالرباءة القولية والفعلية (املكنة  حبسب وفعالً ولساناً قلباً احواهلا مع الرباءة م

  .واىل يوم القيامة  على طول الدهر ظلمتهم كل
 الظلمة احلكام من كل:  براءة هي منة ٬، امنااالز هذا ويف كل يف زماننا الرباءة وامنا

ـوق  ومن كل القساة واعواwم واملتفرعنني ومن كل املتجربين الطغاة  غاصب حلق
ـراف  اهل الضاللة ومن كل عليهم وقتلتهم لعنة اهللا االميان اهل  واالضالل واالحن
ـاء٬، ,والفقهاء  ٬، من السالطني عليهم السالم اهل البيت عن ـراء ٬،  والعلم  والق

اهللا  صلوات إمام زماننا هم اعداء امنا كل اولئك ومن تابعهم وشايعهم ٬، والوعاظ٬،
  .عليه 
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 ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبدوا اللَّـه واجتَنبـوا الطَّـاغُوت فَمـنهم مـن هـدى اللَّـه       ( 
ــلَالَةُ   ــةُ     ومــنهم مــن حقَّــت علَيــه الضَّ ــان عاقب ــا�ْظُروا كَيــف كَ ــأَرضِ فَ فَســريوا فــي الْ

  )٣٦النحل()  الْمكَذِّبِني

ـاين  اçتمع متاسك على باعثة فاعلة حيه عقيدة املعىن "ذا فالرباءة ـه  االمي  يف وج
  . والنصب واخلالف على احلق واالحلاد الكفر
 يقيم من هلا تعاىل يض اهللاق حىت ٬، حمبوسة يف القلوب مرت السنون وبراءتنا ورمبا

ـة  بصرخة يف عصرنا احلاضر ٬، ويعلي بنياwا اركاwا ٬، ـل   علوية مهدويه يف وج ك
ـراع  يف ميادين وبوقفة حسينية .الضال  التاءه يف هذا العامل الزيف ـاللة  ص  الض

  . )ع(انه صوت امحد احلسن رسول االمام املهدي .واهلدى 
ـتهانة   التحليالتب يف بيوتنا وننشغل هل ينبغي ان جنلس ـة ٬، واالس ـذا   اخلاطئ "

ـيطان  املسلمني بني والعجز الضعف والقاء إ حياءات الصوت  وأن ننصاع اىل الش
ـة     من الوصول اىل االخالص هللا ومننع اçتمع .وجند الشيطان  ـو غاي ـذي ه ال

ـان    ضد االوثان بأن جهاد االنبياء ونتصور االمال ؟ الكمال وwاية ـوثنيني ك وال
ـن     كإبراهيم –وبأن االنبياء  واخلشبية احلجرية االوثان قارعةمب حمدوداً كانوا م

ـاح  تركوا –والعياذ باهللا   لكنهم السباقني يف كسر االصنام ـد   ساحة الكف ض
اليت  واحلروب الكفاح وعمليات االوثان عمليات حتطيم كانت كل الظاملني ؟ بينما

ـمس ا مع النمرود ومع عبدة )ع ( سيدنا إبراهيم خاضها ـوم  لقمر والش  والنج
ـكن  وما صاحبها وكل تلك اهلجرة ..مقدمة هلجرة كبرية  يف  من املشاق ٬، والس
ـالة  مقدمة البيت٬، وفداء امساعيل٬، كانت واقامت واد غري ذي زرع ٬،  لبعثة ورس

ـل   )صلوات اهللا وسالمه عليه ( "ا خامت النبيني  صدðع اوكار الشرك والكفر بك
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ليجلي  يستمد حربه منها) صلوات اهللا عليه (م ال حممد وهاهو قائ. اقنعتة التافهة
ـا    ( ألعالن الكلمة االبدية  )ص(الغربه عن دين جده املصطفى  ـريء مم ـين ب ان

  ) تشركون 
ـادة    يكون املخرج فسوف وذا كان غري هذا التحليل ـنام وعب بنتيجة هي االص

 .اجلديدة نامعبادة االص يعرف واي عاقل الراهن يف العصر اصالً موجودة االصنام
ـر    اىل دليل لتسقيطها ال حتتاج واصبح ورقة مكشوفة احترق هبل و"ذا ـن نظ م

صار يعرف احلجارة ال تضر  ابسط واعقد املستويات الناس بل حىت االنسان على
ـد اال    )لع(فراح الشيطان  .وال تنفع  ـم جي يبحث عن البديل يف هذا الزمان فل

ـغر   والضاللة الطواغيت امثال احلكام و علماء السوء ـرب فأص  وبنفس التفرع اك
ـحة له¤ تتماشى )لع(هبل  قد خلف و"ذا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات   مع ذرية صال رغب

