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اإلهداء
إليك يا ابن املصطفى ..
إليك يا ابن املرتضى ..
إليك يا ابن الصديقة الزهراء ..
إليك يا ابن وصي األوصياء ..
إليك يا أبا املهديني  ..هذا اجلهد املتواضع الذي هو رشحة من نورك ،وأسأل اهلل تعاىل أن ينفع به
املؤمنني وطاليب احلق.

واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآل حممد االئمة واملهديني وسلم تسليما
املقدمة ..
اللهم صل على حممد وآل حممد الطيبني الطاهرين ،الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة ،يأمن
من ركبها ،ويغرق من تركها ،املتقدم هلم مارق ،واملتأخر عنهم زاهق ،والالزم هلم الحق.
قال اإلمام احلسني

بأعلى صوته يف حادثة كربالء( :يا أهل العراق  -وجلهم يسمعون

 أيها الناس ،اسمعوا قولي وال تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم علي وحتى أعذر إليكم،فإن أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد ،وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم فأجمعوا
رأيكم ثم ال يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي وال تنظرون ،إن وليي اهلل الذي نزل

الكتاب وهو يتولى الصالحين) ( ).

أبني من ضوء السمك كما قال اإلمام الدادق
أيها الناس ،إن الطريق لواضح .بلى ،هو ن
( ) ،اندف نفسك وال توردها موارد اهللكة ،انظر حلالنا اليوم بعني املراقب املتدفح للتاريخ
الناس السيد أمحد احلسن ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
واحكم هل أندف ن
واحلمد هلل أوال وأخرا وظاهرا وباطنا.

 اإلرشاد للمفيد :ص.69 – 69 -انظر :كمال الدين وتمام النعمة :ص.956

نصائح البد من مراعاتها:
 أن يكون اهلدف من النقاش واجملادلة باحلسىن وجه اهلل تعاىل. استمرارية جتديد نية اإلخالص له سبحانه. -3االبتعاد عن حبل السيطان اللعني أال وهو الغضب للنفك أو للمبدأ الذي تتحدث
حوله.
 -4استعراض األدلة على حنو سريع نسبيا وبعدها التوقف عند كل نقطة والسرح التفديلي
لكل نقطة.
 -5جيب مراعاة السخدية املقابلة ومعرفة إىل أي نوع من األدلة متيل والرتكيز على هذا
الدليل.
 -6أن يكون مهك هو التبليغ التام وإيدال احلجة البالغة ،ال أن يكون اهلدف هو إقناع
الغري .إال ملن أراد االستزادة ففي هذا قول األئمة
أنكره فذروه) ( ).

مبا مضمونه( :فمن أقر به فزيدوه ومن

 -7احملاججة تارة تكون بإظهار باطلهم ،وتارة تكون بإظهار هذه املظلومية املستمرة آلل
حممد واملتمثلة اليوم بدعوة اإلمام املهدي (مكن اهلل له يف األرض) ورسوله السيد املندور أمحد
احلسن .واألدلة كثرية خنتار منها مباحث يف فدول.
وتكون المناظرة دائرة في هذه النقاط واألدلة مشتقة منها:
 -القرآن الكرمي ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَ ْه ِدي لِلَّتِي ِه َي أَق َْوم﴾( ).

 السنة املطهرة ،فمنهج آل البيتمها الثقلني الذين أوصى هبما رسول اهلل .

 الكافي :ج ص 096ح.5 -اإلسراء.6 :

هو الطريق املنجي من اهللكة ،وهذين املددرين
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 -3مطلب آل حممد ،وهو قسم الرباءة وإعجاز الغري بالقسم.
 -4احلد الفاصل بني رسول اهلل
زمن الغيبة الدغرى.

وندارى جنران (املباهلة) ،وهي اليت أهلكت الباطل يف

 -5الدعوة إلظهار املعجزة املادية وقد دعوه كرباء القوم هلا ،علما أن إظهارها كان بطلب
منهم فلما أجاهبم إىل اإلظهار ختلوا عما طلبوا.
 -6أرض اهلل ال ختلو من حجة ولو خلت األرض من احلجة لساخت بأهلها ،أين احلق ومل
يرد أي شخص على هذه الدعوة اإلهلية.
 -7التأييد اإلهلي املداحب لدعوة السيد أمحد احلسن من رؤيا معدومني أو كسف باألئمة
.
 -8الدليل العقلي ،وينقسم إىل عدة أدلة تنكسف باملسايرة.
 -9موقف من مل يدخل يف الدعوة اإلهلية اليت يدعوا هلا السيد أمحد احلسن بأمر اإلمام
.
املهدي
***

الفصل األول:

األدلة من القرآن الكريم
 قال تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو َكا َن ِم ْن ِع ْن ِد غَْي ِر اللَّ ِه لََو َج ُدوا فِ ِيه ا ْختِالفاً َكثِيراً﴾( ).يرسم القرآن الكرمي هذه القاعدة العامة ،فكل دعوة من عند غري اهلل جتدها تعيش
املتناقضات ،وهذه الدعوة بني يديك قاربت األربع سنوات من انتسارها وما تزيدها مرور األيام إال
وضوحا وتكامال إن شاء اهلل تعاىل.
ِ ِ
ِ
ين﴾( ).
 قال تعاىل﴿ :أُبَلِّغُ ُك ْم ِر َساالت َربِّي َوأَنَا لَ ُك ْم نَاص ٌح أَم ٌوهذه دعوة اإلمام املهدي (مكن اهلل له يف األرض) وقائدها السيد أمحد احلسن تسري
باإلبالغ والندح األمني ،فو اهلل كل يوم يرفع لنا من أخالقه علما ويهدينا إىل طرق جديدة إليه
سبحانه.
()3
ِ
ِ
ب يَ ْوَم
ين َحتَّى نَ ْب َع َ
ث َر ُسوالً﴾  .وقال تعاىل﴿ :فَ ْارتَق ْ
 -3قال تعاىلَ ﴿ :وَما ُكنَّا ُم َع ِّذب َ
شى النَّاس ه َذا َع َذ ِ
السماء بِ ُد َخ ٍ
ِ
يم  ...أَنَّى لَ ُهم ِّ
اء ُه ْم
ان ُمبِي ٍن يَغْ َ
َ َ
ٌ
اب أَل ٌ
الذ ْك َرى َوقَ ْد َج َ
تَأْتي َّ َ ُ
ُ
َر ُس ٌ
ين﴾(.)4
ول ُمبِ ٌ

من خالل روايات أهل البيت

أن اإلمام املهدي

عذاب ،فمن هذا الرسول املبني

الذي يسبق اإلمام املهدي والذي يكون مهه البالغ املبني ،ومن هذه الروايات عن اإلمام الدادق
ِ
ودةٍ﴾( .)5قال( :العذاب خروج
اب إِلَى أ َُّم ٍة َم ْع ُد َ
يف تأويل اآليةَ ﴿ :ولَئ ْن أَخ َّْرنَا َع ْن ُه ُم ال َْع َذ َ
القائم ،واألمة المعدودة عدد أهل بدر) (.)6

 النساء.2 : األعراف.92 : -0اإلسراء. 5 :
 الدخان. 0 – 6 : -5هود.2 :
 -9الغيبة للنعماني :ص9

.
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وعن رفيد ،عن أيب عبد اهلل

 ،قال( :قال يل :يا رفيد ،كيف أنت إذا رأيت أصحاب

القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة ،ثم أخرج المثال الجديد ،على العرب
شديد .قال :قلت :جعلت فداك ما هو ؟ قال :الذبح .قال :قلت :بأي شيء يسري فيهم مبا
سار علي بن أيب طالب

يف أهل السواد ؟ قال :ال يا رفيد ،إن علياً سار بما في الجفر

األبيض ،وهو الكف ،وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعده وإن القائم يسير بما في

الجفر األحمر وهو الذبح ،وهو يعلم أنه ال يظهر على شيعته) ( ).

والروايات اليت تؤكد أنه على العرب شديد أكثر من أن حتدى هبذه العجالة ،ومنها ما ورد
عن أيب بدري ،عن أيب عبد اهلل

أنه قال( :إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب

وقريش إال السيف ،ما يأخذ منها إال السيف ،وما يستعجلون بخروج القائم ؟ واهلل ،ما
لباسه إال الغليظ ،ما طعامه إال الشعير الجشب ،وما هو إال السيف والموت تحت ظل

السيف) ( ).

 ،أهم الوهابية ،أم السنة ،أو
قل يل بربك من الذي يستعجل خبروج اإلمام املهدي
املسيح ،أو اليهود ؟ احلديث حيدثنا عن حممد بن احلسن العسكري أغري السيعة عىن هبذا ؟!!!
سبحان اهلل ،اإلمام يريد أن يؤكد أن أمره صعب ال حتتملوه ،فقد ورد عن أيب عبد اهلل

أنه قال( :ما تستعجلون بخروج القائم ،فو اهلل ما لباسه إال الغليظ ،وال طعامه إال الجشب،
وما هو إال السيف ،والموت تحت ظل السيف) (.)3
وعن اإلمام الباقر

( :يقوم القائم بأمر جديد ،وكتاب جديد ،وقضاء جديد ،على

العرب شديد ،ليس شأنه إال السيف ،ال يستتيب أحداً ،وال يأخذه في اهلل لومة الئم) (.)4

 بحار األنوار :ج 5ص.0 2 الغيبة للنعماني :ص . 0 -0الغيبة للنعماني :ص. 00
 -بحار األنوار :ج  5ص .05

النور املبني يف أخبار الصادقني 31 ..................................................

وورد عنهم

( :يقوم بأمر جديد ،وكتاب جديد ،وسنة جديدة ،وقضاء [جديد] ،على

العرب شديد ،وليس شأنه إال القتل ،ال يستبقي أحداً ،وال يأخذه في اهلل لومة الئم) ( ).
وورد عن حممد بن مسلم ،قال :مسعت أبا جعفر

يقول( :لو يعلم الناس ما يصنع

القائم إذا خرج ألحب أكثرهم أال يروه مما يقتل من الناس ،أما إنه ال يبدأ إال بقريش فال
يأخذ منها إال السيف وال يعطيها إال السيف ،حتى يقول كثير من الناس :ليس هذا من آل

محمد ،ولو كان من آل محمد لرحم) ( ).

