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 ل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما  آوصلى اهلل على حممد و ، واحلمد هلل رب العاملني

 مقدمة
الكتاب البد من بيان أن كاتبه أراد له أن يكون ردا  قبل الشروع يف مناقشة ما ورد يف هذا 

واملالحظ أن الكاتب كان بعيدا  كل  ،(Xموجز عن دعوة السيد أمحد احلسن )على كتاب 
 ،(Xمحد احلسن أموجز عن دعوة السيد )راد احلقيقي الذي استهدفه كتاب البعد عن تبني امل

( حبسب زعم الكاتب)د والكتاب املردود عليه وا يف األمر الذي أربك قلمه أميا إرباك فكان كأنه
 .يف واد آخر

صرا  يكشف الفكرة األساس لكتاب ولكي يتضح هذا املعىن للقارئ سأضع بني يديه خمت
 .(...موجز )

لتقدمي الرباهني والدالئل اليت تؤيد طرحه املتمحور حول فكرة إن ...(  موجز)يسعى الكتاب 
مها اإلمام  ،اثننيألرض قسطا  وعدال  ينصرف إىل شخصني وصف القائم أو املهدي الذي ميأل ا

 .أولًا، هذا (أمحد)وهو  ولده املذكور يف وصية رسول اهلل و  Xاملهدي حممد بن احلسن 

 ،فهو الذي يباشر املالحم ،(أمحد)تدليل على أن القائم الفعلي هو فإنه حياول ال :ثانياًاأما 
، وبكلمة ذي يقف حمتجا  بني الركن واملقاموهو ال ،(حةالصي)و الذي يُنادى بامسه يف السماء وه

فلقب صاحب األمر وإن كان قد أطلق على اإلمام املهدي حممد بن  ،واحدة هو صاحب األمر
عن دعوة موجز : ل إن هذا املعىن هو ما حاول كتاب، بXولكنه ليس خاصا  به  Xاحلسن 

فهو اإلمام واملوجه لكامل  Xبن احلسن أما اإلمام  املهدي حممد ، السيد أمحد احلسن إثباته
 .Xقدما  وال يؤخر أخرى إال بأمر منه ( دأمح)احلركة، فال يقدم 

، وعليه فمن أراد أدلة روائية كثرية لتأكيدها.( .. موجز)يقدم كتاب ( احلقيقة)هذه الفكرة 
،   ملتف  هلان يشيح بوجهه عنها غري، ال أقشة مداليل الروايات املؤكدة هلادحضها ينبغي له منا

 .كما يفعل صاحب الكتاب قيد املناقشة
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 :لننظر اآلن يف كتابه

 وكأنك القائم ومسيته ظهوره قبل له ميهد ابن لإلمام نبأ لك أين من) :يف التعليق األول يقول
 والثاين X املعصوم املهدي اإلمام  حدمهاأ شخصان وجتعلهما والقائم املهدي بني تفصل
 وهواألمر  وصاحب القائم هو X املهدي نأ علما   ،احلسن محدأ وهو القائم األمر صاحب
 :ذلك إىل يشري ما ليكإو  ،ال شخصان واحد شخص

 :فقال ؟ واحد والقائم املهدي :Xاهلل  عبد أليب قل ) :قال ،اخلراساين سعيد أيب عن
 قومي ألنه بالقائم ومسي ،خفي أمر إىل يهدي ألنه :قال؟  املهدي مسي شيء ألي :فقل  .نعم
 .(عظيم بأمر يقوم نهإ ميوت ما بعد

 وسئل - يقول X الرضا احلسن أبا مسع : قال ،الصل  بن الريان عن فضال، ابن عن
 .(امسه يسمى وال جسمه، يرى ال): فقال - القائم عن

 .(X املعصوم على وافرتاء احنراف فأي شخصك ويرى بامسك تسمى أن  وها

، ملا جازف مبثل هذا الكالم الفاضح...(  موجز) لو أنه فهم ما يرمي إليه كتاب :أقول
 كما...(  موجز)، فقد قدم كتاب الكتاب بدال  من مصادرهتا متاما  ولكان عليه أن يناقش أدلة 

، وقدم كذلك دالئل Xأسلف  الكثري من األدلة الروائية على وجود الولد لإلمام  املهدي 
على صاحب الكتاب . Xابن اإلمام  املهدي ( أمحد) أيضا  أن القائم ينصرف ية كثرية على ئروا

 !!م أنه يناقشه ليجد جواب سؤاله إذن أن يعيد قراءة نفس الكتاب الذي يزع

  :فأقولًروايتني اللتني يستدل هبماأما بشأن ال

اليت تقول إن القائم واملهدي واحد فهي ال حتصر هاتني  املهدي أو القائم يف الرواية األوىل إن  
 تجتمعتان يف شخص واحد أن هاتني الصفتني إىلهي إشارة وإمنا  ،Xمام املهدي الصفتني باإل

على فهم الصرخية من الرواية ( املهدي) أن، والدليل آخروال مانع من اجتماعهما يف شخص 
، بينما جند الروايات متواترة يف تسمية غري أيضا   Xاملهدي  باإلمام يكون حمصورا   أنجيب 
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  بأهنم األئمةوالروايات اليت تصف  ،روايات املهديني :ومنها (.املهدي)بـ  Xاملهدي  اإلمام
 .( ) كلهم مهديني

يسمى  Xإن اإلمام  املهدي حممد بن احلسن : ن أقول لهأومثلها الرواية الثانية، ويكفي 
على حد تعبري السيد الصدر  -انظر األخبار الكثرية اليت فاق  حد التواتر )بامسه ويُرى جسمه 

ي ال يُرى جسمه وال ُيسمى ، إذن من هو الذ(بكثري من الناس X تؤكد لقاء اإلمام اليت -
 امسه ؟

ًونسبناهً : )...X عبد اهلل أيبعن  ،عن املفضل ًعليه ًودللنا ًقصصنا ًقد ًأنه على
ولًًًاسماًاوكنيهًلئالًيقولًالناسًماًعرفناًلهًًوسميناهًوكنيناهًوقلناًسميًجدهًرسولًاهللً

ً ًول ًنسبكنيه ًبعضهمًوا. ًيسميه ًحتى ًألسنتهم ًعلى ًوكنيته ًوباسمه ًبه ًاإليضاح ًليتحقق هلل
ًكماًوعدًبهًجده ًكلًذلكًللزومًالحجةًعليهمًثمًيظهرهًاهلل  .( ) ..(  لبعض

                                                           

وكذلك  (عليهم السالم)فقد أطلقت على أجداده األئمة  ،X قد أطلقت على غير اإلمام المهديبل حتى صفة القائم  - 
 :(عليهم السالم)على ذريته المهديين

صلى هللا )ل على نبوة محمد أي معجز يد: Xمن اليهود قالوا للصادق  روي أن قوما  ): 422ص 1 ج :بحار األنوار
وغيرهما مما لو ذكرناه  ،عطي من الحالل والحرامأكتابه المهيمن الباهر لعقول الناظرين مع ما : ؟ قال( عليه وآله

وهو  - (عليهما السالم) كيف لنا أن نعلم أن هذا كما وصفت ؟ فقال لهم موسى بن جعفر: لطال شرحه، فقال اليهود
علمنا ذلك بنقل : ف لنا بأن نعلم ما تذكرون من آيات موسى أنها على ما تصفون ؟ قالواوكي: - صبي وكان حاضرا  

فاعلموا صدق ما أنبأتكم به بخبر طفل لقنه هللا تعالى من غير : (عليهما السالم) الصادقين، قال لهم موسى بن جعفر
الهادية والحجج من عند  األئمةرسول هللا، وأنكم  ا  نشهد أن ال إله إال هللا، وأن محمد: تعليم وال معرفة عن الناقلين، فقالوا

 .(من بعدي القائمأنت : ثم قال( عليهما السالم) فقبل بين عيني موسى بن جعفر Xفوثب أبو عبد هللا . هللا على خلقه
 8:عن قوله  Xسأل رجل أبا عبد هللا : قال ،بن أسباط يعن عل ،عن محمد البرقي): 81 ص 42ج :بحار األنوار

: ؟ قال Xجعلت فداك حتى يقوم القائم : نحن هم، فقال الرجل: قال ،﴾ْل هُو  آي اٌت ب يِّن اٌت فِي ُصُدوِر الَِّذين  أُوتُوا اْلِعْلم  ب  ﴿
 .هذا بأمر هللا واحد بعد واحد حتى يجئ صاحب السيف، فإذا جاء صاحب السيف جاء أمر غير كلنا قائم

 ،فيها مسجد سهيل الذي لم يبعث هللا نبيا  إال وصلى فيه : )...قال ،لكوفةفي ذكر ا Xوعن أبي جعفر وأبي عبد هللا 
وسائل الشيعة ( زل النبيين واألوصياء والصالحينوهي منا ،والقوام من بعدهوفيها يكون قائمه  ،ومنها يظهر عدل هللا

 .442ص 2ج: اإلسالمية
: إلى أن قال... ان بخراسان وغلب على أرض كوف القائمإذا قام ... : )قال في حديث طويل ،Xعن أمير المؤمنين و

يا  له الشرف والفضل وهو من ولدك  القائم المأمول واإلمام المجهولثم يقوم : إلى أن قال... بجيالن  قائموقام منا 
 .482ص :غيبة النعماني...( مثله حسين ال ابن

كرماد اشتدت به الريح في يوم  Xن الحسن باإلمام المهدي الحجة ب( القائم)وبعد ما تقدم يكون زعمكم بانحصار 
 !!!عاصف، وبه يتبين مدى جهلكم ووهمكم الفضيع بأبسط األمور 

وغاية . Xعن غير اإلمام المهدي ( القائم والمهدي)على نفي هاتين الصفتين  فالرواية التي ذكرتموها لم تنص أصال  
عليهم ) تعرض إلى نفيهما عن غيره من األئمة والمهدييندون ال Xما تفيده هو اجتماع هاتين الصفتين باإلمام المهدي 

 .(السالم
 .2ص 42ج: بحار األنوار -4
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لو  ،هبا ؟ ولكن ال تناقض استدل لعلك ترى يف هذه الرواية ما يناقض الرواية اليت : أقول
فأمحد مُسي ولكن ذكره مع ذلك بقي خامال  حلكمة ( أمحد)أنك فهم  املراد من الروايتني بأنه 

 (.لها حفظه ولعلها اختبار الناس بهلع)يريدها اهلل 

ًباسمه: )Xوقوله  ًاإليضاح ًليتحقق الفعل املستقبل كما يفهم من  إىلإشارة ( واهلل
 .(يتحقق)املضارع 

 :يف التعليق الثاين ويقول

مل يكن يف هذا كشف لغيبته وتعريف أيه ووص اإلمام ابن  بأنكتقول  سلمنا بفرض ما لو)
دعوته يف  واستئصالالقضاء عليه  ألجلوهم مهتمون بذلك  وأنصارهبشخصه وقواعده  األعداء
ابنه للتعريف  إلرسالفما هو الداعي  بأمرهكان  الدعوة ظاهرة ومعلنة للقيام   فإذا ،مهدها

لطرح النائب البديل  ضرورةناك ظاهر باحلجة البالغة فهل ه األصيلكان   فإذا ،بشخصه املقدس
 .على الناس من ابنه للحجةبلغ أنه إدعوته ف أحقيةمعاجزه ودليل  إلظهارالذي هو ابنه 

نه حمتجب يف أ أمظاهر بشخصه وحقيقته  X اإلمام نأهل  :أسالك أنويف املقام البد 
وص الروايات ن ذلك خمالف لنصإبشخصه كما تدعي ف ن كان ظاهرا  إف ؟ ابنه قبله وأرسلغيبته 

نه يظهر إف ،يف مكة املكرمة األسودواالجهار بدعوته من جانب احلجر  ،اليت نص  على ظهوره
اخلروج ليتشرف املؤمنون اهلل له ب أذنوقد  اإلمام فأينوالسفياين خصمه وطالبه ومطارده يف العراق 

ن االبن ليس من إته فابنه ليبلغ الناس بدعو  وأرسلنه حمتجب بغيبته الشريفة إ ن قل إو  ؟ بنصرته
ابنه من  إنبل  ،مكانه وسكناه إىلوالوصول  حىت يتعذر على العدو كشف اإلمام عامة الناس

ة وهذا الكشف خيالف الغيب ،الطرق للداللة عليه وكشف شخصه املقدس أسهلخاصته وهو  أهل
 (.بل هو سبب لتفوي  مراده وغرضه

 :أقول

املهدي ووصيه فال معىن  نه هو ابن اإلمامأ مل يدع.( .. موجز)إن صاحب كتاب  :أولًا
 .(ووصيه اإلمام  ابن بأنك تقول ما بفرض سلمنا لو: )قائال   ملخاطبته
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املهدي  هو مرسل من قبل اإلمام Xن السيد أمحد احلسن أإن عليك أن تتبني هل  :ثانياًا
X   إذا تبني لك ، فالذي تزعم الرد عليه( ... موجز)ب ، وهذه على أية حال هي فكرة كتاحقا

 لعملية الظهور، واإلمام Xذلك يتبني لك أن وجوده ودعوته جزء من ختطيط اإلمام  املهدي 
 ليس كذلك ؟ملتني حقا ، أاملهدي أدرى مبا يفعل فهو صاحب الفكر ا

، بل ال تدع احلابل والنابل خيتلطان املزعوم وال ختلط احلابل بالنابلحاول أن تركز على حبثك 
املهدي  مرسل من قبل اإلمام Xن السيد أمحد احلسن أركز على مسألة هل  ،نإذ!! يف رأسك 

 .واحبث فيها جيدا   Xحممد بن احلسن 

الغالبية العظمى لقائم آل  إنكارمن ذلك سيرتتب عليه  وأكثربل ) :قال املورد الثاين) :ويقول
 .(وحماربتهم له كما عرف  Xحممد 

بسبب اجلهل  أماالعظمى من الناس ممن تقف حلربه ستكون الغالبية  ،نعم :التعليق الثالث
باملهدوية  متلبسةبسبب الشبهات اليت تظهر قبله وهي أو دعوته املقدسة ومنهجه املقدس  حلقيقة
ألحقية النهج الذي  ألهنا سلبا   ؛وإنكار لدعوته احلقةعوتك ويف حقيقتها هي حرب لإلمام كد

 .(ون وقد خالفتهم يف ذلكء الصاحلوسار عليه العلما البي   رمسه أهل

ليس هو صاحب الدعوة بل صاحبها هو ...(  موجز)مرة أخرى إن صاحب كتاب  :أقول
املتعمد  االجتزاء، مث سبحان اهلل ملاذا هذا (أمحد)وولده  Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن 

