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 :تنبيه

هذا الكتاب عبارة عن مناظرة بني أنصار اإلمام املهدي وبني السيد السيستاين ومكتبه ومركز 
ق  . هـ  2111 /رمضان /12جرت على مدى عام كامل من تاريخ  ،البحوث العقائدية التابع له

 .ق .هـ  2111 /رمضان /12  إىل
 :وقد متثلت هذه املناظرة بـ

 .فتوى السيد السيستاين بعدم إمكان رؤيا اإلمام يف الغيبة الكربى
 .رد الشيخ ناظم العقيلي على فتوى السيد السيستاين

 .رد مركز البحوث العقائدية على رد الشيخ ناظم العقيلي
 .العقائدية يف النجف األشرف رد الشيخ ناظم العقيلي على رد مركز البحوث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يف  Xاملهدي حول مدعي مشاهدة اإلمام )فتوى السيد السيستاني  

 (.زمن الغيبة الكربى
 

 
 



 :رد الشيخ ناظم على فتوى السيد السيستاني
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ... احلمد هلل رب العاملني
 Xمحد احلسن بأنه مرسل من قبل اإلمام املهدي أد انتشرت قبل سنتني تقريبًا دعوة السي

واالبتعاد عن نصرة  Xلهم والسري هبم حنو نصرة اإلمام املهدي ليجمع مش ؛إىل الناس كافة
ا بعضًا ويكذب بعضها العناوين والشخصيات اليت فرقت األمة وجعلتها طوائف تلعن بعضه

رم  تى  يىل  عضكك  ي  جوو  ال يكون ذلك األ) :Xعن أيب عبد اهلل  ،البعض اآلخر
 .(2) (كا  كذاعينجتى  يسم  عضكك  عض ،ا  ، جتى  يلضن عضكك  عضكعضض

محد احلسن على كثري من العلماء أحدهم السيد علي السيستاين أوعرضت قضية السيد 
واإلنكار على من يدعي  ،سواء يف الواقع أم يف املنام Xفأفىت بعدم جواز رؤية اإلمام املهدي 

ن هكذا فتوى ال يتوقع إولألسف الشديد ف. Xأو النقل عنه  Xرؤية اإلمام املهدي 
 وأيضًا خمالفة ،ألهنا خمالفة ألحاديث أهل البيت  ؛ها من السيد علي السيستاينصدور 

منهم قد تشرف برؤية اإلمام  اً ن كثري إف ،(أعلى اهلل مقامهم)لقصص كثري من علمائنا األبرار 
، بل كثري من عوام الناس قد تشرف بلقاء اإلمام املهدي يف عامل الشهادة ويف املنام Xاملهدي 
X،  قضية رؤية اإلمام املهدي من البديهيات وال جيرؤ أحد على إنكارها فهي كالشمس  نإبل

 .يف كبد السماء
ال  ي ا ق  ْوِم أ ر أ يْ ُىْ  ِإْن ُكْنُت ع ل   ع  ي ِّن ٍة رِمْن ر عِّ  ج آت اِن  ر ْتم ة  رِمْن ِعْنِدِ  ي  ُضمِّي ْت ع ل ْيُكْ  ق  ﴿

 .(1)﴾ُهون  أ نُ ْلزرُِمُكُموه ا ج أ نْ ُىْ  ل ه ا ك ارِ 
يعرتض على كاتب هذه السطور ويقول كيف ميكن لطالب يف احلوزة العلمية أن  اً أحد ولعل

 جيرؤ ويرد على مرجع ديين ؟

                                                           

 .2 4ص: لنعمانيلغيبة ال - 
 .42: هود -4
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، ولكن علم من السيد السيستاينأالعمل ال اّدعي أين أنا العبد الفقري قليل العلم و : أقول
سيد السيستاين ت فتوى الوآراء العلماء األعالم فوجد اطلعت على روايات أهل البيت 

 .وآراء العلماء األعالم ، فأنا ال أرد برأيي بل أرد بروايات أهل البيت خمالفة هلا متاماً 
 .(2)﴾ُقْ  ه اُتوا عُ ْ ه ان ُكْ  ِإْن ُكْنُىْ  ص اِدِقين  ﴿ :قال تعاىل

x قال أبو عبد اهلل  :قال ،عن إسحاق بن عمارX :(أتدهما قصي ة : للقائ  غيبىان
، جاألخ ى ال يضل  يضل  عمكانه ييها إال خاصة شيضىهال  ، الغيبة األجل  ى طويلةجاألخ
 .(1) (نه ييها إال خاصة رمواليه ي  دينهعمكا
x  عبد اهلل  أيبعنX العد لصاتب هذا األرم  رمن غيبة، جالعد له ي  غيبىه ): نه قالأ

 .( ) (منزل طيبة، جرما عثالثين رمن جتشة، جنض  الرمن عزلة

x الصادق  عن اإلمامX: (  ال يقوم القائ  تى  يقوم اثنا عش  روال  كله  يجمع عل
 .(1) (  ييكذعونه نه  رأج أقول 

ن أيصرح ب X، فهذا اإلمام الصادق  من الروايات اليت تشري إىل ذلكوغري ذلك كثري
 .هلل تعاىل يف زمن الغيبة الكربى خلصواأيعلم به خاصة أولياءه الذين  Xمكان اإلمام املهدي 

وأما رؤية  ،على أن احلديث يشري إىل أن عامة الناس ال تعلم مبكان اإلمام وحمل إقامته وأنبه
 .فانتبه لذلك ،شخصه فاحلديث ال ينفيها عن أحد سواء خاصته أو عامة الناس

 :منهم ،من رآه من العلماء فهم كثريوأما 
x ه القارئ جنم الدين جعفر املوىل الكبري املعظم مجال الدين ابن الشيخ األجل األوحد الفقي

، وقد أباتتين جديت كنت مفلوجًا وعجز األطباء عين  إين: )، وقصته على لسانه هكذايبن الزهري 
اهلل تعاىل،  ذنإقم ب: وأن احلجة صاحب الزمان قال يل( مقام صاحب الزمان يف احللة) حتت القبة

خذوا ما  أ، و يقتلوينحىت كادوا  الناس ، وانطبق عليّ أعانين على القيام، فقمت وزال عين الفاجل

                                                           

 .42: النمل - 
 .71 ص: لنعمانيلغيبة ال -4
 .92 ص: لنعمانيلغيبة ال - 
 .07 ص: بشارة اإلسالم ،421ص: لنعمانيلغيبة ال -2



 9........................................... الرد القاصم على منكري رؤية القائم 

البيت  إىل ، ورحت، وكساين الناس من ثياهبمب تقطيعًا وتنتيفًا يتربكون فيهامن الثيا كان عليّ 
 .(2) (...ثر الفاجلأوليس يب 

x   عن السيد فخر الشيعة العالمة السيد حممد مهدي  (رمحه اهلل)نقل املوىل السلماسي
كنت حاضرًا يف حمفل أفادته فسأله رجل عن إمكان ): قال ،(س سرهقد)لطباطبائي حبر العلوم ا

الدخان املسمى عند العجم  ، وكان بيده اآللة املعروفة لشربالطلعة الغراء يف الغيبة الكربى رؤية
ما : ، فقال ما معناهمسعهأم خفي ، وخاطب نفسه بكالبغليان، فسكت عن جوابه وطأطأ رأسه
 .(1) (...صدره إىل عليه أقول يف جوابه ؟ وقد ضمين صلوات اهلل

x  عن السيد فخر الشيعة العالمة السيد حممد مهدي  (رمحه اهلل)نقل املوىل السلماسي
عليهما )صلينا مع جنابه يف داخل حرم العسكريني ): قال ،(س سرهقد)لطباطبائي حبر العلوم ا

وملا . مث قامهنيئة  عرضته حالة فوقف وض من التشهد إىل الركعة الثالثةفلما أراد النه ،(السالم
السؤال عنه إىل أن أتينا املنزل،  ، ومل يتجرأ أحد منا على، ومل نفهم ما كان وجههفرغنا تعجبنا كلنا
قرب منا، أال وأنت : السادة من أصحابنا أن سأله منه، فقلت بعض إىل، فأشار وأحضرت املائدة

الكشف يريدون  إهنم: الناس عليه رأجسوكنت  فيم تقاولون ؟ قلت: وقال إيلّ  (رمحه اهلل)فالتفت 
 X أبيهدخل الروضة للسالم على  Xاحلجة  إن: عما عرض لكم يف حال الصالة، فقال

 .( ) (ة مجاله األنوار إىل أن خرج منهافعرضين ما رأيتم من مشاهد
x فكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وإخوان فبينا أنا ذات ليلة أ) :قال الشيخ الصدوق

لسابع عند أنا يف الشوط امبكة أطوف حول بيت اهلل احلرام و فرأيت كأين  ،لبين النومنعمة إذ غو 
فأرى  ،ميثاقي تعاهدته لتشهد يل باملوافاةأمانيت أديتها و  :احلجر األسود أستلمه وأقبله وأقول

 ،تقسم فكرفأدنو منه على شغل قلب و  ،الكعبة بباب واقفاً  Xموالنا القائم صاحب الزمان 
ل  ال  :مث قال يل ،السالم فرد عليّ  ،ا يف نفسي بتفرسه يف وجهي فسلمت عليهم Xفعلم 

قد صنفت يف  ،يا ابن رسول اهلل :فقلت له ؟ ي  الغيبة تى  تكل  رما قد همك تصنف كىاعا  
ي  الغيبة ج  آرم ك أن تصنف اآلن كىاعا   ،ليس عل  ذلك السبي  :Xفقال  ،الغيبة أشياء
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إىل الدعاء والبكاء والبث  فانتبهت فزعاً  ،X مث مضى ،اذك  ييه غيبات األنبياء 
ألمر ويل  فلما أصبحت ابتدأت يف تأليف هذا الكتاب ممتثالً  ،الشكوى إىل وقت طلوع الفجرو 

يه توكلت ما توفيقي إال باهلل علو  ،من التقصري مستغفراً عليه و  متوكالً باهلل و  اهلل وحجته مستعيناً 
 .(2) (وإليه أنيب

نه يذكر فيه مائة قصة لقاء مع إ، فتاب النجم الثاقب للمريزا النوريزيد فلرياجع كومن أراد امل
ن يف هاذين إ، فوأيضًا يراجع كتاب جنة املأوى ،يف زمن الغيبة الكربى Xاإلمام املهدي 

 .كتابني الكفاية لكل طالب حقيقةال
 ،Xاإلمام املهدي عن  اً جيب اإلنكار على من ينقل أمور : علي السيستاين وأما قول السيد

فيستلزم  فإذا صح كالم السيد السيستاين. الف ملا حصل مع كثري من العلماءفهذا أيضًا خم
 Xألهنم قد نقلوا عن اإلمام املهدي  ؛تكذيب هؤالء العلماء األجالّء والقدح يف شخصياهتم

والشيخ املفيد أمثال السيد بن طاووس والسيد حبر العلوم  ،أمورًا كثرية يف زمن الغيبة الكربى
 .والشيخ االردبيلي وغريهم من العلماء األعالم أعلى اهلل مقاماهتم

x   أرسل اإلمام املهديX  يف عصر الغيبة الكربى( س سرهقد)رسالتني إىل الشيخ املفيد ،
 .2 1و ص 1 1ص 1ج النجم الثاقبونص الرسالتان موجود يف 

x   وكنت أنا بسر ): هج الدعواتيف كتاب م( س سرهقد)وذكر السيد اجلليل ابن طاووس
من  Xفحفظت منه  ،- Xأي دعاء اإلمام املهدي  -دعاءه  من رأى فسمعت سحراً 

يف عزنا وملكنا وسلطاننا وأحيهم ": أو قال "وأبقهم" :ملن ذكره من األحياء واألموات الدعاء
 .(1) (مائةقعدة سنة مثان وثالثني وستوكان ذلك يف ليلة األربعاء ثالث عشر ذي ال ،"ودولتنا

 .بن طاووس كثري من األدعية عن اإلمام املهدي أعرضنا عن ذكرها لضيق املقاماونقل السيد 
x  نوع آخر من االستخارة عن ): يف كتاب منهاج الصالح( س سرهقد)احللي قال العالمة

عن السيد رضي الدين اآلوي  ،(رمحه اهلل)سديد الدين يوسف ابن علي املطهر والدي الفقيه 

                                                           

 .1 – 2ص  ج: كمال الدين - 
 .40 ص 4ج: ثاقبالنجم ال -4
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ويذكر نوع االستخارة نقاًل عن اإلمام "...  :وهو Xعن صاحب األمر  ،(ه اهللرمح)ين احلسي
 .X...) (2)املهدي 
x   نقل الشيخ الفضل ابن احلسن الطربسي صاحب تفسري جممع البيان يف كتاب

مللك املنان أبا احلسن حممد ابن دعاء علمه صاحب الزمان عليه سالم اهلل ا) :حكنوز النجا 
الله  عظ  البالء، ": أنه علمين أن أقول ... بلدة بغداديف  (رمحه اهلل)الليث  أيبمحد ابن أ

 (.اخل... جع ح الخلاء، جانقطع ال واء
أعتذر  ،يف زمن الغيبة الكربىX وغري هؤالء العلماء الكثري ممن نقل عن اإلمام املهدي 

 .عن ذكرها مراعاة لالختصار
ا عنه اآلن بأنه أنكر ووصلن ،سيد السيستاينوى مشاهبة لفتوى الوأفىت أحد العلماء فت

 !!علماً أهنا كانت خمتومة خبتم مكتبه  .صدورها عنه
وأما إذا   ،بذلك فريجى سحبها وأعالم الناس ،سيد السيستاين قد أشتبه يف فتواهفإذا كان ال

وقع  وما كان مصراً عليها فليبني لنا املخرج من هذا التعارض بني فتواه وروايات أهل البيت 
 .(أعلى اهلل مقاماهتم)مع العلماء النجباء 

ج ال ت  ْقُف رم ا ل ْيس  ل ك  ِعِه ِعْلٌ  ِإنَّ السَّْمع  ج اْلب ص    ج اْلُلؤ اد  ُك ُّ ُأجل ِئك  ك ان  ﴿: قال تعاىل
 .(1)﴾ع ْنُه رم ْسُؤجال  

 .واحلمد هلل وحده
 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                

 أنصار اإلمام املهدي                                                                                
 ق. هـ  2111 /ربيع األول /2
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 :رد مركز البحوث العقائدية يف النجف األشرف دفاعًا عن فتوى السيد السيستاني
  الرمحن الرحيمبسم اهلل

خبصوص من يدعي مشاهدة ( دام ظله)اهلل العظمى السيد علي السيستاين  آيةفتوى مساحة 
 (:عجل اهلل تعاىل فرجه)اإلمام املنتظر 

إن املوقف الشرعي جتاه من يزعم اللقاء بإمام العصر أرواحنا فداه مباشرة أو عن طريق الرؤيا 
من  Xديقه فيما يّدعيه، وعدم األخذ مبا ينسبه إليه يف زمن الغيبة الكربى يتمثل يف عدم تص

أوامر أو غريها، بل واإلنكار عليه فيما حيكيه عنه صلوات اهلل وسالمه عليه من األمور املعلومة 
ينساقوا وراء  وحنن هنيب بإخواننا املؤمنني وفقهم اهلل ملراضيه أن ال ،أعالهبطالهنا كبعض ما ذكر 

وا يف نشرها والرتويج هلا بأي حنو من األحناء وننصحهم بالتحرز عن يسامه مثل هذه الدعاوي وال
 إمامنايعجل يف فرج  أنما مل يرتكوا هذا السبيل ونتضرع إىل اهلل تبارك وتعاىل  وأتباعهمأصحاهبا 

 .وأعوانه أنصارهوجيعلنا من  Xصاحب العصر 
 هـ 2111 /رمضان /12

 مكتب السيد السيستاين                                                                                   
 النجف األشرف                                                                                 

رحاً لبعضهم يعرتض على هذه الفتوى طا اً خوة املؤمنني منشور أوصل لنا بعض اإل: توضيح
ن هذه الفتوى تعارض ما ورد يف أخبار كثرية خبصوص رؤية بعض أعلمي بنه حبث أاعرتاضه على 

، ولرفع الشبهة وطلب منا اإلجابة والتعليق عليه املؤمنني حلجة اهلل يف أرضه قائم آل حممد 
 :املغرضني فكتبنا هذه السطورمن اليت يثريها البعض 

، أوهلما قصرية ال يعلم بتانله غي( عجل اهلل فرجه)بأن اإلمام املنتظر  Xصرح أئمة اهلدى 
عه فيها إال خاصة مواليه يف خاصة شيعته، واألخرى طويلة ال يطلع على موض إالمبكانه فيها 

 .(2) هإال املوىل الذي يلي أمر  :ويف حديث .دينه

                                                           

 .1 ،  ، ح  7  – 70 : الغيبة للنعماني - 
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 120ربيع األول سنة  2يف  Xوقد بدأت الغيبة الصغرى بوفاة اإلمام احلسن العسكري 
حممد السمري السفري الرابع من السفراء والنواب اخلاصني لإلمام  ، وانتهت بوفاة علي بنهـ

، وهي الغيبة اليت كان السفراء هـ 12  النصف من شهر شعبان سنة يف (عجل اهلل فرجه)املهدي 
 .وبني اخللق منصوبني ظاهرين بأشخاصهم وأعياهنم (عجل اهلل فرجه)فيها بني اإلمام 

مان بن سعيد العمري ، فقد نصبا عثالسفارة والغيبةالعسكريان لظاهر وقد مهد اإلمامان 
، Xلإلمام العسكري  ، مث وكيالً X لإلمام اهلادي ، فكان العمري وكيالً وكياًل عنهما

، وأمر الناس بطاعتهما ات مبدح العمري وابنه وتوثيقهماوصدرت عن هذين اإلمامني تصرحي
عجل اهلل ) املهدي لإلمام األولري مث اصبح عثمان بن سعيد العمري السف .(2) عنهما واألخذ

 .وابنه حممد بن عثمان العمري السفري الثاين (فرجه
عجل اهلل ) األمرلنص عليه من صاحب  إالبالسفارة  األربعةحد هؤالء السفراء أ ومل يقم

 واألجوبةونص من صاحبه الذي تقدم عليه، وكان يظهر على هؤالء السفراء غوامض العلم ( فرجه
 .من املعضالت واملشكالت( عجل اهلل فرجه) لأن ُيسعن كل ما كا

 إىلخرج أ الرابع علي بن حممد السمري الذي الغيبة الكربى فقد بدأت بوفاة السفري أما
يقد جقضت الغيبة : )جاء فيه( ل اهلل فرجهعج) األمرالناس قبل وفاته بأيام توقيعًا من صاحب 

 ،جقساجة القلوب ،األرم جذلك عضد طوال  ، اهلل تضال  ذك   إذن، يال ظهور إال عضد الىارمة
قب   يمن ادع  المشاهدة أال، جسيأت  لشيضى  رمن يدع  المشاهدة ،وورا   األرضجارمىالء 

 .(1) ( خ جج السليان  جالصيحة يهو كذاب رملى
( عجل اهلل فرجه)التأكيد على أمر غيبة اإلمام  وجاء يف أحاديث كثرية عن املعصومني 

يلقد الناس ): نه قالأ X، فقد روي عن اإلمام الصادق ة الغيبة الكربىعن شيعته يف مرحل
 .( ) (هإرمارمه ، يشهد المواس  يي اه  جال ي جن
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نى  إذا ص ت  ي  تال ال ت جن ييها إرمام هدى جال أكيف ) :(هعجل اهلل فرج)وروي عنه 
 .(2)( ؟ىي   علما  

املراجع األعالم والفقهاء ى إىل وقد أرجع أئمة اهلدى أفراد الشيعة يف عصر الغيبة الكرب 
لنلسه  رما رمن كان رمن اللقهاء صائنا  أي ...: )قوله X، فقد روي عن اإلمام العسكري العظام

