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 املقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً 

 على يشدون هم ها احليلة، أعيتهم أن وبعد السبل، من الكثري الدعوة أعداء جرب أن بعد
 .واملركوب الراكب أتعس فما لريكبوها، سروجاً  مشتت حيدر إّمعات ظهور

 أظهر ممن مشتت حيدر كان: أقول ومجاعته، مشتت حيدر على القراء األخوة يتعرف ولكي
 ذلك على تشهد هلا، التبليع يف ينشط وكان الزمن من برهة املباركة اليمانية بالدعوة اإلميان
 بادعاء معدنه فأظهر النفاق، حسيكة عليه ظهرت أن لبث ما مث بامسه، يوقعها كان اليت البيانات

 اهلل عبد أبو السيد) اسم لنفسه وانتحل ،(مشتت حيدر) اسم عن ختلى أن بعد اليماين، أنه
 صحيفته يف بائسة أوراقاً  كتب 6002 سنة ويف. األتباع بعض لنفسه ومجع ،(القحطاين احلسني

 عقل فساد مظهراً  ،(الظهور عصر سامري) كتاب يف العقيلي ناظم الشيخ عليه ردها( القائم)
 إىل البائسة وريقاته كتابة من يسرية مدة بعد قاده قد مشتت حيدر جهل وكان. مشتت حيدر
 وجل عز اهلل ميهله ومل جريدته، يف املباهلة هذه وكتابة ،(عليه السالم) احلسن أمحد السيد مباهلة
 . بعدها هلك قليلة، أيام سوى

 بعد - جيدوا مل اجلهلة من صغرية جمموعة فهم تالمذته أنفسهم يسمون الذين هؤالء أما
 من إذ بينهم، فيما يتنازعوا أن سوى - ضاللتهم على معهم كان من وانفضاض طاغيتهم، هالك

 وها عريض، طويل دور وله السفياين يقاتل فاليماين قضيتهم، سخف أثبت هالكه إن البديهي
 لتفاهاهتا تروج اليت اجلماعة وهم - فبعضهم. شيء أي شيئاً، يفعل أن دون يهلك مشتتهم هو
 (عليه السالم) لعيسى شبيه مشتت إن مقولة ابتدعوا -( حممد آل مهدي) منتديات خالل من
 فيها ميارس رجعة له وستكون!  قُتل أنه حىت ولتالمذته للناس شبه ولكن يُقتل، ومل اهلل رفعه وقد

 هذه ملثل عقوهلم ذهبت كيف حقاً  أدري وال! التافهة حياته إبان ممارستها يف يفلح مل اليت وظيفته
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 إمام هبا خيربهم مل وكذلك األمر، هذا مثل هلم يقل مل نفسه مشتت أن باعتبار الواهنة الفكرة
 (. املبني الرد) امسته الذي الغثاء هذا كتبت اليت هي اجلماعة وهذه! مثالً 

 قالوا فقد -( املستضعفني كهف) منتديات يف تكتب اليت اجلماعة وهم - اآلخر بعضهم أما
 .املزعوم فكره بنشر تتمثل اليوم رسالتهم وإن هلك، قد مشتت بأن

يف بعض مقاطع هذا الرد لغة غاضبة مشوبة أحيانًا بالسخرية  أود التنبيه إىل أنين استخدمت
واستغلوا كل لسببني؛ األول ألن أتباع حيدر مشتت استخدموا عبارات شتائمية كثرية يف كتاهبم، 

مناسبة ليسئوا األدب، وعليه يكون الغضب مربرًا متاماً، أما السخرية من أفكارهم وعقوهلم، فإمنا 
هي سخرية من عقول قادت أصحاهبا إىل الباطل حىت ركسوا فيه، وهم مع ذلك حيسبوهنا عقوالً 

أعينهم أن عقوهلم ال فعسى أن يرجعوا لرهبم بعد أن يروا بأم !  رشيدة، بل ويبجحون هبا أميا جبح
 . تستحق سوى السخرية

 واحلمد هلل رب العاملني

 الرزاق هاشم عبد
 ذي القعدة  31                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 :التقليدية التضليلية املقدمة

 فيها يذكرون مبقدمة الصفراء صفحاهتم يفتتحون كانوا اليمانية احلق دعوة معاندي كل
. اخلصوص حنو على التشيع وتأريخ عموماً، اإلسالمي التأريخ عرفها اليت الباطلة الدعوات
 الكثري يذكر أن يبدو ما على باله يف خطر حىت وال يذكر، مل مثالً  هؤالء من أحد إن والعجيب

 ضالة أخرى دعوة بأهنا والزعم بالتكذيب، املستكربون واجهها اليت احملقة الدعوات من جداً 
 !! قبل من ُعرفت اليت الضالة الدعوات كشأن

 عرب القارئ، على النفسي التأثري وهو غري ال واحد شيء منها يُقصد املقدمات هذه مثل طبعاً 
 أي. الدعوة على والتعرف البحث حماولة من بالنتيجة ملنعه نفسه يف والتوجسات اهلواجس إثارة
 ويستثريون غرائزه، فيخاطبون القارئ، استحمار حياولون الطريقة هبذه يكتبون الذين هؤالء إن

 كما يظنونه بل عقله، حيرتمون وال وعيه خياطبون ال هم وبالنتيجة وعيه، ال يف املتسوطن اخلوف
 ويبين ليتحرك منهم الكلمة تأتيه أن وينتظر عقله يعطل أن عليه جاهالً  بألسنتهم يصرحون
 ! تأيت ال وقد تتأخر، كم كلمة من هلا ويا وفقها، على واألخروي الدنيوي مصريه وحيدد مواقفه،

 :األعداء به شهدت ما الفضل

 :يلي ما مقدمتهم يف اإلّمعات هؤالء يذكر

 مت قد املدعي هذا ان...  مهم أمر إىل القضية هذه صلب يف الدخول قبل نشري ان وحنب)
 وتكذيب ادعاءه نقض بذلك حماولني واملفكرين والباحثني العلماء من عدد قبل من عليه الرد

 الناصع، والربهان القاطع بالدليل قوهلم اثبات يف يوفقوا مل الشديد لألسف ولكنهم دعوته
 ومفاصلها وحماورها (عليه السالم) املهدي االمام بقضية احاطتهم عدم اىل يعود ذلك يف والسبب

 هذا حبائل يف االخر البعض ووقوع الناس بعض شك يف سببا الردود تلك فكانت هبا يتعلق وما
 (.االمر هذا حقيقة ليعرفوا الباقون وتربص الدجال
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 أوهى أن سوى يفعل مل اليمانية الدعوة على يرد أنه زعم من مجيع أن يف منهم اعرتاف وهذا
 :الشاعر قال كما قرنه،

 .(الوع لُ  ق رن ه وأوهى ي ُضْرها، فلم هالُيوه ن   يوماً  صخرة   كناطح  )

 شفعوا لذلك املرتدي، حاهلم بطبيعة باحلق االعرتاف مههم ليس اإلّمعات هؤالء ولكن
 ما بقدر وكالمهم!  (للرد القحطاين احلسني اهلل عبد ايب السيد انربى ان اىل: )بقوهلم اعرتافهم

 رده وقد ،(خوار) وصف حىت عليه نطلق أن يستحق ال سامريهم كتبه ما باعتبار السخرية يثري
 يثري ما بقدر كالمهم أقول ،(الظهور عصر سامري) بهاكت يف ناظم الشيخ القول سلف كما

 أن زعموا أن بعد فهم. والضغائن األحقاد أفسدهتا اليت عقوهلم عن يكشف ما بقدر السخرية
 بأن يزعمون وهم خاصة كتبه، مبا يكتفوا أن ينبغي كان اليمانية، الدعوة أدلة على رد عجلهم
 واثبت - (عليه السالم) احلسن أمحد السيد يقصدون - املدعي هذا ادلة مجيع نسف) مشتتهم
 ! يعربون كما( بطالهنا

 نفعاً  جيديهم وال سامريهم، كتبه ما بكفاية يشعرون ال أهنم على يدل الكتابة معاودهتم ،إذن
 عن بالبحث قام ان إال املدعي ذلك من كان فما: )بالقول فضيحتهم، بل فتقهم، ترقيع حماولتهم

 عقول بذلك ليستغفل ثان معىن اىل كالمه معىن تغيري مبحاولة يقوم وتارة تارة، جديدة ادلة
 نتمم ان القحطاين احلسني اهلل عبد أيب السيد تالمذة حنن انفسنا على فآلينا الناس، من البسطاء
 مل هي هي فأدلتنا اجلميع، يعرف كما حيصل مل هذا من شيئاً  ألن ،(سيدنا فيه سار الذي الطريق
 وإذا. اسُتحدث دليل أو حصل، تغيري على واحداً  مثاالً  ولو يقدموا مل حال أي على وهم تتغري،
 زعموا ما يعين ال فهذا سامريهم، يناقشها مل مطالب سيناقشون أهنم إىل اإلشارة حياولون كانوا
 نستدل مما بعضاً  فانتقى فاشالً  كان سامريهم أن بالضبط يعين بل استحداثها، مت أدلة مثة أن من
 طريقة على هناك وكلمة هنا، رواية على وركز األهم ترك تعمد باألحرى بل اآلخر، وترك به

 ! متعفن خيش سوى بصنارته يعلق ومل املتصيدين،
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 :(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول وصية على الواهنة نقوضهم

 :قوهلم ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول وصية على نقوض من قدموه ما مجلة من

 علي واإلمام اهلل رسول عن ووردت عديدة مصادر يف وردت اهنا باعتبار الوصية هذه إن)
 غري اصحاهبم او األئمة احد يكون ان ميكن فال وأصحاهبم باألئمة ومرت ريب صلوات عليهما
 .(مبحتواها عارف

 عنها عربوا بالضرورة، مغلوطة نتيجة - سيتضح كما - املغلوطة الفكرة هذه على بنوا وقد
 : بقوهلم

 فلماذا السالم عليهم البيت واهل النيب عن الصدور صحيحة الوصية او النص هذا كان فلو)
 استشهاد بعد حدث فقد األئمة ابناء قبل من بل ال الشيعة خواص قبل من االئمة يف اُختلف
 زين االمام ونازع لنفسه االمامة احلنفية بن حممد ادعى ان (عليه السالم) احلسني االمام

 (.العابدين

 ما كل يعرفون كانوا أبناؤهم أو األئمة أصحاب أنّ  على اإلطالق على دليل ال إنه واحلق
 على دلت قد الروايات من جداً  كثرياً  أن بل ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول عن صدر

 :التالية وهي مشتت، إّمعات هبا استدل اليت الرواية نفس الروايات هذه بني ومن اخلالف،

 احلنفية بن حممد أرسل (السالمعليه ) احلسني قتل ملا: قال ،(عليه السالم) جعفر أيب عن)
 اهلل رسول أن علمت قد ،أخي ابن يا: له فقال ،به فخال (السالم عليهما) احلسني بن علي إىل
 إىل مث ،(عليه السالم) املؤمنني أمري إىل بعده من واإلمامة الوصية دفع (وآله عليه اهلل صلى)

 على ىوصل عنه اهلل رضي أبوك قتل وقد ،(عليه السالم) احلسني إىل مث ،(عليه السالم) احلسن
 هبا أحق وقدميي سين يف (عليه السالم) علي من ووالديت أبيك وصنو عمك وأنا يوص، ومل روحه
عليه ) احلسني بن علي له فقال حتاجين، وال واإلمامة الوصية يف تنازعين فال حداثتك، يف منك

 يا أيب إن اجلاهلني، من تكون أن أعظك إين حبق لك ليس ما تدع وال اهلل اتق ،عم يا: (السالم
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 يستشهد أن قبل ذلك يف إلّ  وعهد العراق إىل يتوجه أن قبل إلّ  أوصى عليه اهلل صلوات عم
 عليك أخاف فإين هلذا، تتعرض فال عندي، (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول سالح وهذا بساعة،
عليه ) احلسني عقب يف واإلمامة الوصية جعل وجل عز اهلل إن احلال، وتشتت العمر نقص
 عن ونسأله إليه نتحاكم حىت األسود احلجر إىل بنا فانطلق ذلك تعلم أن أردت فإذا (مالسال
 األسود، احلجر أتيا حىت فانطلقا مبكة، بينهما الكالم وكان :(عليه السالم) جعفر أبو قال .ذلك
 لك ينطق أن وسله وجل عز اهلل إىل فابتهل أنت ابدأ: احلنفية بن حملمد احلسني بن علي فقال
 احلسني بن علي فقال جيبه، فلم احلجر دعا مث اهلل وسأل الدعاء يف حممد فابتهل سل، مث احلجر

 ابن يا أنت اهلل فادع: حممد له قال ألجابك، وإماماً  وصياً  كنت لو ،عم يا: (السالم عليهما)
 فيك جعل بالذي أسألك: قال مث أراد مبا (السالم عليهما) احلسني بن علي اهلل فدعا وسله، أخي
 احلسني بعد واإلمام الوصي من أخربتنا ملا أمجعني الناس وميثاق األوصياء وميثاق األنبياء ميثاق
 عز اهلل أنطقه مث موضعه، عن يزول أن كاد حىت احلجر فتحرك: قال ؟ (عليه السالم) علي بن

 (السالم عليهما) علي ابن احلسني بعد واإلمامة الوصية إنّ  اللهم: فقال مبني، عريب بلسان وجل
 ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول بنت فاطمة وابن طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي إىل
 .( )( (عليه السالم) احلسني بن علي يتوىل وهو علي بن حممد فانصرف: قال

 تعين ال معرفته وعدم الوصية، بأمر يعرف يكن مل اهلل رمحه احلنفية بن حممد أنّ  الواضح من
 اليت الوصية وجود على تدل الرواية نفس بل مشتت، إّمعات يفهم كما الوصية وجود عدم

 (.  (عليه السالم) احلسني عقب يف واإلمامة الوصية جعل وجل عز اهلل إن: )الرواية ففي جيهلها،

 مالك أيب عن :662ص  ج طالب أيب آل مناقب يف آشوب شهر ابن أخرجه ما ومنها
 الطاعة مفرتض إماماً  حممد آل يف أن تزعم نكإ: الطاق لصاحب علي بن زيد قال) :األمحسي
 فواهلل ،ل يقول أن من مينعه كان فما ،وحيك: قال أحدهم، أبوك وكان ،نعم: قال ؟ بعينه معروفاً 
 نهأ افرتاه ،يلقمنيها مث فيربدها املضغة ويتناول فخذه على فيقعدين احلار بالطعام يؤتى كان إن

 وأطع فامسع مت أنا إذا: ل فيقول النار حر من عليّ  يشفق وال الطعام حر من عليّ  يشفق كان

                                                           

 .843ص  ج: الشيخ الكليني -الكافي  - 
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 يقول أن كره: فقال جاهلية، ميتة أموت يدعين وال عليك، احلجة فإنه ابين الباقر حممد ألخيك
 املشيئة فيك هلل مرجياً  فرتكك شفاعة فيك له يكون وال الوعيد عليك اهلل من فيجب فتكفر لك
 ليوسف يعقوب يقول: قال األنبياء، بل: قال ؟ األنبياء أم أفضل أنتم: قال مث الشفاعة، فيك وله
 ولكن يكيدونه ال كانوا حىت خيربهم ملْ  مل    ،(كيداً  لك فيكيدوا إخوتك على رؤياك تقصص ال)

 ومبا قلبه من مبوضعه أخربك هو إن حممد على منك خاف ألنه ؛كتمك أبوك وكذا ،كتمهم
عليه ) الصادق فبلغ. إخوته من يوسف على يعقوب خاف كما كيداً  له فتكيد به اهلل خصه
 (.غريه خاف ما واهلل: فقال مقاله (السالم

 الطاق مؤمن له ذكر حىت اهلل من منصبني أئمة وأخاه أباه أن يعرف ال كان علي بن فزيد
 الواقفية فتنة حبادثة القراء أذّكر أن ويكفي جداً، كثرية احلقيقة هذه على الدالة والروايات. ذلك
 األئمة يعرفون يكونوا مل األئمة من جداً  مقربون وبعضهم الناس، أكثر أنّ  على تدل اليت وغريها

 ال غريهم أن تعين ال واألبناء، األصحاب بعض معرفة عدم إن احلال وبطبيعة. (السالم عليهم)
 تعين املعرفة فعدم احلقيقة، هذه على الدال النص وجود عدم - املهم وهو - تعين وال يعرفون،
! وجوده عدم يعين بشيء الناس معرفة أن يزعم أن ملعتوه إال ميكن وال غري، ال فقط املعرفة عدم
 ؟ وجوده عدم يعين الكواكب ببعض القدماء معرفة عدم فهل

 سريرهتم باحلقيقة وتفضح بالغة، خطورة على تنطوي هذه مشتت إّمعات مقالة إن واحلق
 .اهلل دين ثوابت بل التشيع، ثوابت عن املنحرفة

 :والوهابيني الكاتب أمحد خطى على مشتت إّمعات

 :يلي ما فيكتبون الوهابيون، هبا جيأر اليت ذاهتا الشبهات مشتت إّمعات يردد

 ايب بن علي ابن عنها غفل فهل صحيحة احلسن امحد اليها اشار اليت الوصية كانت إن)
 االمام يقل مل فلماذا األئمة عند فعال موجودة الوصية تلك كانت وإذا ، احلنفية بن حممد طالب
عليه ) ايب إن: )قال بل هبا؟ احلنفية بن حممد ذّكر او النيب بوصية عليه منصوص بأنه السجاد
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 يستشهد أن قبل ذلك يف ال وعهد العراق، اىل يتوجه ان قبل ذلك يف ال اوصى عم يا (السالم
 (.استشهاده او موته قبل او وفاته يوم يف إال بعده ملن يوصي ال فاإلمام( بساعة

 :كذلك وكتبوا

عليه ) اهلل عبد أيب عن بصري أيب عن محزة أيب ابن عن أبيه عن احلكم بن علي عن ورد)
 جيعله ان إال اهلل فأىب إمساعيل إىل االمر هذا جيعل ان إليه وقضيت وطلبت سألته: )قال (السالم
 .[296 ص - الصفار احلسن بن حممد - الدرجات بصائر] (ليه السالمع) موسى احلسن أليب

 امساعيل يف له بدا كما شيء يف هلل بدا ما: ) قال حيث (عليه السالم) الصادق االمام وعن
 .[222ص الصدوق توحيد] (ابين

 اختلف وقد (عليه السالم) الصادق االمام بعد االمامة تول مسالة اىل يشري النص هذا ان
 الشيعة من طائفة فشذت (عليه السالم) الصادق االمام خيلف من حول الزمان ذلك يف الشيعة

 الفرقة تسمى كاملة فرقة لديهم وأصبح امساعيل يف االمامة بان وتصوروا الوقت ذلك يف
 بأمساء الوصية به صرحت ما اليس االمام معرفة يف عندهم جليا االمر يكون مل فلماذا االمساعيلية

 اهلل يسأل الصادق اإلمام هو وها احلق االمام هو ومن االئمة يف االشتباه وقوع لعدم يكفي االئمة
 هبا ومعرتف صحيحة الوصية كانت فاذا.  بعده من إلمساعيل األمر يكون ان منه ويطلب تعاىل
  ؟ احد هبا يعمل مل فلماذا اصال

 السيد مع حصل ما وهو احلسن امحد هبا جاءنا اليت الوصية بطالن تثبت اخرى حادثة نأخذ
 :قال حيىي بن حممد عن ورد فقد امره من حصل وما (عليه السالم) اهلادي علي بن حممد

 ايب وابنه عنه فعزيته حممد ابنه وفاة بعد (عليه السالم) اهلادي علي احلسن ايب على دخلت)
 فامحد منه خلفا فيك جعل قد اهلل ان ابوه له فقال حممد ابو فبكى جالس (عليه السالم) حممد
 (.[263ص  ج الكايف] (اهلل

 :أيضاً  وكتبوا
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 امام كل زمن يف االمامة تنصيب مسالة يف اخلالف كثر فقد ذكرنا ما على االمر يقتصر ومل)
 اصبحت حىت الشيعة عن الوصية هذه كانت فأين منحرفا خاطئا اعتقادا املعتقدة الفرق وخرجت
 استشهد اليت الوصية هذه إن اقول لذلك. املنحرفة الشيعية والفرق الطوائف من العشرات هناك
 إمام أي هبا يعمل ومل (صلى اهلل عليه وآله) النيب عن تصدر مل ادعاءه صحة على احلسن امحد هبا
 وكيف هبا حنن نعمل فلماذا الزمان مر على الشيعة من شخص أي هبا يعمل ومل االئمة من

 (.املدعي هذا احقية على دليال اصبحت

 :التالية النقاط أسطر الشبهات، هذه على وللجواب

 شيعة ميز ما وهو اإلهلي، الدين عليه قام الذي الفقري العمود وهو النص، هي الوصية . 
 أو األئمة على نصاً  هناك بأن القائلون هم فالشيعة سواهم، عن (السالم عليهم) البيت أهل

 القادة، ينصب من هو وحده فاهلل إهلي، النص وهذا ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول بعد احلجج
 وخليفته خلليفته، ينقلها الذي (وآله عليه اهلل صلى) لرسوله وصفاهتم بأمسائهم يعينهم من وهو
 يف الوهابية مع ميوضعهم الوصية أو للنص مشتت إّمعات فإنكار. دواليك وهكذا خلليفته، ينقلها
 .واحدة خانة

 كالم نفس وكالمهم والوهابيون، الكاتب، أمحد الضال املنحرف كتبه ما قرأ بعضكم لعل .6
 دلت نصوص وجود نفي حماولة ذاته، املعىن يقصدون وهؤالء فأولئك. بالضبط مشتت إّمعات
 هبا لعلم موجودة كانت لو النصوص هذه أن بذريعة باالسم، وذكرهتم عشر اإلثين األئمة على
 هؤالء من شراً  أهون الكاتب والضال الوهابيني إن بل. هبا لعملوا أو الزمان، ذلك يف الناس

 والواهية الشبهة هبذه يتذرعون كانوا وإن أولئك أن باعتبار ،(مشتت سامريهم إىل نسبة) املشتتني
 أسنادها، يف يطعنون لكنهم السالم، عليهم األئمة أمساء ذكرت روايات بوجود يقرون أهنم إال

 .متاماً  الروايات هذه وجود ينكرون مشتت إّمعات بينما لفقوها، قد الشيعة علماء أن ويزعمون

 التوجه خالل من يتحصل النصوص وجود عدم أو بوجود العلم أن العقالء يعلم احلال بطبيعة
 وال متاماً، ُحسمت قد الوجود مسألة تكون فيها النصوص وجود ثبت ما فإذا ،احلديثية للكتب
 ظروف باالعتبار وضعنا ما إذا أكثر األمر ويتأكد. هبا الناس أكثر أو بعض علم أو جهل يضرها
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 يف كاليت املعلومات إليصال وسائل وجود وعدم وأصحاهبم، األئمة، عاشها الذي املعقدة الزمن
 .الكثري وغريها زمننا،

 وجود عدم تعين ال (السالمعليه ) السجاد البنه (عليه السالم) احلسني اإلمام وصية .2
 أنّ  على نصت اليت فالوصية. تؤكدها باألحرى بل ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول من وصية
 اإلمام وصية أكدهتا ،(عليه السالم) احلسني اإلمام أباه خيلف (عليه السالم) السجاد اإلمام
 .احلسني

 :632ص  ج الكليين الشيخ - الكايف يف ورد ما قبيل من ،روايات فيه وردت املعىن وهذا

 منا املوصي أترون: يقول (عليه السالم) اهلل عبد أبا مسعت: قال ،األشعث بن عمرو عن)
 حىت فرجل لرجل (وآله عليه اهلل صلى) ورسوله اهلل من عهد ولكن واهلل ال ؟ يريد من إىل يوصي
 (.صاحبه إىل األمر ينتهي

 :632ص  ج كذلك وفيه

 لرجال معهود وجل عز اهلل من عهد اإلمامة إنّ : قال ،(عليه السالم) اهلل عبد أيب عن)
 (.بعده من يكون الذي عن يزويها أن لإلمام ليس مسمني،

 الوصية أو النص تعارض ال األئمة لبعض وقعت إهنا الروايات يف ورد اليت البداء مسألة .2
 مث اإلمام هو فالناً  أنّ  يظنون كانوا - مثالً  - اإلمام وليس الناس أن يعين فالبداء مسبقاً، املوجودة
 . اخلالف هلم ظهر

 أن إال اهلل فأىب إمساعيل إىل األمر هذا جيعل أن إليه وقضيت وطلبت سألته: )اإلمام قول أما
 آحاد خرب أنه بالقول اختصر ولكن يطول، فيه فالكالم ،(ليه السالمع موسى احلسن أليب جيعله

 الكثري وغريها املتقدمة بالروايات معارض إنه مث بدقة، حمدد غري منه واملطلوب فاملسؤول متشابه،
 .التقية على احلمل ممكن أخرياً  وهو النص، وجود على دلت اليت
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 مر على الشيعة من شخص أي هبا يعمل ومل االئمة من إمام أي هبا يعمل ومل: )قوهلم أما .5
 اهلل من منصبون األئمة بأن والقول فالنص وإال العقل، فاسدي إّمعاتب يليق جهل فهو ،(الزمان
 ؟ الشيعة به يعمل مل فكيف وأساسه، التشيع أس هو (وآله عليه اهلل صلى) النيب لسان وعلى

 بن سليم كتاب يف الوارد طلحة على (عليه السالم) علي احتجاج عن هإّمعاتو  مشتت أين مث
 باقر حممد حتقيق - قيس بن سليم كتاب ففي ؟ نفسها الوفاة ليلة بوصية عليه احتج فقد قيس،

 اهلل رسول شهدت قد ألست طلحة، يا: )لطلحة (عليه السالم) علي قال ،  6ص األنصاري
 صاحبك فقال ختتلف، وال األمة تضل ال ما فيها ليكتب بالكتف دعا حني (وآله عليه اهلل صلى)
 قد بلى،: قال ؟ تركها مث (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول فغضب( يهجر اهلل نيب إن: )قال ما

 أراد وبالذي (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول بذلك أخربين خرجتم ملا فإنكم: قال. ذاك شهدت
 األمة من علم قد وجل عز اهلل أن: )جربائيل فأخربه. العامة عليها يشهد وأن فيها يكتب أن

 ذلك على وأشهد الكتف يف يكتب أن أراد ما عليّ  فأملى بصحيفة دعا مث ،(والفرقة االختالف
 إىل بطاعتهم اهلل أمر الذين اهلدى أئمة من يكون من ومسى واملقداد، ذر وأبا سلمان: رهط ثالثة
 ولد من تسعة مث احلسني مث - احلسن إىل بيده وأدىن - هذا ابين مث أوهلم فسماين. القيامة يوم
 (.- احلسني يعين - هذا ابين

 :واملعاندين العناد منطق

 :مشتت إّمعات يقول

 صحيحة غري الوصية هذه بان يشعر ال حيث من اعرتف من هو نفسه احلسن امحد ان بل)
 .الرؤيا حجية على به ليحتج النص هذا ينقل 2 ص اخلامتة النبوة كتابه يف رواية اورد فقد

 اإلمام أن بالرؤيا (عليه السالم) الكاظم موسى لإلمام أوحى اهلل أن رواية ويف: )يقول حيث
 (.الرضا موسى بن علي ابنه هو بعده الذي
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 ان اىل حيتاج حىت (عليه السالم) الكاظم االمام لدى تكن مل الوصية هل نقول ان نريد وهنا
 على دليل النص هلذا احلسن امحد نقل اليس اماما بعده من الرضا ابنه لينصب رؤيا اهلل يريه

 (.املزعومة وصيته بطالن

 أم تنقلونه، الذي (عليه السالم) احلسن أمحد السيد بكالم حتتجون، شيء بأي أنتم اآلن
 ؟ سليط بن يزيد عن الواردة بالرواية

 فال كالمكم، صدر يدل كما (عليه السالم) احلسن أمحد السيد بكالم حتتجون كنتم إذا
 حيث من: )بقولكم هبذا تعرتفون وأنتم فهمتم، مما شيئاً  يقل مل فهو الكالم، هذا يف لكم حجة
 وبطبيعة!  كالمه من ذكرمتوها اليت النتيجة فهمتم أنكم على هذه عبارتكم تدل إذ(. يشعر ال

 .فاشل متصيد من إال يصدر ال الذي املغلوط، فهمكم عن مسؤوالً  ليس هو احلال

 موسى لإلمام أوحى اهلل أنّ  أثبت أو قرر إنه هو (عليه السالم) احلسن أمحد السيد قاله ما إن
 منه يصدر ومل الرضا، موسى بن علي ابنه هو بعده الذي اإلمام أنّ  بالرؤيا (السالمعليه ) الكاظم

 شيئاً، يقرر من أن رأيكم من فهل ويسميهم، األئمة حيدد مسبق نص أو وصية، لوجود نفي أي
  ؟ بالتأكيد عاقل يقوله ال الذي القول هذا مبثل لكم أين ومن غريه، نفى قد يكون يثبته أو

: التالية هي املقصودة والرواية بشيء، تنفعكم ال بدورها فالرواية بالرواية، حتتجون كنتم وإذا
 بايب: له فقلت ،مجاعة وحنن مكة طريق يف اهلل عبد أبا لقينا: قال الزيدي، سليط بن يزيد عن)

. خيلفين من ألقيه شيئاً  إلي  فأحدث منه أحد يعرى ال واملوت املطّهرون، األئمة أنتم وأمي؛ أنت
 والفهم واحلكم العلم وفيه - موسى ابنه إىل وأشار - سيدهم وهذا ُولدي هؤالء ،نعم: ل فقال

 وحسن اخللق حسن وفيه دينهم، أمر من فيه اختلفوا فيما إليه الناس حيتاج مبا واملعرفة والسخاء
 .كّله هذا من خري هي: أخرى ويف. تعاىل اهلل أبواب من باب وهو اجلوار،

 وعلمها وغياثها األمة هذه غوث منه اهلل خيرج: قال ؟ وأمي أنت بأيب هي وما: أيب له فقال
 ويلم البني، ذات به ويصلح الدماء، اهلل حيقن ناشئ، وخري مولود وخري وحكمها وفهمها ونورها

 به وينزل اخلائف، به ويؤمن اجلائع، به ويشبع العاري، به ويكسو الصدع، به ويشعب الشعث، به
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 وصمته حكم، قوله حلمه، أوان عشريته به يبشر ناشئ، وخري كهل خري العباد، ويأمتر القطر،
 . فيه خيتلفون ما للناس يبنّي  علم،

 وقال. الكالم قطع مث. نعم: فقال ؟ بعده ولد له فيكون وأمي أنت بأيب: أيب فقال: قال
 أن أريد إين وأمي، أنت بأيب: له فقلت بعد - جعفر بن موسى يعين - احلسن أبا لقيت مث: يزيد
 .مثله هذا ليس زمن يف أيب كان: فقال: قال أبوك، به أخربين ما مبثل ختربين

 أبا يا أخربك: قال مث فضحك،: قال اهلل، لعنة فعليه هبذا منك يرضى من: فقلت يزيد، قال
 بوصييت وأفردته علي ابين مع فأشركتهم بين إىل الظاهر يف فأوصيت منزل من خرجت إين عمارة،

 وكتاب وعصا وسيف خامت ومعه معه، املؤمنني وأمري املنام يف اهلل رسول رأيت ولقد الباطن، يف
 وأّما اهلل، فعزّة السيف وأّما تعاىل،[ اهلل] فسلطان العمامـة أّما: فقال ؟ هذا ما: له فقلت وعمامة
: اهلل رسول قال: قال مث. األمور هذه فجامع اخلامت وأّما اهلل، فقّوة العصا وأّما اهلل، فنور الكتاب
 . ابنك علي إىل خيرج واألمر

 أو لإلميان قلبه اهلل امتحن عبداً  أو عاقالً  إال خترب فال عندك وديعة إهّنا ،يزيد يا: قال مث قال،
 الليه   إ ني " :يقول تعاىل اهلل فإنّ  فاّدها، الشهادة عن سئلت وإن تعاىل، اهلل نعم تكفر وال صادقاً،
هُ  ش ه اد ةً  ك ت م   مم ينْ  أ ْظل مُ  و م نْ ": اهلل وقال ،"أ ْهل ه ا إ ىل   اأْل م ان ات   تـُؤ دُّوا أ نْ  ي ْأُمرُُكمْ   ،"الليه   م ن   ع ْند 
 .أبداً  هذا ألفعل كنت ما واهلل: فقلت

 اهلل، بنور ينظر الذي ابنك علي :فقال اهلل، رسول ل وصفه مث: احلسن أبو قال مث: قال
 وعلماً، حكماً  ملئ وقد جيهل، وال ويعلم خيطى، وال يصيب حبكمته، وينطق بتفهيمه، ويسمع

 مما وافرغ أمرك فأصلح سفرك من رجعت فإذا يكن، مل كان شيء هو إمّنا!  معه مقامك أقل وما
 .شهيداً  باهلل وكفى مجيعاً  عليهم اهلل واشهد ولدك فامجع غريه، وجماور عنه منتقل فإّنك أردت

 بن علي ومسي طالب، أيب بن علي مسي ابين وعلي السنة هذه يف أؤخذ إين ،يزيد يا: قال مث
 فإذا سنني، بأربع هارون بعد يتكّلم أن له وليس وردائه ونصره وعلمه األول فهم أُعطي احلسني،
 .(تعاىل اهلل شاء إن جييبك شئت عّما فأسأله سنني أربع مضت
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 :أقول

 وال نص، فال مشتت، إّمعات زعمه ما على يدل - واضح هو كما - الرواية يف شيء ال
عليه ) الرضا ابنه بإمامة يعرف يكن مل (عليه السالم) الكاظم اإلمام بأن يشي ظهور وال تصريح،
 . الرؤيا رأى حىت ،(السالم

عليه ) أنه منه يُفهم ال هذا فإن الرواية، يف املذكورة الرؤيا رأى قد (عليه السالم) كان وإذا
 يكن مل أنه على يدل ما الرؤيا يف ليس إذ. (عليه السالم) الرضا بإمامة املعرفة له تسبق مل (السالم
 أن منها يُفهم كما الرؤيا إن أخرى جهة ومن. جهة من هذا ،(عليه السالم) الرضا بإمامة يعلم

 أن كذلك منها يُفهم ،(عليه السالم) الرضا لولده (عليه السالم) الكاظم اإلمام بعد اإلمامة
 ألحد ميكن ال وعليه. (عليه السالم) هو قال كما سنته، يف مأخوذ (عليه السالم) الكاظم اإلمام
 إلخباره الرؤيا تكون فقد بعده، من باإلمام لُيعلمه الرؤيا هذه أراه قد وجل عز اهلل أن يزعم أن
 .ذكرنا كما سنته يف مأخوذ بأنه

 :الراتق على الفتق اتسع

 الذي النص وجود بإنكار املتمثلة الكربى العقائدية جرميتهم على لاللتفاف منهم حماولة يف
 :العصر هذا سامري أتباع يقول ،(السالم عليهم) البيت آلل املتشيعني هوية بوجوده القول ميز

 بعده من االئمة بان اوصى قد اخلامت النيب بان نعتقد فنحن بالتهم انسان اي يتهمنا ان وقبل)
عليه ) احلسني مث (عليه السالم) احلسن مث (عليه السالم) طالب ايب بن علي اوهلم عشر اثنا

 (صلى اهلل عليه وآله) النيب يذكرهم مل قائمهم تاسعهم احلسني ولد من التسعة مث (السالم
 االمام اىل االمر وصل ان اىل وهكذا االيت االمام اىل احلال االمام من الوصية كانت بل بأمسائهم
 (.احلجة
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 ذُكرت كثرية روايات وردت فقد متاماً، الدليل من بالضد - ترون كما - مشتت أتباع كالم
 بعضها سأذكر أخرى وروايات املقدسة، الوصية رواية منها ،(السالم عليهم) األئمة أمساء فيها
 بأن يقولون فهم مشتت أتباع تناقض إىل اءالقرّ  إلفات اآلن أود ولكين الحقاً، املثال سبيل على
 أمساءهم، ذكر أي ،(السالم عليهم) واحلسني واحلسن بعلي أوصى قد (وآله عليه اهلل صلى) النيب

 املتمثلة السامري، أتباع ابتدعها اليت القاعدة عليهم تنطبق ال (السالم عليهما) واحلسني واحلسن
 الذي باآليت أرادوا أهنم البديهي ومن(. االيت االمام اىل احلال االمام من الوصية كانت: )بقوهلم
 هو كما غزهلم، ينقض( اآليت) مفهوم يف املباشر غري إدخال ألن السابق، بعد مباشرة يأيت

 كما هبما، واإليصاء مباشرين، ليسا (السالم عليهما) واحلسني احلسن نإ نقول وعليه. واضح
 .ابتدعوها اليت القاعدة يناقض مشتت، مجاعة اعرتف

  ج الكايف يف ورد ما بذكر منها كتفيأ فكثرية، األئمة أمساء ذكرت اليت الروايات أما
 :562 - 565ص

 بن احلسن ومعه (عليه السالم) املؤمنني أمري أقبل) :قال ،(عليه السالم) الثاين جعفر أيب عن
 رجل أقبل إذ ،فجلس احلرام املسجد فدخل ،سليمان يد على متكئ وهو (عليه السالم) علي
 أمري يا: قال مث فجلس، (عليه السالم) فرد املؤمنني، أمري على فسلم واللباس اهليئة حسن
 قضى ما أمرك من ركبوا القوم أن علمت هبن أخربتين إن مسائل ثالث عن أسألك ،املؤمنني
. سواء شرع وهم أنك علمت األخرى تكن وإن ،وآخرهتم دنياهم يف مبأمونني ليسوا وأن عليهم
 تذهب أين نام إذا الرجل عن أخربين: قال بدالك، عما سلين (السالمعليه ) املؤمنني أمري له فقال
 ؟ واألخوال األعمام ولده يشبه كيف الرجل وعن ،وينسى يذكر كيف الرجل وعن ،روحه

 احلسن فأجابه: قال أجبه، ،حممد أبا يا: فقال ،احلسن إىل (عليه السالم) املؤمنني أمري فالتفت
 رسول حممداً  أن وأشهد ،هبا أشهد أزل ومل اهلل إال إله ال أن أشهد :الرجل فقال ،(عليه السالم)
 - حبجته والقائم (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول وصي أنك وأشهد ،بذلك أشهد أزل ومل اهلل

 إىل وأشار - حبجته والقائم وصيه أنك وأشهد ،هبا أشهد أزل ومل - املؤمنني أمري إىل وأشار
 وأشهد ،بعده حبجته والقائم أخيه وصي علي بن احلسني أن وأشهد - (عليه السالم) احلسن
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 بأمر القائم أنه علي بن حممد على وأشهد ،بعده احلسني بأمر القائم أنه احلسني بن علي على
 أنه موسى على وأشهد ،حممد بأمر القائم بأنه حممد بن جعفر على وأشهد ،احلسني بن علي
 ،جعفر بن موسى بأمر القائم أنه موسى بن علي على وأشهد ،حممد بن جعفر بأمر القائم
 القائم بأنه حممد بن علي على وأشهد ،موسى بن علي بأمر القائم أنه علي بن حممد على وأشهد
 على وأشهد ،حممد بن علي بأمر القائم بأنه علي بن احلسن على وأشهد ،علي بن حممد بأمر
 والسالم .جوراً  ملئت كما عدالً  فيمالها أمره يظهر حىت يسمى وال يكىن ال احلسن ولد من رجل
 اتبعه ،حممد أبا يا: املؤمنني أمري فقال فمضى، قام مث وبركاته، اهلل ورمحة املؤمنني أمري يا عليك
 رجله وضع أن إال كان ما: فقال (السالم عليهما) علي بن احلسن فخرج يقصد أين فانظر
 (عليه السالم) املؤمنني أمري إىل فرجعت اهلل، أرض من أخذ أين دريت فما املسجد من خارجاً 

 اخلضر هو: قال أعلم، املؤمنني وأمري ورسوله اهلل: قلت ؟ أتعرفه ،حممد أبا يا: فقال فأعلمته،
 (.(عليه السالم)

 :562 - 563ص  ج الكايف يف وكذلك

 إليك ل إن :األنصاري اهلل عبد بن جلابر أيب قال: )قال ،(عليه السالم) اهلل عبد أيب عن
 فخال ،أحببته األوقات أي: جابر له فقال عنها، فأسألك بك أخلو أن عليك خيف فمىت حاجة

 عليها) فاطمة أمي يد يف رأيته الذي اللوح عن أخربين ،جابر يا: له فقال األيام بعض يف به
 ؟ مكتوب اللوح ذلك يف أنه أمي به أخربتك وما (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول بنت (السالم
 صلى) اهلل رسول حياة يف (السالم عليها) فاطمة أمك على دخلت أين باهلل أشهد: جابر فقال
 فيه ورأيت زمرد من أنه ظننت أخضر، لوحا يديها يف ورأيت احلسني بوالدة فهنيتها (وآله عليه اهلل

 ما (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول بنت يا وأمي بأيب: هلا فقلت الشمس، لون شبه أبيض، كتاباً 
 واسم أيب اسم فيه ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول إىل اهلل أهداه لوح هذا: فقالت ؟ اللوح هذا
 أمك فأعطتنيه :جابر قال بذلك، ليبشرين أيب وأعطانيه ولدي من األوصياء واسم ابين واسم بعلي
 ؟ عليّ  تعرضه أن: جابر يا لك فهل: أيب له فقال واستنسخته، فقرأته (السالم عليها) فاطمة
 يف انظر ،جابر يا: فقال رق، من صحيفة فأخرج جابر منزل إىل أيب معه فمشى نعم،: قال
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: جابر فقال ،حرفاً  حرف خالف فما أيب فقرأه نسخته يف جابر فنظر عليك،[ أنا] ألقرأ كتابك
 العزيز اهلل من كتاب هذا الرحيم الرمحن اهلل بسم :مكتوباً  اللوح يف رأيته هكذا أين باهلل فأشهد
 يا معظّ  العاملني، رب عند من األمني الروح به نزل ودليله وحجابه وسفريه ونوره نبيه حملمد احلكيم
 ومديل اجلبارين قاصم أنا إال إله اهلل أنا إين آالئي، جتحد وال نعمائي واشكر أمسائي حممد

 عذبته عدل، غري خاف أو فضلي غري رجا فمن أنا، إال إله ال اهلل أنا إين الدين، وديان املظلومني
 و أيامه فأكملت نبياً  أبعث مل إين فتوكل، وعليّ  فاعبد فإياي العاملني من أحداً  أعذبه ال عذاباً 

 األوصياء على وصيك وفضلت األنبياء على فضلتك وإين وصياً  له جعلت إال مدته انقضت
 أبيه مدة انقضاء بعد علمي، معدن حسناً  فجعلت وحسني، حسن وسبطيك بشبليك وأكرمتك
 استشهد من أفضل فهو بالسعادة، له وختمت بالشهادة وأكرمته وحيي خازن حسيناً  وجعلت
 أوهلم وأعاقب، أثيب بعرتته عنده، البالغة وحجيت معه التامة كلميت جعلت درجة، الشهداء وأرفع
 واملعدن علمي الباقر حممد احملمود جده شبه وابنه ،املاضني أوليائي وزين العابدين سيد علي

