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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 :)ع(  إلمام الصادققال ا

يش حت�ى ي�أتي النج�ف فيخ�رج إلي�ه م�ن الكوف�ة ج�  )ع(قدم الق�ائم ي( 
األربع���اء في���دعوهم ، وذل���ك ي���وم ه، والن���اس مع���الس���فياني وأص���حابه

 م�ن ح�اجني ف�ي هللا: يخبرهم أنه مظلوم مقه�ور ويق�ولويناشدهم حقه و
ارجع من حيث شئت ال حاجة لن�ا : فيقولون ،......فأنا أولى الناس بال 

  .)0F1( ).... ، قد خبرناكم واختبرناكمفيك

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
): ع(، معجم أحاديث اإلمام المه�دي 103ص 1ج: الناصب ، إلزام387ص 52ج: بحار األنوار -1
 .43ص 4ج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9.................................... نصيحة إلى طلبة الحوزات العلمية وإلى كل من يطلب حق 

 

 

 

 



 نصيحة 

 لى كل من يطلب الحقإو طلبة الحوزات العلمية إلى
ا من طلبة الحوزات العلمية في النجف وفي قم وفي كل مكان أن يقبلو رجوأ

نزلوا كالم آل محمد حيث أمرهم ن يُ ، وأليممني هذه النصيحة بين يدي عذاب أ
  .ريح للهشيم فيندموا والت حين ندمهللا وال يذروا الحكمة اليمانية ذرو ال

 أقل فلينصفوا وال، )1F1(﴾لَُكْم َناِصٌح أَِمينٌ أَُبلُِّغُكْم ِرَساالِت َربِّي َوأََنا ﴿ يا قوم
ِحيمِ ﴿أنفسهم كملكة سبأ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُه بِْسِم هللاَّ ُه ِمْن ُسلَْيَماَن َوإِنَّ  .)2F2(﴾إِنَّ

ج�اء ب�أمر  )ع(إذا قام  القائم : (قال ،)ع(عن أبي عبد هللا  روى أبو خديجة
 . )3F3()في بدو اإلسالم إلى أمر جديد )ص(جديد، كما دعا رسول هللا 

الس�تقبال نفس�ه  أأن يهي� عندما يقرأ هذه الرواية أي إنسان يطلب الحق فالب�د
بع�ض الرواي�ات وص�فت أم�ر الق�ائم  ب�ل إنّ  ،أمر جديد غير ما هو مألوف عنده

كما ب�دأ فط�وبى  وسيعود غريباً  بدأ اإلسالم غريباً (بالغريب وأصحابه بالغرباء 
 .)4F4( )للغرباء

وف��ق م��ا تري��د ه��ي  )ع(ك��ل فئ��ة تري��د أن ي��أتي اإلم��ام  ،ولك��ن م��ع األس��ف 
ع��ن  )ع(ب��ل والب��د أن ي��أتي اإلم��ام  ،)ع(روه��ا لقيام��ه وبحس��ب الخط��ة الت��ي قرّ 

ف�إذا ج�اء ، )5F5(﴾ُك�لُّ ِح�ْزٍب ِبَم�ا لَ�َدْيِهْم َفِرُح�ونَ ﴿: وهكذا ،تباعهأروا طريق من قرّ 
َل َه��َذا اْلقُ��ْرآُن َعلَ��ى َرُج��ٍل ِم��َن اْلَق��ْرَيَتْيِن َق��الُوا لَ��ْوال اإلم��ام م��ن طري��ق آخ��ر ﴿ ُن��زِّ

     . )6F6(﴾َعِظيمٍ 

 ،ة ل�م تخط�ر بب�الهم وب�أمر جدي�د فه�ذا ال يك�ون اإلم�ام عن�دهموإذا جاء بخطّ 
   :قوله تعالى وكأنّ  ،والبد أن يواجه بالتكذيب والسخرية واالستهزاء

                                                           
 .68: األعراف -1
 .30: النمل -2
 4ج): ع(، معجم أحاديث اإلمام المهدي 338ص 52ج: ، بحار األنوار384ص 2ج: اإلرشاد -3

 .53ص
، 274ص 1ج): ع(معجم أحاديث اإلمام المهدي  ،229ص 9ج: نيل األوطار للشوكاني -4

 .138ص 4ج: )ع(موسوعة أحاديث أهل البيت 
 .53: المؤمنون -5
 .31:الزخرف -6
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ل�م  ،)7F1(﴾َيا َحْسَرًة َعلَى اْلِعَباِد َما َيأِْتيِهْم ِم�ْن َرُس�وٍل إِالَّ َك�اُنوا ِب�ِه َيْس�َتْهِزُئونَ  ﴿
وهك��ذا حت��ى ينته��ي به��م األم��ر إل��ى قت��ال اإلم��ام ، يق��رع أس��ماعهم وال يعن��يهم

  .)ع(المهدي 

س�ار إل�ى الكوف�ة فيخ�رج منه�ا بض�عة  )ع(إذا ق�ام الق�ائم ( :)ع(فعن الباقر 
رج�ع م�ن حي�ث جئ�ت إ :فيقول�ون ل�ه ،س يدعون البترية عليهم السالحألف نف

ث�م  ،فيضع فيهم الس�يف حت�ى ي�أتي عل�ى آخ�رهم ،فال حاجة لنا في بني فاطمة
يدخل الكوفة فيقتل بها كل منافق مرتاب ويهدم قصورها ويقتل مقاتليها حت�ى 

 .)8F2( )وعال يرضى هللا عزّ 

رج�ع إ(أن يواج�ه اإلم�ام بق�ول  وهذه نصيحة لكل من يخاف المعاد وال يريد
  .)يابن فاطمة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

حم����د وآل محم����د األئم����ة وص����لى هللا عل����ى موالحم����د هللا رب الع����المين، 
 .... والمهديين

ُهَو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكَتاَب ِمْن�ُه آَي�اٌت ُمْحَكَم�اٌت ُه�نَّ أُمُّ اْلِكَت�اِب ﴿ :قال تعالى
ِبُع�وَن َم�ا َتَش�اَبَه ِمْن�ُه اْبِتَغ�اَء اْلِفْتَن�ِة  ا الَِّذيَن ِفي قُلُوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَّ َوأَُخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفأَمَّ

�ا ِب�ِه ُك�لٌّ َواْبِتَغاَء َتأِْويلِِه َوَما َيْعلَُم  اِسُخوَن ِفي اْلِعْل�ِم َيقُولُ�وَن آَمنَّ ُ َوالرَّ َتأِْويلَُه إِالَّ هللاَّ
ُر إِالَّ أُولُو اْألَْلَبابِ  كَّ َنا َوَما َيذَّ  .)9F1(﴾ِمْن ِعْنِد َربِّ

وه�ذا  ،ك�الم هللا س�بحانه وتع�الى في�ه متش�ابه نّ فيه متشابه كما أ )ع(هم كالم
للمتشابه فيم�ا يخ�ص ص�احب ه�ذا األم�ر  )ع( هموما أحوج ،)10F2( )ع(هم ورد عن

اً إنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرّ  .....( )ع(ر اإلمام الرضا وكما عبّ  ،)ع(
 . )11F3())ع(خذ برقبة صاحب هذا األمر ألكم و

لى محكمه فقد هدي إلى ص�راط إمن رد متشابه القرآن ( :)ع(وعن الرضا 
ف�ي أخبارن�ا محك�م كمحك�م الق�رآن ومتش�ابه كمتش�ابه  إنّ  )ع(ثم قال  ،مستقيم

                                                           
 .7: آل عمران -1
حدثنا : إّن لكالمهم سبعين وجهاً، فقد روى الصفار في بصائر الدرجات، قال )ع(هم فلقد روي عن -2

محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن أيوب أخي أديم، عن حمران بن أعين، 
: بصائر الدرجات) قال إني أتكلم على سبعين وجهاً لي من كلها المخرج: (، قالυعن أبي عبد هللا 

 .349ص 
حدثنا عبد هللا عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن علي بن أبي حمزة، : وروى أيضاً 

بحرف، فقلت أنا  υفبينا نحن قعود إذ تكلم أبو عبد هللا  υدخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد هللا : قال
هي، ثم فنظر في وج: قال. هذا مما أحمله إلى الشيعة، هذا وهللا حديث لم أسمع مثله قط: في نفسي

) إني ألتكلم بالحرف الواحد لي فيه سبعون وجهاً إن شئت أخذت كذا وإن شئت أخذت كذا: (قال
 . 349ص : بصائر الدرجات

حدثنا محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن محمد بن : وروى أيضاً 
بصائر ) وجها لنا من كلها المخرج إّنا لنتكلم بالكلمة بها سبعون: (، قالυمسلم، عن أبي عبد هللا 

 .349ص : الدرجات
قال أنتم أفقه : (υحدثنا أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن األحول، عن أبي عبد هللا 

 . 349ص: بصائر الدرجات) الناس ما عرفتم معاني كالمنا إّن كالمنا لينصرف على سبعين وجهاً 
 .110ص 52ج: ، بحار األنوار380ص: قرب اإلسناد -3
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وال تتبع��وا متش��ابهها دون محكمه��ا  ،ل��ى محكمه��اإوا متش��ابهها الق��رآن ف��ردّ 
 .)12F1( )فتضلوا

خل�ص نيت�ه ل س�بحانه وتع�الى وأراد الخ�وض أفاإلنسان غير المعص�وم ل�و 
 )ع(وبالخص�وص ف�ي م�ا ورد ع�ن قض�ية ص�احب األم�ر  )ع(هم في فهم كالم

وإذا أصاب فه�م أم�ر م�ا فقطع�اً س�يقع  ،وقع في سوء الفهم جملة وتفصيالً  لربما
فم�ا  ،الباطل على عقله كونه غي�ر معص�وم لورود ؛الخطأ منه في فهم أمر آخر

  !؟ ب ألمر ويتحامل على أمر وهو يجهلهما معاً بالك فيمن يتعصّ 

أح��د ال��ذين  ه ح��دث ف��ي ي��وم أنّ ّن��أيعل��م  )ع(هم ولع��ل م��ن خ��اض ف��ي رواي��ات
لع�ل ( )ع(فأرس�ل إلي�ه اإلم�ام  ،ظلموا أنفسهم كتب كتاباً في تفنيد القرآن الك�ريم

ف�اتعظ ه�ذا الش�خص  ،)13F2( )المتكلم أراد شيئاً من كالم�ه غي�ر ال�ذي فهمت�ه أن�ت
  .ق كتابه الباطلومزّ 

لع�ل ( )ع(فاسأل هذا السؤال أيضاً لكل من يكت�ب ف�ي قض�ية اإلم�ام المه�دي 
أراد ش�يئاً م�ن كالم�ه غي�ر ال�ذي فهمت�ه  -)ع(  واألئم�ةوهم الرسول  - المتكلم

   .)أنت

                                                           
، مستدرك 115ص 27ج): آل البيت(، وسائل الشيعة 261ص 2ج: عيون أخبار الرضا -1

 .345ص17ج: الوسائل
أبو القاسم الكوفي في كتاب التبديل إّن إسحاق الكندي كان فيلسوف : (روى ابن شهر آشوب، قال -2