إىل غري ذلك .علما أن (قريش) داللة رمزية ملدينة ومرجعية األحناف ،وهي متمثلة اليوم
بالنجف األشرف.
 -4السنة اإلهلية اليت يرمسها لنا القرآن الكرميَ ﴿ :ما يَأْتِي ِه ْم ِم ْن ر ُس ٍ
ول إَِّال َكانُوا بِ ِه
َ
يَ ْستَ ْه ِزئُو َن﴾(.)3
وترى اليوم ما االستجابة اليت قوبل هبا السيد أمحد احلسن يف دعواه ،فكل يتأول عليه القرآن

كما ورد أن أشدهم عليه مقلدة الفقهاء( :أشد أعداؤه مقلدة الفقهاء أهل االجتهاد ،لما يرونه
من الحكم بخالف ما حكمت به أئمتهم ،فيدخلون كرهاً تحت حكمه خوفاً من سيفه
وسطوته ،ورغبة فيما لديه) (.)4
 -5قال تعاىل﴿ :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَبٍَأ
َ َ
َ َ
َ ْ
ِِ
بِ َج َهالَ ٍة فَ تُ ْ ِ
ين﴾(.)5
صب ُحوا َعلَى َما فَ َعلْتُ ْم نَادم َ

فَ تَب يَّ نُوا أَ ْن تُ ِ
صيبُوا قَ ْوماً
َ

فقاعدة القرآن تقول البد من استماع ولو من فاسق فكيف جاز هلم التكذيب وهم ومل
يندتوا إىل الرجل وهو من أوثق الرجال عند من مسع قوله أو عاشره من علماء اليوم وقد خربوه

 بحار األنوار :ج  5ص . 0 الغيبة للنعماني :ص. 00 -0الحجر. :
 عصر الظهور  -علي الكوراني :ص .09 -5الحجرات.9 :
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وجربوه ؟ أجيوز احلكم قبل االستماع ،لكم رأيكم وللقارئ رأيه ولكن القرآن الكرمي يرفض هكذا
تكذيب مجلة وتفديال.
 -6قال تعاىل﴿ :قُ ْل فَأْتُوا بِ ِكتَ ٍ
اب ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه ُه َو أ َْه َدى ِم ْن ُه َما أَتَّبِ ْعهُ إِ ْن ُك ْنتُ ْم
ِِ
ين﴾( ).
َ
صادق َ
وهذه الدعوة اليوم تطالب باإلرجاع إىل القرآن الكرمي والعرتة الطاهرة ،أي أن مطلبها العودة
إىل الثقلني الذين قال رسول اهلل فيهما من متسك هبما جنى ومن ختلف عنهما هلك ،فأي كتاب
أهدى من هذا لكي اتبعه ،فاالحتجاج القرآين يعاد اليوم ،وهل بعد احلق إال الضالل .فليقل
الدرخي إن كتابنا (األصول) ال القرآن ،وليقل اليعقويب أن حديث أهل البيت (سوالف عجايز)،
مات أو هلك فليك باستطاعة أحد أن يراه ال يف الرؤيا
وليقل السيستاين إن اإلمام املهدي
وال يف الواقع ،وكل الذين رأوه أو أوصلوا منه شيئا فهم كذابون ،وكل هذه األدعية املنقولة عنه
فهي كاذبة ،فسوف يعلمون.
ِ
َح ُّق أَ ْن يُتَّبَ َع أ ََّم ْن ال يَ ِهدِّي إَِّال أَ ْن يُ ْه َدى فَ َما
 -7قال تعاىل﴿ :أَفَ َم ْن يَ ْهدي إِلَى ال َ
ْح ِّق أ َ

ف تَ ْح ُك ُمو َن﴾( ).
لَ ُك ْم َك ْي َ

قل يل بربك أميكن أن تأيت هبداية أكثر من هداية القرآن الكرمي ،فالرجل جاء بالقرآن الكرمي،
ودعوته القرآن الكرمي ومنهج آل البيت  ،فما لكم كيف حتكمون !!
ض ْاألَقَا ِويل
 -8قال تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو تَ َق َّو َل َعلَْي نَا بَ ْع َ
ِ
ِ
ين﴾(.)3
م ْنهُ ال َْوت َ

َألَ َخ ْذنَا ِم ْنهُ بِالْيَ ِمي ِن

ثُ َّم لََقطَ ْعنَا

هذا يف بعض األحاديث فكيف مبن يقول أين رسول اإلمام ،وولده ،وحاجبه األول ،واملمهد
له سلطانه ،واليماين املوعود ،وأنا أول املهديني الذين عناهم رسول اهلل بوصيته وذكرهم اإلمام
الباقر والدادق واألئمة  ،وحنن نرى اليوم التأييد اإلهلي النازل ،وعميت عني ال تراك ،هذا

 القصص. 6 : يونس.05 :–. 9
 -0الحاقة:
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وقد ورد عنهم ( :أن هذا األمر ال يدعيه غير صاحبه إال تبر اهلل عمره) ( ) ،فكيف جاز
لعاقل أن يددق مبكذبيه من غري دليل ويكذب هذا التوفيق اإلهلي ،وباألخص توفيق معرفة
القرآن الكرمي.
 -9قال تعاىل﴿ :فَِإلَّ ْم يَ ْستَ ِجيبُوا لَ ُك ْم فَا ْعلَ ُموا أَنَّ َما أُنْ ِز َل بِ ِعل ِْم اللَّ ِه َوأَ ْن ال إِلَهَ إَِّال ُه َو فَ َه ْل
أَنْ تُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن﴾( ).
وهي قاعدة عامة يرمسها لنا القرآن الكرمي لتمييز احلق من الضاللة ،فاحلق يعلو وال يعلى
عليه ،فاهنزام اجلميع أمام هذه القضية العقائدية اخلطرية يعين أهنا موفقة من قبل اهلل تعاىل ،فهي
على احملجة البيضاء؛ ألن الباطل كان زهوقا ،بل أن فقهاء السيعة يأخذون بقاعدة اللطف اليت
تقول باستحالة انفدال اللطف اإلهلي عن احلياة العقائدية ،لذا فالبد من حدحدة احلق واهنزام
الباطل عقائديا .وها هي قضية السيد أمحد احلسن تزداد نورا وتأييدا إهليا ،فهل أنتم مسلمون.
ِ
 - 1قال تعاىل﴿ :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ال تَ ت ِ
ارى أ َْولِيَاءَ بَ ْع ُ
َّخ ُذوا الْيَ ُه َ
َ َ
ود َوالن َ
َ َ
َّص َ
ض ُه ْم أ َْوليَاءُ
ِ
َّ ِ
ِ
ِِ
بَ ْع ٍ
ين﴾( .)3وقال تعاىلَ ﴿ :ولَ ْن
ض َوَم ْن يَتَ َول ُه ْم م ْن ُك ْم فَِإنَّهُ م ْن ُه ْم إِ َّن اللَّهَ ال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ت
ضى َع ْن َ
تَ ْر َ
ارى َحتَّى تَ تَّبِ َع ِملَّتَ ُه ْم قُ ْل إِ َّن ُه َدى اللَّ ِه ُه َو ال ُْه َدى َولَئِ ِن اتَّبَ ْع َ
ك الْيَ ُه ُ
ود َوال الن َ
َّص َ
أ َْهواء ُهم ب ْع َد الَّ ِذي ج ِ ِ
ك ِمن اللَّ ِه ِمن ولِ ٍّي وال نَ ِ
صي ٍر﴾(.)4
ََ َْ
ْ َ َ
اء َك م َن الْعل ِْم َما لَ َ َ
ََ
وأنت ترى أخي القارئ من وضع يده بيد أمريكا وإسرائيل ،انظر واجعل القرب حتت قدميك
واندب النار بني عينيك مث أجب عن هذا :من الذي خدمهم ؟ الذي سكت عن مواجهة
احتالل بلد مسلم ؟ والذي عطل اجلهاد الدفاعي ؟ والذي شاهد انتهاك األعراض ومل حيرك
ساكن ؟ أم الذي أوجب حماربة الكافر احلريب ؟ أتتخذون أمثال هؤالء أولياء والقرآن يقول:
﴿ َوَم ْن يَتَ َولَّ ُه ْم ِم ْن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْن ُه ْم﴾(.)5
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 قوله تعاىلُ ﴿ :هو الَّ ِذي ب ع َ ِين َر ُسوالً ِم ْن ُه ْم يَ ْت لُو َعلَْي ِه ْم آيَاتِِه َويُ َزِّكي ِه ْم
ََ
ث في ْاأل ُِّميِّ َ
َ
آخ ِر ِ
ِ
ِ
ْح ْكمةَ وإِ ْن َكانُوا ِم ْن قَ ْبل لَِفي َ ٍ ِ
ْح ُقوا
َويُ َعلِّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
ين م ْن ُه ْم لَ َّما يَل َ
ضالل ُمبي ٍن َو َ َ
اب َوال َ َ
ُ
بِ ِهم و ُهو الْع ِزيز ال ِ
يم﴾( ) .أي أنه يرسل رسول يف اآلخرين يعلمهم القرآن واحلكمة.
َْ َ َ ُ َ
ْحك ُ
عن اإلمام الباقر

قرأ هذه اآلية وقال( :قرأها رسول اهلل

وقال :لو كان العلم في

الثريا لتناوله رجال من هؤالء) ( ) ،فقد ثبت يف الروايات أن رجال قم يدخلوكم يف الدين كما
أدخلتموهم أول األمر ،وهم أصحاب الرايات السود الذين يرفعون شعارهم (أمحد أمحد) ،فمن
هذا الرسول الذي يأيت معلما للقرآن وللحكمة ،فهل ترى أحد اهتم بالقرآن الكرمي ،بل هل ترى
من ذكر القرآن فضال عن تعليمه وقد جاءكم من يعلمكم ،والذين يؤمنون لستم أنتم يا أهل
العراق بل الغالبية من أهل فارس كما ورد عن رسول اهلل

 ،فاحلمد هلل على نعمائه وبالئه.

 دعوته للمناظرة بالقرآن الكرمي ،وهذه الدعوة موجهه للجميع ،فلم يستجب أحد،البن عباس حينما أرسله إىل اخلوارج:
ولذلك قد حيتج قائل ويورد مقولة اإلمام أمري املؤمنني

(ال تخاصمهم بالقرآن) ولكن لنالحظ املقولة بأمجعها لنخرج بالنتيجة الدحيحة.
قال علي

( :ال تخاصمهم بالقرآن ،فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون،

ولكن حاججهم بالسنة ،فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً) ( ،)3وانتبه أخي القارئ (تقول
ويقولون) و(فإهنم لن جيدوا عنها حميدا) ،أمري املؤمنني ال يريد حجة حملتج ،ففي كثرة اجلدال
يتدخل السيطان فيزين ألوليائه ،بينما األمر واضح إذا التجأ حلديث الرسول .
اج
وهذا األمر بعينه اختاره إبراهيم اخلليل مبحاججته مع النمرود﴿ :أَلَ ْم تَ َر إِلَى الَّ ِذي َح َّ
ْك إِ ْذ قَ َ ِ ِ
ِ ِ
ُحيِي
يت قَ َ
يم فِي َربِِّه أَ ْن آتَاهُ اللَّهُ ال ُْمل َ
يم َربِّ َي الَّ ِذي يُ ْحيِي َويُ ِم ُ
ال أَنَا أ ْ
ال إبْ َراه ُ
إبْ َراه َ
يت قَ َ ِ ِ
س ِمن الْم ْش ِر ِق فَأ ِ
ْت بِ َها ِم َن ال َْمغْ ِر ِ
يم فَِإ َّن اللَّهَ يَأْتِي بِ َّ
ت الَّ ِذي
ب فَ بُ ِه َ
َوأ ُِم ُ
الش ْم ِ َ َ
ال إبْ َراه ُ
ِ
ِِ
ين﴾(.)4
َك َف َر َواللَّهُ ال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
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وإال فإبراهيم يستطيع أن يقول أن هذا ليك بإحياء ،وحيجه هبذا ،ولكنه عمد إىل نقطة ال

ميكن احمليص عنها ،هذا أوالً.