 جعفر مثوى ألكرمن مين القول حق علي، كالراد عليه الراد جعفر، يف املرتابون سيهلك حلكميت
 ال فرضي خيط نأل حندس عمياء فتنة موسى بعده أتيحت وأوليائه، وأنصاره أشياعه يف وألسرنه
 جحد فقد منهم واحداً  جحد من األوىف، بالكأس يسقون أوليائي وأن ختفى ال وحجيت ينقطع
 موسى مدة انقضاء عند اجلاحدين للمفرتين ويل ،عليّ  افرتى فقد كتايب من آية غري ومن نعميت
 هبا باالضطالع وأمتحنه النبوة أعباء عليه أضع ومن وناصري وليي علي يف وخرييت وحبييب عبدي
 مين القول حق خلقي شر جنب إىل الصاحل العبد بناها اليت املدينة يف يدفن مستكرب عفريت يقتله
 على وحجيت سري وموضع علمي معدن فهو علمه، ووارث بعده من وخليفته ابنه مبحمد ألسرنه
 استوجبوا قد كلهم بيته أهل من سبعني يف وشفعته مثواه اجلنة جعلت إال به عبد يؤمن ال خلقي
 منه أخرج وحيي، علي وأميين خلقي يف والشاهد وناصري وليي علي البنه بالسعادة وأختم النار

 كمال عليه للعاملني، رمحة" د م ح م" بابنه ذلك وأكمل احلسن لعلمي واخلازن سبيلي إىل الداعي
 رؤوس تتهادى كما رؤوسهم وتتهادى زمانه يف أوليائي فيذل أيوب وصرب عيسى وهباء موسى
 ويفشو بدمائهم األرض تصبغ وجلني، مرعوبني، خائفني، ويكونون وحيرقون فيقتلون والديلم الرتك
 الزالزل أكشف وهبم حندس عمياء فتنة كل أدفع هبم ،حقاً  أوليائي أولئك نسائهم يف الرناو  الويل
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 عبد قال. املهتدون هم وأولئك ورمحة رهبم من صلوات عليهم أولئك واالغالل اآلصار وأدفع
 عن إال فصنه لكفاك، احلديث هذا إال دهرك يف تسمع مل لو: بصري أبو قال: سامل بن الرمحن
 (.أهله

 :520 - 562ص  ج الكليين الشيخ - الكايف ويف

 أنا معاوية، عند كنا: يقول الطيار جعفر بن اهلل عبد مسعت: )قال ،قيس بن سليم عن
 معاوية وبني بيين فجرى زيد، بن وأسامة سلمة أم بن وعمر عباس بن اهلل وعبد واحلسني واحلسن
 أنفسهم، من باملؤمنني أوىل أنا: يقول (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول مسعت: ملعاوية فقلت كالم
 أوىل علي بن فاحلسن علي استشهد فإذا أنفسهم، من باملؤمنني أوىل طالب أيب بن علي أخي مث

 فابنه استشهد فإذا أنفسهم، من باملؤمنني أوىل بعده من احلسني ابين مث ،أنفسهم من باملؤمنني
 باملؤمنني أوىل علي بن حممد ابنه مث علي، يا وستدركه أنفسهم من باملؤمنني أوىل احلسني بن علي
 اهلل عبد قال .احلسني ولد من تسعة إماماً  عشر اثين تكمله مث حسني، يا وستدركه أنفسهم من
 زيد، بن وأسامة سلمة أم بن وعمر عباس بن اهلل وعبد واحلسني احلسن واستشهدت: جعفر بن

 أهنم وذكروا واملقداد ذر وأيب سلمان من ذلك مسعت وقد: سليم قال معاوية، عند ل فشهدوا
 (. (وآله عليه صلى) اهلل رسول من ذلك مسعوا

 :92  - 95 ص القمي اخلزاز - األثر كفاية ويف

 وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول بنت فاطمة سألت: )قال ،األنصاري سعد بن سهل عن
 اإلمام أنت ،علي يا: (عليه السالم) لعلي يقول اهلل رسول كان: فقالت ،األئمة عن (وسلم

 من باملؤمنني أوىل احلسن فابنك مضيت فإذا أنفسهم، من باملؤمنني أوىل وأنت بعدي، واخلليفة
 فابنك احلسني مضى فإذا أنفسهم، من باملؤمنني أوىل احلسني فابنك احلسن مضى فإذا أنفسهم،

 من باملؤمنني أوىل حممد فابنه علي مضى فإذا أنفسهم، من باملؤمنني أوىل احلسني بن علي
 موسى فابنه جعفر مضى فإذا أنفسهم، من باملؤمنني أوىل جعفر فابنه حممد مضى فإذا أنفسهم،

 مضى فإذا أنفسهم، من باملؤمنني أوىل علي فابنه موسى مضى فإذا أنفسهم، من باملؤمنني أوىل
 من باملؤمنني أوىل علي فابنه حممد مضى فإذا أنفسهم، من باملؤمنني أوىل حممد فابنه علي
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 فالقائم احلسن مضى فإذا أنفسهم، من باملؤمنني أوىل احلسن فابنه علي مضى فإذا أنفسهم،
 احلق أئمة فهم ومغارهبا، األرض مشارق به تعاىل اهلل يفتح أنفسهم، من باملؤمنني أوىل املهدي
 (.خذهلم من خمذول ،نصرهم من منصور الصدق، وألسنة

 :26 - 20ص األثر كفاية ويف

 (وسلم وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول خطبنا: )قال ،عنه اهلل رضي الفارسي سلمان عن
 وإياكم ،خرياً  عرتيت يف أوصيكم املغيب، إىل ومنطلق قريب عن راحل إين ،الناس معاشر: فقال
 فليتمسك الشمس افتقد من ،الناس معاشر. النار يف وأهلها والضاللة ضاللة بدعة كل فإن البدع

 الزاهرة بالنجوم فتمسكوا الفرقدين فقدمت فإذا بالفرقدين، فليتمسك القمر افتقد ومن بالقمر،
 وآله عليه اهلل صلى) املنرب عن نزل فلما: قال. ولكم ل اهلل وأستغفر هذا قول أقول بعدي،
 مسعتك ،اهلل رسول يا وأمي أنت بأيب: وقلت إليه فدخلت عائشة، بيت دخل حىت تبعته (وسلم
 افتقدمت وإذا بالفرقدين، فتمسكوا القمر افتقدمت وإذا بالقمر، فتمسكوا الشمس افتقدمت إذا" :تقول

 ؟ الزاهرة النجوم وما الفرقدان وما القمر وما الشمس فما ،"الزاهرة بالنجوم فتمسكوا الفرقدين
 بعدي، بعلي فتمسكوا افتقدمتوين فإذا الفرقدان، واحلسني واحلسن القمر وعلي الشمس أنا: فقال
 صلب من التسعة األئمة فهم الزاهرة النجوم وأما ،واحلسني باحلسن فتمسكوا افتقدمتوه وإذا

 . مهديهم تاسعهم احلسني،

 يعقوب أسباط عدد أبرار، أئمة بعدي، واخللفاء األوصياء هم إهنم: (عليه السالم) قال مث
 وبعده طالب، أيب بن علي أوهلم: قال ؟ اهلل رسول يا ل فسمهم: قلت. عيسى وحواري
 بن جعفر والصادق ،النبيني علم الباقر علي بن حممد وبعده العابدين، زين علي وبعدمها سبطاي،

 ،حممد ابنه مث ،علي ابنه الغربة بأرض يقتل والذي ،عمران بن موسى مسي الكاظم وابنه ،حممد
 علمهم وحلمي، دمي من عرتيت فإهنم غيبته، يف املنتظر القائم واحلجة ،واحلسن علي والصادقان

 (.شفاعيت اهلل أناله فال فيهم آذاين من حكمي، وحكمهم علمي

 : 2 - 20ص النعماين إبراهيم بن حممد - الغيبة كتاب ويف
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 على السماء من نزلت الوصية: )قال أنه( السالم عليهما) حممد بن جعفر اهلل عبد أيب عن
( وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول على ينزل ومل ،خمتوماً  كتاباً ( وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول
 أهل إىل أمتك يف وصيتك هذه حممد، يا: (عليه السالم) جربئيل فقال الوصية، إال خمتوم كتاب
 منهم اهلل جنيب: فقال ؟ جربئيل يا بييت، أهل أي(: وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول فقال. بيتك
 اخلامت (عليه السالم) علي ففتح خواتيم، عليها وكان إبراهيم، قبل النبوة علم يف ليورثك وذريته
 فتح مث به، أمر ملا ومضى الثاين اخلامت (عليه السالم) احلسن فتح مث فيه، أمر ملا ومضى األول
 ال للشهادة، بقوم واخرج وتقتل واقتل قاتل أن: فيه فوجد الثالث اخلامت (عليه السالم) احلسني
 علي ففتح ومضى،( السالم عليهما) احلسني بن علي إىل دفعها مث ففعل، معك، إال هلم شهادة

 بن حممد إىل دفعها مث العلم، حجب ملا واصمت أطرق أن: فيه فوجد الرابع اخلامت احلسني بن
 أباك وصدق تعاىل اهلل كتاب فسر أن: فيه فوجد اخلامس اخلامت ففتح( السالم عليهما) علي
 دفعها مث ففعل، اهلل، إال ختش وال واألمن اخلوف يف احلق وقل األمة، واصطنع العلم ابنك وورث
 تذهب أن إال هذا يف بك ما :فقال ؟ هو وأنت: له فقلت: كثري بن معاذ فقال .يليه الذي إىل
 من؟ مث: فقلت سكت، مث ،امساً  عشر اثنا عليّ  عدد حىت .هو أنا نعم، عين، فرتويه - معاذ يا -

 (.حسبك :فقال

 ذكرت اليت الروايات من يعرفون العامة بعض نّ أ القارئ ليعلم عامي مصدر من برواية وأختم
 .الظهور عصر سامري أتباع يعرفه ال ما (السالم عليهم) األئمة أمساء

 :629ص 2ج القندوزي - القرىب لذوي املودة ينابيع ففي

 اهلل إن يقولون قوماً  إن ،اهلل رسول بن يا: (عليه السالم) للباقر قلت: )قال ،اجلعفي جابر عن
 نص الذين هم األئمة إن ،جابر يا: قال. (عليه السالم) احلسن عقب يف اإلمامة جعل تعاىل
 السماء إىل يب أسري ملا: وقال. عشر إثنا وهم بإمامتهم، (لى اهلل عليه وآلهص) اهلل رسول عليهم
 وعلي، وسبطاه، علي، أوهلم ،امساً  عشر إثنا بالنور، العرش ساق على مكتوبة أمساءهم وجدت
 (.املهدي احلجة القائم وحممد واحلسن، وعلي، وحممد، وعلي، وموسى، وجعفر، وحممد،
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 :فهم وسوء تدليس

 :مشتت حيدر اهلالك تالمذة يقول

 اليماين باسم يصرحوا مل البيت اهل ان على هبا يستشهد نصوصا احلسن محدأ لنا ينقل مث)
 اليماين باسم البوح بعدم اليهم عهد النيب ان فيه النص وهذا دليله بطالن على بلسانه ليشهد
 امسه املوعود اليماين ان على هبا استشهدت اليت الوصية تنص أمل نقول ولكن...  اهلل يبعثه حىت
 احلسن امحد عن اورد ما لكم لننقل! ؟ (عليه السالم)لعلي ووصيته النيب عهد ذهب فأين امحد
 آخر شخص القائم بان تؤيد اخرى ادلة" عنوان وحتت موقعه يف اورد فقد. النصوص تلك من
 (.اخل" ...املهدي االمام غري

 جامع) كتاب يف( األنصاري حممد أبو) كتبه ما فنسبوا كالمهم يف دلسوا السامري أتباع
 الرعونة بل الفهم، سوء أما. التدليس جهة من هذا ،(عليه السالم) احلسن أمحد للسيد( األدلة

 يناقض (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول وصية يف( أمحد) اسم ورود أن بزعمهم فتتمثل الواضحة
 أن من (عليه السالم) والباقر ،(عليه السالم) كعلي (السالم عليهم) األئمة بعض عن ورد ما

 !  بامسه حيدثوا ال أن إليهم عهد (وآله عليه اهلل صلى) النيب

 اهلل رسول هو الوصية يف( أمحد) اسم ذكر من كون عن هؤالء ذهل ل ما أعلم ال إين واحلق
 العهد إن كما لكالمه، ناقلني سوى يكونوا مل الذين األئمة، من أياً  وليس (وآله عليه اهلل صلى)

 سبيل على ولو ألسنتهم، على( أمحد) اسم جريان عدم منه يُفهم أن ينبغي ال التحديث بعدم
 اللذين به الناس وامتحان األعداء، من حفظه فإن ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول قاله ما نقل

 الناس، على خافياً  جتعله بطريقة ولو ذكره، ضرورة كذلك تقابلهما بامسه، التحديث عدم يقتضيا
 .(السالم عليهم) اهلل خلفاء عن فيه ورد مبا الناس على فيحتج زمانه، يأيت حىت
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 :انفالت

 مل إهنا إثبات أي يعربون، كما الوصية، صحة عدم إثبات صدد يف مشتت إّمعات أن لنتذكر
 األئمة أمساء على تنص اليت الروايات شأن شأهنا ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول عن تصدر

 . (السالم عليهم)

 :يقولون ،اإلّمعات هؤالء كتبه ما لنقرأ واآلن

 فاذا( )املهدي االمام اي( )حممد آل من املستحفظ: )الوصية هذه يف ورد االخر االمر)
 وعنده الوصي انه يدعي احلسن امحد واالن ،..( اسامي ثالث له ابنه اىل فليسلمها الوفاة حضرته
 الوصية، نص حبسب (عليه السالم) املهدي االمام ابيه بعد من اخللف انه مبعىن الوصية

 وانه (عليه السالم) املهدي االمام موت الناس أمام احلسن امحد يعلن ان ذلك من فاستوجب
 (.بعده من بابنه اوصى

 دليلهم يكون أن ينبغي الذي املوضوع عن بعيداً  سرح قد اإلّمعات ذهن أن الواضح من
 أبوه له يسلم أمحد بأن تقول الوصية بأن اآلن ُيشكلون فهم. إثباته أجل من سيق قد املزعوم
 كما أبيه، موت يعلن أن يستدعي وهذا اآلن، الوصاية يدعي وهو الوفاة، حتضره أن بعد اإلمامة
 اهلل رسول عن صدرت الوصية إن هل مبسألة له عالقة ال ترون، كما اإلشكال، وهذا. يعربون

 أمحد السيد ادعاء إىل يتوجه - بتام وليس مّت، إن - هو وإمنا ال، أم ،(وآله عليه اهلل صلى)
 .إال ليس احلسن

 :أقول متاميته، عدم وخبصوص

 الوصية ووجود احلسن، أمحد السيد على الوصي وصف انطباق أن أساس على مبين اإلشكال
 لكل يتضح كما وهذا،!  تويف قد (عليه السالم) املهدي اإلمام يكون أن بالضرورة يقتضي لديه

 رسول من إليهم موصى ألهنم ؛األوصياء مجيع على ينطبق الوصي وصف أن باعتبار هراء عاقل،
 . فعلياً  اخلالفة أو اإلمامة، مهام مبباشرهتم لألمر عالقة وال ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل
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 قد كما وليس، الطوسي، غيبة كتاب يف املوجود بالنص احتجاج فهو بالوصية احتجاجه أما
 مثالً، غزال جلد أو عظم، كتف على نمدوّ  بكتاب احتجاجاً  امليساين، الدجال أتباع يتصور
 .متاماً  الفاسدة العقول أصحاب سوى يتومهه ال فهذا بالوفاة، آلخر شخص من ملكيته تنتقل

 رؤوسهم يف يدور عما التعبري حيسنوا مل - بقوة املظنون هو وهذا - السامري أتباع لعل: أقول
 موجهاً  اإلشكال فجعلوا ،(الوصية وعنده الوصي، انه يدعي احلسن امحد واآلن: )فقالوا املشتتة،
 أن - دائماً  املعاندون يردد كما - مرادهم بينما الوصية، وامتالك الوصاية، لقب ادعاء لنفس
 البنه - اإلمامة أي - يسلمها الوفاة احلسن بن حممد املهدي اإلمام حتضر عندما أنه تقرر الوصية
 .احلياة قيد على أبوه كان طاملا حجية ألمحد تكون ال أن يقتضي هذا أن وتومهوا أمحد،

 املقدسة الوصية رواية يف كثرياً  تكررت اليت( فليسلمها الوفاة حضرته فإذا: )عبارة إن احلق
 أن منها يفهم أن أحد يسع وال. إمام لكل الفعلية لإلمامة الزمين الرتتيب على الداللة وظيفتها
 ما ذاهتا العبارة يف ليس إذ!  السابق اإلمام زمن يف له حجية ال أو بإمام، ليس الالحق اإلمام
 اإلمامة يتسلم (عليه السالم) فعلي. اخلالف على دل قد الدليل إن كما هذا، على منه يستدل
 زمن يف حجية له تكون أن مينع مل هذا ولكن ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول وفاة بعد الفعلية
 بن أمحد عن: )الصدوق الشيخ روى فقد. الروايات دلت كما ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول

عليه ) اهلل عبد أيب عن أصحابنا، بعض عن األزدي، حممد بن بكر عن سعد، ابن إسحاق
 (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول من ل كان: (عليه السالم) املؤمنني أمري قال: قال ،(السالم
 وأنت واآلخرة، الدنيا يف أخي أنت: قال ،الشمس عليه طلعت ما منهن بالواحدة يسرين ما عشر
 وأنت اهلل، يف األخوان يتواجه كما اجلنة يف منزل جتاه ومنزلك القيامة، يوم موقفاً  مين الناس أقرب

 كل يف واملسلمني واملال األهل يف وخليفيت ووارثي وصيي وأنت واآلخرة، الدنيا يف لوائي صاحب
 .(اهلل عدو وعدوي عدوي وعدوك اهلل، ول ووليي وليي ووليك شفاعيت، شفاعتك غيبة،

 رضي الوليد بن أمحد بن احلسن بن وحممد أيب، حدثنا: )قال كذلك، الصدوق الشيخ وروى
 عن اخلطاب، أيب بن احلسني بن حممد حدثنا: قال ،اهلل عبد بن سعد حدثنا: قاال ،عنهما اهلل

 عامر عن السراج، طارق وأيب ساسان، أيب وهشام اجلارود أيب عن الثقفي، مسكني - بن احلكم
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 استخلف: يقول وهو (عليه السالم) علياً  فسمعت الشورى يوم البيت يف كنت: قال ،واثلة بن
 له قال أحد فيكم هل باهلل نشدتكم: قال...  منه به وأوىل باألمر أحق واهلل وأنا بكر أبا الناس
 . (اخل... غيبة كل يف واملسلمني والولد األهل يف اخلليفة أنت: "(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول

 عن ،سليمان بن احلكم عن منصور، بن حممد" حدثنا: )"املؤمنني أمري مناقب كتاب يف وورد
عليه ) علي عن ،جده عن ،أبيه عن علي، بن زيد عن الواسطي، خالد أيب عن مزاحم، بن نصر

 واملال األهل يف اخلليفة أنت ،علي يا: (وسلم وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول قال: قال ،(السالم
 .( (وسلم وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول حياة( يف) بذلك يعين. غيبة كل يف املسلمني ويف

 :222 - 226ص  ج الكليين الشيخ - الكايف يف وورد

عليه ) مرمي بن عيسى أكان :(عليه السالم) جعفر أبا سألت: قال الكناسي، يزيد عن)
 غري هلل حجة نبياً  يومئذ كان: فقال ؟ زمانه أهل على هلل حجة املهد يف تكلم حني (السالم
 ُمب ار كاً  و ج ع ل ين  *  ن ب يّاً  و ج ع ل ين   اْلك ت اب   آت اين    الليه   ع ْبدُ  إ ينِ  ق ال  : "قال حني لقوله تسمع أما ،مرسل
ة   و أ ْوص اين   ُكنتُ  م ا أ ْين   ّياً  ُدْمتُ  م ا و الزيك اة   ب الصيال   يف زكريا على هلل حجة يومئذ فكان: قلت، "ح 
 حني ملرمي اهلل من ورمحة للناس آية احلال تلك يف عيسى كان: فقال املهد؟ يف وهو احلال تلك
 حىت يتكلم فلم صمت مث احلال، تلك يف كالمه مسع من على حجة نبياً  وكان عنها فعرب تكلم

 مات مث ،بسنتني عيسى صمت بعد الناس على وجل عز هلل احلجة زكريا وكان سنتان له مضيت
 ُخذ   حي ْىي   ي ا: "وجل عز لقوله تسمع أما صغري، صيب وهو واحلكمة الكتاب حيىي ابنه فورثه زكريا

ن اهُ  ب ُقوية   اْلك ت اب    بالنبوة تكلم سنني سبع (عليه السالم) عيسى بلغ فلما ،"ص ب يّاً  احلُْْكم   و آتـ يـْ
 تبقى وليس أمجعني الناس وعلى حيىي على احلجة عيسى فكان إليه، تعاىل اهلل أوحى حني والرسالة
 (عليه السالم) آدم اهلل خلق يوم منذ الناس على هلل حجة بغري واحداً  يوماً  خالد أبا يا األرض
  .األرض وأسكنه

 حياة يف األمة هذه على ورسوله اهلل من حجة (عليه السالم) علي أكان فداك جعلت: فقلت
 واليته إىل ودعاهم علماً  ونصبه للناس أقامه يوم نعم: فقال ؟( وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول
 اهلل رسول حياة يف الناس على واجبة (عليه السالم) علي طاعة وكانت: قلت .بطاعته وأمرهم
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 اهلل صلى) اهلل رسول مع يتكلم فلم صمت ولكنه ،نعم: فقال ؟ وفاته وبعد (وآله عليه اهلل صلى)
 يف (عليه السالم) علي وعلى أمته على (وآله عليه اهلل صلى) اهلل لرسول الطاعة وكانت (وآله عليه
 لعلي كلهم الناس على رسوله ومن اهلل من الطاعة وكانت ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول حياة
 حكيماً  (عليه السالم) علي وكان ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول وفاة بعد (عليه السالم)

 (.عاملاً 

 عليه اهلل صلى) اهلل رسول زمن يف حجية (عليه السالم) لعلي أنّ  يتضح الروايات هذه من
 ويكون ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول حضر ما إذا يصمت (عليه السالم) ولكنه ،(وآله

 من أعم احلال بطبيعة والغيبة ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول غياب حال يف وينطق به، حمجوجاً 
 كما ،(عليه السالم) علي فيه يتواجد الذي املكان غري آخر مكان يف الوجود تشمل فهي الوفاة،

 .املدينة على علياً  وختليفه غازياً  لتبوك (وآله عليه اهلل صلى) النيب ذهاب حالة يف

 تكون الفعلية احلجية ولكن واحد زمن يف حجة من أكثر هناك يكون أن ميكن ،إذن
 املكان غري مكان يف كونه أو الناطق، غياب حال ويف اآلخر، ويصمت الناطق، فيكون ألحدمها
 وكذلك ولوط، إبراهيم مثال ولعل. فعلية األخري هذا حجية تكون الصامت فيه يتواجد الذي
 غاب ما فإذا احلجة، هو (عليه السالم) فإبراهيم فيه، الكالم يُطول أن من أوضح وهارون موسى
 مع األمر وكذلك احلجة، هو (عليه السالم) لوط يكون مكانه غري مكان يف كان أو لوط، عن

 .وهارون موسى

 :املهدي لقب

 اهلل مسّاك إماماً  عشر االثين أول علي يا فأنت: )الوصية يف الواردة التالية الفقرة على تعليقاً 
 فال واملهدي واملأمون األعظم والفاروق األكرب والصديق املؤمنني وأمري املرتضى علياً  مسائه يف تعاىل
 :مشتت حيدر أتباع كتب ،(غريك ألحد األمساء هذه تصح
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 سيكون بأنه الوصية بداية يف (صلى اهلل عليه وآله) النيب يقر فكيف االضطراب ظهر هنا)
 بأن لعلي بعدها يقول مث املهدي لقب منهم واحد كل على واطلق مهديا عشر اثنا األئمة بعد
 (.غريك ألحد يصح ال املهدي لقب

 إشكال وهو إصداراهتم، من الكثري يف األنصار األخوة عليه أجاب أن سبق اإلشكال هذا
 اسم ليس (عليه السالم) علي غري على إطالقه يصح ال ما أن يُقال أن رده يف يكفي واهن

: قال (وآله عليه اهلل صلى) ألنه األمساء، هذه مجيع وإمنا مشتت، حيدر أتباع يزعم كما املهدي
 اليت األمساء بعض وجود الصحة عدم يف العلة تكون ورمبا(. غريك ألحد األمساء هذه تصح فال)

 .األكرب الصديق أو األعظم، الفاروق أو املؤمنني، أمري مثل ،(عليه السالم) علي هبا اختص

 زمنه يف (عليه السالم) علي غري على يُطلق أن يصح ال املهدي اسم إنّ  بالقول يُرد أن وميكن
 متاماً، يكفي ذكرته وما فعلت، مما بأكثر فيها اخلوض يف اإلطالة أريد ال كثرية اجلمع وأوجه. فقط
 نفض ذلك يستدعي فال لنا بالنسبة غامضة الفقرة هذه أن افرتضنا لو أننا إىل التنويه أريد لكين
 أهلها إىل الغامضة الفقرة أمر إيكال ميكن بل السامري، أتباع يزعم كما الوصية رواية من يدنا

 موضع هي املضامني تلك وأن السيما الرواية، من األخرى باملضامني واألخذ السالم، عليهم
 .منها الشاهد

 :بالنابل احلابل اختالط

 :السامري أتباع يقول

 ما املهدي لإلمام ابن انه على ودليل صحيحة احلسن امحد يعتربها اليت الوصية يف يوجد)
 ان فيها يذكر مصحفة بنصوص امامته مسالة على استدل حيث معصوم، امام بأنه ادعاءه يناقض
 ان استوجب لذا عشر االثين االئمة ضمن من ليس علي وان علي، ولد من عشر اثنا االئمة
 خيالف به والقول اإلدعاء هذا ان جند ولكن. زعمه حبسب عشر الثاين هو احلسن امحد يكون
 اثنا بعدي سيكون إنه علي يا: )منها مقطع يف تقول واليت احلسن امحد هبا استشهد اليت الوصية
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 يثبت فهنا....(.  إماما عشر االثين أول علي يا فأنت مهديا، عشر إثنا بعدهم ومن إماما عشر
 (.املهدي وآخرهم علي اوهلم امام عشر اثنا النيب بعد ان

 هم فها العارمة، الفكرية والفوضى التشتت حالة يعيشون أهنم السامري أتباع يثبت أخرى مرة
 عليه اهلل صلى) اهلل رسول لوصية تتوجه الطائشة سهامهم أن يزعمون التوال على الثانية للمرة
 . مرماها العمياء السهام ختطئ ودائماً  آخر، هلدف متوجهة هي بينما ،(وآله

 أمحد السيد الدعاء وإمنا ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول لوصية إشكاهلم يتوجه ال أيضاً  فهنا
 .عشر اإلثين من ليس علياً  وأن عشر، الثاين بأنه - املغلوط زعمهم حد على - احلسن

 كثرية مصحفة أهنا يزعمون اليت فالنصوص هنا كذبوا اهلالك الدجال أتباع فإن احلال وبطبيعة
 دعواهم سخف يكشف ومما الكايف، ككتاب الشيعية الكتب وأضبط أصح يف ومنقولة جداً،
 . املزعوم التصحيف على واحداً  بائساً  دليالً  ولو يقدموا مل أهنم

 هو نقوله فما الفهم، سوء منزلق يف كعادهتم وقعوا الصدد، هذا يف نقول ملا فهمهم جهة ومن
 وفاطمة علي أبناء ومن وآله، عليه اهلل صلى اهلل رسول أبناء من أن فيها ورد نصوصاً  هناك أن
 اإلثين مجلة من (عليه السالم) علي يكون ال احلال وبطبيعة إماماً، عشر إثنا (السالم عليهما)

 من ليس إنه كما أبنائه، من وليس اهلل، رسول أخ باعتباره الروايات، هذه يف إليهم املشار عشر
 غري إماماً  عشر إثنا لدينا سيكون احلالة هذه ويف. (السالم عليها) فاطمة أبناء من أو نفسه، أبناء
 من األول املهدي هو عشر والثالث عشر، ثالثة معه األئمة عدد فيكون ،(عليه السالم) علي

 .أئمة كلهم أهنم قليل بعد سنعرف الذين عشر، اإلثين املهديني

 السيد أن نقول وال مشتت، إّمعات علينا تقّول كما األئمة دائرة من علياً  خنرج ال حنن ،إذن
 .عشر الثاين اإلمام هو (عليه السالم) احلسن أمحد

 اإلثين بعد ما) لكتاب الرجوع ميكنه املزيد أراد ومن الصدد، هذا يف األحاديث بعض وإليكم
 (:إماماً  عشر
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 ابن عن اخلشاب، حممد بن اهلل عبد عن حيىي، بن حممد) عن :الكايف يف الكليين أخرج . 
: يقول جعفر أبا مسعت: قال زرارة، عن أذينة، ابن عن رباط، بن احلسن بن علي عن مساعة،
 وعلي اهلل ورسول علي، ولد ومن اهلل رسول من حمديث كلهم حممد آل من اإلمام عشر اإلثنا

 .(الوالدان مها السالم عليهما

 عن اجلارود، أيب عن حمبوب، ابن عن احلسني، بن حممد عن حيىي، بن حممد) عن :وأخرج .6
 وبني( السالم عليها) فاطمة على دخلت: قال األنصاري، اهلل عبد بن جابر عن ، جعفر أيب

 حممد منهم ثالثة القائم، آخرهم عشر اثين فعددت ولدها، من األوصياء أمساء فيه لوح يديها
 .(علي منهم وثالثة

 صفوته من كانوا :فقال عيسى، حواري عن اهلل رسول سألت: )قال مالك، بن أنس عن .2
 علي صلب من عشر اثنا بعدي األئمة: قال أن إىل احلديث وساق...  عشر اثين وكانوا وخريته
 .(والسالم التحية اهلل من عليهم وأنصاري حواري وهم ،(السالم امعليه) وفاطمة

 :أئمة املهديون

 أئمة، ليسوا املهديني أن القحطاين لقب لنفسه انتحل الذي مشتت حيدر أتباع يزعم
 :كتبوه ما وإليكم الوصف، هبذا تصفهم مل الوصية أن هذا يف وحجتهم

صلى اهلل ) النيب يذكر مل فهنا( مهدياً  عشر اثنا بعدهم من) املقطع هذا يف ورد االخر االمر)
 (.ذلك احلسن امحد يدعي حىت ائمة اهنم (عليه وآله

 مل أئمة، بأهنم املهديني تصف مل اليت (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول وصية فإن ترون وكما
 مشتت ألتباع حجة ال وبالتال اجلهة، هذه من ساكتة فهي كذلك، الوصف هذا عنهم تنف
 نصت أخرى بروايات (السالم عليهم) املهديني إمامة على نستدل فنحن جهتنا من أما. فيها
 .األنصار األخوة كتب يف عليها يطلعوا أن القراء األخوة بإمكان إمامتهم، على
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 وإمنا الوصية، لرواية يتوجه ال ترون كما فاإلشكال ذاته املستنقع يف املشتتون وقع أيضاً  وهنا
 رعونته بل اإلشكال، متامية عدم لكم تبني وقد. املهديني إمامة خبصوص وسيدهم األنصار لقول

 .الواضحة

 :السوء خامتة

 :السيئة اخلامتة هبذه الوصية عن كالمهم السامري أتباع خيتم

 (السالم معليه) البيت اهل بان يقر ان عليه الوصية هبذه االعرتاف يريد من ان اقول لذلك)
 ان احلق بل... حاشاهم احلق يقولوا ومل بالتناقضات وتكلموا العهد نقضوا سوء كل من حاشاهم

 (.امجعني عليهم اهلل صلوات بيته بأهل وال بالنيب اصال هلا صلة ال الوصية هذه

 رؤوس يف وإمنا املقدسة، الوصية يف هلا مكان ال التناقضات أن تقدم مما لكم اتضح: أقول
 أوهام سوى ليست الوصية رفض يف عقيدهتم عليها بنوا إشكاالت من قدموه وما. مشتت أتباع

 .وجهاالت

 :باجلهل تبحر

 ذلك ومع ،(السالم عليهم) البيت أهل روايات يف متبحرون أهنم مشتت حيدر أتباع يدعي
 :التال يكتبون

 عليهم) البيت اهل فإن البيت اهل روايات يف يتبحر مل من على جديد املعىن هذا يكون قد)
 حني إال خيلفه من وعن عنها االمام يعلن ال الوصية بان جدا كثرية نصوص يف اكدوا قد (السالم
 احلسن امحد نقله الذي الوصية نص صحة عدم على القاطع بالدليل يثبت املعىن وهذا اجله قرب
 .(مقامه ليثبت
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 ؟ هبا اجلاهل حال يكون فكيف بالروايات، املتبحرين حال هذا كان إذا: أقول

 تعارض ال (عليه السالم) علي وكتبها ،(وآله عليه اهلل صلى) الرسول أمالها اليت فالوصية
 ،(اجله قرب حني إال خيلفه من وعن عنها االمام يعلن ال الوصية: )بقوهلم وضعوه الذي الشرط
 !( وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول وفاة ليلة يف ُكتبت قد فهي

: كالتال قضيتهم تكون أن فينبغي قضية، هلم تكون أن ميسان دجال أتباع أراد ما إذا ،إذن
 أن هو اآلخر والشرط شرط، هذا األجل، دنو عند عنها يُعلن أو تكتب أن جيب الوصية إن

 هذه على الدليل يقدموا أن بالنتيجة وعليهم. غريه دون فقط، الالحق اإلمام ذكر على تقتصر
 ! هلم وأىن بشرطيها، القضية

 فإهنا متت لو إهنا منها ألمور بشيء تنفعهم ال أهنا الواضح فمن ساقوها اليت الروايات أما
 بعضهم ذكر أو مجيعهم، األئمة (وآله عليه اهلل صلى) النيب فيها ذكر متواترة بروايات معارضة
 ؟ تامة غري وهي فكيف ،(السالم عليهم) واملهدي والباقر والسجاد واحلسني كاحلسن

 يعلمه حىت عامل مات ما :يقول: )قال ،(عليه السالم) اهلل عبد أيب قول وهي األوىل، فالرواية
 .( ) (يوصى من إىل اهلل

 فرق فثمة الوفاة، حتضره حىت خيلفه من يعلم ال اإلمام أن على يدل فيها شيء ال الرواية هذه
 فاجلملة. الرواية يف ورد ما وبني الوفاة، حتضره عندما إال خيلفه مبن يعلم ال اإلمام: قولنا بني واضح
 ال الرواية يف الواردة العبارة بينما خيلفه، من على التعرف لإلمام يسبق مل أنه تعين افرتضناها اليت
 أن وأرجو خيلفه، مبن يعلم ال وهو اإلمام ميوت أن ميكن ال إنه منها يُفهم بل هذا، منها يُفهم
 يُعّرف اهلل أن كذلك منه يُفهم احلديث أن هو تقدم مما واألهم. قلت ما يف القراء األخوة يتأمل
 اإلمام أخذنا لو: أقول وللتوضيح. باملصداق يعرفه أي الالحق، اإلمام بشخص السابق اإلمام

 هذا ؟ اإلمام هو فأيهم ولد، من أكثر لديه الصادق فاإلمام كمثال، (عليه السالم) الصادق
 الصادق اإلمام كون مع يتناقض ال هذا فإن ترون وكما. ما بطريقة لإلمام وجل عز اهلل حيدده

                                                           

 .38ص 38ج: بحار األنوار - 
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 هل ولكن موسى، يكون أن ينبغي امسه وإن بنيه من إمام يوجد بعده إن يعرف (عليه السالم)
 لُيطلق املعين باملصداق وجل عز اهلل يُعرّفه أن ينتظر أم مثاًل، مولود أول على االسم هذا يطلق
 .ميسان دجال أتباع فهمها أساء اليت املسألة حدود هذه ؟ املعروف االسم عليه

 اهلل عبد أيب قول هي الثانية والرواية والثالثة، الثانية الرواية خبصوص يُقال الكالم هذا ومثل
 ذلك اهلل فأىب فيه إمساعيل هوى وكان حيبه صغري ابن إبراهيم بن إلمساعيل كان: )(عليه السالم)

 إذا بين، يا :فقال وصيه وجاء إمساعيل على املوت اهلل قضى فلما ،فالن هو إمساعيل يا :فقال
 . ( )(يوصى من إىل اهلل خربهأ إال إمام ميوت ليس ذلك جلأ فمن ،فعلت كما فافعل املوت حضر

 يعرف حىت منا الرجل ميوت ال: )(عليه السالم) اهلل عبد أيب قول فهي الثالثة الرواية أما
 .(6)(وليه

 عبد أبا مسعنا: )قالوا معه ومجاعة زرارة بن عبيد عن: فهي هبا استدلوا اليت الرابعة الرواية أما
 من تبقى دقيقة آخر يف قبله كان من علم بعده الذي اإلمام يعرف :يقول (عليه السالم) اهلل

 روحه من تبقى دقيقة آخر يف السابق اإلمام من العلم انتقال عن تتحدث الرواية هذه. (2) (روحه
 .الوصي ومعرفة بالوصية هلا عالقة وال الالحق إىل

 نضعه أن إلينا األمر أترون: )قال ،(عليه السالم) اهلل عبد أيب عن: وهي اخلامسة الرواية أما
عليه ) طالب أيب بن علي إىل (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول من عهد نهإ واهلل كال ،شئنا فيمن
 من متاماً  بالضد ترون كما فهي ،(2) (األمر هذا صاحب إىل ينتهي أن إىل فرجل رجل (السالم
 .الوصية هو وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول من فالعهد مشتت، إّمعات زعم

 :الوصية وجود على تدل - فيض من غيض وهي - الروايات بعض وهذه

 :639 - 632ص  ج الكليين الشيخ - الكايف . 
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 لرجال معهود وجل عز اهلل من عهد اإلمامة إن: قال ،(عليه السالم) اهلل عبد أيب عن)
 (.بعده من يكون الذي عن يزويها أن لإلمام ليس مسمني،

 : 620 - 639ص  ج الكليين الشيخ - الكايف .6

 ينزل مل ،كتاباً  حممد على السماء من نزلت الوصية إن: قال ،(عليه السالم) اهلل عبد أيب عن)
 ،حممد يا: (عليه السالم) جربئيل فقال الوصية، إال خمتوم كتاب (وآله عليه اهلل صلى) حممد على
 يا بييت أهل أي: (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول فقال بيتك، أهل عند أمتك يف وصيتك هذه

 ومرياثه (عليه السالم) إبراهيم ورثه كما النبوة علم لريثك وذريته، منهم اهلل جنيب: قال جربئيل؟
 (عليه السالم) علي ففتح: قال خواتيم، عليها وكان: قال صلبه، من وذريتك (عليه السالم) لعلي
 فيها، به أمر ملا ومضى الثاين اخلامت (عليه السالم) احلسن فتح مث ،فيها ملا ومضى األول اخلامت
 فاقتل قاتل أن فيها فوجد الثالث اخلامت (عليه السالم) احلسني فتح ومضى احلسن تويف فلما
 مضى فلما ،(عليه السالم) ففعل :قال معك، إال هلم شهادة ال للشهادة، بأقوام واخرج وتقتل
 اصمت أن فيها فوجد الرابع اخلامت ففتح ذلك، قبل (السالم عليهما) احلسني بن علي إىل دفعها
 اخلامت ففتح (السالم عليهما) علي بن حممد إىل دفعها ومضى تويف فلما العلم، حجب ملا وأطرق
 اهلل حبق وقم األمة واصطنع ابنك وورث أباك وصدق تعاىل اهلل كتاب فسر أن فيها فوجد اخلامس

 قلت: قال .يليه الذي إىل دفعها مث ففعل، اهلل، إال ختش وال واألمن اخلوف يف احلق وقل وجل عز
: فقل :قال ،عليّ  فرتوي معاذ يا تذهب أن إال يب ما :فقال: قال هو؟ فأنت فداك جعلت: له

 قد :قال املمات، قبل مثلها عقبك من يرزقك أن املنزلة هذه آبائك من رزقك الذي اهلل أسأل
 إىل بيده وأشار - الراقد هذا :قال ؟ فداك جعلت هو فمن: فقلت: قال معاذ، يا ذلك اهلل فعل
 (.راقد وهو - الصاحل العبد

 :  62 - 620ص  ج الكليين الشيخ - الكايف .2

 (وآله عليه اهلل صلى) نبيه على أنزل وجل عز اهلل إن: قال ،(عليه السالم) اهلل عبد أيب عن)
 جربئيل؟ يا النجبة وما: قال أهلك، من النجبة إىل وصيتك هذه ،حممد يا: فقال وفاته، قبل كتاباً 
 فدفعه ذهب من خواتيم الكتاب على وكان ،(السالم عليهم) وولده طالب أيب بن علي: فقال
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 فيه، مبا ويعمل منه خامتاً  يفك أن وأمره (عليه السالم) املؤمنني أمري إىل (وآله عليه اهلل صلى) النيب
 (عليه السالم) احلسن ابنه إىل دفعه مث فيه، مبا وعمل خامتاً  (عليه السالم) املؤمنني أمري ففك
 اخرج أن فيه فوجد خامتاً  ففك ،(السالم عليهما) احلسني إىل دفعه مث فيه، مبا وعمل خامتاً  ففك
 علي إىل دفعه مث ،ففعل وجل، عز هلل نفسك واشر معك إال هلم شهادة فال الشهادة، إىل بقوم
 ربك واعبد منزلك والزم واصمت أطرق أن فيه فوجد خامتاً  ففك (السالم عليهما) احلسني بن
 فيه فوجد خامتاً  ففك ،(السالم عليهما) علي بن حممد ابنه إىل دفعه مث ففعل، اليقني، يأتيك حىت

 إىل دفعه مث ،[ففعل] عليك ألحد سبيل ال فإنه وجل، عز اهلل إال ختافن وال وافتهم الناس حدث
 آبائك وصدق بيتك أهل علوم وانشر وافتهم الناس حدث فيه فوجد خامتاً  ففك جعفر ابنه

عليه ) موسى ابنه إىل دفعه مث ففعل، وأمان، حرز يف وأنت وجل عز اهلل إال ختافن وال الصاحلني
 (.عليه اهلل صلى املهدي قيام إىل كذلك مث بعده الذي إىل موسى يدفعه وكذلك (السالم

 : والبصر البصرية عميان

: يلي ما( املهدي اإلمام إال الوصية مبحتوى يعلم ال) :عنوان حتت مشتت إّمعات يكتب
 يستلم وال بينهم يتناقلونه االئمة عند إال يكون ولن املدعي ذلك ماهيته يعرف ولن مل العهد)

 حني إال فيها مبا للوصية املستلم االمام يعلم وال بل ابيه وفاة بعد إال املعصوم االمام الوصية تلك
 ! (به اخلاص اخلامت وفك تسلمها

 هي الناس على اليماين هبا حيتج اليت فالوصية جهلهم، حفرية يف مشتت إّمعات يقع هنا
. عليها يطلع أن للجميع وميكن معروفة، وهي الطوسي، الشيخ غيبة يف املوجود التشخيصي النص
 تكليف يبني ما تتضمن إهنا أي يطيعوهم، أن للناس ينبغي الذين احلجج بيان فيها الوصية وهذه
 رسول إن بل. أمرهم من بينة على ليكونوا للناس (السالم عليهم) حممد آل أخرجها ولذلك الناس
عليه ) علي عن قيس بن سليم نقل فقد. العامة عليها ُيشهد أن أراد (وآله عليه اهلل صلى) اهلل