 .(1) ( تايظا  لدينه يللضوام أن يقلدج 
الحوادث الواقضة ياروضوا ييها  أرما ...) :قوله( عجل اهلل فرجه)املهدي  اإلماموروي عن 

 .( ) (تجة اهلل جأناتجى  عليك   يإنه ، ديثنات رجاة إل 
فتاوى اجملتهدين  إىلاملوقف الشرعي للشيعة يف زمن الغيبة يف الرجوع   اهلدى أئمةفحدد 

 .على الناس ومنحت احلجية لفتاواهم( عجل اهلل فرجه) األمراملنصوبني من قبل صاحب 
عجل اهلل )مر لبابية والسفارة عن صاحب األوقد تصدى علماء الشيعة للرد على مدعي ا

املذمومني يف ذكر ( الغيبة)بابًا يف كتابه  - على سبيل املثال -، وأورد الشيخ الطوسي (فرجه
 .الذين ادعوا البابية

ار من صاحب وأفىت مراجع الشيعة الكرام بكذب من ادعى املشاهدة والنيابة وإيصال األخب
منهم لباب البدعة يف الدين، ومنعاً  سداً  ،إىل الشيعة على مثال السفراء( عجل اهلل فرجه)األمر 

 .خطوات الشيطان إتباع، وهنياً عن من نسخ أحكام الشريعة
 .(1)﴾ج رم ْن ي  ىَِّبْع ُخطُو اِت الشَّْيط اِن ي ِإنَُّه ي ْأرُمُ  عِاْلل ْحش اِء ج اْلُمْنك  ﴿

عند اهلل رمن رمن أش ك رمع إرمام إرمارمىه رمن ): قوله Xوقد روي عن اإلمام الصادق 
 .(1) (ًً كان رمش كا  ت إرمارمىه رمن اهللليس

إىل ( عجل اهلل فرجه)بل اإلمام املهدي نه مرسل من قأوقد ظهر قبل فرتة شخص يزعم 
، وقد ُعرض كالمه نصبه بدياًل عن املراجع( عجل اهلل فرجه)عم أن صاحب األمر ، وز الناس كافة
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عم اللقاء بإمام العصر أرواحنا على مساحة السيد السيستاين فأفىت بأن املوقف الشرعي جتاه من يز 
، وعدم يتمثل يف عدم تصديقه فيما يّدعيهفداه مباشرة أو عن طرق الرؤيا يف زمن الغيبة الكربى 

، بل واإلنكار عليه فيما حيكيه عنه من أوامر أو غريها( عجل اهلل فرجه)األخذ مبا ينسبه إليه 
 .كبعض ما ذكر يف تصرحيات هذا الشخص،  عليه من األمور املعلوم بطالهنا صلوات اهلل وسالمه

ومن الواضح إن فتوى مساحة السيد أكدت على مجلة أمور فيما يتعلق بتحديد املوقف 
 :ألفراد الشيعة اجتاه هكذا أفراد الشرعي
البناء على عدم حجية تلك إهنا توصي بالتعامل حبذر وتوقف مع دعاوى اللقاء وتؤصل  -2

غري املتعارفة   األسباباملبنية على  األقاويلعدم حجية  إىل نظراً ، الدعاوي، ومضامينها بشكل عام
 .كاملنامات شرعاً 

هلم رسالة  لفريق منهم ناقالً  أوذلك للناس  إهنا تشري إىل تكذيب من يدعي اللقاء معلناً  -1
خاصة مع ادعاء تكرر اللقاء عن قصد وعلم مسبق ويف مكان وزمان  ،(عجل اهلل فرجه)عنه 
 .معني

شاهدة يف قصص الذين حظوا مب كتاباً   ألفوامن علماء الشيعة  اً كثري   أن إىل اإلشارةوتلزم 
 .(عجل اهلل فرجه)املهدي  اإلمام

من  األمرعلى هؤالء فيما حيكونه عن صاحب  اإلنكارعلى ضرورة  كدؤ الفتوى ت إن - 
 .ينهون عن حق مرون بباطل والأي ال اهلدى  أئمةن أل ؛املعلومة البطالن األمور
إذ ال  ،إن الفتوى تنصح أفراد الشيعة بالتحرز عن أصحاب أمثال هذه املزاعم واتباعهم -1

نه مل تنف الفتوى مطلق الرؤية اليت تسامل علماء الشيعة أيقوم مبا ينقلونه حجة ومن مث يتضح 
نه مرسل من أالذين مل يزعم أحد منهم  ة جلمع من أفراد الشيعة وعلماءهاعلى حصوهلا مصادف

 ،(عجل اهلل فرجه)نه باب لإلمام أع ومل يدّ  ،الناس كافة إىل( عجل اهلل فرجه)ل اإلمام املهدي بق
 .، ومل ينقل عنه شيئاً من األمور املعلومة البطالنمنه رسالة صرحية إىل سائر الناس ومل يوصل

 :يف رد هذا املدعي ومن على شاكلتهوإلمتام الفائدة نذكر عدة نقاط تساعد 
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أو X نه مبعوث من قبل اإلمام أه ما هو الدليل على مدعيه من الرؤية أو أن نسأل -2
، فمن يضمن لنا صدق هذا لصادق، إذ لكل دعوى البد من دليل لتميز الكاذب من اغري ذلك
مع  ،ن ليس له مآرب أخرى أو أرسل من قبل جهة حتارب شيعة أهل البيت أاملدعي و 

رأى اإلمام كان من الثقاة األجالء أو العلماء األعالم  نهأمالحظة إن كل من ذكر عنه يف الكتب 
 .هنم ُصّدقوا لعلم الناس بوثاقتهمأو 

نه اإلمام أوأما من عرفوا ، إال بعد ذهابه Xكثر من نقل عنه الرؤية مل يعلم باإلمام أ مث إن
X ن أكثرهم قد أوصاه اإلمام إفX  بالتكتم وعدم إخبار غري الثقاة كما يف رسالتهX 
بل إن العلماء الذين  ،وكذلك يف قصة السيد بن طاووس والسيد حبر العلوم ،(رمحه اهلل)يد للمف
ما كاذب أو خالف حكمة غيبة اإلمام إفهذا املدعي . عنهم الرؤية كانوا يكتمون يف ذلكنقل 
X يف عدم اإلشاعة واإلشهار. 

ض الروايات فنقول له إن نه من أوليائه اخلاصني الذين يلون أمره كما يف بعأ نه لو ادعىإمث 
 .هؤالء أيضاً غري معروفني ال يدورون بني الناس يعلنون عن أنفسهم، إضافة لسؤاله الدليل واحلجة

ن قال ملرة إو يدعي املشاهدة واللقاء املتكرر، فمث نسأله هل يدعي الرؤية ملرة واحدة أ -1
رؤية مرة واحدة ال تثبت ما تدعي إن ال :اله الدليل كما يف النقطة األوىلواحدة نقول له بعد سؤ 

، غري ذلك أوشفاهم  أووقضى هلم حاجاهتم  Xفما هو فرقك عن اآلخرين الذين رأوا اإلمام 
كل من يدعي   إنفقد بني لنا  ،نفسه Xهذا تكذيب لإلمام  :ن ادعى اللقاء فنقول لهإو 

ني لنا املوقف ب X نهإو  بل ،ذب فكيف يرسل وهو قد كذب قبل ذلكاملشاهدة واللقاء فهو كا
 .تكذيبك والرد عليك فما هو ذنبناالشرعي يف مثل هذا وهو 

هل هم  ،X اإلماممث نسأله من هو احلجة علينا يف هذا الوقت الذي هو وقت غيبة  - 
احلجة هم املراجع  إنن قال إوغري ذلك ؟ ف X اإلمامنه نائب أمن يدعي اللقاء و  أواملراجع 

عي املشاهدة احلجة هو من يد إنن قال إ، و بعد ذلك إليهتنا ما حاج إذفقد كذب نفسه بنفسه 
خربنا بعد انتهاء الغيبة أ، فقد X لإلمامهذا تكذيب  إن: واللقاء دون املراجع، فنقول له

 زمن له نواب عامون هم املراجع وهم احلجة على العباد يف وإمناسفراء خاصني له  نه الأالصغرى 
، مث كيف يتوقع ويرسل سفريًا خاصاً  - باهلل أعوذ -نفسه  الغيبة الكربى، فكيف يعود ويكذب
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تناقض  إالفهل هذا  ،مرنا بتكذيبهموأوضح لنا املوقف الشرعي اجتاههم  قد Xنتبعهم وهو  أن
 !!ال يفعله الشخص العادي فكيف حبجة اهلل البالغة وبقية اهلل يف األرض !! 

فتوى املراجع ومنها فتوى آية اهلل  خريًا نقول ملن لبس غري ثوبه وتنطع للرد علىأو  -1
وافهم عباراهتا بصورة  ، نقول له اقرأ الفتوى بصورة جيدة(دام ظله)ى السيد علي السيستاين العظم

 .حد ولكن كل شيء حبسبهأحنتكر العلم على  فنحن ال ،صحيحة مث علق عليها
، ئنا العاملني املخلصنييسدد علما نأ، و يعجل لويل الفرج والعافية والنصر أننسأل اهلل تعاىل 

 .نه نعم املوىل ونعم النصريإ، واملسلمني اإلسالم أعداءن ميحق أو 
 العقائدية األحباثمركز 
 األشرفالنجف                                                                                           

اهلل العظمى السيد  آيةكتب جنب م - رع الرسول اش -شرفألالنجف ا -العراق 
 1292    00221 - 91111 اهلاتف  912ب  . ص( دام ظله)السيستاين 
com.aqaed@lnf-com.aqaed.www 
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ديّان  ،اإلصباحفالق  ،مسخر الرياح ،جمري الفلك ،مالك امللك ،احلمد هلل رب العاملني

وترجف األرض  ،ااحلمد هلل الذي من خشيته ترعد السماء وسكاهن .رب العاملني ،الدين
 .ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراهتا ،وعّمارها

 ،يأمن من ركبها ،اللهم صل على حممد وعلى آل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة
 .والالزم هلم الحق ،واملتأخر عنهم زاهق ،املتقدم هلم مارق ،ويغرق من تركها
ي  ْغش    # اْرت ِقْب ي  ْوم  ت ْأِت  السَّم اُء ِعُدخ اٍن رُمِبينٍ ي  #  ع ْ  ُهْ  ِي  ش كٍّ ي  ْلض ُبون  ﴿ :قال تعاىل

اٌب أ لِي ٌ  ا ع ذ  أ نَّ  ل ُهُ  الذِّْك  ى ج ق ْد  # ر ع َّن ا اْكِشْف ع نَّا اْلض ذ اب  ِإنَّا رُمْؤرِمُنون    #النَّاس  ه ذ 
 .(2)﴾رم ْجُنونٌ ثُ َّ ت  و لَّْوا ع ْنُه ج ق اُلوا رُمض لٌَّ  #و اء ُهْ  ر ُسوٌل رُمِبينٌ 

وأكد فيها  Xمحد احلسن رسول اإلمام املهدي أالسيد السيستاين فتوى ضد السيد  صدرأ
 .يف اليقظة أوسواء كانت الرؤيا يف املنام  Xعلى تكذيب كل من ادعى رؤية اإلمام املهدي 

ألين وجدهتا جمردة عن الدليل الشرعي والعقلي وخمالفة ملا ثبت  ؛وقد قمت بالرد عليها
وهذه حقيقة  ،Xاشتهر يف الواقع من مشاهدة كثري من العلماء وسائر الناس لإلمام املهدي و 

 .ار املبصر للشمس يف رابعة النهارال يقوى على إنكارها أي أحد إال على سبيل إنك
واعتمدُت يف الرد على هذه الفتوى األسلوب العلمي اهلادف للدفاع عن موالنا ومقتدانا 

من خالل الروايات والوقائع املتكاثرة وآراء العلماء  Xن احلجة بن احلسن ناموس العصر والزما
 .جالء تغمدهم اهلل برمحته الواسعةاأل

هذا التعارض الصارخ بني فتواه بعدم إمكان مشاهد  وطلبت من السيد السيستاين أن حيل
 Xملهدي وبني تصريح كثري من علمائنا األجالء بتشرفهم برؤية اإلمام ا Xاإلمام املهدي 

على هذا الكالم ومل  شهر تقريباً أوقد مرت ستة ، فضاًل عن مشاهدات سائر الناس املتكاثرة
 .ين ال منه وال من أي جهة متثلهيصدر أي رد على ردي على فتوى السيد السيستا
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 ،كي يتبني الرأي الصحيح من الرأي السقيم  ،لقذف احلجة باحلجة ؛وكنا ننتظر الرد ونتمناه
ول احلق يف هذه املسألة ألمهيتها وارتباطها بأعظم أمر عقائدي وهو أمر اإلمامة وقيام وتبيان الق

 .نه ال ينبغي التفريط يف هكذا موضوعإف ،Xصاحب الزمان 
اهلل ن نيب إن ننظر ملا قيل وال ننظر ملن قال، فأو  ،وجيب أن ال تأخذنا يف اهلل لومة الئم

 ،(ذ احلكمة ولو من أفواه اجملانينيخ: )ا عن النملة فنقولن تنزلنإو  ،بل النصيحة من منلةسليمان ق  
 .ال قوة إال باهلل العلي العظيموال حول و 

واحلمد هلل قد وصلنا أخريًا منشور يتوىل الدفاع عن فتوى السيد السيستاين يف عدم إمكان 
يف  Xوهو رد على منشور صدر من جهة أنصار اإلمام املهدي  ،Xمشاهدة اإلمام املهدي 

 .وىلرد على هذه الفتا
مركز األحباث )صدر من قد  - يدافع عن فتوى السيد السيستاين الذي -وهذا املنشور

حتت إشراف مكتب السيد  نهأوالذي يبدو كما مسعنا من الكثري  ،يف النجف األشرف( العقائدية
اثبات صحة نه أراد حل التعارض و إيد أن هذا املنشور زاد الطني بلة، ف، ولألسف الشدالسيستاين

 ،واحلقيقة إن كاتب هذا املنشور قد أوقع نفسه يف متناقصات عديدة ال خمرج له منها. ىالفتو 
 !!!وكمن أراد أن ُيكحل عينه فأعماها  ،كدودة القز زاد نسيجها فصعب خروجها  وأصبح

وسوف يتبني للقارئ اللبيب ذلك فيما يأيت من الرد على ذلك املنشور بالدليل العلمي 
 .ومن اهلل نستمد العون والتوفيق ،قوالقول اجللي من دون مراوغة وال تدليس للحقائ الواضح
مع الرد عليه من جهة ( مركز األحباث العقائدية)ك أيها القارئ املنصف سرد جواب ليإو 

 :محد احلسنأ Xالتابعة لرسول اإلمام املهدي  X أنصار اإلمام املهدي
 

لبعضهم يعرتض على هذه الفتوى  اً املؤمنني منشور  خوةأوصل لنا بعض اإل :توضيح) :قوله 
ن هذه الفتوى تعارض ما ورد يف أخبار كثرية خبصوص أنه حبث علمي بأطارحًا اعرتاضه على 

وطلب منا اإلجابة والتعليق عليه، ولرفع  رؤية بعض املؤمنني حلجة اهلل يف أرضه قائم آل حممد 
 (.بنا هذه السطوراملغرضني فكتمن الشبهة اليت يثريها البعض 

 :وعلى هذا الكالم مالحظتان
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ينبغي ذكر نص البيان الذي أصدرناه والتعليق عليه حىت يتسىن للقارئ املقارنة بني  :األجل 
بوادر الضعف وعدم فذكر حجتكم وعدم ذكر حجتنا أول . احلجتني ومعرفة احلق منهما

 .اإلنصاف العلمي، وهذا أول الفال
، فإين ناقشت فتوى السيد باملغرضني بغري حقهلذا التهجم ووصفنا  أقول ال داعي :جالثانية
ان ما دام ناطقاً بالدليل علمي مؤدب وهذا حق مشروع لكل شخص مهما ك سلوبأبالسيستاين 

 .إال بأسلوب علمي مؤدب يّ يُرد عل ، فال ينبغي أنالعلمي
 

ه غيبتان، أوهلما ل( عجل اهلل فرجه)بأن اإلمام املنتظر  Xصرح أئمة اهلدى ) :قوله 
خاصة شيعته، واألخرى طويلة ال يطلع على موضعه فيها إال  إالقصرية ال يعلم مبكانه فيها 

 .(هإال املوىل الذي يلي أمر  :ويف حديث .خاصة مواليه يف دينه
يف  Xال سبيل لالستدالل هبذه الرواية على عدم إمكان رؤية اإلمام املهدي  :جي د عليه

ن صاحب الرد قد غفل عن إن الرواية تنفي االطالع على مكان اإلمام إف ،عصر الغيبة الكربى
نفي  إىلومل تتطرق  ،(ال يطلع عل  رموضضه)ومسكنه الذي هو مستقر فيه  Xاملهدي 

، بل الرواية صرحية يف إمكان قاء به يف مكان غري موضعه األصليوااللت Xمشاهدة اإلمام 
ضه ييها إال خاصة رمواليه ال يطلع عل  رموض)دينه  االطالع حىت على موضعه خلاصة مواليه يف

فيبقى .  أماكن متعددة بل يف دول متعددةيف Xن املشاهدة قد ثبتت لإلمام إف ،(ي  دينه
ال يطلع على ) :ألهنا مل تقل ؛غري منفي هبذه الرواية Xإمكان مشاهدة اإلمام املهدي 

م أشار بعض العلماء األجالء ومنهىل هذا املعىن إو  ،(ال يطع على موضعه) :بل قالت( شخصه
 .يف موسوعته املهدية( رمحه اهلل)السيد الشهيد الصدر 

 

ربيع األول سنة  2يف  Xوقد بدأت الغيبة الصغرى بوفاة اإلمام احلسن العسكري ) :قوله 
 (.رمن ادع  المشاهدة قب  خ جج الصيحة جالسليان  يهو كذاب رملى  ... هـ، 120

عل هذا التوقيع فخًا وقع فيه الكثري من العميان الذين حاولوا احلمد هلل الذي ج :أقول
 !!من الغيبة الكربى على اإلطالقيف ز  Xاالستدالل به على عدم إمكان رؤية اإلمام املهدي 
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فال جيدون رواية يستدلون هبا على تكذيب  Xفبمجرد أن تسأهلم عن رؤية اإلمام املهدي 
وف يتبني فيما يأيت إهنا غري قطعية الصدور والداللة اليت س ،مدعي الرؤية سوى هذه الرواية
، وسوف يتبني عظم املصيبة الناجتة عن االستدالل هبذه الرواية ومؤولة ومعارضة بالوقائع الكثرية

شاء اهلل تعاىل ذهاب  وسوف ترى إن. Xعلى تكذيب مدعي مشاهدة اإلمام املهدي 
وهذا من فضل اهلل تعاىل  ،صفيح يف يوم عااستدالل هؤالء هبذه الرواية كرماد اشتدت به الر 

 .وجوده
وحتديد دائرة انطباق هذا واآلن نشرع مبناقشة توقيع السمري وعرض آراء العلماء األجالء 

 .اهلل السداد يف األوىل واملعاد، ومن التوقيع
ترد على هذا التوقيع عدة مناقشات ال حيق ملن تدبرها أن يستدل هبذا التوقيع على : ينقول

 .Xكذيب مدعي رؤية اإلمام املهدي ت
، وخرب اآلحاد إذا كان صحيح خرب آحاد ومرسل عند بعض العلماء إن هذا التوقيع -2

 أحسنويف  ،السند وليس مرساًل عند األصوليني ال يفيد علمًا وال عماًل وال يستدل به يف العقائد
فإيراد هذا التوقيع كدليل على  ، لصدوراألحوال فهو عندهم يفيد العمل يف الفقه باعتباره ظين ا

، فالقضية اليت حنن بصددها بال طائل يكون لغوًا وتطويالً  Xكذب مدعي رؤية اإلمام 
 .عقائدية

إن : )اإلسالم على هذا التوقيع قائالً  ق السيد مصطفى الكاظمي صاحب بشارةوقد علّ 
اليت تلقاها العلماء بالقبول التوقيع خرب واحد مرسل فال يعارض القضايا الكثرية والوقائع العظيمة 

نه معارض ملا رواه الكليين والنعماين والشيخ الطوسي أمع  ،ودونوها يف كتبهم وتصانيفهم
جالعد له  ،العد لصاتب هذا األرم  رمن غيبة: )قال ،Xعن أيب عبد اهلل  ،بأسانيدهم املعتربة
 Xنه أاألحاديث  وظاهره كما صرح به شراح ،(جرما عثالثين رمن جتشة ،ي  غيبىه رمن عزلة

ألنه مل يقدر هلم  ؛وهؤالء الثالثون البد أن يتبادلوا كل قرن ،يستأنس بثالثني من أوليائه يف غيبته
 .(2) (رمحه اهلل)انتهى كالمه ( لسيدهم من العمر كما ال خيفى ما قدر
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اد بل ومرسل على رأي هذا التوقيع غري قطعي الصدور باعتباره خرب آح إضافة إىل أنّ  -1
نه ال أواإلمجاع على  ،نه غري قطعي الداللةإف ،عض الفقهاء، مع إننا أعرضنا عن مسألة السندب

 .وال حتتمل غريه اً واحد اً هلا وجه ال إذا كانت قطعية الداللة أي أنّ جيوز العمل بالرواية إ
 :عض أقواهلموسوف نذكر ب ،وهذا التوقيع قد اختلف العلماء يف حتديد املراد منه

وقد ذكرته يف النقطة  (بشارة اإلسالم)سيد مصطفى الكاظمي صاحب كتاب قول ال -أ
 .فراجع ،األوىل

ذكر : )لشيخ اجمللسي على رواية املشاهدةل اً تعليقونقل لنا السيد مصطفى الكاظمي  -ب
لعله جمعول على من يدعي املشاهدة مع النيابة : بعد ذكره اخلرب املزبور ما لفظه اجمللسي يف البحار

الشيعة على مثال السفراء األربعة لئال ينايف األخبار اليت مضت  إىلل األخبار من جانبه وإيصا
 .(2) (رمحه اهلل)انتهى كالمه ( علمأواهلل  Xوسيأيت فيمن رآه 

وهذا الشيخ اجمللسي أقصى ما احتمله من هذا التوقيع هو نفي السفارة عن اإلمام املهدي 
X، عتد به كما ال خيفى على اللبيبي وهو احتمال ال يفيد القطع فال. 