مثل هؤالء  يف كشف تتطلب اخالص كامل هللا . وهيئة جديدة ويف زي املنحرفني
  .االصنام املتحركة 
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  اخلامتة
 .صنام اجلديدة يا ابراهيم اعطنا فأسك لنكسر اال اال ان اقول سيدي وال يبقى يل

ـص   حىت نغرق الفرعونيني اعطنا عصاك سيدي ياموسى .وwزم النمروديني  وخنل
ـده    سيدي يا حممد صلوات اهللا عليك الناس من عبدة الناس ـة اجلدي عد اىل مك

ـي    حىت يعود اىل ذاكرتنا اليوم الذي دخلتها فيه ودمر اصنامها ـت عل ) ع(ورفع
ـك  ؟ ...واسقطت كبري اصنامها  على ظهرك  فهاهي قريش اجلديدة تستعد حلرب

بوثنيتهم وبكفرهم جبرء�م  ...كلهم عادوا  وهذا ابا هلب وابا سفيان وال مروان
ـالمه   مل يبق على اهللا اال عودتك لنا املتجسده مبحمد بن احلسن صلوات اهللا وس

   ...عليه 
وقَضَـينا إِلَـى بنـي إسـرائيلَ فـي      ) ٣(راذُريةَ من حملْنا مع �ُوحٍ إِ�َّه كَان عبدا شـكُو ) ٢(

فَإِذَا جاء وعد أُولَاهمـا بعثْنـا   )٤(الْكتَابِ لَتُفْسدن في الْأَرضِ مرتَينِ ولَتَعلُن علُوا كَبِريا
ثُـم  )٥(ن وعـدا مفْعولًـا  علَيكُم عبادا لَنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسوا خلَالَ الديارِ وكَا

ردد�َا لَكُـم الْكَـرة علَـيهِم وأَمـدد�َاكُم بِـأَموالٍ وبـنني وجعلْنـاكُم أَكْثَـر         
ــآخرة   )٦(�َفــريا ــإِذَا جــاء وعــد الْ إِن أَحســنتُم أَحســنتُم لأَ�فُســكُم وإِن أَســأْتُم فَلَهافَ

ــا علَــوا         ليســوءوا ــرة وليتَبــروا م ــوه أَولَ م وجــوهكُم وليــدخلُوا الْمســجِد كَمــا دخلُ
عسى ربكُم أَن يرحمكُم وإِن عدتُم عد�َا وجعلْنا جهنم للْكَافرِين )٧(تَتْبِريا
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ي هي أَقْوم ويبشـر الْمـؤمنني الَّـذين يعملُـون الصـالحات أَن      إِن هذَا الْقُرآن يهدي للَّت)٨(حصريا
  ) االسراء (  ) لَهم أَجرا كَبِريا

والوانه اليت تلون "ا  لدحر الباطل بكل اشكاله بعد غيبته اذا البد من عودة احلق
  .الدهر  على طول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٩L  S        )  اهال يا ابن فاطمة  (         Xأنصار اإلمام المهدي 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٠L  S        )  اهال يا ابن فاطمة  (         Xأنصار اإلمام المهدي 
  

  

  
ـد   يبدو من خالل الروايات ان هناك حركه متهيديه يقودها القائم االول ألل حمم

يف نفوس ) عليه السالم(االمام املهدي  وهو الذي يبسط او يعبد الطريق اىل) ص(
ـذا   . العاملية له� من املعارضني اىل دولته االهلية الناصرين واستخالص الناس وأن ه

ـل و الشيء بديهي والحيتاج اىل تعليل ـم   يستدل عليه من قبل العامل واجلاه wاال ا
ـمس    اىل اجل غري مسمى يعترفون به ويركنوه ـذه الش فهم كالذي يقول نعم ه

   :؟ والرد احلاسم يف هذا القول هو قوله تعاىل  ولكن مل حين النهار بعد

  . )املعارج (  )٧(و�َراه قَرِيبا)٦(إِ�َّهم يرو�َه بعيدا

  قال  )ع( اقرعن اإلمام الب
يكون لصاحب هذا األمر غيبة في بعض هذه الشعاب و أومأ بيده إلى (

ه       ان مع ذي آ ى المولى ال ناحية ذي طوى حتى إذا آان قبل خروجه أت
ن        و م ون نح ا فيقول تم هاهن م أن ول آ حابه فيق ى بعض أص ى يلق حت
و    ون و اهللا ل تم صاحبكم فيقول و رأي تم ل ول آيف أن ين رجال فيق أربع

ول أشيروا         ناوى بن ة و يق أتيهم من القابل م ي ه ث ا مع ا الجبال لناويناه
ى        م حت يهم فينطلق به ه إل إلى رؤسائكم أو خيارآم عشرة فيشيرون ل