 يكفي أن أقول ليس ذلك خيانة علمية ؟ وعلى أية حالأ...(  موجز)لكالم صاحب كتاب 
، وهذا الدليل هو  الدليل على الكالم املتقدم عليهاتشري إىل وجود ( كما عرف )للقارئ إن عبارة 

ا خروج املتشيعة من من خالهل وأوضح...(  موجز)كل األدلة الروائية اليت ساقها مؤلف كتاب 
، وال بأس هنا من إدراج الشيخ النعماين صاحب كتاب الغيبة، على حد تعبري نظام التشيع

 (.شيعتنا األندر فاألندر) :بحث اآليت لتتضح الصورة للقارئال

يف مقدمة هذا البحث تقدم  بدعوى مضموهنا خروج الغالبية العظمى ممن يدعون التشيع 
، واستدلل  هناك مبقابلة الواقع الذي يعيشه الشيعة باحلديث الوارد عن من والية أهل البي  
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الشيخ املفيد، وسأحاول هنا تعزيز استداليل  إىلها يف الرسالة اليت بعث Xاإلمام  املهدي 
 .بأحاديث أخرى وردت عن أهل البي  

ًفانبذوهً: )نه قالأ Xعن اإلمام الباقر  ًالرجال، ًقلوب ًمنه ًلتشمئز ًهذا ًحديثكم إن
ًكلًًإليهمًنبذاا،ًفمنًأقّرًبهًفزيدوه،ًومنًأنكرًفذروه،ًإنهًلبدًمنًأن تكونًفتنةًيسقطًفيها

  .( )(حتىًيسقطًفيهاًمنًيشقًالشعرةًبشعرتينًحتىًلًيبقىًإلًنحنًوشيعتناًوليجةبطانةًًو

تكون نتيجتها سقوط  Xهذا احلديث ينص على وجود فتنة أو اختبار قبل قيام القائم 
، (وهذا التعبري كناية عن الدقة واملعرفة مبجاري األمور)أكثر الناس، حىت من يشق الشعرة بشعرتني 

 .إال أهل البي  وشيعتهموال يبقى بالنتيجة 

هم حقا  عشرات املاليني، بل مئات املاليني ، أكم هم شيعة أهل البي  : السؤال اآلن
 :؟ لنقرأ احلديث اآليت الذين يدعون أهنم شيعة ألهل البي  

ًكماًً: )نه قالأ Xاهلل  عن أيب عبد واهللًلُتكسرّنًتكسرًالزجاج،ًوإنًالزجاجًليعادًفيعود
ًكان،ًوكان،ًواهللًلتًُ ًكما واهللًلُتغربلّن،ًًكسرّنًتكسرًالفخار،ًوإنًالفخارًليتكسرًفالًيعود

 .( ) (وصع ر كفهواهللًلُتميزّن،ًواهللًلُتمحصّنًحتىًلًيبقىًمنكمًإلًاألقل،ًًو

ًإليهً: )Xولنقرأ كذلك هذا احلديث الوارد عن اإلمام  الرضا  ًتمدون ًما ًيكون ًل واهلل
 .( ) (زوا،ًوحتىًلًيبقىًمنكمًإلًاألندرًفاألندرأعينكمًحتىًُتمّحصواًوُتميًّ

ن األقل واألندر فاألندر ليسوا ماليني، وليسوا آالفا ، وإذا شئتم الدقة فانظروا أواضح  :أقول
جعل  فداك، إين : )، حني سأله بعض أصحابه قائال  Xيف هذا احلديث الوارد عن الصادق 

 ،كثري: فقال. اذكرهم: فقال له. شيعتكم واهلل أحبك، وأحب من حيبك، يا سيدي ما أكثر
ًالعدةً: Xاهلل  فقال أبو عبد. هم أكثر من ذلك: فقال ؟ ُتحصيهم: فقال ًكملت ًلو أما

ًتريدون ًالذي ًكان ًعشر ًوبضعة ًثالثمائة فكيف أصنع هبذه الشيعة : فقل  ...ًالموصوفة
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ً: X؟ فقال  املختلفة الذين يقولون إهنم يتشيعون ًوفيهم ًالتمييز، ًوفيهمًفيهم التمحيص،
ًيبددهم ًواختالف ًيقتلهم، ًوسيف ًتفنيهم، ًسنون ًعليهم ًيأتي يُفهم من  .( ) (اخل...التبديل،

، وأما Xنه إذا اكتمل من الشيعة ثالمثائة وبضعة عشر يتحقق خروج القائم أهذا احلديث 
 .شيع فإن الغربال سُيسقطهم حتما  األعداد الغفرية اليت تد عي الت

لً: Xاهلل  قال أبو عبد: )Xه أبو بصري عن اإلمام  الصادق ويف حديث آخر يروي
. ( ) ..(عشرةًآلف: ؟ قال وكم تكملة احللقة: قل . يخرجًالقائمًحتىًيكونًتكملةًالحلقة

 (.1111  +    ) لقائم هم هؤالء الـإذن جيش ا

 .إن هؤالء هم صفوة الشيعة وليسوا كل الشيعة :قد تقول

: قائال   Xيسأل اإلمام  ( اخل...  لو كمل  العدة املوصوفة) يف حديثالراوي  إن   :أقول
ه فهم من العدد نأومعىن ذلك  ،(فكيف أصنع هبذه الشيعة املختلفة الذين يقولون إهنم يتشيعون)

ومن هنا سأله عن املوقف من األعداد الكبرية  ،ن هؤالء هم كل الشيعةأ X الذي ذكره اإلمام
 .سياق احلديث يتأكد لك هذا الفهم إىلاليت تدعي التشيع، ولو عدت 

أن حُيصى،  عددهم أكثر منكثريون، وأن بأن شيعته   X الراوي يبدأ كالمه بإخبار اإلمامف
يستنكر أن  Xهنا استنكاري، أي إنه  واالستفهام( حصيهمتًُ: )X وهنا يأيت قول اإلمام

ًالعدة: )Xيكون شيعته كثريون، ويؤكد هذا قوله  ًكملت ًلو  ومعىن كالم اإلمام( اخل...  أما
خيربه أن  X لتحقق الفرج هلم، مث إن اإلمام(    )ـ نه لو وجد يف الشيعة هذا العدد أي الأ

األعداد الكبرية سيجري عليها التمييز والتمحيص والتبديل، وغريها، وبنتيجة هذه األمور 
 .يخرجون من دائرة التشيعسينكشف زيف ادعاؤهم، وس

صفوة  إىليبني املصري السيئ للمتشيعة، ولو كان مطلبه اإلشارة يف كلمته هذه  X فاإلمام
الشيعة، وإهنم أفضل من اآلخرين فقط ال إهنم هم الشيعة واآلخرون مدعون الكتفى مبدح هذه 

ألن بيان املوقف  ؛من اآلخرين( أؤكد على كلمة النهائي)الصفوة دون بيان املوقف النهائي 
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ولو كان األمر تجرد فرق يف . لفريقني، ال تجرد فرق يف الدرجةالنهائي يوجد مقابلة نوعية بني ا
وهذا هو املظنون  -، لكان درجة اإلميان، وأن اآلخرين هم بالنتيجة شيعة ولكنهم أضعف إميانا  

 .لم وأحكممزيد العمل والتكامل، واهلل أع إىلتوج ه بالنصح هلم، ودعوهتم  -

 .راءة هذه األحاديث الشريفةعليك قولكي أزيدك ثقة هبذه النتيجة أقرتح 

ً: )نه قالأ Xعن أيب عبد اهلل  ًالقائم ًيسيرXًمع ًشئ ًالعرب إن من : فقيل له. من
ًالغربالً: قال. يصف هذا األمر منهم لكثري ًمن ًوسيخرج ًويغربلوا، ًيُمّيزوا ًأن ًمن ًللناس لبد

ًكثير  .( ) (خلق

ًفي: )Xوعن أيب جعفر  ًالكحل ًتمحيص ًمحمد ًآل ًشيعة ًيا ًوإنًًلُتمحصّن العين،
ًيصبحً ًوكذلك ًمنها، ًيخرج ًمتى ًيعلم ًول ًعينه ًفي ًالكحل ًيقع ًمتى ًيدري ًالعين صاحب
ًويصبحً ًأمرنا ًمن ًشريعة ًعلى ًويمسي ًمنها، ًخرج ًوقد ًويمسي ًأمرنا ًمن ًشريعة ًعلى الرجل

 .( ) (وقدًخرجًمنها

احلديث األول ُيشب ه التمحيص بالغربال، ونتيجة التمحيص هي بقاء اإلنسان على حد 
 .من حد اإلميان كما هو واضحاإلميان أو خروجه منه، فاخلارجون من الغربال خارجون 

ليس هذا هو ما ينص عليه احلديث الثاين، امسع إذن تعليق الشيخ النعماين على احلديث، مث أ
 .( ) (ة، وترك ما كان يعتقد منهامامأليس هذا دليل اخلروج من نظام اإل) :يقول الشيخ

 .هو الوالية، واخلروج من أمرهم خروج منها كون واضحا ، فأمرهم وهذا ينبغي أن ي

 ..و..  وما ظنك بقوم يتفل بعضهم يف وجوه بعض، ويلعن بعضهم بعضا ، وُيكف ر األخ أخاه
 ؟ ترى هؤالء أمة مرحومة، جيمعها مبدأ التشيع آلل حممد آخر ما ستسمعه اآلن، أ إىل.. و
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ًالذيً: يقول Xاحلسني بن علي مسع  ) :عن عمرية بن  نفيل، قال  ًاألمر ًيكون ل
ًعلىً ًبعضكم ًويشهد ًبعض، ًوجوه ًفي ًبعضكم ًويتفل ًبعض، ًمن ًبعضكم ًيبرأ ًحتى تنتظرونه

ًبعضاًا ًبعضكم ًويلعن ًبالكفر، فقال احلسني .  ما يف ذلك الزمان من خري: فقل  له. بعض
X :ًكله ًكلهًفيًذلكًالزمانًيقومًقائمناًويدفعًذلك  .( ) (الخير

لًيكونًذلكًاألمرًحتىًيتفلًيعضكمًفيًوجوهًبعض،ًوحتىً: )Xاهلل  يب عبدوعن أ
ًكذابين  .( ) (يلعنًبعضكمًبعضاا،ًوحتىًُيسميًبعضكمًبعضأ

ًإذاً: Xقال أمري املؤمنني ) :وعن مالك بن ضمرة، قال ًأنت ًكيف ًضمرة، ًبن ًمالك يا
ًالشيعةًهكذا مري املؤمنني، يا أ: ؟ فقل  -وشبك أصابعه وأدخل بعضها يف بعض  - اختلفت
ًفيقدمً: قال ؟ ما عند ذلك من خري ًقائمنا ًيقوم ًذلك ًعند ًمالك، ًيا ًذلك ًعند ًكله الخير

ً ًرسوله ًوعلى ًاهلل ًعلى ًيكذبون ًرجالا ًأمرًًسبعين ًعلى ًاهلل ًيجمعهم ًثم فيقتلهم،
 .( )(واحد

ًكالنحلًفيًالطير: )Xوعن أمري املؤمنني  الذيًنفسيًبيدهًًفو: Xقوله  إىل.. ًكونوا
ًكذابين،ً ًبعضاا ًبعضكم ًُيسمي ًوحتى ًبعض، ًوجوه ًفي ًبعضكم ًيتفل ًحتى ًتحبون ًما ًترون ما

ًكالكحلًفيًالعينًوالملحًفيًالطعام - من شيعيتأو قال  -ًوحتىًلًيبقىًمنكم  .(  ..(ًإل

لعل هذا احلديث األخري الوارد عن أمري املؤمنني يكفينا مؤونة توضيح املراد من  :أقول
ة، إذ يتضح منه جبالء أن اخلالف بني الشيعة الذي يصل حد اللعن والتكفري األحاديث املتقدم

جزء من عملية الغربلة اليت تسفر كما عرف  قبل قليل عن خروج أكثر الشيعة عن والية أهل 
ًشيعتي: )X، فقوله البي   ًأومن ًمنكم ًيبقى ًل أي  -مرتبط مبا تقدم  (اخل... ًوحتى

فمعىن احلديث إنكم يا شيعة ال . يجة اليت ترشح عن اخلالفبل هو النت -احلديث عن اخلالف
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أي إن أكثركم . تزالون يف خالفكم حىت ال يبقى منكم إال كالكحل يف العني، وامللح يف الطعام
 .، ويبقى القليلخيرج من والية أهل البي  

هذا اخلالف بني الشيعة من : وأود هنا التعقيب بكلمات عسى أن تكون مفيدة، فأقول
هل أنا وأن  من البشر العاديني الذين ال منلك سلطانا  على غري  ؟ عسى يثريه أو يتسبب به

يفعل هذا ؟ بالتأكيد ال، فأنا وأن  ال منلك تأثريا  يف الغالبية العظمى من الشيعة، ومن  أنفسنا
يد ، فمن يكون غري فقهاء آخر الزمان ممن يتبعهم الناس باسم التقلالبد له من سلطان عليهم

 ؟ رمبا كان هذا بسبب بعض املغرضني: ؟ قد تقول األعمى

إن الواقع الشيعي يشهد مبا ال يقبل لبسا  أن الناس تبع ملراجعهم، فال ميكن  :فأقول لك
ملغرض أن حيقق مآربه على هذا املستوى الواسع الذي تنص عليه األحاديث، مث إن قولك هذا 

ث ال تريد، فلو أن ما تقوله صحيح فأين املراجع يلقي باللوم على فقهاء آخر الزمان من حي
مات تقال خلداع حنن حصن األمة، وأين دورهم يف إرشاد األمة، أم إهنا كل: الذين يرفعون شعار
 !األتباع ال غري ؟

احلق إن هذه األحاديث الشريفة من اخلطورة حبيث توجب على كل شيعي أن يعيد التساؤل 
 ؟ (أم على قلوب أقفاهلا)ة هاوية سحيقة يقوده فقهاء آخر الزمان، مرارا  وتكرارا ، وينظر إىل أي

إنً: )Xأختم هذا املبحث بروايتني تعززان الفكرة اليت يتمحور حوهلا، فعن أيب جعفر 
ًكماًدعاًإليهًرسولًاهللًًإلىقائمناًإذاًقامًدعاًالناسً ،ًوإنًاإلسالمًبدأًغريباًاأمرًجديد