أما ثانياً :فابن عباس حرب األمة عند السنة ،ال عند السيعة ،فالذي يسرق بيت مال
املسلمني وخيون أمري املؤمنني من أين له معرفة القرآن الكرمي لكي حياجج به.
وثالثاً :إن أهل البيت
بالقرآن مجيع الطوائف ال املسلمني خاصة ،فكيف ال ميكن االحتجاج بالقرآن وقد ورد عنهم
وأتباع أهل البيت على الضد من هذا املبدأ ،كانوا حياججون

إقرار اإلمام الدادق

لكالم مندور بن حازم بقوله ..( :فنظرت في القرآن فإذا هو

يخاصم به المرجي والقدري والزنديق الذي ال يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته) ( ).

أبعد احلق إال الضالل ،وهذا الرفض للمحاججة بالقرآن ال تعتقد أخي القارئ أنه مستمر،
ال فهم يتأولون القرآن وحياججون به وإن كان بدورة باطلة لكنهم يرفضون احملاججة العلنية على
رؤوس األشهاد خوفا من االفتضاح.
فقد ورد يف الغيبة للنعماين عن الفضيل بن يسار ،قال( :مسعت أبا عبد اهلل
قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول اهلل
قلت :وكيف ذاك ؟ قال :إن رسول اهلل

يقول :إن

من جهال الجاهلية.

أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور

والعيدان والخشب المنحوتة ،وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب اهلل
يحتج عليه به ،مث قال :أما واهلل ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر

والقر)( ).

فالكبار يتأولون القرآن وحيرضون اجلهلة جبهلهم على التأول للقرآن حىت ينطبق قول اإلمام
( :وكلهم يتأول عليه كتاب اهلل).
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اجو َن فِي اللَّ ِه ِمن ب ع ِد ما است ِجيب لَه ح َّجت هم د ِ
َّ ِ
ين يُ َح ُّ
ضةٌ
اح َ
ْ َْ َ ُْ َ ُ ُ ُُ ْ َ
 - 3قال تعاىلَ ﴿ :والذ َ
اب َش ِدي ٌد﴾( ).
ِع ْن َد َربِّ ِه ْم َو َعلَْي ِه ْم غَ َ
ب َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
ضٌ
سنة اهلل يف املاضي واحلاضر ،حماججة ،استجابة ،رفض ،لذا كانت حجتهم مغلوبة وال ميكن
أن تقوم .فاليهود كانت تستفتح مبحمد فلما جاء كذبت به ،وكذلك مجيع األنبياء واملرسلني،
واليوم نراهم يطبقون هذه السنة باإلمام املهدي (مكن اهلل له).
 - 4وبعد هذا كله تناول أخي القارئ حديث أهل البيت يف محلة القرآن الكرمي( :خيركم

من تعلم القرآن وعلمه) ( ) .يتعلمه من أين ؟ أما سألت نفسك ؟!!! أميكن أن يتعلمه من غري
أهله الذي اختدهم اهلل به ،ولدينا أن درجات اآلخرة مرتتبة على تعلم القرآن يف هذه احلياة الدنيا
(اقرأ وارتق).
فإىل اهلل املستكى.
***

 الشورى. 9 : -مستدرك الوسائل :ج ص. 05

الفصل الثاني:

األدلة من األحاديث الشريفة
 الروايات اليت ذكرت السيد أمحد احلسن باالسم:ومنها( :أول أندار اإلمام املهدي من أهل البدرة).
وعن اإلمام الدادق

( :ومن البصرة عبد الرحمن وأحمد) ( ).

وما ورد عن أمري املؤمنني
وما ورد من أن للقائم

( :أال وان أولهم من البصرة وأخرهم من اإلبدال .) ( )...
ظهور بسخدية ثانية ،فقد ورد عن اإلمام الباقر

( :للقائم

اسمان اسم يخفى واسم يعلن ،فأما الذي يخفى فأحمد ،وأما الذي يعلن فمحمد) (.)3

والتسمية الواضحة اليت يرفعها أصحاب الرايات السود واليت يقودها رجل من بين هاشم وهو
الذي حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر حىت تدبح هذه التسمية شعارا هلم ،أال وهي:
(أحمد أحمد).

واألهم من هذا :وصية رسول اهلل

يف اليوم الذي قبض فيه ،وهي الوصية اليت تعدم من

زلة القدم( .يف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي
فأملى رسول اهلل

 :يا أبا الحسن ،احضر صحيفة ودواة،

وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع ،فقال :يا علي ،إنه سيكون بعدي إثنا

عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً ،فأنت يا علي أول اإلثني عشر إمام ،وساق احلديث

إىل أن قال :وليسلمها الحسن

إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد

فذلك

إثنا عشر إماماً ،ثم يكون من بعده إثنا عشر مهدياً ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه
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أول المهديين ،له ثالثة أسامي ،اسم كاسمي واسم أبي ،وهو عبد اهلل وأحمد واالسم الثالث

المهدي ،وهو أول المؤمنين) ( ).

 ،ومعلوم أن أول من يؤمن يكون هو الداعي

فهو أول من يؤمن بقضية اإلمام املهدي
.
كما كان ذلك يف علي بن أيب طالب

وأحاديث املهديني مستفيضة فدلنا القول فيها يف كتاب منفدل
شاء اهلل ،ولكن منها:
عن الدادق

( :منا إثنا عشر مهدياً) (.)3

وعن أيب بدري ،قال لإلمام الدادق
عسر إماما ،فقال

( )

سريى النور قريبا إن

( :مسعت من أبيك أنه قال :يكون بعد القائم إثنا

 :إنما قال إثنا عشر مهدياً ولم يقل إثنا عشر إماماً) (.)4

 الروايات اليت تذكر الصفة اجلسدية:ومنها( :مشرف الحاجبين ،غائر العينين ،بوجهه أثر) (.)5
والروايات اليت تذكر املهدي األول بأن يف رأسه حزاز أي قسرة ،الحظ غيبة النعماين (،)6
وغري ذلك مما ال داعي لذكره لوجود األهم.
 -3الروايات اليت تذكر مسكنه:
حتديد الروايات للمسكن األويل للمهدي األول أال وهو مدينة البدرة ،بل ومسكن االنطالق
الكوفة وحتديدا السهلة ،ففي حديث اإلمام الدادق

أليب بدري( :يا أبا محمد ،كأني أرى

نزول القائم في السهلة بأهله وعياله  ..ثم إذا قام قائمنا انتقم اهلل لرسوله ولنا جميعاً) (.)7

 الغيبة للطوسي :ص ، 56بحار األنوار :ج 50ص9).
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 -9الغيبة للنعماني :ص.222 – 222
 -9بحار األنوار :ج  5ص 0 9ح. 0

.

النور املبني يف أخبار الصادقني 13 ..................................................

وقد وضحت الدورة بوجود أكثر من قائم بكتاب (إيقاظ النائم الستقبال القائم) فال داعي
للتكرار.
 -4الروايات اليت تذكر عمره:
وحددت الروايات عمر املمهد األول الذي ينطلق بالدعوة وعمره (  )3سنة ،عن اإلمام
الدادق

الناس) ( ).

( :ويظهر في صورة فتى موفق ابن اثني وثالثين سنة حتى ترجع عنه طائفة من

 -5الروايات اليت تذكر حجته:
بل ورد يف الروايات الطريقة اليت حياجج هبا رسول اإلمام املهدي

للقرآن( .فال يدع أحداً إال وحاججه بكتاب اهلل).
ويف حديث آخر عن اإلمام الباقر

وأنه يأتيهم حامال

( :كأني أنظر إلى القائم وقد أسند ظهره إلى

الحجر وقال :أيها الناس ،من حاجني في كتاب اهلل فأنا أولى الناس بكتاب اهلل) ( ).
فمنهجه منهج آل البيت
فقال

عماده القرآن الكرمي ،فقد ورد أن اإلمام الدادق حاجج

( :يا أبا حنيفة ،أتعرف كتاب اهلل حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال:

نعم ،قال :يا أبا حنيفة ،لقد ادعيت علماً .ويلك ما جعل اهلل ذلك إال عند أهل الكتاب
الذين أنزل عليهم .ويلك وال هو إال عند الخاص من ذرية نبينا  ،ما ورثك اهلل من كتابه

حرفاً .)3( )...

 -6الروايات اليت تذكر أنصاره:
( :أما لو

بيَّنت الروايات عدد أنداره ومسريهتم (قلة مستضعفة) ،عن أيب عبد اهلل
كملت العدة الموصوفة ثالثمائة وبضعة عشر كان الذي تريدون ،ولكن شيعتنا من ال يعدو
 الغيبة للنعماني :ص. 62 بحار األنوار :ج  5ص 0 5ح. 6 -0علل الشرائع :ج ص.26
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صوته سمعه ،وال شحناؤه بدنه ،وال يمدح بنا معلناً ،وال يخاصم بنا قالياً ،وال يجالس لنا
عايباً ،وال يحدث لنا ثالباً ،وال يحب لنا مبغضاً ،وال يبغض لنا محباً ،فقلت :فكيف أصنع
هبذه السيعة املختلفة الذين يقولون إهنم يتسيعون ؟ فقال :فيهم التمييز ،وفيهم التمحيص،
وفيهم التبديل ،يأتي عليهم سنون تفنيهم ،وسيف يقتلهم ،واختالف يبددهم .إنما شيعتنا
من ال يهر هرير الكلب ،وال يطمع طمع الغراب ،وال يسأل الناس بكفه وإن مات جوعاً.
قلت :جعلت فداك فأين أطلب هؤالء املوصوفني هبذه الدفة ؟ فقال :اطلبهم في أطراف
األرض ،أولئك الخفيض عيشهم ،المنتقلة دارهم ،الذين إن شهدوا لم يعرفوا ،وإن غابوا لم
يفتقدوا ،وإن مرضوا لم يعادوا ،وإن خطبوا لم يزوجوا ،وإن ماتوا لم يشهدوا ،أولئك الذين
في أموالهم يتواسون ،وفي قبورهم يتزاورون ،وال تختلف أهواؤهم وإن اختلفت بهم

البلدان)( ) .فهل طابقت هذه الرواية على من يدعي زعامة املؤمنني ؟ طبقها وانظر.
بل وورد عنهم

مسكن الدجال الناكث من دجلة البدرة أي مدينة العمارة( :ويخرج

دجال من دجلة البصرة وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم) ( ).

