
 (94) العدد/ X  إصدارات أنصار اإلمام املهدي
 
 
 

 اإلفحام
 يف رؤيا أم اإلمام

 
 
 

 تأليف
 سديعالء رزاق األ
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 الثانيةالطبعة 

 م 1031 -هـ  3411
 
 
 
 
 

 Xأمحد احلسن ملعرفة املزيد حول دعوة السيد 
 :ميكنكم الدخول إىل املوقع التايل 

org.almahdyoon.www 
 
 
 
 
 

http://www.almahdyoon.org/


 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 هئه ولظيم نعمائ لى  لاواحلمد دهل

 

 اإلهداء

 ..بشرى فيها شرف األبد الرؤيا فكانت لكِ يا من صدقتِ .. إليكِ
 .. Xالقائم . . الرؤياوليد ..  إىل ولدكِ

 .. أبنائكِلى أهنم الذين احتجوا بالرؤيا ع..  إىل أبنائكِ
 Xأنصار القائم .. إىل أنصار اهلل 

 أهدي هذه الكلمات
 

 Xأنصار اإلمام املهدي 
 مكن ادهل له يف األرض                                                                                 
 ق. هـ  7251 /شعبان /52



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املقدمة
ثبات حجية إمنذ انبثاق فجر دلوته إىل الناس كافة لى   Xأمحد احلسن  دأب السيد
وقد أيدهم  ،وكذلك دأب أنصار دلوته لى  ذلك ،هئمعرفة ادهل ومعرفة أوليا إىلالرؤيا وأهنا طريق 

حىت لىغت الرؤى اليت شوهدت  ،ادهل لوحي الرؤيا الذي نزل دفعة لى  الناس دومنا حساب
وأهل  وقد أشرتك األنبياء  ،آالف الرؤى Xباطه لاإلمام املهدي لالسيد أمحد احلسن وارت

ما أن أمحد احلسن حق يف كل  إلثبات ؛الناس يف لامل الرؤيا لىقاءمجيعهم واملائكة  البيت 
 .يدليه

قبل أكثر من ( الرؤيا)ثبات حجيتها إيف  وأئمة أهل البيت   وقد دأب رسول ادهل
كما دأب قبىهم األنبياء   ،يث والروايات اليت وردت لنهم ألف سنة يف العشرات من األحاد

 .ثبات املوضوع نفسه لىناسإوالكتب املنزلة لىيهم يف  
 (.حكمة لالغة فما تغين النذر ... تقبىونه ئوال من أوليا، تعقىون ألمرهال )ولكن 

لقصة شهاد لاالستذات ليىة أن أثبت حجية الرؤيا  لايل أنا قىيل العمل كثري الزلل فخطر يف
ترقق القىوب وتىني املشالر وتأجج مشالر احلب ألهل هذا البيت كوهنا   ،Xاملهدي اإلمام  أم

 أهل لقية املذاهب لى  من قبل هبا احتجواوقد  ،لند لىماء الشيعة بوهتاثوكذلك لسبب  ،الكرمي
 يا يكفيولالنتيجة فإن إثبات حجية الرؤ  ،لى  مر العصور Xاملهدي اإلمام  والدة يف إثبات

 لالتبار ،Xاملهدي اإلمام  إثبات صدق دلوة السيد أمحد احلسن لأنه مرسل من قبل يف
 .الرؤى اليت شاهدها املؤمنون كما قدمتل وجوب األخذ

الكثري من الناس وخاصة فقهاء املذهب يهمىون هذا الطريق يف معرفة  وجدناولكن لألسف 
. عرفةامله وقىيل يله سفى  من يؤمن له ويعتربونه احلق ويردونه ويقىىون من أمهيته، لل يشنعون ل

 ..!!والعجيب أهنم يقولون أهنم لىماء يف شريعة حممد وآل حممد 
الكثري مما يثبت أن الرؤيا حق ويرتتب لىيها أثر   يرد يف شريعة حممد وآل حممد أمل
 .. !!واقعي
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، وهم ال يعرفون لنه شيئاً !!  عاموناملهدي الاإلمام  لون أهنم نوابوالعجيب أيضًا أهنم يد  
اليت  وألسط مثال لى  ذلك هي قصة أمه  ،وال يفقهون من األحاديث اليت وردت فيه حديثاً 

 .. إىل الرؤياو تدور حول الرؤيا ومن الرؤيا 
 لوا لوالدتهفقد كذ   ردهم هذاول، ولالتايل فقد ردوا قصة أمه ، هم أسقطوا حجية الرؤياف
X ؟؟ فأي لىماء هؤالء .. من حيث ال يشعرون!! 

املهدي اإلمام  فإثبات دليل الرؤيا الصادقة يف هذه الوريقات سيكون نالعًا من قضية ،ولىيه
X لىها تكون سبباً  ،الواردة يف كتب الشيعة أمه  ةولااللتماد فقط لى  قص، نفسه

، ؤمنونوامل ودفالًا لن آية من آيات ادهل خص هبا أنبياءه  ،إليصال اهلدى لبعض الناس
ولاتوا يقبىون من ألداء ادهل ويردون ، ء آخر الزمان الذين ضيعوا أنفسهموكذلك ردًا لى  فقها

 .لى  أولياءه
كإثبات لصدق دلوة السيد أمحد   كذلك من األسباب اليت دلتين الختيار قصتها 

قد  فهي  ،احلسن هو الشبه الواضح والنقاط املشرتكة الكثرية اليت ال يستطيع أحد ردها
 وهذا كان واضحاً . (الصادقة الرؤيا) :ودليىها لى  ذلك ،العسكري من قبل ادهلاإلمام  رسىت إىلأ  

 :ليهإلندما وصىت  Xاهلادي اإلمام  حوارها مع خال
؟  فهل تعرفينه: مد ؟ قالمن النك أيب حم: ، قالتفممن زوجك المسيح ووصيه: لقا)
. (لىيىة اليت أسىمت فيها لى  يد سيدة النساء أمهوهل خىوت ليىة من زيارته إياي منذ ا: قالت

 هلا لالرؤيا أي هي اليت ش هد (7) (ههي ها) :ألخته حكيمة Xاهلادي اإلمام  لندها قال
 .واستشهدت لالرؤيا

 .واستشهد لالرؤيا وكذلك ش هد ألمحد احلسن لالرؤيا

                                                 

 .324ص: كمال الدين وتمام النعمة: انظر - 
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د قال ادهل يف وق ،ابيف هذا الكت وغريها الكثري من النقاط املشرتكة اليت سيجدها القارئ
َرٌةِ أَلْوِلي األَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفتَ َرى َوَلِكْن ﴿ :حمكم كتاله الكرمي َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعب ْ

 .(7)﴾َتْصِديَق الَِّذي بَ ْيَن َيَدْيِه َوتَ ْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َورَْحَمًة ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ 
لل هو مؤيد ، ما كان حديثًا يفرتى Xاملهدي اإلمام  د احلسن من قبلفقضية إرسال أمح
يصدق لعضه لعضًا ومل خيتىف كام أمحد احلسن   همفكام ،البيتلكام ادهل وكام أهل 

وتبيانًا لكثري  لل كان كامه تصديقًا هلم وتفصياً ، ن ألىن دلوته لىناسمنذ أ لن كامهم 
فكان هدى يهدي لىحق  ،القرآن كذلك متشالهو ، رد لنهم من األسرار واملتشاله الذي و 
 .Xورمحة لقوم يؤمنون لقيام القائم 

 ،ع القصة لى  شكل مقاطع يتبع لعضها لعضاً قط  ين سوف أ  نوأود أن أشري لىقارئ الكرمي أ
ولني كل مقطع والذي يىيه ستجد   ،ويتخىىها شرح لكل مقطع مبا فيه أشارة لىمقصد املطىوب

لدون تقطيع يف آخر الكتاب وفيها إشارة  لىمًا لأين سأورد القصة كامىةً  ،..(قصةال)كىمة 
 .وادهل املعني .لىمصدر

* * * 
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 ( ) مقطعة مع الشرح لكل مقطع واآلخرةمليكة الدنيا  قصة
احلسن أحد موايل أيب  األنصارييروي لشر لن سىيمان النخاس وهو من ولد أيب أيوب ]

كان موالنا ألو احلسن لىي لن حممد ... ، وجارمها لسر من رأى (ىيهما السامل)وأيب حممد 
، فاجتنبت كنت ال ألتاع وال أليع إال لإذنهف ،فقهين يف أمر الرقيق (لىيهما السام)العسكري 

 .فأحسنت الفرق لني احلال واحلرام ،لذلك موارد الشبهات حىت كمىت معرفيت فيه

إذ قرع الباب قارع ، لسر من رأى وقد مض  هوي من الىيلأنا ذات ليىة يف منزيل فبينما 
 (لىيهما السام)حممد  فإذا أنا لكافور اخلادم رسول موالنا أيب احلسن لىي لن ،فعدوت مسرلاً 
حممد وأخته حكيمة من وراء السرت،  ، فىبست ثيايب ودخىت لىيه فرأيته حيدث النه ألايدلوين إليه
ية لم تزل فيكم يرثها خلف عن إنك من ولد األنصار وهذه الوال ،يا بشر": ست قالفىما جى

الشيعة في  شأو، فأنتم ثقاتنا أهل البيت وإني مزكيك ومشرفك بفضيلة تسبق بها سلف
 .[... بسر أطلعك عليه وأنفذك في ابتياع أمة المواالة بها

