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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني،
وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم،
كلمة أحتصن هبا من شر أعدائي من األنس واجلن،
وأتقوّى هبا وانتصر على اجلاحدين والكافرين من األنس واجلن أمجعني إىل قيام يوم الدين.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ولَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا * قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِنيَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا * مَاكِثِنيَ فِيهِ أَبَدًا * وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا

اتَّخَذَ اللَّهُ ولَدًا * مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا

كَذِبًا * فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا * إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى
الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا * أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ

أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا * إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ
لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا * فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِنيَ عَدَدًا * ثُمَّ

بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا * نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا

بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى * وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ

مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا * هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ (الكهف).

 .3القرآن يبني منهجي احلق والباطل:
ِ
اب لَ ُكنَّا أ َْه َدى ِمْن ُه ْم فَ َق ْد َجاءَ ُك ْم بَيِّ نَةٌ ِم ْن َربِّ ُك ْم َوُه ًدى َوَر ْمحَةٌ
﴿أ َْو تَ ُقولُوا لَ ْو أَنَّا أُنْ ِزَل َعلَْي نَا الْكتَ ُ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ص ِدفُو َن َعن آياتِنَا سوء الْع َذ ِ
اب ِِبَا
ص َد َ
ين يَ ْ
ْ َ ُ َ َ
ب بِآيَات اللَّه َو َ
فَ َم ْن أَظْلَ ُم ِم َّْن َك َّذ َ
ف َعْن َها َسنَ ْج ِزي الذ َ
ص ِدفُو َن﴾ ( ).
َكانُوا يَ ْ
ول الظَّالِ ُمو َن إِ ْن تَتَّعِبِعُو َن إََِّ
ك َوإِ ْذ ُه ْم ََْن َوى إِ ْذ يَ ُق ُ
َْ
﴿َن ُن أ َْعلَ ُم ِِبَا يَ ْستَ ِمعُو َن بِِه إِ ْذ يَ ْستَ ِمعُو َن إِلَْي َ
َر ُج ًال َم ْس ُح ًورا﴾ ( ).
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ين يَ ْستَ ِمعُو َن
اجتَ نَعِبُوا الطَّاغُ َ
وت أَ ْن يَ ْععِبُ ُد َ
ين ْ
َ
وها َوأَنَابُوا إ َىل اللَّه ََلُ ُم الْعِبُ ْشَرى فَعِبَش ِّْر ععِبَاد * الذ َ
﴿والذ َ
الْ َقوَل فَيتَّعِبِعو َن أَحسنه أُولَئِ َّ ِ
ِ
ك ُهم أُولُو ْاْلَلْعِب ِ
اب * أَفَ َم ْن َح َّق َعلَْي ِه َكلِ َمةُ
ْ َ ُ ْ ََُ َ
َ
ين َه َد ُاه ُم اللَّهُ َوأُولَئ َ ْ
ك الذ َ
الْع َذ ِ
ت تُْن ِق ُذ َم ْن ِِف النَّا ِر﴾ ( ).
اب أَفَأَنْ َ
َ
احلَ ُّق قَالُوا َه َذا ِس ْحٌر َوإِنَّا بِِه َكافُِرو َن * َوقَالُوا لَ ْوََ نُِّزَل َه َذا الْ ُق ْرآ ُن َعلَى َر ُج ٍل ِّم َن
اءه ُم ْ
﴿ َولَ َّما َج ُ
الْ َقريَتَ ْ ِ
ْي َع ِظي ٍم﴾ ( ).
ْ
ِ
َّ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْي﴾
اءه ْم َه َذا س ْحٌر ُّمعِبِ ٌ
ين َك َف ُروا ل ْل َح ِّق لَ َّما َج ُ
﴿ َوإذَا تُْت لَى َعلَْيه ْم آيَاتُنَا بَيِّ نَات قَ َال الذ َ

ِ
ِ
ِ ِ
يضو َن فِ ِيه َك َفى بِِه
﴿أ َْم يَ ُقولُو َن افْ تَ َراهُ قُ ْل إِ ِن افْ تَ َريْتُهُ فَ َال َتَْل ُكو َن ِيل م َن اللَّه َشْيئاً ُه َو أ َْعلَ ُم ِِبَا تُف ُ
َش ِهيداً ب ي ِِن وب ي نَ ُكم وهو الْغَ ُفور َّ ِ
يم﴾ ( ).
ُ
َْ َ َْ ْ َ ُ َ
الرح ُ