  ) ١٨٢غيبة النعماين ص (  يلقوا صاحبهم و يعدهم الليلة التي تليها
  

ـحاب   ؟.نفسه من هو هذا الشخص فهل من عاقل يسأل وماهي آلية عالقته باص
ـديهم    وله اتصال معه وهم وكما واضح من الرواية انه� يراه )ع(املهدي  ـيس ل ل
ـام    خالل هذا الشخص مث اال من مباشر معه اتصال ـن االم ماهي درجة قرابته م

ـن    )ع(وايضاً توضح الرواة ان خروجه قبل االمام ) ع(املهدي  ـح م وهذا يتض
وواثقني  لديهم وهو حمل ثقة عالقته باالنصار حيث اwم من منطوق الرواية يعرفونه
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ـذا   وال ادري ما املانع ان.) ع(بأنه سوف يذهب "م اىل االمام املهدي  يكون ه
وجيمع باالنصار ولديه ) ع(وهو يدعي اىل االمام ) ) ع(امحد احلسن ( هو الشخص

ـو  ) عليهم السالم(واالثباتات املنقولة عن اهل البيت  كل ما يوثقه بالروايات وه
ـدي   املعرفة باهللا منه على سبيل ايضاً مستعد لكل ما يطلب وااللتحاق باالمام امله

 حيث يرى االعجاز ويقول هذا سحر او عدم الدراية ال على سبيل االستهزاء) ع(
ويرى الرؤيا ويقول هذه من الشيطان وهو يف كل  ويرى العلم ويقول هذه كتب

الفهم وهذا هو حال اس مكره باالميان حىت يكون مغلوب على امره حال ال يؤمن
.  

يـروا  ومنهم من يستَمع إِلَيك وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَن يفْقَهوه وفي آذَا�هِـم وقْـرا وِإن   
أَسـاطري  كُلَّ آية لَا يؤمنوا بِها حتَّى إِذَا جـاءوكَ يجادلُو�َـك يقُـولُ الَّـذين كَفَـروا إِن هـذَا إِلَّـا        

  )٢٥االنعام(              ))  الْأَولني

  
يقتل عند  ) صلى اهللا عليه واله وسلم تسليما(رسول اهللا  قال )رض(  وعن ثوبان

 السود الرايات مث تطلع منهم اىل واحد مث ال تصري خليفة ثالث كلهم ابن كرتكم
 فبايعوه ل اذا رأيتموهشاباً فقا مث ذّ كر قوم ال يقاتله فيقاتلون قتاالً املشرق من قبل

  ) ٣١ص  بشارة االسالم) (  ٬، املهدي فأنه خليفة
) صلى اهللا عليه واله وسلم تسليما ( وان هذا هو حديث صريح اخر لرسول اهللا

الرسول االعظم  وكما يلزم أو قل وصيه مث يشري اىل هذا املمهد هو خليفة االمام
ـالم الناس ببيعته ألن هذه البيعة هي الطريق )ص(حممد  اىل االمام املهدي عليه الس
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بل تستطيع ان تقول ان هذا الشاب هو املهدي اىل االمام املهدي ويتضح ذلك من 
  .) ع(احلديث السابق حيث انه يأخذ االنصار اىل االمام املهدي

والثابت لدينا  وهو من الواضح .والتدبر  وأن هذا االمر حيتاج اىل قليل من التمعن
ـذا  ) ع(االمام املهدي  ان هو خيرج من املدينة ويسند ظهره اىل جدار الكعبة وه

ـز  .أي انه الخيرج من جهة املشرق  حديث طويل ومعروف اذاً فلماذا هذا التركي
وملاذا اليقول ) صلى اهللا عليه واله وسلم تسليما( على املشرق من قبل رسول اهللا 

ـايعوه  الرسول االكرم اذا اتت الرايات من مكة او املدينة وفيها امل ـاباً فب  هدي ش
ـن   و و"ذا يكون احلديث مطابق للخروج بأعتبار ان الرايات تقدم من مكة وحن

ـارة  (بل يف حديث اخر يف نفس املصدر  نرتقب هذا الطريق وننصر االمام  )البش
   يقول

  ))فأنه خليفة اهللا المهدي ولو حبوًا على الثلجفبايعوه (( 
ـه   حبق أي إمام االكرممل يصدر من الرسول  وان مثل هذا احلديث سابق من اإلئم

ـل    مل يكن هذا احلديث اال مبثابة صاعقه )عليهم السالم( املعصومني  ـاض اه إليق
حيث ان من املعلوم  .والباحثني عن االعذار لرقودهم ونومهم  التقيه واملتقاعسني

ـذر  (  .. الذي يسري مسافة قصريةعلى الثلج سوف ينجمد وميوت أي ال عذر ملعت
  .) عيه السالم ( هلذا الشاب سراً االهياً وتعلق تام يف قضية االمام املهدي  اذاً)