يه مبهمة غاية لاخلطورة تتعىق يوكل أحد موال Xلىي اهلادي اإلمام  يف هذا املقطع نرى
لعدما  X وكانت هذه املهمة هي اخلطوة األوىل لىتمهيد لوالدته ،X املهدياإلمام  لقضية

، (فأنتم ثقاتنا أهل البيت)يف حديثه مع لشر أسىوب رفع الشأن  X اهلادي ماماإل ستخدما
لسامع يتسمر يف جيعل ااملهمة لأسىوب  تفاصيل وشرح، ..( وإني مزكيك ومشرفك) والتزكية

اإلمام  مكانه ويوجه كافة طاقاته العقىية والذهنية الستيعاب كل كىمة وكل حرف خيرج من فم
X (بسر أطلعك عليه )..، اإلمام  هذا ومل خيربهX  لتعىق هذه املهمة لوالدة القائمX، 
معه ملا  Xاإلمام  فإهنا تكفيه ولوال هذا األسىوب الذي استعمىههبذه املقدمة معه   كتفا لل 

فامتثىت مجيع ما ) :وهذا واضح من قوله الذي سيأيت فيما لعد ،أهتم لشر لأمرها ذلك االهتمام
 ...( يف أمر اجلارية Xاحلسن  حده يل موالي ألو

                                                 

 .324 – 4 3ص: وتمام النعمةكمال الدين : والرواية انظرها كاملة في - 
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أن يقوم لتىك  Xأو العسكري  Xاهلادي اإلمام  كان لإمكان: ولرب سائل يسأل
 ؟ إىل أحد املوايل كاهلاإيحممد ولدم  كوهنا كانت سر من أسرار آل( األمة التياع)املهمة 

كانوا يف أحاديثهم   ها هو أن أهل البيت من ،طبعًا هناك كثري من األسباب: ولإلجالة
وذلك ليعودوا  ،يف كافة ألعادها Xيشريون إىل جانب الغرالة املتعىق لقضيته  Xلن القائم 
وتتعىق قضية نصرهتا فيما لعد لى   ،ميان لقضيته كوهنا غريبة غرالة القرآنوليهيئوهم لإلشيعتهم 

لالغيب وال تعتمد لى  معرفة قضية ادهل لاألمور املادية، لذا كان إرساهلم  اإلميانصدور مبنية لى  
 الستقبالأحد مواليهم ألداء هذه املهمة هو لالتأكيد كان أول درس لمىي لىشيعة لتهيئة النفوس 

 .Xالغيب أو القائم 
ومل ( سر يف سر)لو قاموا هبذه املهمة لكانت  وهو أهنم ، وقد يكون هناك سبب آخر

والتمدها الشيعة لى  مر العصور السالفة لى  قد وصىتنا  القصة وملا كانت ،يطىع لىيها أحد
ثبات إيف زمن الظهور لى   Xوملا ألتمدها شيعة القائم  ،لىمخالفني Xثبات والدة القائم إ

 .اتحجية الرؤيا الذي هو موضوع هذه الوريق

 ..القصة
، خبط رومي ولغة رومية، وطبع لىيه خبامته مىصقاً  فكتب كتالاً  .ةأموأنفذك في ابتياع .. ]

خذها وتوجه بها إلى بغداد، واحضر : فقال ،وأخرج شستقة صفراء فيها مائتان ولشرون ديناراً 
، فإذا وصلت إلى جانبك زواريق السبايا وبرزن الجواري منها معبر الفرات ضحوة كذا

، فإذا ي العباس وشراذم من فتيان العراقفستحدق بهم طوائف المبتاعين من وكالء قواد بن
 رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس عامة نهارك إلى أن يبرز

للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا، البسة حريرتين صفيقتين، تمتنع من السفور ولمس 
يحاول لمسها ويشغل نظره بتأمل مكاشفها من وراء الستر الرقيق  ، واالنقياد لمنالمعترض

، فيقول بعض ستراه هتك وا: فيضربها النخاس فتصرخ صرخة رومية، فأعلم أنها تقول
لو برزت في : فقد زادني العفاف فيها رغبة، فتقول بالعربية بثالثمائة ديناراً  المبتاعين علي  

لي فيك رغبة فأشفق على مالك، فيقول  بدت زي سليمان وعلى مثل سرير ملكه ما
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وما العجلة وال بد من اختيار مبتاع : فما الحيلة وال بد من بيعك، فتقول الجارية: النخاس
إن : م إلى عمر بن يزيد النخاس وقل له، فعند ذلك قإلى أمانته وديانته[ إليه]يسكن قلبي 

، ووصف فيه كرمه ووفاه ونبله يوخط رومكتبه بلغة رومية   األشرافلبعض  ملصقاً  معي كتاباً 
خالق صاحبه فإن مالت إليه ورضيته، فأنا وكيله في ابتياعها وسخاءه فناولها لتتأمل منه أ

 .منك

يف أمر  Xفامتثىت مجيع ما حده يل موالي ألو احلسن : قال لشر لن سىيمان النخاس
لعين من : لنخاس، وقالت لعمر لن زيد ا، فىما نظرت يف الكتاب لكت لكاء شديداً اجلارية

، فما  امتنع من ليعها منه قتىت نفسها، وحىفت لاحملرجة املغىظة إنه مىتصاحب هذا الكتاب
من الدنانري  Xفيه لى  مقدار ما كان أصحبنيه موالي  األمرزلت أشاحه يف مثنها حىت استقر 

 .[...، فاستوفاه مين وتسىمت منه اجلارية ضاحكة مستبشرة يف الشستقة الصفراء

.. غرلاء لني أهل الباطل ولبيد الدنيا .. .ا حال أهل احلق يف كل زمان ومكان هذ
وهنا .. أنه جيعل هلم خمرجًا كىما ضاقت هبم األمور ثقتهم لمستضعفني ولزائهم أمياهنم لادهل و 

وهي  ،وأشد من ذلك تعرضها لىبيع والشراء يف سوق النخاسني ،تعاين الغرلة والوحدة جندها 
فقد   ،ولرهبا لىتخىص من خستهم ووضالتهم لالتعامل مع لباد ادهل املستضعفني تىوذ لعفتها

حول وال قوة إال لادهل وال  ،صاحبة مصيبة لتعرضها لىسيب وتناقىها من خناس إىل آخر كانت 
 ..العظيم 

حتمىت كل ذلك  ..لكنها حتمىت كل ذلك خدمة لقضية ادهل الكربى، قضية القائم لاحلق 
، وقالت لعمر لن زيد فىما نظرت يف الكتاب لكت لكاء شديداً  .)..ا وصدقتها لسبب رؤيا رأهت

، وحىفت لاحملرجة املغىظة إنه مىت امتنع من ليعها منه لعين من صاحب هذا الكتاب :لنخاسا
 أي نظرت يف الكتاب فرأت ختم ،(وتسىمت منه اجلارية ضاحكة مستبشرة... قتىت نفسها

لكاء الغريبة لندما ترى أهىها فبكت ( الرؤيا)هلا ولد ادهل لالغيب  فعرفته فتم Xاهلادي اإلمام 
فأين الذين ينكرون حجية ...  واستبشرت فرحًا لفوزها لعد لناء وضحكت، وطوهنا حبمايتهمحي

 ؟؟ الرؤيا من هذا
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ٌر َأْم َمْن َأسَّسَ ﴿ َيانَُه َعَلى تَ ْقَوى ِمْن اللَِّه َوِرْضَواٍن َخي ْ َيانَُه َعَلى َشَفا  َأَفَمْن َأسََّس بُ ن ْ بُ ن ْ
 .(7)﴾ُجُرٍف َهاٍر فَانْ َهاَر ِبِه ِفي نَاِر َجَهنََّم َواللَُّه الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ 

 ..القصة
فما أخذها القرار حىت أخرجت   ،وانصرفت هبا إىل حجريت اليت كنت آوي إليها لبغداد ...]

طبقه لى  جفنها ومتسحه لى    خدها وتمن جيبها وهي تىثمه وتضعه لى Xكتاب موالها 
 .[... وال تعرفني صاحبه ؟ أتىثمني كتالاً  :منها تعجباً  تلدهنا، فقى

، لل مت (الرؤيا)كانت تىتقيه يف لامل املىكوت وكيف ال تعرف صاحب الكتاب يا لشر وهي  
لل كيف  ،(يالامل الرؤ )ومت أمر ادهل يف ذلك العامل  Xومت أمر القائم  أمرها وأمر أمة حممد 

قبل وجعىها من أهل ليت صاحب الكتاب ، ادهل اجتباهاال تعرف صاحب الكتاب يا لشر وقد 
 ؟ أن تراها وتشرتيها ملوالك

. (الرؤيا)وكل ذلك يف لامل حق املعرفة لل كما لرفها ادهل له  أنت هي تعرفه ال كما تعرفه إمنا
 !!؟؟ ت حجةولىماء الشريعة يف هذا الزمان يقولون أن الرؤيا ليس

 .(5)﴾َفَذِلُكْم اللَُّه رَبُُّكْم اْلَحقُّ َفَماَذا بَ ْعَد اْلَحقِّ ِإالَّ الضَّاَلُل فَأَنَّا ُتْصَرُفونَ ﴿

  .. القصة
 ألرين مسعك وفرغ يل قىبك ،أيها العاجز الضعيف املعرفة مبحل أوالد األنبياء: قالت... ]

... ]. 
ويف هذا املوضع لالذات  ،(دق لعضه لعضاً أن كامهم يص) :ما معناه قد ورد لنهم 