ًكماًبدأ،ًفطوبىً  .( ) (للغرباءوسيعودًغريباا

ًواإلس: )Xاهلل  وعن أيب عبد ًكماًبدأ،ًفطوبىًللغرباءالمًبدأًغريباًا : فقل . سيعودًغريباا
ًكماًدعاًرسولً: فقال. يل ذلك هذا أصلحك اهلل اشرح مماًيستأنفًالداعيًمناًدعاءًجديداا

 .( ) (ًاهلل
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، أو قل منتحليه خروج أكثر أهله إىلإن عودة اإلسالم غريب كما بدأ تشري بوضوح  :أقول
 .ألندر كما عربت الروايات الشريفةعن حوزته حىت ال يبقى إال األقل، أو األندر فا

؟ أم لعلهم السبب يف خروج الناس من دين اهلل أفواجا ؟  ولي  شعري أين هم حصون األمة
ويصبح وقد خرج منها، أو يصبح  فإذا كان اإلنسان ميسي على شريعة من أمر أهل البي  

وميسي وقد خرج منها، فالبد أن يكون هذا التحول املفاجئ الذي  شريعة من أمرهم على 
يشبه خروج الكحل من العني ال يدري صاحبه به ناجتا  عن فتنة مجاعية أوقعُه هبا الكرباء 

 .والسادات الذين أسلم هلم قياده

 ؟ دأما الذي أخرج األمة عن دينها، حىت عاد غريبا  كما ب: السؤال اآلن ،إذن

بل إهنا  !! لمي الكالم الع إىلالسباب منها  إىلوعلى أية حال فإن كلماتك اليت كتبتها أقرب 
 !!كذلك بالتأكيد 

 ...(ان وقته انتشر ذلك العلم من نفسهح إذاله علم )قال  املورد الثالث) :ويقول

الف هدفه خي باملعجزة فظهور اإلمام ،هل هو كشف املعاجز ؟ أي علم تقصد :التعليق الرابع
مل  إنيهدي الناس ليموت من مات على بينة وحيىي من حىي على بينة  أنالشرعي الذي يريد 
املعجزة هو  إظهارن إف ،األخرىضرورة له مع توفر السبل  وهذا ال ،باإلعجازتنحصر اهلداية 
يهتدي ف ،لإلميانسبب قهري  أمامن العبد يصبح أل ؛االختيار يف التكليف واالمتثالخمالف ملالك 
املؤمنة  ةالنخب إلنتاج اإلهليوبالتايل ينتفي مالك االمتحان واالختبار  اإلعجازاجلميع بسبب 

قد اصطفاهم اهلل من الناس بعدد ثالثة مائة  األنصار إنن قل  إو  ،Xالصاحلة لنصرة اإلمام 
وال  بياءبأنفهم ليسوا  ،حيتج املؤمنون ويقولون ما ذنبنا مل نكن من هؤالء آنذاكوثالثة عشر 

تكون  أنفاجلربية بالتكليف باطلة فالبد  ،فهل فرض اهلل اجلرب على هؤالء دون غريهم بأوصياء
فهم بعقوهلم اهتدوا وهداهم اهلل الستعدادهم التام  ،أمرينبني  األمرالنخبة املؤمنة ناجتة على حنو 

 ال نإذ ،Xنصرة لإلمام ملعرفة احلق ونصرته فاجتازوا االمتحان بنجاح واستحقوا درجة القرىب وال
تستشهد بكالمه يف  ألنكنذكره )حاجة لطرح املعجزة وكما يقول السيد الصدر يف موسوعته 
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 األصلحويكون الطريق الطبيعي هو  يف دعوة اإلمام اإلعجازينتفي طريق  بأنه( بعض كالمك
 .دعوته أحقيةلبيان 

كان   وإال األمرمل ينحصر هبا  اغري قائم على املعجزات م اإلهليةالدعوة  أسلوب إن) :فقال
باملعجزات وألستطاع السيطرة على العامل بني عشية  أوىليف نصره على قريش  اإلسالمنيب 

مبقدار الضرورة  إال Xاملهدي  ةنقول بوجود املعجزات يف طريق نصر  ومن هنا ال ،وضحاها
 .بعد الظهور تاريخ ما( بديل عنها اليت ال

 للتبليغ هو طريق طرح الدليل العلمي وهو الطريق الطبيعي رهاوأيسموجودة  األخرىفالطرق 
البي   أهلكما سنه  وهو ،X هو الطريق الذي رمسه اإلمام  الباقرو  ،احلجة إمتاميف  األسهل
 نأواملعلوم  ،(علم الناس باحلالل واحلرامأيظهر القائم وهو ) :Xفقال  ،أحقيتهم إلثبات مجيعا  

والسرية املقدسة  التفصيلية أدلتهطريق استنباط احلكم الشرعي من  معرفة احلالل واحلرام هو عن
 إال شرعيا   مل يعطوا حكما   أهنم جرت على (لسالما الصالة وعليهم )البي   وأهلللرسول 

ُمهِّد لإلمام  ،التأويل أون بالتنزيل آوعضدوه بالدليل من القر 
باحلالل  األعلمهو  وهبذا يكون امل

دون  Xمواله املقدس احلجة ابن احلسن  بأحضاند املؤمن احلقيقي نفسه واحلرام وبالتايل سيج
عليه  أعدائهوهو يكشف اإلمام  وشخصه املبارك ويدل  من يدعي البنوة لإلمام إتباع إىلاحلاجة 

فالروايات تدل على بطالن دعوتك  ،لإلمام وليس سفريه ورسوله وابنه عدوا   وعلى مكانه فذلك
 (.لضالة املظلة  موافقه لدعوتك اوليس

ن وقته انتشر له علم إذا حا)لمدعو ناصر املهدي أن يعلم أن البد ل يءقبل كل ش :أقول
، وعليه ال أدري هل إن تساؤالته هو حديث من أحاديث أهل البي  ( ذلك العلم من نفسه

موجهة للمعصوم ؟ وعلى أية حال مل يقل أحد منا أن العلم  -يبدوعلى ما  االستنكارية -
ستظهر  -كما هو معلوم من روايات أهل البي    -قصود هو املعجزة، وإن كان  املعاجز امل

لطيف حقا  أن تصدر مثل هذه الكلمات عن  يءولكنه ش. على يدي القائم بصورة غري مسبوقة
 !!أحد مقلدي الصرخي الذي طاملا طبل للمعجزة األصولية 
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الذي ينبغي أن  واالختبارإلميان بالغيب لة اديثه عن املعجزة وكوهنا خبالف مسأواحلق إن ح
إىل ولكن بعض ما ورد يف حديثه حيتاج . ه الناس هو حديث صحيح على اجلملةخيضع ل
إال إذا وجدناه  (رمحه اهلل)، فعلى سبيل املثال حنن ال نستشهد بكالم السيد الصدر التوضيح

ال تأيت  Xرام بالنسبة للقائم وكذلك فإن معرفة احلالل واحل. موافقا  ملا ورد عن أهل البي  
 .االستنباط، كما يزعم ناصر املهدي، وإمنا هو علم علمه اهلل لهعن طريق 

ال قيمة له إال مبقدار تعبريه عن أخالق أتباع ( كذا)وما تبقى من كالم ناصر املهدي 
 !!املعروفة  الصرخي

لقائم وميزته عن اإلمام  كل الصفات اليت ذكرهتا الروايات ل) :قال: املورد الرابع) :لويقًو
وهو  ،ةالبصر  رأسهومسقط  ،محدأفالسيد امسه  ،محد احلسنأتنطبق على السيد  Xاملهدي 

يتسم بالطول ورشاقة  ،مسر الوجهأ ،حزاز رأسهويف  ،ثرأبوجهه  ،عريض املنكبني ،ئر العيننيغا
 .(مة سوداءأ وأمه ،إسرائيليجسمه  ،البنية

 ، البي  أهلف على الروايات الشريفة الصادرة من هذا التفا إن :التعليق اخلامس
القائم  أنوليس كما تدعي  X كنية لإلمام  أوالقائم هو صفة  أنفالروايات مجيعها تذكر 

 القائم واملهدي هو شخص واحد نأعلينا يف مورد سابق  الروايةوقد مرت  ،وهو ابنه آخرشخص 
 .Xوهو اإلمام  الثاين عشر 

 :ا املعىنهذ إىليشري  ليك ماإو 

 ، عن أيب جعفرحممد بن حيىي، عن حممد بن احلسني، عن ابن حمبوب، عن أيب اجلارود - 
X، لوح فيه يديها  وبني دخل  على فاطمة ): قال ،عن جابر بن عبد اهلل األنصاري

 وثالثة منهم ، ثالثة منهم حممدXآخرهم القائم  ثين عشرإفعددت  ،أمساء األوصياء من ولدها
 (.علي

 حدثنا حممد ابن احلسني: قال ،حدثنا سعد بن عبد اهلل: قال ،اهلل عنه يحدثنا أيب رض - 
ن جابر بن ع ،X، عن أيب جعفر بوب، عن أيب اجلارود، عن احلسن بن حمبن أيب اخلطاب
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فعددت  فيه أمساء األوصياء وبني يديها لوح دخل  على فاطمة ): قال ،عبد اهلل األنصاري
 (.منهم علي وثالثة منهم حممد ئم ثالثةالقا آخرهم ثين عشرإ

عليهما ) عن أيب جعفر ، اجلارودعن أيب ،رواه بأسانيده الكثرية عن احلسن بن حمبوب - 
وبني يديها لوح فيه أمساء األوصياء من  دخل  على فاطمة ) :قال ،عن جابر ،(السالم

 (.م علي، ثالثة منهم حممد وأربعة منهثىن عشر آخرهم القائمإ ولدها فعددت

عن أمحد بن حممد  ،حدثنا أيب: قال ،حدثنا احلسني بن أمحد بن إدريس رضي اهلل عنه - 
عن أيب جعفر  ،عن أيب اجلارود ،عن احلسن بن حمبوب ،بن عيسى وإبراهيم بن هاشم مجيعا  

X، وبني يديها لوح فيه  دخل  على فاطمة ): قال ،عن جابر بن عبد اهلل األنصاري
 .( يثالثة منهم حممد وأربعة منهم عل Xآخرهم القائم  ثنا عشرإفعددت  أمساء األوصياء

حممد  ابن حيىي، عن ، عن حممدأخربين أبو القاسم جعفر بن حممد، عن حممد بن يعقوب -5
، (عليهما السالم)حممد بن علي  ، عن أيب جعفربن احلسني، عن ابن حمبوب، عن أيب اجلارود

 (عليهما السالم)بن  رسول اهلل  دخل  على فاطمة): قال ،عن جابر بن عبد اهلل األنصاري
آخرهم القائم من  ثين عشر امسا  إفعددت  ،أمساء األوصياء واألئمة من ولدهاوبني يديها لوح فيه 

 (.يمنهم حممد، وأربعة منهم عل ، ثالثةولد فاطم

 أوذكروا يف اللوح الرسول وقد  أوصياءثنا عشر وهم إ األئمة أنوهذه الروايات املتقدمة تذكر 
القائم  وآخرهم األوصياء وأولمن علي وصي رسول اهلل  أهنمالذي ورد و  آخرالصحيفة يف معىن 

حممد الباقر وحممد اجلواد وحممد املهدي وهو القائم ) :وهم ،ثالثة منهم حممد األوصياء آخر
 أن وهل  ،صيةابتدع  تلك الو  أينفمن  ،احلسنمحد أمل تذكر الروايات وصي امسه و  ،(آخرهم

 .من تلك الروايات الوصي الثالث عشر وقد سقط مقامك يف الطبع سهوا  

: روى الصدوق يف كتاب اخلصال وكمال الدين بسند يف غاية الصحة، عن أبيه، قال -6
حدثنا يعقوب بن يزيد، عن محاد بن عيسى، عن عبد اهلل بن : قال ،حدثنا سعد بن عبد اهلل

 ،(رضي اهلل عنه)عن سليم بن قيس اهلاليل، عن سلمان الفارسي مسكان، عن أبان بن تغلب، 
أن   :وإذا احلسني على فخذيه وهو يقبِّل عينيه ويلثم فاه وهو يقول دخلُ  على النيب ): قال
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أبو األئمة، أن  حجة ابن حجة أبو ُحَجج تسعة من صلبك،  سيِّد ابن سيِّد، أن  إمام ابن إمام
 (.تاسعهم قائمهم

لكليين قدس سره يف كتاب الكايف بسند صحيح عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وروى ا -7
يكون تسعة ): قال ،Xعن ابن أيب عمري، عن سعيد بن غزوان، عن أيب بصري، عن أيب جعفر 

التاسع هو القائم الذي هو اإلمام   إنالحظ  (.....محلسني بن علي، تاسعهم قائمهأئمة بعد ا
وهاتان  ،نه وصي اإلمام املهديأد احلسن املدعي محأعسكري وليس ن الاملعصوم حممد بن احلس
و شخص واحد وليس شخصني  اإلمام  املهدي والقائم ه نأكد على تؤ الروايتان وغريها الكثري 

 (.كما تدعي

، فيذهب مطلع كتابه يطل برأسه هنا أيضا   اخلطأ الذي ارتكبه صاحب الكتاب يف :أقول
 .صل البحث شوطا  آخررته األوىل ألاملؤلف مع مصاد

الرواية األوىل والثانية تستثين علي أمري املؤمنني : النسبة للروايات اليت يستشهد هبا، أقولوب
X وكذلك فإن العدد مع علي هو من أبناء فاطمة كما هو معلوم إذ ليس ،X ال يستقيم ،
 :هم ،يكون لدينا أربعة أمساؤهم عليفمعه 

 .مري املؤمننيعلي أ

 .علي السجاد

 .علي الرضا

 .(عليهم مجيعا  الصالة والسالم)علي اهلادي 

 د األوصياء من ولد فاطمة عد  تُ  هناأإذ  ،مضمون الرواية الثالثة مضطرب ن  أومن الواضح 
، وهكذا القول يف بقية الروايات!  يف جردة احلساب Xويف الوق  نفسه تدخل أمري املؤمنني 

ها حني إلي امتدتواملرجح أن يد النساخ قد ( من ولدها)ة م الرواية الرابعة مل ترد فيها عبار نع
 .أعياهم فهم املراد منها
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 ومل الطوسي، الشيخ غيبة ومنها الشيعية، املصادر أمهات من الكثري يف مروية فهي الوصية أما
 إىل اإلساءة إال ويأبون عمر، سنة ركوب إال يأبون الصرخي مقلدي أن ويبدو تزعم، كما نبتدعها
 .( ) (جاهليةًميتةًماتًيوصًولمًماتًمن: )ورد فقد ، لرسولا مقام