في منزله وأن بعض  العراق في زمانه أخذ في تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفّرد به
أما فيكم رجل رشيد يردع ): ع(تالمذته دخل يوماً على اإلمام الحسن العسكري فقال له أبو محمد 

نحن من تالمذته كيف يجوز منا : فقال التلميذ أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله القرآن،
: نعم، قال: ؟ قال ا ألقيه إليكأتؤدي إليه م: االعتراض عليه في هذا أو في غيره، فقال له أبو محمد

فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعت األنسة في ذلك فقل قد 
حضرتني مسألة أسألك عنها فإنه يستدعي ذلك منك فقل له أن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل 

ها إنك ذهبت إليها ؟ فإنه سيقول لك يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننت
فما يدريك لعله قد أراد غير الذي : إنه من الجائز ألنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل له

فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه  .ذهبت أنت إليه فيكون واضعاً لغير معانيه
ر في نفسه ورأى ذلك محتمالً في اللغة وسائغاً في النظر، أعد علي، فأعاد عليه فتفكّ : المسألة فقال له

كال : إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك، فقال: أقسمت عليك إالّ أخبرتني من أين لك ؟ فقال: فقال
أمرني به أبو : ما مثلك من اهتدى إلى هذا وال من بلغ هذه المنزلة، فعرفني من أين لك هذا ؟ فقال

به وما كان ليخرج مثل هذا إالّ من ذلك البيت، ثم إنه دعا بالنار وأحرق اآلن جئت : محمد، فقال
 .392ص 10ج: ، بحار األنوار525ص 3ج: مناقب آل أبي طالب) جميع ما كان ألفه
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متش�ابه كالمه�م إل�ى محك�م  )ع(وهل أرجعت يا من تكتب في قض�ية اإلم�ام 
 كالمهم ؟

رواية علي بن محمد السمري محكمة أم متش�ابهة ؟ ف�إن  نّ واآلن أسال هل أ
كثي�رة ف�ي  نٍ م�ن العلم�اء مع�الق�د ص�نف كثي�ر  :، أق�ولن�ىقلت محكمة بينة المع

) رحم�ه هللا(والس�يد الص�در  ،)رحمه هللا(، منهم السيد مصطفى الكاظمي فهمها
 . وغيرهم

ن والل��بس ف��ال تك�� وه��ذا ي��دل عل��ى ع��دم وض��وح معناه��ا له��م بش��كل ال يقب��ل
نك وقعت في فهم خاطئ للرواية ؟ ث�م أال تعل�م أ، فهل يمكن محكمة بل متشابهة

، ة عل�ى وج�ود س�فير قب�ل قي�ام اإلم�امدال�نة المعن�ى ه توجد روايات محكمة بيّ نّ أ
يكون لصاحب ( :)ع(، عن الباقر اً وهذا مثال منها، فقط للذكرىوهي كثيرة جدّ 

 -بي�ده إل�ى ناحي�ة ذي ط�وى  أوأوم� -هذا األم�ر غيب�ة ف�ي بع�ض ه�ذه الش�عاب 
يلق��ى بع��ض  حت��ى إذا ك��ان قب��ل خروج��ه أت��ى الم��ولى ال��ذي ك��ان مع��ه حت��ى

: ، فيق�ولنح�و م�ن أربع�ين رج�الً : ك�م أن�تم هاهن�ا ؟ فيقول�ون: قولفي، أصحابه
و ن�اوى بن�ا الجب�ال لناويناه�ا وهللا ل�: أن�تم ل�و رأي�تم ص�احبكم ؟ فيقول�ون كيف

يروا إل�ى رؤس�ائكم أو خي�اركم عش�رة، أش�: معه، ثم يأتيهم من القابل�ة ويق�ول
لت��ي ، ويع��دهم الليل��ة ات��ى يلق��وا ص��احبهم، فينطل��ق به��م حفيش��يرون ل��ه إل��يهم

 .)14F1( )تليها

ا ورواه�� ،وف��ي قص��ة الجزي��رة الخض��راء الت��ي نقله��ا ثق��اة م��ن علم��اء الش��يعة
 :منهم ،كبار علماء الشيعة في مصنفاتهم

  ).172ص 2ج :النجم الثاقب(الميرزا النوري في  -

  ).78ص 1ج: مجالس المؤمنين(والسيد نور هللا التستري في  -

  ).85ص 2ج: إلزام الناصب(والشيخ علي الحائري في  -

  ).729ص: حديقة الشيعة(ردبيلي في س األوالمقدّ  -

  ).300ص: نوادر األخبار(والفيض الكاشاني في  -

                                                           
، 341ص 52ج: ، عنه بحار األنوار56ص 2ج: ، تفسير العياشي187ص: غيبة النعماني -1

 .2ص 5ج: معجم أحاديث اإلمام المهدي



 
 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي ..............................................  16

  .والشهيد األول محمد بن مكي -

  .))ع(تبصرة الوالي في من رأى القائم المهدي (والسيد هاشم البحراني في  -

  .هداية األمةفي تفسير األئمة ل األصفهانيومنهم العالمة الميرزا الرضا  -

  ).371ص 7ج: إثبات الهداة(ومنهم الحر العاملي في  -

  .ومنهم المحقق الكركي -

: بح�ث ص�الة الجمع�ة(ومنهم مؤسس المدرسة األصولية الوحيد البهبه�اني ف�ي  -
 ).221ص

  .يد عبد هللا شّبر في جالء العيونوالس -

الفوائ�د (ومنهم الس�يد مه�دي بح�ر العل�وم ص�احب الكرام�ات والمقام�ات ف�ي  -
  ).136ص 3ج: الرجالية

 :ه�ذا نص�ه )ع(نقل بيان لرواية علي بن محمد السمري عن اإلمام المهدي يُ 
أنه ق�ال  )ع(فقلت يا سيدي قد روينا عن مشايخنا أنه روي عن صاحب األمر (

 ؟ لما أمر بالغيبة الكبرى من رآني بعد غيبتي فق�د ك�ذب فكي�ف وف�يكم م�ن ي�راه
إنما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أه�ل بيت�ه  )ع(إنه  ،صدقت :فقال

ع��ن  الش��يعة يمن��ع بعض��ها بعض��اً  نّ إغي��رهم م��ن فراعن��ة بن��ي العب��اس حت��ى و
ه األعداء وبالدن�ا نائي�ة يس منآة ووفي هذا الزمان تطاولت المدّ  ،ث بذكرهالتحدّ 

ال يق��در أح��د م��ن األع��داء عل��ى  )ع(ببركت��ه و ،عن��ائهمع��نهم وع��ن ظلمه��م و
 . )15F1()الوصول إلينا

القاع�دة  إنّ : أقول من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ،بهذا وإذا لم تكتفِ 
القض�ية المهمل�ة بق�وة  إنّ : (القوم ف�ي المنط�ق واألص�ول ه�ي هاالعقلية التي يقرّ 

فم�ن ادع�ى المش�اهدة (، والقضية الموجودة في رواية الس�مري وه�ي )الجزئية
ه��ي بق��وة ف ،قض��ية مهمل��ة) قب��ل خ��روج الس��فياني والص��يحة فه��و ك��ذاب مفت��ر

ف�بعض م�ن ادع�ى المش�اهدة قب�ل خ�روج الس�فياني : (الجزئية، أي تك�ون هك�ذا
ب��ل توج��د  ،ي��ة تفي��د كليته�ا، وال توج��د قرين�ة خارج)مفت��ر والص�يحة فه��و ك�ذاب

وه��ي الرواي��ات الدال��ة عل��ى إرس��ال اإلم��ام  ،قرين��ة خارجي��ة دال��ة عل��ى جزئيته��ا
                                                           

 .82ص 2ج: ، إلزام الناصب171ص 52ج: ألنواربحار ا -1
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(ت ومنه�ا الرواي�ة الت�ي م�رّ  ،م�ن يمثل�ه ف�ي فت�رة م�ا قب�ل القي�ام )ع(المهدي 
16F

1( ،
(ورواية اليماني وغيرها كثير

17F

2(. 

: لم يطلع على المنطق واألص�ول أق�ولكثر وخصوصاً لمن أح األمر وليتضّ 
ف��إذا (، ا كلي��ة أو جزئي��ةّم��إرة والمس��وّ  ،أو مهمل��ةا تك��ون مس��ورة ّم��إالقض��ية  إنّ 

ألن�ك ب�دأتها  ؛قض�ية كلي�ة، فه�ذه )فه�و ك�اذب… كل من ي�دعي المش�اهدة  :قلت
ه��ذه قض��ية ، ف)فه��و ك��اذب… بع��ض م��ن ي��دعي المش��اهدة : وإذا قل��ت( .بك��ل

ا إذا أهمل�ت القض�ية ول�م تجع�ل له�ا س�ور ك�ل أو أمّ  .ك بدأتها ببعضألنّ  ؛جزئية
إذا كانت هناك قرينة خارجية  فال تفيد الكلية إالّ  ،بعض فهي تكون بقوة الجزئية

جزئيته��ا ل��م توج��د ه��ذه القرين��ة ووج��دت قرين��ة عل��ى  ف��إن ،دال��ة عل��ى كليته��ا
وال توج�د قرين�ة ت�دل  ،مهمل�ة )18F3( ، والقض�ية أع�الهأصبحت هذه القضية جزئي�ة

 .)19F4( ))ع(وه�ي رواي�ات األئم�ة (بل توجد قرينة تدل على جزئيتها  ،على كليتها
م�ن  نها جزئية، وبهذا ال تدل رواية السمري على انقط�اع الس�فارة الل أفيتحصّ 

  .، والحمد ل وحدهقريب وال من بعيد

ي��ف يض��رب ب��المحكم ع��رض وك!!! فكي��ف يرج��ع المحك��م إل��ى المتش��ابه ؟
  !!!الجدار ؟

ِبُع�وَن َم�ا َتَش�اَبَه ِمْن�ُه اْبِتَغ�اَء اْلفِ ﴿ :قال تعالى ا الَِّذيَن ِف�ي قُلُ�وِبِهْم َزْي�ٌغ َفَيتَّ ْتَن�ِة َفأَمَّ
(َواْبِتَغاَء َتأِْويلِِه﴾

20F

5(. 