ال معارضة بني توقيع السمري : )(العبقري احلسان)قال احملقق النهاوندي يف كتابه  -ج
قيع الشريف بصدد منع دعوى الظهور، الظهور ن التو أل ؛اجلمع إىلوقصص اللقاءات من حيتاج 

ي م ْن ش ِهد  رِمْنُكُ  ﴿ :يف اآلية كما  واحلضور، وذكر املشاهدة يف التوقيع مبعىن الظهور العلين لإلمام
 .(1)﴾الشَّْه   ي  ْلي ُصْمهُ 

يال ظهور إال عضد اله ج جالم ج، جاللىنة ": X قوله :األول: والقرينة على املعىن أمران
 -X، ظهور اإلمام أي الظهور - إال رمن ادع  المشاهدة" :Xوالثاين قوله . "جاللساد

ني التوقيع ، وعلى هذا ال تعارض أبدًا ب"الظهور سليان  جالصيحة رمن عالرماتقب  خ جج ال
 .انتهى كالمه( ...الشريف وبني احلكايات
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ًا طوياًل ننقل على هذا التوقيع الشريف تعليق( س سرهقد)ق السيد الشهيد الصدر وعلّ  -د
مدعي املشاهدة كاذب مزور يف خصوص ما إذا كان منحرفاً ينقل  ،إذن: )منه مقدار احلاجة، قال

التوقيع الشريف دااًل على وأما فيما سوى ذلك فال يكون  ،Xباطلة عن اإلمام املهدي  اً أمور 
حمتملة الصحة  صحيحة حبسب القواعد اإلسالمية أو اً الفرد عن املهدي أمور  سواء نقل ،بطالنه
 .(رمحه اهلل)المه انتهى ك( مل ينقل شيئاً على اإلطالق أو، قل تقديرأعلى 

شكال الذي ذكروه إذن فقد حتصل من كل ذلك أن اإل) :ضع آخريف مو  (رمحه اهلل)وقال 
نه باإلمكان األخذ به وبأخبار املشاهدة وال أو  ،املشاهدة أخبارغري وارد على التوقيع وال على 

 .(2) (... جيب تكذيبهما إال ما كان قائماً على االحنراف واخلروج عن احلق
ستقل ال حبث م إىلن ذلك حيتاج أل ؛ملسألةل آراء العلماء يف هذه اونعتذر عن اإلحالة بك

 .يتناسب مع هذه العجالة
أي الذي حيتمل عدة  -أن يستدل هبذا التوقيع املتشابه وبعد هذا كله كيف ميكن ألحد 

فمالكم   .رب القطعي الداللةن اإلمجاع قائم على عدم جواز العمل إال باخلأونعيد القول ب - وجوه
 !!حك على ذقون الرجال وما هذا إال ض.. كيف حتكمون 

هو يقيين  نه يتعارض مع ماإف Xإذا فهم من هذا التوقيع نفي مشاهدة اإلمام املهدي  - 
وتشرف عدد  Xف كثري من علمائنا بلقاء اإلمام املهدي وهو تشرّ  ،رض الواقعأاحلصول يف 

 للمريزا النوري تاب النجم الثاقبومن أراد التأكد فلرياجع ك. ه أيضاً غفري من سائر الناس بلقائ
من الكتب  وغريه X نه ينقل مائة قصة من قصص اللقاءات مع اإلمام املهديإف ،1ج

 .املختصة هبذا املوضوع
، وتعترب من الواضحات عند عامة نكرها إال مكابر ال حيسن مكاملتهوهذه حقيقة واضحة ال ي

، ولكن ما اضحاتاألمور توضيح الو  أصعب، ومن عن اخلاصة من أصحاب العلمالناس فضاًل 
 !!احليلة ؟  فرمبا يتعامى املرء وهو بصري 
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، وهو سوف يوقعنا يف احملذور Xهذا التوقيع ينفي مشاهدة املهدي  نّ أااللتزام ب إنّ  -1
واليت تواترت الروايات معىًن على  Xتكذيب املمهدين الذين يقومون قبل قيام اإلمام املهدي 

حممد ذو النفس الزكية  Xذيب رسول اإلمام املهدي تك إىلوأيضًا سوف جيرنا ذلك  ،ذكرهم
ي يقتله الناس بني الركن واملقام، ورمبا الذي يرسله اإلمام قبل قيامه خبمسة وعشرين يومًا والذ

ي الطامة وه(!!! من ادعى مشاهدة اإلمام فهو كذاب مفرت وجيب قتله): يكون أحد أسباب قتله
 . الكربى والداهية العظمى

 هو الدليل على هذا الكالم ؟ قول ماورّب معرتض ي
من علماء الشيعة أكدوا على  Xكرب الباحثني يف قضية اإلمام املهدي أإن  :فأقول لكم

ومنها الصيحة والسفياين قابلة للبداء وال يتوقف عليها  Xالعالمات احلتمية لإلمام املهدي  نّ أ
المات احلتمية لتعلق هذه العوال يتحقق كل أو بعض  Xفرمبا يقوم اإلمام  ،Xقيام اإلمام 
 .البداء فيها

فإذا حدث البداء يف الصيحة والسفياين ومل حيدث البداء يف صاحب النفس الزكية وجاءنا ذو 
ن كل من ادعى مشاهدة اإلمام أوحنن ملتزمون ب Xالنفس الزكية بالرسالة من اإلمام املهدي 

X لة سوف نكذب ذي النفس الزكية ، ففي هذه احلاالصيحة والسفياين فهو كذاب مفرت قبل
ألنه  ؛ألننا نراه منحرفًا عن الدين ؛ورمبا نشارك يف قتله ،Xوال نقبل رسالته عن اإلمام املهدي 

شكال حمكم ال مفر لكم منه إوهذا . قبل الصيحة والسفياين Xادعى مشاهدة اإلمام املهدي 
 .Xاملهدي إال بالتنازل عن رأيكم يف تكذيب كل من ادعى مشاهدة اإلمام 

ن قلتم ال حيتمل فيه إف السمري حيتمل فيه البداء أم ال ؟مضمون توقيع  نسألكم هل أنّ  -1
البداء أفحمتم أنفسكم  ن قلتم حيتمل فيهإو  !!الفتم ضرورة من ضرورات املذهب البداء فقد خ

 .بأنفسكم



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ........... ................................... 10

ولوا ك  عحديث يجاء عل  رما تدثناك  عه، يقيإذا تدثنا ... ) :قال ،Xعن أيب جعفر 
صدق اهلل، : ديث يجاء عل  خالف رما تدثناك  عه، يقولوا، جإذا تدثناك  عحصدق اهلل

 .(2) (تؤو جا رم تين
بن حممد لعلي  Xن الدليل على كذب مدعي املشاهدة هو قول اإلمام إ :وربَّ قائل يقول

 (.ال توص إل  أتد رمن عضدك: )السمري
غاية ما يدل عليه هذا الكالم هو هني ن أل ؛بأنه ال سبيل لالستدالل بذلك :ويرد عليه

نه ال يوجد سفري بعده مباشرة بسبب أو  ،لعلي بن حممد السمري عن الوصية بعده Xاإلمام 
 .وقوع الغيبة الكربى وبسبب إعراض الناس عن الوكالء

فال يدل عليه كالم اإلمام  Xوأما وقوع ذلك يف آخر الزمان وقبل قيام اإلمام املهدي 
X ناطقة ومؤكدة على وجود ممهدين قبل قيام اإلمام املهدي  بل الرواياتX  يتصلون به

فأحيلكم إىل بعض أحباثي  ،والكالم يطول بذكر الروايات اليت تدل على ذلك ،ويهيئون له النصرة
رد ال)و  ،(النائم الستقبال القائم إيقاظ)مثل  ،Xاليت صدرت عن طريق أنصار اإلمام املهدي 

فشل )و  ،(إمكان مشاهدة اإلمام)و  ،(2البالغ املبني ج)و  ،(ية القائماحلاسم على منكري ذر 
ن فيها الكفاية لكل طالب إف ،Xوغريها من إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ،(املنتظرين

 .حقيقة
ج رم ْن ك ان  ِي  ﴿ :قال تعاىل ،الشمس يف معرفة الطريق وءوأما من كان أعمى فال ينفعه ض

ِذِ  أ ْعم   ي  ُهو    .(1)﴾ِي  اآْلِخ  ِة أ ْعم   ج أ ض  ُّ س ِبيال   ه 
 .املصباح فقد بان الصباح ئفلنطف، وأما اآلن وقد أطلنا الكالم يف هذا املقام

 

عجل )التأكيد على أمر غيبة اإلمام  وجاء يف أحاديث كثرية عن املعصومني ) :قوله 
يلقد ) :نه قالأ Xمام الصادق عن شيعته يف مرحلة الغيبة الكربى، فقد روي عن اإل( اهلل فرجه
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نتم إذا أكيف ) (:هعجل اهلل فرج)وروي عنه  .(هالناس إرمارمه ، يشهد المواس  يي اه  جال ي جن
 (.؟ ىير  صرمت يف حال ال ترون فيها إمام هدى وال علماً 

حيتاج  ن هذا مما ال خالف فيه والإف ،Xال داعي للتأكيد على غيبة اإلمام املهدي  :أقول
املخلصني يف غيبته الكربى أم  يلتقي ببعض Xهل إن اإلمام  :ولكن حمل اخلالف ،نإىل بيا

 .، وهذا الذي نفاه السيد السيستاين يف فتواه وما نثبته حنن وندافع عنهال
يلقد الناس إرمارمه ، يشهد المواس  ): Xوأما احلديث الذي ذكرمتوه عن اإلمام الصادق 

يا كاتب السطور ومضيت يف قراءة هذا الباب من غيبة فلو أتعبت نفسك ، (يي اه  جال ي جنه
 .Xففيه بيان حلال وليه الذي يرسله للناس قبل قيامه  ،النعماين ألغنيتنا عن اجلواب
ا األرم  غيبة ي  عضض هذ  يكون لصاتب هذ) :نه قالأX فعن حممد بن علي 

ل  الذي المو  تى  إذا كان قب  خ جوه أت  - ناحية ذي طوى إىلومى بيده أو  - الشضاب
نحن نحو رمن أرعضين : ييقولون ؟ نى  ها هناأك  : رمضه تى  يلق  عضض أصحاعه، ييقول

جاهلل لو ناجى عنا الجبال لناجيناها : ييقولون   صاتبك  ؟نى  لو رأيىأكيف : ييقول .روال  
ه  ، ييشي جن له إليي جا إل  رؤساءك  أج خيارك  عش ةأش: ، ث  يأتيه  رمن القاعلة جيقولرمضه

 .(2) (صاتبه  جيضده  الليلة الى  تليهايينطلق عه  تى  يلقوا 
 إىلعنه  يبعث املوىل الذي كان معه رسوالً  Xاإلمام املهدي  نّ أهذه الرواية صرحية ب نّ إف

بل الرواية مل حتدد الزمان  ،بعض أصحابه من املؤمنني وذلك قبل القيام وقبل قتل النفس الزكية
بل القيام فقط دون حتديد ن ذلك حيدث قأفاإلشارة إىل  ،بكثري X فلعلها قبل قيام اإلمام

عن سابق علم وموعد وقد تكرر اللقاء  Xولقاء هؤالء العشرة من الصحابة مع اإلمام  .الوقت
 .ة من شرحه لفتوى السيد السيستاينوهذا ما سينفيه كاتب األسطر يف النقطة الثاني ،معهم مرتني

 ،Xبأهنم أصحاب اإلمام املهدي  Xهم اإلمام الباقر هؤالء األربعون يصف نّ إمث 
 قد التقوا مع اإلمام املهدي نيفالبد أن هؤالء األربع ،والصاحب مأخوذ من املصاحبة والرفقة

X مرة أو مرات قبل هذه احلادثة. 
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ألنه  ؛Xفيلزم من كالم كاتب السطور تكذيب هؤالء الصحابة يف رؤيتهم لإلمام املهدي 
 !!!يف عصر الغيبة الكربى  Xعى رؤية اإلمام املهدي يكذب كل من اد

ال تنفي لقاء ( يفقد الناس إمامهم)الرواية اليت استدل هبا كاتب السطور  نّ إ ،إضافة إىل ذلك
ذكر بعض  وسيأيت ،بل هذا ثابت بعدة روايات صحيحة معتربة ،مع خاصة مواليه Xاإلمام 

عن  Xتلك الرواية هو حتقق الغيبة لإلمام املهدي ، فغاية ما تدل عليه منها إن شاء اهلل تعاىل
 .عامة الناس

  :حيث قال( تاريخ ما بعد الظهور)ه وقد أشار السيد الشهيد الصدر إىل ذلك يف كتاب
عدد غري قليل من الناس  - Xلفكرة املهدي  إلمامياللتصور  طبقاً  -هناك يف العامل )

مرة  Xألنه رآه خالل غيبته  ؛عجزة للتعرف عليهيعرف املهدي بشخصيته وال حيتاج إىل إقامة امل
  وقد ...وهم كل األفراد من الدرجة األوىل وبعض األفراد املخلصني من الدرجة الثانية  ،أو مرات

لنا بأنفسهم  نوسيكونو  ،خالل غيبته - بشكل أو بآخر -كان هؤالء هم وسائله إىل الناس 
فمن املمكن  ،Xرب بني يدي قائدهم املهدي رادة احلق والعدل واللسان الناطق والسيف الضا

لصادق يف تعريف قائدهم إىل أن يكون هؤالء هم الشاهد ا - بغض النظر عن أي شيء آخر -
ومعه ال حاجة إىل إقامة  صدقه وعظمة أهدافهو ، ريثما يثبت من جمموع أعماله وأقواله الناس

 .(2) (املعجزة
يتصلون به قبل قيامه  Xمام املهدي وكالم السيد الصدر صريح يف وجود ممهدين لإل
 .ويكونون وسائل بينه وبني الناس وقادة يهيئون له النصرة

وهو صادر عن اإلمام الصادق  Xوأما احلديث الذي نسبتموه خطأ إىل اإلمام املهدي 
X، فغاية ما يدل ، (ي ى ل ال ت جن إرمام هدى جال علما  نى  إذا ص ت  ي  تاأكيف ) :وهو

ويدل أيضًا على احنراف  ،عن عامة الناس Xيث هو وقوع الغيبة لإلمام املهدي عليه هذا احلد
 .يرشدهم إىل طريق احلق لسياسية حبيث يصبح الناس بال راع  القيادات الدينية وا
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وتّدعون أنكم  ،ألنكم تدعون قيادة األمة حنو احلق والصراط املستقيم ؛وهذا عليكم ال علينا
 .حلديث وأشباهه يكذبكم ويرد عليكموهذا ا ،حجة اهلل على األمة

ذ  الشيضة تى  تكون عمنزلة المضز، ال يدري ال تنلك ه) :قال ،Xعن اإلمام علي 
جال سناد يسىندجن ، يكع يد ، يليس له  ش ف يش يونه أيهاعل   -أي األسد  - الخاعس

 .(2) (إليه ي  أرموره 
لشيعة يف آخر الزمان على اختالف ا واألحاديث هبذا املعىن متواترة يف الكتب املعتربة تؤكد

 :ال نستطيع اإلحاطة هبا، ولكن نذكر هذا احلديث للتذكر ،وتشتت أمرهم
تنىظ جنه تى  يب أ عضكك  رمن  ال يكون األرم  الذي): قال ،X عن اإلمام احلسني

، جيلضن عضكك  ل  عضكك  ي  جوو  عضض، جيشهد عضكك  عل  عضض عالكل ، جيىعضض
الخي  كله ي  ذلك الزرمان،  :Xفقال احلسني  ما يف ذلك الزمان من خري ؟: فقلت له .عضكا  

 .(1) (يقوم قائمنا جيديع ذلك كله
يف عصر الغيبة  Xوأما الروايات الدالة على التقاء عدد من املخلصني مع اإلمام املهدي 

 :منها ئاً نذكر شي ،الكربى فكثرية
رم  رمن غيبة، جالعد له ي  غيبة رمن العد لصاتب هذا األ) :نه قالإ Xعن أيب عبد اهلل 

 .( ) (، جرما عثالثين رمن جتشةمنزل طيبة، جنض  العزلة
، إتداهما طويلة، جاألخ ى قصي ة: للقائ  غيبىان) :نه قالإ Xعن أيب عبد اهلل 

نه ييها إال خاصة رمواليه ، جاألخ ى ال يضل  عمكايضل  عمكانه ييها خاصىه رمن شيضىهياألجل  
 .(1) (ي  دينه

ليس ت ى أرمة رمحمد ي تا  أعدا  رما  ،يا أعا رمحمد :قال... ) :قال ،Xن أيب عبد اهلل ع
يإذا انق ض رملكه  أتاح اهلل آلل رمحمد  ،دام لولد عن  يالن رملك تى  ينقك  رملكه 
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، جاهلل أن  جال يأخذ ي  تكمه ال شا ،  عالهدىجيضم ،ع و  رمنا أه  البيت يسي  عالىق 
ييمألها  ،ث  يأت  ذج الخال جالشارمىين الضادل الحايظ لما اسىودع ،ألع يه عاسمه جاس  أعيه