 بالكتف دعا حني (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول شهدت قد ألست: )لطلحة قوله (السالم
 فغضب( يهجر اهلل نيب إن: )قال ما صاحبك فقال ختتلف، وال األمة تضل ماال فيها ليكتب
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 خرجتم ملا فإنكم: قال. ذلك شهدت قد بلى: قال .تركها مث (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول
 العامة عليها يشهد وأن فيها يكتب أن أراد بالذي (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول بذلك خربينأ

 فأملى بصحيفة دعا مث( والفرقة االختالف األمة من علم قد وجل عز اهلل إن: )جربئيل فأخربه
 ومسى واملقداد ذر وأبا سلمان: رهط ثالث ذلك على وأشهد الكتف يف يكتب أن أراد ما عليّ 
 . ( )( اخل...القيامة يوم إىل بطاعتهم اهلل أمر الذين اهلدى أئمة من يكون من

 قال أن بعد ولكن الوصية، على الناس ُيشهد أن أراد (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول ،إذن
 .واملقداد ذر وأيب سلمان بشهادة اكتفى قال ما عمر

 تتضمن اليت اخلاصة الوصية فهي السامري جهلة هبا يتذرع اليت اخلواتيم ذات الوصية أما
 الوصية عن ختتلف القول سلف كما خاصة أخرى وصية وهي ،(السالم عليهم) األئمة تكليف

 .هبا نستدل اليت

 :التالية الرواية أنقل األمر يتضح ولكي

 أليب قلت): قال ،جعفر بن موسى حدثين: قال، الضرير موسى أيب املستفاد بن عيسى عن
 واملالئكة وجربئيل، عليه اململي اهلل ورسول، الوصّية كاتب املؤمنني أمري كان أليس: اهلل عبد

 نزل حني ولكن، قلت ما كان قد ،احلسن أبا يا: قال مث، طويالً  فأطرق: قال؟  شهود املقريبون
 تبارك اهلل أمناء مع جربئيل به نزل، مسجيالً  كتاباً  اهلل عند من الوصّية نزلت، األمر اهلل برسول
، منا ليقبضها؛ وصّيك إال عندك م ن بإخراج ُمرْ  ،حممد يا: جربئيل فقال، املالئكة من وتعاىل

 خال ما البيت يف كان من بإخراج النيب فأمر - علياً  يعين - هلا ضامناً  إليه إياها بدفعك وتشهدنا
 هذا: ويقول، السالم يقرئك رّبك ،حممد يا: جربئيل فقال، والباب السرت بني فيما وفاطمة علياً 

 عليك به وأشهدت، عليك به وشهدت، عليك وشرطت، إليك عهدت كنت ما كتاب
 هو ريب ،جربئيل يا: فقال النيب مفاصل فارتعدت: قال .شهيداً  حممد يا يب وكفى، مالئكيت
 وأمره، إليه فدفعه. الكتاب هات، وبر وجل عزي  صدق، السالم يعود وإليه، السالم ومنه، السالم

                                                           

 . 3ص: للنعماني - ؛ الغيبة  3ص: تحقيق األنصاري -كتاب سليم بن قيس  - 



 19 .............................................. يناجلزء الثا/ إلقام املمطورة احلجر

 تبارك ريب عهد هذا! علي يا: فقال، حرفاً  حرفاً  فقرأه. اقرأه: له فقال املؤمنني أمري إىل بدفعه
 بأيب لك أشهد وأنا :علي فقال. وأدييت، ونصحت، بليغت وقد، وأمانته عليي  شرطه، إلي  وتعاىل
 وحلمي وبصري مسعي به لك ويشهد، قلت ما على والتصديق والنصيحة بالبالغ أنت وأمي
 أخذت ،علي يا: اهلل رسول فقال. الشاهدين من ذلك على لكما وأنا: جربئيل فقال. ودمي
، ضماهنا عليي ، وأمي أنت بأيب نعم: فقال؟  فيها مبا الوفاء ول هلل وضمنت، وعرفتها، وصيييت
 مبوافايت عليك أشهد أن أريد إين ،علي يا :اهلل رسول فقال، أدائها على وتوفيقي عوين اهلل وعلى
، اآلن وبينك بيين فيما وميكائيل جربئيل إن النيب فقال. أشهد نعم: علي فقال. القيامة يوم هبا
 وأمي أنت بأيب وأنا ليشهدوا نعم: فقال. عليك ألشهدهم املقريبون املالئكة معهما، حاضران ومها

 أن وجل عزي  اهلل أمر فيما جربئيل بأمر النيب عليه اشرتط فيما وكان اهلل رسول فأشهدهم. أشهدهم
 اهلل عادى ملن والعداوة والرباءة، ورسوله اهلل واىل من مواالة من فيها مبا تفي ،علي يا: له قال

 وغصب، حّقك ذهاب وعلى، الغيظ كظم وعلى، منك الصرب على، منهم والرباءة، ورسوله
 وبرأ احلبة فلق والذي: املؤمنني أمري فقال. اهلل رسول يا نعم: فقال؟  حرمتك وانتهاك، مخسك
 وحرمة، اهلل حرمة وهي، احلرمة يُنته ك أنه عِرفه ،حممد يا: للنيب يقول جربئيل مسعت لقد النسمة
 فهمت حني فصعقت :املؤمنني أمري قال. عبيط بدم رأسه من حليته خُتضب أن وعلى اهلل رسول
 انُتهكت   وإن ورضيت، قبلت نعم: وقلت، وجهي على سقطتُ  حىت جربئيل األمني من الكلمة
، عبيط بدم رأسي من حلييت وُخضبتْ ، الكعبة وُهدمت  ، الكتاب وُمِزق، السنن وُعطلت  ، احلرمة
 ما مثل وأعلمهم، واحلسني واحلسن فاطمة اهلل رسول دعا مث. عليك أقدم حىت، أبداً  حمتسباً  صابراً 
 وُدفعت، النار متّسه مل، ذهب من خبواتيم الوصّية فُختمت، قوله مثل فقالوا، املؤمنني أمري أعلم
 سنن: فقال؟  الوصّية يف كان ما تذكر أال وأمي أنت بأيب: احلسن أليب فقلت املؤمنني أمري إىل
 واهلل نعم: فقال املؤمنني أمري على وخالفهم توثّبهم الوصّية يف أكان: فقلت. رسوله وسنن اهلل
ْوت ى حُنْي ي حن ْنُ  إ نيا": وجل عز اهلل قول مسعت أما، حرفاً  وحرفاً ، شيئاً  شيئاً   ق ديُموا م ا و ن ْكُتبُ  اْلم 

ن اهُ  ش ْيء   و ُكلي  و آث ار ُهمْ   أليس: وفاطمة املؤمنني ألمري اهلل رسول قال لقد واهلل؟ "ُمب ني   إ م ام   يف   أْحص يـْ
 .( ) (وغاظنا ساءنا ما على وصربنا، بلى: فقاال؟  وقبلتماه إليكما به تقديمت ما فهمتما قد
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 أليب قلت: قال ،جعفر بن موسى حدثين: )الشريفة الرواية هذه مطلع يف ورد الحظتم كما
 واملالئكة وجربئيل، عليه اململي اهلل ورسول، الوصّية كاتب املؤمنني أمري كان أليس: اهلل عبد

 (.قلت ما كان قد ،احلسن أبا يا: قال مث، طويالً  فأطرق: قال؟ شهود املقريبون

عليه ) علي وكتبها ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول أمالها وصية هناك أن يتضح ومنه
 .هذا على يدل( قلت ما كان قد: )(عليه السالم) الصادق اإلمام وكلمة ،(السالم

 اهلل برسول نزل حني ولكن: )(السالمعليه ) الصادق اإلمام يقول مباشرة املطلع هذا وبعد
 من وتعاىل تبارك اهلل أمناء مع جربئيل به نزل، مسجيالً  كتاباً  اهلل عند من الوصّية نزلت، األمر

 (.املالئكة

عليه ) علي وكتبها ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول أمالها اليت غري أخرى وصية هذه ،إذن
 .وجل عز اهلل عند من مسجل كتاب بصورة ،(عليه السالم) جربائيل هبا نزل وصية ،(السالم

 من أخرج بل أحداً، عليها (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول ُيشهد مل اخلاصة الوصية وهذه
صلى اهلل عليه ) اهلل رسول دعاين: )قال ،(عليه السالم) املؤمنني أمري عن ورد فقد عنده، كان
 وال احلس أمسع واملالئكة جربئيل فيه والبيت غريي البيت يف عنده كان من وأخرج موته عند (وآله
 وأمرين إلّ  فدفعها جربائيل يد من الوصية كتاب (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول فأخذ شيئاً  أرى
 ريب عند من الساعة هبا أتاين عندي جربائيل إن :فقال ،فقرأهتا أقرأها أن وأمرين ففعلت أفضها أن

 (حرفاً  تغادر ما شيئاً  شيئاً  به يوصي (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول كان ما كل فيها فإذا فقرأهتا
( ) . 

 تتضمن اليت الوصية عن خُترب أهنا لعرفوا نقلوها اليت الرواية يف متعنوا مشتت إّمعات أن ولو
 اخلواتيم ذات فالوصية. األمة ال باألئمة اخلاصة الوصية أي ،(السالم عليهم) األئمة تكليف
 حممد على السماء من نزلت الوصية إن: )يلي وكما األئمة، عمل تبني خواتيم عن تتحدث
عليه ) جربئيل فقال الوصية، إال خمتوم كتاب (وآله عليه اهلل صلى) حممد على ينزل مل ،كتاباً 
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: (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول فقال بيتك، أهل عند أمتك يف وصيتك هذه ،حممد يا: (السالم
عليه ) إبراهيم ورثه كما النبوة علم لريثك وذريته، منهم اهلل جنيب: قال ؟ جربئيل يا بييت أهل أي

 ففتح: قال خواتيم، عليها وكان: قال صلبه، من وذريتك (عليه السالم) لعلي ومرياثه (السالم
 ومضى الثاين اخلامت (عليه السالم) احلسن فتح مث فيها ملا ومضى األول اخلامت (عليه السالم) علي
 أن فيها فوجد الثالث اخلامت (عليه السالم) احلسني فتح ومضى احلسن تويف فلما فيها، به أمر ملا

 ،(عليه السالم) ففعل: قال معك، إال هلم شهادة ال للشهادة، بأقوام واخرج وتقتل فاقتل قاتل
 فيها فوجد الرابع اخلامت ففتح ذلك، قبل (السالم عليهما) احلسني بن علي إىل دفعها مضى فلما
 (السالم عليهما) علي بن حممد إىل دفعها ومضى تويف فلما العلم، حجب ملا وأطرق اصمت أن

 . ( ) (اخل... اخلامس اخلامت ففتح

 اخلاصة الوصية رواية) هبا استدلوا اليت الرواية كون عن مشتت إّمعات غفل ملاذا أدري ال أخرياً 
 فالرواية وفاته، حضور عند إال خيلفه من يعلم ال اإلمام بأن املنحرفة فكرهتم تنقض( اخلواتيم ذات
 !! معروفة فأمساؤهم وبالتال األئمة، مجيع أمساء تتضمن واضح هو كما

 :هبا يستدلون أخرى روايات

: قال ،(عليه السالم) جعفر أيب عن ورد ما منها أخرى، بروايات مشتت حيدر أتباع يستدل
 اهلل رسول سالح كان من عند يقولون أال :فقال علي بن حممد يف يقولون وما الكيسانية ذكرت)
 :قال مث .يعلمون كانوا إن جانبيه يف كانت عالمة من سيفه يف كان وما (وآله عليه اهلل صلى)
 بن علي إىل فيبعث وصية يف مما شئ إىل أو الوصية بعض إىل حيتاج كان علي بن حممد إن

 . (6) (له فينسخه احلسني

 اهلل عبد أيب عند ذكر :قال ،اجلازي الغفار عبد عن ،شعيب بن النضر عن ورد ما ومنها
 سالح كان من عند تسئلوهنم أال: )فقال علي بن حممد يف يقولون وما الكيسانية (عليه السالم)

                                                           

 .وما بعدها 339ص  ج: الكافي - 

 .303ص 32ج: بحار األنوار -3



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ...................... .......................43

 فيبعث فيها الشئ إىل أو الوصية يف حيتاج كان علي بن حممد نإ (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول
  .( ) (له فينسخها احلسني بن علي إىل

 له ذكر :قال ،أبان بن عمر عن ،أيوب بن فضالة عن ،سعيد بن احلسني عن ورد وما
 كان وما اهلل رسول سالح من عند يقولون أال: )فقال ،علي بن حممد يف يقولون وما الكيسانية

 بعض إىل حيتاج كان علي بن حممد إن :قال مث .يعلمون كانوا إن جانبه عالمة ما سيفه يف
 ال ولكن له فينسخه (عليه السالم) احلسني بن علي إىل الوصية يف مما الشيء إىل أو الوصية
 . (6)(ل عم ابن ازرى ان أحب

 :يلي مبا مشتت جهلة يعلق الروايات هذه يسردوا أن بعد

 ال الوصية تلك من امرا اراد اذا (عليه السالم) الباقر فاإلمام احلقيقة هذه اىل اخويت انظروا)
 يدفعه مث يريده الذي املوضع له ينسخ بل يريد ما منها ليقرأ الوصية (عليه السالم) السجاد يعطيه
 حىت بعده للذي يعطيها ال االمام عند الوصية بان قلناها اليت الصحيحة الفكرة يعضد وهذا اليه

 ؟! (ميوت

( علي بن حممد) أنّ  أساس على هنا قضيتهم بنوا قد اجلهلة هؤالء إنّ  الواضح من: أقول
 يتبعون إّمعاتب يليق فاضح جهل وهذا ،(عليه السالم) الباقر اإلمام هو الروايات يف ذكره الوارد
 حممد أي احلنفية، بن حممد هو الروايات يف املذكور علي بن فمحمد مشتت، حيدر مثل منحرفاً 

 .بإمامته يعتقدون الكيسانية كان من وهو ،(عليه السالم) طالب أيب بن علي بن

 :مدقع إفالس

 :الظهور عصر سامري أتباع يقول
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 اإلمام عند يكون العهد ان خالله من يثبت ان يريد اخر نصا البصري احلسن امحد اورد)
 ولكنه واليماين (عليه السالم) املهدي بني مييز ان حياول املدعي هذا وكان (عليه السالم) املهدي
 موقعه يف الوارد النص اليكم. عنده النيب عهد بان إدعاءه سينسف النص هذا ان حقيقة عن غفل
 أنه (عليه السالم) الباقر عن": "(صلى اهلل عليه وآله) النيب عهد عنده احلسن امحد" عنوان حتت
 بقلبه وأشجعهم ببدنه الناس أشد من وهو أبيه صلب من رجل إليه قام مث: طويل حديث يف قال

 من أبعهد النعم إجفال الناس لتجفل إنك فواهلل تصنع ما هذا يا فيقول األمر هذا صاحب ماخال
 ألضربن أو لتسكنت واهلل البيعة ول الذي املوىل فيقول! ا؟ مباذ أم (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول
صلى اهلل ) اهلل رسول من عهد معي ان واهلل أي فالن يا أسكت القائم فيقول. عيناك فيه الذي

 اهلل جعلين فيقول (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول من العهد فيقرأ فيأتيه العيبة ل هات (عليه وآله
 البيعة لنا جدد فداك اهلل جعلين يقول مث عينيه بني فيقبل رأسه فيعطيه اقبله رأسك اعطين فداك
 ...".البيعة هلم فيجدد

 (عليه السالم) املهدي اإلمام خيرجه الذي العهد: قائال النص على احلسن امحد يعلق مث
 أكثر يف بالعهد املوصوفة هي ألهنا وفاته ليلة (صلى اهلل عليه وآله) الرسول وصية هو للمعرتض

 (.رواية من

 معرض يف هذا كالمهم يسوقون مشتت حيدر إّمعات بأن بتذكريه القارئ ل ليسمح
 وقد! السابق موت بعد إال الحقه هبا يعرف وال الفعلي اإلمام لدى الوصية أن على االستدالل

 الوصية رواية أن حقيقة عن اإلّمعات غفلة لنا وتوّضح تقدم، فيما الكالم هذا خطل علمنا
 بأن زعمهم يتنقض وبذلك األوصياء، أمساء ذكر تضمنت بدورها هي اخلواتيم ذات اخلاصة
 جهلهم قادهم قد مشتت أتباع أن تبيّنا إننا كما. الوفاة حتضره عندما إال وصية يعرف ال اإلمام
 تكليف تبني اليت العامة والوصية األئمة تكليف تتضمن اليت اخلاصة الوصية بني التمييز عدم إىل

 علي مبضموهنا وأحتج الناس، إىل األئمة أخرجها اليت العامة الوصية هو به املستدل وأن األمة،
 أن بعد رهط، ثالث عليها أشهد (وآله عليه اهلل صلى) النيب إن بل طلحة، على (عليه السالم)

 . الوصية لكتابة الرافض وموقفه عمر قولة بسبب الناس إشهاد تعذر
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 فأوالً  جهلهم، جوانب من املزيد يفضح أعاله بالرواية مشتت إّمعات استدالل فإن واآلن
 .منهم وكذب تدليس له التعليق ونسبة ،(عليه السالم) احلسن أمحد للسيد ليس التعليق

 علق من بفهم يستدلون أم الرواية بنفس مشتت حيدر إّمعات يستدل هل: اآلن والسؤال
 عليها؟

 أن بيّنا أن بعد فيه هلم حجة فال به، يلتزم مبا اخلصم إلزام باب من باألخري يستدلون كانوا إذا
 يستدلون كانوا وإذا. بالنتيجة إلزام وال ،(السالم عليه) احلسن أمحد السيد هو ليس علق من

 من رجل إليه قام مث): فيها فإن سليمتني، عينني لديه ملن جداً  واضحة الرواية فإن الرواية بنفس
 فيكون أخ، له ليس (السالم عليه) احلسن بن حممد املهدي واإلمام أخوه، إنه أي (أبيه صلب
 ّمعاتإل تبقى ال وهبذا عليهم، تعاىل اهلل سالم عشر اإلثين املهديني من األول املهدي هو املعين
 والعهد بالك فما. الوصية هو الرواية يف املذكور العهد أن افرتاض على حىت حجة مشتت حيدر
 حادثة بنفس متعلق عهد هو - الرواية من يظهر ما على - وإمنا الوصية، هو ليس فيها املذكور
 يدخل مث: )التال ورد أعاله، املقتبس اجلزء يسبق الذي الرواية جزء ففي. الرواية يف املوصوفة القتل
 لودت واهلل: "(السالم عليه) طالب أيب بن علي قول وهو قريش، ذلك عند عنهم فيغيب املدينة
 غربت أو الشمس عليه طلعت ما وكل ملكت ما بكل جزور جزر واحداً  موقفاً  عندها أي قريش

 كان لو أن فواهلل الطاغية، هذه إىل بنا اخرجوا: قريش قالت ذلك فعل هو فإذا حدثاً  حيدث مث"
 فيقتل أكتافهم، اهلل فيمنحه فعل، ما فاطمياً  كان ولو ،فعل ما علوياً  كان ولو فعل، ما حممدياً 
 فيقتلهم إليهم فريجع عامله قتلوا قد أهنم فيبلغه الشقرة ينزل حىت ينطلق مث الذرية ويسيب املقاتلة
 لعلي والوالية نبيه، وسنة اهلل كتاب إىل الناس يدعو ينطلق مث يءبش إليها احلرة قتل ليس مقتلة
 من رجل إليه قام الثعلبية إىل بلغ إذا حىت عدوه، من والرباءة عليه، اهلل صلوات طالب أيب بن

 .( ) (اخل... ببدنه الناس أشد من وهو أبيه صلب
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 :(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول سالح

 ما مشت حيدر أتباع كتب( اهلل رسول سالح عنده أن يدعي احلسن محدأ) :عنوان حتت
 :يلي

 عنده من افرتاض افرتض الذي اهلل رسول سالح لديه بان يثبت ان احلسن امحد حاول لقد)
 يكون أن مدعاه يف صادقا كان اذا فيجب العلم معناه السالح بان جدال سلمنا ولو العلم بانه
 .الرجعة ضمنها من اليت االمور بعظائم اخلصوص وجه وعلى عاملا

 العلم لديه ان ليثبت الرواية هذه فأورد االمور بعظائم عاملا بانه املدعي هذا ادعى لقد نعم
 .(صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول سالح هو قال كما معناه والعلم االمور بعظائم

 لصاحب إن:يقول ع اهلل عبد أبا مسعت قال عمر بن املفضل عن: "الرواية هذه اورد حيث
 كيف قلت سلك واد أي يف هلك يقال واألخرى أهله إىل إحدامها يف يرجع غيبتني األمر هذا
 (."مثله فيها جييب اليت العظائم تلك عن فاسألوه مدع ادعى إن قال ذلك كان إذا نصنع

 اهلل صلى) اهلل رسول سالح أنّ  مسألة على باالعرتاض كالمهم اإلّمعات بدأ تالحظون كما
 مبا جدالً  يسلمون أهنم زعموا نقض دليل أي من أيديهم خبلو شعروا ملا مث العلم، هو (وآله عليه
 اعرتاضهم ويركزون - األنصار كالم هو احلسن أمحد للسيد نسبوه الذي الكالم طبعاً  - به قلنا
 استشهدوا اليت الرواية دلت كما األمور بعظائم عاملاً  يكون أن البد علم لديه من أنّ  مسألة على
 املهدي اإلمام سوى أحد ميلكه ال العظائم علم إنّ  نقول بل معهم، لنا كالم ال اآلن ولغاية. هبا
 داللة يف آخر رأي لديهم القوم لكن. (السالم عليه) احلسن أمحد السيد ووصيه (السالم عليه)

 .معهم عليه نقف أن نريد ما هو هبم، املعهودة اخلفة من شيء فيه الرواية

 أو االمر هذا صاحب ان اىل بوضوح يشري النص: )قائلني الرواية على يعلقون اإلّمعاتف
 االمام امر اىل الناس ويدعو االمور عظائم وسيبني معني وقت يف سيأيت احلقيقي املوعود اليماين

 ما فإذا له مرتقبني املنتظرون ويبقى. مصريه يف ختتلف الناس جيعل امر عليه يقع مث (عليه السالم)
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 ذلك هبا يتحدث كان اليت العظائم تلك عن نسأله ان علينا فإنه الشخص ذلك مقام احد ادعى
 ! (االمام لنا ارسله الذي الغائب الشخص

 من يدل ما فيه فليس حيتمل، ال ما وحيّملونه يقله، مل ما النص يقّولون إهنم الواضح ومن
 نتيجة وسترتتب أمر، عليه سيقع اليماين أن على جداً  بعيد من وال حىت بل بعيد، من وال قريب
 !!  مصريه يف الناس اختالف وهي األمر هذا وقوع على

. اخلائبة التافهة قضيتهم على للسخرية املثري الفنتازي الدليل هنا يقدمون السامري أتباع طبعاً 
 فقالوا الظاهرة، لعوراهتم السخيف الغطاء هذا ابتكروا وزيفهم زيفه وانكشاف طاغيتهم هالك فبعد
 ومنهم - للناس ُشبه وإمنا ميت، مل( القحطاين) باسم تسمى الذي مشتت حيدر الطاغية أن

 هو وهذا السالم، وعليها عليه مرمي بن عيسى رفع كما اهلل رُفعه وقد - يتبعه كان من بعض
 . الناس فيه يقع الذي االختالف من مقصودهم

 يتعلق مبا وأكتفي أناقشها، فلن هذه، التافهة فكرهتم مع واآلن هنا ل قضية ال إنين وحيث
 أن على الدال عمومها من وجيردها الرواية، معىن يزيف كالمهم إن: فأقول وموضوعي، بغرضي
 قد الحظتم كما فهم. وجل عز اهلل حجج هبا يُعرف اليت األمور من العظائم عن السؤال مسألة
 ! زعموه الذي األسطوري االختالف يقع أن وبعد حتديداً، اليماين بشخص الرواية داللة ربطوا

 : (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول راية

 الفقرة عن خالهلا من نعرب اليت( اهلل حاكمية) أو ،(هلل البيعة راية: )عبارات معىن خبصوص
 :ميسان دجال أتباع كتب احلجة، معرفة قانون فقرات من الثالثة

 اهلل رسول راية فهل الكالم مييز ال اصبح حينما الشخص هذا ختبط على اخر شاهد وهذا)
 راية ان... ال والف ال! حاكما غريه او االمام باختيار او باالنتخابات متعلق او سياسي امر هي

 نشرها وقد حرير، وال كتان وال قطن من ليست وهي اجلنة من جربائيل هبا نزل راية هي اهلل رسول
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عليه ) علي االمام ونشرها اخرى مرة ينشرها ومل وطواها بدر معركة يف (صلى اهلل عليه وآله) النيب
 ينشرها ال (عليه السالم) املهدي اإلمام عند وهي ينشرها ولن وطواها اجلمل حرب يف (السالم

 .الغالبة الراية وهي شهر الرعب امامها يسري اليت وهي قيامه، عند إال

 خيرج ال(: السالم عليه) اهلل عبد أبو قال: ) قال بصري أيب عن: ذلك على الدال النص اليكم
 آالف عشرة: قال احللقة؟ تكملة وكم: قلت. احللقة تكملة يكون حىت( السالم عليه) القائم
 يف وال املشرق يف أحد يبقى فال هبا ويسري الراية يهز مث يساره، عن وميكائيل ميينه، عن جربئيل
 يا: قال مث. بدر يوم جربئيل هبا نزل( وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول راية وهي لعنها، إال املغرب

 ورق من: قال هي؟ شئ أي فمن: قلت. حرير وال قز وال كتان وال قطن واهلل هي ما حممد، أبا
 ،(السالم عليه) علي إىل ودفعها لفها مث بدر، يوم( وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول نشرها اجلنة،
( عليه السالم) املؤمنني أمري نشرها البصرة يوم كان إذا حىت( السالم عليه) علي عند تزل فلم
 هو فإذا ،(عليه السالم) القائم يقوم حىت أحد ينشرها ال هناك عندنا وهي لفها مث عليه، اهلل ففتح
 شهرا، وورائها شهرا، قدامها الرعب ويسري لعنها، إال واملغرب املشرق يف أحد يبق فلم نشرها قام
 (.شهرا يسارها وعن شهرا، ميينها وعن

 البريق أو العلم أي املادية، الراية هو( هلل البيعة راية: )عبارة معىن يتصورون اجلهلة هؤالء
 البيعة شعار هو( هلل البيعة راية) عبارة من املقصود بينما أعاله، بالرواية استشهدوا وهلذا املعروف،

 .سواه دون اهلل، ينصبه من هو الشرعي احلاكم أن يعين الذي هلل

 األنصار أيدي خطته ما بقراءة قليالً  أنفسهم أتعبوا العقل فاسدي الصبية هؤالء أن ولو
 موضعها يف يضعوهنا ولكنهم لديهم، متاماً  معروفة وهي أعاله، بالرواية يستشهدون لوجدوهم
 الراية هذه ولكن بدر، يف وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول رفعها اليت الراية سريفع فالقائم املناسب،
 طاملا - األقل على مشتت إّمعات على كان بل(. هلل البيعة راية) بعبارة عنها املعرب هي ليست
 ألننا سؤالنا حيتاجون ال حىت هم بل منه، مرادنا عن يسألونا أن - مصدره حنن هذا التعبري كان
 عبارة أو ،(اهلل حاكمية) لعبارة رديفاً  نسوقه ما دائما فنحن كتبنا، من الكثري يف بيناه أصال

 ؟ له تقول ماذا والبصر القلب أعمى ولكن ،(اإلهلي التنصيب)
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 :تيةمشّت وأكاذيب إفرتاءات

 عشر، الثاين اإلمام إنه يدعي - وحاشاه - احلسن أمحد السيد إن ميسان دجال أتباع يزعم
 جامع) بعنوان كتبته كتاب من جزء الوارد وهذا – موقعنا يف ورد ما على الكاذب زعمهم ويبنون
 .كذبة مدلسون ألهنم (عليه السالم) احلسن أمحد للسيد شيء كل ينسبون ولكنهم( األدلة

 : كتبوه ما وهاكم

 (حممد آل قائم هو اليماين) عنوان وحتت موقعهم يف ورد فقد)

: قال احلنفية، بن حممد عن:52  - القمي اخلزاز - األثر كفاية: الثالث الدليل: )يف قوله
 طويل حديث يف يقول، (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول مسعت: )(عليه السالم) املؤمنني أمري قال
 وليجة كل فيها يسقط صيلم صماء فتنة بعدي وسيكون: (السالم معليه) البيت أهل فضل يف

 (.ولدك من السابع من اخلامس شيعتك فقدان عند وذلك وبطانة،

- النقال من خطأ فيها ورد اليت او املصحفة الروايات على كعادته احلسن امحد اعتمد لقد
 احملتوى نفس حتمل كثرية روايات تقابلها احلال بطبيعة الروايات وهذه - العميان كتبها كذا

 جند بينما( ولدك من) كلمة فيها وجد اعاله فالرواية التصحيف أو اخلطأ من خالية ولكنها
 حيرف ان حاول ولكنه( ولدك من) عبارة من خالية املوضوع نفس يف نقلها اليت االخرى الروايات
 :ايضا هو نقلها اليت الروايات تلك اليكم معناها

 قال (عليه السالم) الكاظم اإلمام إن قال:222:  ج/  الكليين الشيخ – الكايف ويف)
 يا. أحد عنها اليزيلنكم أديانكم، يف اهلل فاهلل السابع ولد من اخلامس فقد إذا: وأرحامه ألوالده

 هي إمنا ؟! به يقول كان من األمر هذا عن يرجع حىت غيبة من األمر هذا لصاحب البد إنه بين
. التبعوه هذا من أصح ديناً  وأجدادكم آباؤكم علم لو خلقه، هبا امتحن وجل عز اهلل من حمنة
 هذا، عن تصغر عقولكم بين يا: فقال ؟ السابع ولد من اخلامس من سيدي يا: فقلت قال،

 (.تدركونه فسوف تعيشوا إن ولكن محله، عن تضيق وأحالمكم
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 :قائال الرواية على احلسن امحد يعلق مث

 القائم عن أي األمر، هذا صاحب عن وأرحامه أوالده حُيدث (عليه السالم) الكاظم اإلمام)
 ولكن السابع، ولد من اخلامس فقد عند حيدث الذي االمتحان من وحيذرهم ،(عليه السالم)

 إذن منها املقصود فهل املؤمنني، أمري ولد من السابع ولد من اخلامس إنه تقول ال الرواية هذه
 عقول عنه تصغر شئ أي عن: اآلن لنتساءل ؟ (عليه السالم) احلسن بن حممد املهدي اإلمام
. السابع ولد من اخلامس عن يسألونه هم ؟ أحالمهم عنه وتضيق وأرحامه الكاظم اإلمام أبناء
 والداين، القاصي يعرفه الذي (عليه السالم) احلسن بن حممد املهدي اإلمام اسم معرفة فهل

 أحالم محله عن تضيق ما هو هذا هل الروايات، عشرات فيها وردت اليت وغيبته الروايات، وذكرته
 (.... عنه؟ وتصغر وأرحامه الكاظم اإلمام أبناء

 انه إدعى احلسن فامحد الزائف مقامه يثبت لكي النص معىن تغيري حياول نهإ أحبيت انظروا
 والرواة األئمة وتناقلها (عليه السالم) علي كتبها قد بانه يقال اليت الوصية يف امسه على منصوص
 االسم معرفة بأن املدعي هذا لنا يرسم فكيف معلن امحد اسم ان أي الكتب بطون يف وكتبت
 امسه يقول كما املدعي وهذا معروف امسه املهدي فاإلمام معرفته عن الناس عقول تصغر اليت هي

 (.لكالمه اصل وال فرق ال. ؟ الفرق هو فما الوصية يف ايضا موجود

 فهذا تدليس سوى ليس (عليه السالم) احلسن أمحد لإلمام الكالم هذا نسبة بأن أذكر
 .أولا  هذا األدلة، جامع كتاب من كالمي

 جداً، كثرية عشر إثين من أكثر األئمة على تدل اليت الروايات بأن ونكرر قلنا فنحن ثانياا  أما
 ولد من األئمة أن على تنص روايات من ورد وما. عشر إثنا ومهديون عشر إثنا أئمة فهناك
 مجعت بدورها، كثرية روايات إماماً  عشر إثنا (السالم عليهم) وفاطمة علي ولد من أو اهلل رسول
 لألخوة ميكن مواقعنا يف موجود كتاب وهو( إماماً  عشر اإلثين بعد ما) كتاب يف الكثري منها
 يف القراء وقوع عدم على للغاية حريصني وكنا كتبنا، من الكثري يف قلنا وقد. إليه الرجوع القراء
 إىل اإلشارة بصدد هي وإمنا بإمام، ليس (عليه السالم) علياً  أن تعين ال الروايات هذه بأن اللبس
 إثبات بصدد إهنا أي وفاطمة، علي ولد ومن اهلل، رسول ولد من عشر الثاين وهو املهديني أول
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 وإثبات ،(السالم عليهم) ولدهم من عشر الثاين هو عشر اإلثين املهديني من األول املهدي أن
 أو اهلل رسول ولد من أنه على تأكيدنا جداً  ومهم. العقالء يعرف كما عداه ما ينفي ال الشيء
 اهلل صلى) اهلل رسول ولد من ليس (عليه السالم) علياً  أن املعروف من ألن وفاطمة، علي ولد من
 جردة يف دخوله وعدم احلساب، جبردة داخل غري فهو وبالتال فاطمة، ولد من وال ،(وآله عليه

 املتصيدون هؤالء يزعم كما األئمة، قائمة من إخراجه يعين ال الروايات هذه يف احلساب
 .املفلسون

 أي عن: )قولنا مع - زعمهم حد على - يتناقض وهذا معروف،( أمحد) اسم إن قوهلم أما
 عن يسألونه هم ؟ أحالمهم عنه وتضيق وأرحامه الكاظم اإلمام أبناء عقول عنه تصغر يءش

 الذي (عليه السالم) احلسن بن حممد املهدي اإلمام اسم معرفة فهل. السابع ولد من اخلامس
 ما هو هذا هل الروايات، عشرات فيها وردت اليت وغيبته الروايات، وذكرته والداين، القاصي يعرفه
 فاسم تناقض ال إنه فاحلق( ؟ عنه وتصغر وأرحامه الكاظم اإلمام أبناء أحالم محله عن تضيق
 كما والداين للقاصي معروف إنه يعين ال هذا أن إال الوصية يف مذكوراً  كونه من الرغم على أمحد
 القائم اسم عن املسألة إن مث متاماً، العكس يثبت الواقع وهذا معروف هو وكيف ،اإلّمعات يزعم
 عن وقع قد السؤال يكون أن فإما حمصور واألمر الكاظم، اإلمام وأرحام أبناء من وقعت قد

 من أشهر أمحد اسم أن اهلالك الدجال أتباع يرى فهل أمحد، عن أو احلسن، بن حممد اإلمام
 إذا ؟ أمحد اسم دون امسه على وقع قد السؤال فيكون ،(السالم عليهما) احلسن بن حممد اسم
 .عقلياً  طبيباً  يراجعوا أن فأنصحهم هذا يقولون كانوا

 :مركب جهل

 إثنا هم وفاطمة علي ولد ومن اهلل رسول ولد من األئمة بأن القول إن مشتت جهلة يزعم
 رسول بعد األئمة كون من الوصية يف ورد ما خيالف عشر ثالثة علي مع يكونون وبالتال عشر،
 :يلي ما كتبوا فقد!  عشر إثنا (وآله عليه اهلل صلى) اهلل
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 فقد احلسن امحد هبا يستدل اليت الوصية يف جاء ما خيالف االدعاء هذا فإن لذلك اضافة)
 عشر إثنا بعدهم ومن إماما عشر اثنا بعدي سيكون إنه علي يا: " التال املقطع فيها ورد

 (."مهديا

 ورد هنا التعبري ألن ؛مشتت حيدر أتباع يا املشتتة رؤوسكم يف سوى تناقض ال: واجلواب
 النيب بعد (عليه السالم) وعلي وفاطمة، علي ولد من أو ولدي، من وليس( بعدي: )بعبارة

 (السالم عليها) فاطمة ولد من وليس أخوه، فهو ولده من ليس ولكنه ،(وآله عليه اهلل صلى)
 :توضيحياً  مثالً  التاليتني الروايتني ولنأخذ. احلال بطبيعة

 حمدثون مفهمون جنباء نقيباً  عشر إثنا ولدي من: )(صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول قال
 . ( )( جوراً  ملئت كما عدالً  ليمألها باحلق القائم آخرهم

 لوح يديها وبني (السالم اعليه) فاطمة على دخلت: )قال األنصاري، اهلل عبد بن جابر وعن
 منهم ثالثة ؛(عليه السالم) القائم آخرهم عشر أثين فعددت ولدها، من األوصياء أمساء فيه

 . (6)( علي منهم وثالثة حممد،

 ولدي من) :قال فقد ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول ولد عن تتحدث األوىل الرواية
 إذن. ال طبعاً : اجلواب ؟( وآله عليه اهلل صلى) الرسول ولد من (عليه السالم) علي فهل ،(اخل...
 .الوصية يف املذكور أمحد أنه البد ؟( وآله عليه اهلل صلى) ولده من عشر الثاين يكون من

 زوجها وعلي ،(السالم عليها) فاطمة ولد عن تتحدث فهي الثانية الرواية مع األمر وكذلك
 من (عليه السالم) علي خترج أهنا يعين وهذا علي، باسم ثالثة تذكر إهنا مث ولدها، من وليس
 .ثالثة ال أربعة معه علي اسم حيملون من ألن احلساب جردة

 كال، وألف كال: اجلواب ؟ بإمام ليس علياً  أن على الروايات هذه تدل هل: اآلن السؤال
 أن تثبت كثرية أخرى روايات وتوجد عشر، ثالثة معه العدد فيكون ولده من عشر إثنا تثبت فهي

                                                           

 .203ص  ج: ؛ أصول الكافي03 ص: لطوسيل -غيبة ال - 
 .490ص   ج: ؛ وسائل الشيعة30 ص 4ج: من ال يحضره الفقيه -3
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 ،(عليه السالم) علي ومنهم إماماً، عشر اإلثنا هم (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول بعد احلجج
 .مهدياً  عشر واإلثنا

 :كتبوا فقد أعاله، الروايتني فهم يف كعادهتم ختبطوا قد الكذبة مشتت إّمعات إن علماً 

 باعتبار النص يف يذكر مل ولكنه ضمنهم من وعلي كلهم عددهم وهذا عشر اثنا االئمة ان)
 (.الوقت ذلك يف حاضر انه

 حاضرين كانا (السالم عليهما) واحلسني فاحلسن حضور، قضية القضية كانت إذا: أقول
  ؟ ذُكرا فلماذا أيضاً 

 للزم النص ضمن داخال املدعي هذا كان ولو: )يقولون النكرات هؤالء إن املبكي واملضحك
 !! (حممد منهم اربعة النص يقول ان

 أتباع يا االمسني بني واضح والفرق حممد، اسم شاهد قد وجابر أمحد، امسه هو: أقول
 .السامري

 : اجلهل مسلسل من أخرى حلقات

 :التال فيكتبون الفاضح، جهلهم مسلسل ميسان دجال مشتت حيدر أتباع يواصل

عليه ) جعفر أيب عن: يلي ما ومثله: "النص هذا بإحضار كالمه املدعي هذا يستأنف مث)
 زر علي يا وأنت ولدي من عشر وإثين إين: (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول قال: قال ،(السالم
 ولدي من عشر اإلثنا ذهب فإذا بأهلها تسيخ ان األرض أوتد بنا وجباهلا، أوتادها يعين األرض،
 استثنت اليت الثانية الرواية يف يقال ومثله( . 522:  ج/  الكايف( )ينظروا ومل بأهلها ساخت

 علياً  فإن حال أي وعلى ،( علي يا وأنت: ) (صلى اهلل عليه وآله) بقوله (السالمعليه ) علياً 
صلى ) قوله يف إذن يدخل فال ولده، وليس (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول أخو (عليه السالم)

 .احلسن امحد كالم مت(. ولدي من عشر وإثين: ) (اهلل عليه وآله
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 ميكن وال باطل وهذا عشر االثين االئمة من ليس (عليه السالم) علي ان كالمه معىن
 (.احلجم هبذا عقائدية مسالة لتثبيت الكثرية النصوص من غريه مع متناقض نص على االعتماد

عليه ) احلسن أمحد للسيد التعليقات بنسبة يدلسون ميسان دجال إّمعات بأن القول أكرر
 الكتاب يف قلته ما وإليكم(. األدلة جامع) كتابه ضّمنها السطور، هذه لكاتب فهي ،(السالم
 :كالمي من برتوه الذي اجلزء مع املذكور

 يا وأنت ولدي من عشر وإثين إين: اهلل رسول قال: )قال ،(عليه السالم) جعفر أيب عن]
 عشر اإلثنا ذهب فإذا بأهلها تسيخ أن األرض أوتد بنا وجباهلا، أوتادها يعين األرض، زر علي
 (.ينظروا ومل بأهلها ساخت ولدي من

 اسم استثناء بعد (عليه السالم) املهدي اإلمام بن أمحد هو جابر رواية يف القائم إن :أقول
 عليه ويدل فاطمة، ولد هم فاملعدودين ولدها، وليس فاطمة زوج ألنه ؛(عليه السالم) علي

 يكونون املؤمنني أمري علي مع هم بينما علي امسهم منهم ثالثة أن على نصت الرواية إن كذلك
 وعلى ،(علي يا وأنت: )بقوله (عليه السالم) علياً  استثنت اليت الثانية الرواية يف يقال ومثله. أربعة
 وإثين: )قوله يف إذن يدخل فال ولده، وليس اهلل رسول أخو (عليه السالم) علياً  فإن حال أي
 .[(ولدي من عشر

 املرافقة األخرى باخلصلة عليه، حيسدون ال وبامتياز يتحلون، مشتت إّمعات أن الواضح ومن
 على األئمة عن تتحدث ال الرواية أن وضوح من الرغم فعلى. الفاضح باجلهل املتمثلة للتدليس

عليه ) وعلي ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول ولد من أي( ولدي من) بقيد وإمنا اإلطالق، حنو
 من خارج فهو وبالتال أخوه، هو وإمنا ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول ولد من ليس (السالم
 على يدل( علي يا وأنت) بعبارة العطف أن وضوح من كذلك الرغم وعلى احلساب، جردة

 إّمعات أن إال ،(ولدي من) حساب يف داخل غري (عليه السالم) علياً  أن على وبالتال املغايرة،
 ولن مل فنحن. نقوله ال مبا ويتهموننا الصغرية، رؤوسهم ركوب على ونيصرّ  اجلهلة ميسان دجال
 اهلل رسول ولد من ليس هو نقول وإمنا عشر، اإلثين األئمة من ليس عليه اهلل سالم علياً  بأن نقول
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 أتباع كان وإذا. (السالم عليها) فاطمة ولد من ليس إنه نقول كما ،(وآله عليه اهلل صلى)
 .أخرى صنعة ألنفسهم فليتخذوا الكالم هذا يفهمون ال مشتت حيدر الطاغية

 :قوهلم امسع وهاك أفواههم، من خيرج ملا حىت ينتبهون ال احلمقى هؤالء أن والعجيب

 اوصياء ومن النقباء من (عليه السالم) علي االمام تستثين فأنت صحيح غري الكالم وهذا)
عليه ) املؤمنني امري اصبح هذا قولك وعلى ابنه، وليس اخوه هو وتقول (صلى اهلل عليه وآله) النيب