ح بع�ض م�ن كت�ب ع�ن قض�ية ل ه�ل اليم�اني بع�د الص�يحة كم�ا ص�رّ أس�اث�م 
 )21F6( ؟ )ع(اإلمام 

                                                           
 ) .ع(وهي الرواية المتقّدمة المروية عن اإلمام الباقر  -1
، ككتاب اليماني حجة هللا، والوصية والوصي أحمد )ع(راجع إصدارات أنصار اإلمام المهدي  -2

 ).ع(المهدي  الحسن، وجامع األدلة، وغيرها من الكتب التي يجدها الباحث في موقع أنصار اإلمام
 ).فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كّذاب مفتر): (ع(أي قوله  -3
، وكتاب قراءة جديدة في رواية السمري، )ع(راجع كتاب الرد القاصم على منكري رؤية القائم  -4

 .في ذلك، فقد أورد اإلخوة حفظهم هللا الروايات )ع(وغيره من إصدارات أنصار اإلمام المهدي 
 .7: آل عمران -5
وكذا ينبغي عليهم تكذيب من يدعي أّنه : (ومن ذلك البعض هو الشيخ إسحاق الفياض حيث قال -6

اليماني أو الخراساني أو صاحب النفس الزكية فإن تلك الشخصيات المباركة ال تظهر إالّ بعد 
 .المهدي، زادهم هللا توفيقاً من إصدارات أنصار اإلمام ) لعلكم تهتدون(، راجع كتاب )الصيحة

، حيث قال تعليقاً على 15ص: وكما صّرح بذلك الشيخ محمد السند في كتابه فقه عالئم الظهور
أّنها تحّدد عالمة : األولى :وفي الرواية جملة نقاط: ()ع(رواية اليماني المروية عن اإلمام الباقر



 
 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي ..............................................  18

في  -قيامه  أي -وخروج اليماني ،الصيحة في رمضان إنّ : إذن التفت
يكون خروج  -أي في رجب الذي بعدها  -فإذا كان بعد الصيحة . رجب

 )ع(قيام اإلمام  نّ ؛ ألعلى أساس هذا الفهم الخاطئ )ع(اليماني بعد قيام اإلمام 
  .م، وهذا بّينوشهر رجب يأتي بعد محرّ م، في محرّ 

ب رسول اإلمام المهدي نا مأمورون أن نكذّ إن :وسبحان هللا بعضهم يقول
( مهما أوتي من العلم بحسب رواية السمري )ع(

22F

 )ع(األئمة  ، متناسين أنّ )1
 .عرف بالعلمالذي يأتي يُ  نّ بينوا أ

                                                                                                                                                                               
، وقد ذكر في أوصاف تلك الصيحة، والتي اليماني بعالمة الظهور الحتمّية، وهي الصيحة السماوية

هي نداء جبرئيل من السماء أّنه يسمعه أهل األرض، كّل أهل لغة بلغتهم، واستيالء السفياني على 
وهذا التحديد يقطع  .الشام، وهكذا التحديد للخراساني الذي قد يعّبر عنه في روايات اُخرى بالحسني

يحة والنداء من السماء، وقبل استيالء السفياني على الطريق على أدعياء هذين االسمين قبل الص
 .)الشام

ومن ذلك البعض هو السيد كاظم الحائري في جوابه لسؤال وجه إليه، وإليك أيها القارئ الكريم  -1
إلى مكتب المرجع الديني سماحة آية هللا العظمى السيد كاظم الحسيني : (نص السؤال والجواب

 الحائري 
  وبركاته سالم عيكم ورحمة هللا

من أهالي البصرة ) أحمد الحسن(ظهر في العراق شخص يسمى : لدينا سؤال نطرحه عليكم وهو
، ودليله على دعواه )ع(ورسوله إلى الناس، ويأخذ البيعة لإلمام ) ع(يدعي أنه ابن اإلمام المهدي 

اتبعه بعض الناس فما وإحياء الموتى وفلق القمر، وشعاره النجمة اإلسرائيلية، و) ع(لقاءه باإلمام 
 . ردكم عليه ؟ علماً أنه يدعو كل العلماء للمباهلة ومنهم جناب السيد

 هـ 1426/ رجب / 1 جمع من مقلديكم
 الجواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم
أناب عنه السفراء األربعة، األول عثمان بن سعيد العمري، الثاني ) ع(ثبت بالقطع واليقين إن اإلمام 

العمري، الثالث أبو القاسم الحسين ابن روح، الرابع علي بن محمد السمري محمد بن عثمان 
: وإمضاءه يقول فيه) ع(، وقبل وفاة السمري بستة أيام خرج كتاب بخط اإلمام )رضوان هللا عليهم(
أعظم هللا أجر إخوانك فيك، فإنك ميت لست، وقد وقعت الغيبة التامة فال توص إلى أحد من بعدك، (

وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة فمن ادعى ... قع الصيحة ويظهر السفياني وال ظهور ت
 ....)المشاهدة قبل الصيحة وظهور السفياني فكذبوه 

في زمن الغيبة الكبرى، وإليك نص ) ع(بتكذيب مدعي المشاهدة لإلمام المهدي  كما وأفتى السيستاني
بسمه تعالى؛ إّن الموقف الشرعي تجاه من يزعم اللقاء بإمام العصر أرواحنا فداه، : (تلك الفتوى

مباشرة أو عن طريق الرؤيا في زمن الغيبة الكبرى يتمثل في عدم تصديقه فيما يدعيه وعدم األخذ 
بل واإلنكار عليه فيما يحكيه عنه صلوات هللا وسالمه . ه إليه عليه السالم من أوامر وغيرهابما ينسب

عليه من األمور المعلومة بطالنها كبعض ما ذكر أعاله، ونحن نهيب بإخواننا المؤمنين وفقهم هللا 
نحو من  لمراضيه أن ال ينساقوا وراء مثل هذه الدعاوي وال يساهموا في نشرها والترويج لها بأي

األنحاء وننصحهم بالتحّرز عن أصحابها وأتباعهم ما لم يتركوا هذا السبيل، ونتضّرع إلى هللا تبارك 
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لصاحب هذا  إنّ ( :يقول )ع(عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد هللا  
 يقال هلك في أي وادٍ األخرى ، ويرجع في إحداهما إلى أهله :األمر غيبتين

ادعى مدع فاسألوه عن تلك  إنّ  :قال ؟ كيف نصنع إذا كان ذلك :قلت .سلك
  .)23F1( )العظائم التي يجيب فيها مثله

إذا مض�ى اإلم�ام الق�ائم م�ن : ()ع(قلت ألبي جعفر  :قال ،وعن أبي الجارود
 راق وإق�راراإلط�باله�دى و :قال؟ ء بعده  يعرف من يجيء  أهل البيت فبأي شي

  .)24F2( )أجاب ء بين صدفيها إالّ  ال يسأل عن شيآل محمد له بالفضل و

والشيخ علي الكوراني عندما سأله أحدهم ف�ي قن�اة س�حر الفض�ائية ع�ن ه�ذه 
 ،)ع(أبان على أبي عب�د هللا دخلت أنا و :قال ،حضرميعن أبي بكر ال(الرواية 

اجلس�وا ف�ي  :ذلك ح�ين ظه�رت الراي�ات الس�ود بخراس�ان فقلن�ا م�ا ت�رى فق�الو
 .)25F3( )بيوتكم فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسالح

يف هو اإلمام أو من يمثله الذي يقوم بالس نّ نحن نعلم أ :وقال ذلك الشخص
 ،ى في زمن الظهوركلهم متوفّ  )ع(، واألئمة إلى الحسن العسكري مباشرة

فهل هذه الرؤى  ،بالرؤيا إالّ ه ال يكون اجتماعهم على صاحب الحق نّ أفالظاهر 
فيها  )ع(ويقولون  ،)ع(التي يراها كثير من الناس بالرسول والزهراء واألئمة 

وبالتالي يجب  ،على صاحب الحق )ع(هم حمد الحسن حق تمثل اجتماعأ إنّ 
         ؟ حمد الحسنأنصرة 

أي اجتم��اع بن��ي فاطم��ة وه��م  ،اجتم��اعهم إنّ  :فأج��اب الش��يخ عل��ي الك��وراني
  !!سادة الهاشميينال

                                                                                                                                                                               
رمضان  21.ويجعلنا من أنصاره وأعوانه) ع(وتعالى أن يعجل في فرج إمامنا صاحب العصر 

 ).هـ 1422
 .157ص 52ج: ، عنه بحار األنوار178ص: غيبة النعماني -1
 25ج: ، بحار األنوار200ص: ، الخصال137ص: ، اإلمامة والتبصرة250ص: نيغيبة النعما -2

 .139ص
): ع(، معجم أحاديث اإلمام المهدي 138ص 52ج:بحار األنوار: ، عنه203ص: غيبة النعماني -3
 .465ص 3ج
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من الس�ادة الهاش�ميين ال  اً كثير نّ الشيخ الكوراني ال يعلم أ وكأنّ  ،سبحان هللا
 : وهذا مثال منها فقط ،)26F1( ت روايات على ذلككما نصّ  )ع(ينصرون اإلمام 

دخل�ت عل�ى  )ع(لم�ا مض�ى عل�ي ب�ن الحس�ين ( :ق�ال ،عن أبي خالد الك�ابلي
اعي إل�ى أبي�ك جعلت فداك قد عرف�ت انقط�: فقلت له ،)ع(محمد بن علي الباقر 

: قل��ت ؟ ذاص��دقت ي��ا أب��ا خال��د فتري��د م��ا: ق��ال. وحش��تي م��ن الن��اسأنس��ي ب��ه وو
رأيت�ه ف�ي بع�ض  جعلت فداك لقد وصف لي أبوك صاحب هذا األمر بص�فة ل�و

أري�د أن تس�ميه ل�ي : قل�ت ؟ فتري�د م�اذا ي�ا أب�ا خال�د: ق�ال. الطريق ألخذت بي�ده
، ولق�د و هللا ي�ا أب�ا خال�د ع�ن س�ؤال مجه�دس�ألتني  :فق�ال. حتى أعرف�ه باس�مه

لق�د ، ولحدثتك به أحداً  ثاً لو كنت محدّ و به أحداً  سألتني عن أمر ما كنت محدثاً 
بن�ي فاطم�ة عرف�وه حرص��وا عل�ى أن يقطع�وه بض��عة  س�ألتني ع�ن أم�ر ل��و أنّ 

 .)27F2( )بضعة

 نّ ، فالظ��اهر أأكم��ل الش��يخ عل��ي الك��وراني إجابت��ه أن��ه ال يعتم��د عل��ى ظ��نو
 !!! حسن أحوالها ظن عند الشيخ علي الكوراني في أ )ع(الرؤيا بالمعصوم 

، ب�ل يح�اولون التك�ذيب  يجعلون البحث عن الحقيقة هدفهمهم ال ،سبحان هللا
  !!ن كانوا غير مقتنعين بها إطريقة حتى و بأيّ 

ن وكم�ا تب�يّ  ،بالرؤي�ا اً وثيق اً مرتبطة ارتباط )ع(قضية اإلمام المهدي  نّ فمع أ
(من الرواية السابقة 

28F

 : بذلك )ع(وكما صرح اإلمام الرضا ، )3

ث�م ق�ال  ،مس�كأع�ن مس�الة الرؤي�ا ف )ع(لت الرضا أس( :قال ،فعن البيزنطي
خذ برقبة صاحب هذا األمر أاً لكم وإنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرّ ( :)ع(
  .)29F4( ))ع(

                                                           
كما يأتي تخريج الرواية في ) ع(علماً أّنه روى ذلك في كتابه معجم أحاديث اإلمام المهدي  -1

 .ش اآلتيالهام
 3ج: ، معجم أحاديث اإلمام المهدي31ص 51ج: ، عنه بحار األنوار299ص : الغيبة للنعماني -2

 .229ص
فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا ( :التي يقول فيها) ع(رواية اإلمام الصادق  )ع(يعني  -3