 .(2) (كما رمألها اللاو  وورا  جظلما    عدال  جقسطا  
ثالث نل  عالشام كله  جيخ ج  ...) :يف خرب طويل( ي اهلل عنهرض)عن عمار بن يسار 

قب  جيخ ج  ... رو  أعقع، جرو  أصهب، جرو  رمن أه  عيت أع  سليان: يطلب الملك
 .(1) (...ذلك رمن يدعو آلل رمحمد 

 .وغري ذلك الكثري ال يسعنا ذكره يف هذه العجالة
 

وقد أرجع أئمة اهلدى أفراد الشيعة يف عصر الغيبة الكربى إىل املراجع األعالم ) :قوله 
رما رمن كان رمن اللقهاء أي ...) :قوله Xوالفقهاء العظام، فقد روي عن اإلمام العسكري 

املوقف الشرعي   اهلدى أئمةفحدد .. . ( تايظا  لدينه يللضوام أن يقلدج  لنلسه صائنا  
عجل اهلل ) األمرفتاوى اجملتهدين املنصوبني من قبل صاحب  إىلللشيعة يف زمن الغيبة يف الرجوع 

 .(على الناس ومنحت احلجية لفتاواهم( فرجه
، حيث قولته املشهورباحملظور وخالف مب لقد زلت قدم كاتب السطور وأوقع نفسه :أقول

ة واألخرى خرب آحاد ال يفيد واستدل بروايتني أحدمها مرسل ،ادعى أن دليل االجتهاد شرعي
ن مسألة النيابة عن اإلمام املعصوم أومن املعلوم  ،، وبالتايل ال يصلح لالستدالل العقائديعلماً 

 .كن االستدالل عليها خبرب آحاد، فال ميمة من العقائدوقيادة األ
، فمن (بيان يف تفسري القرآنال)كم يف االستدالل كما ذكره احملقق اخلوئي يف تهي طريق هذه

 .ك أدينكفم
 :بشيء من التفصيل تنويراً لألذهانوسأتعرض ملناقشة الروايتني 

 :ترد عليها عدة نقاط ...( يأرما رمن كان رمن اللقهاء ...) :ن روايةإف

                                                           

 .2  ص: بشارة اإلسالم - 
 . 0 ص: لطوسيلغيبة ال -4



 11........................................... الرد القاصم على منكري رؤية القائم 

فسري مرسل عند مجيع وهذا الت ،Xن العسكري إهنا واردة يف التفسري املنسوب إىل احلس -أ
، فتكون هذه الرواية مرسلة ال تفيد علماً وال عمالً أي ال يستفاد من هكذا رواية يف علماء الشيعة

 .القتاد وبالتايل فاالستدالل هبا دونه خرط ،الفقه فضالً عن العقائد
إن أول الرواية فيه  علماً  ،زءًا من تلك الرواية وترك الباقيكاتب السطور قد نقل ج  إنّ  -ب

وذم الشيعة التباعهم هؤالء العلماء الغري عاملني وتشبيههم  ،ذم لعلماء الشيعة الغري عاملني
فإذا كان كاتب  ،باليهود عندما اتبعوا علماءهم املنحرفني وخالفوا بذلك األنبياء والرسل 

 .م الرواية بتمامهاليكإو . رواية فيجب عليه أن يلتزم بأوهلاالسطور يلتزم بآخر ال
 :والصحيح هكذا ،رواية بصورة مغلوطةإن كاتب هذه السطور قد نقل هذا اجلزء من ال -ج
عن أيب حممد العسكري  :(االحتجاج)بن علي بن أيب طالب الطربسي يف أمحد  -102  )
X ا رِمْن ِعنِد الّلهِ ُقوُلون  ه  أ ْيِديِهْ  ثُ َّ ي   ي  و ْيٌ  لِّلَِّذين  ي ْكىُُبون  اْلِكى اب  عِ ﴿: يف قوله تعاىل  (2)﴾ذ 
إذا كان هؤالء العوام : Xوقال رجل للصادق  -: إىل أن قال - هذ  لقوم رمن اليهود) :قال

من اليهود ال يعرفون الكتاب إال مبا يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من 
عين : Xفقال  -: إىل أن قال -ود إال كعوامنا يقلدون علماءهم علمائهم ؟ وهل عوام اليه

ن اهلل ذم إاليهود ي ق رمن وهة جتسوية رمن وهة، أرما رمن تيث االسىواء يعوارمنا جعوام 
ن عوام اليهود كانوا قد إعىقليده  علماءه  كما ذم عوارمه ، جأرما رمن تيث ايى قوا ي عوارمنا

 جا عقلوعه  ع يوا علماءه  عالكذب الص اح جأك  الح ام جال شاء جتغيي  األتكام جاضط
عين الخلق  إل  أن رمن يض  ذلك يهو ياسق ال يجوز أن يصدق عل  اهلل جال عل  الوسائط

، جكذلك عوارمنا إذا ع يوا رمن علمائه  اللسق الظاه  جالضصبية جعين اهلل يلذلك ذرمه 
رمه  ، يمن قلد رمث  هؤالء يهو رمث  اليهود الذين ذيدة جالىكالب عل  الدنيا جت ارمهاالشد
 لدينه رمخاللا   ، تايظا  لنلسه ، يأرما رمن كان رمن اللقهاء صائنا  لىقليد للسقة علمائه اهلل عا

  ، جذلك ال يكون إال عضض يقهاء الشيضة الألرم  رموال ، يللضوام أن يقلدج  ، رمطيضا  عل  هوا 
 ن رمن ركب رمن القبايح جاللواتش رم اكب علماء الضارمة يال تقبلوا رمنه  عنا شيئا  إكله ، ي
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ألن اللسقة يىحملون عنا  ؛ط ييما يىحم  عنا أه  البيت لذلك، جإنما كث  الىخليجال ك ارمة
، جآخ جن يىضمدجن شياء عل  غي  جوهها لقلة رمض يىه ييح يونه عأس   لجهله  جيكضون األ

 .يف تفسريه Xوأورده العسكري  ،(علينا الحديثالكذب 
هنا إمنا هو قبول الرواية ال قبول  التقليد املرخص فيه: أقول) :ق صاحب الوسائل مبا يليوعلّ 

وقد وقع التصريح  ،الرأي واالجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك ال خالف فيه، وال ينايف ما تقدم
، على أن هذا احلديث ال جيوز ث وفيما تركناه منه يف عدة مواضعبذلك فيما أوردناه من احلدي

، ظين السند واملنت ألنه خرب واحد مرسل ؛اد عليه يف األصول وال يف الفروععند األصوليني االعتم
 (2) (ذلك حيتمل احلمل على التقية، ومع عندهم، ومعارضه متواتر، قطعي السند والداللة ضعيفاً 
 .انتهى

على  ن ذكر الروايات بصورة مغلوطة يعترب كذباً أل ؛االنتباه إىل ذلك وتصحيحه للناس فريجى
 .كرمهه و ، أعاذنا اهلل من ذلك مبنّ أهل البيت 

جأرما ) :Xوأما االستدالل على حجية االجتهاد بالتوقيع الصادر عن اإلمام املهدي 
 :فرتد عليه عدة نقاط ال مناص منها( ... الحوادث الواقضة

ة عقائدية وهذا ثابت فال ميكن االستدالل به على قضي ،التوقيع من أخبار اآلحاد إنّ  -أ
 .مجعأعند الشيعة 

، ومل يذكر االجتهاد مبفهومه األصويل حالياً ( رواة احلديث)كر التوقيع خيص بالذ  إنّ  -ب
رواة األحاديث عنهم  إىلمن إحالة الناس  وهذا هو الذي ركزت عليه روايات أهل البيت 

ومنهم احلر  ،وهذا أيضًا ما أكد عليه كل علمائنا املتقدمني وكثري من علمائنا املتأخرين، 
احلق )يض الكاشاين يف رسالته املسماة والف ،االسرتابادي منيواأل ،العاملي صاحب وسائل الشيعة

 .م الكثري من علمائنا األعالموغريه ،(املبني
 Xهم السفراء األربعة لإلمام املهدي ( رواة حديثنا)من  Xفيكون قصد اإلمام املهدي 
 وحممد بن ،بن سعيد العمريعثمان : سنة، وهؤالء هم( 90)يف عصر الغيبة الصغرى وملدة 
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 Xوهم الذين قصدهم اإلمام املهدي  ،وعلي بن حممد السمري ،واحلسني بن روح ،عثمان
، وهؤالء هم إىل الشيعة Xألهنم كانوا ينقلون احلديث من اإلمام املهدي  ؛برواة األحاديث

ومل  ،مباشرة Xألهنم مت تنصيبهم من اإلمام  ؛(Xالراد عليهم كالراد على اإلمام املهدي )
سفري الثالث احلسني ، وهذا ما أكد عليه الأفتوا الناس بآرائهم إهنمفرقوا األمة أو  مإهنينقل عنهم 

  :بن روح بقوله
من أن  يلّ إ أحبن أخر من السماء فتخطفين الطري أو هتوى يب الريح يف مكان سحيق أل)

 .(2) (حلجةابل ذلك من األصل مسموع من  ،عند نفسي ، ومنأقول يف دين اهلل برأيي
 .Xألهنم ال ينقلون إال كالم اإلمام املهدي نفسه  ؛هم احلجة حقاً وصدقاً فهؤالء 

انطباقه على عامة العلماء والفقهاء ( رواة حديثنا) Xمث من فهم من كالم اإلمام املهدي 
ترد عليه عدة إشكاالت يكون حاله عند مساعها كحال خنفساء وقعت يف زجاجة ملساء 

 :يتواإلشكاالت كاآل .وج من سبيلواحكم عليها الغطاء فما هلا للخر 
إضافة إىل  ،ال يصلح لالستدالل العقائدي( ظين الصدور)ت إن هذا اخلرب آحاد كما قل -2

حة وجلية وال يلزم ألنه يصح انطباقه على السفراء األربعة فقط بصورة واض ؛ذلك فهو ظين الداللة
 .ما إذا محلناه على مطلق العلماء ، على عكسمنها أي تناقض

نه غري قطعي الداللة وال قطعي أبالتايل فهذا التوقيع ال يصلح لالستدالل من جهة و 
 !!حسب االستدالل العلمي احلوزوي  ،واالستدالل به مغالطة واضحة. ورالصد

يصف رواة حديثه بصفات عظيمة ال تتوفر إال يف من عصم  Xاإلمام املهدي  إنّ  -1
تجى   يإنه ) :X، كقوله سفراء األربعةكالXغ أحاديثه عن اخلطأ والتحريف يف تبلي

عن  يكون معصوماً  ن الثابت يف العقيدة أن احلجة على الناس البد أنإف ،(عليك  جأنا تجة اهلل
، وهذا خمالف از أن خيطأ ويوقع األمة يف اخلطأ، أما إذا كان غري معصوم جلاخلطأ واالحنراف

ومن  ،هذا ما جوزه أعداء أهل البيت  ، بلاإلمامية متامًا ومل يقل به أحد لعقيدة الشيعة
ن العلماء يف عصر الغيبة الكربى غري معصومني فال تثبت هلم تلك الصفة وهي احلجة أاملعلوم 
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فال يكون احلجة إال معصومًا وهذا ما تواترت به . تمال خطأهم يف التشريععلى العباد الح
 . األخبار عن العرتة الطاهرة 

يف الفتوى  ا، فينبغي أن ال خيتلفو عامة العلماء والفقهاء( يثىارجاة تد) إذا كان املقصود بـ - 
ن دين اهلل واحد ال تناقض فيه وحالل حممد ، ألف السياسية وغريها من أمور األمةأو يف املواق

 .يوم القيامة  إىلحالل إىل يوم القيامة وحرام حممد حرام 
ومعرتك الساحة وال جيرؤ أحد على  حديث الساعة أصبحواالختالف والتناحر بني العلماء 

بل وصل األمر إىل القتل والقتال . ال حيسن مكاملته واالنشغال برده إنكار هذه احلقيقة إال مكابر
والتفسيق بني العلماء وهذا ما حصل يف كربالء والنجف وغريها من حمافظات العراق والكل 

ال يكون ) :Xكالم اإلمام الصادق يشهد هبذا ووسائل اإلعالم أيضًا تشهد بذلك وحتقق فينا  
ا  جتى  يسم  ، جتى  يلضن عضكك  عضكألرم  تى  يىل  عضكك  ي  جوو  عضضذلك ا

 .(2) (عضكك  عضكا  كذاعين
هنم خمتلفون يف كثري من الفتاوى إهم املقصودون بالتوقيع الشريف ف فإذا كان عامة العلماء

نك إن أخذت إخر ال يكون حجة، فن كالمه حجة واآلفمن منهم يكو  ،واملواقف السياسية
عمر من  خيالفه يف الفتوى وان أطعت كالم الذي مر  بكالم زيد من العلماء فقد خالفت عُ 

 اً من العلماء الذي خيالفه يف الفتوى وان أطعت بكر فقد خالفت زيد اً العلماء فقد خالفت بكر 
عليه كالراد على اإلمام املهدي  فيا ترى م ن ِمن هؤالء العلماء يكون الراد!!!  وهلم جراً  وعمر  
X  ألن احلجة ال ينصبه إال  .الدليل على اختيار فالن دون فالنومن منهم ليس كذلك وما

 .اهلل تعاىل أو اإلمام املعصوم 
يف توقيع اإلمام املهدي ( انرجاة تديث)يك وانكشف لديك بأن املقصود من واآلن بان إل

X  أوضح مصداق وال يفتون برأيهم واستنباطهم و  هم الذين ينقلون كالم أهل البيت
، وأيضاً باخلصوص مباشرة Xلذلك هم السفراء األربعة الذين نص عليهم اإلمام املهدي 

ن النائب إف. Xيصدق على كل من سينصبه اإلمام ممهدًا أو نائبًا عنه قبل قيامه الشريف 
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بني اإلمام وشيعته فينسد باب  اخلاص واملنصوص عليه من اإلمام مباشرة يكون الواسطة الوحيدة
 .االختالف يف الفتوى ويف كل مواقف األمة

ن كالمه إعلى الناس يف زمن الغيبة الكربى ف ن من يقول إن كل العلماء حجةأإضافة إىل 
 .اهللوسرية السفراء األربعة رمحهم  خمالف لكل األديان اإلهلية وخمالف لسرية األئمة 

 بعثوا يف مكان واحد ويف زمان واحد إال وكان أحدمها حجة على نينه مل ينقل لنا أن نبي  إف
وكذلك أئمة اهلدى  ،بيده تدبري أمور الناس واحلجة ،واآلخر ساكتاً  اً اآلخر ويكون احلجة ناطق

 فاحلسن واحلسني  ،ال بعد استشهاد اإلمام الذي قبلهال يقوم أحد منهم بقيادة األمة إ 
لقيادة األمة إال بعد استشهاد  Xد ومل يتصد اإلمام احلسني كانا يف زمان واحد ومكان واح

ولكنه  Xمعاصر لزمن أبيه السجاد  Xوكذلك كان اإلمام حممد الباقر  ،Xاإلمام احلسن 
غيبة اإلمام  إىلوكذلك بقية األئمة  ،Xمل يتصد إلمامة األمة إال بعد استشهاد أبيه السجاد 

 ،من سفري يف زمن واحد أكثرلداهنم مل ينصب هلم نه مع كثرة الشيعة وتفرق بإف Xاملهدي 
وهكذا حىت  ،Xمن بعده عن طريق اختيار اإلمام املهدي  إىلفإذا مات ذلك السفري أوصى 

 .لسفراء األربعة رمحهم اهلل تعاىلقضى زمن ا
ت ا ي ُسْبح ان  اللَّ ﴿ :فاحلق قوله تعاىل ِه ر بِّ اْلض ْ ِش ع مَّا ل ْو ك ان  ِييِهم ا آِله ٌة ِإالَّ اللَُّه ل ل س د 

 .(2)﴾ي ِصُلون  
ن التعدد يف القيادة ينتج االختالف أل ؛كثر من مالح مصريها الغرقأوالسفينة اليت فيها 

 .وهي سنة من سنن اهلل تعاىل ولن جتد لسنة اهلل تبديالً  ،والتناحر قطعاً 
حد منهم يدعي احلق ن املرجعيات يف زماننا احلاضر قد بلغت املئات وكل واأومن املعلوم 

!! بل وصل األمر إىل التفسيق والقتال كما ال خيفى على أحد ،وقيادة األمة لنفسه وينفيه عن غريه
 :Xنطبق علينا ما ورد عن أمري املؤمنني او 

حدثنا احلسن بن حممد بن  :قال ،حدثنا محيد بن زياد الكويف :قال ،حدثنا حممد بن مهام
ذكر عند أيب  :قال ،عن عبد الكرمي ،عن زائدة بن قدامة ،ثميعن أمحد بن احلسن املي ،مساعة
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ل  يسىدر الللك تى  يقال رمات أج هلك ي  أن  يكون ذلك ج ) :القائم فقال Xعبد اهلل 
 .(2) (اخىالف الشيضة عينه  :فقال ؟ و ما استدارة الفلك :فقلت ،أي جاد سلك

 ؟  عصر الغيبة الكربى فأين املفزعيف قد ألغيت دور العلماء مجلة وتفصيالً : وربَّ قائل يقول
نفيه هو تطبيق روايات أهل أولكن الذي  ،لعلماء مجلة وتفصيالً نفي دور اأأنا ال  :أقول

، وأيضًا االعرتاض عصبية كالتوقيع الذي نناقشه اآلنالبيت على غري مصاديقها تبعًا للهوى وال
يلعن بعضها  اً ألمة طوائف وفرقعلى تفرقة األمة وعدم اجتماع كلمة العلماء حبيث أصبحت ا

 ،فافرتقنا عن حقنا واجتمع أعداؤنا على باطلهم وأصبحنا فريسة سهلة لكل كافر وظامل. بعضاً 
وال حول وال قوة إال باهلل  ،ذا االختالف بني العلماء واألمةوها حنن نعيش الفاجعة والنتيجة املرة هل

 .العلي العظيم
وذم يف ذم علماء آخر الزمان  وعن األئمة   تكاثرت األخبار عن الرسول حممد -1

عند قيامه يقتل سبعني عاملًا يف ظهر  X، بل إن اإلمام املهدي اختالفهم وتفرق األمة بسببهم
 .الكوفة وثالثة آالف من قريش أي من اتباع هؤالء العلماء

 :العلماء يف آخر الزمان ديث يف ذم  ليكم بعض األحاإو 
x  نزل أنض   :زل عضد إل  الدنيا ؟ قالأتن: سألت أخ  وب ائي ) :قال ،عن رسول اهلل

ريع الب كة رمن أ :لم ة األجل ي  ا :جرما ت يع ؟ قال: قلت ،ريع وواه  األرضأعش  رم ات ج 
ريع الحياء رمن أ :جي  الم ة الثالثة ،ريع الشلقة رمن قلوب الضبادأ :جي  الم ة الثانية، األرض
ريع المحبة أ :جي  الم ة الخارمسة، الضدل رمن أجل  األرم ريع أ :جي  الم ة ال اعضة، النساء

ريع أ :جي  الم ة الساعضة، ريع الصب  رمن اللق اءأ :جي  الم ة السادسة، رمن قلوب الخالئق
ريع أ :جي  الم ة الىاسضة، ريع الضل  رمن الضلماءأ :م ة الثارمنةجي  ال، السخاجة رمن األغنياء

ع اإليمان رمن قلوب أه  ريأ :جي  الم ة الضاش ة ،الق آن رمن المصاتف جرمن قلوب الق اء
 (.اإليمان
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x  يمى  يكون لهإ :قلت.. ) :عن اهلل سبحانه وتعاىل يف املعراج وقال رسول اهلل  
جكث   ،جظه  الجه  ،يكون ذلك إذا ريع الضل  :8 إل ّ يأجت   ؟ (أي قيام القائم) ذلك
 .(2) (.. جكث  يقهاء الكاللة الخونة ،جنهادجق  اللقهاء ال ،جكث  اللىك ،جق  الضم  ،الق اء
x  سلك يك  رمن الدوال األئمة المكلون، ج لغي  الدوال أخوف عل) :قال رسول اهلل