 هو القائم أن لعلم  جيدة قراءة هبا استشهدت اليت اآلنفة الروايات قرأت جاهل يا أنك ولو
 . فاطمة ولد من عشر اإلثين عدة يكمل من فهو ، اهلل رسول وصية يف املذكور أمحد

 يف قل  كما فنحن املركب، جهلك إىل يشري هبا ادفاالستشه والسابعة السادسة الروايتني أما
 القائم هو ابنه بأن ونقول ،القائم هو X احلسن بن حممد املهدي بأن نقول البحث هذا مطلع
 ال نناأ ذإ تتوهم، كما طرحنا تنقضان ال الروايتان فهاتان. هناك ورد الذي التفصيل على أيضا ،
 بسلوكهم اخلونة الزمان آخر فقهاء يفعل كما X احلسن بن حممد اإلمام املهدي دو وج ننكر
 يف جاء ملا فهمك عدم فإن وهكذا. اللسان ةقلقل مستوى على بوجوده يقولون كانوا وإن العملي
 .املزالق هذه يف أوقعك قد( ... موجز) كتاب

ذكرته من الصفات والعالمات فنقول نعم هي صفات  ما إن: )السادسيف التعليق  ويقول
 األساسيولكن ليس  هي الدليل ( سالم اهلل عليه)املهدي  ية ذكرت لإلمام وعالمات حقيق

محد ألشخصية اليت تدعيها باسم القائم على فصل ا ليس  دليال   إهنا أخرىبعبارة  أو ،هملعرفت
الروايات  إليها أشارتاحلسن صاحب تلك العالمات املنتحلة وبني الشخصية احلقيقية اليت 

( سالم اهلل عليه) األمرا وهي شخصية اإلمام  املهدي القائم صاحب وذكرت تلك العالمات هل
عليهما )وهي شخصية واحدة اليت هي اإلمام املهدي املعصوم بن اإلمام احلسن العسكري 

غري  األمر أصبحنه يف الوق  احلاضر أ أيضا  ليك إو  القارئ إىلنلف  النظر  أنوالبد  ،(السالم
 هتيئ أنواليت يقودها اليهود  واإلقليميةت االستخباراتية العاملية على املنظما متعذر بل سهل جدا  

 .على قضية اإلمام  العادلة احلقة وتزينه بتلك العالمات حىت يتم التظليل رجال  

 وما ،الرياء والكذب واخلداع موجود إمكانيةومادام   ،دام  وسائل التجميل موجودة فما
شخص جعل بعض ظواهر الروايات  أليميكن  نهإيدعيه أي شخص ف أنميكن  التأويلدام 

                                                           

 .2 4ص  ج: مناقب آل أبي طالب - 
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نه ال يثب  الوجود والتحقق يف إف اإلمكانوحىت لو ثب   ،وخداعا   بل كذبا   تنطبق عليه ظاهرا  
وعلى هذا الفرض  ،أيضا  يف حقه  اإلمكانخصوص هذا الشخص املدعي دون غريه ممن يثب  

 محد احلسن دليال  أ فليس لديك يا  عيفاالحتماالت تكون كثرية وكثرية فعلى من ينطبق املورد الشر 
هو لصرف املؤمنني الشيعة  أخرىهذا من ناحية ومن ناحية  ،عليك واقعا   بانطباق ظاهر الرواية

هيونية تلك الدعوات املنحرفة الضالة املنبثقة من صميم الغرب والص وإتباع ةالدعوة احلق أيعنها 
معني له وبالنتيجة ينخرم شرط الظهور  ناصر وال ال وحيدا   احلقيقي غريبا   العاملية لكي يبقى اإلمام

الل ظهور الكذابني تعود العادلة من خ لقضية اإلمام أو التشويهاملقدس وهو توفر القاعدة املؤمنة 
، البي   أهلودعوته ومبادئه باحنراف سلوكهم وتصرفهم عن خط  حلقيقية اإلمام املشوهني

بعني االعتبار ظهور الكثري من الكذ ابني  أخذنا إذا وحا  كد هذا االحتمال وتزداد القضية وضؤ وي
 .املنحرفني الذين يدعون املهدوية والنيابة عن اإلمام

يف  Xاملهدي  كال االحتمالني وهو ضرب لإلمام   أوحد االحتمالني أيتحقق  أن ماإف
تكون  ذا الوهب كالمها معا    أوحد الصورتني أحتقق  أن إمان دعواك إف األساسوعلى هذا  ،الصميم
الدليل  وأما ،العالمات املذكورة دليل لك بل عليك باعتبارها مؤيدة للدعوة احلقة إىل اإلشارةتلك 

لك  فإننااثب َ  ذلك بالدليل العلمي  إناحلقيقي فهو العلم والربهان دليل االعلمية باحلالل واحلرام 
 .(ذلك إىلكما تشري الروايات نك من دعاة املهدوية الكاذبة  إف وإالمدانون ولدعواك مصدقون 

احلسن هي  من أين لك إن الصفات والعالمات اليت نقول بانطباقها على السيد أمحد :أقول
 صفات وعالمات منتحلة ؟

 ة للشتم فقط ؟هل األمر بالنسبة لك ال يعدو عن كونه مناسب

 ما ورد يف  إىلأنك التف  لقدمي نفسه وتقع يف احلفرة نفسها، فلو مث ها أن  تعود خلطأك ا
حلسن واملهدي األول أمحد احلسن من متييز بني اإلمام  املهدي حممد بن ا( ... موجز)كتاب 

 !!!النشغل  بتأملها بدال  من هذا اهلراء الذي تسميه ردا  ( سالم اهلل عليهما)

وصرمت ترددوهنا وراءه  أما مسألة التزيني كما تسميها فهي نكتة سوداء ابتدعها الصرخي 
ببيانات أخرى حتدد  مشفوعة ، فالعالمات واألوصاف اليت ذكرها أهل البي  اواتكالببغ
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وسواها من عالمات وأدلة  ،؛ منها العالمات اليت تصف علمه واحتجاجه بالوصيةشخصية القائم
، أما االقتصار على عالمة واحدة من قبيل يه هذه املواصفات يكون هو القائمف اجتمع فمن 

هو يفتح الباب  ، إذوتوجيه الطعون واإلشكاالت هلا فهو أمر خطري جدا  ية املواصفات الشخص
املبطلني لتوجيه سهامهم لكل عالمة على حدة ليتحصل باجملموع نفض اليد  على مصراعيه أمام

، هذه هي النتيجة اليت تنتهي هذه هي النتيجة اليت يريدها، أو لنقل بلغة خمففة. الماتمن كل الع
 .لصرخي املتنيليها خترصات فكر اإ

 ، فالدعوات الضالةل نقلهأما الضجيج الكثري الذي تنقله عن الصرخي فليتك تأمل  فيه قب
ة احلق ، فمن املعلوم أن رايل الدعواتاليت عرفها تأريخ التشيع ال ينبغي اختاذها ذريعة حملاربة ك

يتخذ من الشبهات  ، ليميز اهلل اخلبيث الذيالبد أن حتفها رايات ضالل، وهذه سنة اهلل تعاىل
واقع الرايات )لذي يهديه نقاؤه إىل الراية احلق، بل إن هذا الواقع عاذرا  لسقطاته من الطيب ا

 .اتمما دل  عليه الكثري من الرواي( املشتبهة

فإن املبالغة يف كثرة مدعي النيابة واليمانية حماولة للخلط إلثارة حفائض  ،حال أيوعلى 
ادعاء النبوة نادر وهو باطل بداهة ن أفاحلقيقة . دعوة احلق هايفة مبا وإبعادهم عن كل دعو الناس 
العامة فهو  أبناءادعاء املهدوية من قبل  وأما ،القطعية بعدم وجود رسول بعد حممد  لألدلة
هو من ذرية علي وفاطمة  Xاملهدي  اإلمام أنالقطعية على  األدلةضروري البطالن لقيام  أيضا  

 .البي   أهليكون من غري مذهب  أناملباشر وال ميكن  Xي وابن احلسن العسكر 

كان الشخص   إذاباطل ضرورة  أيضا  مدعي املهدوية من الشيعة فهو يف غاية الندرة، وهو  وأما
هو  Xاملهدي  اإلمام أنالقطعية على  األدلةدل   ألنه ؛اآلنوهو مولود  واألم األبمعروف 

فمن ادعى  ،سنة ألفمن  أكثرولد قبل  وقد نرجس  وأمه Xابن احلسن العسكري 
 .أصال   إليهخالف ذلك فال ينبغي االستماع 

محد احلسن مل فالسيد أ ،األمرمث زج االدعاءات املهدوية يف املوضوع حيلة شيطانية لتهويل 
 .النبوة ومل يدع Xاملهدي  اإلمامنه أيدع 
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ادعى  أحدا   أن Xسكري ىل احلسن العقضية اليماين فلم أمسع من عصرنا احلايل وإ وأما
محد وارتد السيد أ أتباعكان من   ألنه ؛غري حيدر مشت  وهو باطل ضرورة أصال  تلك الشخصية 

 .عنه

يف عصر الغيبة الكربى فاالدعاءات كلها كان  يف  وحىت ادعاء السفارة يكاد يكون معدوما  
عاءات اليت مل يلتف  أو رمبا تكون بعض االد ما عدا حممد علي الباب  األربعةزمن السفراء 

 .أو ال يلتف  إليها أصال  

 بأنهوهل علم  زوجته  ،اإلمام بأنهزوجته  أهلوهل علم  ،ولكن كيف تزوج اإلمام) :ويقول
 وإذا ،يعرفونه بي  وعشرية كيف ارتبطوا به وزوجوه وهم ال إىلمل يعلموا به ومل ينسبوه  فإذا ،ماماإل

 بأدق أو ،للناس أمرهكيف مل يعلم به الناس ومل يكشف   الذرية وإجنابعرفوه بعد فرتة الزواج 
تجهول يثري السؤال واالستفهام حول  أمر إىل باإلشارة أمرهمل يكتشف الناس  العبارة كيف

 .شخصية هذا الرجل اجملهول الذي تزوج

هو للحفاظ على حياته  اإلخفاءوهذا  أهلهانه تزوج ومل يعرف به ال زوجته وال إفلو قل  
 ابنه كما تدعي وهو إرساليكشف شخصه ويعرف الناس به من خالل  اآلنكيف   إذن، الشريفة
وذرية  أوالدخرب عن وجود أوبعد ما ظهر ولده فهل  ،ة عن نفسه يظهر ويكشف قناع الغيبمل
هي  فأينيف دعواه  ن كان صادقا  إو  ،فلماذا يدعي هو فقط دون غريه منهم ،اآلنهم  وأين ،غريه

 إن أمحد منهم نفسه للناس أف ر  فهل ع ،ليت مل يكتشفها الناسلعشرية العظيمة االذرية الكبرية وا
على وجود  عرف نفسه فقط وجعل نفسه دليال   وإذا ،ف نفسه فقطر  محد احلسن هو الذي عأ

ن دليل إكان اخلرب منه فقط ف فلو ،اإلمام وعائلته وذريته فهل هذا دليل للناس على صدق مدعاه
كنتم   إنلم واليقني عند املقابل حبيث يصدق بدعواه قل هاتوا برهانكم حيقق الع املدعى ال
 ؟ ..... صادقني

نك من أو  ،املعروف بعشريتك ونسبك وسلوكك وماضيك ......محد أنك أبل حنن نعلم 
 .(البي   أهل إليها أشاردعاة املهدوية الكاذبة الذي 

 :أقول
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، فنحن ال منلك جوابا  سك عن جواهباواخل فاحبث بنف.. .و... كيف تزوج و: أما أسئلتك
هنم أكثر حكمة منا ومن املدعني بأ Xعليها وال يهمنا معرفته، وكذلك حنن نعتقد بأن اإلمام 

ين أعتقد أن أسئلتك هذه أ، واحلق (اخل...كيف يتزوج وممن ) أصحاب فكر متني وهو أعلم بـ
وكان عليك أن تتوجه  Xم املهدي فأن  على ما يبدو تريد دليال  على وجود الذرية لإلما ،سفه
رد احلاسم ال)ب كتا  إىلارجع : ؤال مباشرة بدل التفيقه والتعامل، ويف هذه احلالة نقول لكبالس

 .(على منكري ذرية القائم

وخبصوص العشرية حاول أن تسأل الشيخ الكوراين فقد قال يوما  إنه التقى بأناس كثريين يف 
 .Xهدي اإلمام  امل إىلصعيد مصر ينتسبون 

 -، ولكن يبدو األنصاري وليس السيد أمحد احلسن هو ...( موجز)أخريا  إن مؤلف الكتاب 
هو  رمبا كان ألن مؤلف كتابك ؛املؤلف هو السيد ن  أنك تصر على أ - ند اهللوالعلم ع
 !الصرخي؟

 ثالث من شعبان يوم والدة اإلمامذكر يف دعاء يوم ال :قال :املورد السادس) :ويقول
من  األئمة أناملعوض من قْتلِه  :قوله إىل ،حبق املولود هبذا اليوم أسألكهم لال" :Xنياحلس
 ".من عرتته بعد قائمهم وغيبته واألوصياء ،أوبتهوالفوز معه يف  ،والشفاء يف تربته ،نسله

ويف هذا ( املمدود بالنصرة يوم الكرة) :وهي ،من الدعاء ةنك اقتطع  عبار إ :التعليق التاسع
 إلرساءلتكون سبب  حني ظهوره أو رجعة اليت تتحقق بعد ظهور اإلمامالداللة فيه على التكون 

 .(قواعد دولته املقدسة

االستشهاد، ليس ما مت اقتطاعه مما يدخل يف موضع الشاهد وال تأثري له على نفس   :أقول
ا موضع ، أمفالدعاء له Xاملمدود بالنصرة يوم الكرة هو اإلمام احلسني : وإليك البيان
ًمن: )هو املضمون الوارد يف الدعاء وهوف االستشهاد ًوغيبتهًواألوصياء ًقائمهم ًبعد  ،(عترته

هنا يأتون بعد القائم وبعد غيبته، أي يف دولة العدل اإلهلي، باستثناء أوهلم فاألوصياء املذكورون 
 (.انظر الوصية)لدليل على وجوده يف عصر الغيبة الذي دل ا( أمحد)



 11................................... ................ 3ج  / تقوالت املعاندين دحض