سؤااًل منذ اإلمام  لشرح مالسات القضية وغموضها لالنسبة لبشر، فهو مل يسأل التدأت 
معه  لن لدم السؤال هو كامها فكان جزاءه لى  صربه  ،أن تكفل لأداء املهمة املوكىة إليه
اإلمام  هناية القصة وسيسمعه منالنصف الثاين يف  يعرفوس) ،وتزويده لنصف تفاصيل القضية
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فإن كامهم يصدق لعضه لعضاً  ،(لى  أن هذه املرأة هي اليت ستىد قائم آل حممد Xاهلادي 
 .ويكمل لعضه لعضاً 

 :لىيه اخفيتقد  انكونيقد  تنيمهم تنيالكرمي إىل نقط القارئلفت نظر أوأود أن 

  :األوىلالنقطة 
 ،ل والتزكيةيفضتوكذلك نال مرتبة ال X اهلاديإلمام ا أنه يف لداية القصة استأثر لشر لثقة

، ولكن لعدها ويف هذه كشف سر من أسرار أهل البيت   قاممب Xاإلمام  وأنعم لىيه
فهل يف هذا  ،..( العاجز الضعيف املعرفة مبحل أوالد األنبياء) لـ املوضع ختاطبه نرجس 

 ؟( لىيهما السام)تعارض لني كامها وكامه 
لل هناك درس واضح لشيعة آل حممد ولالذات لعىماء ، ليس هناك تعارض: الجواب

أنكم مهما غرفتم من لىوم أهل البيت ومهما زدمت لفضىهم مرتبة فإنكم جيب أن تفهموا  ،الشيعة
ال أن تتكربوا  ،هلم  والقبول والطالة واالنقيادالتسىيم يف أن زيادة العىم يستىزمها زيادة 

ال أن تسرقوا  ،م لغري إذن منهموتزلمون أنكم نىتم مكانتهم وأصبحتم نواهبلىيهم ولى  أوليائهم 
ألقاهبم وتزيىوهنم لن مراتبهم اليت رتبهم ادهل فيها وتدلون أنكم مراجع الدين وليس الكتاب 

 .والسنة
والسالم من العلماء لوال من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه الصالة ) :فقد ورد لنهم 

عباد اهلل من  ، والمنقذين لضعفاءلدالين عليه، والذابين عن دينه بحجج اهللالداعين إليه، وا
ولكنهم  ،ما بقي أحد إال ارتد عن دين اهلل، لشباك إبليس ومردته، ومن فخاخ النواصب

، أولئك هم هاالذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكان
 .(7) (8عند اهلل  األفضلون
 Xذين يدلون أهنم لىماء اليوم من هذا احلديث، أهناك منهم من يدلو إىل القائم أين ال

ويدل  من منهم يدلو لىقائم !! اً أم مجيعهم يدلون إىل أنفسهم لاأللىمية وتفسيق لعضهم لعض
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من منهم يدل الناس لىيه  !! Xوهم جممعون لى  أن هذا الزمن هو زمن ظهوره ، الناس لىيه
لل لى  العكس حنن نرى أغىبية الشيعة ال ، ح ما التبس حول قضيتهويوضويذب لن دينه 

لكنهم يعرفون لن مراجعهم أكثر مما يعرفون لن  ،مقدار نقري Xيفقهون من قضية القائم 
 .Xالقائم 

جب لى  العىماء الدفاع من الواو ، زمان هو ظىم صريح لهأليس اجلهل مبعرفة إمام العصر وال
 ...هنائياً  Xالعىماء واملراجع من يذكر مظىومية القائم  مل نر من ؟ Xلن مظىوميته 

شر فقهاء تحت ظل  فقهاء ذلك الزمان) :وهو يذكر فقهاء آخر الزمان قال رسول ادهل 
وما الفتنة اليت خرجت منهم إال تضييعهم حلق . (7) (منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود ،السماء
أصوات احلق  املستمرة إلسكات وحماوالهتم، وصرف الناس لنه إىل أنفسهم X زمانالإمام 

 .ولتصفية الشخص تارة أخرى، لتسقيط الشخصية تارة

 :النقطة الثانية
رآها لشر حلد هذه الىحظة فك حىقات الغموض اليت  اإلمام  أمأقول هنا ويف حماولة 

وهو أن  ،هو درس آخر لىشيعة جيب أن ينتبهوا إليه ويرالوه فيما خيص قضية قائم آل حممد 
الكثيفة لرلط هذه القضية  قضية أحيطت لالسرية والرمزية وكذلك حماوالت أهل البيت هذه ال

 .حبىقات مقفىة تكشف يف حينها
 كان يعىم أن أم  Xاهلادي اإلمام  دلهإىل  ن ِمن أصحاب األئمة ولعبارة أخرى، م  

لىيها  وأهنا سوف جيري، Xومن نسل حواريي ليس  ، مىك النةاملهدي هي أمة رومية اإلمام 
؟ فهذه احلىقة مل تكشف لىخاصة إال يف  X مام احلسن العسكريحىت تصل لإل، ما جرى

 ،وكذلك هي حىقات هذه القضية غري منقضية ،هـ 582حينها ومل تكشف لىعامة إال يف سنة 
وهم )ولكن من يصدقها غري املسىمون ألهل ليت نبيهم  ،فكل يوم يفتح لنا حىقة من احلىقات

 (!!!قىيىون
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وصدقتموها لرواية ( املهدياإلمام  أم)ما كشف الغموض يف ذلك الزمان لن حىقة فك
يف هذا الزمان  (املهدياإلمام  رسول): حىقةغموض لنا  كشفأنعم ادهل لىينا و  واحدة، فقد

استكربمت وقىتم فبأي حق  ،لن الناس حىت حيني حينها ومبئات احلجج والروايات اليت كانت خمفية
  ؟ ري األولنيما هذا إال أساط

 .(حكمة لالغة فما تغن النذر، تعقىون وال من أوليائه تقبىون ألمرهال )

 ..القصة 
اريني تنسب إىل وصي ، وأمي من ولد احلو مأنا مىيكة لنت يشولا لن قيصر مىك الرو  ...]

 .[.. ، أنبئك العجب العجيباملسيح مشعون
 .(7) ..( وال تنقضي غرائبه ،ائبهال تفنى عج )..: يف وصفه لىقرآن ورد لن رسول ادهل 
العجائب  ، ال تفىن فيهاXكانت قضيته هو القرآن الناطق فكذلك   Xفىما كان القائم 

فيا شيعة آل حممد ...  أحاديث كثرية يف هذا اجملال وألهل البيت . وال تنقضي فيها الغرائب
عداد لغرائبها فعىيه أن واالست، Xلعجائب قضية القائم  لإلميانمن كان منكم مل يروض النفس 
 !!! يرتك القرآن فىيس له فيه حاجة

 ..القصة 
، فجمع ث لشرة سنةإن جدي قيصر أراد أن يزوجين من الن أخيه وأنا من لنات ثا ...]

سبعمائة  األخطاريف قصره من نسل احلواريني ومن القسيسني والرهبان ثامثائة رجل ومن ذوي 
، وألرز اجليوش ومىوك العشائر أرلعة آالفاد العساكر ونقباء وقو  األجناد، ومجع من أمراء رجل

، فىما رلعني مرقاةفرفعه فوق أ ،من أصناف اجلواهر إىل صحن القصر مصوغاً  من هبو مىكه لرشاً 
تسافىت  اإلجنيللكفا ونشرت أسفار  األساقفةوقامت  وأحدقت له الصىبانصعد الن أخيه 

، وخر الصالد من فاهنارت إىل القرار األلمدةقوضت ، وتلاألرضفىصقت  األلايلالصىبان من 
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 ،أيها املىك: ديجلكبريهم   ، فقال، وارتعدت فرائصهماألساقفة، فتغريت ألوان لىيه العرش مغشياً 
 .[...املسيحي واملذهب املىكاين  من ماقاة هذه النحوس الدالة لى  زوال هذا الدين لفناأ

 كهد فيدكوهو يدمغ الباطل  قد قذف رأى احلق وكذلك فعل كبريهم يف هذا الزمان لندما
فهو لن يسكت ومناظرته أمحد احلسن  ألفونا من ماقاة ،أيها املأل: فقال ،ويقوضه لى  أركانه
دلونا  أو. اليت اذلىنا فيها رقاب الناستنا ولن يرتاح حىت يزيل مىكنا ودول ،حىت يأيت لفضيحتنا

ك اجلن لعىنا نقتىه لني الناس كما فعىنا لالذين من نتهمه لالسحر والشعوذة والسيطرة لى  ممال
ن واليناها ولايعناها أن ختىصنا من أمحد إ الصىبان اليت أحدقت لناأو لعل لاستطالة .. قبىه

 ...أو لعىنا حنارله لساح الدميقراطية وحاكمية الناس فندفع لذاله لنا ولو إىل حني ..  احلسن
َصْرَصًرا ِفي أَيَّاٍم َنِحَساٍت لُِنِذيَقُهْم َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي اْلَحَياِة  فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِيًحا﴿

نْ َيا َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأْخَزى َوُهْم الَ يُ ْنَصُرونَ   .(7)﴾الدُّ

 ..القصة 
، وارفعوا األلمدةأقيموا هذه : لألساقفة، وقال شديداً  فتطري جدي من ذلك تطرياً  ...]