 .(1) (سالمه  سل  لمنرمن عضدي، أنا ت ب لمن تارعه ، ج  درماء عى ت 
x  تغ ق  ،السلينة زلة الضال  كانكسار) .( ) (زلة الضال  تلسد عوال ) :وعنهم

ال  كانكسار السلينة تغ ق زلة الض) .(1) (زلة الضال  كبي ة الجناية) .(1) (غي هاتغ ق رمضها ج 
 .(2) (تغ قج 

x  أن تىأجلوا الق آن  :خاللإن أشد رما أتخوف عل  أرمى  رمن عضدي ثالث ) :وعنه
 .(9) (... جتىبضوا زلة الضال  ،غي  تأجيله

x  عن الصادق  ،بصري أيبوعنX :(ب ار ُهْ  ج رُْهب ان  ُهْ  أ ْرع اعا  اتَّخ ُذجا أ تْ ﴿ :قال قلت له
  جلو دعوه  إل ،رما جاهلل رما دعوه  إل  عبادة أنلسه أ X:فقال  ،(2)﴾رِمْن ُدجِن اللَّهِ 

تالال  يضبدجه  رمن تيث عليه   جت رموا تلوا له  ت ارما  أجلكن  ،عبادة أنلسه  رما أواعوه 
 .(2) (ال يشض جن

x محد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن أيوب، عن أيب عقيلة وعن حممد بن حيىي، عن أ
إياك جال ياسة، جإياك أن : Xقال أبو عبد اهلل ): قال ،، عن أيب محزة الثمايلالصرييف، عن كرام

، وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما علت فداك أما الرياسة فقد عرفتهاج: ، قلتتطأ أعقاب ال وال

                                                           

 .477ص 14ج: األنوار بحار - 
 .4 1ص 2 مج: للطوسي - األمالي -4
 .41 ص: تحف العقول - 
 .1ص  ج: مناقب آل أبي طالب -2
 .477ص: غرر الحكم -1
 .12ص 4ج: بحار األنوار -4
 .  ص: معدن الجواهر -7
 .  : التوبة -2
 .40 ص 0 ج: البرهان -9



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ........... ................................... 41

، إياك أن تنصب ليس تيث تذهب: عقاب الرجال، فقال يل يدي إال مما وطئت أثلثا ما يف
 .(2) (دجن الحجة يىصدقه ي  ك  رما قال روال  
x  وقال أمري املؤمننيX: (ىحلين رمودتنا، إياك  جأصحاب ال أيالمن يا رمضش  شيضىنا ،
، يضوها أنتللىت رمنه  األتاديث أن يحلظوها، جأعيىه  السنة  ،أعداء السنن يإنه 
الكالب،  أشبا ، يذلت له  ال قاب، جأطاعه  الخلق جرماله دجال   هلل خوال  تخذجا عباد ايا

ر المالعين، يسئلوا عما ال ، جه  رمن الكلاجنازعوا الحق أهله، جتمثلوا عاألئمة الصادقين
 (1) (ا، يكلوا جأضلو ال يضلمون، يضارضوا الدين عآرائه  عأنه يضى يوا  أن، يأنلوا يضلمون

 .اخلرب
x  ه  يإذا ه  ئتكون ي  أرمى  يزعة ييه عون إل  علما) :ما معناه عن رسول اهلل

 .( ) (ت يوا رمن الحق ق دة جخنازي  لما
x جال رمن ،سيأت  زرمان عل  أرمى  ال يبق  رمن الق آن إال رسمه) : وقال رسول اهلل 

رمساوده  عارم ة جه  خ اب رمن  ،عضد الناس رمنهأيسمون عه جه   ،اإلسالم إال اسمه
رمنه  خ وت اللىنة جاليه   ،اءلك الزرمان ش  يقهاء تحت ظ  السميقهاء ذ ،الهدى
 .(1)(تضود
x  وعن أمري املؤمننيX: (؟ إذا اخىللت الشيضة هكذا أنتكيف   ،يا رمالك اعن ضم ة

قال  ؟ما عند ذلك من خري ،يا أمري املؤمنني :فقلت ،دخل بعضها يف بعضأوشبك أصابعه و 
X : ييقدم سبضين روال   (خ ل) دم عليه سبضونيقوم قائمنا ييق ،كله عند ذلك الخي 

 .(1) (ييجمع اهلل عل  أرم  جاتد ،يكذعون عل  اهلل جرسوله ييقىله 
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الكثري اعرضنا عن ذكرها لضيق املقام، فكيف يكون عامة العلماء  األحاديثوغري هذه 
حجة منصوصة على الناس وكل هذه األحاديث وردت يف ذمهم وذم صفاهتم املنحرفة عن سرية 

 .قائل إن هذه الروايات ليست عامة لكل العلماء ن قالإف. أهل البيت 
، ولكن األمر قد علماء ويوجد علماء خملصني عاملنيصحيح إهنا ال تشمل كل ال :أقول

نه على احلق وغريه أدعي وكل ي ،اشتبه على الناس وتعددت املرجعيات وتضاربت آراءها ومواقفها
ن مرجعها هو أعي وكل طائفة تد !!علم واألفقه واألذكى ، وضاعت الناس بني األعلى باطل

، وهذا هو  األحجار وال سبيل للعثور عليهااحلق جوهرة قد ضاعت بني وأصبح .احلق دون غريه
ص ت  عال إرمام هدى جال عل  كيف عك  إذا : )Xاملقصود من احلديث عن الصادق 

 .(...ي ى
ن قضية اإلمامة والنيابة من أل ؛عن املوضوع أجنيبالكالم عن العلماء يف هذه املسألة  -ـ1
الغربلة ، فالعلماء كسائر املكلفني داخلني يف جيوز فيها التقليد بإمجاع الشيعةوالعقائد ال  ،العقائد

يُرجع  فكيف Xن وفقهم اهلل نصروا اإلمام وإال فشلوا يف نصرة اإلمام املهدي إف ،والتمحيص
 !!!إليهم يف هذه املسألة 

 

قد تصدى علماء الشيعة للرد على مدعي البابية والسفارة عن صاحب األمر و ) :قوله 
يف ذكر ( الغيبة)بابًا يف كتابه  - على سبيل املثال -، وأورد الشيخ الطوسي (عجل اهلل فرجه)

 .(املذمومني الذين ادعوا البابية
ة كذباً أو السفار  Xإن العلماء قد تصدوا ملن ادعى الباب لإلمام املهدي  :جي د عليه

من  اً كثري  بل بعضهم أنكر ،رافهم عن الشريعةوقد ثبت بطالن هؤالء املدعني من خالل احن ،وزوراً 
فهو كذاب إال   X، وهذا ال يعين إن كل من ادعى االتصال باإلمام املهدي ضروريات املذهب

ت أمراً وليس Xن البابية هي الوساطة عن اإلمام املهدي إف ،أن يثبت بطالنه بالدليل القاطع
فما املناسبة يف ذكر هذا  Xلإلمام املهدي  اً ن السفراء األربعة كلهم كانوا أبوابإف ،مستقبحاً 

 ( !!!ئاً من حوى احلواشي ما حوى شي)م بل يصدق عليه املثل املشهور الكال
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وأفىت مراجع الشيعة الكرام بكذب من ادعى املشاهدة والنيابة وإيصال األخبار من ) :قوله 
إىل الشيعة على مثال السفراء، سدًا منهم لباب البدعة يف ( عجل اهلل فرجه)مر صاحب األ

ج رم ْن ي  ىَِّبْع ُخطُو اِت ﴿ .خطوات الشيطان إتباعالدين، ومنعًا من نسخ أحكام الشريعة، وهنيًا عن 
 .((2)﴾الشَّْيط اِن ي ِإنَُّه ي ْأرُمُ  عِاْلل ْحش اِء ج اْلُمْنك  

 :جي د عليه
قروا أن عامة العلماء إف ،فهذا غري صحيح( العلماء بكذب مدعي املشاهدة فىتأ :قوله) -2

بل نقلوا يف مصنفاهتم كثري من قصص اللقاء مع اإلمام  Xجبواز مشاهدة اإلمام املهدي 
النجم الثاقب للمريزا النوري )ومن أراد التأكد فلرياجع  ،البحثكما ذكر يف هذا  Xاملهدي 

كمال الدين )و  ،(غيبة الطوسي)و  ،(موسوعة السيد الصدر)و  ،(جنة املأوى)و  ،(1ج
 ،(إلزام الناصب للسيد احلائري)و  ،(ارة اإلسالم للسيد مصطفى الكاظميوبش)و  ،(للصدوق

 .وغريها الكثري
فقوله ال يلتفت إليه وهو خمالف لرأي   Xوأما من شذ وقال بعدم إمكان مشاهدة اإلمام 

 .السطور أن يكون دقيقاً يف كالمه نصح كاتب هذهأف. هلل أرواحهممائنا احملققني قدس امجهور عل
 .(...علماء أفتوا بكذب مدعي النيابةن الأوأما قوهلم ب) -1

السفارة مجلة لقد مر سابقًا مناقشة توقيع السمري وأثبتنا بأنه ال يدل على بطالن : أقول
نه ال يدل على تكذيب ألتوقيع و ، ونقلنا كالم فحول العلماء يف شرح هذا اوتفصياًل إىل األبد

ن يأتوا ولو برواية واحدة غري هذا التوقيع تنفي إمكان أوأحتدى اجلميع ب ،مدعي املشاهدة
ن يأتوا برواية واحدة غري هذا التوقيع تنفي السفارة أبل أحتداهم ب ،Xمشاهدة اإلمام املهدي 

نه خرب آحاد ال يفيد علماً إف( توقيع السمري)بصحة سند وإذا سلمنا  ،Xعن اإلمام املهدي 
واليت هي  Xفال يصح االستدالل به يف قضية النيابة عن اإلمام املهدي  ،وال عماًل يف العقائد

 .من العقائد

                                                           

 . 4: النور - 
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 Xأفتوا بكذب مدعي املشاهدة واالتصال باإلمام املهدي  فإذا كان فتوى العلماء الذين
وليس من ادعى االتصال باإلمام  ،ةجمردة عن الدليل الشرعي فهكذا فتوى أوىل بوصفها بالبدع

واآلية  وهكذا فتوى أوىل بوصفها باتباع خطوات الشيطان ،ومل يدل دليل على بطالن مّدعاه
 .املذكورة منطبقة عليها

 

رمن أش ك رمع إرمام إرمارمىه رمن عند اهلل " :قوله Xوقد روي عن اإلمام الصادق ) :قوله 
 ."(ًً ، كان رمش كارمارمىه رمن اهللرمن ليست إ

إمامًا بل يدعو لنصرة  Xمحد احلسن مل يتخذ غري اإلمام املهدي أإن السيد  :د عليهجي  
 ةسائر الشخصيات اليت تسببت يف تفرق إىلبدل توجيههم  Xوتوجيه األنظار إليه  Xاإلمام 
نه يصدق على كل من حاربنا إ، بل ذا احلديث ضدنا ال مربر له أصالً ، فذكر هوتشتيتهااألمة 

نه حيارب إن من حاربنا فإو  أمرنافنحن متيقنون من . باطلة بنا بدون تبني وتورعتهم اللصق الأو 
ن نتبع هذا الشخص بدون أبأننا جهلة وسذج إىل هذا احلد ب وال يتوقع أحد Xاإلمام املهدي 

ن الكثري منا طلبة قد درسوا يف احلوزة العلمية وقد درس بعضهم يف النجف إف ،تعقل وتدبر
درس يف قم املقدسة واتبعنا هذه القضية بعد أن أحرزناها باألدلة العقلية ومنهم من  ،األشرف

فإذا كنتم تستدلون بعقولكم فنحن أيضاً . هبذه القضية احلقة قيناً نزداد ي وكل يوم ،والنقلية والغيبية
 .عقالء ومتمسكني بوالية أهل البيت 

 

( عجل اهلل فرجه)م املهدي نه مرسل من قبل اإلماأوقد ظهر قبل فرتة شخص يزعم ) :قوله 
نصبه بدياًل عن املراجع، وقد ُعرض  ( عجل اهلل فرجه)إىل الناس كافة، وزعم أن صاحب األمر 

كالمه على مساحة السيد السيستاين فأفىت بأن املوقف الشرعي جتاه من يزعم اللقاء بإمام العصر 
تمثل يف عدم تصديقه فيما يّدعيه، أرواحنا فداه مباشرة أو عن طرق الرؤيا يف زمن الغيبة الكربى ي

من أوامر أو غريها، بل واإلنكار عليه فيما حيكيه ( عجل اهلل فرجه)وعدم األخذ مبا ينسبه إليه 
عنه صلوات اهلل وسالمه عليه من األمور املعلوم بطالهنا، كبعض ما ذكر يف تصرحيات هذا 

 (.الشخص
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ن التقليد يف أل ؛لرجوع فيها إىل املراجعميكن ا إن هذه القضية من العقائد فال :جي د عليه
محد أه ال تعترب حجة يف تكذيب السيد ففتوى السيد السيستاين وغري  ،الفروع وليس يف األصول

 .احلسن
 تاين وغريه معصوم أم غري معصوم ؟هل إن السيد السيس ونتساءل

صوم إال إذ ال يوجد مع ،ن قلتم بأنه معصوم فقد خالفتم ضرورة من ضروريات املذهبإف
ن قلتم بأنه إو  .أو من ناب عنهم باملباشرة أو من نصوا على عصمته باخلصوص أهل البيت 

عند قيامه أو من يرسله اإلمام للتمهيد  Xنه ال يعرف اإلمام املهدي أغري معصوم فهل حيتمل 
 ؟ Xله 

ن قلتم إو  ،ن قلتم ال حيتمل وقعتم باحملذور وناقضتم أنفسكم ورجعتم إىل القول بالعصمةإف
ففي هذه احلالة ال جيوز اتباعه يف  Xنه ُيكذب من يرسله اإلمام أنه ال ينصر اإلمام أو أحيتمل 

 .مفر لكم من هذا االستدالل أبداً  الاملسألة العقائدية وهو املطلوب و هذه 
الدين وخروج عن الصراط  بدعة يف Xفيكون الرجوع إىل العلماء يف قضية اإلمام املهدي 

 .من حيث نعلم أو ال نعلم Xورمبا سوف نتورط يف حماربة اإلمام املهدي ، املستقيم
 

ومن الواضح إن فتوى مساحة السيد أكدت على مجلة أمور فيما يتعلق بتحديد ) :قوله 
 (.املوقف الشرعي ألفراد الشيعة اجتاه هكذا أفراد

ألي جمتهد حتديد إذ ال جيوز  ،نه تقدم اإلجابة على ذلك يف النقطة السابقةإ :جي د عليه
ن احلر تكفيه إفال نعيد ف ،Xمن يرسله اإلمام  أو Xموقف املكلفني جتاه اإلمام املهدي 

 .اإلشارة
 

إهنا توصي بالتعامل حبذر وتوقف مع دعاوى اللقاء وتؤصل البناء على عدم  -2) :قوله 
 األسبابية على املبن األقاويلعدم حجية  إىل حجية تلك الدعاوي، ومضامينها بشكل عام، نظراً 

 .(غري املتعارفة كاملنامات شرعاً 
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إن القارئ اللبيب ال خيفى عليه حرية كاتب السطور يف جتميع العذر لفتوى  :جي د عليه
أخرى يرتاوح  ومرة ،ومرة جيوزها ،Xفرتاه مرة ينفي إمكانية مشاهدة اإلمام  ،السيد السيستاين

كرب دليل على عدم ثبوت أوهذا !! املاء يف غربال ريد نقل ، وحالة هذا كمن يبني النفي واإلثبات
مركز البحوث )القارئ متابعة ما يأيت من كالم فأرجو من . نه صفر اليدين من الدليلأقدمه و 

 !!!عد أن نفاها يف كالمه السابق ب Xنه سوف جيوز مشاهدة اإلمام أليتبني له ( العقائدية
 

عاوى اللقاء وتؤصل البناء على عدم حجية إهنا توصي بالتعامل حبذر وتوقف مع د) :قوله 
 .(تلك الدعاوي، ومضامينها بشكل عام

ن إف ،Xحنن نسأل ما هو الدليل على كذب مدعي اللقاء مع اإلمام املهدي  :جي د عليه
 !!الدليل هو توقيع السمري : قلتم

تكاثرة ار املشاهدة امل إهنا رواية آحاد ومؤولة بعدة وجوه ومعارضة ألخبقد تبنيَّ  :ينقول
، فال ميكن االستدالل هبا يف العقائد بل إهنا ظنية الصدور وظنية الداللة ، فتحصلواملشهورة

ن قلتم إو  ،(دونه خرط القتاد) Xاالستدالل هبا على تكذيب مدعي اللقاء مع صاحب الزمان 
دور يوجد عندنا دليل روائي غري توقيع السمري فنحن نتحداكم بذكر ولو رواية واحدة قطعية الص

فنحن قد ختصصنا هبذا  ،Xوالداللة تدل على وجوب تكذيب مدعي اللقاء مع اإلمام املهدي 
املوضوع ولنا عليه عدة حبوث فلم جند باملصادر وال رواية واحدة تنفي إمكان اللقاء باإلمام 

، بل وجدنا روايات كثرية تؤكد على اتصال بعض املخلصني يف عصر الغيبة الكربى Xاملهدي 
 .Xكونون رسل وممهدين لإلمام الزمان وي رآخيف 

يكون لصاتب هذا األرم  غيبة ي  عضض ) :أنه قال Xحممد بن علي عن أيب جعفر 
تى  إذا كان قب  خ جوه أت  المول   - وأومى بيده إىل ناحية ذي طوى - هذ  الشضاب

رمن نحن نحو  هاهنا ؟ ييقولون ، ييقول ك  أنى لذي كان رمضه تى  يلق  عضض أصحاعها
نا الجبال جاهلل لو ناجى ع: كيف أنى  لو رأيى  صاتبك  ؟ ييقولون: ييقول. أرعضين روال  

، ييشي جن أخيارك  عش ة أجأشي جا إل  رؤسائك  : لناجيناها رمضه، ث  يأتيه  رمن القاعلة جيقول
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 .(2) (احلديث ...ليلة الى  تليهاله إليه  يينطلق عه  تى  يلقوا صاتبه  جيضده  ال
، ي  اليمان  جالخ اسان  ي  سنة جاتدة، ي  شه  جاتدخ جج السليان  ج ) :Xقال 

، ، جي  لمن ناجاه لبأس رمن ك  جوهييكون ا ،، نظام كنظام الخ ز يىبع عضكه عضكا  جاتديوم 
، ألنه يدعو إل  صاتبك  ؛ ايات راية أهدى رمن راية اليمان ، ه  راية هدىجليس ي  ال

، جإذا خ ج اليمان  يانهض إليه ح عل  الناس جك  رمسل م عيع الساليإذا خ ج اليمان  ت  
 ؛هدى، جال يح  لمسل  أن يلىوي عليه، يمن يض  ذلك يهو رمن أه  النار يإن رايىه راية
 .(1) (...  الحق جال  ط يق رمسىقي ألنه يدعو إل

بني خروج الراية السوداء من خراسان وشعيب بن ) :قال ،عن ابن احلنفية ،عبد الكرمي عن
 .( ) (األمر للمهدي اثنان وسبعون شهراً  احل وخروج املهدي وبني أن يسلمص

مث خترج من خراسان أخرى سوداء  ،خترج راية سوداء لبين العباس) :قال ،عن حممد بن احلنفية
على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صاحل أو صاحل بن شعيب  ،قالنسهم سود وثياهبم بيض