ِ
ِ
احل ُّق ِمن َّربِّ ِ ِ
ك لَ َعلَّ ُه ْم
اهم ِّمن نَّذي ٍر ِّمن قَ ْعِبل َ
َ
ك لتُنذ َر قَ ْوماً َّما أَتَ ُ
﴿أ َْم يَ ُقولُو َن افْ تَ َراهُ بَ ْل ُه َو َْ
يَ ْهتَ ُدو َن﴾ ( ).
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ِ
﴿إِذَا تُْت لَى علَي ِهم آياتُنَا قَالُواْ قَ ْد ََِسعنَا لَو نَ َشاء لَ ُق ْلنَا ِمثْل ه َذا إِ ْن ه َذا إََِّ أ ِ
ْي * َوإِ ْذ
َساطريُ اْل َّول َ
َ
َ َ
َْ ْ َ
َ
ْ ْ
قَالُواْ اللَّه َّم إِن َكا َن ه َذا هو ْ ِ ِ ِ
ِ
ِ
السم ِاء أَ ِو ائْتِنَا بِع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم﴾( ).
َ
ُ
احلَ َّق م ْن عند َك فَأ َْمط ْر َعلَْي نَا ح َج َارةً ِّم َن َّ َ
َ َُ
ِ
َّ ِ
ٍ
ِ
ت بِ ُقر ٍ
ِ
ِ
آن َغ ِْري َه َذا أ َْو بَ ِّدلْهُ قُ ْل َما
ين ََ يَ ْر ُجو َن ل َقاءنَا ائْ ْ
﴿ َوإ َذا تُْت لَى َعلَْيه ْم آيَاتُنَا بَيِّ نَات قَ َال الذ َ
يَ ُكو ُن ِيل أَ ْن أُبَ ِّدلَهُ ِمن تِْل َقاء نَ ْف ِسي .) ( ﴾...
 .2موازين مبتدعة:
من املؤسف حقاً أن َند اليوم اجلهل الفظيع ومع َتادي العصور والدهور ِمن يدعون أهنم
حيملون كتاب اهلل سعِبحانه ،وكالم النيب (صلى اهلل عليه وآله) وعرتته (عليهم السالم) ،مع أ ههنم َ
احملدثة
مييزون بْي احلجر واجلوهر ،والقشر واللب ،فجعلوا املفاهيم اإلسالمية اْلصيلة بدعاً ،والعِبدع َ
ميزاناً !!
فراح يتش هدق العِبعض ِبوازين غريعِبة ،وحيث الناس على التمسك برموز موهومة ومتغرية حبسب
اْلذواق ،فلكل واحد منهم ميوله اليت من خالفه فيها يع هده خمالفاً للشريعة ،وكأن الشريعة تعِبعاً مليول
فالن أو غريه من الناس الذين أخلدوا إىل اْلرض !!
فجاءت العِبشرية لتجعل َلا قادة واجيب الطاعة حبجة كوهنم مراجع تقليد ! مع أ هن حق الطاعة
املطلقة ثابت هلل سعِبحانه بالذات ،وقد أمر سعِبحانه بإطاعة خلفائه الذين خيلفونه ِف اْلرض.
واعتربوا التقليد عقيدة وخطاً أمحراً َ ميكن انتقاده ومناقشته ،مع أنه خال من الدليل الشرعي بل
والعقلي القطعي أيضاً؛ وذلك لكون العقيدة عندهم َ تثعِبت إَه بدليل قطعي الصدور والدَلة،
ودونكم كتعِبهم فهل ق هدموا دليالً قطعياً على وجوب التقليد ؟ أو دليالً عقلياً قطعياً على وجوب
التقليد ِف الدين ،مع أ هن اإلمام الصادق (عليه السالم) يقول( :إياكم والتقليد فإنه من قلد ِف دينه
هلك ،إ هن اهلل تعاىل يقولَّ ﴿ :اَّتَ ُذوا أَحعِبارهم ورْهعِبانَهم أَرباباً ِمن د ِ
ون اللَّ ِه﴾ فال واهلل ما صلهوا َلم وَ
ْ ُ
ْ َُ ْ َُ ُ ْ ْ
 األنفال: -يونس. 5 :
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صاموا ولكنهم أحلوا َلم حراماً وحهرموا عليهم حالًَ ،فقلهدوهم ِف ذلك فععِبدوهم وهم َ
يشعرون)( ).
إ هن للشريعة قيهماً مل خيل منه زمن ،ولن يعِبيعها بالدنيا كما باع الكثري دينه وآخرته كعِبلعم بن
باعوراء والسامري وغريمها.
إَه أ هن القيهم استعِبدلته اْلمم بالذناىب كما قالت سيدة النساء فاطمة (عليها السالم) ِف خطعِبتها
ِف مسجد أبيها (صلى اهلل عليه واله) ،فتقول( :استعِبدلوا الذناىب واهلل بالقوادم ،والعجز بالكاهل،
فرغماً ملعاطس قوم حيسعِبون هأهنم حيسنون صنعاً) ( ).
فقد استعِبدلوا اْلدىن بالذي هو خري﴿،أَتَ ْستَْعِب ِدلُو َن الَّ ِذي ُه َو أ َْد َىن بِالَّ ِذي ُه َو َخْي ٌر﴾ ( ).
وهذه احلقيقة قد بينتها بضعة النيب (صلى اهلل عليه وآله) منذ سنْي مضت وَ زالت ترن ِف
مسامع الدهر وتراها متشخصة وماثلة أمام أعْي ذوي العِبصائر ،ينظروهنا بقلوهبم وتعيها آذاهنم ،ولكن
ت
غابت عن مرضى القلوب؛ الصم العِبكم الذين َ يعقلون شيئاً؛ ﴿ َوِمْن ُه ْم َم ْن يَ ْستَ ِمعُو َن إِلَْي َ
ك أَفَأَنْ َ
الص َّم َولَ ْو َكانُوا ََ يَ ْع ِقلُو َن﴾ ( ).
تُ ْس ِم ُع ُّ
 .1جتهيل الناس سالح البائسني املغرضني:
املنطق القرآين يصدح قائالًِ َّ :
وها َوأَنَابُوا إِ َىل اللَّ ِه ََلُ ُم الْعِبُ ْشَرى
اجتَ نَعِبُوا الطَّاغُ َ
وت أَ ْن يَ ْععِبُ ُد َ
ين ْ
َ
﴿والذ َ
فَعِبشِّر ِععِب ِاد * الَّ ِذين يست ِمعو َن الْ َقوَل فَيتَّعِبِعو َن أَحسنه أُولَئِ َّ ِ
ك ُه ْم أُولُو
ين َه َد ُاه ُم اللَّهُ َوأُولَئِ َ
َ
ْ ََُ
ْ َ ُ
َ َ َْ ُ
َ ْ َ
ك الذ َ
ِ ( )
اب * أَفَمن ح َّق َعلَْي ِه َكلِمةُ الْع َذ ِ
ْاْلَلْعِب ِ
ت تُْن ِق ُذ َم ْن ِِف النَّار﴾ .
اب أَفَأَنْ َ
َ َ
َْ َ
َ
فالقرآن حيث على اَستماع وإتعِباع احلق ،ومعىن ذلك أنه حيث على التحقق بعد اَستماع،
والعِبحث جبدية وإنصاف وتروي؛ خصوصاً ِف املسائل املصريية اليت حيددها اإلنسان بنفسه بغري
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اعتماد على اآلخرين وبغري تأثر بالسلوك اجلمعي أو املوروث املسعِبق ،لنهي القرآن عن ذلك ِف العديد
من آياته املعِباركة.
السعِبِ َيال﴾ ( ).
َضلُّونَا َّ
﴿ َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أَطَ ْعنَا َس َادتَنَا َوُكعِبَ َراءَنَا فَأ َ

ِ
ِ
ْي﴾ ( ).
ْي* فَ ُه ْم َعلَى آثَا ِره ْم يُ ْهَرعُو َن * َولََق ْد َ
َّه ْم أَلْ َف ْوا آبَاءَ ُه ْم َ
ض َّل قَ ْعِب لَ ُه ْم أَ ْكثَ ُر ْاْل ََّول َ
ضالِّ َ
﴿إِن ُ
﴿بَ ْل قَالُوا إِنَّا َو َج ْدنَا آبَاءَنَا َعلَى أ َُّم ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَا ِرِه ْم ُم ْهتَ ُدو َن﴾ ( ).
ومن هنا لنقارن بْي خطابْي:

 .اخلطاب املوافق للقرآن الذي حيث على اَستماع والتحقيق والتدقيق؛ أَ وهو خطاب السيد
أمحد احلسن (عليه السالم) حيث يقول:
(إقرؤوا إحبثوا دققوا تعلموا واعرفوا احلقيقة بأنفسكم َ تتكلوا على احد ليقرر لكم آخرتكم
فتندموا غدا حيث َ ينفعكم الندم .) ( )...
(..أيها الناس تَ َعقَّلوا وَ تسمحوا ْلحد أن يستخفكم حىت يضعكم ِف مصاف من كذبوا الرسل
وخلفاء اهلل ِف أرضه وقالوا عن وحي اهلل بالرؤى والكشف بانه أضغاث أحالم فقص اهلل قوَلم
اث أَحالٍَم ب ِل افْ تَ راه بل هو َش ِ
اعٌر
اخلعِبيث الذي يكرره السفهاء اليوم دون تدبر؛ ﴿بَ ْل قَالُواْ أ ْ
َضغَ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ
فَ ْليَأْتِنَا بِآيٍَة َك َما أ ُْرِس َل اْل ََّولُو َن﴾( ).
(ما بال الناس َ تلتفت وَ تنتعِبه أو على اْلقل تتوجه للعِبحث بدل اإلتعِباع والتقليد اْلعمى
لفقهاء الضالل ما باَلم يقعون ِف نفس اخلطأ ويكررون نفس النتيجة دائماً ﴿ َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أَطَ ْعنَا
َضلُّونَا َّ ِ
يل﴾ ( ).
َس َادتَنَا َوُكعِبَ َراءنَا فَأ َ
السعِب َ
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 .اخلطاب الذي ذمه القرآن بقوله﴿ :وقَ َال الَّ ِذين َك َفروا ََ تَسمعوا َِل َذا الْ ُقر ِ
آن َوالْغَ ْوا فِ ِيه لَ َعلَّ ُك ْم
ه
ْ َُ َ ْ
َ
َ ُ
تَ ْغلِعِبُو َن﴾ ( ).
وهنا ليوازن املنصف من يتعِبع وأي اخلطابْي يتعِبىن ؟
وَ شك أ هن املؤمن َ يتع هدى املنطق القرآين ،إذن فالقرآن حيث على اَستماع والتدقيق والعِبحث
وتقرير املصري بغض النظر عما يقوله اْلكثرية وما تعارفت عليه؛ لكون اْلكثرية َ تغِن من احلق
شيئاً ،بل وقد ذمها القرآن:
﴿ بَ ْل أَ ْكثَ ُرُه ْم ََ يُ ْؤِمنُو َن﴾ ( ).
﴿ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َرُه ْم ََ يَ ْعلَ ُمو َن﴾ ( ).
﴿ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َرُه ْم ََْي َهلُو َن﴾ ( ).
﴿ َوََ ََِت ُد أَ ْكثَ َرُه ْم َشاكِ ِرين َ﴾ ( ).