إىل غري ذلك الكثري .وأغلب الروايات انطبقت على أرض الواقع ،فهل من متعظ خيلص
نفسه من النار وحبائل السيطان.
 -7األحاديث اليت تذكر أن معجزته العلم:
ومنها :حديث رسول اهلل
ال غريه ،فقد ورد عن رسول اهلل

يف أن اآليات والعالمات الدالة على املهدي

هي العلم

أنه قال( :يخرج من تهامة حين تظهر الدالالت

والعالمات ،وله كنوز ال ذهب وال فضة ،إال خيول مطهمة ،ورجال مسومة ،يجمع اهلل له من
أقاصي البالد على عدد أهل بدر ( )313رجالً  ...فقيل له :يا رسول اهلل ،وما الدالالت

والعالمات ؟ قال

 :له علم إذا حان وقته انتشر ذلك العلم من نفسه .)3( )...

 الغيبة للنعماني :ص. 60 المالحم والفتن للسيد ابن طاووس الحسني :ص0 -0بحار األنوار :ج  5ص0 6ح .
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وهي خمدوصة باملهديني اإلثين عسر ،وهو علم خمزون مدون عندهم ويف ظهور املهدي
األول يكون انتسار هذا العلم ،وهو الذي عربت الروايات بأن الناس ال حتتمل علمه لذا كان هذا
العلم ينتسر من نفسه.
 -8الروايات اليت تذكر املمهِّد:
إن املهدي األول هو الذي ميهد لإلمام

سلطانه( :يخرج رجل قبل المهدي من أهل

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

المقدس) ( ).

(أتاح اهلل آلل محمد برجل منا أهل البيت يسير بالتقى ،ويعمل بالهدى ،وال يأخذ في
حكمه الرشا ،واهلل إني ال عرفه باسمه واسم أبيه  ...ثم يأتينا ذو الخال والشامتين العادل
الحافظ لما استودع فيمألها قسطاً وعدالً) ( ).

وانتبه ملقولة اإلمام( :إين ألعرفه بامسه واسم أبيه) وهي ميزة لإلمام  -اقدد معرفة االسم ،-
هبذا احلديث مل تكن ميزة خمتدة
معرفة اسم اإلمام املهدي
ولو قدد اإلمام الدادق
 ،بل مجيع من اطلع على وصية الرسول عرف اسم اإلمام املهدي بل مجيع من أراد
به
معرفة امسه عرفه.
وورد أيضا ..( :مث ذكر شابا فقال :إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة المهدي) (.)3
 -9الروايات اليت تذكر من يسلم الراية إىل االمام:
يتسلم الراية وهو جالك يف بيته كما ندت على
الروايات قطعت بأن اإلمام املهدي
جلاء كالم أمري املؤمنني
من الذي يسلمها لإلمام
ذلك الروايات .ولو سألنا أهل البيت
ذات يوم فوجدته مفكرا
يف حماورته لألصبغ بن نباتة ،قال( :أتيت أمري املؤمنني عليا

 الممهدون للكوراني :ص ، 6الفتن البن حماد :ص. 62 الممهدون للكوراني :ص. 66 -0بشارة اإلسالم :ص.06
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ينكت يف األرض ،فقلت :يا أمري املؤمنني ،تنكت يف األرض أرغبة منك فيها ؟ فقال :ال واهلل ما

رغبت فيها وال في الدنيا ساعة قط ،ولكن فكري في مولود يكون من ظهر الحادي عشر

من ولدي ،هو المهدي الذي يمالها قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً ،تكون له حيرة
وغيبة ،يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون .فقلت :يا أمري املؤمنني ،فكم تكون تلك احلرية
والغيبة ؟ فقال :سبت من الدهر .فقلت :إن هذا لكائن ؟ فقال :نعم كما أنه مخلوق ،قلت:
أدرك ذلك الزمان ؟ فقال :أنى لك يا أصبغ بهذا األمر ،أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه
العترة .فقلت :مث ماذا يكون بعد ذلك ؟ قال :يفعل اهلل ما يشاء ،فإن له إرادات وغايات
ونهايات) ( ).

هو اإلمام املهدي ،فالذي يكون من
ومن املعلوم أن احلادي عسر من ولد أمري املؤمنني
يتفكر يف أمر املهدي
من ذريته هو املهدي األول ،وأمري املؤمنني
ظهر اإلمام املهدي
،
ال كما يعتقد الناس أنه اإلمام
 ،فالذي يقود احلرب هو املهدي األول
األول
.
وهو من ميألها عدال بأمر اإلمام املهدي
حيث
هو ختام كالم أمري املؤمنني
والذي يؤكد أن الرواية خمتدة باملهدي األول
قال( :يكون له غيبة وحرية ،تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون .فقلت :يا أمري املؤمنني ،وكم
تكون احلرية والغيبة ؟ قال :ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني .فقلت :وإن هذا لكائن ؟ قال:
نعم ،كما أنه خملوق ،وأىن لك هبذا األمر يا أصبغ ؟ أولئك خيار هذه األمة مع خيار أبرار هذه
العرتة).
هكذا رواية الرواية عند كل من السيخ علي اليزدي احلائري يف (إلزام الناصب يف إثبات
احلجة الغائب :ج ص  ،) 4والسيخ الكليين يف (الكايف :ج ص 338ح ،)7وصاحب
كتاب (قد يكون اإلمام املعدوم غائبا الدادر عن مركز املدطفى  :ص ،)94فهل يعقل
وقد مر على غيبته ما يربو على األلف سنة .وعلى العموم،
عاقل أهنا خمتدة باإلمام املهدي

 -الغيبة للنعماني :ص ،96الغيبة للطوسي :ص ، 95دالئل اإلمامة :ص ،506الهداية الكبرى :ص .09
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فإن الذين رووا هذه الرواية بأسانيد عدة هم الددوق يف اإلكمال ،واجمللسي يف البحار ،وكفاية
األثر ،وإعالم الورى ،واإلمامة والتبدرة البن بابويه القمي ،وغري ذلك من رواة احلديث.
بالدعاء له يف الرواية الواردة عنه

وهذا املهدي األول هو من أمرنا اإلمام الرضا
( ...اللهم أعطه في نفسه وأهله َوَولَ ِدهِ وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه .) ( )...
وعن هذه الغيبة تأتينا الرواية عن اإلمام الباقر

 ،قال( :في صاحب هذا األمر سنة من

موسى ،وسنة من عيسى ،وسنة من يوسف ،وسنة من محمد
فالسجن والغيبة ،وأما محمد

:

 ...وأما من يوسف

فالقيام بسيرته وتبين آثاره ،ثم يضع السيف على عاتقة

ثمانية أشهر ،فال يزال يقتل أعداء اهلل حتى يرضى اهلل

) ( ).

مل يسجن وال يسجن إن شاء اهلل
فانتبه عزيزي القارئ السجن والغيبة واإلمام املهدي
تعاىل ،لكن املهدي األول له من سنة يوسف السجن والغيبة ،وغيبته إما ستة أيام أو ستة أشهر
 ،وهو الذي يضع السيف على عاتقه مثانية أشهر كما
أو ستة سنني كما أخرب أمري املؤمنني
يف احلديث السابق ،فاحلديث يتمم بعضه بعضا.
ومن األحاديث ما ورد عن معمر بن خالد ،عن أيب احلسن

 ،قال( :كأني برايات من

مصر مقبالت خضر مصبغات حتى تأتي الشامات ،فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات) (.)3
ومن املعلوم أن صاحب الوصيات هو اإلمام املهدي (مكن اهلل له يف األرض) .إىل غري ذلك من
األحاديث.
 - 1الروايات اليت تذكر الفرج والعلم الثقيل:
علي بن حممد بن زياد قال( :كتبت إىل أيب احلسن

غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج) (.)4

 مفاتيح الجنان :ص.9 2 كمال الدين وتمام النعمة :ص.062 -0اإلرشاد للمفيد :ج ص.099
 -بحار األنوار :ج 5ص. 56
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من هذا الذي يغيب عن دار الظاملني ؟ من العبث أن يقول اإلنسان أنه اإلمام املهدي
؛ ألن احلديث قرنه بالظهور والفرج ،فمن يكون غري املهدي األول ،أو احلديث الوارد عن
أمري املؤمنني يف أن املهدي يغيب ستة أيام أو ستة أشهر أو ستة سنني.
ومنها :احلديث الثقيل الذي يكلمهم حبديث فال حيتملوه ،وقد ورد( :إن أول قائم منا إذا

قام يحدثكم بحديث ال تحتملونه) ( ) .وهذا هو املهدي األول الذي يأيت بالقرآن الكرمي
وتفسريه ،وقد جاءهم السيد أمحد احلسن بعلم لو اجتمعوا على أن يأتوا مبعسار معساره ما

استطاعوا (هيهات هيهات بل هو عند الخاص من آل بيت محمد) كما عرب مضمون كالم
اإلمام

يف الرواية السابقة.
 -الروايات اليت تذكر املوىل الذي ويل البيعة والرسول:

ومنها :عن الباقر

أنه قال( :يكون لصاحب هذا األمر غيبة في بعض هذه الشعاب

 وأومأ بيده إىل ناحية ذي طوى  -حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الذي كان معهحتى يلقى بعض أصحابه ،فيقول :كم أنتم ههنا؟ فيقولون :نحو من أربعين رجالً ،فيقول:
كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم ؟ فيقولون :واهلل لو ناوى بنا الجبال لناويناها معه ،ثم يأتيهم
من القابلة ويقول :أشيروا إلى رؤسائكم أو خياركم عشرة ،فيشيرون له إليهم ،فينطلق بهم
حتى يلقوا صاحبهم ،ويعدهم الليلة التي تليها) ( ).
وورد عنهم

( :يقول القائم

ألصحابه :يا قوم ،إن أهل مكة ال يريدونني ولكني

مرسل إليهم الحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم ،فيدعوا رجالً من أصحابه
فيقول له امضي إلى مكة ،فقل يا أهل مكة ،أنا رسول فالن إليكم وهو يقول.)3( )...

 يوم الخالص :ص . 9 الغيبة للنعماني :ص . 2 -0بشارة اإلسالم :ص. 22
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 رواية اليماني:وخرب اليماين الذي يتحرك بأمر اإلمام املهدي

 ،فقد ورد عنهم

( :وليس في

الرايات راية أهدى من راية اليماني ،هي راية هدى؛ ألنه يدعو إلى صاحبكم ،فإذا خرج
اليماني حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم ،وإذا خرج اليماني فانهض إليه ،فإن رايته
راية هدى ،وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو

إلى الحق وإلى طريق مستقيم) ( ).

يأمرون باالعتدام وعدم االلتواء عن شخص يقع يف اخلطأ ؟ فالبد أن
فهل ترى األئمة
يكون اليماين معدوم فهو يدعو إىل احلق وإىل صراط اهلل.
وال ميكن أن تكون راية اليماين هي أهدى الرايات مع وجود راية اإلمام املهدي (وهي كتاب
 ،واحلمد هلل فاحلديث يتكفل باإليضاح
اهلل والعرتة اهلادية) إال أن تكون رايته هي راية اإلمام
(ألنه يهدي إىل صاحبكم).
وسبحان اهلل مل يرتك آل البيت
على الثلج ،فعن اإلمام الباقر
وعن النيب

هذا الطريق من غري توضيح بل أوجبوا مبايعته ولو حبوا

( :فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج) ( ).