ميد إليه  ،يوطئ للمهدي سلطانه ،ياين حىت ينزل بيت املقدسيهزمون أصحاب السف ،من متيم
 .(1) (األمر للمهدي اثنان وسبعون شهراً  يكون بني خروجه وبني أن يسلم ،ثالمثائة من الشام

جيأت  رمن  ،يخ ج شاب رمن عن  هاش  عكله اليمن  خال) :قال ،Xعن أيب جعفر 
 .(1) (صحاب السليان  ييهزرمه يقات  أ ،حخ اسان ع ايات سود عين يديه شضيب عن صال

عالء يلقا  أه  عيىه تى  يبضث اهلل راية رمن المش ق ) :نه ذكرأ عن رسول اهلل 
يولو  أرم ه  ي كاسم اسمه   يأتوا روال   ،جرمن خذلها خذله اهلل ،رمن نص ها نص   اهلل ،سوداء

 .(2) (ييؤيد  اهلل جينص  

 ،تخ ج رمن خ اسان إل  الكويةزل ال ايات السود الى  تن) :قال ،Xعن أيب جعفر 
                                                           

 .27 ص: الغيبة للنعماني - 
 .444ص: الغيبة للنعماني -4
 . 2الباب : المالحم والفتن - 
 .04 ص: الممهدون للكوراني ،94الباب : المالحم والفتن -2
 .22ص: المالحم والفتن -1
 . 0 ص: الممهدون للكوراني ،00 الباب : المالحم والفتن -4
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 .(2) (ةيإذا ظه  المهدي عمكة عضثت إليه عالبيض

 إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبواً ) :عن ثوبان ،عن أيب قالبة
 .(1) (فإن فيها خليفة اهلل املهدي ؛ثلجعلى ال

، يجىمع رمضه قوم حقرو  رمن ق  يدعو الناس إل  ال) :قال ،Xعن أيب احلسن الرضا 
، جعل  ال تزله  ال ياح جالضواصف، جال يملون رمن الح ب جال يجبنون ،الحديدقلوعه  كزع  

 .( ) (، جالضاقبة للمىقينهلل يىوكلونا

هلل آلل رمحمد ع و  رمنا أه  ا أتاح، يإذا انقك  رملك عن  يالن) :أنه قال Xعن علي 
أن  ألع يه عاسمه ، جاهلل اي  تكمه ال شجيضم  عالهدى، جال يأخذ  ،البيت، يسي  عالىق 

 ييمألها قسطا   ،لما اسىودع الضادل الحايظ ،ث  يأتينا ذج الخال جالشارمىين ... جاس  أعيه
 .(1) (جعدال  

ب  المهدي رمن أه  عيىه رمن يخ ج رو  ق) :(املمهدون)ونقل الشيخ الكوراين يف كتابه 
عيت المقدس يال  ى  جيقى  جيىووه إل ، يقحم  السيف عل  عاتقه ثمانية أشه ، يالمش ق

  .(1) (يبلغه تى  يموت
 (.غهفال ميوت حىت يبل)ولعل األصح  :أقول

ال يضطيه  إال  ،يل ج اهلل اللىن ع و  رمنا يسورمه  خسلا  ) :Xعن اإلمام علي 
تى  يقولوا جاهلل رما هذا رمن جلد ياطمة  يكع السيف عل  عاتقه ثمانية أشه  ه وا   ،السيف
 .(2) (يض ي عن  الضباس جعن  أرمية ،تمنال   ن رمن جلدهالو كا 

                                                           

 .02 الباب : المالحم والفتن - 
 (.قدس سره)ما بعد الظهور للسيد الصدر ، 0 ص: الممهدون للكوراني ،92الباب : المالحم والفتن -4
 .09 ص: الممهدون للكوراني - 
 .09 ص: الممهدون للكوراني ،449ص 14ج: بحار األنوار -2
 .0  ص: الممهدون -1
 .2  باب ال: المالحم والفتن ،(قدس سره) الصدر للسيدما بعد الظهور  -4
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الغيبة األجل  ال  ،األخ ى طويلةإتداهما قصي ة ج  :للقائ  غيبىان) :Xقال أبو عبد اهلل 
نه ييها إال خاصة رمواليه ي  األخ ى ال يضل  عمكاج  ،ة شيضىهيضل  عمكانه ييها إال خاص

 .(2)(دينه
يقول ) :يف حديث طويل إىل أن قال Xأيب جعفر عن  ،باإلسناد يرفعه إىل أيب بصريو 
لكن  رم س  إليه  ألتىج عليه  إن أه  رمكة ال ي يدجنن  ج  ،يا قوم :ألصحاعه Xالقائ  

رمن أصحاعه ييقول له ارمض إل  أه  رمكة  ييدعو روال   ،عما ينبغ  لمثل  أن يحىج عليه 
رمضدن عيت ال تمة ج هو يقول لك  إنا أه  ج  ،أنا رسول يالن إليك  ،ا أه  رمكةيق  ي

اعىز رمنا ساللة النبيين جإنا قد ظلمنا جاضطهدنا جقه نا ج  سالة جالخالية جنحن ذرية رمحمد ج ال
يإذا تكل  هذا اللى  عهذا  ،ينحن نسىنص ك  يانص جنا ،تقنا رمنذ قبض نبينا إل  يورمنا هذا

ذلك اإلرمام قال  يإذا علغ ،ه  النلس الزكيةج  ،م أتوا إليه يذعحو  عين ال كن جالمقامالكال
 .(1) (...ي يدجننا يال يدعونه تى  يخ ج أال أخب تك  أن أه  رمكة ال :ألصحاعه

 

غري املتعارفة كاملنامات  األسباباملبنية على  األقاويلعدم حجية  إىل نظراً ) :جأرما قوله 
 .(شرعاً 

محد أيد ، بل إن السيس مبنية على املنامات فقطمحد احلسن لأإن أدلة السيد  :جي د عليه
إلثبات إن العلم الذي عنده ليس من حتصيله اخلاص بل  ؛العلماء للمناظرة يف القرآن الكرمي دعا

صدر عدة إصدارات يف أ، و وال يقوى أحد على رد ذلك العلم ،Xهو من اإلمام املهدي 
، وأيضًا حتدى كل من يكذبه من العلماء وحتدى اجلميع بالرد عليها ،نآالقر إحكام متشاهبات 

 .املباهلةب

                                                           

 . 7 ص: الغيبة للنعماني - 
 .07 ص 14ج: بحار األنوار -4
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ي م ْن ت اوَّك  ِييِه رِمْن ع  ْضِد رم ا و اء ك  رِمن  اْلِضْلِ  ي  ُقْ  ت  ض ال ْوا ن دُْع أ عْ ن اء ن ا ﴿ :قال تعاىل
ج أ عْ ن اء ُكْ  ج ِنس اء ن ا ج ِنس اء ُكْ  ج أ نْ ُلس ن ا ج أ نْ ُلس ُكْ  ثُ َّ ن  ْبى ِهْ  ي  ن ْجض ْ  ل ْضن ت  اللَِّه ع ل   

 .(2)﴾اْلك اِذعِين  
، وأيضًا طلب من العلماء أن يطلبوا منه أي معجزة يستدلوا من ومل يستجب أحد للمباهلة

 .وأيضاً مل يستجب أحد هلذا الطلب Xخالهلا على صحة كالمه ورسالته عن اإلمام املهدي 
فنحيلكم إىل إصدارات أنصار اإلمام املهدي  ،محد احلسن يطول املقام بذكرهاأوتفصيل أدلة 

X ن فيها الكفاية لكل طالب حقإف ،كثر من عشرين إصداراً أا بلغت حلد اآلن فإهن. 
يف عامل املنام فقط  Xنه التقى باإلمام املهدي أمحد مل يدّع أن السيد إإضافة إىل ذلك ف

محد احلسن بعدة إخبارات أخرب السيد أوقد . به يف عامل الشهادة أي يف اليقظةنه التقى إبل 
فقد رأى العشرات من املؤمنني  ،يد من جانب الغيبوأيضًا أُ  ،د حتققتلكثري من األنصار وق

محد احلسن أصدق السيد ألصحاب الرؤيا  قد أكدوا  مئات الرؤيات باألئمة األطهار 
 وقد وردت روايات كثرية تشري إىل أن من رأى األئمة  ،Xنه مرسل من اإلمام املهدي أو 

 .تمثل هبمن الشيطان ال يإيف املنام فقد رآهم ف
رمن  :قال أن رسول اهلل  ،عن أعيه ،عن ودي  ،تدثن  أع) :قال ،Xعن الرضا 

ن الشيطان ال يىمث  ي  صورت  جال ي  صورة أتد رمن أجصيائ  أل ؛ن آن  ي  رمنارمه يقد ر آر 
 .(1) (رمن النبوة رمن سبضين وزءا   ن ال ؤيا الصادقة وزءأج  ،جال ي  صورة أتد رمن شيضىه 

ن الشيطان ال يىمث  ع  ي  النوم إي ،ن  ي  المنام يقد رآن آرمن ر ) :وعن رسول اهلل 
 .( ) (أتد رمن أجصيائ  إل  يوم القيارمةجال يقظة جال ع

                                                           

 . 4: آل عمران - 
  ج: كشف الغمة ،422ص 29ج: بحار األنوار ،121ص  ج: من ال يحضره الفقيه ،474ص 2ج: دار السالم -4

 .9  ص
 . 47ص 2ج: ر السالمدا - 
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أرا  ي   أراد اهلل عه خي ا  ج  8إذا كان الضبد عل  رمضصية اهلل ) :نه قالأ Xعن الصادق 
رمن  رمن سبضين وزءا   ة وزءا  ن ال ؤيا الصادقإج  ،رمنارمه رؤيا ت جعه يينج  عها عن تلك المضصية

 .(2) (النبوة
 ؟وما املبشرات ،يا رسول اهلل :قيل. ال نبوة عضدي إال المبش ات) :نه قالأ عن الرسول 

 .(1) (ال ؤيا الصالحة :قال
ياِة ﴿ :8ي  قولة  قال رو  ل سول اهلل ) :Xعن أيب جعفر  ل ُهُ  اْلُبْش  ى ِي  اْلح 

نْ ي ا  .(1) (ي ى المؤرمن ييبش  عها ي  دنيا يا الحسنةه  ال ؤ  :قال ،( )﴾الدُّ
دخل جندل بن جنادة بن جبري اليهودي على رسول اهلل ) :عن جابر بن عبد اهلل األنصاري

سلم على يد أ ،يا جندل: فقال ،رحة يف النوم موسى بن عمرانين رأيت الباإمث ...  :فقال 
فلله احلمد أسلمت وهداين ! لم سأ :فقلت. اء واستمسك بأوصيائه من بعدهحممد خامت األنبي

ثنا أجصيائ  اإل :ال، قمتسك هبمرسول اهلل عن أوصياؤك من بعدك ألخربين يا أ :مث قال. بك
 .(1) (...مسهم يل ؟ فقال ،يا رسول اهلل :لوقا .هكذا وجدناهم يف التوراة: قال جندل ،عش 

نه رأى أباه جيره إىل النار أكان سببه   ،قصة إسالم خالد بن سعيد بن العاص األموي أيضاً 
سلم وحسن إسالمه وكان من أوقص الرؤيا و  فأتى للرسول  ،جيره إىل اجلنة والرسول حممد 

 .عندما خذله اجلميع بعد وفاة الرسول  Xالذين نصروا اإلمام علي 

حيث كانت بنت قيصر  هنا تعد من املشهورات،إف Xأما قصة نرجس أُم اإلمام املهدي و 
للحسن العسكري  X خطبها من عيسى بن مرمي أت يف املنام أن الرسول حممد الروم، ور 
X،  وتؤدي أن تسلم  وأمرهتا فاطمة  ومرمي  وبعدها رأت فاطمة الزهراء

 ،املنام يف كل ليلة يف Xمث أمست ترى احلسن العسكري  ، فأسلمت نرجس الشهادتني
والذي  واري وتذهب مع جيش والدها سراً ن تتنكر وتلبس ثياب اجلأوأمرها يف أحد الليايل ب

                                                           

 .1 2ص 2 ج: بحار األنوار ، 42ص: االختصاص للمفيد - 
 . 9 ص 12ج: بحار األنوار -4
 .42: يونس - 
 . 2 ص 12ج: بحار األنوار -2
 .72 ص  ج: إلزام الناصب -1
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مث يتم شراؤها من قبل اإلمام علي  ،لكي تصبح من سبايا املسلمني ،سيذهب إىل قتال املسلمني
والقصة موجودة بكل تفاصيلها يف إلزام . Xوتزوجيها من احلسن العسكري  Xاهلادي 

 .وغيبة الطوسي ،و إكمال الدين للصدوق 121ص 2الناصب ج
وأهنا كانت بسبب رؤيا رآها  ،النصراين واستشهاده مع اإلمام احلسني مشهورةوقصة وهب 

 .جل رؤيا رآها يف املنامأوضحى بنفسه وأهله من  Xوأمره بنصرة احلسني  Xبعيسى 
إخوان ورائي من أهل وولد و  فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت) :قال الشيخ الصدوق

أنا يف الشوط السابع عند كة أطوف حول بيت اهلل احلرام و مبفرأيت كأين  ،نعمة إذ غلبين النومو 
فأرى  ،ميثاقي تعاهدته لتشهد يل باملوافاةأمانيت أديتها و  :أقبله وأقولاحلجر األسود أستلمه و 

 ،تقسم فكرنو منه على شغل قلب و بباب الكعبة فأد واقفاً  Xموالنا القائم صاحب الزمان 
ل  ال  :مث قال يل ،السالم فسلمت عليه فرد عليّ  ،ما يف نفسي بتفرسه يف وجهي Xفعلم 

قد صنفت يف  ،يا ابن رسول اهلل :فقلت له ،ي  الغيبة تى  تكل  رما قد همك تصنف كىاعا  
ي  الغيبة  آرم ك أن تصنف اآلن كىاعا   ،ليس عل  ذلك السبي  :Xفقال  .الغيبة أشياء

ىل الدعاء والبكاء والبث إ فانتبهت فزعاً  ،Xمضى مث  ،اذك  ييه غيبات األنبياء ج 
ألمر ويل  فلما أصبحت ابتدأت يف تأليف هذا الكتاب ممتثالً  ،الشكوى إىل وقت طلوع الفجرو 

ا توفيقي إال باهلل عليه توكلت مو  ،من التقصري مستغفراً عليه و  متوكالً باهلل و  حجته مستعيناً اهلل و 
 .(2) (يه أنيبإلو 

، فإذا  املنامات مبالغة يف عدم اإلنصاف ية علىمحد احلسن مبنأن دعوى السيد أفإحياءكم ب
 .، هذا ما تعلمناه من سرية أهل البيت  جيب علينا أن ننصف حىت أعداءناكنا مؤمنني

 

ذلك  تشري إىل تكذيب من يدعي اللقاء معلناً  -أي فتوى السيد السيستاين - إهنا) :قوله 
خاصة مع ادعاء تكرر اللقاء عن  ،(رجهعجل اهلل ف)هلم رسالة عنه  لفريق منهم ناقالً  أوللناس 

 .(قصد وعلم مسبق ويف مكان وزمان معني

                                                           

 .1 – 2ص  ج: كمال الدين - 
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ضوع وقد مر يف ما سبق تفصيل مطول هلذا املو  ،إن كل ذلك قول بال دليل :جي د عليه
أن أسأل كاتب السطور من أين جاء بتلك القيود  أحبولكين . فنخشى من اإلعادة ملل القارئ

فإهنا  ،د وعلم مسبق ويف مكان وزمان معنير اللقاء عن قصوخاصة مع ادعاء تكر  ،يف قوله
بالدليل ن يثبتها أوأحتدى كاتب السطور ب ،ليل الشرعيختصيص بال خمصص أي جمرد عن الد

 .باالنتظاروحنن  ،الشرعي
 

يف قصص الذين حظوا  كتاباً   ألفوامن علماء الشيعة  اً كثري   أن إىل اإلشارةوتلزم ) :قوله 
 .((عجل اهلل فرجه)ملهدي ا اإلمامشاهدة مب

 ،وأفحم نفسه بنفسه ،وبدأ قلم الكاتب باالرجتاف ،(اآلن حصحص احلق)نه إ: جي د عليه
حيث اعرتف  Xوهدم ما بناه سابقًا من االستدالل على عدم إمكان مشاهدة اإلمام املهدي 

 !!وهلل يف خلقه شؤون . Xمبشاهدة الكثري من الناس لإلمام املهدي 
 

على هؤالء فيما حيكونه عن صاحب  اإلنكارعلى ضرورة  كدؤ الفتوى ت إن - ) :قوله 
 .(ينهون عن حق مرون بباطل والأي ال اهلدى  أئمةن ؛ ألاملعلومة البطالن األمورمن  األمر

 ،Xال خالف يف وجوب اإلنكار على من ينسب أموراً يقينية البطالن لإلمام  :جي د عليه
ًا غري معلومة البطالن وكان مستعدًا إلثبات مدعاه بأوضح برهان ولكن الكالم فيما إذا نقل أمور 

هلك يف ) :ن قلتم نعم فهو نظري القولإهل نكذبه أيضاً ؟ ف ،اه هذا الشخصفما هو املوقف جت
 ( !!!أي واد  سلك

 

إن الفتوى تنصح أفراد الشيعة بالتحرز عن أصحاب أمثال هذه املزاعم  -1) :قوله 
نه مل تنف الفتوى مطلق الرؤية اليت تسامل أمبا ينقلونه حجة ومن مث يتضح  إذ ال يقوم ،واتباعهم

علماء الشيعة على حصوهلا مصادفة جلمع من أفراد الشيعة وعلماءها الذين مل يزعم أحد منهم 
نه باب لإلمام أومل يدّع  ،الناس كافة إىل( عجل اهلل فرجه)نه مرسل من قبل اإلمام املهدي أ
ومل يوصل منه رسالة صرحية إىل سائر الناس، ومل ينقل عنه شيئًا من األمور  ،(عجل اهلل فرجه)

 .املعلومة البطالن
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 (.الفائدة نذكر عدة نقاط تساعد يف رد هذا املدعي ومن على شاكلته وإلمتام
 :عليه بعدة نقاطويرد 

ن إن الفتوى تنصح أفراد الشيعة بالتحرز عن أصحاب أمثال هذه املزاعم وع) :قوله  -2
 .(إذ ال يقوم مبا ينقلونه حجة ،اعهماتب

كان   افإذ ،Xاآلن رجع كاتب هذه السطور للنظر إىل ما ينقل عن اإلمام املهدي : يأقول
 ،سابق بتكذيب مدعي املشاهدة رأساً وهذا تنازل عن قوله ال. وإذا كان باطاًل رفضناه ،ق قبلناهح

 .حاجة إىل مساع ما يقوله ال Xإذ من علمنا كذبه يف اللقاء مع اإلمام املهدي 
إنكم نفيتم احلجة عن الرجل بدون أن تسمعوا حجته أو تروا : ولكن مع ذلك فنقول
 .لماء للمناظرة فلم جيبه أحد بذلكشخصه وقد حتدى مجيع الع

نه مل تنف الفتوى مطلق الرؤية اليت تسامل علماء الشيعة على أومن مث يتضح ) :قوله  -1
 .(أفراد الشيعة وعلماءهاحصوهلا مصادفة جلمع من 

ذيب كل من ادعى ن فتوى السيستاين صرحية بتكإف ،أين هذا الوضوح الذي يدعيه :يأقول
إن املوقف الشرعي جتاه من يزعم اللقاء بإمام العصر أرواحنا فداه مباشرة أو عن ) :املشاهدة بقوله