ِِ
ٍ
ِ ِ ِ
ْي﴾ ( ).
﴿ َوَما َو َج ْدنَا ْلَ ْكثَ ِره ْم م ْن َع ْهد َوإِ ْن َو َج ْدنَا أَ ْكثَ َرُه ْم لََفاسق َ
احلَ ِّق َشْيئًا ﴾ ( ).
﴿ َوَما يَتَّعِبِ ُع أَ ْكثَ ُرُه ْم إََِّ ظَنًّا إِ َّن الظَّ َّن ََ يُ ْغ ِِن ِم َن ْ

ِ
ب أ َّ
َض ُّل .) ( ﴾...
َن أَ ْكثَ َرُه ْم يَ ْس َمعُو َن أ َْو يَ ْعقلُو َن إِ ْن ُه ْم إََِّ َك ْاْلَنْ َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ
﴿أ َْم ََْت َس ُ
هذا ما بينه كتاب اهلل الصادق عن اْلكثرية ،فهل لعاقل َيعلها ميزاناً ،ويسري خلفهم أعمى ؟!
بل ويسلم قياده لغريه ؟!
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يقول السيد أمحد احلسن اليماين (عليه السالم)( :فقهاء الضالل أو كما يسميهم القرآن بالسادة
أو املأل َ يكادون يغريون حىت الععِبارات اليت يواجهون هبا اْلنعِبياء واْلوصياء حىت قال تعاىل:
اص ْوا بِِه بَ ْل ُه ْم قَ ْوٌم طَاغُو َن﴾ ( ) ،فما بال الناس َ يلتفتون ويتعظون ِبن سعِبقهم وينأون
﴿أَتَ َو َ
بأنفسهم عن هؤَء وينجون أنفسهم من شعِباكهمِ .ف هذه اآلية يريد اهلل أن يلفت انتعِباه الناس إىل
هذه احلقيقة وهي أن أسلوب فقهاء الضالل ِف مواجهة دعوات اْلنعِبياء واْلوصياء واحد فال تتعِبعوهم
وتقلدوهم كالعميان تصفحوا سرية اْلمم اليت سعِبقتكم وكيف أضلهم العلماء غري العاملْي وجعلوهم
حياربون اْلنعِبياء واْلوصياء وهم يظنون أهنم حيسنون صنعاً) ( ).
قتل عيسى (عليه
ويقول (عليه السالم)( :هل سألتم القرآ َن من أ َ
وقد َ
نار إبراهيم ؟ ومن أر َاد َ
السالم) ؟ ومن حارب نوحاً وهوداً وصاحلاً وشعيب وموسى ويونس (عليهم السالم) ،وكل اْلن ِ
عِبياء
َ
َ
َ
َ
وَتيعِبوا على هذا السؤ َال اآلن ،فستجيعِبون عليه
نفسكم ُ
واْلوصياء عليهم السالم ؟ إذا مل تُنصفوا أ َ
السعِبِيال﴾ ( ).
َضلُّونَا َّ
حتماً ِف النار هبذا اجلوابَ ﴿ :وقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أَطَ ْعنَا َس َادتَنَا َوُكعِبَ َراءَنَا فَأ َ
ويقول (عليه السالم) ِف خطاب حمرم َ( :يوجد عاقل حيرتم عقله يعتقد أن من يواجه الدعوات
الدينية اجلديدة ِف اجملتمعات شرحية أخرى غري رجال الدين الذين يصفهم اهلل بالقرآن باملأل أو السادة
ويصنفهم اجملتمع املضلل عادة بأهنم أهل اَختصاص أو اْلقدر على التشخيص وبالتايل يعتمد
عليهم ِف معرفة أحقية أو بطالن الدعوة الدينية اجلديدة ِف اجملتمع اليت جاء هبا النيب أو الوصي ومع
اْلسف فإن الناس تقعِبل حكمهم دون تدبر أو تفكر أو حبث أو حىت اَلتفات إىل أن هؤَء املأل أو
السادة أو فقهاء الضالل هم املتضرر اْلكرب من دعوات اْلنعِبياء واْلوصياء اإلصالحية وثوراهتم
الكربى فكيف يأمن الناس جانب علماء الدين وَيعلوهنم هم احلكم على أحقية أو بطالن قضية مع
أهنم احد اخلصمْي فيها وكيف يأمن الناس جانب هؤَء مع أهنم يكررون دائما نفس املوقف
ٍ ِ ٍ ( )
َّ ِ
ِ ِِ
ين
لدعوات اْلنعِبياء واْلوصياء؛ ﴿قَ َال الْ َمألُ من قَ ْومه إِنَّا لَنَ َر َاك ِِف َ
ضالَل ُّمعِبْي﴾ ﴿ ،قَ َال الْ َمألُ الذ َ
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َك َفرواْ ِمن قَوِم ِه إِنَّا لَن ر َاك ِِف س َفاه ٍة ِوإِنَّا لَنظُنُّك ِمن الْ َك ِاذبِْي﴾ ) (﴿ ،فَ َق َال الْمألُ الَّ ِ
ين َك َف ُرواْ ِمن
ذ
َ
َ َ
ْ
َ
َ
َ َ َ
ََ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قِ ْوِمه َما نَر َاك إََِّ بَ َشراً ِّمثْ لَنَا وَما نَر َاك اتَّعِبَ َع َ ِ َّ
الرأْ ِي َوَما نََرى لَ ُك ْم َعلَْي نَا من
ي َّ
ين ُه ْم أ ََراذلُنَا بَاد َ
ك إََّ الذ َ
َ َ
َ
(
(
َّ ِ
ِ
يد أَن
فَ ْ
ين َك َف ُروا ِمن قَ ْوِم ِه َما َه َذا إََِّ بَ َشٌر ِّمثْ لُ ُك ْم يُِر ُ
ض ٍل بَ ْل نَظُنُّ ُك ْم َكاذبِ َ
ْي﴾ ﴿ ،فَ َق َال الْ َم َألُ الذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْي ﴾( (َ ﴿ ،وانطَلَ َق الْ َم َألُ
َنزَل َم َالئ َكةً َّما ََس ْعنَا هبَ َذا ِِف آبَائنَا ْاْل ََّول َ
َّل َعلَْي ُك ْم َولَ ْو َشاء اللَّهُ َْل َ
يَتَ َفض َ
ِ
ِ
اصِربُوا َعلَى ِآَلَتِ ُك ْم إِ َّن َه َذا لَ َش ْيءٌ يَُر ُاد﴾ ( ).
مْن ُه ْم أَن ْام ُشوا َو ْ

فحقاً إننا نعاين من املنطق الفرعوين الذي يريد الناس َ تفكر وَ تتدبر﴿ ،قَ َال فِْر َع ْو ُن َما أُ ِري ُك ْم
ِ َِّ ِ
َِّ
الر َش ِاد﴾ ( ).
يل َّ
إَ َما أ ََرى َوَما أ َْهدي ُك ْم إَ َسعِب َ

لكي تعِبقى الناس ِف مستنقع اجلهل لتعِبقى قيادهتم بيد فرعون ومن سار على هنجه ولكي يعِبقى
املنتفعون وأصحاب املصاحل مقامات شاخمة وخطوطاً محراء فوق النقد العلمي ،وهذا هو التأليه
والتقديس العِباطل بعينه.
وعن أيب بصري ،قال( :سألت أبا ععِبد اهلل (عليه السالم) عن قول اهلل عز وجلَّ ﴿ :اَّتَ ُذواْ
أَحعِبارهم ورْهعِبانَهم أَرباباً ِّمن د ِ
ون الله ِه﴾ ،فقال :أما واهلل ما دعوهم إىل ععِبادة أنفسهم ولو دعوهم إىل
ُ
ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ
ععِبادة أنفسهم ملا أجابوهم ولكن أحلوا َلم حراماً وحرموا عليهم حالًَ فععِبدوهم من حيث َ
يشعرون) ( ).
وعن أيب ععِبد اهلل (عليه السالم)( :من أطاع رجالً ِف معصية فقد ععِبده) ( ).
وإما النار؛
إذن فعلى الناس أن تتوجه للعِبحث العلمي لكون اْلمر ِف غاية اخلطورة؛ فهو هإما اجلنة ه
وليكن موقف احلر بن يزيد الرياحي ِف كربالء درساً لنا اليوم ،حيث حسم موقفه ِف ساعات قصرية