فيدفع حنوسه ، منه هذه الصبية ألزوج، العاثر املنكوس جده، أخا هذا املدلرالصىبان، واحضروا 
وقام . ، وتفرق الناساألول، فىما فعىوا ذلك حدث لى  الثاين ما حدث لى  لنكم لسعوده

 .[... ورالست وأرخيت، ودخل قصره جدي قيصر مغتماً 
لنواصب لنا وخمافة أولياء مل تنجح الدميقراطية يف أرضاء ا ،(.. والكام لكبريهم) ،نعم.. 

وحتمىوا الذلح والتشريد لدالً ، ة لين العباس رقالكم أمام رقالنافقدموا يا شيع ،السفياين يف دمائنا
الوطنية تبعدهم لن  تهمملصاحل هتممبادر  أنيت لو لويا ... فنحن أسيادكم وأصنامكم  ،منا

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا ﴿ ...فا نريد لدولتنا أن تزول ... يف لغداد  تبقيهمالنجف و 
ُهْم ِإنَّ اللَّ  َه اَل يَ ْهِدي اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ

 .(5)﴾اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ 
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 ..القصة 
كأن املسيح ومشعون ولدة من احلواريني قد اجتمعوا يف قصر يف تىك الىيىة   فأريت   ...]

يف املوضع الذي كان جدي نصب فيه لرشه  وارتفالاً  يباري السماء لىواً  جدي ونصبوا فيه منرباً 
...]. 

 :الرؤيا األوىل
ظهوره الستخراج النفاق من  لند Xستعمىه القائم اأول ساح فتاك ..  االرؤي( فأريت  .).
 :كما  ،قطوا وتسافىوا يف هذه الفتنةفأصاب فيهم مقتىة لظيمة وتسا، العفنة القىوب
 ،فاهنارت إىل القرار األلمدة، وتقوضت لاألرضفىصقت  األلايلمن  تسافىت الصىبان..).

 املسيح...) :حىت يأيت.. يظهر احلق لولعد ذلك ...( .. وخر الصالد من العرش مغشيا لىيه
 .(..ومشعون ولدة من احلواريني

يباري السماء  منرباً  ).. :وينصبوا لى  أنقاض دولة الظاملني( أمحد احلسن)هدوا لىحق فيش
 ...(لرشه يف املوضع الذي كان جدي نصب فيه وارتفالاً  لىواً 

 .احلمد دهل رب العاملني :وحنن نقول
 :وهنا عدة نقاط

الصادقة   ايلىناس ونستشهد لالرؤ ( لىيهما السام)اإلمام  لندما كنا نطرح قضية رسول  -7
نعم حنن نعرتف حبجية الرؤية ولكنها تكون ) :كدليل لىيها كنا نواجه من لعض الناس لقوهلم

 ....(فقط لندما يراها املعصوم كإلراهيم ويوسف 
لنت  )..كانت   وهو أن مىيكة  ...ويف هذه القصة خري دليل لى  ضعف هذا الرد 

وهي مل تدخل ، لعصمة يف ذلك الوقتمن أين هلا لاف ،.(.. يشولا لن قيصر مىك الروم
هي إىل هذه ف ؟؟ (أكثر الحقاً سيتضح هذا األمر كما )ني لعد ومل تنطق لالشهادت، لاإلسام

 ...ت يف طريقها لىتكامل لالعصمة لل كان، الىحظة مل تكن معصومة
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عرف لى  شخصية أفىت لعض املراجع فتاوى تؤكد أنه ال ميكن ألي شخص أن يت -5
 ( ...لياناً )إال إذا كان قد رآه يف لامل الشهادة ، الرؤيااملعصوم يف 

ومشعون ولدة من احلواريني  املسيح .)..فهذه مىيكة الدنيا واآلخرة قد رأت يف لامل املىكوت 
 ليانًا يف ذلك الوقت Xفمن أين كان هلا أن ترى املسيح  ،.(..قد اجتمعوا يف قصر جدي

 ؟؟؟ النسبة لشمعون واحلواريني حىت تتعرف لىيه يف الرؤيا ؟؟ وكذلك ل
أمام أدلة ( اخلالية من أي دليل)فعى  هذا األساس كيف هلؤالء املراجع أن يثبتوا فتواهم هذه 

أو أن يكذلوا أم  ،الدامغة إال أن يكفروا مبا جاء له حممد وأهل ليته الطاهرين أهل البيت 
 .مام زماهنم لدلواهاإ

 ..القصة 
 .[... فيقوم إليه املسيح فيعتنقه مع فتية ولدة من لنيه فدخل لىيهم حممد  ...]
أي  ولدة من لنيهواحلواريني  ... X واملسيح حممد )جتمع يف قصر جدها أنبياء أ

 ،(...Xوأظنهم هنا أنصار القائم ( فتية)مع  ،األئمة املعصومني لىيهم أفضل الصاة والسام
 .لرؤيايف ايقولون ال حجية  أهل هذا الزمانو .. يا كل هؤالء اجتمعوا لندها وألجىها يف لامل الرؤ 

 !!!… فانا دهل وإنا إليه راجعون 

 .. القصة
وأومأ  .لين هذاأل، يكةمشعون فتاته مى من وصيك إين جئتك خاطباً  ،يا روح ادهل :فيقول ...]

 .[...الكتاب  ليده إىل أيب حممد صاحب هذا
هي كما لينها السيد أمحد احلسن  ،كوت وحقيقتهعامل املىلوهنا جتدر اإلشارة إىل نقطة مهمة 

X لن املادة شبيه مبا  وهو لامل مثايل جمرد: لامل املىكوت) :حيث قال ،يف تفسري سورة الفاحتة
ولكل جسم يف  ،لل ومسيطر لىيه ويتصرف فيه، وهو أشرف من هذا العامل اجلسماين، يراه النائم

ه أو ، وصورة اإلنسان يف لامل املىكوت هي نفستهحقيقلامل املىك صورة يف لامل املىكوت وهي 
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وهذه النفس أو الناطقة ، دلرة لىجسم يف هذا العامل املاديوهي امل، الناطقة املغروسة يف اجلنان
 .(7) (املغروسة يف اجلنان هي ظل العقل

أو احلوادث اليت نشهدها يف لاملنا اجلسماين قد ال تكون حقيقية كما  األشياءولالتايل فإن 
يف لامل  اإلنسانلينما األشياء واحلوادث اليت يراها ، من حقيقتهانرى جانبًا هم لنا أو قد يتو 

إىل هذه  Xولذا أشار السيد أمحد احلسن  ،تكون حقيقية أو يراها حبقيقتها( االرؤي)املىكوت 
  :ية الرؤيا لى  منكريها لندما قالالنقطة يف معرض استدالله لى  حج

فرتدون شهادة املؤمن العادل الذي رأى ومسع يف ، صاحبها فقط لرؤيا حجة لى تقولون ا)
فكيف إذن تقبىون شهادته فيما رأى ومسع يف  ،وأخربه لاحلق مىكوت السماوات رسول ادهل 

 .(تىك إذن قسمة ظيزى ...هذا العامل اجلسماين 
 وما أخف مىكوت السموات لند ،ما أثقل الدنيا يف كفة ميزانكم) :ومن مث يعقب لقوله

لني املادة كاأللور الدجال الذي يرى لعني واحدة،   نكم أمسيتمإأي  .(5) (أهوائكم وآرائكم
 .لعامل احلقيقة أو لامل املىكوت ويستخف، والعامل اجلسماين فقط

طبهو فما تراه سيدتنا وموالتنا هنا   وترى رسول ادهل  ،حقيقة وليست وهم، فهي خت 
 ...ل لل ولرفته أنه صاحب الكتاب بوهي مل تره قط من قيشري إىل خطيبها 

َناُهْم يُنِفُقونَ ﴿  .( )﴾الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َوِممَّا َرزَق ْ

 ..القصة 
 ،فصل رمحك لرحم رسول ادهل  ،قد أتاك الشرف: فنظر املسيح إىل مشعون فقال له ...]
وشهد لنو  Xوزوجين وشهد املسيح  د ، فصعد ذلك املنرب وخطب حممقد فعىت: قال

 .[... ،واحلواريون حممد 

                                                 

  .Xنصار االمام المهدي أصدارات إ، أحد X حمد الحسنأشيء من تفسير الفاتحة، للسيد  - 
 .Xنصار االمام المهدي أصدارات إأحد ، Xللسيد أحمد الحسن  -ة زكتاب نصيحة لطالب الحو -2
 .4: البقرة -4



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ................... ........................... 11

 

ثبات احلق لالرؤيا الصادقة، فإن أنكروا إفهذه الفقرة تكفي ملن طىب احلق يف .. سبحان ادهل 
مجىة  Xاحلسن العسكري اإلمام  من مىيكة فقد أنكروا زواج السيدة حجية الرؤيا 

 ولنو حممد Xونقضوا شهادة املسيح  ،ن لالتزويجومشعو  وردوا لى  رسول ادهل  ،وتفصياً 
َفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قُ ُلوٍب أ﴿ ...لى  هذا الزواج املبارك  احلواريني و  ََ

َفاُلَها  .(لعنه ادهل)ولالتايل فقد خرجتم من والية إمام زمانكم ودخىتم يف والية الشيطان . (7)﴾َأق ْ

 .. القصة
قظت من نومي أشفقت أن أقص هذه الرؤيا لى  أيب وجدي خمافة القتل، فىما استي ...]