 ).إلينا بالسالح
 .104ص: ، مختصر بصائر الدرجات380ص: ، قرب اإلسناد224ص 2ج :الكافي  -4
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ومع ذلك يحاولون بكل  ربط الرؤيا برقبة صاحب هذا األمر،فاإلمام إذاً ي
، وهو الرؤيا والتي صدقها واعتمدها همال هذا الدليل الملكوتي العظيمطريقة إ

  :وفي القرآن، )ع(القرآن والرسول واألئمة 

َوَقاَل اْلَملُِك إِنِّي أََرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ﴿ -
ْؤيا  ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َوأَُخرَ  َها اْلَمَألُ أَْفُتوِني ِفي ُرْؤياَي إِْن ُكْنُتْم لِلرُّ َياِبَساٍت َيا أَيُّ

  .)30F1(﴾َتْعُبُرونَ 

يُق أَْفِتَن�ا ِف�ي َس�ْبِع َبَق�َراٍت ِس�َماٍن َي�أُْكلُُهنَّ َس�ْبٌع ِعَج�اٌف  و﴿ - دِّ َها الصِّ ُيوُسُف أَيُّ
  .)31F2(﴾لِّي أَْرِجُع إِلَى النَّاِس لََعلَُّهْم َيْعلَُمونَ َوَسْبِع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َوأَُخَر َياِبَساٍت لَعَ 

�ي أَْذَبُح�َك َف�اْنُظْر و﴿ - ْعَي َقاَل َيا ُبَن�يَّ إِنِّ�ي أََرى ِف�ي اْلَمَن�اِم أَنِّ ا َبلََغ َمَعُه السَّ َفلَمَّ
ُ ِمنَ  اِبِرينَ  َماَذا َتَرى َقاَل َيا أََبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني إِْن َشاَء هللاَّ  .)32F3(﴾الصَّ

��ي أََراِن��ي أَْعِص��ُر َخْم��راً َوَق��اَل و﴿ - ��ْجَن َفَتَي��اِن َق��اَل أََح��ُدُهَما إِنِّ َوَدَخ��َل َمَع��ُه السِّ
�ا َن�َراَك  ْئَنا ِبَتأِْويلِِه إِنَّ ْيُر ِمْنُه َنبِّ اْآلَخُر إِنِّي أََراِني أَْحِمُل َفْوَق َرْأِسي ُخْبزاً َتأُْكُل الطَّ

  .)33F4(﴾اْلُمْحِسِنينَ ِمَن 

ْؤيا الَِّتي أََرْيَن�اَك إِالَّ ِفْتَن�ًة و﴿ - َوإِْذ قُْلَنا لََك إِنَّ َربََّك أََحاَط ِبالنَّاِس َوَما َجَعْلَنا الرُّ
فُُهْم َفَما َيِزيُدُهْم إِالَّ ُطْغَياناً َكِبيراً  َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلقُْرآِن َوُنَخوِّ  .)34F5(﴾لِلنَّاِس َوالشَّ

  :بياء والصالحين لتصديقهم الرؤياوهللا سبحانه وتعالى يمدح األن

����ا َك����َذلَِك َنْج����ِزي  َوَناَدْيَن����اهُ أَْن َي����ا إِْب����َراِهيُم ۞﴿ - ْؤي����ا إِنَّ ْقَت الرُّ َق����ْد َص����دَّ
  .)35F6(﴾اْلُمْحِسِنينَ 

َقْت  َوَمْرَيَم اْبَنتَ ﴿ - ِعْمَراَن الَِّتي أَْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَن�ا َوَص�دَّ
َها   .)36F7(﴾ِبَكلَِماِت َربِّ

                                                           
 .43: يوسف -1
 .46: يوسف -2
 .102: الصافات -3
 .36: يوسف -4
 .60: اإلسراء -5
 .105 -104: الصافات -6
 .12: التحريم -7



 
 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي ..............................................  22

يقُ و﴿ - دِّ َها الصِّ    .)37F1(﴾ُيوُسُف أَيُّ

َق��الُوا أَْض��َغاُث أَْح��الٍم َوَم��ا َنْح��ُن ﴿ :اها أض��غاث أح��المبها وس��مّ م م��ن ك��ذّ وي��ذ
 .)38F2(﴾ِبَعالِِمينَ ِبَتأِْويِل اْألَْحالِم 

وهللا س��بحانه وتع��الى ش��هد للم��ؤمنين وع���رض نفس��ه ش��اهداً لل��ذين كف���روا 
وم��ن خي��ر الط��رق الت��ي يعرفه��ا الن��اس لش��هادة هللا س��بحانه  ،برس��االت الرس��ل

  :هي الرؤيا وتعالى

�ا وَ ﴿ - يَن أَْن آِمُنوا ِبي َوِبَرُسولِي َق�الُوا آَمنَّ َن�ا َوإِْذ أَْوَحْيُت إِلَى اْلَحَواِريِّ اْش�َهْد ِبأَنَّ
  .)39F3(﴾ُمْسلُِمونَ 

ُ َشِهيٌد َبْيِني َوَبْيَنُكمْ ﴿ -   .)40F4(﴾قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكَبُر َشَهاَدًة قُِل هللاَّ

ِ َشِهيداً َبْيِني َوَبْيَنُكمْ ﴿ -   .)41F5(﴾َوَيقُوُل الَِّذيَن َكَفُروا لَْسَت ُمْرَسالً قُْل َكَفى ِبالَّ

ِ َش�ْيئاً ُه�َو أَْعلَ�ُم ِبَم�ا ﴿ - أَْم َيقُولُوَن اْفَتَراهُ قُْل إِِن اْفَتَرْيُتُه َفال َتْملُِكوَن لِي ِمَن هللاَّ
ِحيمُ    .)42F6(﴾ُتِفيُضوَن ِفيِه َكَفى ِبِه َشِهيداً َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوُهَو اْلَغفُوُر الرَّ

ِ َشِهيداً َبْيِني َوَبْيَنكُ ﴿ - ُه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيراً َبِصيراً قُْل َكَفى ِبالَّ   .)43F7(﴾ْم إِنَّ

َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك أَْحَس�َن ﴿ :قال تعالى ،حسن القصصأنه الرؤيا ى سبحاوسمّ 
إِْذ  أَْوَحْيَن�ا إِلَْي�َك َه�َذا اْلقُ�ْرآَن َوإِْن ُكْن�َت ِم�ْن َقْبلِ�ِه لَِم�َن اْلَغ�اِفلِيَن  ۞ اْلَقَصِص ِبَما

َقاَل ُيوُسُف َألَِبيِه َيا أََبِت إِنِّي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر َكْوَكباً َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرأَْي�ُتُهْم لِ�ي 
   .)44F8(﴾َساِجِدينَ 

اْقَت��َرَب ﴿ :ق��ال تع��الى ،ه��م المك��ذبون بالرؤي��ا ر ه��ذه اآلي��ات لتع��رف م��نوت��دبّ 
ِهْم ُمْح�َدٍث  لِلنَّاِس ِحَساُبُهْم َوُهْم ِفي َغْفلٍَة ُمْعِرُضوَن ۞ َما َيأِْتيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِّ
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ْج�َوى الَّ�ِذيَن َظلَُم�وا َه�ْل  إِالَّ اْسَتَمُعوهُ َوُه�ْم َيْلَعُب�وَن ۞ وا النَّ الِهَي�ًة قُلُ�وُبُهْم َوأََس�رُّ
ْحَر َوأَْنُتْم ُتْبِصُروَن ۞ َهَذا إِالَّ َبَشٌر ِمْثلُُكمْ  �ي َيْعلَ�ُم اْلَق�ْوَل ِف�ي  أََفَتأُْتوَن السِّ َقاَل َربِّ

ِميُع اْلَعلِيُم ۞ َماِء َواْألَْرِض َوُهَو السَّ َبْل َقالُوا أَْضَغاُث أَْحالٍم َب�ِل اْفَت�َراهُ َب�ْل   السَّ
لُو  .)45F1(﴾نَ ُهَو َشاِعٌر َفْلَيأِْتَنا ِبآَيٍة َكَما أُْرِسَل اْألَوَّ

في القرآن يق�ص علين�ا هللا س�بحانه رؤى كثي�رة وكله�ا ص�ادقة بعض�ها  ،إذن
 … وبعضها …ألنبياء وبعضها لفراعنة وبعضها 

ق وأم موس�ى تص�دّ  ،ق الرؤي�ا، وفرع�ون يص�دّ ق الرؤي�ايص�دّ  )ع(وإبراهيم 
 )ع(كت��اب س��ليمان  نّ فق��د عرف��ت بالرؤي��ا أ ،ق الرؤي��املك��ة س��بأ تص��دّ و ،الرؤي��ا

، فم��ا أحس��ن القص��صوهللا س��بحانه وتع��الى يس��ميها … و… و… كت��اب ك��ريم 
وكي��ف وص��ل بك��م األم��ر إل��ى موافق��ة ؟ ن��تم وأي ص��نف م��ن الن��اس أن��تم أب��الكم 

 )ص( والرس��ول !بوج��ود هللا ف��ي تك��ذيب الرؤي��ا ؟ الم��اديين ال��ذين ال يؤمن��ون
 .)46F2( )فإني أُرى في كل صورة من رآني في المنام فقد رآني،( :يقول

ن يكون صاحب الرؤيا بالرسول ا يضحك الثكلى أنكم تقولون البد أومم
، في الحديث سبحان هللا .هذا العالم الجسماني لتصدق رؤياهقد رآه في  )ص(

ن كانت الصورة إ، حتى ومن رآه فقد رآه حقيقة نّ أ )ص(ن الرسول أعاله يبيّ 
 .الجسمانيعن صورته في هذا العالم بها تختلف  )ص(التي رأى الرسول 

 )ص(ه الناس إلى الدعاء لرؤية رسول هللا يوجّ  )ع(اإلمام الصادق  ثم إنّ  
 )ص(يوجد من شاهد رسول هللا  )ع(، فهل في زمن اإلمام الصادق في المنام

 !في هذا العالم الجسماني ؟

( ولكن حديثاً ما حديث الرواحلِ  ...ودع عنك نهباً صيح في حجراته 
47F

3( 

السيد محمود الحسني يقول البد  الطامة الكبرى حيث إنّ وهلم معي إلى هذه 
ه ، وكأنّ ه علم ظنينّ أمع العلم  ،بعلم األصول )ع(أن يأتي رسول اإلمام المهدي 

  :لم يقرأ قوله تعالى
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َ َعلِ�يٌم ِبَم�ا  َوَما﴿ نَّ ال ُيْغِن�ي ِم�َن اْلَح�قِّ َش�ْيئاً إِنَّ هللاَّ ِبُع أَْكَثُرُهْم إِالَّ َظّناً إِنَّ الظَّ َيتَّ
 .)48F1(﴾َيْفَعلُونَ 

ُ ِبَه�ا ِم�ْن ﴿ :وقوله تعالى ْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما أَْن�َزَل هللاَّ إِْن ِهَي إِالَّ أَْسَماٌء َسمَّ
ِهُم اْلُهَدى ُسْلَطاٍن إِنْ  نَّ َوَما َتْهَوى اْألَْنفُُس َولََقْد َجاَءُهْم ِمْن َربِّ ِبُعوَن إِالَّ الظَّ   .)49F2(﴾َيتَّ