.
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بعد أن َسع املنطق احلسيِن ،فقال رمحه اهلل( :أخري نفسي بْي اجلنة والنار ،ولن أختار على اجلنة
شيئاً) ،وذهب منكساً رأسه خجالً من إمامه لكونه جعجع به.
فلماذا َ ميتلكنا اخلجل ،ونعِبتعد عن اْلساليب القذرة العِبعيدة عن اإلنصاف ؟
عز وجل تصك أَساعنا﴿ :بَ ْل َك َّذبُوا
وملاذا ننكر بال دليل ؟ وملاذا نرد بال علم ؟ مع أ هن آيات اهلل ه
ِِبا َمل ُِحييطُوا بِعِْل ِم ِه ولَ َّما يأْهتِِم تَأْ ِويلُه َك َذلِك َك َّذب الَّ ِذ ِ ِ
ف َكا َن َعاقِعِبَةُ
َ
ين م ْن قَ ْعِبل ِه ْم فَانْظُْر َكْي َ
ُ
َ ْ
َ
َ َ ْ
َ
( )
ِِ
ْي﴾ .
الظَّالم َ
إنهه ظلم جمحف حبق املعرفة اليت حث عليها اهلل وخلفائه.
يقرر لنا مصرينا ؟ مع أنهه يعرتف بفشله أمام املأل كما ستأيت ععِبارته فانتظر.
مث ملاذا نرتك غرينا ه
تقرروا َلا مصريها بعد اعرتافكم بفشلكم.
إذن أيها الفاشلون أتركوا الناس تعِبحث بأنفسها وَ ه
أيها الناس اَسعوا ملا يقول لكم السيد أمحد احلسن (عليه السالم) لتعرفوا الراعي من الذئاب:
(أيها الناس َ خيدعكم فقهاء الضالل وأعواهنم إقرؤوا إحبثوا دققوا تعلموا واعرفوا احلقيقة بأنفسكم َ
ليقرر لكم آخرتكم فتندموا غدا حيث َ ينفعكم الندم ﴿ َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أَطَ ْعنَا
تتكلوا على أحد ه
السعِبِ َيال﴾ ( ).
َضلُّونَا َّ
َس َادتَنَا َوُكعِبَ َراءنَا فَأ َ
هذه نصيحيت لكم و واهلل إهنا نصيحة مشفق عليكم رحيم بكم فتدبروها وتعِبينوا الراعي من
الذئاب تفكروا وتعِبينوا على أي خط وأي منهج كان احلسْي (عليه السالم) وعلى أي خط وأي
منهج كان أعداؤه الذين قاتلوا احلسْي (عليه السالم) كانوا على خط حاكمية الناس وكانوا يقولون
حباكمية الناس هأما احلسْي عليه السالم فكان على اخلط اإلَلي رغم قلة سالكيه خط حاكمية اهلل
ومن املؤسف اليوم أن َند الناس مضللْي إىل درجة أهنم يسريون ويؤيدون خط قتلة احلسْي مث يدعون
أهنم يشايعون احلسْي ويذهعِبون لزيارة احلسْي وحييون شعائر صورية َ قيمة َلا إذا هفرغت من اَلدف
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وهو إحياء اْلمر الذي ثار ْلجله احلسْي (عليه السالم) أي حاكمية اهلل .فما بالك وهم اليوم
يقيمون الشعائر احلسينية حاملْي راية أعدائه وهي حاكمية الناس ومن مث تكون النتيجة َتريف هدف
الثورة احلسينية وجعل احلسْي (عليه السالم) زورا وهبتانا مؤيدا وناصرا حلاكمية الناس أو خط الشورى
واَنتخابات وما أنتجه هذا اخلط العِباطل من أمثال يزيد.
انه ْلمر مؤمل أن ينجح فقهاء الضالل اليوم بتغييب وعي الناس إىل درجة أنها نرى املقلدين
اجملهلْي املضللْي حيملون راية حاكمية الناس ومن مث يذهعِبون إىل زيارة احلسْي (عليه السالم) الذي
ذبح ْلجل نقض حاكمية الناس وإقامة حاكمية اهلل .هل ميكن أن يكون اإلنسان متناقضا إىل درجة
انه يرمي راية املقتول أرضا ويطؤها بقدمه وحيمل راية القاتل مث يذهب هبا ويقف على قرب املقتول
ويرتحم عليه ويلعن القاتل ؟ مث لو شئنا تصنيف هكذا إنسان فعلى من سنحسعِبه ؟ هل سنقول هو
مع القاتل وضد املقتول ْلنه حيمل راية القاتل ويهْي راية املقتول  ،أم نقول هو مع املقتول وضد
القاتل ْلنه يرتحم على املقتول ويلعن القاتل ؟ يا أويل اْللعِباب يا عقالء تدبروا ...حاكمية الناس
ويزيد شيء واحد ،حاكميه الناس ويزيد شيء واحد  ،وحاكمية اهلل واحلسْي شيء واحد أيضا فمن
حيمل راية حاكميه الناس ويؤمن هبا ويعمل هبا هو حتما وقطعا مع يزيد وهو يزيدي حىت النخاع ولو
زار احلسْي كل يوم ولو قضى حياته وهو يعِبكي على مصاب احلسْي (عليه السالم) َ .ميكن بأي
حال من اْلحوال فصل احلسْي (عليه السالم) عن ثورته املعِباركة وهدفها املعِبارك وهو إقامة حاكمية
اهلل ِف أرضه وفقهاء الضالل عندما أفتوا اليوم بوجوب الشورى واَنتخابات وإهنا سعِبيل شرعي
للحكم وعندما أفتوا بشرعية احلكومات املرتشحة عن الشورى واَنتخابات فهم حتما يزيديون حىت
النخاع وإذا كان إغفال تصنيفهم كيزيديْي جرمية فان تصنيفهم على أهنم حسينيون هو أكرب جرمية
ترتكب حبق احلسْي (عليه السالم) وحبق ثورته املعِباركة وهدفها وهو نقض حاكمية الناس وَتقيق
حاكمية اهلل ِف أرضهْ .لن هذا التصنيف الظامل اجلائر الذي خيالف أبسط معايري اإلدراك عند
اإلنسان يهدف لقتل احلسْي الذي فشل يزيد لعنه اهلل ِف قتله .بل إن احلسْي ِف املواجهة اْلوىل اليت
استشهد فيها استطاع أن حيقق الكثري حلاكمية اهلل وقد َتكنت دماء احلسْي (عليه السالم) من إبقاء
وإنشاء اْلمة اإلسالمية احلقيقية اْلمة احلسينية احملمدية اليت تؤمن حباكمية اهلل وتكفر حباكمية الناس.
وقد َسوا على طول اخلط بالرافضة ْلهنم رفضوا حاكمية الناس طوال أكثر من ألف عام وهذه اْلمة
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املعِباركة تتحمل من الطواغيت آَم محل راية حاكمية اهلل ولكن لألسف اليوم َتكن إبليس بواسطة
فقهاء الضالل من حرف اخللف من هذه اْلمة عن دين سلفهم ومن سعِبقوهم من صاحل هذه اْلمة
ِِ
الص َال َة واتَّعِب عوا الشَّهو ِ
ف
ات فَ َس ْو َ
ف ِمن بَ ْعده ْم َخ ْل ٌ
فأَ
ِمن كانوا يقرون حاكميه اهلل؛ ﴿فَ َخلَ َ
َضاعُوا َّ َ َ ُ
ََ
يَ ْل َق ْو َن َغيهاً﴾( ).
اليوم َتكن إبليس أخزاه اهلل من اخرتاق هذه اْلمة احلسينية احملمدية جبنده من فقهاء الضالل
الذين تسللوا إىل مواضع القيادة فيها وحققوا اليوم إلبليس هدفه بإضالل اْلمة اليت كانت تقر
حاكمية اهلل طوال أكثر من ألف عام وجعلوها تقر حاكمية الناس وتنقض حاكمية اهلل .إن املصيعِبة
اليت َنن فيها اليوم هي أن قضية احلسْي قد اختطفها حاملوا راية قتلة احلسْي بالذات وأمسى اليوم
املتحدث باسم احلسْي هم قتلة احلسْي وحاملو الراية اليت قاتلت احلسْي (عليه السالم) قعِبل أكثر
من ألف عام وقتل احلسْي (عليه السالم) وهو َياهدها ويعِبْي بطالهنا وبطالن من أسسها بل هي
الراية اليت قاتلها علي (عليه السالم) وهي اليت أبعدت عليا وجعلته مقعدا ِف داره قرابة مخسة وعشرين
عاما بل وهي الراية اليت قاتلها حممد (صلى اهلل عليه وآله) وكل من سعِبقه من اْلنعِبياء واْلوصياء إهنا
راية حاكميه الناس راية اْلنا أو َنن أو السقيفة والشورى أو اَنتخابات أو ما يريد الناس واليت هي
قابلت دائما ما يريد هو أو رايته هو سعِبحانه راية حاكمية اهلل أو العِبيعة هلل أو الراية اليت محلها اْلنعِبياء
واْلوصياء وسيحملوهنا إىل يوم القيامة .إن هذه املصيعِبة اليت َنن فيها اليوم وهي اختطاف الثورة
احلسينية من قعِبل أعدائها جعلت من احلتمي ضمن اخلطة اإلَلية إعادة ملحمة كربالء من جديد
لرتاق دماء حسينية طاهرة فتكون سعِبعِبا ِف إحياء هدف الثورة احلسينية من جديد وهو حاكمية اهلل
فتفشل خطة إبليس لعنه اهلل وجنده من فقهاء الضالل أخزاهم اهلل فكانت مشيئة اهلل وكان ما حدث
ِف حمرم احلرام .وها هي احلقيقة تظهر جلية وتعلو وترتفع يوما بعد يوم لرياها كل الناس رغم كل
محالت التضليل وتغييب احلقيقة اليت مارسها فقهاء الضالل وأذناهبم احلمد هلل الذي أخزى إبليس
وجنده من فقهاء الضالل وخيب فعلهم بعِبقية طاهرة قعِبضوا على دينهم ودين سلفهم من شيعة حممد
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وآل حممد عليهم السالم كما يقعِبض على مجر الغضى فتحملوا ثقل وأمل محل هذه الرسالة اإلَلية رغم
قلة الناصر وكثرة العدو واستكالبه عليهم) ( ).
 .4كيل االتهامات سالح املفلسني:
لقد اعتاد دعاة الشر على التهريج والتسقيط وكيل اَهتامات لتربير وجودهم القائم على َتهيل
الناس.
وقد دفع الضريعِبة مجيع خلفاء اهلل سعِبحانه نتيجة تنمرهم ِف ذات اهلل وبيان احلق والشهادة به وان
كانت بدمائهم الزكية الطاهرة ،والقرآن الكرمي بْي تلك املعاناة بشكل واضح وجلي يرفع الشعِبهة عن
كل إنسان منصف.
وحا إِ َىل قَ ْوِم ِه فَ َق َال يَا قَ ْوِم ْاععِبُ ُدوا اللَّهَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلٍَه َغْي ُرهُ إِ ِّين
يقول سعِبحانه( :لََق ْد أ َْر َس ْلنَا نُ ً
ْي * قَ َال يا قَوِ
ض َال ٍل ُمعِبِ ٍ
اب يَ ْوٍم َع ِظي ٍم * قَ َال الْم َألُ ِم ْن قَ ْوِم ِه إِنَّا لَنَ ر َاك ِ