 .[... فكنت أسرها يف نفسي وال ألديها هلم
وقتل أهل هذا ، لقىبك جبهىهم الزواجِ  فرحة   كِ فقد قتل أهى  ، ام ادهل لىيك سيديت ومواليتس

ك وجدك مع فقهاء شرتك ألو ا، فقد لظهور أمر وِلدك لنفاقهم وجهىهم الزمان فرحة إمام العصر
وكأنك  هذا الزمان لإنكارهم لىرؤيا وحمارلتهم أوالد األنبياء لسبب هذه اآلية األنفسية العظيمة،

وما جداهلم إال مراء وإلراض لن احلق ملا  ،يف حديثكم Xوجيادلونه تعىمني ما سيتأولون لىيه 
 .جاءهم

ن إحىت ترد وتسد الطريق لى  كل من يقول .( ..استيقظت من نومي فىما)... :فقالت 
وكذلك لينت إن تىك الرؤيا كانت سر من أسرار حممد وآل . هذا الزواج مل حيدث يف لامل الرؤيا

 .إذا حتدثت هبا أو أفشتها( القتل)وإن ضريبتها  حممد 

 ..القصة 
 ،فسيوضعفت ن والشراب،حىت امتنعت من الطعام  ،وضرب صدري مبحبة أيب حممد ...]

 .[... شديداً  ومرضت مرضاً  ،ودق شخصي

                                                 

 .23: محمد - 
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َوُيِحقُّ ﴿ .. منجزاً وولداً وصدقًا  حقاً  تكانالرؤيا   حىت تعىم أن Xضرب صدرها مبحبته 
 .(7)﴾َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ  ِبَكِلَماتِهِ اللَُّه اْلَحقَّ 

 .(5)(كلم به الرب عبده  كالمرؤيا المؤمن تجري مجرى  ) :قد ورد لن رسول ادهل ف
 !!ينكرون كىمات ادهل  فقهاء هذا الزمانو  ... يكىمه هبا( كىمات ادهل)فرؤيا املؤمن هي 

 ...ال حول وال قوة إال لادهل العىي العظيم

 .. القصة
أحضره جدي وسأله لن دوائي، فىما لرح له اليأس  فما لقي من مدائن الروم طبيب إال ...]
ألواب  أرى ،يا جدي: فأزودكها يف هذه الدنيا ؟ فقىت ةفهل ختطر لبالك شهو  ،يا قرة ليين: قال

وفككت لنهم  ،املسىمني فىو كشفت العذاب لمن يف سجنك من أسارى ،مغىقة الفرج لىي  
، فىما يهب املسيح وأمه يل لافية وشفاء لرجوت أن وتصدقت لىيهم ومننتهم لاخلاص ،األغال

، جدي من الطعام فسر لذلك لت يسرياً جتىدت يف إظهار الصحة يف لدين وتناو  فعل ذلك جدي
 .[... سارى وإلزازهمكرام األوأقبل لى  إ

، رهم لى  استضعاف دولة الباطل هلملنصوذلك ، لى  املسىمني وهنا التداء فضىها 
ان لقيام ولدها لعد أن وليستمر فضىها لى  أهل هذا الزم، وفك األغال لنهم يف ذلك الزمان

 الشيطان أولياء    وينصر دين ادهل ويفك األغال اليت قيد هبا أتباع  ليخىص املؤمنني، ميوت ذكره
فأقل ما جنازيها هو  ،فكان فضىها لىينا كبرياً .. ولريفع شاهنم لعد أن استضعفوا يف األرض  ،ادهل

ال أن ننكر  ... أنفسناونعينهم لى  ، ولنمكن هلم يف األرض ،ه املعصومنيأن ننصر ولدها وولد
 ... ءها ونرد آيات ادهل اليت جاءوا هبا وهي نفسها اآليات اليت رأهتا وصدقتها لىيها حق ألنا

 .( )﴾َهْل َجَزاُء اإِلْحَساِن ِإالَّ اإِلْحَسانُ ﴿
 

                                                 

 .22: يونس - 
 .241ص 3ج: مدار السال -2
 .10: الرحمن -4
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 .. القصة
كأن سيدة النساء قد زارتين ومعها مرمي لنت لمران وألف  لعد أرلع ليال أيضاً  رأيتف]

، فأتعىق X سيدة النساء أم زوجك أيب حممدهذه : فتقول يل مرمي ،وصائف اجلنان وصيفة من
 .[... ،زياريت هبا وألكي وأشكو إليها امتناع أيب حممد من

 :الرؤيا الثانية
فتعىقت هبا  ،(فاطمة )يف هذه الرؤية لسيدة نساء العاملني   وتشرفت السيدة نرجس

ملصدقني وهي هبذا قد أصبحت من ا ،Xاحلسن اإلمام  وهي تشكو لدم رؤيتها خلطيبها
واملوقنني حبجية الرؤيا الصادقة، وكأن لامل الرؤيا صار لاملها احلقيقي الذي تعيشه وال ترى غريه، 

فأين فقهاء آخر الزمان من هذه النكتة اليت لينتها .. فهي ترى نفسها غريبة يف هذا العامل املادي 
أثقل الدنيا يف كفة ما ) :لقوله Xوهذا ما أشار إليه السيد أمحد احلسن ..  Xاإلمام  أم

 .(وما أخف مىكوت السموات لند أهوائكم وآرائكم ،ميزانكم

 .. القصة
ت مشركة لادهل ولى  يزورك وأن إن الين ألا حممد ال: فقالت يل سيدة النساء  ...]

ورضا  8، فإن مىت إىل رضا ادهل إىل ادهل تعاىل من دينك مرمي تربأ أخيت، وهذه مذهب النصارى
 -أيب  -وأشهد أن  ،أشهد أن ال إله إال ادهل: لنك وزيارة أيب حممد إياك فتقويل ومرمي املسيح
النساء إىل صدرها فطيبت يل نفسي،  سيدة ، فىما تكىمت هبذه الكىمة ضمتينرسول ادهل حممداً 
 واشوقاه إىل لقاء: قول، فانتبهت وأنا أأيب حممد إياك فإين منفذته إليك اآلن توقعي زيارة: وقالت
 .[... حممدأيب 

لأن السيد  اصةاليت رآها املؤمنون اخل لالرؤىلىسيد أمحد احلسن ونستشهد  دلوانلندما كنا 
الرؤيا ) كان الناس يردون لىينا لأن  ثبات لى  صحة الدلوة،إو  كدليل( حق)أمحد احلسن 

 !! ...وال حجية هلا إذا رآها اإلنسان العادي يراها املعصوم فقط (الصادقة
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كىمات ادهل اليت يكىم )فع لن اوتدلرتد لى  هذا الباطل  لكام خلرية اإلماء أترك ا وهنا
شركها لادهل )لن زيارهتا هو  Xختربها أن سبب امتناع احلسن  ففاطمة ..  (هبا لباده

وهي هبذا مل تكن معصومة يف ذلك الوقت وتفتقر إىل التكامل  ،(ولقائها لى  مذهب النصارى
 .احلسن العسكري هلااإلمام   لزيارةحىت تكون أهاً  واالرتقاء

لىيها اإلسام وشهادة الشهادتني، فتقبل لذلك وتنطق الشهادتني  فتعرض فاطمة 
رضا )دخوهلا يف اإلسام وتطيب نفسها وتعدها لربكات اإلسام العظيمة  وتبارك هلا الزهراء 

 ..(.ومرمي لنك وزيارة أيب حممد إياك ورضا املسيح 8ادهل 
لينما . .(الرؤيالامل )ويصح إسامها ويقبل منها يف  الشهادتنيلتشهد  نرجس  فالسيدة

 ..!!الرؤيا ليست حجة: ان يقولونفقهاء آخر الزم

 .. القصة
جفوتين  :لهيف منامي فرأيته كأين أقول  Xفىما كانت الىيىة القالىة جاءين ألو حممد  ...]

قد  ، وإذا كان تأخريي لنك إال لشرككم: د أن شغىت قىيب جبوامع حبك ؟ قاليا حبييب لع
 زيارته لعد ذلك ، فما قطع لينىل أن جيمع ادهل مشىنا يف العيان، إأسىمت فإين زائرك يف كل ليىة

 .[... إىل هذه الغاية

 : الرؤيا الثالثة
 ألو حممدوهذا خطاب ال حيتاج إىل ليان ويكفي يف قول  ..وما تبعها رؤى كثرية هلا 

X لامل )أي زيارته هلا يف ( إىل أن جيمع ادهل مشىنا يف العيان ليىة،ئرك يف كل زا فإين: )هلا
زيارته لعد ذلك إىل هذه  فما قطع لين .).. ..(لامل الشهادة) وولدها جبمع الشمل يف  ،(الرؤيا
 .(...الغاية

ذا دليل يتبع دليل وتأكيد يتبع تأكيد لى  أن الرؤيا الصادقة هي حق وحجة تثبت لى  وهك
هي اآلية و  .. لبادهوهي الكىمات اليت تفضل ادهل هبا لى   ،ميع كشهادة املؤمن العادلاجل
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 Xالصادق اإلمام  وهو ما أشار إليه ،األنفسية العظيمة اليت أكرم ادهل هبا أهل هذا الزمان
 .(7) (على سبعين جزء من أجزاء النبوة في آخر الزمانرأي ورؤيا المؤمن ) :لقوله

فمن كذب هبذا اجلزء فقد كذب  ،(أجزاء النبوة)ها ويراها املؤمنون هي من فالرؤى اليت نرا
فَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن أَ  ..﴿ :وإن أظهر العكس ،لالنبوة

نْ َيا َويَ ْوَم اْلِقيَ  اَمِة يُ َردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه يَ ْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 .(5)﴾ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ 

ولاحلق أقول لكم إن ما حيصل اليوم ) :لقوله Xوهلذا أيضًا أشار السيد أمحد احلسن 
 ..﴿ لىناس هو وحي لظيم لالرؤيا ولكن أكثر الناس لنعمة رهبم كافرون وأكثر الناس ال يشكرون

َنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس الَ َيْشُكُرونَ لِ ذَ   .(2) (( )﴾َك ِمْن َفْضِل اللَِّه َعَلي ْ
 ..!!فماذا لعد احلق إال الظال

 .. القصة
أخربين ألو حممد ليىة من : فقالت ؟ وكيف وقعت يف األسر: فقىت هلا :قال لشر ...]