�نَّ ال ُيْغِن�ي ﴿ :وقوله تعالى �نَّ َوإِنَّ الظَّ ِبُع�وَن إِالَّ الظَّ َوَما لَُهْم ِب�ِه ِم�ْن ِعْل�ٍم إِْن َيتَّ
  .)50F3(﴾ِمَن اْلَحقِّ َشْيئاً 

وه�و  ،)رجع ي�ا اب�ن فاطم�ة ه�ذه عقائ�دإ(ات مكتبه وهو أحد إصدار ومع أنّ 
هك���ذا الممه���دون لل���دجال : (الس���يد محم���ود الحس���ني يق���ول الكات���ب م���ن تق���ديم

بمحارب�ة  )ع(والسفياني من أئمة الضاللة يس�عون جاه�دين لمحارب�ة المعص�وم 
 ،)ص(ه المص��طفى أدلت��ه بتهيئ��ة األذه��ان والنف��وس واألرواح ل��رفض دلي��ل ج��دّ 

المراج�ع وأذن�ابهم  نّ نقياد الناس نحو المرجعي�ة وربم�ا أوال يخفى على الجميع ا
الضالين المضلين تعودوا وعودوا الناس على رف�ض أي دع�وى تكش�ف زيفه�م 

 ،تل��ك ال��دعوة ليس��ت م��ن الفق��ه وال م��ن األص��ول نّ أوك��ذبهم وخ��داعهم بادع��اء 
 نّ وادع�اء أ ،ألص�ولذل�ك ال�دليل ف�ي العقائ�د وال يج�ري ف�ي الفق�ه وا وادعاء أنّ 

ص�احب  ، وادع�اء أنّ ن أه�ل الخب�رة م�ن ي�دعو لص�احب الح�قالتقييم يحصل م�
 وادع��اء أنّ  ،ك ال تفه��م ال��دليلألّن�� ؛ل ع��ن دلي��ل توهم��هأوال تس�� ،مالح��ق مت��وهّ 

ما كان ل ينمو فعليكم تركه  نّ أل ؛ه سينتصرنّ إصاحب الحق لو كان على حق ف
رك�ه فإذا ك�ان ل فس�ينمو وإذا نم�ى فس�يقول ل�ك ات ،واالنتظارفي الساحة  وحيداً 

فس�يقولون  ،)ع(كي�ف وه�و اإلم�ام  :قل�ت ل�ه نّ إو ،فإنها مرجعية أو قي�ادة فاس�دة
، أص��بحت ف��ي حي��رة أيه��ا المكل��ف لإلم��ام ل��ك األص��ل ع��دم كون��ه إمام��اً أو نائب��اً 

  .المسكين

 :الحل في مقامين ل ما هو الحل ؟أواآلن تس

وهذه الظروف علي�ك إظه�ار كذب�ه وخداع�ه بأس�لوب  ،في هذا الوقت :األول
به��ا وعلي��ك  ك��ذوبات الت��ي وق��ع وأوقع��كعلم��ي وأخالق��ي ببي��ان التناقض��ات واإل

س ، وهذا األمر واج�ب علي�ك الحتمالي�ة الظه�ور المق�دّ كشف خداعه أمام الناس
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تباعهم�ا أفيكون مثل هذا من مصاديق ال�دجال والس�فياني أو م�ن  ،في أي لحظة
 . )ع(اء المباشر ضد المعصوم فيتفق بالعد

 ،)ع(ف�األمر والحك�م س�يكون للمعص�وم  ،سفي وق�ت الظه�ور المق�دّ  :الثاني
 ن أنّ وم��ن المتع��يّ  .وق��د أش��ارت الرواي��ات إل��ى وض��ع الس��يف وقت��ل مث��ل ه��ؤالء

، ال�ذي تس�تروا ب�ه وخ�دعوا الن�اس ب�ه بعد خلع الزي ال�ديني القتل ال يحصل إالّ 
 )ع(ألن�ه س�يتكرر م�ع المعص�وم  ؛وعظمت�هذكرت ما ذكرت لخطورة الموق�ف 

وم���ن نف���س النج���ف وم���ن المخ���ادعين م���ن العلم���اء حي���ث يط���رح المحاجج���ة 
 نّ ومن الواضح عن�دك أ ،وبالقرآن)ص(والمناظرة بال واألنبياء والنبي األكرم 

مثل هذه الدعوة للمناظرة ترد بأنها عقائد وال عالقة لن�ا به�ا ربم�ا يرج�ع ق�ولهم 
ودعوت��ك للعقائ��د وال حاج��ة لن��ا  )أب��ن فاطم��ة ه��ذه عقائ��د ارج��ع ي��ا(إل��ى معن��ى 

 . الدين والفقه واألصول بخير نّ إف ،بالعقائد

يقدم القائم حيث يأتي النج�ف فيخ�رج إلي�ه ( :)ع(فقد ورد عن اإلمام الباقر 
في��دعوهم اإلم��ام  ...م��ن الكوف��ة ج��يش الس��فياني وأص��حابه والن��اس معه��م 

ن��ه مظل��وم مقه��ور ويق��ول ي��ا أيه��ا الن��اس أال م��ن إويناش��دهم حق��ه ويخب��رهم 
حاجني في هللا فأنا أولى الن�اس ب�ال، وم�ن ح�اجني ف�ي آدم فان�ا أول�ى الن�اس 

ومن حاجني في محمد فأنا أولى الناس بمحمد، وم�ن  .....بآدم، ومن حاجني 
 .).....حاجني في كتاب هللا فأنا أولى الناس بكتاب هللا 

رجع من حي�ث جئ�ت ال حاج�ة لن�ا في�ك ق�د خبرن�اك افسيقولون يا ابن فاطمة 
والحم�د ل رب  ،فيق�تلهم ...يف ف�يهم عل�ى ظه�ر النج�ف واختبرناك فيض�ع الس�

(انتهى )له الطيبين الطاهرينآمد وعلى العالمين وصلى هللا على نبينا مح
51F

1(.  

 ؛أو نائبه الخاص ترد دعوته )ع(اإلمام  نّ ر السيد محمود الحسني أقرّ  ،إذن
م��ا جئ��ت ب��ه عقائ��د  نّ أئم��ة الض��الل ب��أوي��رد علي��ه  ألنه��ا قرآني��ة عقائدي��ة ابت��داءً 

تقديم��ه للكت��اب يعن��ي قب��ول  حي��ث إنّ ( ؛وق��رآن ونح��ن نري��د أن تأتين��ا باألص��ول
لم�ا قدم�ه أو لس�جل تحفظ�ه عل�ى الفك�رة ف�ي  الفكرة التي بني عليها الكت�اب وإالّ 

 ).التقديم

ر الحقة وقع السيد محمود الحسني فيما ح�ذّ ثم لما جاءت هذه الدعوة اليمانية 
  !!منه
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مرك�ز  نّ وم�ع أ ،أن�ت تض�ل م�ن تش�اء وته�دي م�ن تش�اء له إالّ إفسبحانك ال 
برعاي��ة الس��يد السيس��تاني حم��ل  )ع(الدراس��ات التخصص��ية ف��ي اإلم��ام المه��دي 

 ه�م لكتابه�ا إالّ  على عاتقه مواجهة هذه الدعوة اليمانية الحق�ة وبإص�دار كت�ب ال
صرف أنظار الناس عن ال�دعوة اليماني�ة الحق�ة ومحاول�ة ح�رف الن�اس  محاولة

كم��ا  ،ة يقول��ون توقي��ع الس��مري قطع��ي الص��دورفم��رّ  ،ع��ن الح��ق ب��أي ص��ورة
عن��دهم قطع��ي الص��دور ه��و المت��واتر  نّ م��ع أ ،)52F1( ح الش��يخ محم��د الس��ندص��رّ 

ة يقول��ون اليم��اني بع��د وم��رّ  .)53F2( أحس��ن أحوال��ه خب��ر آح��ادوتوقي��ع الس��مري ف��ي 
ن ه�ذا الفه�م الخ�اطئ فل�و ك�ان ك�ذلك لك�ان خ�روج ، سبحان هللا وق�د تب�يّ الصيحة

 .. ة ومرّ  ..ة ومرّ  ،وهذا باطل قطعاً  ،)ع(اليماني بعد قيام اإلمام المهدي 

  :مواضع من كتبهم شاءوا أم أبواومع ذلك فقد كتب هللا الحق في  :أقول

﴿ ُ   ،)54F3(﴾َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس ال َيْعلَُمونَ  َوهللاَّ

نق��ل ل��ك ه��ذه أو ،وا عل��ى كتاب��ة الباط��ل ف��ي مواض��ع أخ��رىنه��م أص��رّ أكم��ا 
 :األمثلة

ا المكت�ب للشيخ محم�د الس�ند الص�ادر م�ن ه�ذ )فقه عالئم الظهور(في كتاب 
، إل�ى التنص�يب اإلله�ي ي�دعو ليم�انيا ر الكات�ب أنّ يق�رّ  ،التابع للسيد السيس�تاني

 :وبينما سواه يقعون ف�ي حف�رة الديمقراطي�ة واالنتخاب�ات فيق�ول. وال يقبل غيره
ي لألم��ور ى اإلمام��ة بالتص��دّ س��اني يتبّن��االحس��ني والخر إنّ : وبعب��ارة أخ��رى(

اإلمام��ة ب��النص اإلله��ي عل��ى أثن��ي  ى اليم��اني إنّ بينم��ا يتبّن�� ،واإلص��الح العلن��ي
  .)55F4( ))ع(عشر أخرهم المهدي 

ن ل�ك م�ن الس�احة الي�وم بع�د أن تب�يّ  ئانظر بدق�ة له�ذا الق�ول واس�تقر ،واآلن
بت األمم على ، فقد تكالهذا الوقت هو وقت الظهور نّ أ )ع(روايات أهل البيت 

، كتكالب األكلة عل�ى قص�عتها وق�د دخل�ت المسلمين، وعلى العراق بالخصوص
ب ي�وم بع�د ي�وم مك�ان وه�ي تخ�رّ إلى بغداد ومن ك�ل ) قوات االحتالل(الرايات 

وحصل في زمن الطاغي�ة لعن�ه هللا  ،بالفتن وبالرايات التي جاءتها من كل مكان
                                                           

 .5ص: فقه عالئم الظهور -1
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 ،ونق��ص الثم��رات وقل��ة البرك��ة ،الع��راق يك��اد ال يجب��ى ل��ه قفي��ز وال دره��م نّ أ
… و … و… وأصبحت الس�نة كالش�هر والش�هر كاألس�بوع واألس�بوع ك�اليوم 

 .)56F1()ع( خبروا أكما 

، وحاكمية الناس ساحة الكل يدعوا إلى تنصيب الناسماذا ترى في ال :أقول 
ى الس��يد الخ��امنئي لإلص��الح يتص��دّ ) س��اناخر(وف��ي إي��ران . ربش��كل أو ب��آخ

 ،)…ي لألم��ور ى اإلمام��ة بالتص��دّ أي يتبّن��(ه ال��ولي الفقي��ه ّن��أوباعتب��ار  ،العلن��ي
                                                           