 هو ظهوره اإلمام قبل من تكليف اإلمام ولك قبل من وصي بأنك طرحته ما إن) :ويقول
 اإلمجال وعند اإلمجال يتعني االحتمالني ورود ومع ،ذلك عدم احتمال يقابله احتمال عن عبارة
 .(عليها دليل وال ادعاء تجرد دعوتك تكون وهبذا االستدالل يبطل

، فإذا كن  تعتقد بوجود ما جية هلاألة ادعاءات ال حقيقة خار ليس  املسألة مس: أقول
 !أمام  املناقشة ؟آخر فعليك أن تسمعنا إياه لنرى هل يصمد  احتمالتسميه 

 حدأ يعلن مل نهأ لك نؤكد بل ذكرت كما اهلل حاكمية مبدأ من اجلميع يتنصل مل) :ويقول
 يف املهدي غري لنا قائد وال نآالقر  غري لنا دستور وال هلل احلكم نأب األمر هذا احلسين السيد غري
 إذاعات ونقلتها والداين القاصي هبا ومسع ونشرت سجل  وقد ،أنصاره وحتركات بياناته

 .(األمر هذا لك يذكر ومل العامل وفضائيات

، كيف مل يتنصل صرخيكم من مبدأ حاكمية اهلل وهو من دخل سبحان خالق العقل: أقول
يحة الذي أصدره صرخيكم مشفوعا  بقراءة عسى ، وإليك البيان الفض(الوالء)االنتخابات حبزبه 

 :التقليد األعمىأن تنتفعوا وتنزاح عن أعينكم غشاوة 

ً:نصًالبيان

 إىل من يهمه األمر

 :بسمه تعاىل

الشر ين بل أهون  أهون( الدكتاتورية)أشرنا يف مناسبات عديدة أنه رمبا يكون حكم الفرد 
املأساوي الدموي الذي مير  به العراق وشعبه  ، ومن املؤسف املبكي أن احلالالشرور للمجتمع

املغلوب على أمره ال يناسبه يف هذه الظروف وهذه املرحلة إال ما يسمى باحلكم الفردي 
أن يكون الشخص احلاكم من  إليهونتمىن ونرجو بل نسأل اهلل تعاىل ونتوسل ( الدكتاتوري)

ؤسسات والتكتالت اليت شكل  ، نقول ذلك ألن املنيني املخلصني العادلني املنصفنيالوط
وتأسس  باسم الدميقراطية وحكم الشعب صارت معرقلة لعمل احلكومة بل أصبح  هذه 

، ل خطوة وعمل فيه خري وصالح لألمةاملؤسسات والتكتالت ومنابرها معرقلة ومهد مة لك
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ضوعية فاألنسب واألفضل بل املتعني إيقاف عمل مثل هذه املؤسسات إىل حني توفر الظروف املو 
، وعليه فال يوجد اعرتاض على ما يسمى حبكومة إنقاذ وطين أو حيحة الصاحلةاملناسبة الص

حكومة انتقالية أو انقالب عسكري ما دام يصب يف مصلحة العراق وشعبه ويوقف أو حيج م 
، فالواجب إيقاف هذا النزف والزهق للدماء واألرواح سفك الدماء وزهق األرواح الربيئةويقلل من 

 .مىغض النظر عن املسب

بر  أو فاجر، يعمل يف أمرته املؤمن، ويستمتع  البد للناس من أمري) : Xقال أمري املؤمنني
فيها الكافر، ويبلغ اهلل فيها األجل، وجُيمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ 

، ويسرتاح من فاجر  .1 خطبة  ج :البالغةهنج  (به للضعيف من القوي، حىت يسرتيح به بر 

املهم بل الواجب األهم هو إيقاف نزيف الدم وزهق األرواح ودفع ومنع كل  إنقلنا ونكرر 
، وال فرق يف ذلك ه املفسدة الكبرية والقبح الفاحشاألسباب والعوامل واملقدمات املؤدية إىل هذ

غري معروف وغري مشرتك فيما  ، وسواء كان احلاكمنيا  أم شيعيا  عربيا  أم كرديا  سواء كان احلاكم س
أم كان مشرتكا  يف العملية السياسية وتوفرت ( وهو األفضل واألنسب)يسمى بالعملية السياسية 

، فمثال  ليكن املالكي أو الزوبعي أو الطالباين أو غريهم روط الوطنية واألخالقية والشرعيةفيه الش
ئاسي أو اجمللس احلاكم أو أي عنوان أحدهم مبفرده أو مع آخر أو آخرين على حنو اجمللس الر 

 .آخر املهم حتقيق الغرض واهلدف الوطين واألخالقي والشرعي والتارخيي

 .واهلل تعاىل املوفق واملسدد واملعني والناصر

 يد احلسينالس                                                                                                              
 هـ7    /شوال /6

ً:القراءة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

، والصالة والسالم على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم حلمد هلل على بالئه وعظيم نعمائها
 .تسليما  
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 :قال الشاعر قدميا  

 أوردها سعد وسعد مشتمل          ما هكذا تورد يا سعد اإلبل

، بل يدعي أنه األعلم، بل يصدر عن رجل يدعي التدين الكالم مثل هذاأ ،سبحان اهلل
أال يعلم حممود الصرخي أن عقيدة اإلسالم يف تعيني !! يدعي والية األمر على شيعة آل حممد 

برمته يدور  ال يعلم أن اإلسالمهلي أو حاكمية اهلل تعاىل ؟ بل أاحلاكم تتمثل مببدأ التنصيب اإل
 ؟( صبه اهلل تعاىل ال البشرحلاكم ينإن ا)مدار هذه احلاكمية 

 ،من أجله أزكى الدماء والغريب أن الصرخي يربر تنصله من املبدأ الذي دفع آل حممد 
وضحوا من أجله بكل غال ونفيس يربره بقول متهاف  هو أن  دماء سيد الشهداء 

ىن الناس لعراقي وعااليت جلبها احملتل الكافر قد جرت الويالت على الشعب ا( كذا)الدميقراطية 
إىل طريقة الديكتاتورية يف احلكم، ، وعليه رأى بفكره الثاقب املتني ضرورة اللجوء منها األمرين
وال !! عسكري ينقذ األمة من شرور الدميقراطية  انقالبحبرقة املخلصني أن حيدث والرجل يدعو 

، أم إن كالمه كان كله فلتة االنقالب العسكري من ويالتأدري هل فكر الصرخي مبا قد جيره 
 !ت الفكر املتني وقى اهلل شرها ؟من فلتا

على الناس غري الويالت إن الدميقراطية األمريكية وكل دميقراطية ال جتر  ،نعم :أقول للصرخي
وليس ذلك  ،(وذقتم وما هو عنه باحلديث املرجموقد علمتم )، ومثلها احلكم الديكتاتوري واملرارة

واألخالقية ال تصلح ما مل تناط  واالقتصادية واالجتماعيةو أن احلياة السياسية إال لسبب وحيد ه
، هذا ما يقوله اإلسالم وما يقوله مذهب أهل البي  ناس لويل اهلل الذي نصبته السماءقيادة ال

احلاكم الديكتاتوري أو الدميقراطي  ل  نفسك أن تظن بأن  فأين أن  منه ؟ وال أدري كيف سو  
الصالح ؟ أبلغ بك األمر  إىلبركب األمة  ريسيما تسميها الظروف املناسبة ميكن أن حني تتوفر 

ات تقول بأن الواقع يستدعي اآلن أو يف أي وق  من األوق؟ أ أنك صرت تشك بدين حممد 
 !يستوعب كل األزمان وكل الظروف ؟ ، هل اإلسالم بظنك التعطيل مبدأ حاكمية اهلل تعاىل

ًأمير: )Xا ورد عن أمري املؤمنني وما معىن استشهادك مب ًمن ًللناس ًفاجر،ًًبرًًّلبد أو
ًالفيء،ً ًبه ًوُيجمع ًاألجل، ًفيها ًاهلل ًويبلغ ًالكافر، ًفيها ًويستمتع ًالمؤمن، ًأمرته ًفي يعمل
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ًبرًّ ًبه ًيستريح ًحتى ًالقوي، ًمن ًللضعيف ًبه ًويؤخذ ًالسبل، ًبه ًوتأمن ًالعدو، ًبه ،ًويقاتل
ًفاجر ًمن ، إذن إليهايوافق مقولة احلكم الدكتاتوري اليت ذهب   أتظن أن هذا القول ،(ويستراح

 أي علم وأي أعلمية هذه اليت تتبجح هبا ؟

أن الناس حباجة إىل هنا بصدد تبيني حقيقة تكوينية ال تشريعية هي  Xأمري املؤمنني  إن  
، رتشريعا  يصحح تسلط الديكتاتور، أو الفاج وبكلمة أخرى هذه املقولة ال متثل. حاكم أو قائد

، وأما من يعني هذا احلاكم وما تمثل بضرورة وجود حاكمبل فقط التأكيد على حقيقة تكوينية ت
 .هالته فهذا قد تكفلته نصوص أخرىهي مؤ 

أما نزيف الدم وزهق األرواح فال يوقفه حكم املالكي وال الزوبعي وال الطالباين الذين 
 .بل ال يوقفه غري حجة اهلل يف أرضه ،تتملقهم

 دعواك أبطلنا فقد والوصية األمر صاحب بأنك ذكرته ما إن: التعليق الثالث عشر) :ويقول
 القائم بأنه املتواترة بالروايات ثب  وقد ،X املعصوم اإلمام املهدي هو األمر صاحب نأب سابقا  
 فهذا X املهدي اإلمام  بأنك ادعي  نفإ ،X احلجة وهو املهدي وهو األمر صاحب وهو
 .(دليل بال ادعاء فهذا اإلمام املهدي ابن نكإ قل  نوإ ،ورسوله ووصيه ابنه بأنك قولك يناقض

 :، بل قالبأنه صاحب األمر والوصية ...( موجز)مل يدع صاحب كتاب  :أقولمرة جديدة 
هال ناقش  أدلته وكفيتنا ، فلسيد أمحد هو صاحب األمر والوصية، وأثب  كل ذلك باألدلةإن ا

فمن يقول إن السيد أمحد احلسن هو ابن اإلمام :  تناقضك أن إىل، مث أال تلتف  شر سفهك
؟ وهل قولنا أنه ولده ورسوله حيمل  Xاملهدي ورسوله كيف يُتهم بأنه يقول بعدم وجود اإلمام 

فرع من أصل هو اإلمام املهدي حممد بن احلسن  Xمن املعىن غري أننا نقول بأن السيد أمحد 
X. 

 واحلرام باحلالل والعلم ،واحلرام باحلالل الناس علمأ وهو مام خيرجاإل نأ عرفنا إن بعد) :ويقول
 هو وأيضا   ،الغيبة عصر يف العلماء جري وهو وهذا الشريعة يف الثابتة األدلة من احلكم حتصيل هو
 إىل يرجعون حكم على باحلصول املسلمون يتحري فعندما ،األحكام إعطاء يف البي  أهل جري
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 فيعطيهم الدليل هو ما له يقولون اإلمام احلكم يعطيهم وعندما ، بيته أهل حدأ أو علي
  البي  ألهل املرجع هو والسنة نآالقر  فيكون للرسول الشريفة السنةأو  نآالقر  من الدليل
 يف باالستنباط الناس علمأ يكون من أن اتضح وهبذا ،الغيبة عصر يف بعدهم من للعلماء وكذلك
 وأن  ،واحلرام باحلالل الناس علمأ نهأ وهو العادلة وأطروحته لإلمام امةالت املقدمة حيقق الغيبة زمن
 منك فاملطلوب املتشابه من واحملكم املنسوخ من الناسخ ومعرفة نآالقر  بتفسري األعلم نكأ تدعي
 أن نستطيع وعليه ،لإلمام نائب أوإمام  عنك نقول مث ومن ،واحلرام باحلالل علمأ نكأ إثبات أوال  

 .(كربى) لإلمام نائب أو اإلمام فهو واحلرام باحلالل علمأ كل :وهو منطقيا   سا  قيا نشكل

 .[العقلية منها األصولتعتربون  ألنكم ؛احلالل واحلرام غري مسلمة أدلة :تعليق مين]

 .(صغرى) واحلرام باحلالل علمأ ليس أن 

 .[فالقول هبا مصادرة على املطلوب ،هي حمل اخلالف :تعليق مين]

 .(نتيجة).له نائب بإمام وال ليس  أن إذن

 .[ألن املقدمات فاسدة ؛تكون النتيجة فاسدة بالنسبة للنيابة فيقينا  ]

 أعلميته ثبوت وهي( ظله دام) احلسين السيد هبا أتى الذي الصغرى حتقق أن نتحداك وحنن
 مبحكمه نآبالقر  علمأ كان فمن ،املتني الفكر يف العالية األصولية حبوثه لخال من واحلرام باحلالل
 الفكر على الرد على قدرأ فهو واملعجزات العظائم صاحب وهو ومنسوخه وناسخه ومتشابه
 نائب هو احلسين دالسي نأ نثب  املنطقي وبالقياس ،املنتظرين من معكم إنا انتظروا قل ،املتني

 .(واحلرام اللباحل األعلم بأنه والصغرى الكربى املقدمتني لتمامية باحلق احلقيقي اإلمام العام

ن األئمة يستنبطون باحلالل واحلرام، ولكن قوله بأ تقدم إيضاح معىن معرفتهم  :أقول
، فأهل البي  ال يعملون باألصول وال يعريون ما يفعل فقهاؤه هو الطامة الكربىاحلكم الشرعي ك

الدليل  ، بل ما أعجب قولك إن الناس يسألوهنم عنفكر صاحبكم املتنيل اهتمامأي  اهتماما  
ال تشعر بأن مثة دور يف كالمك ؟ فحديثهم من السنة وهو مورد فيعطوهنم الدليل من السنة، أ

 !التساؤل عن الدليل فيأيت الدليل من نفس السنة اليت هي مورد التساؤل ؟
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، فهو من خترصاتكم أرسطو ويدمي قلبه كمدا  وأما عن قياسك األرسطي الذي ال شك يبكي 
ا مقلد ال يصاب بالعقول الناقصة، فكيف ي، ودين اهلل زل اهلل هبا من سلطاناليت ما أن العقلية

، فلم ختربنا يا أرسطو هذا الزمن الردئ كيف حتقق  من صدق املقدمة بالعقول الناقصة جدا  
 الكربى ؟

 !!مث راجع صرخيك حول صحة شكل قياسك الفلتة لنرى ما يقول لك ولنا عندئذ عودة 

 !!فما أشبهه بشخابيط األطفال يا أما حديثك عن الرؤ 

استشارة صاحب الفكر املتني، إذ ال أظنه ثانية مث عد لنقاشنا بعد  ...( موجز)اقرأ كتاب 
وقد رجع عن القول بالوقف  - عن احلسن بن علي الوشاء: وإليك هذه الرواية. يرتضي كالمك