، فعىيك لالىحاق هبم املسىمني يوم كذا، مث يتبعهمإىل قتال  الىيايل أن جدك سيسرب جيوشاً 
لىينا طائع  فوقعت ،متنكرة يف زي اخلدم مع لدة من الوصائف من طريق كذا، ففعىت

ة مىك الروم إىل لأين الن[ يب]، حىت كان من أمري ما رأيت وما شاهدت وما شعر أحد املسىمني
يف سهم  ين الشيخ الذي وقعت إليه، ولقد سألإياك لىيه لإطالي، وذلك هذه الغاية سواك

 .[... اسم اجلواري: فقال. نرجس: الغنيمة لن امسي فأنكرته، وقىت
فرتكت الدنيا وخاطرت  ،لعد ذلك أصبحت مسىمة دهل منقادة ألمر أولياءه  وهي 

فحق لى  لنفسها وحتمىت املصالب وجترلت السيب وحفظت سر ادهل وسر حممد وآل حممد 
 ،الُموَدَعِة َأْسراَر الَمِلِك الَعالمِ اإلمام  السَّالُم َعلى َواِلَدةِ ) :وا يف زيارهتا املؤمنني أن يقول

                                                 

 .2 ص  ج: دار السالم - 
 .22: البقرة -2
 ..42: يوسف -4
 ..، منشور على الموقع الرسمي للدعوة اليمانية المباركةXحمد الحسن أللسيد  قصة اللقاء، خطاب صوتي -3
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يَقُة الَمْرِضيَّةُ السَّالُم َعَلْيِك أَي َّتُ  َوالحاِمَلِة أَلْشَرِف األناِم، َوَصبَ ْرِت ِفي ذاِت اهلل ...  ها الصِّدِّ
 .(... ْيِت َعلى َبِصيَرٍة ِمْن َأْمِركِ َوَأْشَهُد أَنَِّك َمضَ ...  َوَحِفْظِت ِسرَّ اهلل

وقد أنعم لىينا مبعرفة هذا  ،فكانت والنها وألنائه من لعده أسرار ادهل ،وكان فضىها لىينا كبرياً 
 .فكانت لنا هذه املعرفة نوراً يضيء لنا الظام ،القىيل لنهم

 .. القصة
ع جدي ومحىه إياي لىغ من ولو : العجب إنك رومية ولسانك لريب ؟ قالت: فقىت.. ]

 ، فكانت تقصدين صباحاً لى  تعىم اآلداب أن أولز إىل امرأة ترمجان له يف االختاف إيل  
 .[... وتفيدين العرلية حىت استمر لىيها لساين واستقام، ومساء

ولتكون هي السبب الذي  ،فكانت الىغة العرلية خري لون هلا يف دفعها لن نفسها األخطار
لىيه مواصفات شاريها وإال قتىت نفسها  اشرتطتا ألي كان وذلك لندما منع النخاس من ليعه

 .(كما مر)

 .. القصة
فىما انكفأت هبا إىل سر من رأى دخىت لى  موالنا أيب احلسن العسكري : قال لشر ..]
X ؟  ، وشرف أهل بيت محمد وذل النصرانية اإلسالمكيف أراك اهلل عز : فقال هلا
فإني أريد أن أكرمك : ل ادهل ما أنت ألىم له مين ؟ قالن رسو كيف أصف لك يا ال  :قالت

 ىلل البشر : قالت ؟ األبد عشرة آالف درهم ؟ أم بشرى لك فيها شرف :فأيما أحب إليك
..]. 

وميكن القول . لتخيريها لني املال وشرف األلد، فاختارت الثاين Xاهلادي اإلمام  وهنا قام
 .وادهل ألىم(.. أم القائم)امل واستحقاق مقام هلا لىتك اً لأن ذلك كان آخر امتحان

، فقد ورد لولدها لند قيامه فقد جعىها جنوداً  ،آالفادهل مل حيرمها من العشرة  إنوالظاهر 
 .واآلخرةادهل الدنيا  ألطاه اآلخرة أرادمن 
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 .. القصة
 كما  وعدالً  قسطاً  األرض ويمأل وغرباً  فأبشري بولد يملك الدنيا شرقاً : Xقال  ..]

له من ليلة كذا من  ممن خطبك رسول اهلل  :Xممن ؟ قال : ، قالتوجوراً  ملئت ظلماً 
فممن زوجك المسيح : قال من املسيح ووصيه ؟ :قالت ،بالروميةشهر كذا من سنة كذا 

وهل خىوت ليىة من زيارته : قالت ؟ فهل تعرفينه: من النك أيب حممد ؟ قال: ، قالتووصيه
يا كافور : Xفقال ألو احلسن . سىمت فيها لى  يد سيدة النساء أمهالىيىة اليت أمنذ  إياي

وسرت هبا   فالتنقتها طوياً  ،ها هيه: اهل Xفىما دخىت لىيه قال  ،حكيمة أختيادع لي 
أخرجيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن  ،يا بنت رسول اهلل: ، فقال هلا موالناكثرياً 

 .انتهت [Xوأم القائم ، حمدفإنها زوجة أبي م

وشرفها لولد ميىك الدنيا  Xوال خيىف ادهل امليعاد، فقد أمت هلا ما ولدها وزوجها لأيب حممد 
 وهذا هو الولد الثاين هلا  ،األرض قسطًا ولداًل كما مىئت ظىمًا وجوراً  وميأل وغرلاً  شرقاً 
 .معه مةجعىنا ادهل من أنصاره وألوانه ومن الشاهدين لى  هذه األ ،(التمكني لولدها)

كما لدأ   Xوهي أن أم القائم  ،وهنا نكتة لطيفة أود اإلشارة إليها لىها تكون لالًا لىنصح
 ،(Xالزواج من احلسن العسكري )ولدها األول  الجنازأمرها لالرؤيا وكانت الرؤيا سببًا 

ال الذي وستكون الرؤيا هي الغرل ،لالرؤيا( التمكني لىقائم)فكذلك سيبدأ أجناز الولد الثاين هلا 
 .ووضع الكتاب وقيل احلمد دهل رب العاملني ،من غريهم  لنهااتعرف له أنصار 

* * * 



 Xاإلمام  ما جاء يف والدة
كما ترويها   Xاملهدي اإلمام  لىبحث ولتعميم الفائدة أورد هنا قصة والدة استكماالً 
 :Xاهلادي اإلمام  أخت السيدة حكيمة 

حكيمة لنت حممد لن لىي لن موس  لن جعفر لن  لن: نقًا لن كتاب إكمال الدين)
ألو حممد احلسن لن  لعث إيل   :قالت ،Xحممد لن لىي لن احلسني لن لىي لن أيب طالب 

اجعلي إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان فإن اهلل  ،يا عمة :فقال ،Xلىي 
 ن أمهم  و  :فقىت له ،قالت ،تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة وهو حجته في أرضه

 :قالت ،هو ما أقول لك :فقال ،وادهل جعىين ادهل فداك ما هبا أثر :قىت له ،نرجس :قال يل ؟
 :فقىت ؟ يا سيديت كيف أمسيت :فجئت فىما سىمت وجىست جاءت تنزع خفي وقالت يل

 :قىت هلاف :قالت ،ما هذا يا لمة :وقالت ،فأنكرت قويل :قالت ،سيدة أهىيو  لل أنت سيديت
 :قالت ،اآلخرةو  يف الدنيا سيداً  إن ادهل تبارك وتعاىل سيهب لك يف ليىتك هذه غاماً  ،يا لنية

 ،أفطرت وأخذت مضجعي فرقدتو  فجىست واستحيت فىما أن فرغت من صاة العشاء اآلخرة
مث  ،هي نائمة ليس هبا حادثو  فىما أن كان يف جوف الىيل قمت إىل الصاة ففرغت من صايت

 :قالت حكيمة ،مث قامت فصىت ،ىست معقبة مث اضطجعت مث انتبهت فزلة وهي راقدةج
ال تعجلي يا عمة فإن األمر قد  :فقال ،من اجملىس X فصاح يب ألو حممد ،فدخىتين الشكوك

 :فقىت ،فبينما أنا كذلك إذا انتبهت فزلة فوثبت إليها ،فقرأت امل السجدة ويس :قالت ،قرب
امجعي و  امجعي نفسك :فقىت هلا ،نعم يا لمة :قالت ؟ حتسني شيئاً  :ىت هلامث ق ،اسم ادهل لىيك

 .قىبك فهو ما قىت لك
فكشفت الثوب  ،X أخذهتا فطرة فانتبهت حبس سيديو  مث أخذتين فرتة :قالت حكيمة
 ،فإذا أنا له نظيف منظف فضممته إيل   ،يتىق  األرض مبساجده ساجداً  X لنه فإذا أنا له