يف تفسري هذه الراية( :إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان،

فأتوها ولو حبواً على الثلج ،فإن فيها خليفة اهلل المهدي) ( ،)3وهنا ميتزج شخص اليماين
وشخص املمهد األول ،بل أن لدينا من حديثهم مبا يسري إىل هذا كله باالسم الدريح (أمحد
أمحد).
( :إن هلل تعالى كنزاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة ،إثنا عشر
يقول اإلمام الباقر
ألفاً بخراسان شعارهم" :أحمد أحمد" ،يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء ،عليه
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عصابة حمراء ،كأني أنظر إليه عابر الفرات .فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على

الثلج) ( ).

ولكي يزيل اللبك من طاليب احلق أورد األئمة
األول لإلمام) إىل اإلمام املهدي

بأن البيعة تأيت من املهدي األول (املمهد

 ،فقد ورد عن اإلمام الباقر

( :تنزل الرايات السود

التي تقبل من خراسان الكوفة فإذا ظهر المهدي بمكة بعث بالبيعة إلى المهدي)( ).

فاملهدي يبعث بالبيعة للمهدي

.

فيتضح مما سبق أن املهدي هو اليماين ،وهو من يقبل من خراسان ،وهو خليفة املهدي،
وهو من يتوىل البيعة ،ويدعى أمحد ،فطبق هذا كله على السيد أمحد احلسن وانظر أيكون انطباقية
تامة ،أم ماذا ترى ؟
وغريها الكثري من الروايات .وقد كتب حبث هبذا اجملال سريى النور قريبا إن شاء اهلل تعاىل.
 -31الروايات اليت تذكر االختالف الشديد بني علماء آخر الزمان:
ملالك بن ضمرة( :كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا ،وشبك

أمري املؤمنني

أصابعه .)3( )...
رسول اهلل

وإليهم تعود) (.)4

( :فقهاء آخر الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة

االمام الدادق

( :أعداؤه مقلدة العلماء أهل اإلجتهاد لما يرونه من الحكم

بخالف ما ذهب إليه أئمتهم ،فيدخلون كرهاً تحت حكمه خوفاً من سيفه  ...ولوال أن
السيف بيده ألفتى الفقهاء بقتله) (.)5

 منتخب األنوار المضيئة :ص.0 0 عقد الدرر :ص. 6.
 -0الغيبة للنعماني :ص
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أمري املؤمنني
رسول اهلل

( :يسقيهم بكأس مصبرة ،وال يعطيهم إال السيف هرجاً .) ( )...
( :تحذو أمتي حذو بني إسرائيل النعل بالنعل والقذة بالقذة) ( ).

واألحاديث كثرية جدا ،فراجع.
وأنت يا أخي القارئ ماذا تعرف عن رد علماء اليهود والندارى ،هل مسعت بأهنم صدقوا
رسوال واحدا فقط من رسلهم ؟ سبحان اهلل ،فانطباقية احلديث على علماء هذا الزمان واملوقف
يعاد اليوم مع السيد املندور أمحد احلسن وهو عداء مبطن لإلمام املهدي وقد ذكرته األحاديث،
وهو عداء قدمي متأصل يف نفوسهم ،وإن تكلموا بفضلنا آل البيت كما يقول احلديث.
 - 4الروايات اليت تذكر تذبذب الناس:
األحاديث اليت أكدت أن الناس يف آخر الزمان يكونوا مذبذبني بني الكفر واإلميان يف مد
وجزر ،ومن هذه الروايات رواية اإلمام الدادق

أنه قال( :لتمخضن يا معشر الشيعة شيعة

آل محمد كمخض الكحل في العين؛ ألن صاحب الكحل يعلم متى يقع في العين وال يعلم
متى يذهب ،فيصبح أحدكم وهو يرى أنه على شريعة من أمرنا فيمسي وقد خرج منها،
ويمسي وهو على شريعة من أمرنا فيصبح وقد خرج منها) (.)3

فهل ترى عزيزي القارئ أن تنمحي السيعة يف آخر الزمان من الوجود !!! واجلواب قطعيا
يف أكثر من مورد،
بالنفي ،إذن فالبد أن يقع اختبار وهذا ما نص عليه حديث أهل البيت
ومن ضمنها احلديث السابق( :لتمخضن يا معشر الشيعة شيعة آل محمد) ،وهذا االختبار هو
الذي خيرجهم عن خط الوالية ،وأنت ترى اليوم ما موقف الناس من دعوة السيد أمحد احلسن،
وهذا التذبذب بني القبول للدعوة والرفض فيكون التذبذب بني اإلميان والكفر .وإال فليجد
شخص خمرج يف هذه املسألة ،البد أن يكون االختبار عظيم القدر إىل درجة أن عظمته خترج
الناس من أهم ما يف الوجود (أعين الوالية).
 الغيبة للنعماني :ص . 0 منتخب االنوار المضيئة :ص. 0 -0الغيبة للنعماني :ص ، 6الغيبة للطوسي :ص
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عن احلارث بن املغرية الندري ،قلت أليب عبد اهلل
قال

( :بأي شيء يعرف القائم

؟

 :بالسكينة والوقار .قلت :وبأي شيء ؟ قال :تعرفه بالحالل والحرام ،وبحاجة

الناس إليه وال يحتاج إلى أحد .ويكون عنده سالح رسول اهلل

ابن وصي ؟ قال :ال يكون إال وصي وابن وصي) ( ).
***

 -الغيبة للنعماني :ص6

.

 .قلت :أيكون إال وصي

الفصل الثالث:

الدليل يف قسم الرباء
وهو قسم ثقيل يعتمد عند علماء السيعة يف األمور العقائدية اليت يدعب فيها احلل ،وقد
ذكرها السيد حممد الددر وأقرها.
مث طلب منهم بعد عدم إجابتهم أن يكتبوا كتابا فحواه (أنا نتحداك ونتحدى من يقف
خلفك ،فإن كان األمر من اهلل فليفعل بنا اهلل كذا وكذا مما يساءون) ،ومهلتهم ثالثة أيام بعد
نسر الكتاب ،ولكن مل يستجب أحد هلذا أيضا.
السيخ الطوسي يف أماليه عن الربيع ،قال( :دعاين املندور يوما
وقد ورد عن آل البيت
فقال :يا ربيع ،احظر جعفر بن حممد واهلل ألقتلنه ،فوجهت إليه فلما واىف قلت :يا ابن رسول
اهلل ،إن لك وصية أو عهد نعهده فافعل ،استأذن يل عليه فدخلت إىل املندور فأعلمته موضعه،
على املندور رأيته حيرك شفتيه بسيء مل أفهمه،
فقال :أدخله ،فلما وقعت عني جعفر
فمضى فلما سلم على املندور هنض عليه فاعتنقه وجلك إىل جانبه وقال له :ارفع حوائجك،
) وسأل يف آخرين فقضيت حوائجه ،فقال
فأخرج رقاعا ألقوام (أي جعفر بن حممد
املندور :ارفع حوائجك يف نفسك .فقال له جعفر

 :ال تدعني حتى آتيك .فقال له

املندور :مايل إىل ذلك سبيل وأنت تزعم للناس أنك تعلم الغيب .فقال جعفر
بهذا ؟ فأومأ املندور إىل شيخ قاعد بني يديه .فقال له جعفر
هذا .قال السيخ :نعم .قال جعفر

للسيخ :أنت سمعتني أقول

للمندور :أيحلف يا أمير المؤمنين ؟ فقال له املندور:

احلف ،فلما بدأ السيخ يف اليمني ،قال جعفر
المؤمنين

 :من أخبرك

 :حدثني أبي ،عن أبيه ،عن جده ،عن أمير

 ،أن العبد إذا حلف باليمين التي تنزه اهلل

فيها عن عقوبته عليها في عاجلته لما نزه اهلل

فيها وهو كاذب امتنع اهلل

 ،ولكني أنا استحلفه .فقال املندور :ذلك

لك .فقال جعفر للسيخ :قل :أبرأ إلى اهلل من حوله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي إن لم أكن
سمعتك تقول هذا القول ،فتلكأ السيخ ،فرفع املندور عمودا كان يف يده وقال :ألن مل حتلف
ألعلونك هبذا العمود ،فحلف السيخ فما مت اليمني حىت دلع لسانه ومات لوقته ،وهنض جعفر
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 ،قال الربيع :فقال يل املندور :ويلك ،اكتمها للناس ال يفوتنك ،قال الربيع :فحلفت جعفرا
فقلت له :يا ابن رسول اهلل ،إن املندور كان قد هم بأمر عظيم فلما وقعت عينك عليه

وعينه عليك زال ذلك ؟  ...فقال :يا ربيع ،أنني رأيت رسول اهلل

البارحة في النوم فقال

لي :يا جعفر ،خفته ؟ فقلت :نعم يا رسول اهلل .فقال لي :إذا وقعت عينك عليه قل" :بسم
اهلل استفتح ،وبسم اهلل استنجح ،وبمحمد

أتوجه ،اللهم ذلل لي صعوبة أمري وكل

صعوبة ،وسهل في حزونة أمري وكل حزونة ،واكفني مؤنة أمري وكل مؤنة") ( ).

ويا ليتهم حتلوا بالعقل ،بل حاهلم ال خيتلف عن حال من قال اهلل تعاىل﴿ :اللَّ ُه َّم إِ ْن َكا َن
ِ
ِ
َه َذا ُهو ال ِ ِ ِ
الس َم ِاء أَ ِو ائْتِنَا بِ َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍ
يم﴾( ) .وقطعا إن
ارًة ِم َن َّ
َ َ
ْح َّق م ْن ع ْند َك فَأ َْمط ْر َعلَْي نَا ح َج َ

من مل ينداع فهو منكر.

وقال الرسول األعظم

( :إذا ظهرت البدع في المجتمع فعلى العالم أن يظهر علمه

وإال فعليه لعنه اهلل والمالئكة والناس أجمعين) (.)3
***

 أمالي الشيخ الطوسي :ص . 9 األنفال.0 : -0شرح اصول الكافي :ج 9ص - 066الهامش.