س
ي
ل
م
ِف
َ
َخ ُ
َ
ْ
أَ
اف َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ص ُح لَ ُك ْم َوأ َْعلَ ُم ِم َن اللَّ ِه َما ََ
ض َاللَةٌ َولَ ِك ِِّن َر ُس ٌ
ول ِم ْن َر ِّ
ِيب َ
ب الْ َعالَم َ
ْي * أُبَلِّغُ ُك ْم ِر َس َاَت َرِّيب َوأَنْ َ
تَ ْعلَ ُمو َن * أ ََو َع ِجْعِبتُ ْم أَ ْن َجاءَ ُك ْم ِذ ْكٌر ِم ْن َربِّ ُك ْم َعلَى َر ُج ٍل ِمْن ُك ْم لِيُ ْن ِذ َرُك ْم َولِتَتَّ ُقوا َولَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َمحُو َن *
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْي * َوإِ َىل َع ٍاد
ين َك َّذبُوا بِآيَاتنَا إِن َُّه ْم َكانُوا قَ ْوًما َعم َ
ين َم َعهُ ِف الْ ُف ْلك َوأَ ْغَرقْ نَا الذ َ
فَ َكذبُوهُ فَأ ََْنَْي نَاهُ َوالذ َ
ِ
َّ ِ
ِ ٍِ
ين َك َف ُروا ِم ْن قَ ْوِم ِه
اه ْم ُه ً
َخ ُ
أَ
ودا قَ َال يَا قَ ْوم ْاععِبُ ُدوا اللَّهَ َما لَ ُك ْم م ْن إلَه َغْي ُرهُ أَفَ َال تَتَّ ُقو َن * قَ َال الْ َم َألُ الذ َ
ِ
ِ
إِنَّا لَنَ ر َاك ِِف س َفاه ٍة وإِنَّا لَنَظُن َ ِ
ب
اهةٌ َولَ ِك ِِّن َر ُس ٌ
ول ِم ْن َر ِّ
ُّك م َن الْ َكاذبِ َ
س ِيب َس َف َ
َ َ َ
َ
ْي * قَ َال يَا قَ ْوم لَْي َ
( )
ِ
ْي﴾ .
الْ َعالَم َ
فهذا حال املأل وكعِبار القوم وذوي الوجاهات الذين تزعموا قيادة الناس وأصعِبحت الناس تتطلع
إليهم ،وإىل أفواههم وكلماهتم اليت حاربوا هبا خلفاء اهلل سعِبحانه ،وكانت تلك املواجهة بينهم وبْي
خلفاء اهلل مدرسة َبد أن تتعلم منها الناس اليوم ،فما قص اهلل ِف القرآن الكرمي قصصهم إَه
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لالعتعِبار هبا والتعرف على معطياهتا﴿،لََق ْد َكا َن ِِف قَ ِ ِ ِ
ُويل ْاْلَلْعِب ِ
اب َما َكا َن َح ِديثًا يُ ْفتَ َرى
َ
صص ِه ْم عْعِب َرةٌ ْل ِ َ
ه
( )
ٍ
ٍ
ِ
ولَ ِكن تَص ِد ِ
ِ
ِ
ِ
يل ُك ِّل َش ْيء َوُه ًدى َوَر ْمحَةً ل َق ْوم يُ ْؤمنُو َن﴾ .
يق الَّذي بَ ْ َ
َ ْ ْ َ
ْي يَ َديْه َوتَ ْفص َ
وهبذا حيىي القرآن ِف قلب اإلنسان ويكون متماشياً مع الزمن مهما تقادم ،بعد أن جعله
اجلاهلون كتاباً كسائر الكتب اْلدبية أو اجلغرافية أو التارخيية العِبحتة ،وهذا ما َيده القارئ عند
حجمت تلك التفاسري دور القرآن
اطالعه على ما أَسوها بتفاسري القرآن عند السنة والشيعة ،فقد ه
وجعلوه كتاباً أرضياً بتفسريهم له ِبا يرونه على اْلرض ،مع أ هن اهلل عز وجل يقول عن كتابه الكرمي:
ِ
ض ِربُ َها لِلن ِ
َّاس
ك ْاْل َْمثَ ُ
ال نَ ْ
ِّعا ِم ْن َخ ْشيَ ِة اللَّ ِه َوتِْل َ
صد ً
﴿لَ ْو أَنْ َزلْنَا َه َذا الْ ُق ْرآ َن َعلَى َجعِبَ ٍل لََرأَيْتَهُ َخاش ًعا ُمتَ َ
لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن﴾ ( ).
فهو كتاب نزل من عنده سعِبحانه وفيه رموز ملكوتية َ يفهمها إَه من قرنه اهلل بالقرآن وهم عرتة
النيب (صلى اهلل عليه وآله) ؛ ولذا ورد النهي عن تفسريه باْلهواء واآلراء.
عن علي (عليه السالم) ،قال( :اتقوا اهلل وَ تفتوا الناس ِبا َ تعلمون  -إىل أن قال - :قالوا:
فما نصنع ِبا قد خربنا به ِف املصحف؟ فقال :يسأل عن ذلك علماء آل حممد (صلى اهلل عليه
وآله)( ).
وقال أبو جعفر العِباقر (عليه السالم) ِف حديث مع قتادة( :وحيك يا قتادة إمنا يعرف القرآن من
خوطب به) ( ).
إذن أيها الناس أنصفوا أنفسكم وتدبروا ،وهذا ما دعاكم إليه السيد أمحد احلسن (عليه السالم)
فيقول( :أنصفوا أنفسكم واعطفوا بقلوبكم على احلكمة ،وتدبروا كالمي تدبر منصف ،وَ تقطعوا
رحم حممد (صلى اهلل عليه وآله)  ،فإهنا معلقة بالعرش تقول :يا رب صل من وصلِن ،واقطع من
قطعِن.
.
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بأي ثقلي اَلدى َتسكتم  :أبالقرآن أم بالعرتة ؟! هل سألتم أنفسكم  ،أما القرآن فقد نعِبذَتوه
وراء ظهوركم وجعلتموه أخف اْلشياء ِف ميزانكم  .وأما العرتة فقد ذرومت حكمتهم اليمانية ،ورواياهتم
الربانية ذرو الريح للهشيم  .فقعِبلتم ما وافق أهواكم وان قل رواته  ،ونعِبذمت ما خالف آراءكم وان تواتر
عنهم عليهم السالم .تقولون إ هن رواياهتم اليت وصفوين هبا ليست حجة ،ووصية رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله) باْلئمة ويب وباملهديْي ليست حجة ،ومعرفة القرآن وطرق السماوات ليست حجة ،فما
أخف حممد (صلى اهلل عليه وآله) والقرآن والعرتة ِف ميزانكم ،وما أهوهنم عند عقولكم َ ...
تشاركوا ِف اغتيال احلسْي (عليه السالم) ! َ تطلموا الصدور وتشقوا اجليوب وتسعِبلوا دمع العيون
رياءً وكذباً وزوراً َ ،تقيموا عزاء احلسْي (عليه السالم) لتقتلوا احلسْي (عليه السالم) من جديد َ
َّ ِ
ين َآمنُوا ِملَ تَ ُقولُو َن َما َ تَ ْف َعلُو َن * َكعِبُ َر َم ْقتاً ِعْن َد اللَّ ِه أَ ْن تَ ُقولُوا َما َ
تقولوا ما َ تفعلون ﴿يَا أَيُّ َها الذ َ
تَ ْف َعلُو َن﴾ ( )  ...لقد انتهكت حرمة اإلسالم وحورب اإلسالم طوًَ وعرضاً فماذا بعد ؟!!! إذا كنتم
حقا وصدقا تقولون للحسْي (عليه السالم) يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً .فها هو احلسْي حل
بْي أظهركم بولده اإلمام املهدي (عليه السالم) يراكم ويرقب أفعالكم ويرتقب نصرتكم وينادي فيكم
(أعنا تتخاذلون وعن نصرتنا تنكصون ،حسعِبنا اهلل ونعم الوكيل)  ...فلرياجع كل عاقل نفسه فإن
الفرص َتر مر السحاب (إذا كنتم تطلعِبون احلق) انصروا احلسْي (عليه السالم) ِف هذا الزمان وَ
ِ
ِِ
ْي﴾ ( ) َ َّتافوا من يقتل اجلسد ،ولكن
َّتافوا ﴿ َوَ َهتنُوا َوَ ََْتَزنُوا َوأَنْتُ ُم ْاْل َْعلَ ْو َن إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
خافوا من يستطيع أن يهلك اجلسد والروح معاً ِف جهنم.
وإذا كان قراركم هو خذَن احلسْي ِف هذا الزمان ،وإذا اخرتمت ظلم أنفسكم فإين أحذركم
وأنذركم عذاب اهلل سعِبحانه وتعاىل ِف الدنيا واآلخرة ،وَ عذر لكم وَ عاذر) ( ).
فما هو ردكم أيها الناس ؟
يقول اإلمام احلسْي (عليه السالم) ِف يوم عاشوراء( :أيها الناس اَسعوا قويل وَ تعجلوا حىت
أعظكم ِبا حيق لكم علي وحىت اعذر إليكم فان أعطيتموين النصف كنتم بذلك أسعد وان مل تعطوين
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النصف عن أنفسكم فامجعوا رأيكم مث َ يكن أمركم عليكم غمة مث اقضوا إيل وَ تنظرون إن وليي
اهلل الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلْي).
وملا َسع احلر كلمات احلسْي (عليه السالم) جاء إىل ابن سعد قائالً( :ومالكم فيما عرضه
عليكم من اخلصال) ؟
أيها الناس لتكن هذه السرية العطرة خللفاء اهلل وشيعتهم لكم منهجاً بيناً واضحاً ،كما ولتكن
تعرفكم من ادعى التدين وراح يضلل الناس باسم الدين حفاظاً على دنيا زائفة.
معرفاً ه
سرية خمالفيهم ه
يقر علي بن أيب محزة العِبطائِن الواقفي وغريه بإمامة اإلمام الرضا (عليه
الدنيا اليت من اجلها مل ه
السالم) ،وراحوا يلتمسون َلم شرعية من الشعِبهات ،وح هدوا سالح العناد واجلدال والتعنت من أجل
أن يص هدوا الناس عن اإلميان بعلي بن موسى الرضا (عليه السالم) ،مع وضوح حجته.
هذه الدنيا واملصاحل اآلنية اليت أصعِبح علي بن أيب طالب ضحيتها ،حىت قال عنه أهل الشام بعد
أن َسعوا أنه قتل ِف املسجد؛ فقالوا( :وهل علي يصلي) ،إنه سالح املفلسْي من الدليل العلمي.
وهكذا َند الزمان يعود علينا مرة أخرى بنفس الداء !! ومع معرفتنا بالدواء نتناساه حىت
يستفحل بنا الداء إىل أن يتعذر إخراجه من العِبدن إَه بإزهاق النفس !!
فلماذا ؟! أليس اهلل يقول﴿ :فَعِبشِّر ِععِب ِاد * الَّ ِذين يست ِمعو َن الْ َقوَل فَيتَّعِبِعو َن أَحسنه أُولَئِ َّ ِ
ين
ْ َ ُ ْ ََُ َ
َ َ َْ ُ
َ ْ َ
ك الذ َ
ِ ( )
ِ
اب * أَفَمن ح َّق َعلَْي ِه َكلِمةُ الْع َذ ِ
ك ُهم أُولُو ْاْلَلْعِب ِ
ت تُْن ِق ُذ َم ْن ِِف النَّار﴾ .
اب أَفَأَنْ َ
َ َ
َْ َ
َ
َه َد ُاه ُم اللَّهُ َوأُولَئ َ ْ
فهذا هو املنطق القرآين الذي حيث على اَستماع وإتعِباع احلق !!
فلماذا إذن نرتك القرآن ونستمع إىل إمعات تتكلم ِبا َ تفقه أو تعرف احلق وتعاديه ملصاحل
دنيوية ؟!