ظهره و  فجئت له إليه فوضع يديه حتت أليتيه ،ابني يا عمة هلمي إلي   :X دفصاح يب ألو حمم
 :مث قال ،مفاصىهو  مسعهو  أمر يده لى  لينيهو  ووضع قدميه لى  صدره مث أدىل لسانه يف فيه

رسول  أشهد أن محمدا  و  ،وحده ال شريك له ،أشهد أن ال إله إال اهلل :فقال ،تكلم يا بني
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قال ألو  ،لى  األئمة إىل أن وقف لى  أليه مث أحجمو  X املؤمنني مث صى  لى  أمري ، اهلل
 ،فذهبت له فسىم لىيها ،اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها وائتني به ،يا عمة :X حممد

فىما  :قالت حكيمة ،إذا كان يوم السابع فأتينا ،يا عمة :مث قال ،ورددته ووضعته يف اجملىس
فقىت  ،فىم أره X شفت السرت ألفتقد سيديفك X أصبحت جئت ألسىم لى  أيب حممد

 .X استودعناه الذي استودعته أم موسى ،يا عمة :فقال ؟ جعىت فداك ما فعل سيدي :له
 ،ابني ي  هلمي إل :فقال ،جىستو  سىمتو  فىما كان يف اليوم السالع جئت :قالت حكيمة

مث  ،أو لساً  أنه يغذيه لبناً فجئت لسيدي يف اخلرقة ففعل له كفعىته األوىل مث أدىل لسانه يف فيه ك
لى  أمري و  ثىن لالصاة لى  حممدو  ،أشهد أن ال إله إال اهلل X: فقال ،تكلم يا بني :قال

 :مث تا هذه اآلية X األئمة صىوات ادهل لىيهم أمجعني حىت وقف لى  أليهو  املؤمنني
َنْجَعَلُهْم و  الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرضِ نُرِيُد َأْن َنُمنَّ َعَلى و ﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 

ُهْم ما  و  هامانَ و  نُِرَي ِفْرَعْونَ و  نَُمكَِّن َلُهْم ِفي اأْلَْرضِ و   #َنْجَعَلُهُم اْلوارِثِينَ و  أَِئمَّةً  ُجُنوَدُهما ِمن ْ
 .(5) (صدقت حكيمة :فقال ،فسألت لقبة اخلادم لن هذا :قال موس  .(7)﴾كانُوا َيْحَذُرونَ 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .1 – 2: القصص - 
 .2ص  2ج: بحار األنوار -2



  قصة السيدة نرجس
 :لدون تقطيعكامىة والقصة  

: سنة ست ومثانني ومائتني، قال ءوردت كرلا: قال ،احلسني حممد لن حبر الشيباين أيبلن )
إىل مقالر قريش يف وقت  مث انكفأت إىل مدينة السام متوجهاً  ،وزرت قرب غريب رسول ادهل 

ت واستنشق X، فىما وصىت منها إىل مشهد الكاظم مقد تضرمت اهلواجر وتوقدت السمائ
أكببت لىيها لعربات متقاطرة، وزفرات  ،، احملفوفة حبدائق الغفراننسيم ترلته املغمورة من الرمحة

صري فإذا العربة وانقطع النحيب فتحت لوقد حجب الدمع طريف لن النظر، فىما رقأت  ،لعةمتتا
، وثفنت جبهته وراحتاه، وهو يقول آلخر معه لند أنا لشيخ قد احنىن صىبه، وتقوس منكباه

وم مبا محىه السيدان من غوامض الغيوب وشرائف العى لقد نال لمك شرفاً  ،يا الن أخي: القرب
، وليس جيد لى  استكمال املدة وانقضاء العمر، وقد أشرف لمك اليت مل حيمل مثىها إال سىمان

 تعايبلإيا نفس ال يزال العناء واملشقة يناالن منك : يفضي إليه لسره، قىت يف أهل الوالية رجاً 
سيم وأثر ، وقد قرع مسعي من هذا الشيخ لفظ يدل لى  لىم جاخلف واحلافر يف طىب العىم

ان املغيبان يف الثري لسر من رأى، النجم: ومن السيدان ؟ قال ،أيها الشيخ: لظيم، فقىت
والوراثة إين خاطب لىمهما،  اإلمامةمن إين أقسم لاملواالة وشرف حمل هذين السيدين : فقىت

فيما  إن كنت صادقاً : املؤكدة لى  حفظ أسرارمها، قال األميان، ولاذل من نفسي وطالب آثارمها
ش الكتب وتصفح الروايات منها ، فىما فتصحبك من اآلثار لن نقىة أخبارهم تقول فأحضر ما

أحد موايل أيب احلسن  األنصاري أنا لشر لن سىيمان النخاس من ولد أيب أيوب ،صدقت: قال
فأكرم أخاك لبعض ما شاهدت من : وجارمها لسر من رأى، قىت (ىيهما السامل)وأيب حممد 

فقهين يف أمر  (لىيهما السام)كان موالنا ألو احلسن لىي لن حممد العسكري : قال ،ارمهاآث
، بهات حىت كمىت معرفيت فيهارد الش، فاجتنبت لذلك مو كنت ال ألتاع وال أليع إال لإذنهالرقيق ف

 .لني احلال واحلرام[ فيما]فأحسنت الفرق 

إذ قرع الباب قارع  ،فبينما أنا ذات ليىة يف منزيل لسر من رأى وقد مض  هوي من الىيل
 (لىيهما السام)حممد  فإذا أنا لكافور اخلادم رسول موالنا أيب احلسن لىي لن فعدوت مسرلاً 
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، حممد وأخته حكيمة من وراء السرت ودخىت لىيه فرأيته حيدث النه ألا ، فىبست ثيايبيدلوين إليه
ية لم تزل فيكم يرثها خلف عن وهذه الوال األنصارإنك من ولد  ،يا بشر": جىست قالفىما 
الشيعة في  شأووإني مزكيك ومشرفك بفضيلة تسبق بها  ،، فأنتم ثقاتنا أهل البيتسلف

خبط رومي ولغة  مىصقاً  ، فكتب كتالاً ك في ابتياع أمةأطلعك عليه وأنفذبسر  المواالة بها
خذها وتوجه : فقال ،، وأخرج شستقة صفراء فيها مائتان ولشرون ديناراً رومية، وطبع لىيه خبامته

، فإذا وصلت إلى جانبك زواريق السبايا بها إلى بغداد، واحضر معبر الفرات ضحوة كذا
ي العباس وشراذم من تاعين من وكالء قواد بنوبرزن الجواري منها فستحدق بهم طوائف المب

، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس عامة فتيان العراق
للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا، البسة حريرتين صفيقتين، تمتنع من  إلى أن يبرز ،نهارك

ظره بتأمل مكاشفها من وراء ، واالنقياد لمن يحاول لمسها ويشغل نالسفور ولمس المعترض
، اهواهتك ستر : فيضربها النخاس فتصرخ صرخة رومية، فأعلم أنها تقولالستر الرقيق 

: فقد زادني العفاف فيها رغبة، فتقول بالعربية ،بثالثمائة ديناراً  علي   :فيقول بعض المبتاعين
على مالك، بدت لي فيك رغبة فأشفق  في زي سليمان وعلى مثل سرير ملكه ما لو برزت

وما العجلة وال بد من اختيار : فما الحيلة وال بد من بيعك، فتقول الجارية: فيقول النخاس
م إلى عمر بن يزيد النخاس وقل ، فعند ذلك قإلى أمانته وديانته[ و إليه]بتاع يسكن قلبي م
، ووصف فيه كرمه كتبه بلغة رومية وخط رومي  األشرافلبعض  ملصقاً  إن معي كتاباً : له

، فأنا وكيله في خالق صاحبه فإن مالت إليه ورضيتهووفاه ونبله وسخاءه فناولها لتتأمل منه أ
 .ابتياعها منك

يف أمر  Xفامتثىت مجيع ما حده يل موالي ألو احلسن : قال لشر لن سىيمان النخاس
لعين من : ، وقالت لعمر لن زيد النخاس، فىما نظرت يف الكتاب لكت لكاء شديداً اجلارية
، وحىفت لاحملرجة املغىظة إنه مىت امتنع من ليعها منه قتىت نفسها، فما حب هذا الكتابصا

من الدنانري  Xفيه لى  مقدار ما كان أصحبنيه موالي  األمرزلت أشاحه يف مثنها حىت استقر 
، وانصرفت هبا إىل تسىمت منه اجلارية ضاحكة مستبشرة، فاستوفاه مين و يف الشستقة الصفراء

من  Xفما أخذها القرار حىت أخرجت كتاب موالها  ،يت كنت آوي إليها لبغدادحجريت ال
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 :منها تعجباً  طبقه لى  جفنها ومتسحه لى  لدهنا، فقىتجيبها وهي تىثمه وتضعه لى  خدها وت
ألرين  األنبياءأيها العاجز الضعيف املعرفة مبحل أوالد : وال تعرفني صاحبه ؟ قالت أتىثمني كتالاً 
اريني تنسب ، وأمي من ولد احلو يكة لنت يشولا لن قيصر مىك الرومأنا مى ،يل قىبكمسعك وفرغ 

أخيه ، إن جدي قيصر أراد أن يزوجين من الن إىل وصي املسيح مشعون، أنبئك العجب العجيب
، فجمع يف قصره من نسل احلواريني ومن القسيسني والرهبان وأنا من لنات ثاث لشرة سنة