الفصل الرابع:

الدليل يف املباهلة
اج َ ِ ِ ِ
ِ
اء َك
وهي من املبادئ اإلسالمية اليت أثبتها القرآن الكرمي﴿ :فَ َم ْن َح َّ
ك فيه م ْن بَ ْعد َما َج َ
ِ ِ
ِ
ِ
س ُك ْم ثُ َّم نَ ْبتَ ِه ْل
سَ
م َن الْعل ِْم فَ ُق ْل تَ َعالَ ْوا نَ ْدعُ أَبْ نَ َ
سنَا َوأَنْ ُف َ
اء ُك ْم َوأَنْ ُف َ
اءنَا َون َ
اء ُك ْم َون َ
سَ
اءنَا َوأَبْ نَ َ
فَ نَجعل لَ ْعنَ َ ِ
ِِ
ين﴾( ).
ت اللَّه َعلَى الْ َكاذب َ
َْ ْ
واملباهلة ال خيتلف فيها اثنان ،وقد دعا إليها رسول اهلل مع ندارى جنران ،وحث عليها
أصحابه.
اإلمام الدادق
فقد ورد عن أيب مسروق (وقد ناظر أحدهم) ،قلت أليب عبد اهلل

( :فلم أدع شيئا مما

حضرين ذكره من هذه وشبهه إال ذكرته ،فقال يل :إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة ،قلت:

وكيف أصنع ؟ قال :أصلح نفسك ثالثاً ،وأظنه قال :وصم واغتسل وأبرز أنت وهو إلى
الجبان ،فشبك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه ،ثم أنصفه وابدأ بنفسك وقل" :اللهم
رب السماوات السبع ورب األرضين السبع ،عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ،إن كان
أبو مسروق جحد حقاً وادعى باطالً فأنزل عليه حسباناً من السماء أو عذاباً أليماً" ،ثم رد

الدعوة عليه فقل" :وإن كان فالن جحد حقاً وادعى باطالً فأنزل عليه حسباناً من السماء
أو عذاباً أليماً" ،مث قال يل :فإنك ال تلبث أن ترى ذلك فيه ،فو اهلل ما وجدت خلقاً يجيبني
إليه) ( ).

بل أن أهل البيت

اهتموا بالساعة اليت تكون فيها املباهلة ،فقد ورد عن أيب جعفر

قال( :الساعة التي تباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (.)3
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وورد عنهم

 ،عن أيب جعفر

 ،قال( :تشبك أصابعك في أصابعه ثم تقول :اللهم

إن كان فالن جحد حقاً وأقر بباطل فأصبه بحسبان من السماء أو بعذاب من عندك،
وتالعنه سبعين مرة) ( ).

بل أن من علمائنا األقدمني من مجع كتاب يف أحاديث املباهلة وهو السيد ابن طاووس
(رمحه اهلل) ( ).
ودعوة السيد للمباهلة موجهة إىل علماء الدين أوال ،فلما يئك منهم توجه إىل طلبة احلوزة
ودعاهم إىل املباهلة حبيث اجتماع عدد من احلوزويني ال أقل عسرين نفرا ليكون اخلرب واضحا
لعامة الناس ،ولكي ال ميوت اخلرب مبوت شخص أو شخدني ،فاهلدف من املباهلة إظهار احلق
ونزول نقمة اهلل تعاىل على جاحد احلق ،فلما رأى السيد إعراض طلبة احلوزة أيضا عن هذا األمر
توجه إىل الوجهاء عموما ،ولكن:
لقد أمسعت لو ناديت حيـا
وإال فاإلمام

ولكن ال حياة ملن تنادي

يقسم ويقول يف املباهلة( :والذي نفسي بيده إن العذاب كان قد نزل

على أهل نجران ،فلو العنوا لمسخوا قردة وخنازير ،وألضطرم الوادي عليهم ناراً) (.)3
***

 الكافي :ج ص  5ح.0 انظر :الشهب الثواقب لمحمد آل عبد الجبار :ص6 -0نهج اإليمان إلبن جبر :ص.0 9
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الفصل اخلامس:

إظهار املعجز املادية
وقد أعطاها لكرباء القوم ،فإن سار الناس خلفهم فوجب عليهم إجبارهم ،وإال فكيف تتبع
إنسان يقول ما ال يفعل ،قال تعاىلَ ﴿:كبُ َر َم ْقتاً ِع ْن َد اللَّ ِه أَ ْن تَ ُقولُوا َما ال تَ ْف َعلُو َن﴾( ).
أما إذا كان كل إنسان يريد معجزة فهذه العبثية بعينها وإال فيجب أن يوفر كذا مليون بل
مليار من املعاجز ،وإذا كان ذلك فأين االختبار ﴿أ ِ
آمنَّا َو ُه ْم
َّاس أَ ْن يُ ْت َرُكوا أَ ْن يَ ُقولُوا َ
َ
َحس َ
ب الن ُ
ال يُ ْفتَ نُو َن﴾( ).
مث نسأل:
 ما حال من طلب املعجزة من األمم السابقة ،واجلواب :الفسل .ومثال ذلك إمياندون باقي اخللق لكلمة قاهلا فرعون ﴿إِنَّهُ لَ َكبِ ُيرُك ُم الَّ ِذي َعلَّ َم ُك ُم
السحرة بإرسال موسى
الس ْحر﴾(.)3
ِّ
 هل يؤمن اإلنسان مبجرد رؤية املعجزة مع الغري أم يسرتطها مع نفسه ،فإن كان مع الغريفقد وقعت أكثر من معجزة ويقسم على ذلك عسرات املؤمنني ممن عاينوها .الغالب من الناس
يكون جواهبم كال البد أن تكون املعجزة شخدية لكل فرد منا ،ولو جاءت ففيها نظر .قال اهلل
ورو َن﴾(.)4
تعاىل﴿ :لََقالُوا إِنَّ َما ُس ِّك َر ْ
ت أَبْ َ
ارنَا بَ ْل نَ ْح ُن قَ ْوٌم َم ْس ُح ُ
صُ
 -3هل يستطيع اإلنسان العادي التفريق بني السحر واملعجزة ؟ واجلواب :عدم التفريق.
 -4هل يعقل الطرح للجميع أم لنماذج حمددة ؟ واجلواب :عند العقالء لنماذج ال للكل،
فاملعجزة املادية دائما تأيت من سنخ ونوع قرينها املعادي هلا  -الباطل  ،-فال مييزها اإلنسان
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العادي إال ذوي االختداص ،فحىت املعجزة جتري فيها سنة التمحيص ﴿ َولَ ْو َج َعلْنَاهُ َملَكاً
ِ
سو َن﴾( ).
لَ َج َعلْنَاهُ َر ُجالً َولَلَبَ ْسنَا َعلَْي ِه ْم َما يَ ْلب ُ

 -5هل األمر يف إظهار اإلعجاز تابع للسيد أمحد احلسن أم هلل تعاىل ؟ واجلواب هلل تعاىل.
ويقول جل جالله﴿ :وقَالُوا لَوال نُ ِّز َل َعلَي ِه آيةٌ ِمن ربِِّه قُل إِ َّن اللَّهَ قَ ِ
اد ٌر َعلَى أَ ْن يُنَ ِّز َل آيَةً
ْ
َ
ْ َ ْ َ ْ
َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َرُه ْم ال يَ ْعلَ ُمو َن﴾( ).
ِ ِ
ِ
ب لِلَّ ِه فَانْ تَ ِظ ُروا إِنِّي
وقال تعاىلَ ﴿ :ويَ ُقولُو َن لَْوال أُنْ ِز َل َعلَْيه آيَةٌ م ْن َربِّه فَ ُق ْل إِنَّ َما الْغَْي ُ
ِ
ِ
ين﴾(.)3
َم َع ُك ْم م َن ال ُْم ْنتَظ ِر َ
وقال تعاىل﴿ :وي ُق ُ َّ ِ
ت ُم ْن ِذ ٌر َولِ ُك ِّل قَ ْوٍم
ين َك َف ُروا لَ ْوال أُنْ ِز َل َعلَْي ِه آيَةٌ ِم ْن َربِِّه إِنَّ َما أَنْ َ
ََ
ول الذ َ
َه ٍ
اد﴾(.)4

ول الَّ ِذين َك َفروا لَوال أُنْ ِز َل َعلَْي ِه آيةٌ ِمن ربِِّه قُل إِ َّن اللَّهَ ي ِ
وقال تعاىلَ ﴿ :ويَ ُق ُ
ض ُّل َم ْن يَ َ
ُ
َ ُ ْ
شاءُ
َ ْ َ ْ
ِ
ِ
اب﴾(.)5
َويَ ْهدي إِلَْيه َم ْن أَنَ َ

وقد فدل القرآن قضية السيد أمحد احلسن أحسن تفديل بقوله سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وقَالُوا
ات ِمن ربِِّه قُل إِنَّما ْاآل ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ين أ ََولَ ْم يَ ْك ِف ِه ْم أَنَّا
يات ع ْن َد اللَّه َوإِنَّ َما أَنَا نَذ ٌير ُمبِ ٌ
لَ ْوال أُنْ ِز َل َعلَْيه آيَ ٌ ْ َ ْ َ
أَنْ زلْنَا َعلَي َ ِ
ك لََر ْح َمةً َوِذ ْك َرى لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن قُ ْل َك َفى بِاللَّ ِه
اب يُ ْت لَى َعلَْي ِه ْم إِ َّن فِي ذَلِ َ
ْ
َ
ك الْكتَ َ
ض والَّ ِذين آمنُوا بِالْب ِ
ب ْينِي وب ْي نَ ُكم َش ِهيداً ي ْعلَم ما فِي َّ ِ
اط ِل َوَك َف ُروا بِاللَّ ِه
َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ َ َ
َ ُ َ
َ ََ ْ
()6
ْخ ِ
اس ُرو َن﴾ .
ك ُه ُم ال َ
أُولَئِ َ
***
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الفصل السادس:

الدليل أن أرض اهلل ال وللم من حجة
أين احلق اليوم والكل ظهر بطالنه وفضحه اهلل تعاىل على رؤوس األشهاد ،فأين حجة اهلل
اليت ال ختلو األرض منها ،ونرى علماء اليوم وقعوا باحلضور وخمالفة كتاب اهلل والسريعة يف أكثر
من مورد ،ومنها:
 تكذيبهم برسول اإلمام املهدي من غري دليل شرعي ،بل وال حىت عقلي. التكالب فيما بينهم ،حىت كفر بعضهم بعضا وتفل بعضهم يف وجه بعض كما يفالروايات عن آل البيت .
 -3افتاؤهم باالنتخابات (بني التأييد والوجوب) ،وقد وضح أمر احلرمة فيها.
 -4سكوهتم عن االحتالل وتعطيلهم اجلهاد الدفاعي وهو وجوب عيين على مجيع األمة.
 -5السكوت العجيب عن هتك األعراض وقتل األبرياء واجملازر اجلماعية اليت ترتكبها قوات
االحتالل والقوات العميلة هلا.
 -6بثهم السموم الفتاكة اليت حتط من شأن من يقاوم احملتلني.
 -7سكوهتم عن ضرب مقدسات السيعة ،كضريح أمري املؤمنني
.
اإلمام احلسني

 ،والقتل على باب

ت ِم ْن ُه ْم ُر ْعباً﴾( ).
ت ِم ْن ُه ْم فِ َراراً َولَ ُملِ ْئ َ
ت َعلَْي ِه ْم لََولَّْي َ
إىل غريها الكثري الكثري (لو اطَّلَ ْع َ
***

 -الكهف. 2 :

الفصل السابع:

الدليل يف اإلمداد الغييب
 -الرؤيا املتكاثرة بالرسول

واألئمة

 ،وقد ورد عن صادق أهل البيت

( :فإذا

رأيتمونا اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسالح) ( ) ،واجتماعهم يف زمن اإلمام املهدي
متعذر ال يتحقق إال يف الرؤيا والكسف.
وقوهلم

( :من رآني في منامه فقد رآني فإن الشيطان ال يتمثل في صورتي وال في

صورة أحد من أوصيائي) ( ).