 مع املعىن ينطبق فكيف (صلى اهلل عليه وآله) النيب بعد نقيباً  عشر االثىن ضمن ليس (السالم
 رسول بعد واالمام واخلليفة الوصي بانه (عليه السالم) املؤمنني امري تذكر اليت الكثرية النصوص

 (. اهلل

 رسول ولد من (عليه السالم) علياً  نإ تقولون هل مث ؟ (عليه السالم) علياً  استثنينا أين: أقول
  ؟( وآله عليه اهلل صلى) اهلل

 ال (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول ولد من عشر اإلثين من ليس عليه اهلل سالم علي كون إن
 فقط. أمجعني عليهم اهلل صلوات وأفضلهم أوهلم هو بل عشر، اإلثين األئمة من ليس أنه يعين
 التفت قد البسيط القارئ أن يف شك ال اليت التالية املسألة إىل ينتبهوا أن اإلّمعات هؤالء على
 : وهي إليها،

 ولد من أو ،(وآله عليه اهلل صلى) النيب ولد من إماماً  عشر إثين إليه املنظور يكون مرة . 
 .املقيدة بالدائرة املنظور هذا ولنسمي. (السالم عليهما) وفاطمة علي

 هذا وسنسمي. (وآله عليه اهلل صلى) النيب بعد إماماً  عشر إثين إليه املنظور يكون ومرة .6
 . املقيدة غري بالدائرة املنظور

 وعدم األول، املنظور دائرة يف داخل غري علياً  أن رأسان فيه خيتلف ال الذي البديهي ومن
 .الثانية الدائرة من خارج أنه أبداً  يعين ال فيه دخوله



 11 .............................................. يناجلزء الثا/ إلقام املمطورة احلجر

( األدلة جامع) كتاب يف أوردهتا اليت التالية الرواية من املراد نفهم املتقدم التوضيح خالل ومن
 :(عليه السالم) احلسن أمحد للسيد حوهلا الكالم املزورون ونسبه

 العاملني نساء سيدة ابنيت فاطمة مزوجك إين ،علي يا: (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول قال)
 األرض يف املقهورون املضرجون والشهداء اجلنة أهل شباب سيدا منكما وكائن بعدك إلّ  وأحبهن

 عدهتم الباطل هبم ومييت احلق هبم وحييي الظلم هبم اهلل يطفئ الذين الزهر والنجباء بعدي من
  .( ) (خلفه مرمي بن عيسى يصلي آخرهم السنة أشهر عدة

 بعده، من عشر اإلثين عن يتحدث ال (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول أن إىل التفتنا ما إذا
 عن يتحدث وبالتال وفاطمة، علي ولد من أي وفاطمة، علي من الكائنني عشر اإلثين عن وإمنا
 (عليه السالم) علياً  أن متاماً  نفهم عنه، احلديث سبق الذي الثاين املنظور منطلق من عشر اإلثين
 ال وهو املقيدة، الدائرة عن خروج سوى ليس القول، سبق كما وخروجه، احلساب، عن خارج
 .ميسان دجال إّمعات يفهم كما املقيدة، غري الدائرة عن اخلروج يستلزم

 تدل اليت النصوص بني البتة تعارض ال أنه على للتأكيد حباجة القارئ أظن ال البيان هذا بعد
 عليهما) وفاطمة علي ولد من أو ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول ولد من األئمة أن على

 بعد األئمة عن تتحدث اليت النصوص وبني عشر، إثنا يكونون علي ومع عشر، إثنا هم (السالم
 خمتلف له املنظور ألن ؛متناقضة غري وهي. (عليه السالم) علي مع عشر إثنا وعددهم اهلل رسول
 .البيان سبق كما

 :كذبتهم يفضحون اإلّمعات

 من اإلّمعات اعرتف( الطاعة مفرتض معصوم إمام نهأ يدعي احلسن محدأ) :عنوان حتت
. اإلمامة دائرة من (عليه السالم) علياً  إخراجنا خبصوص كذبتهم يفضح مبا يشعرون ال حيث
 :ندعيه ما بعض عن كتبوه ما نص وهاكم

                                                           

 .23ص: للنعماني -الغيبة  - 
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 امام احلسن امحد اي وهو اماما وعشرون اربعة هم بل فقط عشر اثنا ليسوا االئمة وان... )
 (.ايضا معصوم

 اإلثنا واملهديون ،(عليه السالم) علي وأوهلم عشر، اإلثين األئمة هم والعشرون األربعة واألئمة
 .الروايات من الكثري وغريها ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول وصية ذلك على نصت كما عشر،

 :معصومون أئمة املهديون

 عليها أقاموا اليت الواهية وذريعتهم بأئمة، ليسوا املهديني أن الظهور عصر سامري إّمعات يرى
 : التالية الرواية هو للنصوص املناقضة فكرهتم

 إينّ  ،اهلل رسول ابن يا: السالم عليهما حمّمد بن جعفر للصادق قلت: قال بصري، أيب عن)
ا: فقال ،إماماً  عشر اثنا القائم بعد من يكون: قال أنيه (عليه السالم) أبيك من مسعت : قال إمني
 مواالتنا إىل الناس يدعون شيعتنا من قوم ولكنيهم إماماً، عشر اثنا: يقل ومل مهدياً، عشر اثنا

 (.حّقنا ومعرفة

 :بقوهلم الرواية هذه على علقوا وقد

 (عليه السالم) املهدي اإلمام بعد يأتون الذي املهديني أن اىل صراحة تشري الرواية هذه إن)
 اإلمام قول الحظنا ولو ائمة، ليسوا ولكنهم رفيعة درجة هلم الشيعة من قوم هم بل أئمة ليسوا

 بل أئمة القائم بعد يكون أن ونفى له القول صحح (عليه السالم) أنه وكيف بصري أليب الصادق
 (.الشيعة من قوم هم

 أن على نصت اليت الروايات بعض ذكرت أن سبقت بأين أذكركم الرواية، يف أناقشهم أن قبل
 عليها استندوا اليت والرواية بالك فما املسألة، حلسم كافية وهي أئمة، (السالم عليهم) املهديني
 .زعموا ما على الداللة من خلو
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 أباه أن أثبت ،(إماماً  عشر اثنا: يقل ومل مهدياً، عشر اثنا: قال) بقوله (عليه السالم) فاإلمام
 بوصف وصفهم قد يكون أن ونفى ،(املهديني وصف أي) الوصف هبذا املهديني وصف قد
 (. األئمة)

 أنه يعين ال أبيه، عن( أئمة) وصف صدور ونفى ،(مهديني) وصف صدور أثبت قد وكونه
 وقوع بني واضح ففرق. املهديني عن اإلمامة مقام أو حقيقة ينفيان (السالم عليهما) أبوه أو هو

 . احلقيقة أو املعىن على وقوعه وبني اللفظ، أو القول على النفي

 جهلهم، فمنشؤه أئمة يكونوا ال أن يقتضي بالشيعة املهديني وصف بأن اإلّمعات زعم أما
 أمري شيعة من بأهنما (السالم عليهما) واحلسني احلسن يصف (عليه السالم) الرضا اإلمام فهذا

 فعليهم باإلجياب، مشتت إّمعات أجاب إذا ؟ اإلمامة مقام الوصف هذا يسلبهم فهل املؤمنني،
 إّمعات سوى ليسوا بأهنم فليعرتفوا بالنفي أجابوا وإذا احلق، ملذهب االنتساب ادعاء عن يكفوا أن
 :املقصودة الرواية وإليكم. البذاءات ترديد سوى حتسن ال

 :52  - 53 ص 25ج اجمللسي العالمة - األنوار حبار

 آذنه عليه دخل العهد والية (السالم عليهما) الرضا موسى بن علي إىل املأمون جعل ملا)
 مشغول أنا: (عليه السالم) فقال ،علي شيعة حنن يقولون عليك يستأذنون بالباب قوماً  إن: وقال

 أنكم لدعواكم: قال ؟ اهلل رسول ابن يا ملاذا: قوهلم إىل الرواية وساق...  فصرفهم ،فاصرفهم
 ذر وأبو واحلسني احلسن شيعته إمنا وحيكم. (عليه السالم) طالب أيب بن علي املؤمنني أمري شيعة

 ...(. أوامره من شيئا خيالفوا مل الذين بكر أيب بن حممد و وعمار واملقداد وسلمان

 :شذوذ

 الروايات عشرات فريدون والنقض، باالستدالل اجلهال ألساليب اإلّمعات يلجأ عادهتم على
 :الرواية هي وهذه!  شاذة واحدة برواية (السالم عليهم) املهديني أثبتت اليت
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 جتري اليت السنن عن فيه حتدث طويل حديث (عليه السالم) الصادق اإلمام عن ،سدير عن)
 نإف (عليه السالم) القائم غيبة كذلك: ..... قال أن إىل (عليه السالم) املهدي اإلمام على
 يكفر وقائل ،ومات ولد إنه يقول وقائل ،يولد مل بأنه هدى بغري قائل فمن( لطوهلا) تنكرها األمة
 ....(.فصاعداً  عشر ثالث إىل يتعدى إنه بقوله ميرق وقائل ،عقيماً  كان عشرنا حادي إن بقوله

 كتبته ما وإليكم ،(إماماً  عشر اإلثين بعد ما) كتاب يف الرواية هذه ناقشت أن سبق وقد
 :هناك

 بقوله ميرق وقائل) عبارة بورود يتمثل للغاية مهم أمر تأكيد من البد الرواية هذه نقاش قبل]
 :ومنها املصادر، بعض يف( فصاعداً ) بدل( عدا وما) بصورة( فصاعداً  عشر ثالث إىل يتعدى إنه

 بقوله ميرق وقائل: )الصورة هبذه أوردها فقد املرندي، احلسن أبو عنه نقل كما الدين كمال
 (.عدا وما عشر ثالث إىل يتعدى أنه

 وقائل: )يلي كما األخري يف والعبارة الناصب، إلزام وعنه املناقب، عن نقالً  املودة ينابيع
 .(عدا وما عشر ثالث إىل يتعّدى: يقول

 على للتشنيع ذريعة البعض منها اختذ الطوسي غيبة يف الواردة بصورهتا والسيما الرواية هذه
 :أقول الرد مقام ويف عشر، ثالث إمام بوجود يقول من

 .رأس من فتسقط بكثري، التواتر حد يفوق بل متواتر، ومعارضها شاذة، الرواية هذه . 

 منها املستفادة الداللة جيعل وغريه الطوسي يرويه ما بني متنها يف الوارد االختالف .6
 .متناقضة بل مضطربة،

 وجود على دالة الرواية تكون( عدا وما عشر ثالث إىل يتعّدى) هو الصحيح املنت كان فإذا
 تفيد( عدا وما) قوله إنّ  إذ وقته، حيني أن قبل به يقول القائل أنّ  األمر يف ما غاية عشر، الثالث

 (.لن) شأن هو كما التأبيد، حنو على وليس حمّدد، لوقت النفي( ما)
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 حلضور ونفي كحقيقة، عشر الثالث لوجود إثبات( عدا وما) قوله يف يكون وبالنتيجة
 .القائل قول زمن يف اخلارج يف مصداقها

 من بدالً  فيها( فصاعداً ) ورود من الرغم على الطوسي الشيخ رواية عليه تدل املعىن هذا .2
 إنه: بقوله ميرق وقائل: )يلي وكما القائل، حق يف باملروق فيها التعبري لورود وذلك ،(عدا وما)

 الزمن جهة من القائل قول سبق داللة منه تستفاد واملروق ،(فصاعداً  عشر ثالث إىل يتعدى
 وموضع النبوة، شجرة حممد وآل حممد على صلّ  اللهم: )الدعاء يف ورد فقد عشر، الثالث حلضور
 حممد وآل حممد على صلّ  اللهم الوحي، بيت وأهل العلم، ومعدن املالئكة، وخمتلف الرسالة،
 عنهم واملتأخر مارق هلم املتقدم تركها، من ويغرق ركبها من يأمن الغامرة، اللجج يف اجلارية الفلك
 .(الحق هلم والالزم زاهق

 ميرق) الذي القائل هذا أنّ  على أوالً  االتفاق من البد الطوسي، غيبة يف ورد ما خبصوص .2
 املهدي، اإلمام فيهم مبا عشر، باالثين املؤمنني من هو( فصاعداً  عشر ثالث إىل يتعّدى إنه: بقوله

 عن أكثرهم وارتداد غيبته، طول من الشيعة قلوب يف الشكوك تولد) بيان بصدد كان فاحلديث
 كما عشر، باإلثين بالقول للشيعة موافق ال وكذلك ،(أعناقهم من اإلسالم ربقة وخلعهم دينه،
 مجيع أنّ  على. مّرة من أكثر الكتاب هذا يف عنه نقلناه الذي النص يف املرتضى السيد قال

 للتأكد الطوسي غيبة كتاب على إطاللة وتكفي الشيعة، يف ُوجدت احلديث ذكرها اليت األقسام
 من كان رمبا بعضه، أو كله املقصود؛ أنّ  بالنتيجة يزعم أن أحد بوسع فليس احلقيقة، هذه من
 املقصود أن زعم إن بل سنورده، الذي بالتقسيم للتشكيك مفتاًحا الزعم هذا وجيعل الشيعة، غري
 .عشر باالثين نؤمن فنحن مبعوله، قضيته هدم قد يكون عشر باالثين املؤمنني الشيعة غري

 :يلي كما فهو التقسيم أّما

 :قوله ملضمون احتماالت فهنا عشر باالثين املؤمنني من القائل هذا كان إذا

 بن زيد مثل املهدي، اإلمام ولد من يكون ال عشر االثين لألئمة آخر شخصاً  يضيف أن .أ
 وهو أمحد، بن اهلل هبة ترمجة يف النجاشي رجال يف ورد فقد فعاًل، وقع االحتمال هذا ومثل علي،
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 برنية، بابن املعروف نصر، أبو الكاتب، حممد بن أمحد بن اهلل هبة: )قوله الغيبة، عصر رجال من
 وكان كثريًا، حديثًا مسع. العمري عثمان بن حممد جعفر أيب بنت كلثوم أم أمه أنّ  يذكر كان

 كتاباً، له فعمل املذهب، الزيدي العلوي الشبيه بن احلسني أيب جملس وحيضر الكالم، يتعاطى
 قيس بن سليم كتاب يف حبديث واحتج احلسني، بن علي بن زيد مع عشر ثالثة األئمة أنّ  وذكر
 (. املؤمنني أمري ولد من عشر اثنا األئمة إنّ : اهلالل

 احلسن أخيه إمامة بعد اهلادي، اإلمام بن جعفر بإمامة قالت مجاعة عن ورد ما وكذلك
 .العسكري

 :شقان وهنا املهدي، اإلمام لولد اإلمامة بانتقال يقول نإ .ب

 .لولده اإلمامة وانتقال املهدي، اإلمام مبوت يقول أن: أوهلما

 .املهدي اإلمام أي األب، بإمامة القول بقاء مع الولد، بإمامة يقول أن فهو: ثانيهما أما

 وأنّ  ولداً  للخلف إنّ : قال من فأّما: )بقوله املعىن هذا ملثل غيبته يف الطوسي الشيخ أشار وقد
 اطّراحه، جيب القول فهذا عشر، اثنا األئمة أنّ  من عليه دللنا مبا يفسد فقوهلم. عشر ثالثة األئمة
 على دليل وذلك بقوهلا، يقول قائل يبق ومل اهلل حبمد انقرضت قد كلها الفرق هذه أنّ  على

 .(األقاويل هذه بطالن

 إليه، الركون ميكن وال الداللة، متشابه احلديث جيعل ذاته حبد التقسيم هذا فإنّ  احلال وبطبيعة
 من األول الشق ومثله( أ) األول القسم إنّ : فنقول مناقشته، يف احلد هذا عند نتوقف لن إننا غري

 القسم من الثاين الشق فيبقى املباركة، اليمانية الدعوة على يرد ال منهما كل( ب) الثاين القسم
 .املباركة الدعوة على به ُيشكل أن ميكن ما وحده هو الثاين

 يساعد ال ساقط احتمال - احلقيقة يف - أنّه ذلك له، وجه ال االحتمال هذا حىت ولكن
 ومعىن ،(فصاعداً  عشر ثالث إىل يتعدى إنّه: بقوله ميرق: )تقول فهي الرواية، منطوق عليه
. جاوزه أي يعدوه، وعداه: )... قال حيث اجلوهري، صحاح يف ورد كما يتجاوز، هو( يتعّدى)
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 عديته: يقال. غريه إىل ل جتاوز ال أي معدى، فالن عن ومال. كذا صنع أن فالن عدا وما
 .(جتاوز أي فتعدى،

 إىل يذهب القائل بل بإمامته، القول على البقاء مع يتناسب ال واضح هو كما والتجاوز
 .أيضاً  التجاوز هو فاملروق ،(ميرق: )قوله ويؤكده انتفائها،

 تدل بل عشر، بثالث القول عند يقف ال بقوله ميرق الذي القائل أنّ  هو املراد إنّ : يُقال قد
 اهلل، شاء ما إىل عشر، وخامس عشر، ورابع عشر، بثالث يقول أنّه على( فصاعداً ) كلمة

 .عشر الثاين بعد حجج أو أئمة، وجود مقولة يتبىن من هو املارق إنّ  هو املقصود يكون وبالنتيجة

 حقيقته أّما ألفاظه، بعض سوى ختتلف ال وهناك هنا والتقرير واحدة، املسألة إنّ : وجوابه
 األخرى النقاط عن فضالً  القول، سبق كما اإلشكال بسقوط كفيلة( يتعّدى) وكلمة فواحدة،
 .[املذكورة

 :اإلمام ُيعرف كيف

 اليماين مقام ادعى حينما االمور عليه اشتبكت املدعي هذا ان: )ميسان دجال إّمعات يقول
 اليت األمور عن كثريا ختتلف بأمور يعرف فاإلمام كبري فرق بينهما املقامني فهذين اإلمامة ومقام
 (.اآلخر عن خيتلف مقام فكل اليماين هبا يعرف

 :عليهم ويرد

 .حقاً  للسخرية يدعو أمر وهذا مقاماً، اليماين شخصية من جعلوا اجلهلة اإلّمعات . 

 بل الدليل، تقدمي عناء أنفسهم يكلفوا ومل إماماً، يكون أن ميكن ال اليماين أن يزعمون .6
 فهو وبالتال املهديني من األول املهدي هو اليماين أن فيه أثبتنا الذي التام دليلنا يناقشوا مل حىت
 . أئمة (السالم عليهم) املهديني أن باعتبار إمام،
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 : التال كالمهم جيمعها فبأمور اجلهلة، هؤالء حبسب اإلمام يُعرف كيف أما

 موسى والواح ورايته ومغفره والمته ودرعه اهلل رسول سيف" منها اشياء عنده تكون االمام ان)
 القربان به يقدم (عليه السالم) موسى كان الذي والطست سليمان خامت عنده وان وعصاه
 (."والسالح والتابوت النشاب يصيبهم فال والكفار املسلمني بني يوضع الذي واالسم

 ملا عليهم ُعرضت لو اليت األمور هبذه وإمنا عليه، الشيعة اتفقت الذي بالنص يُعرف ال ،إذن
 بني يوضع الذي فاالسم. حقيقتها علم وال رآها، أن منهم ألحد يسبق مل ألهنم ؛عرفوها

  ؟ به معرفة سابق هلم فهل كاألمساء امسا كان وإذا حقيقته، يعرفون هل والكفار املسلمني

 مل وهو األمور، هذه عنه أخذوا الذي بالنص متسكوا ملاذا اجلهلة اإلّمعات هؤالء ليخربنا مث
 على نصت اليت الروايات عشرات عن أعرضوا وملاذا! اهلل حجة يُعرف األمور هبذه إن أبداً  يذكر
  ؟؟ منها املوقف يبينوا أن دون بالوصية، يُعرف اهلل حجة أن

 ان ميكن وال األمام عند إال توجد ال: )األمور هذه بأن يقولون احلمقى هؤالء إن والعجيب
 (.احد يزورها او يقلدها

 ما إن تعرفون كيف وبالتال تروها، مل وغريكم فأنتم فقط، اإلمام لدى كانت إذا ،طيب
 ؟ مزوراً  يكون لن مدعي أي قبل من عليكم سُيعرض

 :التال النص يوردون مث

: قال ؟ اإلمام يعرف مبا: (عليه السالم) موسى احلسن أليب قلت: قال نهأ بصري أيب عن)
 ويسأل حجة، ليكون إليه وإشارته أبيه، من فيه تقدم قد يءبش خص فإنه: أوهلن أما: خبصال
 قبل عالمة أعطيك :قال مث .لسان بكل الناس ويكلم غد، يف مبا ابتدأ عنه سكت وإذا فيجيب،

 (عليه السالم) احلسن أبو فأجابه بالعربية، فكلمه خراساين عليه دخل أن ألبث فلم. تقوم أن
 :فقال. حتسنها ال أنك ظننت إال بلساين أكلمك أن منعين ما: اخلراساين فقال. بالفارسية
 إن :قال مث. اإلمامة به أستحق فيما عليك، فضلي فما أجيبك، أحسن ال كنت إذا اهلل سبحان
 (.روح فيه شيء كالم وال الطري منطق وال الناس من أحد كالم عليه خيفى ال اإلمام
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 :بقوهلم ويعلقون

 يكون أن ال به يوصي ابيه ان أي ابيه من يكون اإلمام على النص ان أعزائي انظروا)
 بل اللغات مجيع حيسن اإلمام أي وأنه ،(صلى اهلل عليه وآله) النيب أو جده من عليه منصوصا
 أو لغات لعشرة بصوته مسجال شريطا لنا خيرج ان احلسن امحد يستطيع فهل الطري منطق وحىت
 (.املعصوم اإلمام انه للناس يثبت حىت اقل

 منصوصاً  يكون ال اإلمام أن على أبداً  يدل ال (عليه السالم) الكاظم اإلمام كالم: أقول
 النص مع تتعارض ال السابق احلجة أو اخلليفة، من واإلشارة. (وآله عليه اهلل صلى) النيب من عليه

 .الرد هذا من أخرى مواضع يف القول سبق كما النبوي،

 علم فكيف آخرين جلماعة معه وأوصى أبوه، له أوصى قد حتديداً  الكاظم اإلمام إن مث
 حضرته إذا إال وصيه يعرف ال اإلمام أن يعتقدون أهنم ولنتذكر ؟ دوهنم املعين أنه مشتت إّمعات
 ! الوفاة

 بإمامة يكفروا بأن مشتت إّمعات يُلزم هبا فالقول اللغات، مجيع معرفة عقيدة خبصوص أما
 يف بعضها نقلت وقد. الروايات دلت كما العربية، يعرف يكن مل ألنه ؛(عليه السالم) علي

 كتبته ما وقراءة عليها، لإلطالع إليه الرجوع القراء لألخوة ميكن( العصمة يف حبث) كتاب
 :واحدة رواية بنقل هنا وسأكتفي. الشبهة هذه خبصوص

 كان نون بن يوشع إن: يقول علياً  املؤمنني أمري مسعت: )قال العرين، جوين بن حبة عن
 األلواح أخذ موسى غضب فلما أخضر، زمرد عن موسى ألواح وكانت عمران بن موسى وصي
 يوشع قال الغضب موسى عن ذهب فلما ارتفع، ما ومنها بقي ما ومنها تكسر ما فمنها يده من
 وقعت حىت رهط بعد من رهط يتوارثها يزل فلم نعم، :قال األلواح؟ يف ما تبيان عندك أ نون بن
 ؟ النيب هذا يقول ما :فقالوا ،اخلرب وبلغهم بتهامة حممداً  اهلل وبعث اليمن، من رهط أربعة أيدي يف
 ،منا أيدينا يف مبا أوىل هذا :فقالوا اجلوار، وكرم األخالق مبحاسن ويأمر والزنا اخلمر عن ينهى قيل

 إن :فقال فأتاه فأخربه، النيب ائت أن جربئيل إىل اهلل فأوحى ،وكذا كذا شهر يف يأتوه أن فاتفقوا
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 وكذا، كذا ليلة يف وكذا كذا شهر يف يأتوك وهم موسى ألواح ورثوا وفالناً  وفالناً  وفالناً  فالناً 
 بن فالن يا نعم: قال حممد، يا: يقولون وهم الباب عليه فدقوا الركب فجاء الليل تلك هلم فسهر
 من توارثتموه الذي الكتاب أين ،فالن بن فالن ويا فالن بن فالن ويا فالن بن فالن ويا فالن
 وأنك له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن نشهد: قالوا ؟ عمران بن موسى وصي نون بن يوشع
 هو فإذا النيب فأخذه: قال قبلك، عندنا وقع منذ قط أحد به علم ما واهلل اهلل، رسول حممداً 
 جليل بالعربية كتاب وهو بالكتاب فأصبحت رأسي عند ووضعته إلّ  فدفعه دقيق بالعربانية كتاب
 .(ذلك فعلمت الساعة تقوم أن إىل واألرض السماوات قامت منذ اهلل خلق ما علم فيه

 :قائلني عليها وعلقوا الروايات، بعض اإلّمعات ساق مث

 وال (عليه السالم) احلسن بن احلجة الزمان إمام عند إال يكونان ال والتابوت السالح ان اي)
 مباشر غري إقرار وهذا السالح عنده ان يدعي احلسن وأمحد وفاته حتضر أن إال خليفته عند تكون
 (.احلسن بن احلجة اإلمام مبوت عنده من

!  اإلمام يُعرف كيف لبيان عقدوه الذي بالفصل لتعليقهم عالقة ال تالحظون كما: أقول
 ؟! بالقحطاين زوراً  املتسمي مثل شخص يتبعون أليسوا األمر، يف غرابة ال ولكن

 مث ؟ عنده إنه (عليه السالم) احلسن أمحد السيد ادعى أين أدري فال املادي للسالح وبالنسبة
 إال وصية إىل احلجة من ينتقل ال املادي السالح أن الروايات من استدلوا كيف حقاً  أدري ال

 ؟ أبداً  هذا على تنص مل الروايات بينما السابق، مبوت

 الوصي هذا كان حال يف لوصيه يعطيه ال (عليه السالم) املهدي اإلمام أن على دليلهم ما مث
 كونه عن يعدو ال وكالمهم لديهم، األدلة من شيء ال أبيه؟ غيبة زمن يف الناطق احلجة هو

 ! خاوية مجاجم يف تعشعش فارغة دعاوى

 :ميسان دجال إّمعات هبا استشهد اليت الروايات وإليكم
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 ،(السالم عليهما) الباقر جعفر أيب باب إىل يوماً  صرت: )قال ،الكناين الصباح أيب عن . 
: ملوالك قول: هلا وقلت ثديها رأس إىل بيدي فضربت ناهد، وصيفة إل فخرجت الباب، فقرعت

 ما - واهلل - موالي يا: وقلت فدخلت،. لك أم ال أدخل،: الدار آخر من فصاح. بالباب إين
 حتجب اجلدران هذه أن ظننتم لئن صدقت: فقال ،يقيين يف زيادة إال أردت وال ريبة، قصدت
 (.ملثلها تعاود أن فإياك!  وبينكم بيننا فرق ال إذن أبصاركم، حتجب كما أبصارنا

 حشراً  حشرت قد إهنا الواضح من بل قالوه، مما بشيء هلا عالقة ال ترون كما الرواية وهذه
 .هنا

 ؛خصال بثالث يعرف اإلمام: )قال ،(عليه السالم) اهلل عبد أيب عن ،احلليب بن حممد عن .6
 ،الوصية وعنده ،(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول سالح وعنده ،قبله كان بالذي الناس أوىل نهإ

 مبنزلة فينا السالح :وقال ".أهلها إىل األمانات تؤدوا ان يأمركم اهلل إن" :تعاىل اهلل قال الذي وهو
 (.التابوت دار حيث يدور كان كما السالح دار حيث امللك يدور إسرائيل بين يف التابوت

 - ألهنم ؛جتاهلوها السامري إّمعات ولكن آخر، شيء أي من أكثر الوصية على تركز الرواية
 يسلمها وال ((عليه السالم)) اإلمام عند وجودها منحصر الوصية ان اثبتنا قد: )يزعمون كما
 ملهام املتول اإلمام غري أحد حمتواها يعلم ال الوصية هذه وأن الوفاة حتضره أن إال يليه للذي
 ! (اإلمامة

 قوله إن الواضح فمن. كذلك بطالنه تبني ذاهتا والرواية تقدم، فيما بطالنه بينا اهلراء وهذا
 اإلمامة، يتوىل أن منذ اإلمام عند موجودة الوصية أن على يدل (الوصية وعنده): (عليه السالم)
 .الوفاة تدركه عندما ال

 أيب يف يتكلمون الناس إن :قلت: )(عليه السالم) اهلل عبد أيب عن ،األعلى عبد عن .2
 هو عمن وقصرت منه أكرب هو ومن قرابته مثل له من أبيه ولد من ابطحت باهلا ما يقولون جعفر
 الناس أوىل هو ؛غريه يف تكون ال خصال بثالث األمر هذا صاحب يعرف :وقال ،منه أصغر
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 ال عندي وذلك ووصيته (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول سالح وعنده ،وصيه وهو ،قبله بالذي
 (.فيه أنازع

 .سابقتها يف الكالم مثل فيها والكالم

 :التالية بالرواية اإلّمعات استدل أخرياً 

 ي ْأُمرُُكمْ  الّله   إ ني ": وتعاىل تبارك اهلل قول يف (عليه السالم) جعفر أيب عن ،معاوية بن بريد عن
 ،"ب ه   ي ع ُظُكم ن ع ميا الّله   إ ني  ب اْلع ْدل   حت ُْكُمواْ  أ ن النياس   بـ نْي   ح ك ْمُتم و إ ذ ا أ ْهل ه ا إ ىل   األ م ان ات   ُتؤدُّواْ  أ ن
 (.والكتب والعلم السالح بعده يكون الذي اإلمام إىل منا األول يؤدى أن عىن إيانا) :قال

 :بقوهلم عليها علقوا وقد

 بعده الذي اىل يؤديها اإلمام لدى ما ومجيع والعلم السالح بأن صراحة اكثر النص وهذا)
 (.األجل موافاته حني

 وهذا عليها، بالزيادة تربعوا ميسان دجال إّمعات ولكن أبداً، للموت ذكر فيها ليس والرواية
 .تقل مل ما للنصوص تقويل

 إن نقول ال ولكننا بعده، للذي يؤدي األول بأن قالت كما نقول فنحن الرواية نفس عن أما
 مثة أن يرى فمن وبالتال هذا، تقل مل الرواية ألن ؛مشتت إّمعات زعم كما باملوت منحصر ذلك
 . يربزه أن فعليه السابق، غيبة حال يف الالحق إىل والسالح العلم انتقال من مانعاً 

 :املوعود اليماني ملعرفة الصحيح الطريق

 من يُعرف الذي الطريق عن خيتلف اليماين ملعرفة الصحيح الطريق أن ميسان دجال أتباع يرى
 البصري احلسن امحد أن السابقة النقطة بداية يف ذكرنا كما: )التال كتبوا لذا اإلمام، خالله
 كيفية ذكرت اليت النصوص اوردنا وقد بينهما الكبري الفارق مع اليماين أنه وادعى اإلمامة ادعى
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 صفات من صفة وال لديه تكن مل املدعي هذا أن كيف جبالء تبني وقد غريه عن اإلمام متييز
 !! (األئمة

 ومههم على ويبنون الوهم، هذا بطالن تبني وقد بإمام، ليس اليماين أن يتومهون إهنم أي
 مبحثاً  أفردوا وهلذا اإلمام، على التعرف طريق غري اليماين على التعرف طريق أن مفادها نتيجة
 عنده معهم وسنقف إليه، املشار الطريق لعرض( املوعود اليماين ملعرفة الصحيح الطريق) عنوانه
 ال اإلطالق، على شيئاً  يبينوا مل إهنم واحلال ،(اخل.. جبالء تبني وقد) :قالوا هم أخرياً . قليل بعد

 يف تتوفر هل استفهموا مث اإلمام يُعرف هبا أن زعموا أمور بعرض اكتفوا وإمنا بغموض، وال جبالء،
 ؟! (جلي بيان) اإلّمعات بعرف االستفهام فهل ،(عليه السالم) احلسن أمحد السيد

 :خبصوصه كتبوا ما فإليكم اليماين، معرفة طريق أما

 على التعرف كيفية يف احلق الطريق نذكر ان فالبد تعاىل اهلل ألمر منصفني نكون ولكي)
: قال عمر، بن املفضل عن ورد فقد السالم عليهم البيت أهل قال ملا وفقا صدقه ومتييز اليماين
 إىل إحدامها يف يرجع غيبتني األمر هذا لصاحب إن: يقول (عليه السالم) اهلل عبد أبا مسعت
 ادعى إن: قال ذلك؟ كان إذا نصنع كيف: قلت سلك، واد أي يف هلك: يقال واألخرى أهله،
 2ج اهلداة إثبات ،220ص  ج الكايف) مثله فيها جييب اليت العظائم تلك عن فاسألوه مدع
 يتبني الشريفة الرواية هذه فمن(. 32 ص النعماين غيبة ،53 ص 56ج األنوار حبار ،225ص
 (.آخر شيء عن وليس العظائم عن سؤاله هو داعي أي معرفة يف املعيار أن لنا

 حجة، أو إمام، أنه يدعي ملن يتوجه - الرواية يقرأ من ُيالحظ كما - العظائم عن السؤال
 عن فالسؤال وعليه. ذكرت ما على الداللة يف واضح( مثله فيها جييب اليت: )(عليه السالم) وقوله

 ذكروا حني اإلّمعات يذكره مل ما وهو اهلل، حجة أو اإلمام، هبا يُعرف اليت األمور من (العظائم)
 . اإلمام به يُعرف ما - زعمهم حد على -
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 اليماين به يُعرف وما اإلمامة، يدعي من به يُعرف ما بني فرقوا أن بعد اإلّمعات فإن وكذلك
 به يُعرف ما تبني أهنا على أعاله بالرواية استشهادهم يكون ،(بزعمهم بإمام ليس هو الذي)

 .اإلمام به يُعرف ما تبني إهنا إذ والبطالن، التهافت واضح اإلمام، دون اليماين

 ؟ العظائم من املقصود هو ما: السامري أتباع سألنا لو واآلن

 :يلي مبا ألجابونا

 صحيح أمر وهذا ،(العظام األمور من أمر معرفة تعين فمعرفتها األمور عظائم من الرجعة)
 ؟ هؤالء املنحرف الفكر أصحاب الرجعة يفهم كيف ولكن الروايات، عليه دلت

 التقليدي والفكر والفهم املتعارف النحو على وليس التأويل حنو على تكون الرجعة: )يقولون
 ! (السائد

 هبذا كتبوه ما لبعض الرجوع يفهمه أن يريد من على غامض، هذا جواهبم احلال بطبيعة
 ما وإليكم روحية، رجعة فيه اعتربها الرجعة، يف كتاباً  منهم طويل شخص كتب وقد املوضوع،

 : الطويل كتبه

 رجوع بل حمضاً  اإلميان حمض من أرواح بعض رجوع هي الروحية الرجعة من املقصود إن)
 األرواح هذه تقوم أمجعني، عليهم وسالمه اهلل صلوات الطاهرين واألئمة األنبياء بعض أرواح

 وإميانه رقيه حبسب كل وأنصار ممهدين من ،(عليه السالم) املهدي اإلمام أصحاب بتسديد
 تسدده اليت الروح كانت اإلمام أصحاب من الواحد الفرد إميان زاد فكلما وإخالصه، ويقينه

 .وصدقاً  وتقوى وورعاً  إمياناً، اكثر لشخص

 اهلل رضوان( احملمدي سلمان) روح برجوع قلنا لو ذلك على مثاالً  نأخذ أخرى، بعبارة أي
 املهدي أصحاب من لشخص ومؤيدة مسددة سلمان روح لكانت( ذر أيب) روح ورجوع عليه
 أيب روح وتؤيده تسدده األصحاب من آخر شخص من وتقوى وورعاً  إمياناً  اكثر( عليه السالم)
 تأييد حنو على يكون وذلك والتسديد، التأييد مببدأ ويقني إميان على فنحن عليه اهلل رضوان ذر

 .واملؤمنني واألوصياء لألنبياء واألرواح املالئكة
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دُ  ال  ": تعاىل قال نُون   قـ وْماً  جت   ر   و اْليـ وْم   ب الليه   يـُْؤم   ك انُوا و ل وْ  و ر سُول هُ  الليه   ح ادي  م نْ  يـُو ادُّون   اآْلخ 
ري تـ هُمْ  أو إ ْخو انـ هُمْ  أو أ بـْن اءُهمْ  أو آب اءُهمْ  مي ان   قـُلُوهب  مُ  يف   ك ت ب   أول ئ ك   ع ش   ِمنْهُ  ب رُوح   و أ ييد ُهم اإلْ 

لُهُمْ  ْر ي ج نيات   و يُْدخ  ن جت  ْت ه ا م  ين   اأْل نـْه ارُ  حت  يه ا خ ال د  ي   ف  ْزبُ  أول ئ ك   ع نْهُ  و ر ضُوا ع نـْهُمْ  الليهُ  ر ض   ح 
ْزب   إ ني  أ ال   الليه    . "اْلمُْفل حُون   ُهمُ  الليه   ح 

 للمؤمنني، واملالئكة األرواح وتسديد تأييد مسالة فإن األحيان من الكثري يف حيدث كان وكما
 الروح تأييد أي ذلك ويكون كثرية، عليها واألدلة والشواهد إسالمي باحث كل على ختفى ال

 ! (وتؤيده تسدده املؤمن فوق تكون حبيث الراجعة الروح وهيمنة األصلية روحه خبمول للمؤمن

 أوهام جمرد بل عليه، دليالً  ميلكون ال أهنم قليل بعد وسنرى - متهافت الكالم هذا ترون وكما
 حمضاً  الكفر حمضوا من تشمل وإمنا حمضاً، اإلميان حمضوا من على مقتصرة غري فالرجعة ،- محقاء
 من املؤمنني لتسديد - تزعمون كما - املؤمنني أرواح رجعة كانت إذا: نسأل وهنا. كذلك

 أحداً، تسدد هل الكفر، حمضوا من أرواح وظيفة هي فما ،(عليه السالم) املهدي اإلمام أصحاب
  ؟ خباالً  تزيده أو مثاًل،

 هذا مثل حيدث فهل الراجعة، الروح عليه وهتيمن تزعمون، كما ختمل املؤمن روح كانت وإذا
 ؟ مثالً  املؤمنني غري على بدورها فتهيمن الراجعة الكافرة لألرواح بالنسبة

 عليه هتيمن من ذنب هو وما املؤمنة، الروح عليه هتيمن من فضل هو ما وذاك هذا وعلى
  ؟ الكافرة الروح

 :حدود بال محقى

 ،(عليه السالم) كعيسى رُفع قد أنه ويزعمون اليماين، هو اهلالك سامريهم أن اإلّمعات يدعي
 غري نظريتهم حد على روحاً  سريجع وبالتأكيد ،(عليه السالم) املهدي اإلمام ظهور عند وسريجع
 إىل ستنقلب بل احلد، هذا عند الكوميديا تقف ولن الناس، بعض على روحه وستهيمن املسبوقة،



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

 عيسى نزول عن يتحدثون اإلّمعاتف. اهلستريي والضحك البكاء فيها يتمازج سوداء كوميديا
 :التالية بالصورة - ميتاً  يعتقدونه الذي - (عليه السالم)

 يف السماء من الزمان آخر يف نزوله ذكرت اليت والروايات األحاديث يف جاء ملا بالنسبة أما)
 روح نزول أي الروحية الرجعة حبسب سيكون فانه( عليه السالم) املهدي اإلمام خروج وقت
 كبري شبه له مؤمناً  شخصاً  لتسدد الدنيا احلياة هذه إىل ورجوعها( عليه السالم) مرمي بن عيسى
 [.الروحية الرجعة: الطويل كتاب انظر] (واخلُلق اخل لق حيث من مرمي بن بعيسى

  ؟ ميسان دجال أتباع يا عيسى روح تسدده الذي الشخص هو من: سألناهم ولو

 عيسى بان القول من البد وهنا: )قائالً  (الروحية الرجعة) اخلفيف كتابه يف طويلهم سيجيبنا
 مسدداً  يكون الذي( عليه السالم) املهدي وزير اليماين نفسهما ومها احلسني نفسه هو

 (.بروحيهما

 قبل الطويل قال وقد زوراً، بالقحطاين تلقب الذي اهلالك صاحبهم تسدد عيسى روح ،إذن
 القحطاين فإن اليماين، هو األخبار عليه دلت كما والقحطاين: )يلي ما أعاله، املقتبسة الفقرة
 (.ألقابه من لقب

 صاحبهم روح لتسدد سرتجع عيسى روح إن كيف الحظتم هل ؟ اخلفة لكم اتضحت هل
 فإن هذا من أكثر بل! ؟ الرجعة يف نظريتهم تقتضي كما ما مؤمناً  لتسدد بدورها سرتجع اليت
 املرح، اخلمول طور يف روحه ُتدخل أن بعد مؤمناً  شخصاً  لتسدد سرتجع اليت صاحبهم روح

 هذا يفوق خببال مسعتم فهل احلسني، وروح عيسى بروح مسددة - صاحبهم روح أي - ستكون
  !؟ اخلبال
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 ! الواقع مبقاسات القانون

 دابة خروج توضيح) املشّتتيون يزعم كما اليماين هبا يُعرف اليت األخرى األمور عظائم من
 األمور هذه كل وخروجه املهدي اإلمام وأمر ،(السالم عليهما) مرمي بن عيسى ونزول األرض،

 ما أو عنها سئل لو حبيث العظائم هذه بكل عاملاً  يكون أن البد والداعي العظام األمور من هي
 (.ألجاب هبا يتعلق

 مل مبا احلسن أمحد اإلمام بينها وقد القول، سلف كما العلم عنوان حتت تقع األمور هذه كل
 سوى ليس املزعوم القحطاين أتباع ذكره ما أن إىل التنويه من البد هنا ولكن. سابق له يسبقه
 فالقوم! الذقون على والضحك التدليس من وهو الواقع، مبقاسات القانون إلخراج بائسة حماولة

 منه مسعوا قد إهنم وحيث اليماين، هو اهلالك كبريهم أن بتومههم يتمثل معني، واقع من ينطلقون
 الروحية ورجعته (عليه السالم) عيسى نزول مبسألة تتعلق اليت الكاريكاتورية النظريات بعض

 هو املوهوم الواقع هذا جعل حياولون فهم اليماين، بشخص تتعلق غريها وسفاسف املزعومة،
 أن إىل بالنتيجة لينتهوا قوله، مبثل ويقول صاحبهم، به أتى مبا يأيت أن جيب فاليماين القانون،
 ! املباح الكالم عن شهرزاد وتسكت الديك ويصيح صاحبهم، على تنطبق النظرية

 أراد ما فإذا القانون، عن رتبة متأخر - األسوياء يعلم كما - اخلارجي املصداق أو الواقع، إن
 يتبني فإنه اخلارجي الواقع أو املصداق، على معني قانون مفهوم انطباق مدى على احلكم العقل
 أم واالشرتاطات، احلدود، هلذه خيضع هل املعني للمصداق ينظر مث واشرتاطاته املفهوم حدود أوالً 
 مينح اليت هو بالنتيجة فالقانون فال، وإال عليه، املفهوم بانطباق حكم هلا خيضع كان فإذا ؟ ال