 -الزمر. 1 - 8 :
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عن اإلمام الصادق (عليه السالم)( :أَ أنعِبئكم بأخف الناس يوم القيامة ميزاناً ،وأبينهم خسراناً؟
من باع آخرته بدنيا غريه وهو هذا الفاسق) ( ).
بينما َند منطق ذوي املصاحل خمتلف َتاماً عن املنطق القرآين:
ِ
ِ َِّ ِ
ِ َِّ
يل
أ .منع الناس من اَطالع والتحقيق﴿ :قَ َال ف ْر َع ْو ُن َما أُري ُك ْم إَ َما أ ََرى َوَما أ َْهدي ُك ْم إَ َسعِب َ
الر َش ِاد﴾ ( ).
َّ
ب .كتمان احلقيقة على الناس﴿ :إِ َّن الَّ ِذين يكْتُمو َن ما أَنْزلْنَا ِمن الْعِب يِّ نَ ِ
ات َوا َْلَُدى ِم ْن بَ ْع ِد َما
َ َ ُ َ َ َ َ
َّاس ِِف الْ ِكتَ ِ
ك يَ ْل َعنُ ُهم اللَّهُ َويَ ْل َعنُ ُهم َّ
بَيَّنَّاهُ لِلن ِ
الال ِعنُو َن﴾ ( ).
اب أُولَئِ َ
ُ
ُ
احل َّق بِالْعِب ِ
احلَ َّق َوأَنتُ ْم
اط ِل َوتَكْتُ ُمواْ ْ
ج .تلعِبيس احلق بالعِباطل والعِباطل باحلقَ ﴿ :وََ تَ ْلعِبِ ُسواْ َْ َ
تَ ْعلَ ُمون﴾ ( ).
َّ ِ
ِ ِِ
ك كِتَابًا ِِف قِْرطَ ٍ
ين َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إََِّ
د .اَهتامَ ﴿ :ولَْو نََّزلْنَا َعلَْي َ
اس فَلَ َم ُسوهُ بأَيْديه ْم لََق َال الذ َ
ِ
ْي﴾ ( ).
س ْحٌر ُمعِبِ ٌ
ك َو َج َع ْلنَا َعلَى قُلُوهبِِ ْم أَكِنَّةً أَ ْن يَ ْف َق ُهوهُ َوِِف آ َذاهنِِ ْم َوقْ ًرا َوإِ ْن يََرْوا ُك َّل آيٍَة
﴿وِمْن ُه ْم َم ْن يَ ْستَ ِم ُع إِلَْي َ
َ
( )
ِ
ََ ي ؤِمنُوا ِهبا ح َّىت إِذَا جاء َ ِ
ول الَّ ِذين َك َفروا إِ ْن ه َذا إََِّ أ ِ
ْي﴾ .
وك َُيَادلُونَ َ
َساطريُ ْاْل ََّول َ
َ
ُْ َ َ
َ
َُ
ك يَ ُق ُ َ ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
يم﴾ ( ).
﴿قَ َال الْ َم َألُ م ْن قَ ْوم ف ْر َع ْو َن إ َّن َه َذا لَ َساحٌر َعل ٌ
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 .5قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني:
ك أ ََمانِيُّ ُه ْم قُ ْل َهاتُوا
﴿وقَالُوا لَ ْن يَ ْد ُخ َل ْ
ص َارى تِْل َ
اجلَنَّةَ إََِّ َم ْن َكا َن ُه ً
ودا أ َْو نَ َ
قال سعِبحانهَ :
ب رهانَ ُكم إِ ْن ُكْنتم ِ ِ
ْي﴾ ( ).
صادق َ
ُْ َ
ُْ َ ْ
لقد دعوناكم إىل أمر عقائدي واْلمور العقائدية تثعِبت بالعلم وباليقْي وبالقطع َ باإلشكاَت
والشعِبهات ،ففرق بْي الدليل العلمي وبْي اإلشكال الذي ينطق به الكثري.
ولكي تتضح الفكرة بشكل جلي ،أقول :إ هن خلفاء اهلل ِف أرضه من اْلنعِبياء والرسل املاضْي قد
تعرضوا
أثعِبتوا حقهم باليقْي والعلم ،ومل تكف عنهم ألسن اجلاحدين واحلاسدين واملغرضْي ،فقد ه
ْلنواع التهم ،فلم َّتل سرية نيب من اْلنعِبياء من اَهتام باجلنون تارة وبالسحر أخرى وبالضالل ثالثة
وهكذا توالت التهم حىت شهد القرآن بذلك كما تق هدمت بعض اآليات.
تعرض النيب (صلى اهلل عليه وآله) لتلك اْللسن العفنة وقاسى أشد احملن من أجل تعِبليغ
وهكذا ه
الرسالة اإلسالمية ،وجاء من بعده وصية باحلق أمري املؤمنْي (عليه السالم) وقد شهد على وصايته ِف
غدير خم قرابة مثانية عشر ألفاً ،وِف الوقت نفسه ارتد الناس عنه إَه أربعة !!
الكرة مرة أخرى !! وكذا مع
وهكذا جاء من بعده ابنه احلسن اجملتىب (عليه السالم) وعادت معه ه
احلسْي (عليه السالم) ،وهكذا مجيع خلفاء اهلل ،حىت غُيب اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن
العسكري (عليه السالم) نتيجة إعراض الناس عنه !!!
عز وجل﴿ :يَا َح ْسَرًة َعلَى الْعِعِبَ ِاد َما
فلماذا هذه اَنتكاسات مع خلفاء اهلل ،حىت قال اهلل ه
يأْتِي ِهم ِمن رس ٍ
ول إََِّ َكانُوا بِِه يَ ْستَ ْه ِزئُو َن﴾ ( ) ؟!
َ ْ ْ َُ
فأمحد احلسن (عليه السالم) يقدم الدليل القطعي ويعارضوه بإشكاَت وأوهام واهتام ؟!