أي يدعيه من اللقاء مع  ،(يتمثل يف عدم تصديقه فيما يدعيه طريق الرؤيا يف زمن الغيبة الكربى
وهل عليكم  ؟ ، بربكم ماذا تفهمون من هذه العبارةسأل كل عاقلاف ،X اإلمام املهدي

ومل يذكر بعده أداة ( تزعم اللقاء)لى عائد ع( يدعيه)ن الضمري يف إف  ا ؟تأويلها على غري ظاهره
خفائه على طالب حوزة ، فال خيفى حىت على طالب االبتدائيةوهذا رمبا  ،استثناء أو استدراك

 .مؤسف جداً 
جديدة فإذا كان السيد السيستاين قد أعلمكم برجوعه عن فتواه هذه فينبغي أن يصدر فتوى 

ن تأويلكم هذا ال يستقيم وهو فهم إف ،لدورانفضل من اللف واأوذلك  ،وال نقص عليه يف ذلك
 !!!سقيم 

وهذا  ،(من أوامر أو غريها X وعدم األخذ مبا ينسبه) :مث أردف السيد السيستاين بقوله
ونقلوا عنه بعض  Xأيضًا غري صحيح فقد التقى كثري من علمائنا الكرام مع اإلمام املهدي 
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األدعية وقبلوها علماء الشيعة وسطروها يف كتبهم مثل مفاتيح اجلنان ومن الذين نقلوا عن اإلمام 
 .السيد ابن طاووس

والذي يكاد ال خيلو منه كتاب ( رج املشهوردعاء الف)د غفل عن إن والظاهر إن السيد ق
إىل سجني يف عامل  Xقد علمه اإلمام املهدي  الشيعة تدعو به منذ مئات السنني أدعية وكل

. ح اجلنان واملصباح للكفعمي وغريهوهذا الدعاء موجود يف مفاتي ،به فُأطلق صراحة فدعاالرؤيا 
 !!!                             Xتكذيب وروده عن اإلمام املهدي فعلى كالم السيد السيستاين جيب رفض هذا الدعاء و 

شهر من أن أملفيد يف عصر الغيبة الكربى فهي للشيخ ا Xأما مراسالت اإلمام املهدي 
إذا كان املوقف  Xفكيف جاز للشيخ املفيد تصديق حامل الرسالة من اإلمام املهدي . تذكر

علم إن الرسالتان حتتويان على إرشادات وأوامر مع ال ،Xهو تكذيب من ينقل عن اإلمام 
 .Xتقبلها الشيخ املفيد ومل يكذب حامل الرسالة من اإلمام املهدي 

ملركز البحوث )فينبغي  ،وى السيد السيستاينوهذا الكالم مذكور يف الرد األول على فت
 .الول بأن للحروب رجال وللثريد رجأن ينتبهوا لذلك ويغنوننا عن الق( العقائدية

، نعم مصادفة فهو غري صحيح على إطالقه أن كل اللقاءات مع اإلمام كانت :وأما قوله
مر اإلمام لشخص يف ولكن بعض اللقاءات كانت مثاًل بسبب أ ،اللقاءات كانت مصادفة أكثر

. ال يعترب مثل هكذا لقاءات مصادفةف ،ن يلتقي معه يف املكان الفالين والزمان الفالينأاملنام ب
 :ننقل بعض هذه اللقاءاتوسوف 

x  نقل بعض اللقاءات املوىل الكبري املعظم مجال الدين ابن الشيخ األجل األوحد الفقيه
كنت مفلوجاً وعجز األطباء   إين: )قصته على لسانه هكذا، و لقارئ جنم الدين جعفر بن الزهرييا

جة صاحب الزمان وأن احل ،(مقام صاحب الزمان يف احللة)عين، وقد أباتتين جديت حتت القبة 
الناس  طبق عليّ ، وان، وأعانين على القيام، فقمت وزال عين الفاجلق  عأذن اهلل تضال : قال يل

ب تقطيعًا وتنتيفًا يتربكون فيها، وكساين الناس من الثيا خذوا ما كان عليّ أحىت كادوا يقتلوين، و 
 .(2) (...ثر الفاجلأالبيت وليس يب  إىل، ورحت من ثياهبم
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x  مد مهدي عن السيد فخر الشيعة العالمة السيد حم (رمحه اهلل)وىل السلماسي نقل امل
فسأله رجل عن إمكان  ،فادتهإكنت حاضراً يف حمفل ): قال ،(س سرهقد)الطباطبائي حبر العلوم 

الدخان املسمى عند العجم  ، وكان بيده اآللة املعروفة لشربالطلعة الغراء يف الغيبة الكربى رؤية
ما : مسعه، فقال ما معناهأكت عن جوابه وطأطأ رأسه، وخاطب نفسه بكالم خفي بغليان، فس

 .(2) (...صدره إىلأقول يف جوابه ؟ وقد ضمين صلوات اهلل عليه 
x  مد مهدي عن السيد فخر الشيعة العالمة السيد حم (رمحه اهلل)نقل املوىل السلماسي

فلما  ،به يف داخل حرم العسكريني صلينا مع جنا: )قال ،(س سرهقد)الطباطبائي حبر العلوم 
وملا فرغنا تعجبنا   ، قام، عرضته حالة فوقف هنيئة مثوض من التشهد إىل الركعة الثالثةأراد النه

أحضرت السؤال عنه إىل أن أتينا املنزل، و  ، ومل يتجرأ أحد منا علىكلنا، ومل نفهم ما كان وجهه
، فالتفت قرب مناأال وأنت : سأله منه، فقلتأ السادة من أصحابنا أن بعض إيلّ املائدة، فأشار 

الكشف عما يريدون  إهنم: عليهالناس  أجسروكنت  فيم تقاولون ؟ قلت: وقال إيلّ  (رمحه اهلل)
 ،X أبيهدخل الروضة للسالم على  Xاحلجة  إن: عرض لكم يف حال الصالة، فقال

 .(1) (مجاله واألنوار إىل أن خرج منها فعرضين ما رأيتم من مشاهدة
x  أرسل اإلمام املهديX  بة الكربىيف عصر الغي( س سرهقد)الشيخ املفيد  إىلرسالتني ،

 .2 1ص و 1 1ص 1موجود يف النجم الثاقب جونص الرسالتان 
x   بسر  أناوكنت : )يف كتاب مهج الدعوات( س سرهقد)وذكر السيد اجلليل ابن طاووس

من  Xفحفظت منه  ،- Xي أي دعاء اإلمام املهد -دعاءه  من رأى فسمعت سحراً 
ي  عزنا جرملكنا جسلطاننا جأتيه  : )لأو قا ،(جأعقه )ملن ذكره من األحياء واألموات  الدعاء
 .( ) (لقعدة سنة مثان وثالثني وستمائةوكان ذلك يف ليلة األربعاء ثالث عشر ذي ا ،(جدجلىنا

 .ذكرها لضيق املقام ونقل السيد بن طاووس كثري من األدعية عن اإلمام املهدي أعرضنا عن
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x   نوع آخر من االستخارة عن : )تاب منهاج الصالحيف ك( س سرهقد)قال العالمة احللي
عن السيد رضي الدين اآلوي  ،(رمحه اهلل) سديد الدين يوسف ابن علي املطهر والدي الفقيه

مام ويذكر نوع االستخارة نقاًل عن اإل...: )وهو Xعن صاحب األمر  ،(رمحه اهلل)احلسيين 
 .X...) (2)املهدي 

أعتذر  ،يف زمن الغيبة الكربىX وغري هؤالء العلماء الكثري ممن نقل عن اإلمام املهدي 
 .عن ذكرها مراعاة لالختصار

 

( عجل اهلل فرجه)نه مرسل من قبل اإلمام املهدي أالذين مل يزعم أحد منهم ) :قوله  جأرما
ومل يوصل منه رسالة صرحية إىل سائر  ،(اهلل فرجه عجل)نه باب لإلمام أومل يدّع  ،الناس كافة إىل

 (.الناس
نه عدم ادعاء الذين شاهدوا اإلمام بأهنم رسل من اإلمام ال يعترب دلياًل على إ :يي د عليه

 أون املصلحة كانت مع هؤالء هو جمرد اللقاء معهم إ، فXعدم جميء رسل من اإلمام املهدي 
يلتقي اإلمام بشخص ويرسله إىل الناس بتبليغ بعض  وهو ال ينفي أن ،تبليغهم بعض األمور

ن هذا االستدالل ال إو . نتمأاليت يراها اإلمام ال ما ترونه  األمور حسب ما تقتضيه املصلحة
 .احلجال فضالً عن من يدعي العلمتستدل به ربات 

 

 (.ومل ينقل عنه شيئاً من األمور املعلومة البطالن) :ن قوله أج 
احلسن تتصف بأهنا معلومة محد أا السيد ما هي األمور اليت نقله تساءلنإننا  :يي د عليه

الظلمة محد احلسن طرح ضرورة حاكمية اهلل وحرمة حاكمية الناس وتنصيب أفالسيد  ،البطالن
ناس نتم جوزمت حاكمية الناس واالنتخابات بل أوجبتم ذلك على الأو  ،للحكم باألنظمة الوضعية

 .يفة تصرح بعدم جواز حاكمية الناسن القرآن يصرح والسنة الشر أقع بوالوا ،وزعمتم إهنا شرعية
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وكل القيادات  ،وتوحيد األمة Xمحد احلسن يدعو الناس مبناصرة اإلمام املهدي أوالسيد 
 .Xسواءاً الدينية أو السياسية كل يدعو الناس لنفسه وتركوا الدعوة لإلمام املهدي 

والكل إال ما ندر قد هادن االحتالل بل إن  ،تل الكافرمحد احلسن يدعو حملاربة احملأوالسيد 
ج ل ْن ت  ْ ض   ع ْنك  ﴿ :قد رضى عنهم االحتالل واطمأن هلم، واهلل سبحانه وتعاىل يقولبعضهم 

 .(2)﴾اْلي  ُهوُد ج ال النَّص ار ى ت ىَّ  ت  ىَِّبع  رِملَّى  ُه 
نتم قد نبت حلمكم واشتد أتام و م بالفقراء واملساكني واأليمحد احلسن يدعو لالهتماأوالسيد 

نتم تصرفون على أنفسكم أو  ،عظمكم من حقوقهم وتركتموهم بال مأوى وال غذاء وال دواء
 .الكثري من األمور ...و ...و ...وهذه حقيقة اتضحت لكل بصري و ،ينياملال

 !!!محد احلسن أم أعداءه ؟أالسيد  ،جاء بأمور معلومة البطالنواآلن من الذي 
ن هذا سوف جيركم إىل إأيت بأمور باطلة حسب نظركم، فضكم لكل شخص يمث إن رف

ديد كما ألنه يأيت بكتاب جديد وسنة جديدة على العرب ش ؛نفسه Xحماربة اإلمام املهدي 
 :جاء يف كثري من الروايات

يا اعن  :عنده نفر من أصحابه فقال يلو  Xدخلت على أيب عبد اهلل ) :ابن أيب يعفور قال
عنها سألىك ليس عن  :قال ،نعم هذه القراءة :قلت :قال ؟ ه  ق أت الق آن، أع  يضلور

تدث قورمه عحديث ل   Xألن رموس   :قال ؟ ملو  ،نعم جعلت فداك :فقلت :قال ،غي ها
تدث قورمه  Xألن عيس  ج  ،ه عمص  يقاتلو  يقاتله  يقىله يحىملو  عنه يخ ووا علي

جهو قول اهلل  ، يقاتلو  يقاتله  يقىله عحديث يل  يحىملو  عنه يخ ووا عليه عىك يت
ِهْ  ك ل   ْت طائِل ٌة ي أ يَّْدن ا الَِّذين  آرم ُنوا ع ل  ع ُدجِّ ل ٌة رِمْن ع ِن  ِإْس ائِي   ج  ي آرم ن ْت طائِ ﴿ :8

إنه أجل قائ  يقوم رمنا أه  البيت يحدثك  عحديث ال تحىملونه ج ، (1)﴾ي أ ْصب ُحوا ظاِه ِين  
 .( ) (جه  آخ  خاروة تكون ،يقاتلك  ييقىلك الدسك ة يىقاتلونه ي ةع رميليىخ وون عليه 
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يثك  هذا لىشمئز رمنه قلوب إن تد: قال) :قال ،Xعن أيب جعفر حممد بن علي الباقر 
إنه العد رمن أن تكون  .، يمن أق  عه يزيدج ، جرمن أنك   يذرج ال وال، يانبذج  إليه  نبذا  

ين تى  ال يبق    يسقط ييها رمن يشق الشض ة عشض تيىنة يسقط ييها ك  عطانة ججليجة تى
 .(2) (إال نحن جشيضىنا

 

 :وإلمتام الفائدة نذكر عدة نقاط تساعد يف رد هذا املدعي ومن على شاكلته) :قوله 
أو X نه مبعوث من قبل اإلمام أأن نسأله ما هو الدليل على مدعيه من الرؤية أو  -2

لتميز الكاذب من الصادق، فمن يضمن لنا صدق هذا  غري ذلك، إذ لكل دعوى البد من دليل
مع  ،ن ليس له مآرب أخرى أو أرسل من قبل جهة حتارب شيعة أهل البيت أاملدعي و 

نه رأى اإلمام كان من الثقاة األجالء أو العلماء األعالم أمالحظة إن كل من ذكر عنه يف الكتب 
 .هنم ُصّدقوا لعلم الناس بوثاقتهمأو 

نه اإلمام أوأما من عرفوا ، إال بعد ذهابه Xن نقل عنه الرؤية مل يعلم باإلمام كثر مأ مث إن
X ن أكثرهم قد أوصاه اإلمام إفX  بالتكتم وعدم إخبار غري الثقاة كما يف رسالتهX 

بل إن العلماء الذين  ،وكذلك يف قصة السيد بن طاووس والسيد حبر العلوم ،(رمحه اهلل)للمفيد 
ما كاذب أو خالف حكمة غيبة اإلمام إفهذا املدعي . انوا يكتمون يف ذلكنقل عنهم الرؤية ك

X يف عدم اإلشاعة واإلشهار. 
نه من أوليائه اخلاصني الذين يلون أمره كما يف بعض الروايات فنقول له إن أ نه لو ادعىإمث 

دليل هؤالء أيضًا غري معروفني ال يدورون بني الناس يعلنون عن أنفسهم، إضافة لسؤاله ال
 .(واحلجة

 :ويرد عليه بعدة نقاط
 .نه إلمتام الضاللة وليس الفائدةأفقد تبني مما سبق ومما سيأيت ( إلمتام الفائدة) :قوله  -2
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نه مبعوث من قبل اإلمام أأن نسأله ما هو الدليل على مدعيه من الرؤية أو ) :أرما قوله  -1
 Xذب من الصادقأو غري ذلك، إذ لكل دعوى البد من دليل لتميز الكا.) 

واألدلة موجودة سواء منها النقلية أو  ،من حق كل شخص أن يسأل عن الدليل :يأقول
ومن  ،اجلسدمحد باالسم والبلد وبعض عالمات أجد روايات تصف السيد فتو  ،العلمية أو الغيبية

ثر نه يعإف ،Xأحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي ( 2البالغ املبني ج)أراد التأكد فلرياجع 
 .على ضالته

نه حتدى مجيع العلماء باملناظرة يف القرآن الكرمي أو الرد على ما طرحه إأما األدلة العلمية ف
 .واليت هي علم خمزون عند األئمة  ،من إحكام بعض متشاهبات القرآن

طهار وأكدوا فيها وأما األدلة الغيبية فقد رأى املؤمنون مئات املنامات الصادقة باألئمة األ
ن كانت رؤيا واحدة أو اثنان إف. Xنه رسول اإلمام املهدي أمحد احلسن و أصدق السيد  على

ولكن مئات الرؤيات باألئمة املعصومني  ،أو عشرة فقط رمبا تنزلنا معكم إهنا ال تفيد االطمئنان
 -ن امللكوت بيد الشيطان أإال أن تقولوا ب - والعياذ باهلل -من املستحيل أن تكون من الشيطان 

 .- والعياذ باهلل
ِإل ْيِه تُ ْ و ُضون  ي  ﴿ :قال تعاىل  .(2)﴾ُسْبح ان  الَِّذي عِي ِدِ  رم ل ُكوُت ُك ِّ ش ْ ٍء ج 

ن ليس له مآرب أخرى أو أرسل من أفمن يضمن لنا صدق هذا املدعي و ) :أرما قوله  - 
 .(قبل جهة حتارب شيعة أهل البيت 

ذه االحتماالت ه إىلإذا ثبت صدقه فال حاجة ف ،نه عليكم مطالبته بالدليلإ :جي د عليه
نه رجل معروف يف بلده وعشريته ويف احلوزة العلمية وحنن كثري من طلبة إ، مث البعيدة عن الواقع

اخلري  إالفلم نعرف عنه  ،كثر من سنتنيأثقاة املؤمنني قد عاشرناه ملدة  احلوزة العلمية وكثري من
، مث من أين ميكن وحنن نشهد بذلك أمام اهلل تعاىل والصالح والورع والتقوى وصدق احلديث

لشخص أن يأيت من جهة منحرفة ويتحدى اجلميع يف علوم القرآن ويتكفل الدعوة لنصرة اإلمام 
 !!!أم على سنة بدهلا  ،هاعلى شريعة غريّ  ،فعلى ما حتاربون الرجل ،Xاملهدي 
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وصدق  ،ة لألنبياء واملرسلني واحلقيقة إن هذه التهم وأمثاهلا قد وجهتها األمم السابق
حذو النعل بالنعل والقذة  سيعاد يف أميت ما كان يف بين إسرائيل) :ما معناه قول الرسول 

 .(2)( بالقذة
نه عرض نفسه للسب والشتم إف ،دنيوي الذي يرجتيه من وراء ذلكالكسب ال وما هو

والذين  ،هزئني باألنبياء واملرسلنيوالتكذيب واالستهزاء من قبل املستهرتين الذين هم ذراري املست
ا اْلُقْ آُن ع ل   ر ُوٍ  رِمن  اْلق ْ ي  ى  ْيِن ع ِظي ٍ ﴿ :هم ذراري الذين قالوا  .(1)﴾ج ق اُلوا ل ْوال نُ زِّل  ه ذ 

مع مالحظة إن كل من ذكر عنه يف الكتب انه رأى اإلمام كان من الثقاة ) :أرما قوله  -1
 .(صدقوا لعلم الناس بوثاقتهم واهنماألجالء والعلماء األعالم 

، نعم كثري من العلماء والثقاة تشرفوا هذا الكالم غري صحيح على إطالقه نإ :جي د عليه
نه قد ثبت لقاء إف ، يدل على حصر اللقاء مبثل هؤالءولكن هذا ال Xبلقاء اإلمام املهدي 

ءه معهم سبباً وكان لقا ،Xحىت مع أشخاص كانوا ال يعتقدون بوجوده  Xاإلمام املهدي 
وأيضًا كان  ،ونقلت كثري من قصص اللقاء مع أُناس غري معروفني بالتدين ،Xالعتقادهم به 

اد التأكد من ذلك ومن أر . إصالحهم وهدايتهم يف بقية عمرهم هبم سببًا يف Xلقاء اإلمام 
يناسب  هذه العجالة ال ن ذكر القصص يفإللمريزا النوري، ف( 1النجم الثاقب ج)فلرياجع كتاب 

 .املقام
 .(بهإال بعد ذها Xمث إن أكثر من نقل عنهم الرؤية مل يعلم باإلمام ) :قوله  -1

يعين  ،(أكثر)بقوله  Xأن الكاتب قد اعرتف بوجود من التقى باإلمام املهدي  :يي د عليه
أثناء  Xال توجد قاعدة كلية أي يوجد بعض من نقل عنهم رؤية اإلمام قد عرف اإلمام 