 .موهوماً  أم حقيقياً، مصداقاً  كونه فيحدد هويته، اخلارجي املصداق أو الواقع،

 الواقع حياكموا أن من فبدالً  العقول، مشتيت عند عقب على رأساً  ينقلب هذا األسوياء منهج
 حبجة أو باليماين، تُعرف اليت النصوص) القانون أساس على( غريه أو صاحبهم ادعاء هنا وهو)
 من ليتحققوا( مثالً  (عليه السالم) الباقر اإلمام عن الواردة كالرواية املعصومني، عن الواردة اهلل

 وبالتال القانون، هو الواقع فيجعلون املوازين يقلبون عدمه، أو صاحبهم، على القانون انطباق
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 غري اليماين أنه يدعي من وكل اليماين، هو اهلالك وصاحبهم سلفاً، صحيحاً  الواقع يكون
 فإن وهلذا!  فيها البحث قبل هلم بالنسبة حمسومة املسألة ألن ؛بالضرورة كاذب فهو صاحبهم

 يدعي من كل نسأل أن ،(عليه السالم) اإلمام ألمر ومنتظرين كمكلفني علينا والواجب: )قوهلم
 فهم هلم حقيقة ال ،(العظائم هذه عن نصرته إىل الداعي أو مبعوثه أو رسوله أو املهدي نائب أنه
عليه ) احلسن أمحد السيد سألوا فهل. أعينكم بأم ترونه ما وهذا سلفاً، سيكذبونه بل يسألوه، لن

 ؟ جوابه انتظروا وهل ،(السالم

 آخر، شيء أي عن النظر وبصرف مبجردها، تكفي صاحبهم نظريات فإن حال أية وعلى
 عن السخيفة فكرته عن احلديث بنا مر وقد. احملدودة غري وتناقضاته وإفالسه دجله لفضح
 .له أخرى سخيفة أفكار على وسنطلع الرجعة،

 : حقائق وتزييف نصوص برت

 أو النصوص، حيرفون بأهنم األنصار على يفرتون ما دائماً  املباركة اليمانية الدعوة أعداء
 بأننا علينا افرتوا مشتت مجاعة إن بل حاهلم، هي التحقيق، شهد كما احلال، وهذه يبرتوهنا،
 هبا، أحق هم فالتهمة احلقيقة، عن تفصح كتاباهتم هي وها له، مقام كل املهدي اإلمام سلبنا
 :اإلّمعات يقول املشّتيت، األمنوذج هذا وإليكم أهلها، وهم

 دعواه صدق على أدلة لتكون الداعي شخص يف توفرها من البد عديدة أخرى أمور وهناك)
 عيسى خلق خلقه بأن النصوص وصفته وكما الرفيع باخللق متحليا يكون بأن اخللق حسن منها
 املهدي اإلمام إىل داعيا اليماين يكون ان وكذلك وخلقا خلقا يشبهه فهو (عليه السالم) مرمي بن
 .احلسن امحد يف احلال هو كما لنفسه داعيا يكون ان ال (عليه السالم)

عليه ) مرمي بن عيسى شبيه فهو اجلسمانية للصفات حامال املوعود اليماين يكون وان
 :صفته من ورد فقد. (السالم
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 حسن مربوع شاب هو: )قال( عليه السالم) املؤمنني أمري عن( عليه السالم) جعفر أيب عن
 غيبة) ...(ورأسه حليته سواد يعلو وجهه ونور منكبيه على شعره يسيل الشعر، حسن الوجه،
 (.  62ص الطوسي

 (.22ص  5ج األنوار حبار)  (منكبيه على يسيل والشعر: )أيضاً  وورد

 مشرب أبيض الزمان آخر يف ولدي من رجل خيرج: )قال( عليه السالم) املؤمنني أمري عن
 (. 25ص 56ج األنوار حبار)  ...(محرة

 ...( الوجه أبيض اجلبني واضح: )...قال (عليه السالم) العسكري احلسن اإلمام وعن
 .(220ص الدين إكمال)

 معطوف الكفني شنت املقلتني دري الوجه أبيض اجلبني واضح: )منقوش بن يعقوب خرب ويف
 (.225ص الدين إكمال ؛06 ص الثاقب النجم)  (الركبتني

 - بالقصري وال بالطويل ليس أي - مربوع شاب هو: )قال( عليه السالم) الباقر اإلمام وعن
 (.  62ص الطوسي غيبة( )الوجه حسن

 الالزق بالقصري وال بالطويل ليس رحيان كقضيب أو بان كفص: )اليماين صفة يف جاء وقد
 (.  ص 56ج االنوار حبار)  ...(اهلامة مدور القامة مربوع بل

 الوجه وابيض كتفيه على يسيل وشعره الشعر طويل يكون اليماين أن يتبني الروايات هذه ومن
 (.البصري احلسن امحد املدعي يف منها صفة وال توجد ال اليت الصفات من وغريها القامة ومربوع

 اإلمام عن الواردة الرواية كرروا أهنم باعتبار روايات خبمس يستشهدون ترون كما اإلّمعات
عليه ) العسكري اإلمام عن الواردة بالرواية فعلوا وكذلك روايتني، وجعلوها ،(عليه السالم) الباقر
 !  (السالم

 املهدي اإلمام يف هي صاحبهم، أنه يرون الذي باليماين، لصقوهاأ اليت الروايات هذه وكل
 :الدجالني هؤالء كذب حقيقة لتتبينوا كاملة الروايات لكم وسأنقل ،(عليه السالم)
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 :األولى الرواية

 مشر، بن عمرو عن أبان، بن إمساعيل عن عبيد، بن عيسى بن حممد عن اهلل، عبد بن سعد)
 أمري اخلطاب بن عمر سأل: يقول (عليه السالم) جعفر أبا مسعت: قال اجلعفي، جابر عن

 إلّ  شهد حبييب فإن امسه أما: فقال ؟ امسه ما املهدي عن أخربين: فقال (عليه السالم) املؤمنني
 حسن مربوع، شاب هو: قال ؟ صفته عن فأخربين: قال. اهلل يبعثه حىت بامسه أحدث ال أن

 خرية ابن بأيب ورأسه، حليته سواد يعلو وجهه ونور منكبيه على شعره يسيل الشعر، حسن الوجه،
 .(عليه السالم) املهدي اإلمام أوصاف هي فيها الواردة األوصاف ترون وكما. ( ) (اإلماء

 :الثانية الرواية

 على يسيل والشعر الوجه حسن القامة، مربوع شاب: (عليه السالم) صفته: املهمة الفصول)
 سنة ذلك وكان عليه واحلرس السرداب يف غاب إنه: قيل اجلبهة، أجلى ،األنف أقىن منكبيه،
 .(عليه السالم) املهدي اإلمام يف وهي. (6) (ومأتني وسبعني ست

 :الثالثة الرواية

 عن ،مالك بن إمساعيل عن الربمكي، عن األسدي، عن موسى، ابن: الطوسي الشيخ غيبة)
 قال: قال ،(عليه السالم) جده عن أبيه، عن جعفر، أيب عن اجلارود، أيب عن سنان، بن حممد
 محرة مشرب أبيض الزمان آخر يف ولدي من رجل خيرج: املنرب على (عليه السالم) املؤمنني أمري
 جلده، لون على شامة: شامتان بظهره املنكبني، مشاش عظيم الفخذين، عريض البطن، مبدح
 الذي فأما يعلن واسم خيفى، اسم: امسان له وآله، عليه اهلل صلى النيب شامة شبه على وشامة
 واضح هو كما املهدي اإلمام أوصاف تذكر الرواية. (2) (فمحمد يعلن الذي وأما فأمحد خيفى
 .اخلط فك جييد ملن

                                                           

 .430ص: للطوسي -الغيبة  - 
 .44 – 48ص  2ج: بحار األنوار -3
 .82ص  2ج: بحار األنوار -8



 11 .............................................. يناجلزء الثا/ إلقام املمطورة احلجر

 : الرابعة الرواية

 (السالم عليهما) علي بن احلسن حممد أيب على دخلت: قال ،منقوش بن يعقوب حدثنا)
 من ،سيدي يا: له فقلت مسبل، سرت وعليه بيت ميينه وعن الدار يف دكان على جالس وهو

 حنو أو مثان أو عشر له مخاسي غالم إلينا فخرج فرفعته ،السرت ارفع: فقال ؟األمر هذا صاحب
 األمين خده يف الركبتني، معطوف الكفني، شثن املقلتني، دري الوجه، أبيض اجلبني، واضح ذلك،
 ،صاحبكم هو هذا: ل قال مث (عليه السالم) حممد أيب فخذ على فجلس ذوابة، رأسه ويف خال،

 يا: ل قال مث إليه، أنظر وأنا البيت فدخل ،املعلوم الوقت إىل ادخل ،بين يا: له فقال وثب مث
عليه ) املهدي اإلمام يف الرواية. ( ) (أحداً  رأيت فما فدخلت ؟ البيت يف من إىل انظر ،يعقوب
 .البصرية عميان يزعم كما اليماين يف وليست ،(السالم

 :الخامسة الرواية

 لكم ليتبني كاملة سأنقل الطوسي، الشيخ غيبة عن البحار صاحب نقلها طويلة رواية وهي
 :اإلّمعاتكذب 

 بن علي عن الرازي، علي بن أمحد عن التلعكربي، عن مجاعة،: الطوسي الشيخ غيبة)
 بن يونس بن حممد بن حبيب عن امسه، يذكر مل قزوين أهل من أنه ذكر رجل عن احلسني،
 حممد أيب آل عن فسألته األهوازي مهزيار بن إبراهيم بن علي إىل دخلت: قال ،الصنعاين شاذان

 به أطلب كال حجة عشرين حججت ،عظيم أمر عن سألت لقد ،أخي يا: قال ،(عليه السالم)
 علي يا: يقول قائالً  رأيت إذ مرقدي يف نائم ليلة أنا فبينا ،سبيالً  ذلك إىل أجد فلم ،اإلمام عيان
 أرقب أمري يف مفكر فأنا أصبحت حىت ليليت أعقل فلم احلج، يف ل اهلل أذن قد ،إبراهيم بن

 فما ،املدينة حنو متوجهاً  وخرجت أمري أصلحت املوسم وقت كان فلما. وهناري ليلي املوسم
 وال أثراً  له أجد فلم (عليه السالم) حممد أيب آل عن فسألت يثرب دخلت حىت كذلك زلت
 اجلحفة فدخلت مكة، أريد املدينة من خرجت حىت أمري يف مفكراً  فأقمت خرباً  له مسعت

                                                           

 .483 – 482ص: كمال الدين وتمام النعمة - 
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 أن فلما ،اجلحفة من أميال أربعة على وهو الغدير، حنو متوجهاً  منها وخرجت يوماً  هبا وأقمت
 ،عسفان أريد وخرجت هلم اهلل إىل وابتهلت الدعاء يف واجتهدت وعفرت صليت املسجد دخلت
 يف ليلة أنا فبينا. واعتكفت البيت أطوف أياماً  هبا فأقمت مكة دخلت حىت كذلك زلت فما

 فحس البيت، حول طائف مشيته، يف يتبخرت الرائحة، طيب الوجه، حسن بفىت أنا إذا الطواف
 من: ل فقال .العراق أهل من: فقلت الرجل؟ أين من: ل فقال فحككته، حنوه فقمت به، قليب
 دعي اهلل رمحه :فقلت ،اخلضيب( ابن) هبا تعرف: ل فقال األهواز، من: قلت ؟ العراق أي

 بن علي أفتعرف دمعته، وأغزر تبتله، وأكثر ليلته، أطول كان فما اهلل، رمحه: فقال فأجاب،
 اليت بالعالمة فعلت ما ،احلسن أبا اهلل حياك: فقال ،إبراهيم بن علي أنا: فقلت ؟ املازيار إبراهيم
 جييب يف يدي فأدخلت ،أخرجها: قال ،معي: فقلت ؟ علي بن احلسن حممد أيب وبني بينك

: قال مث ،أطماره بل حىت منتحباً  وبكى عيناه تغرغرت أن يتمالك مل رآها أن فلما فاستخرجتها،
 جلبابه الليل لبس إذا حىت أمرك، من أهبة على وكن رحلك، إىل صر املازيار، ابن يا اآلن لك أذن
 أن فلما منزل إىل فصرت. هناك ستلقاين فإنك! عامر بين شعب إىل صر ظالمه، الناس وغمر

 متنه يف وصرت ومحلت شديداً  وعكمتها راحليت وقدمت رحلي أصلحت بالوقت حسست
 فما ،إلّ  احلسن أبا يا إلّ : ينادي قائم بالفىت أنا فإذا الشعب وردت حىت السري يف جمداً  وأقبلت
 خترقنا حىت وأحدثه حيدثين زال فما ،أخ يا بنا سر: ل وقال بالسالم بدأين قربت فلما حنوه زلت
 فلما. الطائف جبال توسطنا قد وحنن األول، الفجر وانفجر مىن، جبال إىل وسرنا عرفات جبال
 فأوترت، بالوتر وأمرين فصليت الليل، صالة فصل انزل: ل وقال بالنزول أمرين هناك كان أن

 وسار بالركوب وأمرين وركب صالته من فرغ مث والتعقيب، بالسجود أمرين مث منه، فائدة وكانت
 عليه رمل، كثيب أرى نعم: قلت ؟ شيئاً  ترى هل: فقال ،الطائف ذروة عال حىت معه وسرت
: قال مث والرجاء، األمل هناك: ل فقال نفسي طابت رأيته أن فلما ،نوراً  البيت يتوقد شعر، بيت
 فههنا انزل: فقال ،أسفله يف وسار الذروة من احندر أن إىل مبسريه وسرت فسار أخ، يا بنا سر
 أخلفها؟ من فعلى: قلت الناقة، زمام عن خل: قال مث جبار، كل وخيضع صعب، كل يذل
 زمام عن فخليت مؤمن، إال منه خيرج وال مؤمن إال يدخله ال ،(عليه السالم) القائم حرم: فقال

 خيرج حىت أقف أن وأمرين بالدخول فسبقين اخلباء باب من دنا أن إىل معه وسرت وسار راحليت،
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 بأخرى واتزر بربدة اتشح قد جالس به أنا فإذا فدخلت ،السالمة هنأك ادخل: ل قال مث ،إلّ 
 ،اهلوى أمل وأصاهبا الندى عليها تكاثف قد أرجوان كأقحوانة وهو عاتقه على بردته كسر وقد
 بالقصري وال الشامخ بالطويل ليس ،نقي تقي سخي مسح ،رحيان قضيب أو بان كغصن هو وإذا

 اخلدين، سهل ،األنف أقىن احلاجبني، أزج ،اجلبني صلت ،اهلامة مدور القامة مربوع بل الالزق،
 فرد ،بالسالم بدرته رأيته أن فلما. عنرب رضراضة على مسك فتات كأنه ،خال األمين خده على
 جلباب البسوا قد ،سيدي: فقلت العراق أهل عن وسألين وشافهين عليه، سلمت ما أحسن عليّ 
 .أذالء يومئذ وهم ملكوكم، كما لتملكوهنم ،املازيار ابن يا: ل فقال ،أذالء القوم بني وهم الذلة،
 ال أن إلّ  عهد حممد أبو أيب ،املازيار ابن يا: فقال املطلب، وطال الوطن بعد لقد ،سيدي: فقلت
 أسكن ال أن وأمرين أليم، عذاب وهلم واآلخرة الدنيا يف اخلزي وهلم عليهم اهلل غضب قوماً  أجاور
 إىل التقية يف فأنا يب فوكلها التقية أظهر موالكم واهلل قفرها، إال البالد ومن وعرها، إال اجلبال من
 .(عليه السالم) املهدي اإلمام أوصاف ترون كما األوصاف. ( ) (فأخرج ل يؤذن يوم

 أوصاف يسرقون أهنم حقيقة لكم وانكشفت السامري، أتباع ودجل كذب لكم اتضح ،إذن
 .اهلالك صاحبهم أنه يتومهون الذي لليماين وينسبوهنا (عليه السالم) املهدي اإلمام

 :واملقام الركن بني املبايع هو من

 حيسنون، ال فيما الصغرية برؤوسهم يزجوا ومل جبهلهم، اعرتفوا ميسان دجال إّمعات أن لو
 شيطاهنم خديعة وراء انساقوا وقد ولكنهم، املزالق، من جداً  الكثري يف الوقوع أنفسهم، جلنبوا
 املرتبكة أقدامهم هي وها. الظلمات يف بعيداً  وأوغلوا عثارهم، كثُر اخلاوية، روؤسهم وركبوا املريد،
 األحاديث عرض عرب الداللة تستل متأنية، قراءة األحاديث يقرأوا أن فبدل أخرى، مرة هبم تزل

 عن فيتحدثون القرودي، والتقافز التهريج أساليب إىل يلجأون اآلخر، البعض على بعضها
 أن إصداراتنا، من الكثري يف وأثبتنا قلنا، أننا جملرد املريضة خميالهتم تتومهها شيطانية خمططات
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 املهدي هو (عليه السالم) احلسن بن حممد املهدي اإلمام أن على بوضوح تدل الشريفة الروايات
 املهدي، اإلمام ذرية من وهو الزمان، آخر يف يولد ومهدياً  قائماً  أيضاً  هنالك ولكن القائم، وهو
 األخوة كتب يف عليها يطلعوا أن القراء لألخوة ميكن اليت الروايات عشرات عليه دلت وقد

 . األنصار

 :التالية الرواية إليها املشار الروايات مجلة ومن

 امسه واملقام، الركن بني يبايع إنه: فقال املهدي وذكر اهلل رسول مسعت: قال ،حذيفة عن)
 . ( ) (ثالثتها أمساؤه فهذه واملهدي، اهلل وعبد أمحد

 (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول وصية يف ورد ما على الرواية هذه عرضوا اإلّمعات أن لو
 قال: )املقدسة الوصية يف ورد فقد. هبائها أوج يف كالشمس جلية واضحة احلقيقة هلم لظهرت
 رسول فأمال ودواة، صحيفة أحضر احلسن، أبا يا: لعلي وفاته فيها كانت اليت الليلة يف اهلل رسول
 ومن إماماً، عشر إثنا بعدي سيكون إنه علي، يا: فقال املوضع، هذا إىل انتهى حىت وصيته اهلل

 ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا: (وآله عليه اهلل صلى) قوله إىل...  مهدياً  عشر إثنا بعدهم
 املهدي، الثالث واالسم وأمحد، اهلل عبد وهو أيب واسم كامسي اسم، أسامي ثالثة له املقربني، أول
 . (6) (املؤمنني أول وهو

 عبد: )هي أمساء ثالثة املهدي ابن على (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول أطلق تالحظون وكما
 يُبايع الذي املهدي تذكر اليت حذيفة رواية يف الواردة ذاهتا هي األمساء وهذه ،(واملهدي وأمحد اهلل
 املهدي اإلمام بن أمحد هو واملقام الركن بني يبايع الذي املهدي يكون وعليه. واملقام الركن بني
 عليه اهلل صلى) اهلل رسول وصية بنص كذلك مهدي وهو ،(السالم عليهما) احلسن بن حممد
 .(وآله

 :التالية الرواية منها كثرية، وبصيغ املعىن هذا على دلت قد كثرية روايات مثة إن واحلق
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 وأمخلنا ،سناً  أصغرنا األمر هذا صاحب: قال أنه (عليه السالم) الباقر جعفر أيب عن)
 ذي كل يرفع ذلك فعند الغالم ببيعة الركبان سارت إذا: قال ؟ ذاك يكون مىت: قلت. شخصاً 
 . ( ) (الفرج فانتظروا لواء، صيصية

عرب (عليه السالم) املهدي اإلمام ظهور قبل الغالم ببيعة تسري إذن الركبان
ُ
 أي - عنه امل

 .(الفرج فانتظروا): بعبارة الرواية يف - الظهور

 :التال القول إىل دفعهم املعىن هبذا الظهور عصر سامري إّمعات جهل

 سيفعل ماذا (عليه السالم) املهدي فاإلمام واملقام الركن بني املبايع هو احلسن امحد كان إذا)
 (عليه السالم) املهدي ان ام يبايعون الذين 2 2الـ مع االخر هو احلسن أمحد سيبايع هل

 ! (ومهية شخصية

 أنه باعتبار أوىل باب من له بيعة هي (عليه السالم) املهدي اإلمام لرسول البيعة: أقول
 البيعة فإن أخرى جهة ومن. جهة من هذا ،(عليه السالم) به لإلميان فرع برسوله واإلميان املرسل،
 ألبيه مستقلة أخرى بيعة هناك تكون أن إمكانية تنفي ال (عليه السالم) املهدي اإلمام لرسول
 .(عليه السالم) احلسن بن حممد اإلمام

 يليق مشّتيت هتريج اإلّمعات فكالم رسوله، سيبايع املهدي اإلمام أن يقل مل أحداً  فإن وأخرياً 
 .اخلفيفة بعقوهلم

 :الرجعة عن اإلّمعات حديث

 عليهم) املهديني آخر على (عليه السالم) احلسني برجوع تقع الرجعة بأن نقول لنا بالنسبة
 وجيري فيه، حنن الذي هذا عاملنا يف حيصل الذي االمتحان غري جديد امتحان والرجعة ،(السالم

 . حمضاً  الكفر حُمض ومن حمضاً، اإلميان حُمض ملن
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 اليت واملواضعات القوانني عليه جتري فال املادي، العامل هذا عن خمتلف عامل الرجعة وعامل
 .املادة عامل يف عادة جتري

 :قوهلم وهو ميسان، دجال إّمعات كتبه ما خطل يتبني وهبذا

 يف تكون ان ميكن ال عقال مقبولة الغري نصوص وجود وبسبب الرجعة بان احلسن امحد يقول)
 (.هذه حياتنا

 زعم كما عقاًل، النصوص مقبولية بعدم عالقة للمسألة أن نرى وال أبداً، هذا نقل مل فنحن
 عاملنا عن عاملها اختالف منه ُيستدل الرجعة روايات يف ورد ما بعض بأن والقول! اإلّمعات
 .ميسان دجال أتباع من اجلهلة يفهم كما عقالً  مقبولة غري النصوص أن يعين ال املادي

 يسألونا أن فعليهم كتبناه، ما - كعادهتم - يفهموا مل الظهور عصر سامري أتباع كان وإذا
 :الشاعر قال كما ولكن جبهلهم، يرمونا أن ال هلم، لنبني

 تنادي ملن حياة ال ولكن حياً  ناديت لو أمسعت  

 :يلي ما ،اإلّمعات ويكتب

. امل ثل أو باملبدأ الرجعة وهو اخر وجها للرجعة جعل قوله تنسف النصوص ان وجد وحينما)
 (.الفكر او املبادئ من (عليه السالم) احلسني حيمله ما حيمل شخصا يأيت أن أي

 أنفسهم يكلفوا أن دون النصوص، تنسفه للرجعة تفسرينا أن يزعمون اجلهلة هؤالء: أقول
 .دليل بال االهتام غري حيسن ال جاهل من إال يصدر ال رخيص تقّول وهذا البيان، عناء

عليه ) القائم زمن يف األشخاص بعض رجعة عن تتحدث اليت الروايات بعض بأن قولنا أما
 يتعارض ال فإنه - باملبدأ الرجعة مصطلح نستعمل مل وحنن - أمثاهلم وجود منها يُقصد (السالم

 املقصود أن يف واضحاً  يكون أن ينبغي (أمثاهلم وجود) :فقولنا. الرجعة عامل عن األول قولنا مع
 مثة بأن للقول وجه ال وبالتال احلياة، إىل األموات بعض عودة أي املصطلحة، الرجعة ليس منه
 . تنافياً 
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 ؟ حتشيش هذا هل

 :اإلّمعات يقول

 ليجعل خياليا عاملا عنده من افرتض الرجعة عن تتحدث اليت النصوص حمتوى يفهم مل ملا)
 فهم عليه صعب وقد الرجعة، وروايات نصوص وأسرار رموز فك من وليهرب فيه تكون الرجعة
 يعلم ومل األمور من وغريها لديهم االوالد وكثرة للراجعني الطويل العمر عن تتحدث اليت الروايات

 عليهم استعصت قد ألهنم الرجعة كيفية يف يكتبوا مل واحلاليني السابقني العلماء بان جتاهل او
 تلك يف تضارب لديهم حيصل ان دون الرجعة يف الكثرية النصوص تفسري وكيفية الرجعة كيفية

 يصعب ال يسري امر للرجعة اخر عاملا افرتاض فإن وإال وقوهلم، طرحهم مع تعارض او النصوص
 هذه عن سكتوا اقواهلم تضرب سوف النصوص ان وجدوا ملا ولكنهم تصوره الباطن علماء على

 (.املسالة

 ؟ شيئاً  منكم أحد فهم هل

 عليهم استعصت قد ألهنم الرجعة كيفية يف يكتبوا مل واحلاليني السابقني العلماء إن): معىن ما
 تلك يف تضارب لديهم حيصل ان دون الرجعة يف الكثرية النصوص تفسري وكيفية الرجعة كيفية

 ؟!( وقوهلم طرحهم مع تعارض او النصوص

 مل أم وكيفيتها، الرجعة يف وقالوا كتبوا واحلاليني، منهم السابقني إليهم؛ املشار العلماء هل
 وال هلم طرح فال يكتبوا مل كانوا وإن هراء، (يكتبوا مل) اإلّمعات فقول كتبوا قد كانوا إن يفعلوا؟
 مجامجهم يف تضارب عن يتكلمون أتراهم ؟ اإلّمعات يتحدث تعارض أو تضارب أي فعن قول،

 ؟ الصغرية

 الباطن علماء على يصعب ال يسري امر للرجعة اخر عاملا افرتاض فإن): قوهلم معىن ما مث
  ؟ (تصوره
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 أدلة تقدمي عناء صاحبه يكلف ال يسري أمر نعشيه الذي املادي العامل غري عامل افرتاض هل
 ؟ مثالً  لعبة ّمعاتلإل بالنسبة األمر هل ؟ افرتاضه تثبت وبراهني

 مث ؟( السالم عليهم) حممد آل غري أيكونون يكونون، عساهم ومن (الباطن علماء) معىن وما
  ؟ اهلراء هذا قراءة بعد القارئ هبا خيرج أن يُفرتض اليت النتيجة ما

 فليفعلوا (عليه السالم) احلسن أمحد اإلمام قاله ما على النقض يريدون مشتت أتباع كان إذا
 .الطفول اهلراء هذا غري واضح كالم بتقدمي

 :منه حذرنا ما هذا

 :اإلّمعات يقول

 ختبطه ونثبت السابقني العلماء منه حتذر فيما سيقع احلسن امحد ان كيف لكم نثبت سوف)
 ... الرجعة عن تتحدث اليت النصوص ألكثر االفرتاضي هذا وعامله هذا قوله ومعارضة

 أصال هلا عالقة ال فهي: )الكتاب نفس من 66 صفحة يف الرجعة عن متحدثا قال فقد
 (.بالزمان وال باملكان هلا عالقة وال زمان، أو مكان فيها ،ليس باجلهات

 الربزخ وعامل الذر كعامل غييب عامل هو بل باجلسماين ليس عامل يف الرجعة جعل باعتباره
 .مكان وال زمان فيه ليس يقول وكما العامل هذا فمثل لذلك

 الرجعة بان قالت اليت الروايات نفسر ان ميكننا فكيف زمان الرجعة لعامل يكن مل اذا طيب
 او الكوفة اىل الغضب جيش لدخول مزامنة تكون فمرة الظهور عصر من معينة اوقات يف ستكون
 (.مكة يف (عليه السالم) املهدي االمام قيام مع متزامنة وتارة السود الرايات

 : يلي فكما هبا، استشهدوا اليت الروايات أما
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 مجادي بني العجب كل العجب: )يقول (عليه السالم) علياً  مسع عمن اجلارود، أيب عن . 
: فقال منه، تعجب تزال ال الذي العجب هذا ما ،املؤمنني أمري يا: فقال رجل فقام. ورجب
 وذلك بيته، وألهل ولرسوله هلل عدو كل يضربون أموات من أعجب عجب وأي أمك ثكلتك
ر ة   م ن   ي ئ ُسوا ق دْ  ع ل ْيه مْ  الليهُ  غ ض ب   قـ ْوماً  تـ تـ و ليْوا ال   آم ُنوا اليذ ين   أ يُـّه ا ي ا": اآلية هذه تأويل  ك م ا اآْلخ 
 سلك، واد أي أو هلك أو مات: قلتم القتل، اشتد فإذا ،"اْلُقُبور   أ ْصح اب   م نْ  اْلُكفيارُ  ي ئ س  
ْدن اُكم ع ل ْيه مْ  اْلك رية   ل ُكمُ  ر د ْدن ا مُثي " :اآلية هذه تأويل وذلك  أ ْكثـ ر   و ج ع ْلن اُكمْ  و ب ن ني   ب أ ْمو ال   و أ ْمد 
 . ( )( "ن ف رياً 

 صعب أمرنا إن: )فقال ،الكوفة يف يوم يف خطب نهأ (عليه السالم) علي اإلمام عن ورد .6
 حديثنا يعي ال ،لإلميان قلبه اهلل امتحن عبد أو مرسل نيب أو مقرب ملك إال حيتمله ال مستصعب

. ورجب مجادي بني العجب كل عجبا يا ،رزينة أحالم أو ،أمينة صدور أو حصينة، حصون إال
 وسبق أعجب ال ومال :قال املؤمنني؟ أمري يا العجب هذا ما: اخلميس شرطة من رجل فقال

 أموات، ونشر نبات حصد موتات، بينهن صوتات أال احلديث، تفقهون وما فيكم القضاء
 الذي العجب هذا ما ،املؤمنني أمري يا :رجل أيضاً  قال. ورجب مجادي بني العجب كل واعجبا

 هام يضربون أموات منه أعجب يكون عجب وأي أمه اآلخر ثكلت :قال؟  منه تعجب تزال ال
 أنظر كأين النسمة، وبرأ احلبة فلق والذي :قال ؟ املؤمنني أمري يا ذلك يكون أىن: قال ،األحياء

 ولرسوله هلل عدو كل يضربون مناكبهم، على سيوفهم شهروا وقد الكوفة سكك ختللوا قد
 ي ئ ُسوا ق دْ  ع ل ْيه مْ  الليهُ  غ ض ب   قـ ْوماً  تـ تـ و ليْوا ال   آم ُنوا اليذ ين   أ يُـّه ا ي ا": تعاىل اهلل قول وذلك وللمؤمنني

ر ة   م ن    . (6)("اْلُقُبور   أ ْصح اب   م نْ  اْلُكفيارُ  ي ئ س   ك م ا اآْلخ 

 :يلي ما اإلّمعات على يرد

 مل فنحن لنا، أوهامهم به حتدثهم شيء أي نسبة عن يتورعون ال اإلّمعات إن الواضح من . 
 . (الربزخ وعامل الذر كعامل غييب عامل) الرجعة عامل بأن نقل
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 للتدليل (عليه السالم) احلسن أمحد اإلمام ساقها اليت احلجج مواجهة من اإلّمعات هتّرب .6
 .حبرف ولو عليها ينقضوا ومل هذا، املادي عاملنا غري يف تقع الرجعة أن على

 يضربون أموات) عبارة وهو فيها، الشاهد موضع والسيما متشاهبة، هبا أشكلوا اليت الرواية .2
 أهنم واملفرتض أموات، بكلمة الراجعني عن يـُع ربي  كيف: بالقول االعرتاض ميكن إذ! ( األحياء هام

 اجملازي، التعبري باب من عليهم موتى كلمة إطالق إن بالقول ممكن التفسري أن: قيل وإذا أحياء؟
 إىل حتتاج الرواية إن وهو املطلوب ثبت إذن: يقال عليه، كانوا ما باعتبار موتى مساهم فهو

 .الباردة والتخرصات والظنون التأويالت على تبىن ال والعقائد له، تذهبون ما منها لُيفهم التأويل

عليه ) املهدي اإلمام زمن يف حيصل ذلك أن على الرواية يف دليل ال تقدم ما كل عن عدا .2
 . (السالم

عليه ) املهدي اإلمام زمن يف ستقع أهنا وعلى الرجعة، وقوع على داللتها متام فُرض لو بل .5
 وما املهديني، روايات ذلك مجلة ومن والروايات، األدلة من جداً  بالكثري معارضة فإهنا (السالم
 اإلمام زمن يف تقع أن ميكن ال الرجعة أن على أدلة من (عليه السالم) احلسن أمحد اإلمام ساقه

 .(عليه السالم) املهدي

 :مشّتتية ختبطات

 أيب عن ،صبيح بن الوليد عن: )التالية الرواية على (عليه السالم) احلسن أمحد السيد قعلّ 
 فقمت ،مطاويها على ردها ،وليد يا: وقال ثياباً  إلّ  فألقى يوماً  عليه دخلت: قال أنه اهلل، عبد
 بن املعلى بقيام يديه بني قيامي شبه فأنه خنيس، بن املعلى اهلل رحم: اهلل عبد أبو فقال يديه، بني

 على عدوه فيها اهلل سلط بالء دار الدنيا إني  دنيا، أفلل دنيا أفلل :ل قال مث. يديه بني خنيس
 وأشار ،هنا ها: فقال ؟ الدار تلك وأين فداك جعلت: فقلت. هكذا ليست دارا بعدها وإن وليه،
 .(األرض إىل بيده
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 ستكون اليت األوىل السماء إىل متتد الدنيا السماء كل يف جتليات لألرض إن: )قائالً  قعلّ 
 فيه نعيش الذي هذا غري لألرض آخر جتلي يف كانت وإن األرض يف أيضاً  فالرجعة الرجعة، فيها
 (.اجلسماين العامل هذا يف

 يفهمه مل ما وهذا األوىل، السماء يف يقع لألرض جتل   عن يتكلم (عليه السالم) اإلمام: أقول
 :التال وكتبوا ختبطاً، فرأوه مشتت، إّمعات

 يف تكون الرجعة بان االول كالمه يف احلسن امحد قال فقد التخبط هذا اىل احبيت انظروا)
 يستطع مل الرواية هذه عن سئل حينما ذلك بعد مث الدنيا السماء هناية يف هي اليت االوىل السماء

 اجلسماين للعامل خاضعة ليست ارض يف ولكن ايضا االرض يف ستكون الرجعة ان يفرتض ان إال
 الرجعة ان افرتض اليت االوىل السماء مع االمر هو كما واملكان للزمان خاضعة غري اهنا مبعىن اي

 ! (فيها تكون

 ذلك وكل األوىل، السماء يف تقع ال أرض عن يتكلم اإلمام أن تومهوا اجملانني هؤالء إن واضح
 .لألرض جتلياً  كوهنا معىن يفهمون ال ألهنم

 : كالمهم وهذا اآلخرة، عن وإمنا الرجعة، عن تتحدث ال الرواية أن يفرتضون اإلّمعات إن مث

 عن اصال يتحدث ال انه لوجدت النص يف متعنت فلو التخبط هذا كل ملاذا ادري وال)
 (. االخرة احلياة وعن الدنيا احلياة عن االمام فيه يتحدث فالنص الرجعة

 على عدوه فيها اهلل سلط بالء دار الدنيا إني : )بقوله الدنيا وصف (عليه السالم) اإلمام
 يستلزم بعدها إهنا ومعىن(. هكذا ليست داراً  بعدها وإن: )بقوله األخرى الدار وصف مث ،(وليه
 . الرجعة إنكار عليه يرتتب اآلخرة بأهنا والقول ثالثة، اهلل أيام ألن ؛الرجعة هي تكون أن

 يقوم يوم ؛ثالثة اهلل أيام :يقول (عليه السالم) اهلل عبد أبا مسعت: )قال احلناط، موسى عن
 .( )( القيامة ويوم ،الكرة ويوم ،(عليه السالم) القائم
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 ! حرامي امسك

عليه ) اهلل عبد أيب عن]: يلي ما (الكربى اهلل أيام ثالث الرجعة) كتاب من 69ص يف ورد
 سنة، ألف مخسني مقداره كان يوم يف القرآن يف مقداره اهلل ذكر الذي اليوم عن ُسئل أنه (السالم
عليه ) املؤمنني أمري وميلك سنة، ألف مخسني كرته يف ملكه فيكون اهلل رسول كرة وهي: )فقال

 (.سنة ألف وأربعني أربعاً  كرته يف (السالم

 عامل يف يوجد هل: (عليه السالم) احلسن أمحد السيد سئل وأمثاهلا، الرواية هذه ضوء وعلى
 ؟ العامل هذا يف احلال هو كما زمن الرجعة

 الرجعة يف يوجد ولكن اجلسمانية، احلياة يف عندنا الذي كهذا زمن يوجد ال: فأجاب
 ُأستخدم ذكرهتا اليت الرواية يف تالحظ وهلذا العامل، ذلك يناسب مبا آن بعد آن ومضي أحداث
ئ ك ةُ  تـ ْعرُجُ ﴿ الرجعة يف املدة لبيان والروح املالئكة عروج حدث ميثل الذي اليوم  يف   إ ل ْيه   و الرُّوحُ  اْلم ال 
ارُهُ  ك ان   يـ ْوم   ني   م ْقد   .[ [2:املعارج]﴾ س ن ة   أ ْلف   مخ ْس 

 :قائلني ،اإلّمعات عليه علق النص هذا

 قال السماء ويف الرجعة يف سنة الف مخسني مقداره الذي اليوم بان 69 ص يف يقول)
ئ ك ةُ  تـ عْرُجُ }:تعاىل ْقد ارُهُ  ك ان   يـ وْم   يف   إ ل يْه   و الرُّوحُ  اْلم ال  ني   م   بان صرحية اآلية وهنا. {س ن ة   أ ْلف   مخ ْس 

 عروج مدة هي املدة هذه وان راجعني ألشخاص وجود وال اهلل اىل يعرجون من هم والروح املالئكة
 ! (طويلة سنني االوىل السماء يف ميكثون بأهنم ادعى كما وليس تعاىل اهلل اىل والروح املالئكة

 ؟! الشعيب املثل يقول كما عينك عيين حتدث كهذه سرقة رأيتم هل: أقول

 يف الواردة األفراد يعيشها اليت جداً  الكبرية األرقام إىل يشري (عليه السالم) احلسن أمحد اإلمام
 منها املقصود أن إىل وينبه املادي، العامل وقوانني مواضعات مع بالتأكيد تتناسب ال واليت الرواية،
 مخسني) رقم الرواية يف اسُتخدم وهلذا عاملنا، عن خمتلف عامل يف حتدث الرجعة أن إىل اإلشارة
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 إن أي األرضي، يومنا عن خيتلف املالئكة عروج يوم أن إىل اإلشارة منه براد الذي( سنة ألف
 .املادي األرضي عاملنا يف حالنا هو كما للزمان خاضعة غري املالئكة

 يدع   ومل ،(الرجعة يف سنة ألف مخسني مقداره الذي اليوم إن) يقل مل تالحظون كما فاإلمام
 ! الكذبة مشتت أتباع زعم كما( طويلة سنني األوىل السماء يف ميكثون بأهنم)

 :أخرى مرة باملثل الرجعة

: رجعتان الرجعة] :22ص (الكربى اهلل أيام ثالث الرجعة) كتاب يف احلسن أمحد اإلمام قال
 ذلك تناسب وبأجساد بأنفسهم" األوىل" الرجعة عامل يف ورجعة مب ث لهم، القائم قيام يف رجعة
 .[والثاين األول واالمتحان حاهلم اهلل ينسيهم أن بعد العامل

 من املخلصني بعض هم القائم مع يبعثون الذين الكهف أصحاب أنّ  روي ما أما]: وقال
 أنفسهم، هم املقصود فليس األشرت، كمالك علي املؤمنني أمري وأصحاب ، اهلل رسول أصحاب

 أصحاب من رجالً  هناك إنّ  أي القائم، أصحاب من نظائرهم هو الروايات هذه يف املراد بل
 اهلل وطاعة اهلل ذات يف والشدة والقيادة واحلنكة الشجاعة يف األشرت مالك نظري هو القائم

 مالك بأنه األئمة يصفه فلذلك األشرت، مالك هبا امتاز اليت الصفات من وكثري الكرمية واألخالق
 .[األشرت

 بالدليل، يبدأ أن البد عليه النقض يريد فمن الدليل، عليه أقام هذا احلسن أمحد اإلمام قول
 ؟ تام دليل نقض لغريهم أو اإلّمعات هلؤالء وأىن

 :كثرية أدلة من واحد وهو التالية، الرواية به تصدع الذي الدليل نقض ميكنهم فهل

 يقوم يوم ؛ثالثة اهلل أيام :يقول (عليه السالم) اهلل عبد أبا مسعت: )قال احلناط، موسى عن
 . ( )( القيامة ويوم ،الكرة ويوم ،(عليه السالم) القائم
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 مرافقة الرجعة تكون أن ميكن ال وعليه الرجعة، يوم عن خمتلفاً  يوماً  القائم يوم تعدّ  الرواية هذه
 عليه تنص ما خالف وهذا القائم، يوم مع واحداً  يوماً  هذه احلالة يف ستكون ألهنا القائم لعصر
 .الرواية

 :قوهلم - اإلّمعات هؤالء من عجيباً  يكن مل وإن - حقاً  الغريب العجيب ومن

 يف تعاىل اهلل وعدنا الذي األصغر احلشر سيقع فكيف املدعي هذا يقول كما االمر كان ولو)
ُْشرُ  و يـ وْم  } كتابه نْ  حن  ينْ  فـ وْجًا أُمية   ُكلِ  م   حتدث ما سيكون وكيف{ يُوز عُون   فـ هُمْ  ب آي ات ن ا يُك ِذبُ  مم 
 ! (حمضا الكفر حمض ومن حمضا االميان حمض من كل رجعة من (السالم معليه) البيت اهل به

 إننا يعين ال هذا فقولنا القائم، زمن يف تقع يف باملثل رجعة هناك إن نقول حني اهلل سبحان
 فيها يرجع ،(السالم عليهم) املهديني آخر حكم هناية بعد أي وقتها، يف تقع رجعة وجود ننفي
 حيرك الذي هذا معوج منطق أي أدري فال حمضاً، الكفر حمض ومن حمضاً، اإلميان حمض من

 ؟ بالقحطاين املتسمي أتباع عقول

 ! خلبازه اخلبز دع: القائل صدق

 يدسوا أن قبل يتعلموا أن أو ألهله، العلم يرتكوا أن العقول ضعاف األتباع هؤالء على كان
 ! راكسون فتنتهم وحل يف فإهنم فتنة، أصحاب ألهنم ولكن الضيقة، اجلحور يف أنوفهم

 :التالية الرواية يفهمون كيف امسعوا

 ُرُسل ن ا ل ن نُصرُ  إنيا": وجل عز اهلل قول: له قلت: قال اهلل، عبد أبا عن ،دراج بن مجيل عن)
ني ا احل ي اة يف آم ُنوا و اليذين    أنبياء أن علمت أما ،الرجعة يف واهلل ذلك: قال ،"األ شه ادُ  يق ومُ  و يوم   الدُّ
 و اْست م عْ ": قال .الرجعة يف فذلك ينصروا، ومل قتلوا قد وأئمة وقتلوا، الدنيا يف ينصروا مل كثرياً  اهلل
 هي :قال ،"اخْلُُروج   يـ ْومُ  ذ ل ك   ب احلْ قِ  الصيْيح ة   ي ْسم ُعون   يـ ْوم  *  ق ر يب   ميك ان   م ن اْلُمن اد   يـُن اد   يـ ْوم  

 (.الرجعة
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 :يلي كما مشتت أتباع يفهمها

 عامل يف وليس هذا عاملنا يف اي الدنيا احلياة يف رسله سينصر اهلل ان اىل تشري الرواية هذه)
 اىل رجعتهم يف ينصرهم ان لزم االزمان تلك يف ينصرهم مل وملا بالنصرة اهلل وعدهم قد ألهنم اخر
 يف النصرة تلك كانت ولو املعىن هبذا صرحية اآلية الن اخر غييب عامل اىل رجعتهم يف وليس الدنيا
 ويلقي ايضا العامل ذلك يف القيامة يوم حقهم سيأخذ اهلل فإن النصرة إىل احتاجوا ملا الغيب عامل