 البقرة: -يس. 3 :
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ق هدم السيد أمحد احلسن (عليه السالم) دليل خلفاء اهلل؛ وهو (النص والعلم والعِبيعة هلل) ،فلم يرد
خمالفوه إَه باإلشكال والظن والوهم ،فهل يوجد عاقل يرفع يده عن العلم حمتجاً بالظن والوهم
واَهتام ،وهل سيعذر من اتعِبع اإلعالم املضلل كي يغطوا على أفعاَلم ِف دين اهلل ؟
ق هدم السيد أمحد احلسن (عليه السالم) السرية العطرة اليت يشهد هبا القاصي ِمن يعرفه قعِبل
الداين ،ق هدم التواضع ،ق هدم اإلنصاف حىت مع خمالفوه ،ق هدم الشجاعة اليت يشهد هبا القاصي والداين،
ق هدم الكرم ،قدم اإليثار ،فماذا قدم خمالفوه لألمة ؟!
ق هدم السيد أمحد احلسن (عليه السالم) العلم الذي أغناه به اهلل عن الناس ،فعِبْي املتشاهبات
وكتَب ِف مواضيع متعددةِ ،ف التفسري والعقيدة واْلخالق والسرية وغريها ،مع أنه لطاملا طلب منكم
الرد عليه إَه أنه مل ينطق أحد !!
فأمحد احلسن (عليه السالم) جاء بالدليل القطعي وجاءوا باْلوهام والشعِبهات ،وسنعرف تفصيل
ذلك قريعِباً
وبعد فشلهم ِف الرد العلمي وعجزهم راحوا يسطرون اهتامات:
 .إنه شخصية ومهية.
 .إنه كان حياً مث توىف.
 .إنه عميل إلسرائيل.
 .إنه جاهل َ يفقه شيء.
 .إنه ولد ِف الستينات فكيف يكون ابن اإلمام املهدي (عليه السالم).
 .إن اإلمام املهدي ليس لديه ذرية.
 .ملاذا خمتفي ؟
 .نناظره هو دون سواه.
 .9ملاذا َ يأيت باملعجزة ؟
 . 1إذا كان وصياً للمهدي فليقلب حلييت سوداء !!
 .اليماين من اليمن.
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.
.
.
.
.