 .اللقاء
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بالتكتم  Xن أكثرهم قد أوصاه اإلمام إف Xنه اإلمام أوأما من عرفوا ) :قوله  -2
وكذلك يف قصة السيد بن  ،(رمحه اهلل)للمفيد  Xوعدم إخبار غري الثقاة كما يف رسالته 

 (.بل إن العلماء الذين نقل عنهم الرؤية كانوا يكتمون يف ذلك ،طاووس والسيد حبر العلوم
ن كثري إف ،نه ال توجد قاعدة كلية على ذلكإورد على كالمه اآلنف فنفس ما  :جي د عليه

 .لنا خربه وسطر يف الكتب املشهورةوإال كيف وص ،أعلن عن ذلك للناس Xممن التقى باإلمام 
، ر بعضهم بالتكتم وفعلوا ما أمرهمالتقى مع هؤالء وأم Xن اإلمام إ: التنزل فنقولومع 

مع شخص وأمره باإلعالن والتبليغ فما هو  Xتقى اإلمام ولكن إذا عكست القضية أي إذا ال
فعل ما أمره من اإلعالن وي Xنه يطيع اإلمام إأم  ،Xيعصي اإلمام هل يطيعكم و  ،رأيكم

اروع يا عن ياطمة ال : )Xوبعد هذا كله فال عجب أن تقول الناس لإلمام املهدي . والتبليغ
 (.تاوة لنا عك

 (.يف عدم اإلشاعة Xذب أو خالف حكمة غيبة اإلمام فهذا املدعي أما كا) :قوله  -9
كمة ن حإ عصر الغيبة الكربى وعصر الظهور، فإن الكاتب غفل عن التفريق بني :جي د عليه

التقاء اإلمام  ، أما يف عصر الظهور فقد ورد عن أهل البيت الغيبة خمتصة بالغيبة الكربى
X ومن هذا .خلصني وأمرهم باإلعالن واإلشاعةبكثري من امل: 

 يجمع تى  يقوم اثنا عش  روال   Xال يقوم القائ  ) :أنه قال Xعن أيب عبد اهلل 
 .(2) (عل  قول إنه  قد رأج  ييكذعونه 

اليمان  ي  سنة خ جج الثالثة الخ اسان  جالسليان  ج ) :قال ،Xعن أيب عبد اهلل 
يهدي إل   ،اليمان  ليس ييها راية عأهدى رمن رايةج  ،ي  يوم جاتد ،ي  شه  جاتد ،جاتدة
 .(1) (الحق
 

                                                           

 .07 ص: بشارة اإلسالم ،422ص 14ج: بحار األنوار - 
 .0 4ص 14ج: بحار األنوار -4



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ........... ................................... 14

ألنه يدعو  ؛  راية هدىه ،ليس ي  ال ايات أهدى رمن راية اليمان ج : )ويف رواية أخرى
 .(2) (إل  صاتبك 

وقد  ،القائم وقتله إال مخس عشرة ليلة وإرسال حممد ذو النفس الزكية الذي ليس بني قيام
م الذي غصب منهم طوال هذه العصور، بعثة اإلمام للدعوة إىل نصرة آل حممد وإعطائهم حقه

 .تعد من العالمات املتواترة معىن
إيقاظ )ومن أراد املزيد فلرياجع كتاب  .أعرضنا عن ذكرها مراعاة لالختصاروغريها الكثري 

ل حيص Xمن إصدارات أنصار اإلمام املهدي ( فشل املنتظرين)و  ،(النائم الستقبال القائم
 .على ضالته إن شاء اهلل تعاىل
عل  أجال تضلموه  يإنه  : )قوله يف وصف أهل البيت  وقد جاء عن الرسول 

تقولوا من احلكمة أن  ن الأ، و تتأدبوا أمام صاحب العصر والزمانفينبغي لكم أن  ،(1) (رمنك 
 .وهو وجه اهلل يف األرض ،علم باحلكمة منكمأ Xفهو !!! ن ال يفعل كذا أيفعل كذا و 

ألنه يكذب كل من  ؛إىل األبد يريد من اإلمام أن يبقى غائباً والظاهر إن كاتب السطور 
 !!يلتقي به أو ميهد له النصرة 

نه من أوليائه اخلاصني الذين يلون أمره كما يف بعض الروايات أ نه لو ادعىإمث ) :قوله  -2
له فنقول له إن هؤالء أيضًا غري معروفني ال يدورون بني الناس يعلنون عن أنفسهم، إضافة لسؤا

 (.الدليل واحلجة
اليت تثبت عصر  يظهر أن الكاتب قليل البضاعة من روايات أهل البيت  :جي د عليه

وخوض احلروب املتعددة مع أعداء  Xالظهور ودور املمهدين يف هتيئة النصرة لإلمام املهدي 
ا عن غنانتعب نفسه مبراجعة الروايات قبل أن يكتب هذا الرد وألأفلو . امهقبل قي Xاإلمام 

 :االستشهاد بقول الشاعر
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 ورجاالً لقصعة وثريد  خلق اهلل للحرب رجاالً 
 

ن قال إمث نسأله هل يدعي الرؤية ملرة واحدة أو يدعي املشاهدة واللقاء املتكرر، ف) :قوله 
إن الرؤية مرة واحدة ال تثبت ما  :ملرة واحدة نقول له بعد سؤاله الدليل كما يف النقطة األوىل

غري  أوشفاهم  أووقضى هلم حاجاهتم  Xو فرقك عن اآلخرين الذين رأوا اإلمام تدعي فما ه
 .(ذلك

محد احلسن قد التقى أإن هذا االستدالل سقيم، فلو تنزلنا وقلنا إن السيد  :جي د عليه
هبا يف اإلعالن عن ذلك أو تبليغ شيء معني فال  X، وأمره مرة واحدة Xباإلمام املهدي 

ن اإلمام إالء الذين التقى هبم مرة واحدة ف، أما هؤ يف عدم اإلعالن Xام جيوز له خمالفة اإلم
X والفرق تبليغ للظهور املقدس مل حين وقتهأو أن وقت ال ،مل يرى مصلحة يف إرساهلم للتبليغ ،

، واجلمع بينهما حبكم واحد جمازفة وخمالفة واضحة ال ينبغي ملن يطلب  واضح جداً بني الفريقني
 .هبااحلق أن يستدل 

 

 ،نفسه Xهذا تكذيب لإلمام  :فنقول له -أي املتكرر - وان ادعى اللقاء) :جأرما قوله 
كل من يدعي املشاهدة واللقاء فهو كاذب فكيف يرسل وهو قد كذب قبل   إنفقد بني لنا 

 .(ذلك
إننا نطالبكم بدليل على تكذيب من يدعي اللقاء املتكرر مع اإلمام املهدي  :جال د عليه

X، نه ظين الصدور والداللةأوالذي تبني  ،إال توقيع السمري وجد أي رواية تنفي ذلكفال ت، 
، فال ميكن ألحد االستدالل به يف ر املشاهدة اليت جازت حد التواترمعارض بإخبا وهو أيضاً 

السيد حبر العلوم  ومنهم مثالً  ،إضافة إىل ذلك فقد نقل تكرار اللقاء مع كثري من العلماء ،العقائد
 .(رمحهما اهلل تعاىل)والسيد ابن طاووس  ،ب الكراماتاحص

، فتارة ينفي إمكان اللقاء مع اإلمام احتار القلم مع كاتب هذه السطور ويف احلقيقة قد
X، ومرة يقول بلقاء أولياءه اخلاصني ويعرتف هبم وبلقائهم  ،وتارة يتنازل عن هذا القول
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فالتناقض يف كالمه واضح هناية  ،Xاإلمام  مث يرجع مرة أخرى إىل نفي اللقاء مع ،املتكرر
 !!، أم لقصر باعه عن االستدالل املرتب ؟أم تعمد ذلك ،دري هل أعيته احليلأفال . الوضوح

أدراج الرياح ملا تقدم من ( ك وهو قد كذبك قبل ذلكفكيف يرسل: )وهبذا يذهب قوله
 .البيان
 

ذا وهو تكذيبك والرد عليك فما بني لنا املوقف الشرعي يف مثل ه Xنه إو  بل) :جقوله 
 .(هو ذنبنا

فال  ،نه قد تبني مما تقدم عدم صحة االستدالل على تكذيب مدعي الرؤيةأ :جي د عليه
 .نعيد

 ، وذنبكمن الظن ال يغين من احلقإذنبكم أنكم اتبعتم الظن و  ،(ذنبنا فما هو) :وأما قولكم
 .أنكم كذبتم مبا مل حتيطوا بعلمه

عُوا ِعم ا ل ْ  ُيِحيطُوا ِعِضْلِمِه ع ْ   ﴿ :قال تعاىل فلوموا أنفسكم وال  ،(2)﴾ج ل مَّا ي ْأِتِهْ  ت ْأِجيُلهُ ك ذَّ
بالرد  Xمث ليت شعري هل هذا هو أدبكم مع اإلمام . وتلوموننا Xتلوموا اإلمام املهدي 

 .عليه ولومه
 

 ،X اإلمامة مث نسأله من هو احلجة علينا يف هذا الوقت الذي هو وقت غيب - ) :قوله 
احلجة هم  إنن قال إوغري ذلك ؟ ف X اإلمامنه نائب أمن يدعي اللقاء و  أوهل هم املراجع 

احلجة هو من يدعي  إنن قال إبعد ذلك، و  إليهما حاجتنا  إذاملراجع فقد كذب نفسه بنفسه 
تهاء خربنا بعد انأ، فقد X لإلمامهذا تكذيب  إن: املشاهدة واللقاء دون املراجع، فنقول له

له نواب عامون هم املراجع وهم احلجة على العباد يف  وإمناسفراء خاصني له  نه الأالغيبة الصغرى 
ويرسل سفريًا خاصاً، مث كيف  - باهلل أعوذ -زمن الغيبة الكربى، فكيف يعود ويكذب نفسه 

                                                           

 .9 : يونس - 



 11........................................... الرد القاصم على منكري رؤية القائم 

 إالا فهل هذ ،مرنا بتكذيبهموأقد وضح لنا املوقف الشرعي اجتاههم  Xنتبعهم وهو  أنيتوقع 
 (.!!ال يفعله الشخص العادي فكيف حبجة اهلل البالغة وبقية اهلل يف األرض !! تناقض 
 :د عليه بعدة نقاط أيضاً وير 
 ،X اإلماممث نسأله من هو احلجة علينا يف هذا الوقت الذي هو وقت غيبة ) :قوله  -2

احلجة هم  إنقال ن إوغري ذلك ؟ ف X اإلمامنه نائب أمن يدعي اللقاء و  أوهل هم املراجع 
 .(بعد ذلك إليهما حاجتنا  إذاملراجع فقد كذب نفسه بنفسه 

ن العلماء حجة على الناس بعد إرساله من اإلمام أمحد مل يقل بأن السيد إ :ي د عليه
 .Xبل هو احلجة املنصوب من قبل اإلمام املهدي  Xاملهدي 
 إن: ء دون املراجع، فنقول لهاحلجة هو من يدعي املشاهدة واللقا إنن قال إو ) :قوله  -1

له  وإمناسفراء خاصني له  نه الأخربنا بعد انتهاء الغيبة الصغرى أ، فقد X لإلمامهذا تكذيب 
نواب عامون هم املراجع وهم احلجة على العباد يف زمن الغيبة الكربى، فكيف يعود ويكذب 

 .(ويرسل سفرياً خاصاً  - باهلل أعوذ -نفسه 
 :ويرد عليه بعدة نقاط

بل إضافة إىل ذلك البد من تكليفه من  ،احلجة ليس من يدعي املشاهدة واللقاء فقط :أجال  
 .محد احلسنأوهذا هو حال السيد  ،وقيادة األمةقبل اإلمام بالتبليغ 

للعلماء كنواب عامني يف  Xنه ال يوجد دليل شرعي على تنصيب اإلمام املهدي إ :ثانيا  
اجملرد عن  -وقد حدث النزاع يف حجية الدليل العقلي  ،يعقلبل الدليل  ،عصر الغيبة الكربى

، ومل يعمل ووصل األمر إىل التفسيق والتكفريوعدم حجيته بني الشيعة أنفسهم  - الشرعي الدليل
 ،Xبل أحدث بعد سبعمائة سنة بعد غيبة اإلمام املهدي  ،علماؤنا املتقدمون بالدليل العقلي

 .مناظرات ال يهمنا التطرق إليهات و وللعلماء يف هذا املوضوع منازعا
ومل  ،زلنا وقلنا حبجية العلماء يف عصر الغيبة الكربى فهذه احلجية يف الفروع فقطإن تن :ثالثا  

أي  -من األصول  Xواإلمامة والنيابة عن اإلمام  ،يقل أحد حبجيتهم يف أصول الدين إطالقاً 
ال مينع من إرسال  - إن صحت -يف الفروع  مث حجية العلماء ،فيهافال ميكن التقليد  - العقائد



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي ........... ................................... 18

ألنه إذا تزاحم  ؛افة يكون حجة على العلماء وغريهمرسول إىل الناس ك Xاإلمام املهدي 
 .ن اخلاص يُقدم اإلذن اخلاص قطعاً اإلذن العام مع اإلذ

مث إن العلماء الذين تقولون حبجيتهم على العباد يف عصر الغيبة الكربى جاءت كثري من 
فكيف  ،وثالثة آالف من أتباعهم يقتل سبعني عاملاً  Xيات تؤكد على أن اإلمام املهدي الروا

ن إو  ،اقض الصريح إذا سرنا على قولكم، فهذا هو التنمن هم حجة على العباد Xيقتل اإلمام 
االحتمال وارد  إن، فأقول لكم منحرفني Xقلتم أن هؤالء العلماء الذين يقتلهم اإلمام املهدي 

، إال إذا علمنا خالفه بنص من وإذا ورد االحتمال بطل االستدالل ،احد من العلماءيف كل و 
 .وهذا غري موجود ،Xاإلمام املهدي 

 (.ما هكذا يا سعد تورد اإلبل: )أقول لكاتب هذه السطور وأخرياً 
 

مرنا وأقد وضح لنا املوقف الشرعي اجتاههم  Xنتبعهم وهو  أنمث كيف يتوقع ) :قوله 
ال يفعله الشخص العادي فكيف حبجة اهلل البالغة وبقية اهلل !! تناقض  إالفهل هذا  ،بتكذيبهم

 (.!!يف األرض 
الشرعي والعقلي كما تبني مما املوقف الشرعي الذي ادعيتموه عار  عن الدليل  نّ إ :جي د عليه

مفر كم واستقر عليكم وال رجع يف حنر  Xوالتعارض الذي أوردمتوه على اإلمام املهدي  ،سبق
وهو احلكيم وحجة اهلل  ،X، والتناقض بنّي يف كالمكم ال يف كالم اإلمام املهدي لكم منه

 .وعلى أهل األرض شاءوا أم أبوا عليكم
 

خريًا نقول ملن لبس غري ثوبه وتنطع للرد على فتوى املراجع ومنها فتوى آية اهلل أو ) :قوله 
وافهم عباراهتا بصورة  قرأ الفتوى بصورة جيدة، نقول له ا(دام ظله)العظمى السيد علي السيستاين 

 (.حد ولكن كل شيء حبسبهأحنتكر العلم على  فنحن ال ،صحيحة مث علق عليها
 :ويرد عليه بعدة نقاط

، فإنين قمت بالرد على فتوى السيد السيستاين بالدليل ن أتباع الدليل أين ما مال منيلحن -2
ري من لبس غ)حاجة إلساءة األدب معي وتصفوين  فيجب الرد عليَّ كذلك وال ،العلمي الواضح
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عن  بدالً  Xبل إين لبست ثوب أئميت وساديت وحجة اهلل عليَّ وتوليت اإلمام املهدي  ،(ثوبه
وأصبحنا نزمر  ،الشخصيات األخرى اليت مل جنن منها إال التفرق والتمزق وتسلط األعداء علينا

وكأن اهلل هو الذي نص على جواز االنتخابات مبزمار أمريكا وهي الدميقراطية واالنتخابات 
أرواحنا له )ن ثويب التمسك حبجة اهلل صاحب الزمان إف ،واحلكم باألنظمة الوضعية( لسقيفةا)

 .ينزل اهلل تعاىل ورفض الظلم والطواغيت واحلكم مبا مل( الفداء
 .(2)﴾ك  ُهُ  اْلك اِيُ جن  ج رم ْن ل ْ  ي ْحُكْ  ِعم ا أ نْ ز ل  اللَُّه ي ُأجل ئِ ﴿: قال اهلل تعاىل

وتوجيه أنظار اخللق النتظاره وكيفية  Xونذرت نفسي وقلمي للدفاع عن اإلمام املهدي 
 .وتركت الدعوة ملن يغاير ذلك ،يهاتمن التوج نصرته حسب ما ورد عن األئمة 

 .مما تلبسون أين أتشرف بلبسه وأبر إليس ثوبكم فن زعمتم أن هذا الثوب إف
الرد على العلماء فما دام األمر ليس من ضروريات الدين فلكل شخص احلق أما قضية  -1

، (ىل ما قيل وال تنظروا إىل من قالانظروا إ: )ه باحلجة والدليل الواضح واحلكمةيف طرح ما لدي
 .ى وشبهوه بتقليد اليهود لعلمائهمحذرونا من التقليد األعم وعرتته الطاهرة  والرسول 

تىأجلوا الق آن غي  أن  :خاللأتخوف عل  أرمى  رمن عضدي ثالث  إن أشد رما) :وعنه 
 .(1) (...جتىبضوا زلة الضال  ،تأجيله

، عن أيب عقيلة ، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن أيوبوعن حممد بن حيىي
، جإياك أن إياك جال ياسة: Xقال أبو عبد اهلل ) :قال ،الصرييف، عن كرام، عن أيب محزة الثمايل

، وأما أن أطأ أعقاب الرجال أما الرياسة فقد عرفتها ،علت فداكج: ، قلتأ أعقاب ال والتط
، إياك أن ليس تيث تذهب:  يدي إال مما وطئت أعقاب الرجال، فقال يلفما ثلثا ما يف
 .( ) (دجن الحجة يىصدقه ي  ك  رما قال تنصب روال  
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فلم  مرة أخرى وتأملتها طويالً  ين قد قبلت نصيحتكم وقرأت فتوى السيد السيستاينإ - 
تتفكرون يف حالكم ويف  ، وليتكم أيضاً رته لكم يف هذا الرد والرد األولفهم منها سوى ما سطأ

نصفونا أو  ،احلق يقال ولو على النفس نّ إف ،يأخذكم التعصب والكيل مبكيالنيهذه الفتوى وال 
 .يرمحكم اهلل تعاىل

 ..وأخرياً 
إذا أردمت  ،(مركز البحوث العقائدية)وباخلصوص إىل  ،ينوب عنه من إىل السيد السيستاين أو

، ستدالل يف هذا املوضوع العقائديالرد على هذه األسطر فاختاروا لذلك شخص له باع يف اال
السيد  ن الذي اخرتمتوه للرد على ردنا على فتوىإف. نستغين عن اخلوض يف سفاسف الكالمحىت 

نه أراد أن يلتمس التخرجيات لفتوى إ، و أراد أن يبني فأهبمفسد و أالسيستاين أراد أن يصلح ف
ال  وذلك بعد ارجتاف قلمه فسطر الكالم مبعثراً  ،السيد السيستاين فرد عليها من حيث ال يعلم

 .من ذيل رأسيكاد يعرف له 
ن جيعلنا من أنصاره أو  ،Xنسأل اهلل تعاىل أن يعجل فرجنا بقيام احلجة بن احلسن  خراً آو 

 .ن يعز املؤمنني ويلعن الكاذبني وخيذل الكافرين ومن هادهنم ورضي مبقولتهمأو  ،وأعوانه
 .له الطيبني الطاهرينآوصلى اهلل على حممد و  ،ب العاملنيواحلمد هلل ر 
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