) عليهما السالم(عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد هللا جعفر بن محمد : (في الغيبة روى النعماني -1
ذلك : وما هي ؟ قال: قلت. إّن قدام قيام القائم عالمات بلوى من هللا تعالى لعباده المؤمنين: أنه قال

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات ﴿: قول هللا عز وجل
لنبلونكم يعني المؤمنين بشيء من الخوف ملك بني فالن في آخر سلطانهم، : ﴾، قالر الصابرينوبش

موت : والجوع بغالء أسعارهم، ونقص من األموال فساد التجارات وقلة الفضل فيها، واألنفس قال
يبة غ) ذريع، والثمرات قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار، وبشر الصابرين عند ذلك بخروج القائم

 .258ص : النعماني
رقى أمير المؤمنين علي بن أبي : (وعن أبي سعيد الخدري، عن جابر بن عبد هللا األنصاري، قال

يا أهل العراقين : منبر البصرة خطيباً فخطب خطبة بليغة، فحمد هللا وأثنى عليه، ثم قال) ع(طالب 
يا أمير المؤمنين ومتى يكون ذلك ؟  :قال جابر .الكوفة والبصرة أغنياءكم بالشام وفقراءكم بالبصرة

إذا وقع الموت في : إلى أن قال ...في المشاجرة ستون خصلة  )ص(إذا ظهر في أمة محمد : قال
الصلوات واتبعت الشهوات  )ص(الفقهاء والعلماء وعمرت األشرار والسفهاء وضيعت أمة محمد 
مات وناموا عن العتمات وتفاكهوا وقلت األمانات وكثرت الخيانات وشربوا القهوات ولعبوا بالشا

بشتم األباء واألمهات ورفعوا األصوات في المساجد بالخصومات وجعلوها مجالس للتجارات 
وغشوا في البضاعات ولم يخشوا النقمات، وأكثروا من السيئات وأقلوا من الحسنات وعصوا رب 

دت الحقوق النساء وقل السماوات وصار مطرهم قيظاً وولدهم غيظاً وقبلت القضاة الرشاء، وأ
الحياء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء، وأظلم الهواء واسود األفق وخيفت الطرق واشتد البأس 
وأنفسد الناس وقربت الساعة وشنئت القناعة وكثرت األشرار وقلت األخيار وانقطعت األسفار 

وأكلوا مال  وظهرت األسرار وكثر اللواط وجارت السالطين واستحوذت الشياطين وضعف الدين
اليتيم ونهروا المساكين وصارت المداهنة في القضاة والحروب في السالطين والسفاهة في سائر 
الناس، وتكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وزخرفوا الجدارات وعلوا على القصور وشهدوا 

ج فحينئذ بالزور وضاقت المكاسب وعزت المطالب واستصغروا العظائم وعلت الفروج على السرو
: قال .تصير السنة كالشهر والشهركاألسبوع واألسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة ال قيمة لها

إذا عمرت الزوراء إلى أن قال فحينئٍذ يظهر في : ومتى يكون ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال: جابر قلت
ن الدماء أمثال الذئاب آخر الزمان أقوام وجوههم وجوه اآلدميين وقلوبهم قلوب الشياطين سفاكو

الضواري إن تابعتهم عيبوك وإن غبت عنهم اغتابوك، والحليم فيهم غاوي والغاوي فيهم حليم 
والمؤمن فيهم مستضعف والفاسق فيهم شريف صبيهم عارم وشابهم شاطر وشيخهم منافق ال 

ديهم فقر والعز يوقر صغيرهم كبيرهم وال يعود غنيهم فقيرهم وااللتجاء إليهم خزي وطلب ما في أي
بهم ذل اخوان العالنية أعداء السريرة، فحينئذ يسلط هللا عليهم أشرارهم ويدعو خيارهم فال 
يستجاب لهم دعائهم فعند ذلك تأخذ السالطين باألقاويل والقضاة بالبراطيل والفقهاء بما يحكمون 

وقد تعّرض . 375ص 13ج: جامع أحاديث الشيعة) ...بالتأويل والصالحون يأكلون الدنيا بالدين 
 .فراجع إن أردت المزيد 2ج:إلى كثير من العالمات في كتاب العجل) ع(السيد أحمد الحسن 
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إل���ى  حس���ني ك���ذلك والس���يد السيس���تاني ي���دعووف���ي الع���راق الس���يد محم���ود ال
فق��ط ه��ذه ال���دعوة . والك��ل ي���دعوا إل��ى حاكمي��ة الن���اس … و… االنتخاب��ات و

 . نصيب اإللهي ال غير وأقول ال غيراليمانية المباركة هي الداعية إلى الت

في هذه الدعوة ى أي شخص أن يأتي بمثال واحد غير ما موجود وأتحدّ 
ية من رسول ، وهو يدعو إلى التنصيب اإللهي بالنص والوصاليمانية المباركة

 .همن كتابه ورأي اً ة تامة على الكاتب إن كان متيقنوهذه حجّ  ،)ص( هللا محمد

، فيعل�ق عل�ى ق�ول اإلم�ام تب في التعليق على رواي�ة اليم�انيثم يستطرد الكا
، وال يحل لمسلم أن ي فانهض إليه فإن رايته راية هدىوإذا خرج اليمان( )ع(

الن�ار، ألن�ه ي�دعو إل�ى الح�ق وإل�ى  يلتوي عليه ، فمن فعل ذل�ك فه�و م�ن أه�ل
م�ة العم�ل المض�اد بعب�ارة أدق الرواي�ة ت�دل عل�ى حر: (فيق�ول، )طريق مستقيم

  .)57F1( )..ففرق بين التعبير بااللتواء عليه وااللتواء عنه  ،لحركته إلفشالها

م هو الوقوف ض�ده ال ن للناس اليماني فالمحرّ ن تبيّ أنه حتى وإفالكاتب يريد 
 .، سبحان هللاسبحان هللا ،سبحان هللا ،وترك مناصرتهاإلعراض عنه 

إل�ى  ن�ه ي�دعوأوه�و بس�بب  ؛ف�ي نهاي�ة الرواي�ة تعلي�ل حرم�ة االلت�واء مع أنّ 
إذا ك��ان ه��و  :، ف��أقولاً ن اإلع��راض عن��ه وت��رك مناص��رته ج��ائز، ف��إذا ك��االح��ق

 ،الض��الل د فم�اذا بع�د الح�ق إالّ الح�ق وال�داعي إل�ى الح�ق والح�ق واح�د ال يتع�دّ 
ن المعن��ى األول المتب��ادر لكلم��ة االلت��واء ه��و إ، وف��أين يت��اه بك��م وأي��ن ت��ذهبون

تتض�منها نف�س كلم�ة  )ع�ن(فكلم�ة  ،االستدارة وإعطاءه ظهرك وإعراضك عنه
 .)وال يحل لمسلم أن يلتوي عنه أو عليه(فالمراد بالرواية  ،االلتواء

 انه دع، فلو أنه يدعو إلى الحق جملة وتفصيالً أإلى الحق تعني  وكلمة يدعو
: )ع(إلى الحق في أمر آخر ال يقول عن�ه المعص�وم  إلى الحق في أمر ولم يدعُ 

ألنه يدعو  ، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه(
والقاع�دة ( إتباع�هوبالت�الي يوج�ه الن�اس إل�ى  ،)إلى الح�ق وإل�ى طري�ق مس�تقيم

إن�ه ال يص�ح األم�ر  .. العلمي�ة ف�ي النج�ف وق�م و ها الحوزاتالعقائدية التي تقرّ 
ل��ورود  ؛م��ن يخط��ئ ويعص��ي بإتب��اعلك��ان األم��ر  وإالّ  ،غي��ر المعص��وم بإتب��اع

غي���ر  بإتب���اعوبالت���الي يك���ون األم���ر  ،الخط���أ والمعص���ية م���ن غي���ر المعص���وم
 ).وهذا باطل قطعاً  ،بالمعصية اً المعصوم أمر
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يخ�رجهم م�ن ح�ق وه�ذا يعن�ي  نه ال ي�دخل الن�اس ف�ي باط�ل والأفالمراد إذاً 
 . )ع(اليماني نائب خاص وسفير عن اإلمام المهدي  نّ ، ومن هنا تعلم أالعصمة

، )ص( ه المه���دي األول ال���وارد ف���ي وص���ية رس���ول هللاّن���إه���ذا م���ع العل���م 
 ، كم���ا أنّ نص���وص العص���مةول حج���ة م���ن حج���ج هللا ومعص���وم موالمه���دي األ
فم��ن فع��ل ذل��ك فه��و م��ن أه��ل ، وال يح��ل لمس��لم أن يلت��وي علي��ه(المس��تفاد م��ن 

ا أن يت�واله اإلنس�ان ويتب�رأ م�ن ّم�أف ،اليماني ص�احب والي�ة إلهي�ة هو أنّ ) النار
 .فالنار وإالّ  ،عدوه

كأني بق�وم ق�د ( :)ع(وفي موضع آخر يعلق هذا الكاتب على قول الباقر   
إل���ى  وال ي���دفعونها إالّ  .....خرج���وا بالمش���رق يطلب���ون الح���ق ف���ال يعطون���ه 

ا أني ل�و أدرك�ت ذل�ك ألبقي�ت نفس�ي لص�احب ه�ذا صاحبكم، قتالهم شهداء، أمّ 
 .)58F1( )األمر

ن��ه دال عل���ى أرجحي��ة ادخ��ار ال���نفس والنص��رة إل��ى خ���روج إ… ( :فيق��ول
 . )59F2( )…من مكة على االلتحاق براية اليماني  )ع(المهدي 

هك�ذا ي وضحالة تفكير من يط�رح ن اتضح مما سبق سذاجة هذا الرأأوبعد 
س��أل فق��ط ه��ذا الس��ؤال ه��ل عل��ى الن��اس أن تطيع��ك أم أن يطيع��وا األئم��ة رأي، أ

لن�اس أم�روهم ب�النهوض إل�ى اليم�اني ونص�رته وأن�ت ت�أمر ا )ع(ئمة فاأل، )ع(
ألبقيت نفسي لصاحب هذا ( )ع(قوله  مدعياً أنّ  ،بخذالن اليماني وترك نصرته

الن ل�ى خ�ذإي�دل عل�ى توجي�ه الن�اس  ه متش�ابه والّن�أ، م�ع دال على ذل�ك) األمر
، بل ما ي�دل علي�ه ه�و الحف�اظ عل�ى ال�نفس حت�ى اليماني من بعيد وال من قريب

، أين ت�ذهبون، وحركة اإلمام تبدأ باليماني فأين يتاه بكم و)ع(تبدأ حركة اإلمام 
ه وزي�ر نّ ألى خذالن اليماني مع إد في إضالل الناس وتوجيههم ولماذا هذا التعمّ 

والمه�دي األول  )ع(ه وص�ي اإلم�ام المه�دي ّن�ن أوكم�ا تب�يّ  ،)ع(لمهدي اإلمام ا
 . ذين يحكمون في دولة العدل اإللهيوأبو المهديين ال