وقواد العساكر ونقباء  األجناد، ومجع من أمراء سبعمائة رجل األخطار ثامثائة رجل ومن ذوي
من أصناف اجلواهر إىل  مصوغاً  ، وألرز من هبو مىكه لرشاً أرلعة آالف اجليوش ومىوك العشائر

 األساقفة، فىما صعد الن أخيه وأحدقت له الصىبان وقامت حن القصر فرفعه فوق أرلعني مرقاةص
 األلمدة، وتقوضت لاألرضفىصقت  األلايلتسافىت الصىبان من  جنيلاإلونشرت أسفار  لكفاً 

، وارتعدت األساقفة، فتغريت ألوان لىيه ، وخر الصالد من العرش مغشياً فاهنارت إىل القرار
 من ماقاة هذه النحوس الدالة لى  زوال هذا لفناأ ،أيها املىك: فرائصهم، فقال كبريهم جلدي
أقيموا : لألساقفة، وقال شديداً  ، فتطري جدي من ذلك تطرياً كاينالدين املسيحي واملذهب املى

 منه هذه ألزوج، واحضروا أخا هذا املدلر العاثر املنكوس جده ، وارفعوا الصىباناأللمدةهذه 
، األول، فىما فعىوا ذلك حدث لى  الثاين ما حدث لى  الصبية فيدفع حنوسه لنكم لسعوده
، فأريت يف تىك الىيىة كأن الستور وأرخيتودخل قصره  اً وتفرق الناس وقام جدي قيصر مغتم

 يباري السماء لىواً  املسيح ومشعون ولدة من احلواريني قد اجتمعوا يف قصر جدي ونصبوا فيه منرباً 
مع فتية ولدة من  ، فدخل لىيهم حممد ملوضع الذي كان جدي نصب فيه لرشهيف ا وارتفالاً 
صيك مشعون فتاته من و  إين جئتك خاطباً  ،يا روح ادهل: فيقول ،فيقوم إليه املسيح فيعتنقهلنيه 

ده إىل أيب حممد صاحب هذا الكتاب، فنظر املسيح إىل مشعون فقال ، وأومأ ليهذا اللينمىيكة 
، فصعد ذلك املنرب قد فعىت: قال ،قد أتاك الشرف فصل رمحك لرحم رسول ادهل : له

، فىما استيقظت واحلواريون و حممد وشهد لن Xوزوجين وشهد املسيح  وخطب حممد 
نت أسرها يف نفسي وال ، فكالرؤيا لى  أيب وجدي خمافة القتلمن نومي أشفقت أن أقص هذه 

 ،، وضعفت نفسيامتنعت من الطعام والشراب، وضرب صدري مبحبة أيب حممد حىت ألديها هلم
أحضره جدي وسأله يب إال ، فما لقي من مدائن الروم طبشديداً  ومرضت مرضاً  ،ودق شخصي
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؟ ة فأزودكها يف هذه الدنيافهل ختطر لبالك شهو  ،يا قرة ليين: لن دوائي، فىما لرح له اليأس قال
مغىقة فىو كشفت العذاب لمن يف سجنك من أسارى  أرى ألواب الفرج لىي   ،يا جدي: فقىت

ملسيح يهب ا لرجوت أن وتصدقت لىيهم ومننتهم لاخلاص األغالاملسىمني وفككت لنهم 
من  ، فىما فعل ذلك جدي جتىدت يف إظهار الصحة يف لدين وتناولت يسرياً وأمه يل لافية وشفاء

لعد أرلع ليال كأن  ، فرأيت أيضاً سارى وإلزازهمأقبل لى  إكرام األ، و الطعام فسر لذلك جدي
: مرميفتقول يل  ،ة من وصائف اجلنانسيدة النساء قد زارتين ومعها مرمي لنت لمران وألف وصيف

إليها امتناع أيب حممد من ، فأتعىق هبا وألكي وأشكو Xهذه سيدة النساء أم زوجك أيب حممد 
ت مشركة لادهل ولى  مذهب إن الين ألا حممد ال يزورك وأن: ، فقالت يل سيدة النساء زياريت

املسيح ورضا  8، فإن مىت إىل رضا ادهل رمي تربأ إىل ادهل تعاىل من دينكم أخيت، وهذه النصارى
رسول  حممداً  -أيب  -هد أن ال إله إال ادهل وأشهد أن أش: لنك وزيارة أيب حممد إياك فتقويلومرمي 
اآلن : النساء إىل صدرها فطيبت يل نفسي، وقالت ، فىما تكىمت هبذه الكىمة ضمتين سيدةادهل

، ىل لقاء أيب حممدإ شوقاه وا: أيب حممد إياك فإين منفذته إليك، فانتبهت وأنا أقول توقعي زيارة
جفوتين يا حبييب : يف منامي فرأيته كأين أقول له Xفىما كانت الىيىة القالىة جاءين ألو حممد 

قد أسىمت فإين  ، وإذكما كان تأخريي لنك إال لشرك: د أن شغىت قىيب جبوامع حبك ؟ قاللع
 .ته لعد ذلك إىل هذه الغاية، فما قطع لين زيار ىل أن جيمع ادهل مشىنا يف العيان، إزائرك يف كل ليىة

أخربين ألو حممد ليىة من الىيايل أن : فقالت ؟ األسروكيف وقعت يف : فقىت هلا ،قال لشر
، فعىيك لالىحاق هبم متنكرة يف زي إىل قتال املسىمني يوم كذا، مث يتبعهم جدك سيسرب جيوشاً 

، حىت كان املسىمني فوقعت لىينا طائع ،فعىتاخلدم مع لدة من الوصائف من طريق كذا، ف
، هذه الغاية سواك لأين النة مىك الروم إىل[ يب]من أمري ما رأيت وما شاهدت وما شعر أحد 

سهم الغنيمة لن امسي  ، ولقد سألين الشيخ الذي وقعت إليه يفإياك لىيه لإطاليوذلك 
: ؟ قالتجب إنك رومية ولسانك لريب الع: اسم اجلواري، فقىت: فقال ،نرجس: فأنكرته، وقىت

، يف االختاف إيل  ترمجان له  امرأةلىغ من ولوع جدي ومحىه إياي لى  تعىم اآلداب أن أولز إىل 
 .ومساء وتفيدين العرلية حىت استمر لىيها لساين واستقام فكانت تقصدين صباحاً 
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 Xفىما انكفأت هبا إىل سر من رأى دخىت لى  موالنا أيب احلسن العسكري : قال لشر
كيف : ؟ قالت ، وشرف أهل بيت وذل النصرانية اإلسالميف أراك اهلل عز ك: فقال هلا

فإني أريد أن أكرمك فأيما أحب : ؟ قال أصف لك يا الن رسول ادهل ما أنت ألىم له مين
: X ، قالىالبشر لل : قالت ؟ األبدإليك عشرة آالف درهم ؟ أم بشرى لك فيها شرف 

 ،وجوراً  كما ملئت ظلماً   وعدالً  قسطاً  األرض ويمأل وغرباً  فأبشري بولد يملك الدنيا شرقاً 
من شهر كذا من سنة   له من ليلة كذا ممن خطبك رسول اهلل : X؟ قال  ممن: قالت

من : ، قالتفممن زوجك المسيح ووصيه: من املسيح ووصيه ؟ قال: قالت ،كذا بالرومية
يارته إياي منذ الىيىة اليت وهل خىوت ليىة من ز : ؟ قالت فهل تعرفينه: النك أيب حممد ؟ قال

 أختيادع لي  ،يا كافور: Xفقال ألو احلسن . ىمت فيها لى  يد سيدة النساء أمهأس
، فقال هلا وسرت هبا كثرياً  فالتنقتها طوياً  ،ها هيه: هلا X، فىما دخىت لىيه قال حكيمة
ها زوجة أبي أخرجيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن فإن ،يا بنت رسول اهلل: موالنا

 .X) (7)محمد وأم القائم 

* * * 
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 اخلامتة
وأحييت ، ولو قىيًا يف نصرة قائم آل حممد  أرجو من ادهل أن أكون قد قدمت شيئاً 

شيئًا من ( السيد أمحد احلسن)ودفعت لن رسوله ووصيه ، أمرهم لعدما أمات ذكرهم اجلاهىون
 .مة لاألنبياء وأوالد األنبياءاحليف والظىم الذي وقع لىيه من جهل هذه األ

 فقد تبني لنا من قراءتنا هلذه الورقات أن أم. ألجل احلق، لعىها تكون تذكرة ملن يطىب احلقو 
وسدت مجيع ، لالربهان القاطع Xاملهدي اإلمام  قد شهدت لرسول Xاملهدي اإلمام 

ا قد زادت يف أفضاهلا وهي هبذ ،ت اليت قد ترد لى  قضية حجية الرؤيا الصادقةشكاالألواب اإل
 .قائم آل حممد وإلانته لى  أمره لىينا ونصرتنا وألانتنا يف نصرة

فأرجوا منهم اليوم أن يعطوا هذه ( حنن شيعة آل حممد)ىل اليوم إما كان الشيعة يقولون و فك
يف كل شيء وإن خالف  وذلك لالعمل لى  تطبيقها من خال األخذ لنهم  ،الكىمة حقها
وملثل هذا ( والباطل ما أسخطتموه ،فالحق ما رضيتموه) :فقد ورد يف الدلاء ،ءناأهواءنا وآرا

 .فىيتنافس املتنافسون
 .وآخر دلوانا أن احلمد دهل رب العاملني

 ق . هـ 3411 /شعبان /11
* * * 