و، وكان معنا رجل كنا عند رجل مبر ) :قال -Xبسبب إخبار غييب أخربه به اإلمام  الرضا 
اتق اهلل، قد كن  مثلك، مث نور اهلل قليب، فصم األربعاء واخلميس واجلمعة  :واقفي، فقل  له

فرجع  إىل  .وسل اهلل أن يريك يف منامك ما تستدل به على هذا األمر واغتسل وصل ركعتني،
رجل، فانطلق  وقد سبقين كتاب أيب احلسن يأمرين فيه أن أدعو إىل هذا األمر ذلك ال البي ،

إين وجدت كتاب أيب احلسن قد  :وقل  له. مائة مرة وأستخره أمحد اهلل :إليه، وأخربته، وقل 
سبقين إىل الدار أن أقول لك ما كنا فيه، وإين ألرجو أن ينور اهلل قلبك، فافعل ما قل  لك من 

 :قل . فرتض الطاعةأشهد أنه اإلمام  امل :فقال يل. الصوم والدعاء، فأتاين يوم السب  يف السحر
يا إبراهيم، واهلل لرتجعن إىل  :البارحة يف النوم، فقال Xأتاين أبو احلسن  :فقال ؟ وكيف ذلك

 .( ) (احلق، وزعم أنه مل يطلع عليه إال اهلل

 حسب العلماء به تتحدى وأن  باملعجزة اإلتيان طلبك إن :التعليق السابع عشر) :ويقول
 حسني حممد والسيد احلكيم سعيد حممد والسيد اخلامنئي دوالسي السيستاين كالسيد زعمك
  األنبياء معاجز من معجزة أي حيددوا أن هلم فقل ( اهلل أدامهم) الفياض والشيخ اهلل فضل
 منك نطلب ولكن وحمرجا   عليك صعبا   أمرا   هذا يكون قد هبذا نكلفك ال فنحن ،هلم هبا فتأيت
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 قد( الشريف ظله دام) احلسين السيد أن وهو ،وعظائمك كقدرات أمام لك وميسورا   سهال   ا  مر أ
 فعليك آنفا   أثبتنا كما نائبه أو لإلمام صحيحة مقدمة وهي واألصول الفقه مبعجزة العلماء حتدى
 هي أطروحتك فتكون واحلرام باحلالل بأعلم ليس احلسين السيد نأ واثبات املقدمة هذه إبطال
 آن يف املكلف على منجزتني دعوتان تكون أن العقل من يسل نهإف ،واملؤيدة والتامة الراجحة
 ،األخرى بطالن حدمهاأ تصديق من فيلزم الزمنية الفرتة طول وعلى دائما   واحد احلق نأل ؛واحد
  ومنجزة تامة احلجية لتبقى املكلف على حجيتها احلسين وعدم تنجيز السيد دعوى إبطال فعليك
 .(فقط لدعوتك

 :الصرخي هذا املقالليقرأ مقلدو   :أقول

 :وقفة مع حممود الصرخي

باإلتيان  Xكان حممود الصرخي من أوائل الفقهاء الذين طالبوا السيد أمحد احلسن 
نه توهم معجزة ما سبقه ملثلها أحد، فهو يطالب اإلمام  أمبعجزة، والغريب يف أمر هذا الرجل 

وقبل الوقوف عند مسألة املعجزة !  املهدي أو من يأيت مرسال  منه مبعجزة موضوعها علم األصول
األصولية املزعومة أود أوال  مناقشة الشيخ النجفي والشيخ الكوراين اللذين زعما أن دليل من يرسله 

 .حمصور باملعجزة ال غري Xاإلمام املهدي 

ال دليل أبدا  على أن املعجزة هي كل الدليل الشرعي، وال دليل شرعيا  سواها، : فأقول
وكذلك ال يوجد دليل . أحسن أحواهلا مصداق واحد من مصاديق الدليل الشرعي فاملعجزة يف

أو من يأيت مرسال  من قبله البد أن يُثب  نفسه من خالل املعجزة  Xعلى أن اإلمام املهدي 
أمور أخرى ليس املعجزة املادية من بينها، ففي خطبته املشهورة  إىلاملادية، بل أن الروايات تشري 

ًالناس)بكتاب اهلل،  االحتجاج Xاملقام يعرض اإلمام  املهدي بني الركن و  ًأيها منًً،يا
ًكتابًاهللًفأناًأولىًالناسًبكتابًاهلل  .( ) (يحاجنيًفي
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ألهنما يطلبان احلق،  ؛ن النجفي والكوراين وغريمها ال ُيصران على املعجزة املاديةأواحلق 
من خالل الرتكيز عليها صرف األنظار عن ن الطريق إليه منحصر هبا، وإمنا حياوالن أويعتقدان 

فلو  . Xاألدلة الشرعية الكثرية اليت طرحها وصي ورسول اإلمام  املهدي السيد أمحد احلسن 
كانا حقا  يطلبان احلقيقة لعمال على إقناع كبار مراجع الشيعة يف العامل على قبول العرض الذي 

 .نبياءتقدم به السيد أمحد هلم باإلتيان بإحدى معاجز األ

وعلى أية حال أود اآلن أن أحتدث حديثا  خمتصرا  عن املعجزة معتمدا  فيه على ما ورد يف  
ما هو شأن كتب ك  -الكتاب الذي أراه  ،Xللسيد أمحد احلسن ( اجلهاد باب اجلنة)كتاب 

 .يكفي وحده دليال  على صدق دعوته - السيد أمحد األخرى

انطالقا  من تصورهم أن املعجزة متنحهم علما  جازما   إن طلب الناس للمعجزة يأيت يف احلقيقة
 .إىل بلوغهايقطع كل شكوكهم، ويضعهم مباشرة بإزاء احلقيقة اليت يتطلعون 

ألهنم يريدون علما  قاطعا  جازما  يتسلط على عقوهلم وقلوهبم  ؛ومبعىن آخر هم يطلبون املعجزة
ن الكرمي يضعنا آولكن تأمال  يف القر . نوندون أن يرتك ولو مقدار خرم إبرة لتسلل الشكوك والظ

هنا خُتي ب أاحلق يبدو  إىلبإزاء حقيقة مغايرة، فاملعجزة اليت يفرتض الناس فيها أن تنقلهم مباشرة 
وأكثرها كان  بطلب من  -فاملعجزات اليت جاء هبا األنبياء . تصوراهتم، وما يفرتضونه فيها

يريدها الناس، وهي اإلميان، بل نتج عنها التكذيب مل يرتتب عليها النتيجة اليت  - أقوامهم
ًَمْسُحوُرونًَ﴿ :، بل قالواواالهتامواجلحود  ًقَ ْوٌم ًَنْحُن ًَبْل ًأَْبَصارُنَا َرْت ًُسكِّ ومل يكن  .( )﴾ِإنََّما

ً؟ ذلك بسبب قصور هذه املعاجز، بل يف احلقيقة بسبب طبيعة املعجزة

َذِلَكً # الم﴿: اإلميان بالغيب، قال تعاىل فاإلميان الذي يريده اهلل سبحانه وتعاىل هو
ًرَيًْ ًَل ًلِّْلُمتَِّقينًَاْلِكَتاُب ى ًُهدا ًِفيِه َناُهْمً # َب ًَرزَق ْ ا ًَوِممَّ ًالصَّالَة ًَويُِقيُموَن ًبِاْلَغْيِب ًيُ ْؤِمُنوَن الَِّذيَن

  .( )﴾َغْيبًِنََّماًتُنِذُرًَمِنًات ََّبَعًالذِّْكَرًَوَخِشَيًالرَّْحَمنًبِالًْإ﴿ .( )﴾يُنِفُقونًَ
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ًاللََّهًَقِويًٌَّعزِيزًٌ﴿  .( )﴾َولِيَ ْعَلَمًاللَُّهًَمنًيَنُصُرُهًَوُرُسَلُهًبِاْلَغْيِبًِإنَّ

من هنا فإن املعجزة اليت يأيت هبا األنبياء ال جتئ كما يتوقع الناس مهيمنة متسلطة ال ترتك 
دخائل الناس، ويتميز ن هذه املساحة ضرورية لكي تنكشف أالواقع . مساحة للشك أو التكذيب

 .ريا ، بل نابعا  من اختيار واعبعضهم عن بعض، ولكي ال يكون اإلميان قه

يف مسألة اإلميان ترتتب عليها أن تتخذ املعجزة صورة حضور  واالختيارإن مراعاة الغيب 
، وملن هم يف ريبهم يرتددون، ومن هنا يف احلقيقة كان  وااللتباسيبقي الباب مفتوحا  للشك 

حتد  - كما يظن البعض  -عجزات تأيت مشاهبة لعلوم العصر اليت يعرفها الناس، فليس األمر امل
كالثمرة اليانعة، فعلى سبيل   أمامنان تأمال  يسريا  يضع هذه احلقيقة أواحلق . لعلوم العصر فقط
ظن مبعجزة قريبة من السحر الذي كان شائعا  بني املصريني يف زمنه، وال أ Xاملثال جاء موسى 

منصفا  بإمكانه القول إن هذه املعجزة ال ميكن ألحد من املصريني أن يقول إهنا هي سحر 
هنا من نوع السحر نفسه، وإن كان  على درجة كبرية من املهارة واإلتقان، أبدورها، أي أن يرى 

 ...(. إنه لكبريكم)وكيف وقد قاهلا فرعون ومن هم على شاكلته، 

وهذا هو الباب الذي تبقيه مفتوحا ، مبعىن أن املعجزة متتحن  ن هذا هو سر املعجزة،أاحلق 
هو فرق ( السحر مثال  )الناس لرتى هل ينظرون هلا على أن الفارق بينها وبني العلم الشائع بينهم 

، وهذا ما تريد إيصال الناس يءيف النوع، وبالتايل هو فرق يدل على وجود اهلل القادر على كل ش
بذلك داللتها على اهلل تعاىل عند من هم يف  فيتنففرق يف الدرجة فقط،  ن الفرق هوأإليه، أم 

معجزة  Xن ما جاء به موسى أهل : هنا ترتك للناس مساحة أن يفكرواأأي . ريبهم يرتددون
مييزه عن السحر  يءحقا  وتدل بالتايل على اتصال بالسماء، أم عمل من نوع السحر، وال ش

ساحر، وإن كان ساحرا   بالتايل ليس نبيا ، وإمنا ساحر، نعم سوى أنه سحر عظيم، ويكون موسى
 .عظيما  

ننا لو أردنا أن نفسر احنراف قوم موسى بفتنة السامري وما نتج عنه من تيه دام أربعني أواحلق 
غري الشك مبوسى، وعدم اإلميان به إميانا  حقيقيا ، مع مالحظة  االحنرافسنة ملا وجدنا سببا  هلذا 
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 ،مثل انفالق احلجر ،جاء بعد رؤيتهم لكثري من املعاجز، وبعضها كان قريبا   حنرافاالأن هذا 
 .Xوانبجاس املاء منه، وشق البحر، وما أكثر املعاجز اليت جاء هبا موسى 

ن من ال يؤمن منهم بالغيب ال تنفعه املعجزة أإميان الناس بالغيب، بل  اختبارالبد من  ،إذن
ىًلِّْلُمتَِّقينًًََذِلَكًاْلِكَتاُبًلًَ﴿بشئ،  ، والكتاب هو معجزة الرسول اخلالدة اليت ( )﴾رَْيَبًِفيِهًُهدا

لعلي ال أخطئ و . ه ال يهدي إال من يؤمن بالغيبال تدانيها معجزة، ومع ذلك فهو ينص على أن
إذا قل  إن من يطلب معجزة مادية ال يؤمن بالغيب، ولعل مثل هذا الشخص يشعر بنفسه 

قهر نفسه متاما  كالشخص  إىلىب اإلميان ويسعى من خالل طلب املعجزة املادية املتمردة اليت تأ
أو تدمري  االنتحار إىلهواجسه فيهرع  أمامالذي يفقد السيطرة كليا  على نفسه ومشاعره، وينهار 

 ؟ وراحة النفس بغية احلصول على ما يظنه سالما  

إن علم األصول قد : حممود الصرخي، أقول املعجزة األصولية اليت ابتدع القول هبا إىلوبالعودة 
ا قد ابتعدنا عن عصر التشريع، وضاع من مصادرنا ما ضاع، وما ن  أوضعه من وضعه بدعوى 

وصل إلينا منها مل يسلم من أيدي العابثني والوض اعني، ومن جهة أخرى استجدت حاجات 
استنباط  إىلنا الوصول ، ويتيح لاالستنباطوقضايا ومناطق فراغ استوجب  علما  يوجه حركة 

. وضع القواعد األصولية على أهنا الطريق املبتغى إىلاحلكم الشرعي بنجاح، ومن هنا صار البعض 
باعتبارها خارجة عن ين سأجتاوز املناقشة أوعلى الرغم من إمكانية املناقشة يف هذه املقدمة، إال 

 .أصل املوضوع

، أو انقطاع ب اإلمامعلم األصول معلول لغيان أاملقدمة تفيدنا أمرا  مهما  هو  ههذولكن 
أن اإلمام  هو القرآن الناطق، وهو السنة الصحيحة، فهو التشريع كله،  إىلبه، بالنظر  االتصال
ن املعلول يدور أ - يؤمن هبا حممود الصرخي حىت العظمحبسب املباين الفلسفية اليت  -ومعلوم 

أو من يتصل به يبطل احلاجة لعلم  ر اإلمامعدما ، فينتج عنه إن حضو مدار علته وجودا  و 
فينعدم هو األصول، فاإلمام وهو التشريع كله قد حضر، وحبضوره انعدم  علة علم األصول، 

 .أيضا ، غري مأسوف عليه
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ن املعجزة األصولية املزعومة ليس  سوى وهم يف خميلة متعبة، فبعض الناس حني أواحلق 
م الوهم درجة أن يتصوروا أن عاملهم هذا هو كل العامل، أو حيصرون أنفسهم يف عامل معني يبلغ هب

إن صرصارا  : ين قرأت مرة كالما  للمفكر الفرنسي فولتري يقول فيهأهو العامل األكمل، وأذكر 
ال بد أن : دخل يوما  يف جحر جرذ فتعجب كثريا  من سعة هذا اجلحر، حىت لقد قال يف نفسه