بال العلي العظيم، أليس اليماني هو  وال قوة إالّ  ،هللا وال حول له إالّ ال إ
 ، فرايةفكل وزير يحمل راية القائد ،رايتهوحامل  )ع(وزير اإلمام المهدي 

                                                           
): ع(، معجم أحاديث اإلمام المهدي 234ص 52ج: ، عنه بحار األنوار281ص: غيبة النعماني -1
 .269ص 3ج
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، كما ذاتها، فالراية واحدة وحاملها اليماني )ع(اليماني هي راية اإلمام المهدي 
 .)ص(راية رسول هللا  )ع(حمل علي ابن أبى طالب 

يعت�ه والروايات بالنهوض لليماني ونصرته ووجوب بيعت�ه والمتخل�ف ع�ن ب
 تخ�ذيل ه�م ل�ه إالّ  الش�يخ الس�ند ال ، والظ�اهر أنّ من أهل الن�ار كثي�رة  ومحكم�ة

ق�ال ع�ن  )ع(اإلم�ام  نّ م�ع أ ،ة اليم�اني ومحاول�ة ص�رفهم عن�هالناس عن نص�ر
    .)، فمن فعل ذلك فهو من أهل الناروال يحل لمسلم أن يلتوي عليه( :اليماني

ل عن�دما خ�ذّ  )60F1( موس�ى األش�عري يرني بموق�ف أب�وموقف هذا الكاتب ي�ذكّ 
م���ن  ر ل���هبم���ا تيّس��� )ع(ب���ي طال���ب أب���ن الن���اس وص���رفهم ع���ن نص���رة عل���ي 

ه�ي  ووهللا م�ا ،لج�بن انط�وت علي�ه نفس�ه وما ه�ذا إالّ  ،المتشابهات والمغالطات
فقد ثقلت عليهم  ،فهي اليوم تردي من تبعه) لعنه هللا(نا التي أردت إبليس األإال 

ة ئماً واألعلي المهدي والمهديين من ولده حجج هللا كما ثقلت شهادة أنّ  شهادة أنّ 
 .سبقهممن ولده حجج هللا على من 

ل�ى ت�رك إرون ّظ�وا ينأفهؤالء بعد أن أخذت حجي�ة ه�ذه ال�دعوة بأعن�اقهم ب�د
ر الن�اس م�ن اتخ�اذ ه اليماني بالدليل، وأنا أحذّ نّ أن ثبت إمناصرة اليماني حتى و

عندما  )لعنه هللا(، فاإلنسان إذا اتخذ هذا الموقف يكون نظير إبليس هكذا موقف
بادع�ائهم  )ع(فه�م يقبل�ون اإلم�ام  )ع(دم قبل عبادة هللا ولكنه رف�ض الس�جود آل

 .والمهدي األول واليماني الموعود وال يقبلون وصيه ورسوله

وبعب�ارة  ،)ع(ورف�ض والي�ة عل�ي  )ص(ومثلهم كمث�ل م�ن قب�ل رس�ول هللا 
يم�اني الموع�ود ولك�ن ال نعرفك ابن اإلمام والمهدي األول والوصي وال :أخرى

  .)قلوبنا معك وسيوفنا عليك( أو) رجع يا ابن فاطمةا(: أي ،ننصرك

                                                           
: أبو موسى األشعري: (ذكر الشيخ النمازي بعضاً من ترجمة هذا الرجل الخبيث الملعون، قال -1

ولقد . ولكن مالت الدنيا بأهلها) ع(أشهد أن الحق مع علي : قال. اسمه عبد هللا بن قيس. خبيث ملعون
/  9ج: ، وكمبا34/  38ج: جد) ت مع الحق والحق بعدي معكيا علي أن: يقول )ص(سمعت النبي 

وبالجملة هو خبيث . ، كما قاله جمع من العامة)ص(يظهر منه أنه من أصحاب النبي . 267
وقضاياه في نصب الحكمين . وكفره أشهر من كفر إبليس) ع(وعداوته لموالنا أمير المؤمنين 

وسقط في الهاوية . إنه جاثليق هذه األمة: ته وقالفي قنو) ع(وكان يلعنه أمير المؤمنين . مشهورة
 .459ص  8ج: مستدركات علم رجال الحديث...)  44سنة 
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 عض به�انقل هذه الرواية التي نقلها محمد السند لتكون حجة علي�ه لعل�ه ي�تّ أو

)
61F

1(. 

ث�م يخ�رج م�ن مك�ة ه�و وم�ن مع�ه الثالثمائ�ة  (...... :قال ،)ع(عن الباقر  
ورايت�ه،  )ص(، مع�ه عه�د نب�ي هللا عشر يبايعونه بين الركن والمق�ام وبضعة

فينادي المنادي بمكة باسمه وأمره من السماء، حت�ى  ،وسالحه، ووزيره معه
ما أشكل عل�يكم فل�م يش�كل عل�يكم  ، اسمه اسمه نبي،يسمعه أهل األرض كلهم

ن إف� ،وال�نفس الزكي�ة م�ن ول�د الحس�ين ،ورايت�ه وس�الحه )ص(عهد نبي هللا 
وإي�اك  .أشكل عليكم هذا ف�ال يش�كل عل�يكم الص�وت م�ن الس�ماء باس�مه وأم�ره

لزم ، ف�إآلل محم�د وعل�ي راي�ة ولغي�رهم راي�ات نّ إف� )ع(محم�د وشذاذ م�ن آل 
مع�ه عه�د  ،م�ن ول�د الحس�ين حتى ترى رجالً  أبداً  رض وال تتبع منهم رجالً األ

عه�د نب�ي هللا ص�ار عن�د عل�ي ب�ن الحس�ين ث�م  نّ نب�ي هللا ورايت�ه وس�الحه، ف�إ
وم�ن ، وإي�اك لزم ه�ؤالء أب�داً إف�. صار عند محمد بن علي، ويفعل هللا ما يشاء

، ومع�ه ، فإذا خرج رج�ل م�نهم مع�ه ث�الث مائ�ة وبض�عة عش�ر رج�الً ذكرت لك
ه�ذا : ء حت�ى يق�ولبالبي�دا إل�ى المدين�ة حت�ى يم�رّ  عامداً  )ص(راية رسول هللا 

أف�أمن ال�ذين مك�روا ﴿ مكان القوم ال�ذين يخس�ف به�م وه�ي اآلي�ة الت�ي ق�ال هللا
حي�ث ال يش�عرون أو  السيئات أن يخسف هللا بهم األرض أو يأتيهم العذاب من

  .)62F2( ) ﴾... خذهم في تقلبهم فما هم بمعجزينيأ

ووزيره  )ع(ن في أول الرواية اإلمام المهدي بعد أن بيّ  )ع(فاإلمام الباقر 
من ولد  ه الناس إلى رجلووجّ  ،ه التمهيديةخذ في نهاية الرواية يبين حركتأ

اليماني وإصدارات ن من بيان كما تبيّ  ،وهو المهدي األول )ع(الحسين 
نبي معه عهد ( نّ أن من نفس هذه الرواية فهو يوصف بوكما هو بيّ  ،األنصار

، والمهدي األول مذكور في وصية رسول هللا واسمه والعهد هو الوصية) هللا
 ،في بداية ظهوره كما وصفه رسول هللا )ع(وهو أول مؤمن باإلمام  ،حمدأ
لى التنصيب اإللهي إالدعوة  :أي ،البيعة ل )ص(راية رسول هللا ) ورايته(

  .وهو القرآن والعلم )ص() وسالح رسول هللا( ،ورفض ما سواه

  )ع(م�ام الب�اقروهذه الدعوة اليمانية المبارك�ة يجتم�ع فيه�ا ك�ل م�ا ذك�ره اإل 
  .فأين يتاه بكم وأين تذهبون

                                                           
 .، في بحثه عن ذي النفس الزكية وشعيب بن صالح وغيرهما23فقه عالئم الظهور ص -1
 .223ص 52ج : ، بحار األنوار65ص 1ج: تفسير العياشي -2
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ه��ذا ال��ذي ي��أتي يخ��رج ومع��ه ث��الث مائ��ة  نّ ن أب��يّ  )ع(اإلم��ام الب��اقر ث��م إنّ 
يجتم�ع ل�ه  )ع(بينم�ا اإلم�ام المه�دي  ،ل�ى المدين�ةإوبضعة عش�ر رج�الً وي�ذهب 

ة كم�ا ه�و فه�م ال�ذي يجتمع�ون علي�ه ف�ي مّك� ،الثالث مائة وثالثة عشر في مك�ة
 .م من الروايةن في الكالم المتقدّ بيّ 

، معه عه�د لد الحسينمن و حتى ترى رجالً (ا هذا المذكور في الرواية أمّ   
 )ع(ى البيع�ة لإلم�ام فهو الذي يجمع األنصار ويت�ولّ  ،)نبي هللا ورايته وسالحه

 )ع(واإلم�ام  ،المهدي األول واليماني الموع�ود ؛ووصيه )ع(وهو وزير اإلمام 
وجع��ل ال��دليل علي��ه العه��د والراي��ة  )ع(جع��ل ه��ذا الرج��ل م��ع عالم��ات اإلم��ام 

ه وذل�ك ألّن� ؛الك�الم أولف�ي  )ع(والسالح كما جعلها الدليل على اإلمام المه�دي 
وأم�ر  ،)63F1( ن حجج كم�ا ثب�ت بالنص�وص المت�واترةفالمهديو ،حجة من حجج هللا

 بإتب�اعوكم�ا أم�رهم  ،اليم�اني بإتب�اعكما أمرهم  بإتباعهالناس  )ع(اإلمام الباقر 
المه�دي األول  بإتب�اعفي وص�يته   )ص(وأمرهم الرسول ) حمدأ(عابر الفرات 

إل�ى  )ع(وهؤالء هم شخص واحد هو اليماني ووصي ورسول اإلم�ام  ،)حمدأ(
 . الناس

للس�يد محم�د عل�ي الحل�و الص�ادر م�ن نف�س  )اليماني راية ه�دى(وفي كتاب 
اليم��اني ح��ق  نّ أ، ه��ذا المعن��ى ئس��يد السيس��تاني تس��تقرالمكت��ب ال��ذي يرع��اه ال

محض فهو يدعو للوالية اإللهية وحاكمي�ة هللا دون حس�اب للمع�ادالت السياس�ية 
 :أي ،الموجودة في الس�احة الت�ي يس�يطر عليه�ا الفك�ر ال�ديمقراطي واالنتخاب�ات

ليه�ا إوه�و ال�داعي  ،اليم�اني حام�ل راي�ة البيع�ة ل حقيق�ة نّ أأي  ،حاكمية الناس
 . ابات والديمقراطية وحاكمية الناسه لالنتخبدعوته إلى حاكمية هللا ورفض

وال تعني الوالية أو البراءة المّدعاة قوالً فقط أو شعاراً  ...( :حيث يقول
ة أثرها على مجمل وتفاصيل بّراقاً دون أن تكون لهذه الوالية أو البراء

ز هذه ، فّربما ُيدعى بالوالية أو البراءة دون أن يترتب على ذلك ما يعزّ الحركة
، بل للوالية والبراءة مسحتها المتميزة ومعالمها المشّخصة التي يحكم الدعوى

ن تكون أحقاً دون  )ع(بيته  وأهلعليها اآلخرون بأنها والية هللا ورسوله 
بل أن  ،ثر في التعاطي مع األحداث العامةأللمعادالت السياسية وتوجهاتها 

وخالف ذلك يمكن  ،والبراءةكات تدور حول محور الوالية تكون جميع التحرّ 
والئية (ى عن كونها حركات ر عن تلك الحركات بأنها حركات ال تتعدّ أن يعبّ 

                                                           
قرآن والسنة، وكتاب جامع األدلة وغيرهما من إصدارات راجع كتاب المهدي والمهديين في ال -1

 ).ع(أنصار اإلمام المهدي 
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هي توجهات سياسية  مير الوالء بقدر ماضلم تكن نابعة عن  :أي ،)مرتجلة
( ...)محضة 

64F

1(.  