عليهم ( علي حملمد والعباس للحسني  لوجدنا هذا الشاب هو مبثابة ولو متعنا قليالًَ
  )افضل الصالة والسالم 

حيث ان هذا الشاب هو حامل اللواء او الرايه السماوية اليت يلعنها اهل املشرق 
  ) ع(وهذا يتضح من حديث االمام علي  .واملغرب 
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ت ...( رقي االرض ليس ات ش ل راي ان وتقب ن وال آت ر بقط  وال حري
د     بخاتم السيد االآبر القنا مختومة في رأس يسوقها رجل من ال محم

ر   يوجد ريحها بالمغرب تطير بالمشرق يوم )ص( يسير   آالمسك االذف
   ) ٦٩بشارة االسالم ص (  ) ... أمامها شهر الرعب

حيث  هي راية االمام املهدي علية افضل الصالة والسالم ويتضح من هذا الوصف
ـن ورق   ..ال قطن  ..يسري الرعب امامها شهر وال كتان ويف رواية اقرب هي م

   اجلنة
ا         ...(  ا أب ال ي م ق در ث وم ب ل ي هي راية رسول اهللا ص نزل بها جبرئي

ز و ال ح      ان و ال ق ا هي و اهللا قطن و ال آت ر قلت فمن أي    محمد م ري
ا      قال من ورق الجنةشي ءهي  م لفه در ث وم ب نشرها رسول اهللا ص ي

وم البصرة           ان ي ى إذا آ ي ع حت د عل زل عن م ت ي ع فل و دفعها إلى عل
اك ال       دنا هن ا و هي عن م لفه نشرها أمير المؤمنين ع ففتح اهللا عليه ث
ي   د ف ق أح م يب ام نشرها فل و ق إذا ه ائم ف وم الق ى يق د حت ينشرها أح
ا        دامها شهرا و وراءه ا و يسير الرعب ق المشرق و المغرب إال لعنه

  )٣.٨: للنعماين ص  الغيبة ( شهرا و عن يمينها شهرا و عن يسارها شهرا
ـها  إثباتولكن بعد  تقدم من قبل املشرق اإلمامراية  ذاًإ  الراية جيب إثبات حامل

باملرة الثانية علي  وحاملها وهو معصوم) ص(حيث أن حاملها يف املرة األوىل حممد
حاملها يف املرة الثالثة فهو قادم من املشرق وهذا هو حمل  أماو  وهو معصوم) ع(

   أطروحتانهناك  أناالختبار أي 
مام اإل وغري وصي غري معصوم إذا كان حامل تلك الراية القادمة من املشرق   ١

وخروج صريح ألحاديث أالئمة حيث ان  للقاعدة فيصبح هناك خرق معصوم
احلامل الثاين للراية فهو  أمامعركة بدر  يف )ص(حلامل األول للراية هو حممد ا

 وإwا) ع(املهدي إىل )ع(علي  ودفعها اإلمام يف معركة اجلمل) ع(علي  اإلمام
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ـادق   حممد آلقائم  إىلراية مساوية قد ذخرها اهللا  حيث يف حديث عن الص
ـى   إالوال ترتل ذاً هذه الراية مسدده إ إليهيرتل "ا جربيل ) ع( ـام عل  أو إم

 .وهو حجة على اخللق  وصي إمام قد بلغ درجة العصمة
ـدي   ) ع(اذاً هو غري املهدي  إذا كان حاملها معصوم   ٢ ـام امله حيث ان االم

يقدم من مكة خائف يترقب وغريها من الروايات الكثرية  وحسب الروايات
ـام  وهو  هو أول املمهدين) ع(و"ذا تصح رواية خليفة املهدي . وصي اإلم

 وأيضا هو معد األنصار ومياين اإلمام املذكور و وهو حامل الراية) ع(املهدي 
وصاحب ) ص(امللتوي عليه من اهل النار وهو ذلك الشاب الذي ذكره حممد

بايعوه ولو حبواً على الثلج وهو  )ص(البيعة اليت قال فيها النيب االعظم حممد 
واجعلنا من  بارك على حممد وال حممداللهم زد و ابن اإلمام ووصيه وخليفته

   باحلق لومة الئم نوال خيشور"م  إالخيشون  ومن الذين ال أمرهممحلة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم         

ه ياأَيها الَّذين آمنوا لَـا تَكُو�ُـوا كَالَّـذين آذَوا موسـى فَبـرأَه اللَّـه ممـا قَـالُوا وكَـان عنـد اللَّـ           
   ٧٠االحزاب ) يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم وقولوا قوالً سديدا )*٦٩(وجِيها

  صدق اهللا العلي العظيم               
  
  

 عالء االعرجي