 ،قال( :رؤيا المؤمن تجري مجرى كالم تكلم به الرب عنده) (.)3

وعن علي
وورد عن األئمة

( :انقطع الوحي وبقيت المبشرات .)4( )..

وعن اإلمام الدادق
أنه قال( :إذا كان العبد على معصية اهلل وأراد اهلل به خيراً
أراه في منامه رؤيا تروعه فينزجر بها عن تلك المعصية ،وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين
جزء من النبوة) (.)5
وعن رسول اهلل
وورد عنه

حديثاً) (.)7

أنه قال( :رؤيا المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزءاً من النبوة) (.)6

 ،قال( :إذا تقارب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن ،وأصدقهم رؤيا أصدقهم
قوله( :من أراد أن يرى رسول اهلل

وعن أيب عبد اهلل

في منامه فليصل العشاء

اآلخرة وليغتسل غسالً نظيفاً وليصل أربع ركعات بأربع مائة آية الكرسي ،وليصل على
 الغيبة للنعماني :ص. 60.
 االمالي للصدوق :ص -0بحار األنوار :ج 52ص6
 بحار األنوار :ج 52ص99 -5االختصاص للمفيد :ص
 -9بحار األنوار :ج 52ص6
 -9االمالي للطوسي :ص.029

.
.
.
.
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ألف مرة ،وليبت على ثوب نظيف لم يجامع عليه حالالً وال حراماً،
محمد وآل محمد
وليضع يده اليمنى تحت خده األيمن ،وليسبح مائة مرة سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال
اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهلل ،وليقل مائة مرة ما شاء اهلل ،فإنه يرى النبي

منامه) ( ).

 الكسف يف عامل اليقظة وإخبار الرسولمن يعاديها أو يتلوى عليها.

واألئمة

في

بددق الدعوة وبطالن كل

 -3االستخارة بالقرآن الكرمي وهي إمداد غييب﴿ ،إِ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَ ْه ِدي لِلَّتِي ِه َي
أَق َْو ُم﴾( ) .وقد ورد حتديد اإلمام عن طريق اخلرية من أحد ثقاة آل حممد (صفوان اجلمال) وأقرها

له اإلمام الرضا

 .هذا شرع اهلل فاختاروا شرعكم.

ومن أراد فلرياجع كتاب البالغ املبني احللقة األوىل ،وغيبة الطوسي ص 54حول قدة معرفة
بسبب
باالستخارة يف وقت ارتداد كل السيعة عن الرضا
صفوان اجلمال اإلمام الرضا
إتباع علماء السيعة يف وقتها وعلى رأسهم علي بن محزة البطائين والذي كان قبل ذلك وكيل
وادعى
ولكن مل يؤمن بإمامة الرضا
مث بعده اإلمام الكاظم
اإلمام الدادق
فسمي هو وأتباعه بالواقفية ،وكان أتباعه الغالبية العظمى
وقوف اإلمامة إىل موسى الكاظم
ليك معه
من السيعة ،فقام العلماء غري العاملني بقيادة السيعة إىل النار وتركوا اإلمام الرضا
إال ما يعد على أصابع اليد .وما أشبه هذه احلالة حبالنا اليوم.
 -4الكسف عن قرب الدديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ،وهو من اإلعجاز اإلهلي الذي مل
يطلع عليه إال أولياء اهلل .واحلمد هلل وحده.
 -5اإلخبارات الغيبية اليت أخرب هبا السيد الكثري من أتباعه ،ومنها ما أثبت يف كتاب
(كرامات وغيبيات) ،فمن أراد اإلطالع عليها فلريجعها يف الكتاب املذكور.
 -6الكرامات واملعجزات اليت رآها األندار مع السيد أمحد احلسن.
 فالح السائل :ص. 25 -اإلسراء.6 :

الفصل الثامن:

الدليل العقلي
 الثابت يف الروايات أن أندار اإلمام املهدي (مكن اهلل له يف األرض) ( )3 3شخص،مث بعد أن يلتحق به جمموعة أخرى يدبح العدد ( ) 1.111فرد أو أكثر ،فلو ندر علماء القوم
لكان مع اإلمام
بل لو ندر أحد هؤالء العلماء اإلمام املهدي
اإلمام املهدي
أضعاف مضاعفة هذا العدد وال أحد خيالف يف هذا املوضوع.
عن أيب بدري ،قال( :سأل رجل من أهل الكوفة اإلمام الدادق
؟ فإهنم يقولون أنه خيرج معه مثل عدة أهل بدر ( )3 3رجال ؟ قال

في أولي قوة ،وما يكون أولوا قوة أقل من عشرة آالف) ( ).

 :كم خيرج مع القائم
 :ما يخرج إال

 العقل حيكم بإتباع من جاء ببينة ودليل على قوله ،وخمالفة واإلنكار على الكاذب الذييكون كالمه (هواء يف شبك) فال ينطق عن برهان وال دليل ،فانظر يف أمر السيد أمحد احلسن
وانظر يف اخلدم ،بربك قل يل من جاء ببينة ؟!!! أصاحب هذه األدلة كلها يقال له باطل ومن
يتكلم ويرمي التهم يف مسألة عقائدية هبذه اخلطورة من غري أن يكون لديه دليل واحد يقال له
رمبا يكونوا على احلق ؟ بأي مقياس يكون هذا االحتمال وأنت تطالع أن التوفيق قد نزع عنهم،
فرتاهم يتخبطون العسواء ،فتارة يناقض نفسه بنفسه ،وأخرى يناقض اإلمجاع الذي يأخذ به،
وثالثة خيالف أصل من أصول العقيدة ،ورابعة وخامسة و  ...و  ...و  ،...فاحلمد هلل على نعمه
كلها.
 -3الراية اليت رفعها السيد أمحد احلسن (جعلين اهلل فداه) النجمة السداسية ،واملعروف عنها
 ،وهي اليت شنع عليها اخلدم حبجة أهنا راية إسرائيل.
أهنا جنمة نيب اهلل داود
فنقول :إن الثابت لدى السيعة أهنا جنمة نيب اهلل داود ،فهي راية حق رفعها نيب من أنبياء اهلل
تعاىل ،فمن سب النجمة السداسية فقد سب نيب من أنبياء اهلل تعاىل ،وهنا مثل أقرب من هذا،
 -بحار األنوار :ج  5ص 0 0ح.00
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وهو أن (هدام) اللعني رفع راية اهلل أكرب يف العلم العراقي ،أجيوز ألحد أن يسب هذه الكلمة
حبجة أن (هدام) رفعها ؟
أو علم الوهابية وكلمة التوحيد اليت فيه ،فهل هنني (ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل)؛ ألن

ف تَ ْح ُك ُمو َن﴾( ).
السعودية العميلة ترفعها شعارا يف علمها ؟ ﴿فَ َما لَ ُك ْم َك ْي َ

مث لو جاء كاذب والعياذ باهلل بأمر معني فإنه يأيت مبا هتوى له قلوب الناس ال مبا يكرهوه
ويبغضوه ،فاملسألة  -مسألة النجمة السداسية  -ليست من تلقاء شخص حمدد ،بل هي أوامر
صاحب مواريث األنبياء ،فهو املطالب حبقوق األنبياء وثاراهتم .واحلمد هلل وحده.
 -4موقف العلماء ممن حيرفون كالم اهلل وينجسونه بات واضحا ،خدوصا بعد الذي جترأ به
امللعون (هدام) من تنجيك القرآن الكرمي ،ومل حيرك أحد منهم ساكن إال السيد أمحد احلسن،
وهي مسألة معروفة عند أهل احلوزة ،حىت أن أحد إخويت نقل عن شخص من القراء (وهو من
مقلدة السيستاين يف مدينة الددر) فقال :أين أشهد بأن هذا الرجل له موقف يف عهد الطاغية
عندما جنك القرآن بالدم ،وقد وصل إىل كل العلماء وبلغهم بدعوبة األمر أمام اهلل (تنجك
القرآن والبد من اختاذ موقف .فقالوا له :تريد أن تقتلنا) ،هذا من غري طلبة احلوزة ،وإال فاخلرب
معروف لكثري من طلبة احلوزة .واألمر بات واضحا اآلن بعد الذي فعله األمريكان بالقرآن الكرمي
يف أفغانستان وأبو غريب.
،

 -5من العبث أن يفكر اإلنسان أن علماء اليوم ميكن أن يندروا اإلمام املهدي
َّ ِ
ض ِع ُفوا فِي ْاألَ ْر ِ
ض َونَ ْج َعلَ ُه ْم أَئِ َّمةً
استُ ْ
ين ْ
فالقرآن الكرمي يقولَ ﴿ :ونُ ِري ُد أَ ْن نَ ُم َّن َعلَى الذ َ
ِ
 ،فهل
ين﴾( ) .وقد اتفق اجلميع على أهنا خمتدة بأندار اإلمام املهدي
َونَ ْج َعلَ ُه ُم ال َْوا ِرث َ
علماء اليوم مستضعفني ؟ مث لو نظرت يف اآلية الكرمية لعلمت أهنم بعيدين عنها؛ ألن القرآن
يقول جنعلهم أئمة ،وهم اليوم أئمة فعال ،فكيف يكون تكرمي شخص مبنزلة هي متحققة لديه !!!