 (.النار يف بأعدائهم

 (عليه السالم) احلسن أمحد اإلمام عنه حتدث كما الرجعة عامل يصفون يفهمون اجلهلة هؤالء
 وبالتال غييب، عامل بأنه - عاملنا هلا خيضع اليت واملكان الزمان لقوانني خيضع ال الذي العامل أي -
 ! اآلخرة عامل نفسه فهو

 غاب ما فالغيب اإلطالق، على حسداً  الناس أكثر عليه حيسدهم ال للغيب الفهم هذا طبعاً 
 خاضع حمسوس شيء يكون فرمبا. الغائب الشيء بطبيعة له عالقة وال وعينا، أو حواسنا، عن

 لزمان خيضع ال ذهين شيء يكون ورمبا غيب، بالنتيجة إنه أي عنا، غائباً  واملكان الزمان لقوانني
 .بغيب وليس لنا، حاضر ذلك مع وهو مكان، أو

 واملكان، للزمان اخلاضع الدنيوي عاملنا يف حصلت وقائع عن تتحدث آيات الكرمي القرآن ويف
 :اآليات هذه وهاكم الغيب، من بأهنا ُوصفت ذلك ومع

يه   اْلغ ْيب   أ نـْب اء   م نْ  ذ ل ك  ﴿ ْيه مْ  ُكْنت   و م ا إ ل ْيك   نُوح  م ُهمْ  يـُْلُقون   إ ذْ  ل د   و م ا م ْرمي    ي ْكُفلُ  أ يُـُّهمْ  أ ْقال 
ْيه مْ  ُكْنت   ُمون   إ ذْ  ل د    [.22: عمران آل] ﴾خي ْت ص 

ا اْلغ ْيب   أ نـْب اء   م نْ  ت ْلك  ﴿ يه  ا قـ ْبل   م نْ  قـ ْوُمك   و ال   أ ْنت   تـ ْعل ُمه ا ُكْنت   م ا إ ل ْيك   نُوح   إ ني  ف اْصرب ْ  ه ذ 
 [.29: هود] ﴾ل ْلُمتيق ني   اْلع اق ب ة  

يه   اْلغ ْيب   أ نـْب اء   م نْ  ذ ل ك  ﴿ ْيه مْ  ُكْنت   و م ا إ ل ْيك   نُوح  : يوسف] ﴾مي ُْكُرون   و ُهمْ  أ ْمر ُهمْ  أ مْج ُعوا إ ذْ  ل د 
 06.] 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ...................... .......................91

 ي ْسم ُعون   يـ ْوم  ﴿: تعاىل قوله يف املذكورة الصيحة أن مشتت أتباع يزعم أن الغريب ومن
 أينما الصيحة وكأن القائم، خروج تسبق اليت الصيحة نفس هي ﴾اخْلُُروج   يـ ْومُ  ذ ل ك   ب احلْ قِ  الصيْيح ة  
 .هذا زعمهم على دليالً  يقيموا مل إهنم واألغرب! غري ال العالمة تلك تعين فهي ذُكرت

 خروج تسبق عالمة وليست بالرجعة، إيذان الصيحة هذه كون عن مشتت أتباع غفل ملاذا مث
 إذن الداعي وما املهدي، اإلمام خروج قبل حتصل الرجعة أن يرون لعلهم أ ؟ (عليه السالم) اإلمام
 ال أسئلة ؟ موجوداً  – يرجع من أول وهو - احلسني اإلمام كان طاملا املهدي اإلمام لوجود برأيهم
 ؟! عنها جييبوا مل فلماذا خطرت قد كانت وإن رأس، يف ّمعاتلإل خطرت قد أظنها

 : املزعوم األرواح رجوع

 الذي النص هذا فاقرأ( شي يشبه ما شي) العامي املثل عليه ينطبق اً نصّ  تقرأ أن أردت إذا
 :اجلهلة اإلّمعات كتبه

 لألنبياء الطاهرة االرواح رجوع سيكون الوقت ذلك يف الن بالصيحة قرنت الرجعة بان احلق)
 كما حمتواها سيكون الصيحة فإن لذلك إميانه حسب كال اخللص املؤمنني لتسدد واالئمة والرسل
 روحه ستكون بل الدنيا اىل جبسمه يرجع لن فعلي ، وشيعته علي مع احلق بان النصوص ذكرت
 من عليه واالستدالل فهمه نستطيع وهذا مرمي، بن عيسى شبيه اليماين املهدي لوزير مسددة
:  قائم وأنا متكئ وهو املؤمنني أمري مسعت: ) قال األسدي عباية عن وردت اليت الرواية خالل
 العرب كور كل من والنصارى اليهود وألخرجن حجراً، حجراً  دمشق وألنقضن منرباً، مبصر البنني

 متوت؟ بعدما حتىي انك خترب كأنك املؤمنني أمري يا: له قلت: قال هذه، بعصاي العرب وألسوقن
 (.20ص 52ج األنوار حبار( مين رجل يفعله مذهب غري يف ذهبت عباية يا هيهات: فقال

 على الرتكيز فعلينا املشّتتية، اهلرائية اخللطة هذه عناصر بني الربط مت كيف نفهم أن أردنا إذا
 :يلي وكما فقرة، فقرة النص فقرات
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 والرسل لألنبياء الطاهرة األرواح رجوع سيكون الوقت ذلك يف ألن بالصيحة قرنت الرجعة)
 ! ( واألئمة

 الرجعة اقرتنت ملاذا: التال السؤال - أعاله الفقرة حبسب - مشتت مجاعة سألنا لو
 بالصيحة؟

 األرواح رجوع سيكون الوقت ذلك يف ألن: هو الفقرة نفس من واضحاً  يظهر كما فاجلواب
 ! واألئمة والرسل لألنبياء الطاهرة

  ؟ لكم بالنسبة الرجعة هي ما: اآلن نسألكم طيب

 هي - الصدد هذا يف كتبهم يقرأ من يعرف وكما عرفنا، أن سبق كما - الرجعة: اجلواب
 ! األرواح رجعة

 الوقت ذلك يف ألن ؛بالصيحة اقرتن( الرجعة)=  األرواح رجوع: هبا خنرج اليت احلصيلة
 !! األرواح رجوع سيكون

( ب) بـ اقرتنت الرجعة، هي اليت( أ) إن: يقولون اإلّمعاتف سخيفة، كوميديا هذه أليست
 (.أ) هي كانت( ب) بـ اقرتاهنا وقت يف( أ) ألن ؛الصيحة متثل اليت

 لذلك): قوهلم وهي تقدم ما على رتبوها اليت العبارة ونقرأ املشّتيت، اهلراء توضيح يف لنستمر
 !( وشيعته علي مع احلق بان النصوص ذكرت كما حمتواها سيكون الصيحة فإن

 الوقت ذلك يف ألن بالصيحة قرنت الرجعة): السابق قوهلم على مستند (لذلك): قوهلم
 حمتوى سيكون ملاذا: سألناهم فلو ،(واألئمة والرسل لألنبياء الطاهرة األرواح رجوع سيكون
 ؟ وشيعته علي مع احلق إن الصيحة

 !  أرواح رجعة ستكون الرجعة ألن: اجلواب
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 لوزير مسددة روحه ستكون بل الدنيا اىل جبسمه يرجع لن فعلي): الفقرة هذه بعد قالوا وهلذا
 ! ( مرمي بن عيسى شبيه اليماين املهدي

 كون وبني ،(وشيعته علي مع احلق إن): الصيحة حمتوى كون بني عالقة ال فإنه ترون وكما
 علياً  إن: تقل مل فالرجعة. الفاسدة مشتت أتباع عقول يف إال اللهم يزعمون، كما روحية الرجعة
 ! اخلبال منطقة إىل مشتت أتباع خبيال األوهام لتذهب بروحه سريجع

 (عليه السالم) علي روح تسدده اليماين املهدي وزير أن فكرة يفهمون كيف حقاً  أدري ال مث
 يف قال أن الطويل لصاحبهم سبق فقد ،(عليه السالم) عيسى وروح (عليه السالم) احلسني وروح
 اليماين نفسهما ومها احلسني نفسه هو عيسى بان القول من البد وهنا: )(الروحية الرجعة) كتاب
  ؟ (بروحيهما مسدداً  يكون الذي( عليه السالم) املهدي وزير

 أي ذلك ويكون: )التالية بالصورة التسديد يفهمون بأهنم أذكركم الغرابة وجه يتضح ولكي
 تسدده املؤمن فوق تكون حبيث الراجعة الروح وهيمنة األصلية روحه خبمول للمؤمن الروح تأييد
 !  (وتؤيده

 هلا ستكون( عيسى وروح احلسني، وروح علي، روح) املتعددة األرواح هذه من روح أية ،إذن
 العمل لتقاسم بينها اتفاقاً  ستعقد األرواح هذه أن يرون لعلهم أم األخرى، األرواح على الغلبة
 ؟! مثالً 

 من بروحه سريجع (عليه السالم) علياً  أن على استدلوا بأهنم اإلّمعات قول يف اآلن لننظر
 . عباية رواية

 على منه يستدل أن ميكن أبداً  شيء فيها يرد ومل أصاًل، الرجعة عن تتحدث مل الرواية: أقول
 هذه يفعل من إن يعين فهو (مين رجل يفعله): (عليه السالم) قوله أما. املزعومة الروحية الرجعة
 : التالية الرواية يف ورد كما له يفعله ما نسبة تصح ولذلك لعلي، ينتسب رجل هو األمور
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 جيور أو بعدل الرجل يقوم قد: يقول (عليه السالم) اهلل عبد أبا مسعت: قال ،خدجية أيب عن)
 . ( ) (هو فهو بعده، من ابنه ابن أو ابنه ذلك فيكون به، قام يكن ومل إليه وينسب

 :جهل وكذب

كتب أتباع حيدر   (الرجعة وزمان مكان يف اخرى مرة يتناقض احلسن امحد) :حتت عنوان
 .("عليها وردود املهديني روايات حول شبهات" عنوان وحتت كتب: )مشتت التال

، وإمنا كاتب هذه (عليه السالم)فالكاتب ليس اإلمام أمحد احلسن  ،وهذا كذب منهم
 .(جامع األدلة)السطور، يف كتابه 

 يكون من الينا يأيت أي باملثل تكون الرجعة بان وقال نفسه مع تناقض مث: )... وكتبوا كذلك
 (.ومبادئه تضحيته يف (عليه السالم) احلسني مثل

يرجع باملثل كما  (عليه السالم)وهذه أكذوبة مشتّتية أخرى، فنحن ال نقول بأن احلسني 
زعموا، بل نقول سريجع بشخصه، وإن الرجعة اليت تقع بعد عاملنا هذا ستحدث بعودة أشخاص 

 .ممن حُمضوا اإلميان، وممن حمضوا الكفر

، وجوايب (جامع األدلة)، من الشبهات اليت ذكرهتا يف كتاب (الشبهة األوىل) مث جاءوا بـ
 : عليها، وكما يلي

 البيت أهل منا رجل ليملكن واهلل: يقول (عليه السالم) جعفر أبا مسعت: قال ،جابر عن)
 .القائم موت بعد: قال ؟ ذلك فمىت: قلت: قال .تسعاً  ويزداد سنة، ثالمثائة موته بعد األرض
 .موته إىل قيامه يوم من سنة، عشرة تسع: قال ؟ ميوت حىت عامله يف القائم يقوم وكم: قلت: قال
 الدنيا إىل املنصور خيرج مث: قال. سنة مخسني ،نعم: قال ؟ هرج موته بعد فيكون :قلت: قال

 كل الناس قتل ما األنبياء ذرية من هذا كان لو يقال حىت ويسيب فيقتل أصحابه ودم دمه فيطلب
                                                           

 .282ص  ج: الكافي - 
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 فإذا ،اهلل حرم إىل يلجئونه حىت عليه فيكثرون وأسودهم، أبيضهم عليه الناس فيجتمع القتل، هذا
 لنا عدو كل فيقتل للمنتصر، غضباً  الدنيا إىل السفاح وخرج املنتصر، مات عليه البالء اشتد
 أبو قال مث. تسعاً  ويزداد سنة ثالمثائة ويعيش أمره، له اهلل ويصلح كلها، األرض وميلك جائر،
 احلسني، املنتصر ،جابر يا ؟ والسفاح املنتصر من تدري وهل ،جابر يا: (عليه السالم) جعفر

: قال (عليه السالم) الصادق اإلمام عن وورد. أمجعني عليهم اهلل صلوات املؤمنني أمري والسفاح
 موسى مع بعثوا كما نبياً  سبعون ومعه معه قتلوا الذين أصحابه يف (عليه السالم) احلسني ويقبل
 هو (عليه السالم) احلسني فيكون اخلامت (عليه السالم) القائم إليه فيدفع (عليه السالم) عمران بن

  .((عليه السالم) حفرته يف به ويواري وحنوطه وكفنه غسله يلي الذي

 :، فهو التال(عليه السالم)أما تعليقي الذي نسبوه تدليساً، وكذباً لإلمام أمحد احلسن 

 بعد حيكمون مهديني وجود تؤكد روايات من ورد ما مع تتعارض ال احلقيقة يف الروايات هذه]
 أو فاملهدي متاماً، ممكن الروايات من الطائفتني هاتني بني فاجلمع. (عليه السالم) املهدي اإلمام
 ومواراته تغسيله أمر وتكفله عليه (عليه السالم) احلسني اإلمام رجعة إىل الروايات تشري اليت القائم
 املهدي، اإلمام بعد حيكمون الذين عشر اإلثين املهديني من األخري أو عشر الثاين املهدي هو
 الفهم هذا حبسب فالرجعة الرجعة، حتصل مبوته والذي له عقب ال الذي هو املهدي فهذا

 .[عشر اإلثين املهديني حكم ينتهي أن بعد حتصل الصحيح

بإيراد الكلمات التالية اليت كتبها اإلمام أمحد احلسن، وكما  اإلّمعاتهذا التعليق أشكل عليه 
 :يلي

 الدنيا هذه يف يكون هذا أن يقبل ال والواقع فالعقل" :2 ص الرجعة كتاب يف ادعيت انك)
 ال يكادون الذين هلؤالء نفعل ماذا ولكن العقالء عند مقبول غري الفهم هذه، وهذا حبدودها
 ."قوال يفقهون
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 كل يف جتليات لألرض إن. خطاك وسدد اهلل نعم، وفقك" :65ص الرجعة كتاب يف ويقول
 وإن األرض يف أيضا الرجعة، فالرجعة فيها ستكون اليت األوىل السماء إىل متتد الدنيا السماء
 .("اجلسماين العامل هذا يف فيه نعيش الذي هذا غري لألرض آخر جتلي يف كانت

 :بالتال اإلّمعاتوبعد إيراد هذه األقوال علق 

 اجلسماين العامل هذا يف تكون لن الرجعة بان يقول فمرة...  التناقض هذا اىل احبائي انظروا)
 بعدما اجلسماين العامل هذا اىل انسان أي يرجع ان ميكن وال االوىل السماء يف روحاين عامل يف بل

 فاملهدي" اخر موضع يف يقول مث قوال، يفقه ال بانه القول هذا خالف يقول من واهتم فيه عاش
 تغسيله أمر وتكفله عليه (عليه السالم) احلسني اإلمام رجعة إىل الروايات تشري اليت القائم أو

 اإلمام بعد حيكمون الذين عشر اإلثين املهديني من األخري أو عشر الثاين املهدي هو ومواراته
 انت وها الرجعة يف اطروحتك ذهبت واين ال ام عاملنا يف ممكنة الرجعة ان ، فهل"املهدي
 املوعود واليماين ووزيره املهدي لإلمام الداعي بان لنا ثبتوا البيت اهل بان نقول لذلك .تنقضها
 .سفاهة انه ام علم هو املتناقض الكالم هذا فهل بالرجعة بعلمه يعرف

 احلسني فهل واضح تناقض وهذا باجلسماين ليس اخر عامل يف لالئمة الرجعة تكون ان او
 الذي هو انه تقول فكيف السماء يف كان واذا السماء اىل ام االرض اىل يرجع (عليه السالم)

انتهى كالم  .(السماء يف الرجعة بان تقول فكيف االرض يف كان واذا املهديني اخر يدفن
 .اإلّمعات

 :ويرد عليه

 إنسان أي يرجع أن ميكن ال): أبداً  (عليه السالم)قبل كل شيء، مل يقل اإلمام أمحد احلسن 
، بل مل يرد مثل هذا الكالم يف كتبنا، وهي يف املتناول، (فيه عاش بعدما اجلسماين العامل هذا إىل

مشتت إن رجوع  إّمعاتوليفهم . فليدلونا على املوضع الذي ورد فيه ما نسبوه لنا كذبًا وزورا
بعض من كانوا يعيشون يف هذا العامل مرة أخرى، كما حدث لصاحب احلمار مثاًل مل نقل إنه 

ا نتحدث نتحدث عن عامل الرجعة الذي يرجع فيه كل من ممنوع، وليس حديثنا فيه أصالً، وإمن
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؟ حنن إذن نؤمن  حمض اإلميان، ومن حمض الكفر، هذا العامل هل هو ذاته عاملنا املادي، أم غريه
بأن هناك أناسًا عاشوا بيننا، مث ماتوا ورجعوا إىل عاملنا هذا نفسه، ولكننا نقول إن عامل الرجعة 

أنه سيشمل كل من حمض اإلميان، وكل من حمض الكفر سيكون الذي وصفته الروايات، ونصت 
مشتت حىت أن يواجهوا دليلنا،  إّمعاتيف عامل آخر، وقد ذكرنا األدلة على كالمنا، ومل يستطع 

عليه )فصاروا كاجلرذان يبحثون عن إشكال هنا، أو شبهة هناك، وكالمهم عن رجعة احلسني 
 .القبيل ومواراته املهدي األخري من هذا (السالم

ويف اجلواب، أقول ال تعارض بني كون عامل الرجعة يف أرض غري هذه األرض وبني كون 
ستحصل يف جتل  آخر  (عليه السالم)احلسني سريجع ليواري املهدي األخري، فرجعة احلسني 

 .لألرض وليس يف صورهتا املادية هذه، واملواراة ستتكون هناك

ستتجه صعوداً باجتاه السماء األوىل، حيث  (عليه السالم) فاملسرية اإلنسانية بعد ظهور القائم
  .( ) عامل الرجعة

  :ويواصل أتباع السامري كالمهم، قائلني

 : النص هذا يف احلسن امحد سيقول ماذا اذن)

 أهل أكثر هبا مجع وقد الكوفة يرد حىت كلها الرايات بتلك( احلسني اي) يسري مث).... 
 هذا من اهلل رسول بن يا له فيقولون املهدي خرب وبأصحابه به يتصل مث معقال له جيعلها األرض
 وهو يريد، وما هو من ننظر حىت إليه بنا اخرجوا( عليه السالم) احلسني فيقول بساحتنا نزل الذي
 احلسني فيخرج. اهلل إال األمر بذلك يرد مل وانه ليعرفه وانه( عليه السالم) املهدي انه واهلل يعلم
 سيوفهم مقلدين املسوح وعليهم املصاحف أعناقهم يف رجل آالف أربعة يديه وبني( السالمعليه )

 هذا عن سائلوا فيقول ،(عليه السالم) املهدي بقرب ينزل حىت (عليه السالم) احلسني فيقبل
 املهدي عسكر إىل (عليه السالم) احلسني أصحاب بعض فيخرج يريد، وماذا هو من الرجل
 أصحاب فيقول. يريد وماذا هذا صاحبكم ومن اهلل حياكم انتم من اجلائل العسكر أيها فيقولون

                                                           

حديث عن الرفع يلقي الضوء على ما ذكرته ( عليه السالم)للسيد أحمد الحسن  ( ج - مع العبد الصالح)في كتاب  - 
 .في المتن
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 واإلنس اجلن من أنصاره وحنن (عليه السالم) حممد آل مهدي هذا( عليه السالم) املهدي
 (عليه السالم) املهدي إليه فيخرج هذا وبني بيين خلوا( عليه السالم) احلسني يقول مث .واملالئكة
 هراوة فأين حممد آل مهدي كنت إن(: عليه السالم) احلسني فيقول العسكرين، بني فيقفان
 وعمامته الفاضل ودرعه وبردته وخامته( تسليما وسلم وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول جدي

 الذي واملصحف وتاجه الرباق وجنيبه يعفور ومحاره دلدل وبغلته العضباء وناقته وفرسه السحاب
 أن أسالك اهلل رسول بن يا( عليه السالم) احلسني يقول مث( ... عليه السالم) املؤمنني أمري مجعه
 أن اهلل وتسأل الصلد احلجر هذا يف( تسليما وسلم وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول هراوة تغرس
: ويبايعوه يطيعوه حىت( عليه السالم) املهدي فضل أصحابه يري أن إال بذلك يريد وال فيه ينبتها
 احلسني عسكر تظل حىت وتورق وتفرع فتعلوا فتنبت فيغرسها اهلراوة( عليه السالم) املهدي ويأخذ

 (.عليه السالم)

 احلسني فيبايعه أبايعك حىت يدك مد اهلل رسول بن يا أكرب اهلل( عليه السالم) احلسني فيقول
 ...(.  آالف أربعة إال عسكره وسائر( عليه السالم)

 من وهو (عليه السالم) للمهدي الراية سلم من هو (السالم عليه) احلسني ان نشاهد هنا
 من ثانية مرة الراية استلم (عليه السالم) احلسني ان حصل فكيف املشرق من السود بالرايات جاء

 ماذا ام املهديني اخر ليدفن جديد من وقام قتل هل طوال سنوات بعد عشر الثاين املهدي
 .اإلّمعاتانتهى االقتباس من كالم  .(حصل

 :الجواب

االستدالل بشيء فرع لثبوته، أي البد أن نثبت أواًل صحة منت النص، مث جنعله دلياًل بعد 
 ! ذلك، ولكن أتباع حيدر مشتت ال يهمهم أن يستدلوا باألوهام على األوهام
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عليه )هذه الرواية وردت يف مصادر كثرية، بعضها عربت عن الرجل الذي يلتقي باملهدي 
، (6) ، واهلداية الكربى( ) ، كما يف حبار األنوار(احلسين)، وأخرى أمسته (احلسني)بأنه  (السالم

 . على سبيل املثال

 .إذن على أتباع السامري حتقيق الرواية، وإثبات صورهتا الصحيحة قبل التورط باالستدالل هبا

                                                           

ثم يخرج الحسني الفتى الصبيح الذي نحو الديلم : )... 2  – 2 ص 28العالمة المجلسي ج -ورد في بحار األنوار  - 
يصيح بصوت له فصيح يا آل أحمد أجيبوا الملهوف، والمنادي من حول الضريح فتجيبه كنوز هللا بالطالقان كنوز ! 

د، على البراذين الشهب، بأيديهم الحراب، ولم يزل وأي كنوز، ليست من فضة وال ذهب، بل هي رجال كزبر الحدي
عليه )فيتصل به وبأصحابه خبر المهدي . يقتل الظلمة حتى يرد الكوفة وقد صفا أكثر األرض، فيجعلها له معقال

؟ وما  اخرجوا بنا إليه حتى ننظر من هو: يا ابن رسول هللا من هذا الذي قد نزل بساحتنا، فيقول: ، ويقولون(السالم
؟ وهو وهللا يعلم أنه المهدي، وأنه ليعرفه، ولم يرد بذلك األمر إال ليعرف أصحابه من هو ؟ فيخرج الحسني  يدير

إن كنت مهدي آل محمد فأين هراوة جدك رسول هللا صلى هللا عليه وآله وخاتمه، وبردته، ودرعه الفاضل، : فيقول
الدلدل، وحماره اليعفور، ونجيبه البراق، ومصحف أمير وعمامته السحاب، وفرسه اليربوع وناقته العضباء، وبغلته 

؟ فيخرج له ذلك ثم يأخذ الهراوة فيغرسها في الحجر الصلد وتورق، ولم يرد ذلك إال أن يري ( عليه السالم)المؤمنين 
ايعك فيمد هللا أكبر مد يدك يا ابن رسول هللا حتى نب: فيقول الحسني. حتى يبايعوه( عليه السالم)أصحابه فضل المهدي 

يده فيبايعه ويبايعه سائر العسكر الذي مع الحسني إال أربعين ألفا أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية، فإنهم 
على الطائفة المنحرفة، فيعظهم ويدعوهم ( عليه السالم)فيختلط العسكران فيقبل المهدي . ما هذا إال سحر عظيم: يقولون

ال تأخذوا المصاحف، ودعوها : وكفرا، فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا ثم يقول ألصحابه ثالثة أيام، فال يزدادون إال طغيانا
 (.تكون عليهم حسرة كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها

فيقبل الحسني إليهم وجهه كدارة البدر )...  :404 – 408الحسين بن حمدان الخصيبي ص -ورد في الهداية الكبرى  -3
س جماال انيقا فيعفي على اثر الظلمة فيأخذ بسيفه الكبير والصغير والعظيم والرضيع ثم يسير بتلك الرايات يريع النا

 :فيقولون( عليه السالم)كلها حتى يرد الكوفة وقد صفا أكثر األرض فيجعلها معقال ويتصل به وبأصحابه خبر المهدي 
أخرجوا بنا إليه حتى ننظره من هو وما يريد وهللا ويعلم انه المهدي  :فيقول ،يا ابن رسول هللا من هذا الذي نزل بساحتنا

عظيم بين يديه أربعة آالف رجل وفي أعناقهم  أمرفيخرج الحسني في  ،اال له األمروانه يعرفه وانه لم يرد بذلك 
ثم يقول  ،يفيقبل الحسني حتى ينزل بالقرب من المهد ،المصاحف وعلى ظهورهم المسوح الشعر يقال لهم الزيدية

يا  :فيخرج بعض أصحاب الحسني إلى عسكر المهدي ويقول ،اسألوا عن هذا الرجل من هو وما يريد :الرجل ألصحابه
هذا ولي هللا مهدي آل  :فيقول له أصحاب المهدي ،أيها العسكر الجميل من أنتم حياكم هللا ومن صاحبكم هذا وما تريدون

يا سيدنا ما تسمع ما يقول هؤالء في  :فيقول أصحاب الحسني ،والجن واإلنسمحمد ونحن أنصاره من المالئكة 
فيخرج الحسني من عسكره  ،خلوا بيني وبين القوم فانا هل اتيت على هذا حتى انظر وينظروا :فيقول الحسني ،صاحبهم

راوة جدك كنت مهدي آل محمد فأين ه إن :فيقول له الحسني ،ويقفان بين العسكرين( عليه السالم)ويخرج المهدي 
وخاتمه وبردته ودرعيه الفاضل وعمامته السحاب وفرسه البرقوع وناقته العضباء ( صلى هللا عليه وآله)رسول هللا 

بغير ( عليه السالم)وبغلته الدلدل وحماره اليعفور ونجيبه البراق وتاجه السني والمصحف الذي جمعه أمير المؤمنين 
 (.تبديل وال تغيير
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 :الرجعة والكرة

يزعم أتباع ابن مشتت أن الكرة تعين الرجعة املقرتنة بالقتال فقط، وبذلك فهي أخص من 
ما يدل على أنه قد  (عليه السالم)الرجعة، ويزعمون أنه قد ورد يف كالم اإلمام أمحد احلسن 

 ! أخطأ يف التفريق بينهما

الرجعة ثالث أيام )، نقلوا عن كتاب (والكرة الرجعة بني يفرق ال احلسن امحد): فتحت عنوان
 :، ما يلي(اهلل الكربى

 : (عليهم السالم)ورد عن آل حممد ]

أيام اهلل عز وجل : )قال ،(عليهما السالم)عن مثىن احلناط، عن جعفر بن حممد، عن أبيه 
 .( )( ويوم القيامة ،ويوم الكرة ،يوم يقوم القائم :ثالثة

  برأسه ؟ اً عامل( الكرة)هل تنفع الرواية يف إفراد الرجعة : وعن سؤال

فيوم القائم  ،ي وقت وعامل خمتلفأصت كل حدث بيوم هنا شخّ أهي واضحة  ،نعم: أجاب
خرة نه يف اآلأويوم القيامة معروف  ،نه يف احلياة اجلسمانية اليت نعيشها وهو خالصتهاأمعروف 
ي أملا خص بكونه يوم  وإالخر آنه عامل أبقي يوم الرجعة فأكيد  ،خر غري العامل اجلسماينآوعامل 

 .[فهو ليس منهما ،وقت وآن مستقل مقابل احلياة اجلسمانية والقيامة

 :ونقلوا كذلك قوله التال من الكتاب ذاته

إّن عامل الرجعة عامل آخر غري هذا العامل الذي نعيشه، وهذا واضح من خالل الروايات، )]
الروايات الدالة على أنه عامل آخر من خالل منافاة صفات عامل الرجعة هلذا العامل كأن : فمثالً 

د يعيش االنسان مدة طويلة أو يولد له عدد كبري، وأيضًا النص القرآين يف الرجعة وأهنا حياة بع

                                                           

 .على الرغم من كونها ضرورية اإلّمعاتهذه الرواية لم ينقلها . 822ص: للشيخ الصدوق - معاني األخبار - 
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موت، فكيف ستكون احلال والناس ترى أّن هناك من خيرجون من القبور أمام أعينهم وبأعداد  
 [. !كبرية، فأين االمتحان وملاذا إذن يتمرد بعض الناس ؟

 :مث علقوا قائلني

 سبب جيهل أنه بل والرجعة الكرة بني الفرق معرفته عدم يكفه مل املدعي فهذا احلال بطبيعة)
 (.الرجعة فيه تكون عنده من عاملا فافرتض الكرة حصول بعد الناس استجابة عدم

 :التال اإلّمعاتويرد على قول 

كما تزعمون فبأي دليل زعمتم أن اإلمام   (الرجعة)و (الكرة)لو افرتضنا أن مثة فرق بني  . 
الواضح أنه مل ُيسأل عن الفرق املفرتض،  ؟ فمن ال يعرف هذا الفرق (عليه السالم)أمحد احلسن 

 ؟ ! لُيقال أنه مل يعرفه

 ؟ إذن يا أتباع السامري هل هذه واحدة من اجلربزات اليت علمكم عليها السامري، أم ماذا

 عنده من عاملا فافرتض الكرة حصول بعد الناس استجابة عدم سبب جيهل أنه بل): قوهلم .6
 :(عليه السالم)، دليل على سوء فهمهم، أو تعمد تشويههم لقوله (الرجعة فيه تكون

فكيف ستكون احلال والناس ترى أّن هناك من خيرجون من القبور أمام أعينهم وبأعداد  ]
قول اإلمام هذا ال يدل على جهل بسبب  [.كبرية، فأين االمتحان وملاذا إذن يتمرد بعض الناس

أتباع ابن مشتت، وإمنا هو ينقض على من يقول بأن عدم استجابة الناس كما يزعم اجلهلة 
ومفاد النقض إن رجعة . الرجعة ستكون يف هذا العامل املادي، أي إن سؤاله سؤال استنكاري

ال أقل إهنم ماليني من الناس الذين حمضوا اإلميان حمضاً، أو حمضوا الكفر )أعداد هائلة من الناس 
اخلالق عز وجل، وصدق الرساالت اإلهلية،واملرسلني، وهذا ستكون دلياًل قاهراً على وجود ( حمضاً 

يعين إلغاء االمتحان اإلهلي، فالناس قد قهروا على اإلميان، وانتهى كل شيء، والعاقل ال ينقض 
 . الناس ملعرفة من يؤمن بالغيب منهم ومن يكفر بامتحانغرضه، والغرض تعلق 



 313 .............................................. يناجلزء الثا/ إلقام املمطورة احلجر

ال  (عليه السالم)إىل هنا تكون قضيتنا مع أتباع ابن مشتت قد حسمت، فقوهلم إن اإلمام 
ثبت أنه كالم جزايف ال واقع له، ولكننا مع ذلك  (الرجعة)و (الكرة)يعرف الفرق املفرتض بني 

 .لُنري األخوة القراء مستواهم العلمي اإلّمعاتنريد املواصلة مع بقية ما قاله 

 :امري أيضاً يقول أتباع الس

 إن أي مطلق، وخصوص عموم بينهما والكرة فالرجعة...  والكرة الرجعة بني فرق هناك)
 .الرجعة معىن تقدم وقد كرة، رجعة كل وليست الرجعة من أخص والكرة الكرة من أعم الرجعة

 احلرب حال يف (كذا)مشروطاً  ذلك ولكن املوت، بعد الدنيا احلياة إىل رجوع فهي الكرة أما
 اهلل صلى) اهلل رسول عن ورد وقد االصطالح يف هذا احلرب، حال يف إال تكون ال الكرة ألن
( فرار غري كرار)  بأنه احلرب حال يف( عليه السالم) علياً  وصف انه( تسليما وسلم واله عليه
 (.الفر بعكس فالكر

، (الرجعة)و (الكرة)كما هو واضح مل يُقم أتباع السامري أي دليل على التفريق املزعوم بني 
 !  وإمنا اكتفوا بالدعوى فقط

كرار غري ): (عليه السالم)حبق علي  (صلى اهلل عليه وآله)أما استدالهلم بقول رسول اهلل 
يف مقابل الفرّار، أي لوصف موقف يف  (كرار)فال ينفعهم بشيء، فإن استعمال لفظة  (فرار

احلرب ال يدل على أهنا خمتصة باحلرب، فلقد وردت استعماالت هلا يف غري احلرب، من قبيل 
، وما إىل ذلك من تعبريات (كرت املسبحة) و ،(كرت الشهور والسنون) و (كرت األيام): قولنا

 .ال عالقة هلا باحلرب

 :ري بالكر على غري معىن احلرب، كما يف قوهلمكما إنه ورد يف كلمات الشعراء التعب

 اســــــــتقلت وســــــــتون ســــــــت   فــــــــإنْ 
 

 اخلطــــــوب بطلعتهــــــا كــــــرت فقــــــد 
 
 .يريد باخلطوب الصعوبات اليت تقرتن بتقدم السن
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  :(عليه السالم)ومثله ما قيل يف رجوع الشمس لعلي 

 بعـــدما كـــرت الشـــمس عليـــه مـــن
 أوقاهتــــــا يف العصــــــر تــــــالىف حــــــىت
 حثيثــــــــة باحلجــــــــاب تــــــــوارت مثــــــــة
 

 شــــــعارا الظــــــالم وألبســــــها غربــــــت 
ــــــــــــــــــــــــره واهلل ــــــــــــــــــــــــارا هبــــــــــــــــــــــــا آث  إيث

 مقــــــــــدارا لســــــــــريها اإللــــــــــه جعــــــــــل
 

 :وكذلك قول الشاعر

 ـالكبيـــــــــ وأفـــــــــىن الّصـــــــــغري أشـــــــــاب
 

 العشــــــــــى ومــــــــــرّ  اللييــــــــــاىل كــــــــــرّ  ر 
 

 :وقول اآلخر

 ناظري كرّ  ما حيث وأهلي غريب
 

 عصــائب رجــال مــن وحــول وحيــد 
 

أي إنه يشعر بالغربة على الرغم من كون أهله موجودين حيثما رجع بصره، أي رمى به، كما 
 .(فارجع البصر): يف قوله تعاىل

 :وقول الثالث

 هلــــم فقلــــت وىل قــــد شــــبابك قــــالوا
 

 اجلديـدين كرّ  على جديد من هل 
 

 .اجلديدان مها الليل والنهار، وكرمها أي عودهتما املتجددة

، وبذلك خييب استدالهلم اللغوي على أن الكرة يُقصد ( ) خمتصة باحلربإذن اللفظة غري 
 . منها الرجعة يف حالة احلرب حصراً 

                                                           

ه وَكرَّ : يقال. الرجوع: الَكر  : كرر(: )كرر)ويتبين هذا بوضوح مما قاله ابن منظور في لسان العرب، مادة  -  َكرَّ
ا وكُ : والَكر  . بنفسه، يتعّدى وال يتعّدى رجع، وَكّر على العدّو : وَكرَّ عنه. عطف: روراًّ وتَْكراراًّ مصدر َكرَّ عليه يَُكر  كّرًّ

ار وِمَكّر، وكذلك الفرس ؛ ورجل َكرَّ َر الشيء وَكْرَكره. يَُكر  ةُ، والجمع : والَكّرةُ . أَعاده مرة بعد أُخرى: وَكرَّ الَمرَّ
ات  (.الَكرَّ
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 :واستشهدوا كذلك باحلديثني التاليني، وسأنقلهما كما وردا يف كتاهبم

 بعد والرجعة الكرة، بعد الكرة ل وأن: قوله خطبه بعض يف( عليه السالم) علي عن ورد)
 . ( ) ....( والكرات الرجعات صاحب وأنا الرجعة،

 أدركين وإن: األنوار حبار عن نقالً ( عليه السالم) املهدي للقائم الزيارات إحدى يف جاء)
 ل جيعل و ان حممد، وآل حممد على يصلي أن سبحانه اهلل إىل بك أتوسل فإين ظهوركم قبل املوت
 .(6)( فؤادي أعدائك من وأشفي مرادي، طاعتك من ألبلغ أيامك، يف ورجعة ظهورك، يف كرة

، وهذا (الرجعة)على  (الكرة)أما وجه استدالهلم هبذين احلديثني، فهو إنه وقع فيهما عطف 
 .على حد تعبريهم( نفسه على الشيء عطف يصح ال نهإف واملغايرة، اإلثنينية)يدل على 

 :ويرد عليه

العطف الوارد من قبيل عطف الشيء على مرادفه، وهو جائز، وله شواهد يف القرآن واحلديث 
ا﴿: ففي القرآن قوله تعاىل. وكالم العرب . احلزن رديفوالبث  ،﴾اهلل إ ىل   وُحْزين   بـ ِثي أ ْشُكوا إ مني

 .فانوالعوج واألمت مرتاد .﴾أ ْمتاً  وال ع و جاً  ف يها ت رى ال﴿: وكذلك قوله تعاىل

: (السالم عليهم) األئمة عن أدعيتنا يف ورد: )ويف احلديث مثل له ابن ادريس احللي قائالً 
 .(2) (اإلميان هو والتصديق التصديق، هو واإلميان بكتابك، وتصديقاً  بك إمياناً 

 :ويف كالم العرب، قال الشاعر

 والبعد النأي دوهنا من أتى وهند
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حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن : )بل روى البخاري من العامة في صحيحه، باب من أحق الناس بحسن الصحبة

عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه 
سول هللا من أحق بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم وسلم فقال يا ر

: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ؟ قال يا رسول هللا من أحق الناس بحسن الصحبة: أبوك أنه قال رجل
 ؟! للشيء على نفسهوفيه عطف . وروى مسلم مثله كذلك .(أبوك: ثم من؟ قال: أمك ، قال



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ...................... .......................314

   .والنأي هو البعد

 :األبرص بن عبيد وقال

ـــــل املخّوفنـــــا ذا يـــــا  وحينـــــا إذالال أبيـــــه بقت
 

 ومينـا كذبا سراتنا قتلت قد أنك أزعمت 
 

 .والكذب واملني واحد

 :العبسيّ  عنرتة وقال

 عهــــده تقــــادم طلــــل مــــن حّييــــت
 

 اهليــــــــــثم أمّ  بعــــــــــد وأقفــــــــــر أقــــــــــوى 
 

 أ وْك دُ  اللفظني أ ن إ ال اخل ْلو ة على واحد وأ قـْف ر   أ قـْو ى معىن: )قال ابن منظور يف لسان العرب 
 .( ) (اخللوة يف

 :التالية القرآنيةباآلية  اإلّمعاتأخرياً استدل 

ْدن اُكم ع ل ْيه مْ  اْلك رية   ل ُكمُ  ر د ْدن ا مُثي ﴿ ، فقد كتبوا ما ﴾ن ف رياً  أكثر و ج ع ْلن اُكمْ  و ب ن ني   ب أ ْمو ال   و أ ْمد 
 :يلي

 ر د ْدن ا مُثي " :تعاىل قوله يف واضحاً  املعىن هذا ويظهر احلرب، حال يف خاصة رجعة إذن فالكرة)
مْ  اْلك رية   ل ُكمُ  رياً  أكثر و ج ع ْلن اُكمْ  و ب ن ني   ب أ ْمو ال   و أ ْمد ْدن اُكم ع ل يْه   (."ن ف 

 :ويرد عليه

إن اآلية الكرمية ُفسرت يف روايات كثرية بغري ما ذكره أتباع السامري، منها ما رواه الشيخ 
ن ا": يف قوله تعاىل (عليه السالم)عن أيب عبد اهلل الكليين يف الكايف   يف   إ ْسر ائ يل   ب ين   إ ىل   و ق ض يـْ

ُدني  اْلك ت اب   وطعن احلسن  (عليه السالم)قتل علي بن أيب طالب : قال "م ريتـ نْي   األ ْرض   يف   ل تـُْفس 
يف سبعني  (عليه السالم)خروج احلسني " ع ل ْيه مْ  اْلك رية   ل ُكمُ  ر د ْدن ا مُثي ": إىل قوله...  (عليه السالم)
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الناس أن هذا احلسني قد  املؤدون إلّ  ،من أصحابه عليهم البيض املذهب لكل بيضة وجهان
فإذا  ،خرج حىت ال يشك املؤمنون فيه وإنه ليس بدجال وال شيطان واحلجة القائم بني أظهرهم

فيكون الذي  ،جاء احلجة املوت (عليه السالم)استقرت املعرفة يف قلوب املؤمنني أنه احلسني 
وال يلي الوصي إال  (معليهما السال)يغسله ويكفنه و حينطه ويلحده يف حفرته احلسني بن علي 

  .( ) (الوصي

هنا فسر الكرة برجوع احلسني، ورجوع سبعني من أصحابه لتعريف الناس به، وليس يف الرواية 
 .ما يشري إىل احلرب من قريب، أو بعيد

 ، يف رواية طويلة، إىل أن(صلى اهلل عليه وآله)عن رسول اهلل  ،وروى اخلصييب عن سلمان
 ش د يد   ب ْأس   أُْول   لين ا ع ب اداً  ع ل ْيُكمْ  بـ ع ثْـن ا أُوالمهُ ا و ْعدُ  ج اء ف إ ذ ا"اقرأ  ،سلمانيا  :قال: )... قال

ال ل   ف ج اُسواْ  ْدن اُكم ع ل ْيه مْ  اْلك رية   ل ُكمُ  ر د ْدن ا مُثي  * ميْفُعوالً  و ْعداً  و ك ان   الِدي ار   خ   و ب ن ني   ب أ ْمو ال   و أ ْمد 
والذي  :قال .بعهد منك :مث قلت ،واشتد بكائي وشوقي :قال سلمان ."ن ف رياً  أكثر و ج ع ْلن اُكمْ 

نه لعهدي ومن علي وفاطمة واحلسن واحلسني والتسعة األئمة وكل من هو منا أ بعث حممداً 
وحمض  حمضاً  اإلميانواهلل يا سلمان مث ليحضرن إبليس وجنوده وكل من حمض  أي ،فينا مظلوماً 

 .(6) (مث يؤخذ بالقصاص واألوتار الكفر حمضاً 

وهنا كذلك ُفسرت الكرة بالرجعة عموماً، بداللة ذكره حضور كل من حمض اإلميان، ومن 
 . حمض الكفر

أتيت املدينة فدخلت ): عن داود بن كثري الرقي، قال ،حممد بن جرير الطربي الشيعي وروى
عليه )فلما استويت يف اجمللس بكيت، فقال أبو عبد اهلل  (عليه السالم) على أيب عبد اهلل