وس����يكون لليم����اني ش����أن ف����ي ه����ذه التوجه����ات اإلص����الحية  …( :ويق����ول
روا انتم�ائهم م�ن جدي�د مستقطباً في حركت�ه أولئ�ك ال�ذين ق�رّ رات الفكرية والتغيّ 

، وس�يكون ش�أن ليعلن�وا ع�ن انتم�ائهم بك�ل ق�وةبعد قراءات خاض�وها ف�ي ه�ذا ال
فالتوب���ة والتطه���ر إش���ارة  - حس���ب الرواي���ة -ب���داالً ت���وابين متطه���رين أه���ؤالء 

ل�ذا  ون�ه خ�الف الح�ق وت�وانيهم ع�ن نص�رته؛رهم ع�ن ك�ل م�ا ك�انوا يعتقدلتحرّ 
وسُتحدث المالحم  ،نهم سيشعرون بحقيقة خذالنهم للحق يوم كانوا على خالفهإف

ويعلن�ون  ،ة ف�ي ض�مائرهم ووج�دانهم فيطلب�ون التوب�ة م�ن هللا تع�الىالقادمة هزّ 
وال تج�د ه�ذه  ،انتمائهم ألي�ة حرك�ة م�ن ش�أنها أن تق�ف م�ع الح�ق وف�ي نص�رته

ت الس��فياني وبطش��ه التوجيه��ات س��وى حرك��ة اليم��اني القادم��ة لمواجه��ة انتهاك��ا
…( )65F2(.  

 نّ الكات��ب وق��ع ف��ي خط��أ عن��دما تص��ور أ وهن��ا فق��ط أري��د أن أش��ير إل��ى أنّ 
الزيدي�ة الم�ذكورين ف�ي الرواي�ات ه�م زيدي�ة  نّ أو ،اليماني يأتي م�ن ب�الد ال�يمن

  .اليمن

ولست في هذا المختصر أريد أن أناقش أخطاء م�ن كتب�وا ف�ي قض�ية اإلم�ام 
ون إن م�ن طلب�ة الح�وزة المهدي�ة كفاي�ة وه�م متص�دّ  خوة األنصار، وفي اإل)ع(

نصح هؤالء الذين يكتبون حول قضية اإلمام أو. شاء هللا لبيان الحقيقة بالتفصيل
، )ال�رد الحاس�م(و )ص�مال�رد القا(، ومنه�ا وا كتب األنص�ارأأن يقر )ع(المهدي 

الع ط��(و )اليم��اني الموع��ود حج��ة هللا(، و)ال��بالغ المب��ين(، و)الن��ور المب��ين(و
عن قضية اإلم�ام المه�دي  ، ليفهموا شيئاً وغيرها…  )دابة األرض(و )المشرق

خ�وة وسيتص�دى اإل. نا ي�دركون الحقيق�ةدوا عن الهوى واألإذا تجرّ  ولعلهم )ع(
أنص�فوا أنفس�كم وتبين�وا األنصار إن ش�اء هللا لبي�ان الخل�ط الموج�ود ف�ي كت�بكم ف

 .الحق

، دين اإلسالم تاريخ دين الحق السنين وعلى طول ه على مرّ نّ أواعلموا 
ن منذ الغيبة إلى اليوم لم تبيّ  :أي ،)ع(ل محمد آالمحمدي الحقيقي المتمثل ب

التي تخص  )ع(ح روايات الرسول واألئمة وتوضّ  )ع(قضية اإلمام المهدي 
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حيث ُبينت هذه الروايات وأُحكمت فتبين  ؛كما حصل اليوم )ع(اإلمام المهدي 
ه عالمة وآية من وهذ ،المراد منها بفضل هللا وبفضل هذه الدعوة اليمانية الحقة

 .آيات هذه الدعوة

إن��ا نص��ف ص��احب ه��ذا  :)ع(قل��ت ألب��ي جعف��ر ( :ق��ال ،فع��ن مال��ك الجهن��ي
لك أبداً ال وهللا ال يكون ذ: )ع(فقال  ،األمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس

  .)66F1( )ليهإحتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك ويدعوكم 

الت�ي تخ�ص اإلم�ام المه�دي  )ع(كم مهما حاولتم فهم روايات آل محمد أي إنّ 
وكيفي�ة قيام�ه وم�ا يراف�ق  )ع(وقضيته وفهم تفاصيل قضية اإلمام المه�دي  )ع(

ال ( )ع(فلن تقدروا كما قال  )ع(سنين إرهاصات الظهور وفهم بدايات ظهوره 
والص��فة أراد منه��ا الجهن��ي ص��فة . قس��م عل��ى ذل��كأو) وهللا ال يك��ون ذل��ك أب��داً 

وخصوص��اً قب��ل القي��ام ف��ي فت��رة  ،الش��خص وص��فة قض��يته وك��ل م��ا يتعل��ق به��ا
وك��الم اإلم��ام  ،الن��اس إل��ى البيع��ة )ع(ال��دعوة بالحس��نى الت��ي ي��دعو به��ا اإلم��ام 

ه���و ال���ذي يح���تج عل���يكم ب���ذلك ( ح ه���ذا األم���ر حي���ث يق���ول يوّض��� )ع(الب���اقر 
إذاً  ،ه��و ال��ذي يع��رفكم بخطاب��ه وبيان��ه حقيق��ة ه��ذا األم��ر :أي ،)وي��دعوكم إلي��ه

 ،األمر يلت�بس عل�ى الن�اس وال�ذي ي�أتي ه�و ال�ذي يب�ين الحقيق�ة ر أنّ فاإلمام يقرّ 
 .وبهذا البيان يعرف صاحب الحق

له علم إذا حان وقت  ...( :قال ،)ص(وفي رواية عن رسول هللا   
: فناداه العلم )عز وجل(خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه، وانطقه هللا 

  .)67F2( ).....أخرج يا ولي هللا اقتل أعداء هللا وله رايتان وعالمتان

وهذا العل�م الي�وم ينتش�ر ب�ين الن�اس بفض�ل هللا وبفض�ل ه�ذه ال�دعوة اليماني�ة 
ه�م  )ع(الحج�ج م�ن آل محم�د  فعلم الن�اس بع�د جه�ل طوي�ل أنّ  ،ةالمباركة الحقّ 

واثن�ا عش�ر ، وهم اثنا عشر إمام�اً وعشرون ال اثنا عشر كما يظن الناس ةأربع
  .ليلة وفاته )ع(بن أبي طالب لعلي  )ص(  مهدياً كما في وصية رسول هللا

 ن سر توجيهوبهذا تبيّ  ؛المهدي األول منهم هو اليماني وعلم الناس أنّ 
، ومن جهة أخرى وصف المهدي األول الناس إلى اليماني من جهة )ع(األئمة 

اني اليم نّ أ إلى د االلتفات، فبمجرّ خطئه من أراد الحققة متناهية، بحيث ال يُ بدّ 
                                                           

 .366ص 52ج: ، بحار األنوار377ص: غيبة النعماني -1
، إلزام 311ص 52ج: ، بحار األنوار155ص: ، كمال الدين65ص 2ج:أخبار الرضا عيون -2
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 ، والمهدي األول كذلك وهو أول الثالث مائةقائد الثالث مائة وثالثة عشر
… و … حمد و أوأسمه  ،البصرة، وهو من وثالثة عشر وسابقهم إلى اإليمان

وهو شعار  ،األول وأول األنصار هم شخص واحد اليماني والمهدي نّ أتعلم 
 .)أحمدحمد، أ(شعارهم كما ورد في الرواية  نّ إ، حيث أهل الطلقان

ل�ى ك�ل طلب�ة إ، و)ع(ونصيحتي إلى كل من يكتب في قضية اإلمام المه�دي 
ف�وا قل�وبهم عل�ى ، ويعطوا أنفس�هميكون�وا منص�فين وينص�ف الحوزات العلمية أنّ 

روا أن م�ا كتب�وه ه�و ن ال يدونوا ظن�ونهم ف�ي الكت�ب ث�م يق�رّ أ، والحكمة اليمانية
الحق المبين والصراط المستقيم فيضلوا الناس بع�د أن ض�لوا ه�م فيكون�وا ب�ذلك 

رون ب�ين ي�دي ق�رب مم�ا تتص�وّ أالحساب قريب وقريب جداً و نّ إفأئمة ضالل، 
وبع�د ذل�ك  ،وعن�دها س�يندم المبطل�ون )ع(اإلم�ام المه�دي  يسيدي وموالي وأب�

نص�ب عيني�ه قول�ه  وليضع كل م�ن يكت�ب حرف�اً  ،عم الحكم هللا والموعد القيامةنِ 
  :تعالى

  .)68F1( ﴾َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إِالَّ لََدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ  ﴿

وهؤالء الكتاب أن ينظروا  نصح السيد السيستانيأوأنا وأعوذ بال من األنا 
ن ينصفوا أنفسهم بالبحث ، وألى هذه الدعوة اليمانية المباركةنصاف إبعين اإل

من يقف اليوم بالضد من هذه الحركة  نّ فليعلم الجميع أ عن الحق وأهله وإالّ 
اليمانية المباركة سيلعنه التالون كما يلعن اليوم من وقف ضد رسول هللا محمد 

 .)ص(بن عبد هللا 

حم�د أ، ُكت�ب الذي هو برعاي�ة الس�يد السيس�تاني وفي نهاية كتب هذا المركز
فليراجع�وا م�ا كت�ب  ،)69F1( الحسن على الغالف الخ�ارجي دون التف�ات م�نهم ل�ذلك
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فم�ا  ،ع�نهم وهذه آي�ة أخ�رى لص�احب الح�ق ظه�رت رغم�اً  ،على غالف الكتب
  .والعاقبة للمتقين ،)70F2( )ع(رأيت شيئاً إال رأيت هللا قبله ومعه وبعده كما قال 

ُ َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس ال َيْعلَُمونَ ﴿   .)71F3(﴾َوهللاَّ

 

 

 أحمد الحسن

 )ع(وصي ورسول اإلمام المهدي 

 ق.هـ 1426/  رجب الحرام/  1

                                                                                                                                                                               
، وفي ذلك )ع(إلى القارئ الكريم صورة غالف الكتاب الذي كتبوا عليه اسم السيد أحمد الحسن و -1

: آيات للمتوسمين
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