 يونس.05 : -القصص.5 :
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 -6إن الدعوة تسري وفق التخطيط اإلهلي وكما هو موجود يف الروايات ،خيرج يف شبهة
مستحكمة ليستبني ،وهكذا التخطيط لكي مييز اهلل سبحانه وتعاىل من يندر رسله بالغيب
ِ
ص ُرهُ َوُر ُسلَهُ بِالْغَْيب﴾( ).
﴿ َوليَ ْعلَ َم اللَّهُ َم ْن يَ ْن ُ
 -7إعطاء السيد أمحد احلسن نظريات إسالمية مل يعرف هلا السيعة طريق ،من قبيل احلروف
املقطعة يف القرآن الكرمي ،الديحة ،يأجوج ومأجوج ،وغري ذلك .ومن ضمن الروايات املتساهبة
على قارئها هو هذا االسم (املهدي) والذي بفضل اهلل حىت مراجع السيعة عجزوا أن يفهموا
املهدي يف الروايات ،حىت أرادوا أن يسقطوا العديد من الروايات صحيحة السند ،ومنها :أن
بني الركن واملقام ،لكن هناك روايات عن املعدومني
املعروف خروج اإلمام املهدي
بيَّنت أن مبدأ املهدي املسرق وأن على لوائه شعيب بن صاحل ( ) ،مع أن الثابت لدى السيعة من
يأيت من املدينة .مث اخلالف يف املواصفات اجلسمية والعمرية اليت
خالل احلديث أن املهدي
تضاربت الروايات فيها أيضا ،فطرح علماء احلوزة بعضها وأخذوا ببعضها.
إن االختالف والتضارب يف الروايات ال ميكن ألحد أن ينكره ،ومن هذا القبيل قول أمري
املؤمنني أن غيبة املهدي ستة أيام أو ستة أشهر أو ستة سنوات ،وما نالحظه يف أرض الواقع من
خرق هلذا احلديث إذا طبق هذا احلديث على اإلمام املهدي (مكن اهلل له).
 -8نسأل :لو جاء أحد املراجع ببعض هذه األدلة ،بل لو ادعى النيابة اخلاصة عن املعدوم
من غري دليل ،فما يكون جواب عوام الناس ؟ بالتأكيد أن مل يكن التدديق مطلقا فال أقل
من عدم التكذيب ،بل يردوا علمها إىل اهلل تعاىل .وهم هبذا يعيدوا مسرية الدعوة احملمدية بقوله
تعاىل﴿ :لَ ْوَال نُ ِّز َل َه َذا الْ ُق ْرآ ُن َعلَى َر ُج ٍل ِّم َن الْ َق ْريَتَ ْي ِن َع ِظ ٍ
يم﴾(.)3
 -9كل دعوة إهلية تكون موجهة إلصالح االحنراف العقائدي والتسريعي ،فهي تعلن حربا
من غري مداهنة وال مماطلة على كل صاحب احنراف؛ لتوقفه على حقيقة احنرافه ،وأنت ترى هذه
الدعوة اليوم ،والعجيب أن يكون اجتماع الكل تقريبا على إنكارها ،أو قل عدم الدخول هبا من
 الحديد. 5 : انظر :الغيبة للطوسي :ص  ، 9المالحم والفتن البن طاووس :ص6 -0الزخرف.0 :

.
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غري أن يقدموا ولو دليال واحدا على تكذيبها ،وإال فهذا اجلمع يستلزم إجياد الثغرات يف هذه
الدعوة إن وجدت مثل هذه الثغرات ،أو قل إن كانت من عند غري اهلل سبحانه ،فإن مل جيدوا
دليال واحدا ضدها رغم كثرة أعداءها كان ذلك دليال على أهنا من عند اهلل تعاىل .هكذا
بعدم وجود عيب فيه ،واحلق يف هذا فلماذا هذا اإلعراض عن هذه
استدللتم على علي
الدعوة اإلهلية ؟
 - 1إن مطالبة املرجعية باملعجزة املادية من السيد أمحد احلسن واستجابته هلم بعد إذن
مث انسحاهبم منها هلو أكرب دليل على صدق الدعوة .فهل سألت نفسك
اإلمام املهدي
أيها القارئ ملاذا تندلوا عن طلبهم بعد أن أجاهبم الرجل إليه ؟ وأنا هنا أجيبكم عن هذا ،هم
اعتقدوا أن املعجزة تكون هلم خاصة ،فإن خرجت ميكن أن ينكروا أو مياطلوا أو يقولوا أهنا سحر
أو ما شاكل ،فلما قطع السيد أمحد احلسن ذلك عليهم واشرتط أن تكون املعجزة لكل الناس ال
هلم خاصة هذا أوالً.

وثانياً :أن يطلبوا معجزات األنبياء
للقرآن ولألنبياء السابقني ال للسيد أمحد احلسن .وهلذا انسحبوا من طلبهم وتندلوا عن قوهلم.

 ،وعندها إذا قالوا إهنا سحر يكون تكذيب واهتام

 إن كل دعوة باطلة تنتسر أول ظهورها بني عوام الناس وجهالئهم وال ميكنها مواجهةأهل االختداص؛ لسهولة انفضاح أمرها عندهم .ولو طالعنا دعوة السيد أمحد احلسن لوجدناه
خص بالدعوة من يعرف بالعلماء ومل يبدها لعامة الناس ملدة تقارب الستة أشهر ،وملا أخذهم
العناد والتكرب أعلنها للناس عامة ،ومن هذه النقطة فقط يستطيع أن يستدل العاقل على صدق
الدعوة.
يف احلقيقة بعد كالم أهل البيت كل شيء هذر وال يدح االعتماد على غريهم سالم اهلل
عليهم ،ولكن ننقل الكالم ملن يعتمد على هذه املقدمات ولرب قارئ غري معتمد لكالم أهل
يفتح اهلل عينيه ليبدر احلقيقة ،فإن اهلل سبحانه رءوف بالعباد ،فنوسرت اداموس
البيت
اليهودي الفرنسي السهري بنبوءاته الكثرية املتحققة على أرض الواقع يف هذه التنبؤات ما هو إال
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تثبيت قدم لتدديقه بنبوءته خبروج الـ (وصي) يف أرض العراق ،وأنقل لكم كالم األستاذ ماجد
املهدي يف كتابه (بدء احلرب األمريكية ضد اإلمام املهدي):
(وهذه من أغرب التنبؤات اليت ذكرها نوسرت اداموس ،حيث أنه ذكر اإلمام املهدي
بدورة ال ختطئه ،ولقد احتار فيها املرتمجون للتنبؤات يف معىن االسم الوارد يف النبؤة وذكرها أغلب
املرتمجني االسم كما ورد (الوس) ،بل أن البعض منهم قام حبذفه كما يف الرتمجة اإلنكليزية ،أما يف
األصل الفرنسي فهي موجودة ،وهنا ترجم املرتجم كلمة ( )ALUSاملذكورة يف النبؤة على أهنا
(اآللوس) (مضيفا للكلمة ال التعريف العربية) وال يعرف معناها ،وتركها للتاريخ حيل لغزها حني
حتدث تلك الواقعة ،وأنا سأكسف عن ما قدده نوسرت اداموس فيها ،أن نوسرت اداموس هنا
وكعادته استخدم اجلناس التدحيفي أو الرتخيم عندما يتعلق األمر بأمساء أشخاص أو ألقاهبم،
فلقد قام حبذف حرف ( )Iمن هناية االسم؛ ألننا لو أضفنا هذا احلرف فإن الكلمة تدبح (
.)...)ALUSI
ونقول ملن يقرأ هذه السطور :هل تعرف على من تطلق كلمة الوصي ؟ فـ (الوصي) هو ما
عناه رسول اهلل بوصيته ،فهو أول املؤمنني واملمهد لإلمام سلطانه ،وهو ما عناه أمري املؤمنني
يف كالمه السابق لالصبغ بن نباته إذ وجده متفكرا ينكت يف األرض يف أمره ،وهو ما عناه األئمة
يف كالمهم السابق ،وهو ما عناه اإلمام املهدي

يف الدعاء الوارد عنه( :اللهم أني

أسألك بحق المولود في هذا اليوم  ...المعوض من قتله أن األئمة من نسله ،والشفاء في
تربته ،والفوز معه في أوبته ،واألوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته ،حتى يدركوا األوتار،
ويثأروا الثار ،ويرضوا الجبار ،ويكونوا خير أنصار ،صلى اهلل عليهم مع اختالف الليل

والنهار .اللهم فبحقهم إليك أتوسل.) ( )...

***

 -مفاتيح الجنان :ص5

.

الفصل التاسع:

ممقف من مل جيب الدعم
القسم األول :هم الذين عرفوا الدعوة وخربوها من عند اهلل وعرفوا حمتواها ،ولكن التدديق
هبا يستلزم التنازل عن العروش الومهية اليت بنوها ألنفسهم ،فجحدوا وكابروا ،وهؤالء قال اهلل تعاىل
ف َكا َن َعاقِبَةُ
س ُه ْم ظُلْماً َوعُلُواً فَانْظُْر َك ْي َ
فيهمَ ﴿ :و َج َح ُدوا بِ َها َو ْ
استَ ْي َقنَْت َها أَنْ ُف ُ
ِِ
ين﴾( ) .وإال فالتكذيب يستلزم دليل وال دليل لدى هؤالء ،وإن كان لديهم فليظهروه
ال ُْم ْفسد َ
وإال فعليهم لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني كما قال سيد املرسلني

.

القسم الثاني :هم الذين أغلهم السيطان فلم يدع هلم جمال لإلندات أو االستماع؛ خوفا
من التقدم خطوة واحدة حنو احلق تعاىل ،فنفث على ألسنتهم بالتكذيب وهم ال يعلمون من
األمر شيئا ،وهؤالء هم الذين يندرجون ضمن اآلية القرآنية الكرمية﴿ :بَ ْل َك َّذبُوا بِ َما لَ ْم يُ ِحيطُوا
ِ
ِ
ك َك َّذ َّ ِ
ِ ِِ
ِ
ِِ
ين﴾( ).
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم فَانْظُْر َك ْي َ
بِعلْمه َولَ َّما يَأْت ِه ْم تَأْ ِويلُهُ َك َذل َ َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الظَّالم َ
ب الذ َ
القسم الثالث :هم الفرقة اليت أدمغتهم األدلة املطروحة على الساحة والتأييد اإلهلي
املداحب للدعوة ،فلم يستطيعوا اإلنكار؛ لقوة احلجة ،ومل يستطيعوا االنضمام؛ خلبث السرائر،
فهم يتقلبون بني اإلجياب والسلب ،فهو مقهور على اإلتباع والنفك تغلهم وتنهاهم ،وهؤالء مع
ِ
ِ
الء ومن ي ْ ِ
ِ
ين بَ ْي َن ذَلِ َ
ضل ِل اللَّهُ
ك ال إِلَى َه ُؤالء َوال إِلَى َه ُؤ َ َ ْ ُ
من قال عليهم اهلل تعاىلُ ﴿ :م َذبْ َذب َ
فَ لَ ْن تَ ِج َد لَهُ َسبِيالً﴾(.)3
القسم الرابع :هو القسم الذي آمن بالدعوة اإلهلية ولكنه يائك من إصالح اجملتمع فألقى
ت أ َُّمةٌ ِم ْن ُه ْم لِ َم تَ ِعظُو َن
حبلها على غارهبا ،وهؤالء وأمثاهلم مسمولون بقوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ قَالَ ْ
قَ ْوماً اللَّهُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم أ َْو ُم َع ِّذبُ ُه ْم َع َذاباً َش ِديداً قَالُوا َم ْع ِذ َرةً إِلَى َربِّ ُك ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُقو َن فَ لَ َّما
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نَسوا ما ذُِّكروا بِ ِه أَنْجي نا الَّ ِذين ي ْن هو َن ع ِن ُّ ِ
وء وأ َ َّ ِ
ين ظَلَ ُموا بِ َع َذ ٍ
اب بَئِ ٍ
يس بِ َما َكانُوا
َ َ َْ َ
ََْ
َخ ْذنَا الذ َ
الس َ
ُ َ ُ

س ُقو َن﴾( ).
يَ ْف ُ

فسبحان اهلل ،واحلمد هلل حق محده كما يستحقه من عبد ذليل فقري بائك مسكني ،ال ميلك
لنفسه نفعا وال ضرا وال موتا وال حياة وال نسورا.
***
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