 يءمل خيصكم اهلل بش: يقولون لنا يا بن رسول اهلل، إن قوماً : فقلت ما يبكيك يا داود؟: (السالم
. كذبوا املالعني: فقال. سوى ما فضل به غريكم يءسوى ما خص به غريكم، ومل يفضلكم بش

فإذا سفينة من ياقوتة محراء، وسطها . كوين بقدرة اهلل: المث قام فركض الدار برجله، مث ق: قال
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حىت انتهينا إىل جزيرة، وسطها قباب من الدر األبيض، حمفوفة : إىل قوله...  درة بيضاء
هذه قباب األئمة من آل حممد، ومن ولد : يا بن رسول اهلل، فقال مرحباً  مرحباً : باملالئكة، ينادون

، كلما افتقد واحد منهم أتى هذه القباب، حىت يأيت الوقت الذي (صلى اهلل عليه وآله)حممد 
ْدن اُكم ع ل ْيه مْ  اْلك رية   ل ُكمُ  ر د ْدن ا مُثي ": ذكره اهلل عز وجل يف كتابه  أكثر و ج ع ْلن اُكمْ  و ب ن ني   ب أ ْمو ال   و أ ْمد 

 .( ) ("ن ف رياً 

 .وهنا أيضاً عىن بالكرة الرجعة دون ختصيص باحلرب

حدثنا : روى أبو عبد اهلل حممد بن سهل اجللودي، قال: )وروى حممد بن جرير كذلك، قال
عليه )أبو اخلري أمحد بن حممد بن جعفر الطائي الكويف يف مسجد أيب إبراهيم موسى بن جعفر 

حدثنا علي بن إبراهيم بن مهزيار : حدثنا حممد بن احلسن بن حيىي احلارثي، قال: ، قال(السالم
، أسأل إذ دخلت املدينة وأقمت هبا أياماً  خرجت يف بعض السنني حاجاً : األهوازي، قال

أال  -ومد يده  - يا ابن املهزيار: قوله إىل...  (عليه السالم)واستبحث عن صاحب الزمان 
أنبئك اخلرب أنه إذا قعد الصيب، وحترك املغريب، وسار العماين، وبويع السفياين يأذن لول اهلل، 

سواء، فأجئ إىل الكوفة وأهدم مسجدها  رج بني الصفا واملروة يف ثالمثائة وثالثة عشر رجالً فأخ
إىل  وأجئ، اإلسالموأبنيه على بنائه األول، وأهدم ما حوله من بناء اجلبابرة، وأحج بالناس حجة 

صلبان يثرب فأهدم احلجرة، وأخرج من هبا ومها طريان، فأمر هبما جتاه البقيع، وآمر خبشبتني ي
: عليهما، فتورق من حتتهما، فيفتنت الناس هبما أشد من الفتنة األوىل، فينادي مناد من السماء

فيومئذ ال يبقى على وجه األرض إال مؤمن قد أخلص قلبه " يا مساء أبيدي، ويا أرض خذي"
ه مث تال هذالكرة الكرة، الرجعة الرجعة،  :قال. يا سيدي، ما يكون بعد ذلك: قلت. لإلميان
ْدن اُكم ع ل ْيه مْ  اْلك رية   ل ُكمُ  ر د ْدن ا مُثي ": اآلية  .(6) ("ن ف رياً  أكثر و ج ع ْلن اُكمْ  و ب ن ني   ب أ ْمو ال   و أ ْمد 

 .اآلية دليالً على الرجعة (عليه السالم)وهنا أورد اإلمام املهدي 
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: وأخرياً هذه روايتان من خمتصر بصائر الدرجات تفسران الكرة بالرجعة دون ختصيص باحلرب
ن يف يوم كان مقداره مخسني آل عن اليوم الذي ذكر اهلل مقداره يف القر ئعن أيب عبد اهلل أنه سُ )

فيكون ملكه يف كرته مخسني ألف  (صلى اهلل عليه وآله)وهي كرة رسول اهلل : ، فقالألف سنة
 .( ) (وأربعني ألف سنة وميلك أمري املؤمنني يف كرته أربعاً  ،نةس

أ ْنظ ْرين  ": إن إبليس قال): يقول مسعت أبا عبد اهلل: اخلثعمي، قالعن عبد الكرمي بن عمرو و 
ْعُلوم   إ ىل يـ ْوم  اْلو ْقت  * ف إ نيك  م ن  اْلُمْنظ ر ين  ": ، فأىب اهلل ذلك عليه، قال  "إ ىل يـ ْوم  يـُبـْع ُثون   ، فإذا  "اْلم 

الوقت  كان يوم الوقت املعلوم ظهر إبليس لعنه اهلل يف مجيع أشياعه منذ خلق اهلل آدم إىل يوم
نعم إهنا لكرات وكرات، : ؟ قال وإهنا لكرات: فقلت .املعلوم، وهي آخر كرة يكرها أمري املؤمنني

 .(6)(اخل ..يل اهلل املؤمن من الكافرما من إمام يف قرن إال ويكر معه الرب والفاجر يف دهره حىت يد

 :شبيه عيسى ومسألة الرجعة

كتب أتباع حيدر مشتت ما   (املسيح بدل املصلوب بانه يدعي احلسن محدأ) :حتت عنوان
 :يلي

 جبسمه موجودا كان القول هذا وفق انه أي املسيح بدل املصلوب انه يدعي احلسن امحد إن)
 نفس ويف مكانه وصلب (عليه السالم) عيسى شبيه ليكون اهلل واختاره الزمان ذلك يف وولد
 مبدأ وفق ممكن غري وهذا اجلسماين، املادي هذا عاملنا يف االن موجود احلسن امحد فان الوقت
 اجلسماين هذا عاملنا اىل يرجعون ال الرجعة يف يرجعون الذين بان يقول اسسه، ألنه الذي الرجعة

 الذي الرجعة قانون خالف من اول انه نرى بينما مر، فيما بينا كما االوىل السماء اىل يرجعون بل
 .(اسسه
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سبق أن قلت، وأكرر القول اآلن، برجاء أن ال اضطر لتكرار القول مرة أخرى، بأن حديثنا 
عن الرجعة ناظر إىل عامل الرجعة الذي ميثل عاملًا آخر، وامتحانًا آخر غري هذا العامل، وهذا 

وهو املوصوف بأنه العامل الذي سريجع فيه مجيع من حمض اإلميان،  االمتحان الذي حنن فيه،
ومجيع من حمض الكفر، هذا العامل هو الذي نقول بأنه سيقع يف السماء األوىل، وقولنا هذا ال 
يعين أن عاملنا هذا مل تقع فيه رجعة مبعىن أن أناسًا ماتوا ورجعوا للحياة مرة أخرى، فهذا قد وقع  

ن الكرمي، واحلديث الشريف، وقد سبق أن ذكرت بعض املصاديق يف مواضع كما أخربنا القرآ
 .مجاعة حيدر مشتت بني األمرين ويضطرونا للتوضيح مرة بعد مرة سابقة، واملهم اآلن أن ال خيلط

على هذا فحىت لو فهمنا املسألة كما فهمها أتباع السامري، أي بأن نفهم أن السيد أمحد 
أن عاش يف زمن مث تويف، مث رجع مرة أخرى فإن هذا ال ينقض علينا  سبق (عليه السالم)احلسن 

بشيء، وحنن ال مننعه، بل نقول حبصوله فعالً، وقد أخرب القرآن واحلديث بذلك، ولكنه، كما 
 .تقدم، ليس هو عامل الرجعة الذي حيصل يف السماء األوىل

 بصفة املسيح يشبه ال) وبشأن شبيه عيسى، زعم أتباع حيدر مشتت، أن السيد أمحد احلسن
وكما هي عادهتم مل يكتفوا بعدم تقدمي الدليل على زعمهم، وإمنا مسحوا ألنفسهم  ،(واحدة

 :باللهاث وراء األوهام واألكاذيب، فكتبوا ما يلي

 موسى شبيه انه للناس يصور فراح يشبهه ال وهو عيسى شبيه انه يدعي ان يستطيع ال ألنه)
 تصف (السالم معليه) البيت اهل روايات ان وهي مهمة مسالة عن وغفل ((عليه السالم))

 حتمل فالنصوص عيسى شبيه بانه اليماين وتصف موسى شبيه بانه (عليه السالم) املهدي اإلمام
 الصفة بنفس واليماين املهدي جعل هذا بقوله احلسن وامحد النبيني لكال الصفات من نوعني

 اليماين هو الذي االمر صاحب تصف اليت الروايات عن سيجيب مباذا احلالة هذه ويف الشكلية
 (.عيسى شبيه بانه

الشك يف أن من يقرأ هذا الكالم ستذهله القدرة اليت ميتلكها القوم على امتطاء صهوة 
عليه )فقبل أسطر قليلة كتبوا بأن السيد أمحد احلسن . اخليال، والكتابة بقلم الرعونة، وعدم التثبت

شبيه )، ومعىن هذا هو أنه قد ادعى بأنه (عيسى شبيه ليكون) اختاره اهلل يدعي بأن (السالم
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 فراح يشبهه ال وهو عيسى شبيه انه يدعي ان يستطيع ال ألنه): ، ولكنهم هنا يقولون(عيسى
وكالمهم هذا حيتمل معنيني، فإما أن يكون السيد أمحد احلسن ! ( موسى شبيه انه للناس يصور

بتاتاً، وهبذا يكونون قد ناقضوا قوهلم السابق، وإما أن  (شبيه عيسى)مل يدع  أنه  (عليه السالم)
، (شبيه موسى)، مث تنصل منه، وحتول إىل ادعاء آخر هو أنه (شبيه عيسى)يكون قد ادعى أنه 

ألن السيد أمحد احلسن مل يتنصل من حقيقة كونه شبيه عيسى، هذا  ؛وهذه رعونة واضحة منهم
، فالقوالن حقيقتان ثابتتان له منذ البداية، أما (شبيه موسى)منذ البداية يقول أنه  أواًل، مث إنه

 ! ( خرابيط)احلبكة الدرامية اليت اختلقها وهم أتباع مشتت فال تعدو عن كوهنا 

ال  (شبيه موسى)و (شبيه عيسى)طبعًا أتباع حيدر مشتت يتصورون أن هذين الوصفني، أي 
: وصفان متقابالن، وهلذا كتبوا - اإلّمعاتبتصور  -ألهنما  ؛احدميكن أن ينطبقا على شخص و 

 موسى شبيه بانه (عليه السالم) املهدي اإلمام تصف (السالم معليه) البيت اهل روايات ان)
 . (النبيني لكال الصفات من نوعني حتمل فالنصوص عيسى شبيه بانه اليماين وتصف

احلقيقة أن الروايات هلا كالم آخر غري هذه األوهام املشّتتية، فقد ورد وصف املهدي بأنه 
فعن ، وورد كذلك وصفه بأنه شبيه موسى، فالوصفان ينطبقان عليه، (عليه السالم)شبيه عيسى 

 يده وأمر فمي يف تفل( وآله عليه اهلل صلى) النيب إن اليمان، بن يا: )، قال(عليه السالم) علي
ووليي  وأمانيت، وعدي ومنجز ديين، وقاضي ووصيي، خليفيت أعط اللهم: وقال على صدري،

 أعطيت وما العلم، من آدم أعطيت ما وجهي عن الكرب ومفرج وعدوي، عدوك على وناصري
 البالء، عند الصرب من أيوب أعطيت وما والسماحة، الطيبة العرتة من وإبراهيم احللم، من نوحاً 
 ختف ال اللهم الفهم، من سليمان أعطيت وما األقران، منازلة عند الشدة من داود أعطيت وما
 أعطه اللهم يديه، بني الصغرية املائدة مثل عينيه بني كلها جتعلها حىت الدنيا من شيئاً  علي عن

 .( ) (عيسى شبيه نسله يف واجعل موسى، جالدة

 .شبيه عيسى حبسب هذه الرواية (عليه السالم)فاملهدي 
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 قد إين فداك، جعلت: (عليه السالم) الباقر جعفر أليب قلت): قال أعني، بن محران عنو 
 ديناراً  ببابك أنفقها أنين عهداً  اهلل أعطيت وقد دينار، ألف فيه مهيان حقوي ويف املدينة دخلت
 سألتك: فقلت. دنانريك تنفقن وال جتب، سل محران، يا: فقال. عنه أسألك فيما جتيبين أو ،ديناراً 

: قلت. ال: قال ؟ به والقائم األمر هذا صاحب أنت (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول من بقرابتك
 العريض احلاجبني، املشرف العينني، الغائر محرة، املشرب ذاك: فقال ؟ وأمي أنت بأيب هو، فمن
 .( ) (موسى اهلل رحم أثر، وبوجهه حزاز، برأسه املنكبني، بني ما

 .(رحم اهلل موسى)مبوسى كما يستفاد من عبارة  (عليه السالم)املهدي  هنا ُشّبه

 :بالنص الصريح، وكما يلي (عليه السالم)بل إن هذين الوصفني وردا وصفاً لإلمام اجلواد 

 أن اهلل ادع :(عليه السالم) للرضا قلت :قال ،عمران بن كلثم عن حممد بن الرمحن عبد روى)
عليه ) جعفر أبو ولد فلما .يرثين وهو واحداً  ولداً  ارزق إمنا :(عليه السالم) فقال .ولداً  يرزقك
 (عليه السالم) عمران بن موسى شبيه ل ولد قد :ألصحابه (عليه السالم) الرضا قال (السالم
 .(6)(مطهرة طاهرة ولدته فلما ولدته أم قدست (عليه السالم) مرمي بن عيسى وشبيه ،البحار فالق

 :املهدي واليماني 

ال  (شبيه موسى)، و(شبيه عيسى)فكرهتم اليت ثبت خطؤها بأن وصفي  إثباتألجل 
على اإلمام  (شبيه موسى)ينطبقان على شخص واحد، حياول أتباع حيدر مشتت تطبيق وصف 

على اليماين، فيختارون بعض الروايات اليت يتومهون أهنا  (شبيه عيسى)املهدي، وتطبيق وصف 
 .ريها مما ال ينفعهم، بل يكشف زيفهمحتقق غرضهم، ويغضون النظر عن غ

                                                           

 .334 – 338ص :لنعمانيل -الغيبة  - 
 .03  – 03 ص :حسين بن عبد الوهاب -عيون المعجزات  -3



 333 .............................................. يناجلزء الثا/ إلقام املمطورة احلجر

 .( )اجلعفي جابر عن فهم حياولون إيراد الروايات اليت تصف املهدي بأنه أمسر من قبيل ما ورد
 رجل وهو فاطمة ولد من رجل املهدي: )قال أنه ،(عليه السالم) الباقر جعفر أيب اإلمام عن
 . ألهنم اختاروا وصف البياض لليماين ؛، ويرتكون الروايات اليت تصفه بالبياض(6)(آدم

 :وإليكم الروايات اليت اختاروها لوصف اليماين

 مشرب أبيض الزمان آخر يف مين رجل خيرج) :(عليه السالم) املؤمنني أمري عن . 
 . (2)..(حبمرة

 عن أخربين: فقال املؤمنني أمري اخلطاب بن عمر سأل: )(عليه السالم) جعفر أيب عن ورد .6
 .وجل عز اهلل يبعثه حىت به أحدث أال إلّ  عهد قد حبييب نإف امسه أما: له قال ؟ امسه ما ياملهد
 على شعره يسيل الشعر، حسن الوجه حسن مربوع شاب هو: قال ؟ صفته عن فأخربين :قال

  .(2) (اإلماء خرية ابن بأيب ،ورأسه حليته شعر سواد وجهه نور ويعلو منكبه

: قال ،والسالم الصالة عليهم جده عن ،أبيه عن ،(عليه السالم) الباقر جعفر أيب عن .2
 آخر يف ولدي من رجل خيرج :املنرب على (عليه السالم) طالب أيب بن علي املؤمنني أمري قال)

 . (5)( ...حبمرة مشرب أبيض الزمان

لعلكم الحظتم أن الرواية الثالثة هي ذاهتا الرواية األوىل، : التعليق على الروايات، أقول قبل
، وإليكم الرواية كما وردت يف حبار األنوار (مين)بلفظ  (من ولدي): غريوا لفظ اإلّمعاتلكن 

 :الذي نقلوا منه

 (عليه السالم) املؤمنني أمري قال): قال (السالم معليه) جده عن أبيه، عن جعفر، أيب عن
 عريض البطن، مبدح محرة مشرب أبيض الزمان آخر يف ولدي من رجل خيرج: املنرب على
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 شامة شبه على وشامة جلده، لون على شامة ؛شامتان بظهره املنكبني، مشاش عظيم الفخذين،
 الذي وأما فأمحد خيفى الذي فأما يعلن واسم خيفى، اسم: امسان له ،(وآله عليه اهلل صلى) النيب
 .( ) (فمحمد يعلن

، أو (6)( حممد)، وآخر امسه (أمحد)وكما تالحظون هذه الرواية تتحدث عن شخص امسه 
، وبالتأكيد ليس هو االمسانهي تتحدث عن شخص له هذان  اإلّمعاتحىت حبسب فهم 

 !  صاحبهم حيدر مشتت، حىت بعد مالحظة األمساء اليت انتحلها لنفسه

تتحدث عن املهدي، ومجاعة حيدر مشتت ال يعتقدون بأن اليماين هو  أما الرواية الثانية فهي
ألن املهدي يكون  ؛؟ أما إذا زعموا أهنم يععتقدون هبذا فيكونوا قد نقضوا غزهلم بأيديهم املهدي

قد اجتمع فيه الوصفان؛ األبيض واألمسر، هذا فضاًل عن الكثري من اإلشكاالت اليت لن يسعهم 
ماذا يقولون بشأن الروايات اليت ذكرت اسم اإلمام : فعلى سبيل املثال. تقدمي جواب مقنع عنها
 ؟ وغريها، وكل ما يتعلق به من غيبات (عليه السالم)املهدي حممد بن احلسن 

بأن اليماين هو مهدي كما طبعًا أقول هذا بعد مالحظة أن مجاعة حيدر مشتت ال يقولون 
  .مهدي (عليه السالم)إن اإلمام حممد بن احلسن 

 ؟ حقيقة اليماني املوعود إخفاءمن حياول 

اقتبس أتباع حيدر مشتت  (املوعود اليماين حقيقة اخفاء حياول احلسن محدأ) :حتت عنوان
عن سؤال خبصوص اليماين ضّمنه كتاب  (عليه السالم)فقرة مما أجاب به اإلمام أمحد احلسن 

 :، هي التالية(املتشاهبات)
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صلى اهلل عليه )فمحمد وآل حممد  ،مكة من هتامة، وهتامة من اليمنن أمعرفة  جيب أوالً ]
 مياين،واإلمام املهدي مياين وعلي ، مياين (صلى اهلل عليه وآله)فمحمد  ،كلهم ميانية  (وآله

 [.مياينواملهدي األول  ميانية،واملهديون اإلثنا عشر 

 :مث كتبوا التعليق التال عليها

 عليهم يطلق أن ميكن الذين األشخاص بتعدد قال حينما احلسن امحد فأن احلال بطبيعة)
 ال شخصي رأي كونه يعدو وال الدليل من خال كالم إال هو ما الظهور عصر عصرنا يف اليماين
 . (بصلة (عليه السالم) املهدي اإلمام قضية وإىل الدين إىل ميت

من كالمه الواضح للغاية إثبات حقيقة دلت عليها  (عليه السالم)أراد السيد أمحد احلسن 
 ؟ اإلّمعاتالنصوص بالوضوح ذاته، وعليه ال أدري أي جهل وعمى يقود هؤالء 

ورد يف بعض  (عليهم السالم)ميانياً، ومثله أهل بيته  (صلى اهلل عليه وآله)فكون رسول اهلل 
ميان وأنا  واإلميانخري الرجال أهل اليمن،  إنّ )...  :(صلى اهلل عليه وآله)النصوص ومنها قوله 

  .( ) (مياين
عدم وجود دليل على تعدد اليماين يف عصر الظهور، فهو غري  اإلّمعاتوإذا كان مراد 

مل ترد  (عليه السالم)صحيح بدوره أواًل، مث إن الفقرة اليت اقتبسوها من كالم السيد أمحد احلسن 
 .فيها ال عبارة، وال حىت إشارة هلذه املسألة

 :وعلقوا كذلك مبا يلي

 سيكون هنا ولكن النسبية او اجلغرافية احلالة على اليماين لقب نطلق ان ميكن نقول لذلك)
 حينما املهدي وزير اليماين بان احلق بل موضوعنا من ذلك وخيرجنا مصاديق عدة املفهوم هلذا

 ودوره صفته هلم غريه ميانيون او مياين هناك وهل اليماين هو من نعرف ان فيجب عنه نتحدث
 (.باتباعها البيت اهل أمر اليت احلقة الراية صاحب وهو املقام هبذا متفرد فريد فهو ال طبعا ومقامه
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على أتباع حيدر مشتت أن يعيشوا العامل األرضي، ويفهموا جمرياته قبل أن يكتبوا، فما كتبه 
يتفاعل مع خلفية فكرية وإعالمية يروج البعض فيها فكرة أن  (عليه السالم)د احلسن اإلمام أمح

على آل  (اليمانية)اليماين من اليمن، لذا كان البد من بسط القول يف مسألة انطباق وصف 
 .(عليهم السالم)حممد عليهم، باعتبار أن اليماين منهم 

يقع يف صلب املوضوع إذن، وليس خروجًا عنه   (عليه السالم)فما كتبه اإلمام أمحد احلسن 
 .اإلّمعاتكما زعم 

أما كون اليماين هو صاحب راية احلق يف آخر الزمان فهذا ما مل يبيّنه أحد على اإلطالق كما 
بّينه اإلمام أمحد احلسن، ولكن منهج احلقد والتصيد الذي ينتهجه املشّتتيون أعمى أبصارهم، 

لرائع الذي قدمه اإلمام يف جوابه عن السؤال نفسه الذي يقتبسون وبصائرهم عن رؤية البيان ا
 !منه

 :التال (عليه السالم)وخبصوص قول السيد أمحد احلسن 

 (عليه السالم) اإلمام أصحاب عشر والثالثة مائة الثالث من اليماين اتباع كل إن ويبقى]
، كتب أتباع [العراق ومياين صنعاء مياين ومنهم اليماين، لقائدهم انتساهبم باعتبار ميانيون هم

 :حيدر مشتت التعليق التال

 ! (واحد وقائدها واحدة احلق راية ان ناحية من صحيح وغري باطل قول)

إن انتساب األتباع لسيدهم يعين أهنم خيضعون له، وينضوون حتت رايته، وال ميكن ملن : أقول
ع اخليط األخري من عقله أن يتصور أهنم غري   .ذلكمل ُيض 

قلت قبل قليل إن أتباع السامري قد أعمى احلقد أبصارهم وبصائرهم، وهاكم الدليل من 
 :فقد كتبوا ما يلي. لساهنم

 ينحصر اليماين لقب بان ويثبت فيه يُقر القول هلذا متاما مغايرا قوال اخر بيان يف يقول مث)
 :(اليماين ملعرفة الصحيحة الطريقة) بيانه يف احلسن امحد قول اليكم واحد بشخص
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 منصوص ومعصوم أرضه يف اهلل حجج من حجة اليماين إن وثانياً  أوالً  يف تقدم مما النتيجة)
 حممد الرسول بعد احلجج إن الداللة القطعية والنصوص املتواترة بالروايات ثبت وقد العصمة،

 وال عشر اإلثنا املهديني وبعدهم (السالم معليه) عشر اإلثنا األئمة هم (صلى اهلل عليه وآله)
 وقد. السماء رساالت وختم الدين وكمال النعمة متام وهبم غريهم معصوم األرض يف هلل حجة
 عشر واإلثنا (عليه السالم) املهدي اإلمام وبقي إمام عشر أحد (السالم معليه) منهم مضى
 الن املهديني أول اليماين يكون أن فالبد (عليه السالم) املهدي اإلمام إىل يدعوا واليماين مهدياً،
 [22:عمران آل]( ع ل يم   مس  يع   و الليهُ  بـ ْعض   م نْ  بـ ْعُضه ا ُذرِييةً ) ولده من هم بعده مهدياً  عشر األحد
 اإلهلي العدل دولة يف هم بل (عليه السالم) املهدي اإلمام ظهور زمن عن متأخرين ويأتون
 املؤمنني أول وهو (عليه السالم) املهدي اإلمام ظهور زمن يف املوجود هو املهديني أول أن والثابت
 وصية يف ورد كما للقيام القاعدة لتهيئة وحتركه ظهوره بداية يف (عليه السالم) املهدي باإلمام
 اإلثين من األول باملهدي اليماين شخص ينحصر هنا ومن.  (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول
 ( .مهدياً  عشر

 من األول باملهدي اليماين شخص ينحصر هنا ومن يقول حيث اخر تناقض هنا الحظ
 .مهدياً  عشر اإلثين

 غريه، ميانيا هناك يكون ان ميكن وال االمام بعد يايت الذي االول باملهدي منحصر فاليماين
 ! (متعدد ام واحد اليماين فهل ميانيون مجيعهم هم 2 2 الـ بان قال السابق املوضع يف بينما

 :كالم أتباع دجال ميسان، ما يلييرد على  

هذا الكالم ورد يف نفس جواب السيد أمحد احلسن، وال صحة لزعم أتباع دجال ميسان  . 
 ؟ عن رؤيته وأبصارهمفلهم إذن أن يتساءلوا ملاذا أعمى اهلل قلوهبم . من أنه ورد يف بيان آخر

 األول باملهدي اليماين شخص ينحصر هنا ومن]: (عليه السالم)قول السيد أمحد احلسن  .6
ال يعين أن لقب اليماين ال ميكن أن يُطلق على غري اليماين املوعود،  [مهدياً  عشر اإلثين من
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كلهم ميانية باعتبار انتساهبم وإمياهنم به، ولكن اليماين املوعود    (عليه السالم)فأتباعه كما قال 
 .كهوية أو شخص منحصر يف املهدي األول أمحد

 :  وللتوضيح أقول

مرة نتحدث عن شخص باعتبار عام فنقول هذا الشخص مياين وذاك سفياين، واملقصود إن 
ألن األول يتبع اليماين، والثاين يتبع السفياين، وهبذا االعتبار العام  ؛هذا مياين، وذاك سفياين

 . جنرد من الكلمة مفهوماً ندخل حتته مصاديق كثرية( اإلتّباع، أو االنتساب)

ن شخص باعتبار خاص فنقول هذا اليماين وهذا السفياين، واملقصود إنه ومرة نتحدث ع
وال تناقض بني األمرين الختالف االعتبار، أو . الشخص املعني الذي حتدثت عنه الروايات

 .املنظور

أتباع اجلاهل حيدر مشتت ال يفهمون كيف يصدر الكالم، وكيف يرد   اإلّمعاتوألن هؤالء 
 : كتبوا ما يلي

 أي)  بانه فيه اقر بياناته احد يف قاله قول على ليغطي جاء ميانيون كلهم 2 2الـ بان قوله)
 فقد غريه اخر شخص هو مصاديقه تتعدد ال الذي املوعود اليماين وأن اليماين ليس( احلسن امحد
 . اليمىن كيده له يكون اليماين أن فيه يؤكد هـ262 /  شوال/ 5 بتاريخ منشور نشر

 اهلل لصراط هادي ألمري داعي كيميين ل كان من إال مياين ال انه الناس أيها فاعلموا)......
 كان من مال فان ،(عليه السالم) احلسن بن حممد املهدي اإلمام أيب بإرشاد عليه أسري الذي
 اهلل صراط عن منحرف ضال وأمسى البداء فيه وقع مشاالً  أو مييناً  األيام من يوم يف مييين على

 واجلن اإلنس شياطني وجنده( اهلل لعنه) إبليس إليه يوحي اجلحيم صراط إىل داعي املستقيم
يـْر   أ ن ا) قولتهم وقالوا تبعهم أن بعد امللعونني ْنهُ  خ   وسيعلم( ط ني   م نْ  و خ ل ْقت هُ  ن ار   م نْ  خ ل ْقت ين   م 
 .(…العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال للمتقني، والعاقبة ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين

 احلسن امحد أن إىل بوضوح تشري( ألمري داعي كيميين ل كان من إال مياين ال) عبارة ان
 .(اليماين بأنه غريه شخص إىل يشري
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إذا   (اليماين بأنه غريه شخص إىل يشري) (عليه السالم)إن السيد أمحد احلسن  اإلّمعاتقول 
كان املقصود منه إنه جيرد نفسه من هذا اللقب، ومينحه لشخص غريه باالعتبار اخلاص الذي 
أوضحناه أعاله، فغري صحيح، أما إذا كان املقصود إنه يضفي لقب اليماين على كل من يتبعه، 
ر ويدعو ألمره كما ذكر البيان، فهذا صحيح، وال غبار عليه، وهو ما ذكرناه حتت مقولة االعتبا

 .العام

 بأنه فيه اقر": بطبيعة احلال أتباع حيدر مشتت يريدون األمر األول، كما يدل قوهلم التال
 اخر شخص هو مصاديقه تتعدد ال الذي املوعود اليماين وأن اليماين ليس( احلسن امحد أي)

 .، وهذا نتيجة جهلهم وعدم تدبرهم"غريه

 :يلي ومما يثري السخرية أن يكتب أتباع حيدر مشتت ما

 اليماين، مع دور له كان شخص هو بل اليماين ليس انه نفسه احلسن امحد كالم من فثبت)
 بان احلسن أمحد فادعى ذلك احلقيقي اليماين فرفض له طائعا يكون ان احلقيقي اليماين من وأراد

 فيه حيصل ال اليماين بان ليقر فرجع باملرصاد له اهلل ولكن وقتها يف البداء فيه حدث قد اليماين
  ؟ هذا من افظع تناقضا ترى فهل الطاعة مفرتض معصوم ألنه البداء

 من االول باملهدي ينحصر اليماين شخص وان املهديني اول هو اليماين بان هنا اعرتف فقد
 ال بانه موقعك يف االول البيان يف تقول كيف إذن قوله حسب معصوم وانه مهديا عشر االثنا
 االحنراف او البداء حيصل ان ميكن فهل البداء فيه حصل قد وانه كيمينك لك كان من إال مياين

 احنرف قد بأنه قلت مث اليماين عصمة ثبّت فأنت الطاعة وواجب العصمة منصوص بشخص
 منك احق هو غريك مياين هناك أن إىل واضحة اشارة يشري الكالم وهذا. البداء فيه وحصل
 .عليه انقلبت ولكنك

 الناس ابالغ وهي هبا كلفت اليت للرسالة ناقال االيام من يوم يف كنت بأنك نعرف وحنن
 جمرد تكون ان عليك كرب ولكن. (عليه السالم) املهدي االمام قبل من املرسل اليماين بشخص

 .(الدوائر به وترتبص حتسده شخص اىل للرسالة ناقل
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احلقيقة، فصاحبهم حيدر مشتت  لو إن هؤالء املخدوعني عسكوا ما قالوا ألصابوا كبد : أقول
كان جمرد تابع للسيد اليماين أمحد احلسن، ولكن حب الدنيا، واألنا املستفحلة حرفاه عن 

 .الطريق، يف جهنم وبئس واملصري

 أمحد فادعى): بأن يأتوا بدليل على ما افرتوه بقوهلم اإلّمعاتوأريد هنا أن أحتدى هؤالء 
 (عليه السالم)، وهذه كتب، وبيانات السيد أمحد احلسن (البداء فيه حدث قد اليماين بأن احلسن

 .مبتناول اجلميع

 :أمحد وامسه البصرة من املهديني أول

 :يزعم أتباع دجال ميسان أن أول املهديني ليس امسه أمحد، وإليكم نص ما كتبوا

 ! (امحد امسه ليس البصرة من خيرج الذي املهديني اول ان لكم وسنثبت)

صلى اهلل )أدري حقًا عن أي إثبات يتكلم هؤالء احلمقى، وقد تكفلت وصية رسول اهلل  وال
 :بيان هذا األمر بوضوح ال خيفى على من له بصر، فقد ورد فيها (عليه وآله

 إىلفإذا حضرته الوفاة فليسلمها اثنا عشر مهدياً،  -أي اإلمام املهدي  - مث يكون من بعده)
الثالث  واالسماهلل وأمحد،  اسم كامسي واسم أيب وهو عبد، ابنه أول املقربني، له ثالثة أسامي

 .( ) (املهدي، هو أول املؤمنني

 .(عليهم السالم)فأمحد هو أول املهديني اإلثين عشر 

 .جهلهم اإلّمعاتولكن لنرى كيف يثبت 

 2  يف الصادر( رجب 2 ) الرباءة بيان عنوان حتت وهو احلسن امحد قول إليكم) :يقولون
 :ق.هـ 265 الثاين مجادى

                                                           

 .43 ص 28ج: بحار األنوار ؛20 ص: للطوسي -الغيبة  - 
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 من أوهلم وان أال (عليه السالم) فقال: ) ...  طويل خرب يف (عليه السالم) املؤمنني أمري عن)
 خرب يف (عليه السالم) الصادق وعن ،22  ص اإلسالم بشارة... (  األبدال من وأخرهم البصرة
 اإلسالم بشارة...(  امحد...  البصرة ومن: ) ... (السالمعليه ) القائم أصحاب به مسى طويل
 (. 2 ص

 فهما للناس ليعطي االخر املقطع مع وربطه معني مقطع رواية كل من اخذ احبيت الحظوا
 من خيرج الذي املهديني اول ان اىل بالنصوص االستقطاع هذا يوحي حيث فيضللهم خاطئا
 .خاطئ أمر وهذا امحد امسه البصرة

 سننقل ولكننا االسالم بشارة وهو املصدر نفس يف وردت واليت نقلها اليت االوىل الرواية اليكم
 .تقطيع دون كامال املقطع

 من الّذين فأما األبدال، من وآخرهم البصرة من أوهلم وأنّ  أال(: عليه السالم) علي فقال)
 وهم: املعجمة من رجال وثالثة اهلل، وعبيد اهلل عبد: قاشان من ورجالن وحمارب، فعلي: البصرة
 (.اخل...ومالك وعمرو حممد

 امحد ان على به استشهدوا الذي فالنص الباطل وفضح احلق ظهر كيف احبيت الحظوا
 اصال امحد البصرة من خيرج أنه فيه يرد مل البصرة من خيرجون الذين االصحاب اول هو احلسن
 .االساس من الرواية هذه يف ألمحد وجود فال

 . فهو احلسن امحد به استشهد الذي الثاين النص اما االول النص خيص فيما هذا

: )... (عليه السالم) القائم أصحاب به مسى طويل خرب يف (عليه السالم) الصادق وعن)
 .( 2  ص اإلسالم بشارة...(  امحد...  البصرة ومن

 .البصري فعله الذي البرت او احلذف دون ولكن املصدر نفس من النص واليكم

 بصري أليب( عليه السالم) القائم أصحاب مسّى (عليه السالم) الصّادق إنّ : األوّل وباإلسناد
 سبكة، بن أمحد بن بندار الشرقىّ  طازبند يف الذي واما(: ).....عليه السالم) فقال بعد فيما
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 ويوسف الصباح، بن إبراهيم: هلما يقال رجالن الشام أهل ومن املرابط، السيّاح وهو بازان يدعى
 ومن.. قال ان اىل..  سويقان قرية من قصّاب وإبراهيم دمشق، أهل من عطّار فيوسف حربا، بن

 سعد، بن األعطف بن الرمحن عبد: البصرة ومن حممّد، بن وإبراهيم كثري، بن ماهان: جلوان
 ....(جابر بن ومحّاد ومليح وأمحد

 بان الناس ليوهم نقاط امسه بدل ووضع الرمحن عبد اسم حذف فقد واضح تزوير هذا اليس
 (.امحد هو البصرة من خيرج الذي االول االسم

ذكرت إن أول  (عليه السالم)هو إن الرواية الواردة عن علي  اإلّمعاتملخص ما يقوله 
عليه )، والرواية الواردة عن اإلمام الصادق (أمحد)األصحاب من البصرة، ولكنها مل تذكر اسم 

الرمحن بن األعطف قبل امسه، وعليه يكون  ذكرت اسم أمحد ولكنها ذكرت اسم عبد (السالم
 ! الرمحن بن األعطف أول املهديني عبد

 :ويرد عليهم

حتدثتا عن أصحاب  (عليه السالم)، واإلمام الصادق (عليه السالم)إن رواييت اإلمام علي  . 
ابن مشتت  إّمعات، وإذا كان (عليهم السالم)، وليس عن املهديني (عليه السالم)اإلمام املهدي 

ال مييزون بني األصحاب وبني املهديني فعليهم ترك اخلوض يف هذا اجملال، وليعملوا غسال 
 ! صحون خرياً هلم

بيان الرباءة مل يكن بصدد إثبات إن أول املهديني من البصرة، بل ذكر فيه اإلمام أمحد . 6
 .( )  حقه من نصوص إلقامة احلجة على الناسبعض ما ورد يف (عليه السالم)احلسن 

                                                           

 بسم هللا الرحمن الرحيم]: إليكم نص بيان البراءة - 
ْكِر " ٍة َوِشقَاٍق * ص َواْلقُْرآِن ِذي الذِّ * قَْبلِِهْم ِمْن قَْرٍن فَنَاَدْوا َوالَت ِحيَن َمنَاٍص َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن * بَِل الَِّذيَن َكفَُروا فِي ِعزَّ

اٌب  َواْنطَلََق * أََجَعَل اْْللِهَةَ إِلَهاًّ َواِحداًّ إِنَّ هََذا لََشْيٌء ُعَجاٌب * َوَعِجبُوا أَْن َجاَءهُْم ُمْنِذٌر ِمْنهُْم َوقَاَل اْلَكافُِروَن هََذا َساِحٌر َكذَّ
* َما َسِمْعنَا بِهََذا فِي اْلِملَِّة اْْلِخَرِة إِْن هََذا إاِلَّ اْختاِلٌق * وا َواْصبُِروا َعلَى آلِهَتُِكْم إِنَّ هََذا لََشْيٌء يَُراُد اْلَمََلُ ِمْنهُْم أَِن اْمشُ 

ا يَُذوقُوا َعَذاِب  ْكُر ِمْن بَْينِنَا بَْل هُْم فِي َشكٍّ ِمْن ِذْكِري بَْل لَمَّ ِعْنَدهُْم َخَزائُِن َرْحَمِة َربَِّك اْلَعِزيِز اْلَوهَّاِب  أَمْ * أَأُْنِزَل َعلَْيِه الذِّ
َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما فَْليَْرتَقُوا فِي اأْلَْسبَاِب *  بَْت قَْبلَهُْم * ُجْنٌد َما هُنَالَِك َمْهُزوٌم ِمَن اأْلَْحَزاِب * أَْم لَهُْم ُمْلُك السَّ َكذَّ

ُسَل فََحقَّ * َوثَُموُد َوقَْوُم لُوٍط َوأَْصَحاُب أْلَْيَكِة أُولَئَِك اأْلَْحَزاُب * فِْرَعْوُن ُذو اأْلَْوتَاِد قَْوُم نُوٍح َوَعاٌد وَ  إِْن ُكلٌّ إاِلَّ َكذََّب الر 
اْصبِْر َعلَى * ْل لَنَا قِطَّنَا قَْبَل يَْوِم اْلِحَساِب  َوقَالُوا َربَّنَا َعجِّ * َوَما يَْنظُُر هَُؤالِء إاِلَّ َصْيَحةًّ َواِحَدةًّ َما لَهَا ِمْن فََواٍق * ِعقَاِب 

اٌب  ْشَراِق * َما يَقُولُوَن َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُوَد َذا اأْلَْيِد إِنَّهُ أَوَّ ْرنَا اْلِجبَاَل َمَعهُ يَُسبِّْحَن بِاْلَعِشيِّ َواأْلِ َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةًّ * إِنَّا َسخَّ
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ا لقد . والحمد هلل على نعمائه وعظيم بالءه( 30- :ص) "َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ َوآتَْينَاهُ اْلِحْكَمةَ َوفَْصَل اْلِخطَابِ * ٌب ُكلٌّ لَهُ أَوَّ
كالشمس في رائعة النهار ال لبس فيه لكل طالب حق، ( عليه السالم)أسفر الصبح لذي عينين، وظهر أمر قائم آل محمد 

نه كما تعرفون أبناءكم وال يخفى عليكم أمره، بالروايات الصحيحة عن الصادقين وجاءكم يا علماء الشيعة من تعرفو
ألنه ( لى هللا عليه وآلهص)لم يتبعوا محمد  إنهم( لعنهم هللا)فهل تنكرون على علماء اليهود والنصارى ( السالم معليه)

 .عوا إلى كتبكم وحاسبوا أنفسكمذكر في كتبهم باسمه وصفته وانه يخرج من فاران وتحتجون عليهم بذلك، أذن فأرج
وذكرني في وصيته باسمي وصفتي، ووصلت لكم هذه الوصية ( لى هللا عليه وآلهص)لقد بشركم بي جدي رسول هللا 

وهو على فراش الموت، أو ( لى هللا عليه وآلهص)بسند صحيح وذكرها علماء الشيعة في كتبهم، وبما وصى رسول هللا 
عن أبي عبد هللا ) .وبي وبأبنائي االثنى عشر( السالم معليه)بآبائي األئمة االثنى عشر فلقد أوصاكم ! ليس بأهم شي

في الليلة التي ( لى هللا عليه وآلهص)قال رسول هللا  :قال ،(عليه السالم)عن أمير المؤمنين  ،عن آبائه، (عليه السالم)
( لى هللا عليه وآلهص)فأملى رسول هللا  ،دواةاحضر صحيفة و ،يا أبا الحسن: (عليه السالم)كانت فيها وفاته لعلي 

فأنت  ،ومن بعدهم اثنا عشر مهدياًّ  نه سيكون بعدي اثنا عشر إماماًّ إ ،يا علي :فقال ،وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع
المستحفظ من إلى ابنه م ح م د  (عليه السالم)وليسلمها الحسن  :يا علي أول األثني عشر إمام، وساق الحديث إلى أن قال

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى  ،ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياًّ  ،فذلك اثنا عشر إماماًّ ( لى هللا عليه وآلهص)آل محمد 
 (حمد واالسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنينأله ثالثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد هللا و ،ابنه أول المهديين

 [.20 ص :والغيبة للطوسي ؛42 ص 28ج :بحار األنوار]

 28ج :بحار األنوار]( من ولد الحسين عليه السالم إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياًّ ) :نه قالإ( عليه السالم)عن الصادق 
 .[832ص :الغيبة للطوسي ؛0 8ص 8ج :البرهان ؛43 ص

نه قال يكون أ( عليه السالم)سمعت من أبيك  ،يا بن رسول هللا :(عليه السالم)قلت للصادق جعفر بن محمد ): في البحار
ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس  ولم يقل اثنا عشر إماماًّ  إنما قال اثنا عشر مهدياًّ  :، فقالمن بعد القائم اثنا عشر إماماًّ 
 [.823ص 3ج :كمال الدين ؛42 ص 28ج :بحار األنوار]( إلى مواالتنا ومعرفة حقنا

ن أولهم من البصرة وأخرهم من إأال و :(عليه السالم)فقال … : ) في خبر طويل( السالم عليه)عن أمير المؤمنين 
 .[43 ص :بشارة اإلسالم]( … األبدال 

حمد أ……… ومن البصرة … (: ) عليه السالم)في خبر طويل سمى به أصحاب القائم ( عليه السالم)عن الصادق 
 .[ 3 ص :بشارة اإلسالم]( …

فأما الذي يخفى فأحمد وأما الذي  يعلن  ،للقائم اسمان اسم يخفى واسم يعلن: )نه قالإ( عليه السالم)عن اإلمام الباقر 
 .[23ب  228ص 3ج :كمال الدين]( فمحمد

  [.3 4ص  ج :إلزام الناصب]( بوجهه أثر ،غاير العينين ،مشرف الحاجبين) :(عليه السالم)وعن الباقر 
يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكْنُت َعلَى بَيِّنٍَة "باسمي ومسكني وصفتي فهل خفيت عليكم، ولكن ( السالم معليه) أخبروكم أهل البيت

يَْت َعلَْيُكْم أَنُْلِزُمُكُموهَا َوأَْنتُْم لَهَا َكاِرهُونَ   [.33: هود]" ِمْن َربِّي َوآتَانِي َرْحَمةًّ ِمْن ِعْنِدِه فَُعمِّ
ألنه طالب  ؛نه حريص على الملكإ( عليه السالم)وقالوا في أمير المؤمنين علي  ،ئي عن حقهمولقد دفع أسالفكم آبا

وقال لهم مال علي وملك ال يبقى، وأقول لكم مالي وملك ال يبقى ولكني  ،وسخروا منه حتى ملئوا كبده قيحاًّ  ،بحقه
 .حتى يأذن الرحمن في أمري( عليه السالم)مأمور وسأصبر كما صبر 

وعني ولم ( عليه السالم)في األخبار عن أبي اإلمام محمد بن الحسن المهدي ( السالم معليه)آبائي الصالحين  لقد بالغ
اللهم أعطه )… في دعاء اللهم ادفع عن وليك ( عليه السالم)ينسوني من دعائهم بفضل من هللا علي، قال اإلمام الرضا 

 .[3 2ص :مفاتيح الجنان]( …في نفسه وأهله َوَولَِدِه وذريته 

واللعنة على من عاداني، أنصاري خير أنصار  ،الويل لمن ناواني ،سبط النبي المرتهن ،فأن تنكروني فأنا ابن الحسن
تفتخر األرض بسيرهم عليها وتحفهم المالئكة وأول فوج يدخل الجنة يوم القيامة، هم وهللا العلي العظيم واقسم بـ يس و 

( لى هللا عليه وآلهص)مة محمد أانهم الفرقة الناجية وهم  -آلم  -بالقسم العظيم طه و المحكمات وبـ كهيعص وحمعسق و
يقرون بحاكمية هللا في أرضه دون من سواهم، ال تجرفهم  ألنهم ؛بالمعروف والناهون عن المنكر اْلمرون، وصدقاًّ  حقاًّ 

سود في النهار مجاهدون أ محصوا وغربلوا حتى خرجت المدرة من حب الحصيد، هم رهبان في الليل ألنهمالفتن 
ويرون الموت  ،شجعان ال تأخذهم في هللا لومة الئم، يرون أكل خبز الشعير والنوم على المزابل كثير مع سالمة الدين

 .فطوبى لهم وحسن مآب ،أحلى من الشهد( السالم معليه)في حب آل محمد 
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دعوة السيد أمحد )هلا عدة نسخ حققتها يف كتاب  (عليه السالم)الرواية الواردة عن علي . 2
، فعدد األصحاب يف األمساءوبينت جبالء أهنا رواية مضطربة من جهة  (احلسن هي احلق املبني
. ، ويف بعضها اآلخر أقل، وعليه ال ميكن الركون هلا من هذه اجلهة2 2بعض النسخ أكثر من 

متاماً، فما ثبت يف مجيع النسخ من فقراهتا  إمهاهلاولكن عدم الركون هلا من جهة األمساء ال يعين 
اد منها هذا املعىن، وهو أن هذه الرواية إذن نستف. (أوهلم من البصرة): ميكن قبوله، ومنه عبارة

ذكرت إن أول  (صلى اهلل عليه وآله)وحيث إن وصية رسول اهلل . أول األصحاب من البصرة
هو أمحد، وهو أول املهديني، فتكون النتيجة إن أول األصحاب، الذي ( أي األصحاب)املؤمنني 

عليه )ردة عن اإلمام الصادق هو أول املهديني وامسه أمحد من البصرة، وهذا تؤكده عليه الرواية الوا
وبعد هذا البيان ال أظن عاقاًل يتمسك . اليت ذكرت اسم أمحد من بني أصحاب البصرة (السالم
الرمحن من حيث الرتتيب يف الرواية يدل على  الواهية ليزعم إن تقدم اسم عبد اإلّمعاتحبجة 
يف الرتتيب ال تدل على األولوية يف اإلميان أو يف الرتبة، فما بالك وقد دّل  فاألولوية!  اخلالف

 .بأن األولوية يف الرتتيب تدل عليه اإلّمعاتالدليل على غري ما يزعم 

                                                                                                                                                                               

بحسب ما تدعون لقد قامت عليكم الحجة البالغة  ،(عليه السالم)فيا شيعة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب  ،أما بعد
التامة من هللا سبحانه وتعالى بي وباني الصراط المستقيم إلى جنات النعيم فمن سار معي نجا ومن تخلف عني هلك 

وما بعده إال آية العذاب والخزي في هذه ( عليه السالم)مهدي وهوى، وهذا هو اإلنذار األخير لكم من هللا ومن اإلمام ال
 .الحياة الدنيا، وفي اْلخرة جهنم يصلونها وبئس المهاد لمن لم يلتحق بهذه الدعوة

وَء َويَْجَعلُُكْم ُخلَفَاَء اأْلَْرِض أَإِلَهٌ "اللهم أنت قلت  ْن يُِجيُب اْلُمْضطَرَّ إَِذا َدَعاهُ َويَْكِشُف الس  ِ قَلِيالًّ َما تََذكَُّرونَ أَمَّ  "َمَع هللاَّ
مجيب دعوة  ، وأنا المضطر وابن السبيل واليتيم والمسكين فاجبني بفضلك ورحمتك وعطائك االبتداء يا[23 :النمل]

 .نه ال قوة إال بك أنت سبحانكإالمضطرين ربي استنصرك على عدوك وعدوي فانصرني 
أن كل من لم يلتحق بهذه الدعوة ويعلن البيعة لوصي اإلمام ( عليه السالم) اإلمام  محمد بن الحسن المهدي باسموأعلن 
 :هـ ق فهو 432 رجب  8 بعد ( عليه السالم)المهدي 
وكل أعماله  ،وهو بهذا إلى جهنم وبئس الورد المورود ،(عليه السالم)خارج من والية علي بن أبي طالب  . 