فالصرصار املسكني هذا يرى العامل من خالل ثقبه !  هيكون هذا الثقب الواسع من عمل إل
الضيق، وبظنه أن اإلله ال يستطيع سوى أن يعمل ثقبا  أوسع فهو غري قادر على تصور وجود 

 .آخر سوى الثقب يءش

( 7 )وأود هنا أن أخرب حممود الصرخي بأن علم األصول ليس سوى ثقب صغري قياسا  بال 
 .قائم، بل هو وهم ثقب يف احلقيقةحرفا  من العلم اليت يبثها ال

املعجزة األصولية وهم، حىت إن حممود الصرخي على ما يبدو ال ميلك تصورا  لكيفيتها،  ،نعم
فعلى سبيل املثال ميكن أن نتصور معجزة !  فلم خُيربنا كيف ميكن أن نكون املعجزة األصولية

كن أن نتصور معجزة إحياء املوتى بأن جزأين، ومي إىلانشقاق القمر بأن نراه كتلة واحدة مث ينشق 
؟ إن إحياء املي  معجزة  تُعاد له احلياة، ولكن كيف نتصور املعجزة األصولية أمامنانرى ميتا  

أي بالعناصر املشرتكة )بالنسبة لنا ألننا نعجز عن القيام به، وعلم األصول هو علم بالواسطة 
ألننا ال نستطيع  ؛العلم يستمد ضرورته حبسبهم، وهذا (الداخلة يف عملية استنباط احلكم الشرعي

معرفة احلكم الشرعي مباشرة أو دون وساطته، وعلى ذلك هل تكون معرفة احلكم الشرعي 
 ؟ اطة من علم األصول معجزة، أم المباشرة ودون وس

؟ مث على افرتاض وجود حد معجز لعلم  نعجز عنه يءوكيف ال تكون كذلك وهي ش
أو املرسل من قبله هو هذا احلد  ذي يأيت به اإلمامأن العلم ال إىلطمأنوا األصول كيف ميكن أن ي

 ؟ املعجز

 ؛أو رسوله، وهذا باطل املسبقة بأن من جاء به هو اإلماممعرفتهم  االطمئنانهل تكون علة 
أو املرسل من قبله، أم لعلهم  ة األصولية هو للتعرف على اإلمامألن أصل طلبهم للمعجز 

أو من يرسله إن ما تسمونه  جز، وعلى هذا إذا قال هلم اإلماممسبقا  للحد املع يفرتضون تصورا  
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هو تعبري خاطئ عن العلم املعجز الذي تتطلع له كل البشرية، وهذا العلم ( املعجزة األصولية)
 .ليس هو علم األصول قطعا ، فلن يصدقوه على األرجح

أن علم األصول قد استدعته ضرورة  إىلن على حممود الصرخي وأتباعه أن يلتفتوا أالواقع 
جهلنا باحلكم الشرعي كما يعرتفون، فعلة وجوده إذن هو جهلنا، وهو إذن يشري بوجوده دائما ، 

والتعويض عن جهلنا، ولكننا  - برأيكم -نعم إن غايته استكمال نقصنا . ويعرب دائما  عن جهلنا
ي ال يرد عليه الباطل، والدليل على ذلك مل نبتكر هذا العلم وحنن نعلم أنه الطريق الصحيح الذ

ننا ال منلك تصورا  عن صورته املثلى، ومن هنا ترى كل أصويل يرى منظومته كاملة ويسعه العمل أ
 .مبقتضاها، حىت إذا جاء آخر نقضها، أو أضاف هلا ما مل يكن فيها

بأهنا طريق إن عدم وجود تصور عن الصورة املثلى ملنهجية علم األصول مينعنا من احلكم 
صحيح، فكيف إذن نقطع بوجود حد معجز ملنهجية ال منلك قطعا  بصحتها، بل منلك احتماال  

 ؟ على األقل بإمكانية أن تكون باطل األباطيل

ن األمر ميكن أن يهون يف حالة حممود الصرخي، فالرجل على ما يبدو مصاب بداء أوالواقع 
هنم ال يفقهون أباعه مغرمون جدا  بعلم األصول مع ن أتأاألعلمية وعلم األصول، ولكن املشكلة 

. هو العلم بالعناصر املشرتكة: ؟ ألجابك من فوره ما علم األصول: منه شيئا ، فلو سأل  أحدهم
 .؟ فيجيبك بالصم ، فال بعد وال قبل، وكأن األمر كلمتان حفظهما والسالم وبعد: وتسأله

 فمن دعوتك أحقية إلثبات طرحتها اليت باهلةامل مسالة أما :التعليق الثامن عشر) :ويقول
 نأ وبعد ،له واملنكرين املعاندين جحود عند املتيقن احلق إلثبات جتري املباهلة أن واملتيقن املعلوم
 حتقق لعدم املباهلة طرح فينتفي ومتاميتها أحقيتها وعدم دعوتك بطالن سابقة موارد يف أثبتنا

 احلسين السيد كأطروحة هلا املقارنة األطروحات بإبطال دعوتك أحقية إثبات فعليك ،موضوعها
 .(لدعوتك املنكرين من املباهلة طلب لك حيق بعدها بالدليل حجيتها الثابتة( ظله دام)

أين أثبتم بطالن الدعوة املباركة ؟ مث ما تقول لو أن نصارى جنران واجهوا رسول اهلل  :أقول
، ما تقول يف ال دليل لديك وإذن ال نباهلكالوا له بالسفاسف نفسها اليت تواجهونا هبا مث ق 

 جواهبم ؟
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، أم إن حجته من الدليل يءالسفارة كذبا  لديه شن الشلغماين الذي ادعى أوما رأيك هل 
، ن حجته داحضةأ؟ ال شك  X حسني بن روح وهو من سفراء اإلمامداحضة سلفا  بالنسبة لل

 .وافق احلسني بن روح على مباهلته ومع ذلك

الشيخ احلسني بن  إىلأنفذ حممد ين علي الشلغماين العزاقري ) :عن أيب علي بن مهام، قال
أنا صاحب الرجل وقد  :يسأله أن يباهله، وقال - Xوهو أحد سفراء اإلمام  املهدي  -روح 

فأنفذ إليه الشيخ رضي اهلل عنه يف . أمرت بإظهار العلم، وقد أظهرته باطنا  و ظاهرا ، فباهلين
 .( ) (خصوم، فتقدم العزاقري فقتل وصلبأينا تقدم صاحبه فهو امل: ذلك جواب

ترب اهلل  إالغري صاحبه  األمرادعى هذا  ما: ورد عنهم ) :قال :املورد الثامن) :ويقول
 اإلضاللجند السماء بعد فرتة من  ترب اهلل عمر إمام نأبعد  ،نعم :تعليق السابع عشر .(عمره

هو الثاين وستزول عن  أمركسيكون  X األمراملقام املقدس لصاحب  والتضليل واالعتداء على
 إليهربك وتب   إىلرجع   إذا إاللآلخرين  اهلواء فتكون عرب أوالوجود ويذرك القوم يف البحر 

 (.توبة نصوحا  

 .عما قريب ستعلم أن  وعجلك الذي تعبد من دون اهلل من سيترب اهلل عمره :أقول

فهو دعوى بال دليل  ادعائك عن كشف قرب الزهراء  أما :شرتعليق الثامن ع: )ويقول
تستطيع  بأنكلو سلمنا معك  ألنه ؛نه افرتاء وكذب وضاللإف هو قربها حقا   إليهن الذي تشري أب
 أولهذا هو قرب الزهراء لعلك تكذب علينا فهذا  أنفمن يصدق   تكشف لنا قرب الزهراء أن

 .(الكالم

ب ؟ وملاذا ال تسأل اهلل حىت يبصرك أن  وعجلك صاحب هل هذا جوا ،يا لكع :أقول
 ؟ أم على قلوب أقفاهلا ؟ Xاخلوار املتني عن صحة ما أشار له السيد أمحد احلسن 

محد احلسن انطلق  يف تصحيح أن دعوة أذكرته ب ما أما :تعليق التاسع عشر) :ويقول
 - األولمن الصدر  أن  فأين ،يغري واقع أمربالفقه وحده فهذا  اآلخرونالعقائد بينما ينحصر 

                                                           

 .212ص: غيبة الطوسي - 
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نظريات جديدة يف العقيدة واالقتصاد ويف السياسة  وأبدعالذي خاض يف كل العلوم  - قدس
حيث كتب يف التاريخ  - قدس -من الصدر الثاين  أن  وأين ،والفلسفة والتاريخ واألصول

حلل  القضية املهدوية  من املوسوعة املهدوية اليت أن  وأين ،واألصول والفقهوالتفسري والعقائد 
مبوضوعية وعلمية وكشف  احلقائق الدفينة لبيان القضية املهدوية والظهور املقدس وطرح املسائل 

بالدليل  اآلخرالبعض  إىلالتمامية  إىل واإلشارةالبعض  وإبطال أطروحاتوالقضايا على شكل 
 أبوابالذي يقرع كل ( ظله دام) ترى السيد احلسين ال وكأنكالعلمي وبالنقاش والربهان واحلجة 

ك الصراع العلمي وساحة والتاريخ ويتحداك ببحوثه يف معرت  واألصولالعلوم يف التفسري والفقه 
 (.العلماء

أن  ال تفهم معىن العقائد ، مث الصدران رمحهما اهلل دلنا عليها أي عقائد صححها :أقول
هل تعتقد أن  مبوسوعة السيد مث !! ، بدليل أنك حتشر معها الفقه واألصول والتأريخ حىت

 .الكثري من الثغرات العلمية فيها الصدر ؟ من جهتنا نعتقد بوجود

 وةاعديبدو من خالل كتاب املدعو ناصر املهدي أن أتباع الصرخي لديهم  :أخريا  أقول
، بل وحفظ  وا بعض اجلهد يف قراءهتا ألغنتهم، فلو أهنم صرفع حديث أهل البي مستحكمة م

، ويبدو كذلك أن لديهم عداوة مع اخللق النبيل م من خزي اجلهل الذي هم فيهوجوههماء 
 .واخلصومة الشريفة

 :ى من أسئلته عليه قراءة هذا البيانإلجابة ما تبق  و 

 :املوعود اليماين احلسن محدأ السيد ]

 هناك وهل ،اليماين هو من: X املهدي اإلمام  ورسول وصي احلسن محدأ السيد /س
 يدخل ال حبيث معصوم هو وهل ،اليمن من هو وهل ،صاحبها هبا يعرف الشخصية هلذه حدود
ًهدى،ًرايةًرايتهًإن) :X الباقر عن الرواية يف ورد وكما ،حق من خيرجهم وال باطل يف الناس

ًالحقًإلىًيدعوًألنهً؛النارًأهلًمنًفهوًذلكًفعلًفمنًعليه،ًيلتويًأنًلمسلمًيحلًول
 ؟ (مستقيمًطريقًوإلى
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم:ًبالجوا

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

 ،كلهم ميانية  فمحمد وآل حممد  ،ن مكة من هتامة، وهتامة من اليمنأمعرفة  جيب أوال  
 ية،ميانواملهديون اإلثنا عشر  مياين، Xواإلمام املهدي مياين  Xوعلي ، ( ) مياين فمحمد 

ًِمْنً﴿، (رمحهم اهلل)األوائل  ون، وهذا ما كان يعرفه العلماء العاملمياينواملهدي األول  َفَخَلَف
َهَواِتًَفَسْوَفًيَ ْلَقْوَنًَغّياًا   .( )﴾بَ ْعِدِهْمًَخْلٌفًَأَضاُعواًالصَّالَةًَوات َّبَ ُعواًالشَّ

احلكمة )ـ ب يف البحار كالم أهل البي  ( رمحه اهلل)ى العالمة اجمللسي وقد مس  
ـ البي  احلرام ب Xى عبد املطلب ، كما ومس  ( ) بل ورد هذا عن رسول اهلل ، ( )(اليمانية

 .(5)( الكعبة اليمانية)

 :أما بالنسبة حلدود شخصية اليماين

وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين، هي راية ): X فقد ورد يف الرواية عن الباقر
صاحبكم، فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم، وإذا ألنه يدعو إىل  ؛هدى

فإن رايته راية هدى، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك ، خرج اليماين فاهنض إليه
  :وفيها .(6) (ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم ؛فهو من أهل النار

وهذا يعين أن  (:فعل ذلك فهو من أهل النار ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن) :أوال  
ن إعراضهم عنه إحبيث ، فال يكون شخص حجة على الناس ،صاحب والية إهلية اليماين

                                                           

، 424ص 42ج: ألنواربحار ا...( ان خير الرجال أهل اليمن، وااليمان يمان وأنا يماني : )... عن رسول هللا - 
 . 8ص: األصول الستة عشر

 .41: مريم -4
 . ص  ج: راجع مقدمة بحار األنوار -2
 .42ح 21ص 8ج: الكافي( االيمان يماني والحكمة يمانية : ) قال رسول هللا  -2
في  Xوأيضا  وصف هللا تعالى الكعبة بأنها يمانية في مناجاته لعيسى . 24،  4، 44ج: راجع بحار األنوار -4

: الكافي...( يا عيسى دينه الحنيفية وقبلته يمانية وهو من حزبي وأنا معه : )... إذ جاء فيها وصف الرسول محمد 
 .21 ص 8ج
 .422ص: غيبة النعماني  -2
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وهم أصحاب الوالية  ،خلفاء اهلل يف أرضه إال إذا كان من، ( ) وإن صلوا وصاموا يدخلهم جهنم
 .اإلهلية من األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني

أو ، والطريق املستقيم والدعوة إىل احلق(: أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم) :ثانيا  
أي  ،أن هذا الشخص ال خيطأ فُيدخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق: الصراط املستقيم تعين

وهبذا املعىن يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حتديد شخصية  ،منصوص العصمة معصوم نهإ
  .اليماين

نه جيعل هذا إف، (يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم)ا افرتاض أي معىن آخر هلذا الكالم أم
من  وحاشاهم ، فال يكون قيدا  وال حدا  لشخصية اليماين، بال فائدة الكالم منهم 

 .ذلك

 :النتيجة مما تقدم يف أوال  وثانيا  

قد ثب  بالروايات حجة من حجج اهلل يف أرضه ومعصوم منصوص العصمة، و  إن اليماين
 عشر  ااألئمة اإلثن هم ن احلجج بعد الرسول حممد أاملتواترة والنصوص القطعية الداللة 

وكمال  وهبم متام النعمة ،وال حجة هلل يف األرض معصوم غريهم، عشر ان اإلثنو وبعدهم املهدي
 Xملهدي وبقي اإلمام ا، ا  أحد عشر إمام وقد مضى منهم  ،وختم رساالت السماء الدين
 ؛فالبد أن يكون اليماين أول املهديني Xعشر مهديا ، واليماين يدعو إىل اإلمام املهدي  اثنواال