 .وال صوم وال زكاة بال والية فال حج وال صالة ،العبادية باطلة جملة وتفصيالًّ 
بريء من كل من ينتسب أليه ولم يدخل في هذه الدعوة ( لى هللا عليه وآلهص)ن رسول هللا محمد بن عبد هللا إ .3

َواْمَرأَتُهُ * َسيَْصلَى نَاراًّ َذاَت لَهٍَب * َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسَب * تَبَّْت يََدا أَبِي لَهٍَب َوتَبَّ  "ويعلن البيعة 
الَةَ اْلَحطَِب  ابَّةًّ ِمَن َوإَِذا َوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِهْم أَْخَرْجنَا لَهُْم دَ "والحمد هلل وحده . "فِي ِجيِدهَا َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ * َحمَّ

 [.33 :النمل] "اأْلَْرِض تَُكلُِّمهُْم أَنَّ النَّاَس َكانُوا بِآياتِنَا ال يُوقِنُونَ 
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وعرفوا كيف نستدل  (جامع األدلة)يف كتاب  ( ) والعجيب إن هؤالء احلمقى قرأوا ما كتبته
لك يقعون يف مثل هذا املطب الذي ال يقع يف مثله سوى من بالروايتني املذكورتني أعاله، ومع ذ

 :أعماه حقده، وهاكم ما كتبوا

 الطريقة" بعنوان هو الذي البيانات احد يف الروايات هذه على معلقا يقول اخر موضع ويف)
 .بقوله والتزوير التناقض هذا من اخلروج حماوال (6)"اليماين ملعرفة الصحيحة

 يف أمحد على تنص (عليه السالم) املهدي اإلمام أصحاب تسمي اليت الروايات إن كما)
 فيه يسمي طويل خرب يف (عليه السالم) الصادق اإلمام فعن اآلخر؛ بعضها يف له وتشري بعضها

 ومليح، أمحد، و سعد، بن األعطف بن الرمحن عبد البصرة ومن...  يقول( 2 2) ال األصحاب
 من أوهلم وإن أال...  (عليه السالم) املؤمنني أمري وعن(.  2 : اإلسالم بشارة( )جابر بن ومحاد

 هذه يف ينص (عليه السالم) املؤمنني أمري إذن ،(22 : نفسه...( )األبدال من وآخرهم البصرة،
 الصادق اإلمام عن الواردة الرواية نصت وقبلها البصرة، من األصحاب أول أن على األخرية الرواية
 (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول وصية أن وحيث ،(أمحد) البصرة يف األصحاب مجلة من أن على
 وصي( أمحد) إن: كاآليت الروايات حصيلة فتكون ،(أمحد) امسه األصحاب أول أن على دلت
 .((البصرة من وهو األصحاب، أول هو (عليه السالم) املهدي اإلمام

، اإلّمعاتللغاية إننا ال نستدل بالروايتني على أن أمحد هو أول املهديني، كما يزعم  واضح
 .وإمنا على أنه من البصرة

 :وكتبوا أيضاً 

 خيرج انه او اليمن يف اصل له يكون ان البد مقامه ادعيت الذي اليماين تسمية سبب ان مث)
 بالبصري البيت اهل يلقبه ان األوىل فكان تزعم كما البصرة من املهديني اول كان فلو اليمن من

 (.باليماين وليس

                                                           

 .(عليه السالم)كعادتهم في التخليط نسبوا ما كتبته لإلمام أحمد الحسن  - 
 .(جامع األدلة)هذا أحد عناوين مباحث كتاب  -3
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هو  (اليمن يف اصل له يكون): سبحان اهلل، أي حقد، وأي عمى يقودكم، أليس معىن قولكم
؟ وهل أدركتم اآلن  ولكنه مع ذلك ينتسب لليمن( البصرة مثالً )أنه يسكن مكان آخر غري اليمن 

يف أول جوابه على السؤال املوجه له  (عليه السالم)ملاذا قال اإلمام أمحد احلسن  إّمعاتيا 
 : خبصوص اليماين

صلى اهلل عليه )فمحمد وآل حممد  ،ن مكة من هتامة، وهتامة من اليمنأمعرفة  جيب أوالً ]
 مياين،واإلمام املهدي مياين وعلي ، مياين (صلى اهلل عليه وآله)فمحمد  ،كلهم ميانية  (وآله

 ؟ (مياينواملهدي األول  ميانية،واملهديون اإلثنا عشر 

 :دجلة البصرة ميسان

؟ هذا هو حال أتباع دجال ميسان،  هل رأيتم أوقح من شخص يرمي غريه بالعلة اليت فيه
 :كتبوا  فقد

 عبد عن احلميد عبد عن ورد كما البصرة من خيرج الذي الدجالني اول احلقيقة يف انك بل)
 ألزموا الناس أيها يا": فقال بالكوفة، وخطب طالب أيب بن علي ل قال": قال العزيز، عبد بن اهلل

 فاطمة ولد من فإن فاطمة، ولد من والدجالني وإياكم...  قال ان اىل...  بعدي من األرض
 والفنت املالحم" كلهم الدجالني مقدمة مين، وهو وليس البصرة، دجلة من دجال وخيرج دجالني،

 (.629 طاووس ألبن

عن دجال خيرج من دجلة البصرة، ودجلة البصرة هي ميسان، وعلى هذه الرواية تتحدث 
واحلالية ( ميسان= دجلة البصرة )الرغم من أن الرواية مل تسم  هذا الدجال إال أن القرائن املكانية 

 .املتعلقة حبيدر مشتت جتعلنا جنزم بأنه هو املقصود
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 :يعلن واسم خيفى اسم ؛امسان للقائم

أن  اإلّمعات، أنكر (املعلن االسم معناه املخفي االسم يكون ان ميكن هل) :حتت عنوان
يكون املقصود من االمسني يف الرواية اآلتية هو أن هناك شخصني كل منهما قائم، أحدمها اإلمام 

 :، والرواية هي التالية(عليه السالم)، واآلخر ولده أمحد (عليه السالم)املهدي حممد بن احلسن 

 أمري قال: قال (السالم عليهم) جده عن أبيه، عن الباقر، علي بن حممد جعفر أيب عن)
 اللون، أبيض الزمان آخر يف ولدي من رجل خيرج: - املنرب على وهو - (عليه السالم) املؤمنني
 شامة ؛شامتان بظهره ،املنكبني مشاش عظيم الفخذين، عريض البطن مبدح باحلمرة، مشرب
 واسم خيفى اسم: امسان له ،(وآله عليه اهلل صلى) النيب شامة شبه على وشامة جلده لون على
 .( ) (فمحمد يعلن الذي وأما فأمحد خيفى الذي فأما يعلن،

 :أما حجتهم يف اإلنكار فيبينها قوهلم التال

 ؟ (امحد املعلن امسك انت بينما امحد هو لليماين املخفي االسم يكون ان ميكن كيف)

وليس هذا فحسب، بل !  إنكارهم سوى اإلنكار نفسه ال حجة وال دليل لديهم على، إذن
واضح أهنم ال يفهمون أننا ال نقول إن االمسني لشخص واحد هو اليماين، وإمنا لشخصني 

 . (عليه السالم)أحدمها اليماين، واآلخر هو اإلمام املهدي 

ه قبل قليل ويبدو إن هؤالء اجلهلة ناقصي العقول قد تفاجأوا حينما اطلعوا على هذا الذي قلت
 :فأرادوا رقع فتق جهلهم فكتبوا التال

 املهدي واإلمام اليماين من كل اسم اىل يشري النص هذا بان جديدة خبدعة اخلروج اراد)
 (.واحد شخص وليس ((عليه السالم))

                                                           

 .228ص: وتمام النعمة كمال الدين - 
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عن أية خدعة تتحدثون، فهذا الذي تزعمون أنه خدعة جديدة : اجلهلة اإلّمعاتأقول هلؤالء 
 ؟ موجود يف كتبنا قبل أن تؤزكم شياطينكم لكتابة كتابكم البائس بسنوات طويلة

إىل شخصني باعتبار أن  اإلشارةقلت فيما سبق إننا فهمنا الرواية بأن املراد من االمسني فيها 
، ولو كان (فمحمد يعلن الذي وأما فأمحد خيفى الذي فأما يعلن، واسم خيفى اسم): الرواية تقول

املراد من االسم هو اللفظ لتناقض الكالم باعتبار أنه قال اسم خيفى، بينما هو مذكور يف الرواية 
ذاهتا، فال يبقى إال أن يكون املراد شخصني أحدمها خمفي، أي غري معروف للناس وهو أمحد، 

 :أهنم يشكلون عليه بقوهلم اإلّمعاتهذا الفهم زعم . دواآلخر معروف هلم وهو حمم

 ليشري النص هذا يف وجاء قلنا كما الناس عامة عن خمفي اسم هو( امحد) املخفي االسم ان)
 املخفي االسم يكون ان ميكن وال الناس عامة بني به يعرف ال اسم للمهدي بان ويقول ذلك اىل
 لو وحىت الناس ألكثر قراءهتا تتاح ال النصوص ألن النص هذا يف وروده مبجرد املعلن هو( امحد)

 بعضهم عرف وإن للنص احلقيقي املعىن اىل الوصول مجيعهم يستطيع لن فإهنم النص هذا قرئوا
 كان ولو. للقائم معلن اسم امحد اسم ليكون الكايف العدد يشكلوا لن حينئذ فإهنم احلقيقي املعىن
 للمهدي وليس امسان فيها املهدي قضية ان النص يقول ان االوىل فمن تقولون كما النص مقصد
 .(امسان

، وكونه (عليه السالم)من أمساء اإلمام املهدي  (أمحد)إذن أتباع دجال ميسان يقولون إن 
ألن أكثر الناس ال يقرأون النصوص،  ؛خيفى حبسب الرواية، يعين إنه خيفى عن عامة الناس

أدري هل فكروا قبل أن يكتبوا، أم إن التفكري مهنة ال يعرفوهنا؟ فما  وال !وبالتال لن يعرفوا االسم
خيفى على الناس لقلة اطالع أكثرهم، حىت  (عليه السالم)أمهية أن يكون مثة اسم لإلمام املهدي 
 ؟( عليهم السالم)، ويتناقله من بعده أبناؤه (عليه السالم)يكون موضوع حديث ألمري املؤمنني 
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 ! جعجعة وال طحني

عن احملكم واملتشابه والتأويل،  اإلّمعاتحتدث  (بالتأويل له علم ال احلسن محدأ) :حتت عنوان
 :ويبدو إهنم يتومهون أن بوسعهم، أو بوسع عجلهم املقبور تأويل املتشابه، فقد كتبوا التال

 الظاهري معناه يؤخذ فاحملكم حمكم هو ما ومنه متشابه هو ما حممد وآل حممد حديث من)
 .(الظاهري معناه يؤخذ ان ميكن وال تأويله فيجب املتشابه النص اما واحد معىن يعطي ألنه

، فاملتشابه ال يعلم تأويله، وال حيكمه (عليهم السالم)وهذا خالف ما ورد عن آل حممد 
 .سوى حجة اهلل

ْنهُ  اْلك ت اب   ع ل ْيك   أ نز ل   اليذ ي   ُهو  ": تعاىل قوله يف (عليه السالم) اهلل عبد أيب عن)  آي ات   م 
: قال " ُمت ش اهب  ات   و ُأخ رُ " ،واألئمة (عليه السالم) املؤمنني أمري :قال "اْلك ت اب   أُمُّ  ُهني  حمُّْك م ات  

ْنهُ  ت ش اب ه   م ا فـ ي تيب ُعون  " ،واليتهم وأهل أصحاهبم "ز ْيغ   قـُُلوهب  مْ  يف اليذ ين   ف أ ميا" .وفالن فالن  اْبت غ اء م 
ن ة   ُخون   الّلهُ  إ الي  ت ْأو يل هُ  يـ ْعل مُ  و م ا ت ْأو يل ه   و اْبت غ اء اْلف تـْ  (عليه السالم) املؤمنني أمري "اْلع ْلم   يف   و الرياس 
 .( ) ((السالم عليهم) واألئمة

 :مث أوردوا كالماً لإلمام أمحد احلسن بشأن الرجعة، هذا نصه

 وكيف الرجعة روايات على يطلع عندما فالعاقل الرجعة، يف مسألة إىل انتباهك سألفت]
 ال والواقع فالعقل آخر، عامل بأهنا حيكم اخل،... الواحد  للشخص يولد وكم فيها، احلياة تكون
 ماذا ولكن العقالء عند مقبول غري الفهم وهذا هذه، حبدودها الدنيا هذه يف يكون هذا أنّ  يقبل
 .[قوالً  يفقهون يكادون ال الذين هلؤالء نفعل

 :وكتبوا التعليق التال عليه

                                                           

 .2 4 – 4 4ص  ج :الشيخ الكليني - الكافي - 
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 قبوله ميكن ال ما فيها بل عقال قبوله ميكن ال ما الرجعة روايات يف بان القول نوافقك حنن)
 غري اصبحت االمور فهذه .فقط الظاهري معناها على محلناها ما اذا واخالقيا ايضا عقائديا
 فهذه اخلطأ هو وهذا النصوص من املتشابه تفسري تريد ألنك العصمة تدعي يامن عندك مقبولة

 وزير هو الذي احلقيقي اليماين إال معناها يعلم ال ودقيقة مهمة رموز طياهتا يف حتمل النصوص
 (.االمام

 :ويرد على كالمهم

 ال ما فيها بل عقال قبوله ميكن ال ما الرجعة روايات يف بان القول نوافقك حنن): قوهلم . 
، يدل على أهنم مل (فقط الظاهري معناها على محلناها ما اذا واخالقيا ايضا عقائديا قبوله ميكن

مل يقل إن يف روايات  (عليه السالم)فهو . (عليه السالم)يفهموا ما كتبه اإلمام أمحد احلسن 
من الرجعة ما ال ميكن قبوله عقاًل، وال حىت عناه، وإمنا عىن إن بعض ما ورد يف روايات الرجعة 

تفاصيل عن احلياة فيها جيعل من غري املقبول عقاًل وواقعًا فهم إهنا حتدث يف هذا العامل املادي 
ذي املواضعات والقوانني املعروفة، وهذا املعىن ال يقول به أتباع حيدر مشتت، فيصح عليهم أهنم 

 .ال يكادون يفقهون قوالً 

اجلزء املتبقي من كالمهم يناقض اجلزء األول، فهو واضح الداللة على أهنم ينعون على  .6
 مقبولة غري اصبحت االمور فهذه): قوله، ويؤاخذونه عليه، فهم يقولون (عليه السالم)اإلمام 
، ونربة العتاب (اخلطأ هو وهذا النصوص من املتشابه تفسري تريد ألنك العصمة تدعي يامن عندك

 .واملؤاخذة واضحة يف كالمهم

على كالم اإلمام خبصوص الدجال، ويتلخص تعليقهم يف أن اإلمام  اإلّمعاتكذلك علق 
عندما قال بأن أمريكا متثل املصداق األعظم للدجال فأنه مل يأت بشيء جديد على حد 

ذا احلمار ، وهيركبه الذي مركبه او الدجال حلمار الصحيحزعمهم، وكذلك فقد تعسر عليه الفهم 
 :هو الطائرة، وإليكم نص قوهلم يف هذا الشأن
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 طريف بني أي ذراعا اربعون أذنيه بني الذي الدجال مركب هو املواصفات هبذه احلمار فهذا)
 .(محار اذين وكأهنا االعلى اىل معقوفة االحيان اغلب يف تكون اليت الطائرة جناح

 هو بل رجال ليس الدجال ان افرتض) (السالمعليه )وأخريًا زعموا إن اإلمام أمحد احلسن  
 يف وادي صدع ويف ألبوين يولد الدجال بان تقول كثرية لنصوص متاما خمالف القول وهذا جهة
   ! (صائد ابن صائد وانه خراسان مشال

 :ويرد عليهم

إذا افرتضنا أن هناك من شارك اإلمام يف فهمه ملسألة الدجال فإن هذا ال ينقص من  . 
 .شيئاً، فاملهم هو إصابة الواقع، ال اإلنفراد عن اآلخرينفهمه 

مل  (عليه السالم)ال حيق ألتباع حيدر مشتت أن يؤاخذوا اإلمام على شيء مل يقله، فهو . 6
؟ وإذا كان أتباع  ُيسأل عن محار الدجال فكيف يُقال عن شيء مل يتحدث فيه أنه مل يفهمه

 .يسألوا اإلمام عن حقيقة محار الدجال حيدر مشتت معجبني باحلمري، فيمكنهم أن

، فلو أهنم (افرتض إن الدجال ليس رجالً ) (عليه السالم)ليس صحيحًا قوهلم إن اإلمام . 2
تتبعوا كلمات اإلمام لعلموا أنه يتحدث مرة عن الدجال األكرب ومصداقه األعظم أمريكا، 

صلى )ورد عن رسول اهلل ويتحدث أخرى عن الدجال األصغر وهو رجل خيرج من سجستان كما 
 . (اهلل عليه وآله

 :الزهراء عليها السالم قرب اظهار

كتب أتباع حيدر مشتت   (السالم اعليه الزهراء قرب معرفة يدعي احلسن محدأ) :حتت عنوان
 :تعليقاً على بيان إظهار قرب الزهراء

 (السالم اعليه) الزهراء قرب وننبش نذهب هل منه نتأكد فكيف صحيح كالمك ان لنفرتض)
 قبل ذلك يكون ال القرب عن يكشف ان اراد اذا (عليه السالم) املهدي ان احبيت اعلموا !!لنتأكد
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 اعليه) الزهراء قرب عن يكشف قد به ويؤمنون للناس يثبت ان بعد بل االمام بانه شخصه اثبات
 هذا ان ايقنوا ألهنم ومقبوال وصحيحا كافيا سيكون القرب موضع هذا بان قوله وجمرد (السالم

 للتأكد القرب نبش منه يطلبوا او قوله يف جيادلوه ان يصح فال (عليه السالم) اإلمام هو الشخص
 .(شابه ما او

 .وهذا عني ما نقوله، وعليه يكون إشكالكم على البيان سفه باعرتافكم: أقول

 :كالم جهال 

استشهد أتباع  (صدقه دليل الرؤيا بان ادعاءه بطالن على يشهد احلسن محدأ) :حتت عنوان
عليه )، نسبوها زورًا لإلمام أمحد احلسن (جامع األدلة)دجال ميسان بكلمات من كتاب 

قد يرون رؤى تؤيد  - اإلّمعاتعلى حد زعم  -، وملخص إشكاهلم عليها إن املخالفني (السالم
 ! اإلّمعاتمذاهبهم، أو دياناهتم، وبالتال تسقط حجية الرؤى بزعم 

م بطبيعة احلال ال يصدر عن قلب وعقل مؤمنان بأن امللكوت بيد اهلل عز وجل، هذا الكال
ومن جهة أخرى الرؤيا نص تشخيصي يُعرف . وأن اهلل تعاىل ال يضل عباده أبداً، هذا من جهة

به مصداق حجة اهلل يف أرضه، وبوصفه نصًا تشخيصيًا البد أن يتفق مع النص التشخيصي 
، وعليه ال جمال لئن يقال بأن أهل (عليه السالم)در من املعصوم الصا( النصوص والروايات)

الباطل يرون رؤى تؤيد باطلهم، فرؤاهم املزعومة ال قيمة هلا طاملا خالفت النص املعصومي، بل 
 .إهنا ليست رؤى يف احلقيقة، وإمنا أكاذيب خيتلقوهنا
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 :السود الرايات قائد

زعم مجاعة حيدر مشتت إهنم  (صفته هي وما السود الرايات قائد هو من) :حتت عنوان
بعد ( الرايات السود املشرقية: )وغريه، حتت عنوان (جامع األدلة)يردون على ما كتبته يف كتاب 

 .(عليه السالم)أن نسبوه كما جرت عادهتم السيئة لإلمام أمحد احلسن 

يجة اليت بلغتها من والعجيب يف األمر إن هؤالء القوم ال جيدون ما خيتلفون فيه معي، فالنت
قراءة النصوص وهي إن قائد الرايات السود املشرقية اليت تقبل من جهة خراسان هو اليماين، وإن 

عليه )هناك شخصية أخرى يطلق عليها اخلراساين كما يستفاد من الرواية الواردة عن اإلمام الباقر 
اليت ذكر فيها الرايات الثالثة، ومع كل هذا االتفاق تراهم يقتطعون الفقرة األخرية مما   (السالم

 ! كتبت، وكأهنا هي كل البحث، ليشنعوا بأن السيد أمحد احلسن ال يفهم النصوص

 :وإليكم الفقرة اليت اقتبسوها من كالمي

 عموما ايران من او خراسان من راية ورود عن حتدثت الروايات بعض ان اىل اشري ان بقي)
 الشخصية هذه وبشأن الروايات من يفهم كما السود الرايات صاحب غري وهو اخلراساين بقيادة
 احلكم وهذا( امحد) القائم راية او اليماين راية باستثناء الضالل يشوهبا الرايات مجيع ان اقول
 ان ذلك حلكمه وخيضع اليماين يبايع حىت اخلراساين عن ينفك ال فالضالل اخلراساين راية يشمل
  . (تتعدد ال واحدة احلق راية

هذه الفقرة اليت ختمت هبا مبحثاً : أقول (جامع األدلة)بالنسبة للقارئ الذي مل يقرأ كتاب 
خصصته للتعريف بصاحب الرايات السود املشرقية سبقتها صفحات طويلة برهنت فيها على أن 
صاحب الرايات السود هو أمحد املذكور يف وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، والذي هو نفسه 

   . اليماين املوعود

 :أما تعليقهم البارد فهو التال
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 راية عن ختتلف اليماين راية ان وهي مهمة امور اىل احلسن امحد يشري املوضوع هذا يف)
 .(اخلراساين

راية اليماين ختتلف عن راية اخلراساين باعرتافكم الذي سأعرضه بعد قليل، ولكن  ،نعم: أقول
إذا كنتم تريدون خداع الناس بأننا ال نقول بأن قائد الرايات السود هو اليماين فكتاب جامع 

 .األدلة يف املتناول، وميكن للجميع االطالع عليه واكتشاف كذبكم القبيح

الذي يعرتفون فيه بوجود شخصية تلقبها الروايات بلقب  مهكالموإليك أخي القارئ نص   
 :وهو غري اليماين (اخلراساين)

 اخلراساين لقب ان أي واليماين اخلراساين بني يفرق نص يوجد انه اىل االشارة بنا جيدر ولكن)
 اخلراساين لقب ان أي الذكر اآلنفة النصوص ذكرته الذي الشخص غري اخر شخص على يطلق
 الكوفة اىل تدخل اليت الرايات احدى على يطلق ان وميكن بينا كما تارة اليماين على يطلق
 .(النصوص يف ذكرها ورد العاصية الراية وهذه ووزيره املهدي لإلمام عاصية

 ؟ اليماني حسيين، أم حسين

حاول أتباع حيدر مشتت  (النسب حسيين اليماين بان يدعي احلسن محدأ) :حتت عنوان
  :الروايات التاليةإثبات أن اليماين حسين النسب اعتماداً على 

 الصبيح الفىت احلسين خيرج مث: قال أنه الصادق اهلل عبد أيب عن ،عمر بن املفضل عن) . 
 حول من واملنادي امللهوف، أجيبوا أمحد آل يا فصيح له بصوت يصيح!  الديلم حنو الذي

 رجال هي بل ذهب، وال فضة من ليست كنوز، وأي كنوز بالطالقان اهلل كنوز فتجيبه الضريح
 وقد الكوفة يرد حىت الظلمة يقتل يزل ومل احلراب، بأيديهم الشهب، الرباذين على احلديد، كزبر
 ،(عليه السالم) املهدي خرب وبأصحابه به فيتصل. معقال له فيجعلها األرض، أكثر صفا

 من ننظر حىت إليه بنا اخرجوا: فيقول بساحتنا، نزل قد الذي هذا من ،اهلل رسول ابن يا: ويقولون
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 أصحابه ليعرف إال األمر بذلك يرد ومل ليعرفه، وأنه املهدي، أنه يعلم واهلل وهو ؟ يريد وما ؟ هو
 اهلل صلى) اهلل رسول جدك هراوة فأين حممد آل مهدي كنت إن: فيقول احلسين فيخرج هو؟ من
 العضباء، وناقته الريبوع وفرسه السحاب، وعمامته الفاضل، ودرعه وبردته، وخامته، (وآله عليه
 له فيخرج ؟ (عليه السالم) املؤمنني أمري ومصحف الرباق، وجنيبه اليعفور، ومحاره الدلدل، وبغلته
 فضل أصحابه يري أن إال ذلك يرد ومل وتورق، الصلد احلجر يف فيغرسها اهلراوة يأخذ مث ذلك

 حىت اهلل رسول ابن يا يدك مد أكرب اهلل: احلسين فيقول. يبايعوه حىت (عليه السالم) املهدي
 أصحاب ألفاً  أربعني إال احلسين مع الذي العسكر سائر ويبايعه فيبايعه يده فيمد ،نبايعك

 فيقبل العسكران فيختلط. عظيم سحر إال هذا ما: يقولون فإهنم بالزيدية، املعروفون املصاحف
 طغياناً  إال يزدادون فال أيام، ثالثة ويدعوهم فيعظهم املنحرفة، الطائفة على (عليه السالم) املهدي
 عليهم تكون ودعوها املصاحف، تأخذوا ال: ألصحابه يقول مث مجيعاً  فيقتلون بقتلهم فيأمر ،وكفراً 
  .( ) (فيها مبا يعملوا ومل وحرفوها وغريوها بدلوها كما حسرة

 األسنة أطراف من املشرق قبل من السود الرايات رأيتم إذا): (عليه السالم) جعفر أيب عن .6
   .(6) (تكذب ال اليت احلسين رايات فتلك أمحر صوف القناة زج إىل

: قال - طويل حديث يف - (عليه السالم) جعفر أيب عن أبيه، عن ثابت، بن عمرو عن .2
 املنرب يأيت حىت فيدخل له فتصفو بينها، اضطربت قد رايات ثالث وهبا الكوفة، املهدي يدخل)

 كأين: "(وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول قول وهو البكاء، من يقول ما الناس يدري وال وخيطب،
 . (2) (فيبايعونه احلسيين إىل فيسلمها قاداها وقد" واحلسيين باحلسين

هذه الروايات تتحدث عن احلسين وهو شخصية أخرى غري اليماين، وإذا كانت الرواية : أقول
واملهم . الثانية تذكر الرايات السود املشرقية، فإن مثل هذه الرايات ميكن أن ترفعها أكثر من مجاعة

                                                           

. (324ص :نعمانيلل -غيبة ال): المصدر في كتابهم بالصورة التالية اإلّمعاتوضع  .2 ص 28ج :بحار األنوار - 
 .والرواية ال وجود لها في الغيبة

العناوين التالي على أنها مصادر للرواية، وليست  اإلّمعاتوقد وضع .  32ص 3ج :البياضي - الصراط المستقيم -3
 .(33ص  ج :ومكيال المكارم؛ 380ص 3ج :والزام الناصب؛ 2 ص 28ج :بحار األنوار): في أي منها، وهي

 .429 – 423ص :لطوسيل -الغيبة  -8
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، (سالمعليه ال)يف األمر إن الراية الوحيدة املمدوحة هي الراية اليت يرفعها رجل من ذرية احلسني 
عليه )يب جعفر حممد بن علي عن أبل ورد ذم صريح للرايات اليت يرفعها احلسنيون، فقد ورد 

 م ع ُكم إ ينِ  ف انت ظ ُرواْ ﴿ :إن اهلل عز وجل يقول): ؟ فقال ، أنه سئل عن الفرج، مىت يكون(السالم
يرفع آلل جعفر بن أيب طالب راية ضالل، مث يرفع آل عباس راية أضل : مث قال. ﴾اْلُمنت ظ ر ين   ِمن  

، مث يرفع لولد يءرايات وليست بش (عليه السالم)منها وأشر، مث يرفع آلل احلسن بن علي 
 .( ) (األمرراية فيها  (عليه السالم)احلسني 

 العباس لبين إن ،جابر يا :(عليه السالم) علي بن حممد ل قال) :قال ،اجلعفي جابر عنو 
 بني له يبايع (عليه السالم) احلسني ولد من رجالً  ترى حىت ثلثا إياك مث فإياك رايات ولغريهم راية
 (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول ومغفر (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول سالح معه واملقام الركن
 .(6) (اهلل رسول وسيف (وآله عليه اهلل صلى) اهلل رسول ودرع

 :دجال ميسان

الصفاقة بأتباع حيدر مشتت حد أن ينسبوا لغريهم كل ما هو لصيق هبم، فعلى سبيل  بلغت
اليت حتدثت عن دجال ميسان حياولون إبعادها عن عجلهم املتسمي بالقحطاين على  املثال الرواية

 :الرغم من انطباقها عليه متام االنطباق، وإلصاقها بغريه، والرواية هي التالية

 وخطب طالب أيب بن علي ل قال: قال العزيز، عبد بن اهلل عبد عن ،احلميد عبد عن
 وخيرج دجالني، فاطمة ولد من فإن فاطمة، ولد من والدجالني وإياكم: )... فقال بالكوفة،
 .(2) (كلهم الدجالني مقدمة وهو مين، وليس البصرة، دجلة من دجال

                                                           

 .822ص 8ج: شرح األخبار - 
 .22ص  ج :محمد بن مسعود العياشي -تفسير العياشي  ؛39ص :عدة محدثين -األصول الستة عشر  -3
 .0  ص: البن طاووس -المالحم والفتن  -8
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. وهذه رواية تبني إن ميسان من نواحي البصرة. ود جلة البصرة هي ميسان بلدة حيدر مشتت
 املؤمنني أمري قال وقد عظيمة، وقعة بالبصرة لنا إن): قال أنه (عليه السالم) حممد بن جعفر عن
 وغريه، الزنج صاحب حممد بن علي حديث من جرى ما وذكر (عليه السالم) طالب أيب بن علي
 ذلك فعند فعله، يءش على غلب من شورى، األمور وتصري الزوراء، إىل امللك دار وتعود: قال مث

 للزوراء وويل ملصر فويل العذاب، سوء يسومهم أشهر تسعة األرض يف فريكب السفياين، خروج
 خروج ذلك وعند خيرب، خمرب فيها وما واسط إىل أنظر كأين لواسط، والويل للكوفة وويل

 خيرج مث تنزل، مساء وال تنبت، أرض فال املطر، ويقل الناس، ويقحط الطعام، ويقل السفياين،
 ذلك بعد من الدجال خروج مث مرمي، بن عيسى يد من الراية يأخذ الذي املهتدي اهلادي املهدي
 الناس ويسحر فيسحرمها( سنام) ويأيت( سفوان) فيأيت البصرة نواحي( ميسان) من الدجال خيرج

 من الشمس طلوع مث لشديد، ذلك إن والقحط، اجلوع من - بثريد مها وما - كالثريد فيمثالن
 .( ) (ذلك وراء ما أعلم واهلل عاما، أربعني الساعة قيام إىل مغرهبا

 :جرأة أتباع ابن مشتت على اهلل

يسود أتباع دجال ميسان   (املهدي لإلمام ابن أو ولد وجود بعدم يشهد القرآن) :حتت عنوان
. وجوههم وصحائفهم بعار الدهر، فيزعمون أهنم هلم أن يفسروا القرآن بآرائهم وعقوهلم السخيفة

 اهلل عبد أيب عنهم أمساء اهلل احلسىن كما ورد  (عليهم السالم)وملخص ما كتبوه هو أن األئمة 
 األمساء واهلل حنن: قال ،"هب  ا ف اْدُعوهُ  احلُْْسىن   األ مْس اء و ل ّله  ": وجل عز اهلل قول يف (عليه السالم)

 .(6) (مبعرفتنا إال عمالً  العباد من اهلل يقبل ال اليت احلسىن

ميكن أن يكون أحد مصاديق اسم الرمحن، وقد ورد يف القرآن  (عليه السالم)واإلمام املهدي 
ذ   أ نْ  ل لريمْح ن   يـ ْنب غ ي و م ا﴿: الكرمي قوله تعاىل ليس  (عليه السالم)، إذن اإلمام املهدي ﴾و ل ًدا يـ تيخ 

 ! له ولد
                                                           

 .323 – 322ص :السيد ابن طاووس -( المالحم والفتن)التشريف بالمنن في التعريف بالفتن  - 
 .44 ص  ج :الكافي -3
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 : وإليكم زبدة ما كتبوه، ويا هلا من زبدة

 (عليه السالم) املهدي لإلمام ان ذكر هل وهو قليل قبل طرحناه الذي سؤالنا اىل نعود وهنا)
 ابن بانه القرآن شهد وهل القرآن يف ذكره ورد قد احلسن امحد ان هل ادق ومبعىن القرآن يف ولد

  ؟ ذلك خالف على شهد القرآن ان ام يدعي كما (عليه السالم) املهدي االمام

عليه ) املهدي اإلمام مصادقيها احد يكون ان ميكن الرمحن اسم ان بينا ان وبعد نعم نقول
 .لكم التعليق ونرتك اآليات هذه ايديكم بني نضع (السالم

 :مرمي سورة يف تعاىل قال

ي أ فـ ر أ يْت  " ُوتـ ني ي  و ق ال   ب آي ات ن ا ك ف ر   اليذ  ْند   اختي ذ   أ م   اْلغ ْيب   أ طيل ع  ( 33) و و ل ًدا م ااًل  أل   الريمْح ن   ع 
ُدُّ  يـ ُقولُ  م ا س ن ْكتُبُ  ك الي ( 32) ع ْهًدا ن   ل هُ  و من  ا اْلع ذ اب   م   فـ رْدًا و ي ْأت ين ا يـ ُقولُ  م ا و ن ر ثُهُ ( 39) م دًّ

نْ  و اختي ُذوا( 20) زًّا هل ُمْ  ل ي ُكونُوا آهل  ةً  الليه   دُون   م  ب اد هت  مْ  س ي ْكُفرُون   ك الي (  2) ع  مْ  و ي ُكونُون   ب ع   ع ل يْه 
ا دًّ ني   أ رْس ْلن ا أ نيا تـ ر   أ مل ْ ( 26) ض  ر ين   ع ل ى الشيي اط  مْ  تـ ْعج لْ  ف ال  ( 22) أ زًّا تـ ؤُزُُّهمْ  اْلك اف   نـ عُدُّ  إ مني ا ع ل يْه 
ا هل ُمْ  ُْشرُ  يـ وْم  ( 22) ع دًّ ني   حن  ني   و ن سُوقُ ( 25) و ْفًدا الريمْح ن   إ ىل   اْلمُتيق  ( 22) و رْدًا ج ه نيم   إ ىل   اْلمُْجر م 
ُكون   ال   ْند   اختي ذ   م ن   إ الي  الشيف اع ة   مي ْل  ئْتُمْ  ل ق دْ ( 22) و ل ًدا الريمْح نُ  اختي ذ   و ق الُوا( 23) ع ْهًدا الريمْح ن   ع   ج 

نْهُ  يـ تـ ف طيرْن   السيم او اتُ  ت ك ادُ ( 29) إ دًّا ش يْئًا رُّ  اأْل ْرضُ  و تـ ْنش قُّ  م  ا اجلْ ب الُ  و خت    د ع وْا أ نْ ( 90) ه دًّ
ذ   أ نْ  ل لريمْح ن   يـ نْب غ ي و م ا(  9) و ل ًدا ل لريمْح ن    إ الي  و اأْل ْرض   السيم او ات   يف   م نْ  ُكلُّ  إ نْ ( 96) و ل ًدا يـ تيخ 
ي ام ة   يـ وْم   آت يه   و ُكلُّهُمْ ( 92) ع دًّا و ع ديُهمْ  أ ْحص اُهمْ  ل ق دْ ( 92) ع بًْدا الريمْح ن   آيت    (."(95) فـ رْدًا اْلق 

نقلوا هذه الطريقة يف التفسري عن عجلهم الضال املضل حيدر مشتت  اإلّمعاتطبعًا هؤالء 
وال أدري كيف غابت عشرات الروايات اليت !  الذي يزعمون أنه اليماين، وأنه يبقر احلديث بقراً 

 ؟؟ عن هذا العجل (عليه السالم)اثبتت الذرية لإلمام املهدي 
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 :رؤيا رأيتها

ىل الشرذمة اليت ال زالت تتبع اهلالك حيدر مشتت، يف اخلتام ال يسعين سوى أن أوجه كلمة إ
كفى دلياًل على بطالن قضيتكم امللفقة هالك صاحبكم، وإذا مل تكفكم األدلة : أقول هلم

هالك طاغيتكم وقع بعد  على صدق دعوة، فيكفيكم أنّ  الساطعة اليت أبرزها اإلمام أمحد احلسن
 .قوا اهلل واتركوا طريق الشيطانأيام قالئل من مباهلته لإلمام أمحد احلسن، فات

وهذا ملخص رؤيا رأيتها منذ أعوام، أقصها وأشهد اهلل ورسله ومالئكته أين صادق يف ما 
الويل ل  :اهلل القحطاين يصرخ يف قربه قائالً  رأيت حيدر مشتت الذي يزعم أنه أبو عبد: أقول

 .لقد عاديت قائم آل حممد

 .ة واملهديني وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللواحلمد هلل الذي هدانا لوالية األئم

 .وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً 
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