ًَعِليمًٌ﴿: ألن األحد عشر مهديا  بعده هم من ولده ًَسِميٌع ًَواللَُّه ًبَ ْعٍض ًِمْن ًبَ ْعُضَها ، ( )﴾ُذرِّيَّةا
والثاب  أن ، لة العدل اإلهليبل هم يف دو ، Xويأتون متأخرين عن زمن ظهور اإلمام املهدي 

                                                           

قد بيّن أّن النار مصير كل من  Xفي رواية اليماني؛ بمعنى أنه  Xوهذا مستفاد من إطالق حديث اإلمام الباقر  - 
 .أو ال. . و . . لى اليماني سواء كان الملتوي يصلي ويصوم و التوى ع

 :وأيضا  جاءت روايات تنص على أن ال يكون أحد من أهل النار إال إذا أنكر إماما  منصبا  من هللا تعالى، منها
يس من هللا، ألعذبن كل رعية في االسالم دانت بوالية كل إمام جائر ل: )قال هللا تبارك وتعالى: قال Xعن أبي جعفر 

وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية، وألعفون عن كل رعية في االسالم دانت بوالية كل إمام عادل من هللا وإن 
 .222ص  ج: الكافي( كانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة

ي أعمالها برة تقية وإن إن هللا ال يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من هللا وإن كانت ف: )قال Xوعن أبي عبد هللا 
 .222ص  ج: الكافي( هللا ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من هللا وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة

 .22: آل عمران -4
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وهو أول املؤمنني باإلمام املهدي  Xاملوجود يف زمن ظهور اإلمام املهدي  أول املهديني هو
X ومن هنا . كما ورد يف وصية رسول اهلل   ،لتهيئة القاعدة للقيام، يف بداية ظهوره وحتركه

 .ينحصر شخص اليماين باملهدي األول من اإلثين عشر مهديا  

فامسه أمحد ، امسه وصفاته ومسكنه بالتفصيل ن  روايات أهل البي  دي األول بي  وامله
 . ورغم أنوفهم، الناس يقولون عنه إسرائيلي قهرا  عليهم إن  أي  -أي إسرائيل  -وكنيته عبد اهلل 

مسي أمحد وأنا عبد اهلل أمسي إسرائيل فما أمره فقد أمرين وما عناه فقد ا: )وقال رسول اهلل 
 . ( ) (اينعن

 (ثرأيف خده األمين ) و (من البصرة: )وهو، واملهدي األول هو أول الثالث مائة وثالثة عشر
فيه ) و (يف ظهره ختم النبوة) و ، (Xجسمه كجسم موسى بن عمران ) و (يف رأسه حزاز) و

ل ظهوره عند أو ) و( هو أعلم اخللق بعد األئمة بالقرآن والتوراة واإلجنيل) و ( وصية رسول اهلل
إذا رأيتموه فبايعوه فانه خليفة ً:فقال ،مث ذكر شابا  … ) :قال رسول اهلل  ،(يكون شابا  
 .( ) (املهدي

يف الليلة  قال رسول اهلل : ) قال Xعن آبائه عن أمري املؤمنني  Xعن أيب عبد اهلل 
وصيته   يا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة فأملى رسول اهلل Xاليت كان  فيها وفاته لعلي 

يا علي انه سيكون بعدي اثنا عشر إماما  ومن بعدهم اثنا عشر : حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال
 Xوليسلمها احلسن : فأن  يا علي أول اإلثين عشر إمام، وساق احلديث إىل أن قال ،مهديا  

اثنا  مث يكون من بعده .فذلك اثنا عشر إماما   إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد 
اسم كامسي  :له ثالثة أسامي ،عشر مهديا  فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني

 . ( ) (وهو أول املؤمنني  ،واالسم الثالث املهدي ،واسم أيب وهو عبد اهلل و أمحد
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  .( ) (Xمن ولد احلسني  إن منا بعد القائم اثنا عشر مهديا  ) :نه قالأ Xوعن الصادق 

  .( ) (Xإن منا بعد القائم أحد عشر مهديا  من ولد احلسني : )قال Xصادق وعن ال

بعده  Xألن اإلمام  ؛Xويف هذه الرواية القائم هو املهدي األول وليس اإلمام املهدي 
  .عشر مهديا   اإثن

ذاك املشرب محرة، الغائر العينني املشرف … : ) يف وصف املهدي األول Xوقال الباقر 
  .( ) (ريض ما بني املنكبني برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم اهلل موسىاحلاجبني الع

ن أوهلم من البصرة وآخرهم إأال و : Xفقال … : )يف خرب طويل Xوعن أمري املؤمنني 
  .( ) (…من األبدال 

أمحد  ..ومن البصرة  ..: )Xيف خرب طويل مسى به أصحاب القائم  Xوعن الصادق 
..) (5).  

فأما  ،امسان اسم خيفى واسم يعلن -أي للقائم  -له ... : )نه قالأ Xر وعن اإلمام الباق
وأمحد هو اسم املهدي األول وحممد اسم . (6) (وأما الذي يعلن فمحمد، الذي خيفى فأمحد
  .كما تبني من وصية رسول اهلل   Xاإلمام املهدي 

ثنا عشر ألفا  خبراسان إن هلل تعاىل كنزا  بالطالقان ليس بذهب وال فضة، ا: )Xوعن الباقر 
يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة شهباء، عليه عصابة محراء،   ،"أمحد أمحد  ": شعارهم

، وأمحد هو (7) (فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبوا  على الثلج ،كأين أنظر إليه عابر الفرات
  .اسم املهدي األول
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س من ذي وال ذهو لكنهم يسمعون صوتا  قال أمري الغضب لي) :ويف كتاب املالحم والفنت
 .( ) (ما قاله إنس وال جان بايعوا فالنا  بامسه ليس من ذي وال ذهو ولكنه خليفة مياين

فيجتمعون وينظرون ملن يبايعونه فبيناهم  : )ويف املالحم والفنت للسيد بن طاووس احلسين
ه ليس من ذي وال ذه ولكنه خليفة كذلك إذا مسعوا صوتا  ما قال إنس وال جان بايعوا فالنا  بامس

   .( )( مياين

ما املهدي إال ): Xوروى الشيخ علي الكوراين يف كتاب معجم أحاديث اإلمام املهدي 
األول من  ومبا أن املهدي، ( ) (، وما اخلالفة إال فيهم غري أن له أصال  ونسبا  يف اليمن من قريش

 Xألن ذرية اإلمام املهدي  ؛لنسبفالبد أن يكون مقطوع ا Xذرية اإلمام املهدي 
ألنه شخص واحد   ؛وهذه الصفات هي صفات اليماين املنصور وصفات املهدي األول تجهولون،

 .كما تبني مما سبق

إن اليماين ممهد يف زمن الظهور املقدس ومن الثالث مائة وثالث : املزيد فأقول ن أردتَ إو 
وأول ، أيضا  موجود يف زمن الظهور املقدس عشر ويسلم الراية لإلمام املهدي، واملهدي األول

يف بداية ظهوره وقبل قيامه، فالبد أن يكون أحدمها حجة على  Xمؤمن باإلمام املهدي 
اآلخر، ومبا أن األئمة واملهديني حجج اهلل على مجيع اخللق واملهدي األول منهم فهو حجة على 

هدي األول هو قائد ثورة التمهيد فيصبح ، وبالتايل يكون املا  واحد ا  اليماين إذا مل يكونا شخص
ن اليماين هو املمهد الرئيسي وقائد وهذا غري صحيح أل ،للقائد ا  بل مساعد ا  دور اليماين ثانوي

  .حركة الظهور املقدس، فتحتم أن يكون املهدي األول هو اليماين واليماين هو املهدي األول

ويف بداية ظهوره يكون  ،ويف خده األمين أثر ،ومن البصرة ،امسه أمحد): وهبذا يكون اليماين
 ،ومقطوع النسب ،ن وبالتوراة واإلجنيل بعد األئمةآوأعلم الناس بالقر  ،ويف رأسه حزاز ،شابا  

وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك  ،وهو إمام مفرتض الطاعة من اهلل ،ويلقب باملهدي
 و …و  Xويدعو إىل اإلمام املهدي  مستقيم ويدعو إىل احلق وإىل طريق ،فهو من أهل النار
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فراجع الروايات ، وكل ما ورد من أوصاف املهدي األول يف روايات حممد وآل حممد ، (… 
 . ، وغريها من كتب احلديث( ) يف كتاب غيبة النعماين وغيبة الطوسي وإكمال الدين والبحار

 ؛ميانيون هم X ر أصحاب اإلمامأتباع اليماين من الثالث مائة والثالثة عش ن كلأويبقى 
 . مياين العراقو مياين صنعاء باعتبار انتساهبم لقائِدهم اليماين، ومنهم 

ْحَدى ِإنَّها*  َأْسَفرًَ ِإذا َوالصُّْبحًِ*  َأْدبَ رًَ ِإذًْ َواللَّْيلًِ*  ْلَقَمرًِاوًَ َكالَّ﴿ ِِ  َنِذيراًا*  اْلُكَبرًِ إَل
مًَي ًَ َأنًْ ِمْنُكمًْ شاءًَ ِلَمنًْ*  لِْلَبَشرًِ رًَ َأوًْ تَ َقدَّ  َأْصحابًَ ِإلَّ*  رَِهيَنةًٌ َكَسَبتًْ ِبما نَ ْفسًٍ ُكلًُّ*  يَ َتَأخَّ

 ِمنًَ َنكًُ َلمًْ قاُلوا*  َسَقرًَ ِفي َسَلَكُكمًْ ما*  اْلُمْجرِِمينًَ َعنًِ*  يَ َتساَءُلونًَ َجنَّاتًٍ ِفي*  اْلَيِمينًِ
بًُ وَُكنَّا*  اْلخاِئِضينًَ َمعًَ َنُخوضًُ اوَُكنَّ*  اْلِمْسِكينًَ ُنْطِعمًُ َنكًُ َوَلمًْ*  اْلُمَصلِّينًَ  بِيَ ْومًِ ُنَكذِّ

ينًِ َفُعُهمًْ َفما*  اْلَيِقينًُ أَتانَا َحتَّى*  الدِّ اِفِعينًَ َشفاَعةًُ تَ ن ْ *  ُمْعِرِضينًَ التَّْذِكَرةًِ َعنًِ َلُهمًْ َفما*  الشَّ
ُهمًْ اْمِرئًٍ ُكلًُّ يدًُيُرًِ َبلًْ*  َقْسَورَةًٍ ِمنًْ فَ رَّتًْ * ُمْستَ ْنِفَرةًٌ ُحُمرًٌ َكأَن َُّهمًْ َرةًا يُ ْؤتىًُصُحفاًا َأنًْ ِمن ْ  ُمَنشَّ
 َيشاءًَ َأنًْ ِإلَّ َيْذُكُرونًَ َوما*  ذََكَرهًُ شاءًَ َفَمنًْ*  َتْذِكَرةًٌ ِإنَّهًُ َكالَّ*  اآْلِخَرةًَ َيخاُفونًَ ل َبلًْ َكالَّ* 

ْقوى َأْهلًُ ُهوًَ اللَّهًُ  .( )﴾اْلَمْغِفَرةًِ َوَأْهلًُ الت َّ

  .وصيال: ﴾والقمر﴿

  .دولة الظاملني: ﴾والليل﴿

ألنه ، كبداية شروق الشمس وبداية ظهوره بوصيه، Xام املهدي ـفجر اإلم: ﴾والصبح﴿
  .هو الشمس

القيامة  :هي والوقعات اإلهلية الكربى ثالث. القيامة الصغرى أي: ﴾اْلُكَبرًِ إَلْحَدى ِإنَّها﴿
  .( ) والقيامة الكربى ،والرجعة ،الصغرى
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يرسله اإلمام املهدي  ،(اليماين)وهو الوصي واملهدي األول  ،منذر أي: ﴾لِْلَبَشرًِ َنِذيراًا﴿
X ويتأخر من شاء أن يتأخر ، ليتقدم من شاء أن يتقدم، بشريا  ونذيرا  بني يدي عذاب شديد
  .( ) Xركب اإلمام املهدي  عن

 ِإلَّ﴿، على عملهوهذا واضح فكل إنسان حياسب  :﴾رَِهيَنةًٌ َكَسَبتًْ ِبما نَ ْفسًٍ ُكلًُّ﴿
املقربون وهم أصحاب اليماين الثالث : وهؤالء مستثنون من احلساب وهم، ﴾اْلَيِمينًِ َأْصحابًَ

فََأمَّاً﴿: يدخلون اجلنة بغري حساب، قال تعاىل، Xمائة وثالثة عشر أصحاب اإلمام املهدي 
ًاْلُمَقرَّبِينًَ ًِمَن ًَكاَن ًنَعًِ*  ِإْن ًَوَجنَُّت ًَورَْيَحاٌن ًَعنًِ*  يَ َتساَءُلونًَ َجنَّاتًٍ ِفي﴿ ،( )﴾يمًٍفَ َرْوٌح

أي مل نك من املوالني لويل ، ﴾اْلُمَصلِّينًَ ِمنًَ َنكًُ َلمًْ قاُلوا*  َسَقرًَ ِفي َسَلَكُكمًْ ما*  اْلُمْجرِِمينًَ
ال حيل )، فاليماين ( ) (اليماين املوعود)واملهدي األول  Xاإلمام املهدي  وخليفته ووصي، اهلل

   .(عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ملسلم أن يلتوي

  :فحسيب اهلل ونعم الوكيل

، وجاءه بقوم ال يفرقون بني (نه اهلللع)مبعاوية بن هند  Xلقد ابتلي أمري املؤمنني علي 
ولكن بسبعني معاوية ، Xة واجلمل، وقد ابتلي  اليوم كما ابتلي أيب علي بن أيب طالب ـالناق
 .واهلل املستعان على ما يصفون، ال يفرقون بني الناقة واجلمل ، ويتبعهم قوم(نه اهلللع)

، فوصفوين بدقة،  من أمري إال بي نوه يئا  ش ، وآبائي األئمة واهلل ما أبقى رسول اهلل 
وأمري أبني ، لبس يف أمري، وال شبهة يف حايل بعد هذا البيان ومسوين، وبي نوا مسكين، فلم يبقَ 

ً.( ) [ ين أول املهديني واليماين املوعودإو  ،من مشس يف رابعة النهار
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