كيف يكون هو اإلمام الثالث عشر ؟
ملاذا يقرأ القرآن خطأ ؟
كيف يكون من العِبصرة ؟
ماذا تقولون لو مات قعِبل اإلمام املهدي (عليه السالم).
ليثعِبت نفسه وصياً بعلم اْلعداد.

وهكذا تتواىل الظنون واَحتماَت والشكوك !! مع أهنم َ يعرفون حىت اَسه مع ذكره بشكل
رَسي ِف املوقع الرَسي وِف اإلصدارات؟!
أيها املنصفون؛ إ هن مجيع هذه التهم واإلشكاَت والشعِبهات اليت يثريها هؤَء املشوشون قد
أجيب عنها ومت إيضاحها بأكثر من وجه ولكنهم َ يريدونكم تفهمون وتتعرفوا على احلقيقة ،بل
يريدون خلق العقعِبات الومهية لصدكم عن اإلميان باحلق ،فهم يكذبون كما شاهدمت ،ويدلسون أيضاً،
ويتهمون الناس بالعِباطل ،ويلعِبسون احلق بالعِباطل ْلجل إبعاد الناس عنه.
وهكذا ضيعوكم بالتهم واإلشكاَت اليت َ هناية َلا !!
عن يونس بن يعقوب ،قال( :كنت عند أيب ععِبد اهلل (عليه السالم) فورد عليه رجل من أهل
الشام فقال :إين رجل صاحب كالم وفقه وفرائض وقد جئت ملناظرة أصحابك ،فقال أبو ععِبد اهلل
(عليه السالم) :كالمك من كالم رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) أو من عندك ؟ فقال :من كالم
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ومن عندي ،فقال أبو ععِبد اهلل :فأنت إذاً شريك رسول اهلل ؟ قال:
َ ،قال :فسمعت الوحي عن اهلل (عز وجل) خيربك ؟ قال ،َ :قال :فتجب طاعتك كما َتب طاعة
إيل فقال :يا يونس
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ؟ قال ،َ :فالتفت أبو ععِبد اهلل (عليه السالم) ه
بن يعقوب ،هذا قد خصم نفسه قعِبل أن يتكلم .مث قال :يا يونس ،لو كنت َتسن الكالم كلمته،
قال يونس :فياَلا من حسرة ،فقلت :جعلت فداك ،إين َسعتك تنهى عن الكالم وتقول :ويل
ْلصحاب الكالم يقولون ،هذا ينقاد وهذا َ ينقاد ،وهذا ينساق وهذا َ ينساق ،وهذا نعقله وهذا
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َ نعقله ،فقال أبو ععِبد اهلل (عليه السالم) :إمنا قلت :فويل َلم إن تركوا ما أقول وذهعِبوا إىل ما
يريدون ...اخل) ( ).
بربكم هل هذا هو اإلنصاف ؟!
 .6ماذا قدّم األنبياء ،وماذا قدّم احلسني بكربالء ؟
انظروا أيها الناس ماذا قال نوح (عليه السالم)  .....وماذا قال له قومه ،وبأي اهتام اهتموه ...
انظروا إىل ما قال موسى (عليه السالم)  ...وانظروا ملا يقال له ،وكيف توجه له اَهتامات ...
انظروا ماذا قال حممد (صلى اهلل عليه وآله)  .....وماذا قيل له ،وكيف اهتموه بالسحر واجلنون
والسفه وحاشاه وهو لسان اهلل الناطق بالصدق واحلق.
انظروا إىل ما قاله علي بن أيب طالب(عليه السالم) ....وانظروا إىل ما قيل له ،وما اهتموه به ...
انظروا إىل ما قال احلسْي ِف كربالء  .....وانظروا ما قالوه له ،وما اهتموه به .....
يقول السيد أمحد احلسن (عليه السالم)( :ماذا قدم احلسْي ِف كربالء ليثعِبت انه خليفة اهلل ِف
أرضه ؟ أيها الناس هل سألتم أنفسكم هذا السؤال قعِبل أن تتعِبعوا علماء الضالل إتعِباع أعمى دون
تدبر أو تفكر ؟ ماذا قدم احلسْي (عليه السالم) ِف كربالء ؟ قدم وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله بأبيه وبأخيه وبه وبولده عليهم السالم وعرض علمه ومعرفته وقدم راية العِبيعة هلل اليت كان ينفرد
حبملها ِف مواجهة راية حاكمية الناس اليت كان حيملها اخلط املواجه له والذي واجه جده وأباه وأخاه
عليهم السالم من قعِبل  ،ماذا قدم احلسْي ِف كربالء ؟ قدم رؤى أهل بيته وأصحابه وكشوفاهتم قدم
رؤيا وهب النصراين عندما رأى عيسى (عليه السالم) حيثه على إتعِباع ونصرة احلسْي (عليه السالم)
قدم كشف احلر الرياحي عندما َسع هاتفا يعِبشره باجلنة وهو خيرج من الكوفة.
واليوم أيها الناس ِباذا أتيناكم ؟ هل أتيناكم بعِبدعة مل يأيت هبا اْلنعِبياء واْلوصياء ورسول اهلل حممد
 -الكافي :ج ص . 1
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(صلى اهلل عليه وآله) وعلي (عليه السالم) واحلسن واحلسْي واْلئمة من أوَد احلسْي (عليهم
الر ُس ِل﴾ ( ) أم أتيناكم ِبا أتوا به ؟ لقد أتيناكم بأدلتهم وجئناكم
نت بِ ْدعاً ِّم ْن ُّ
السالم) ؟ ﴿قُ ْل َما ُك ُ
هبا واضحة وضوح الشمس ملن يطلب معرفة احلق.
فهل وصية رسول اهلل وهي ذخر حممد (صلى اهلل عليه وآله) وآل حممد (عليهم السالم)
بصاحب احلق اليماين وقائم آل حممد َ تكفي ؟ وهل العلم واملعرفة َ تكفي ؟ وهل اَنفراد من بْي
كل أهل اْلرض برفع راية حاكمية اهلل َ تكفي ؟ هذا اَنفراد أليس آية من اهلل واضحة وضوح
الشمس بعد أن أقر فقهاء الضالل حاكمية الناس وَّتلوا عن حاكميه اهلل مل يعِبقى من يرفع راية
حاكمية اهلل غري صاحب احلق وهذا اَنفراد يرفع كل لعِبس او شعِبهة عن طالب احلق َن اْلرض َ
َّتلو من احلق واحلق ِف حاكمية اهلل .أمل نقدم اليوم ما قدم احلسْي (عليه السالم) ِف كربالء من رؤى
وكشوفات كدليل تشخيص لصاحب احلق ؟ آَ يكفي تواتر آَف الرؤى ْلناس من بلدان خمتلفة
باْلنعِبياء واْلوصياء وِبحمد صلى اهلل عليه وآله وآل حممد عليهم السالم وهم حيثون الناس على نصرة
صاحب احلق اليماين وقائم آل حممد ؟ أَ يكفي تواتر رؤى املؤمنْي واملؤمنات باهلل وباليوم اآلخر ؟
هل يعقل أيها الناس أنكم سلمتم قيادكم اىل مسوخ شيطانية إىل درجة أهنم عندما يسخرون من
الرؤى والكشوفات ويسموهنا أحالما ويسفهوهنا تتعِبعوهنم دون أن تلتفتوا إىل أن الرؤى والكشوفات
هي كلمات اهلل ووحي اهلل سعِبحانه وتعاىل إىل ععِباده !
أمل تقرؤوا القران وتتفكروا ِف قصة يوسف (عليه السالم) وكيف اعترب يعقوب (عليه السالم)
وهو نيب وِف القران وهو كتاب اهلل أن رؤيا يوسف (عليه السالم) دليل تشخيص ملصداق خليفة اهلل
وهو يوسف (عليه السالم) وحذر يوسف من قص رؤياه على إخوته ْلنه سيشخصونه هبذه الرؤيا
ص ُرْؤيَ َ
ك َكْيداً
ك فَيَ ِك ُ
يدواْ لَ َ
اك َعلَى إِ ْخ َوتِ َ
وبالتايل ميكن أن يقع له ما وقع َلابيلَ ﴿َ :ال يَا بُ ََّ
ص ْ
ِن ََ تَ ْق ُ
إِ َّن الشَّيطَا َن لِ ِإلنس ِ
ْي﴾( ).
ان َع ُد ٌّو ُّمعِبِ ٌ
ْ
َ
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أليس هذا إقراراً قرآنياً واضحاً حبجية الرؤيا ِف تشخيص مصداق خليفة اهلل ِف أرضه أمل يعتمد
يوسف على رؤيا فرعون ِف تدبري اقتصاد دولة مصر وتوفري قوت الناس أمل يعرض اهلل نفسه كشاهد
يعِبْي خليفته ِف أرضه بالرؤيا والكشف اليت هي طرق الوحي ؟
( )
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
﴿قُ ْل َك َفى بِاللهه َش ِهيداً بَْي ِِن َوبَْي نَ ُك ْم إِنَّهُ َكا َن بِععِبَاده َخعِبِرياً بَصرياً﴾ ُ ﴿ ،ه َو الَّذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ
احلَ ِّق لِيُظْ ِهَرهُ َعلَى الدِّي ِن ُكلِّ ِه َوَك َفى بِاللَّ ِه َش ِهيداً﴾( ).
بِا َْلَُدى َوِدي ِن ْ
وإَ فكيف يشهد اهلل وكيف يكلم اهلل ععِباده كافرهم ومؤمنهم ويشهد َلم ؟ أمل يشهد للحواريْي
الذين نصروا عيسى (عليه السالم) ؟
ْي أَ ْن ِآمنُواْ ِيب َوبَِر ُس ِويل قَالَُواْ َآمنَّا َوا ْش َه ْد بِأَنَّنَا ُم ْسلِ ُمون﴾( ).
ت إِ َىل ْ
احلََوا ِريِّ َ
﴿ َوإِ ْذ أ َْو َحْي ُ
أمل يعرض اهلل نفسه ومالئكته وأوليائه كشهود بالرؤيا والكشف لصاحب احلق وخليفة اهلل ِف
أرضه؟
ِ
ِ
َنزلَهُ بِعِْل ِم ِه َوالْ َمآلئِ َكةُ يَ ْش َه ُدو َن َوَك َفى بِالله ِه َش ِهيداً ﴾( ).
َنزَل إِلَْي َ
كأَ
﴿لَّك ِن اللههُ يَ ْش َه ُد ِبَا أ َ

﴿وي ُق ُ َّ ِ
ندهُ ِع ْل ُم
ت ُم ْر َسالً قُ ْل َك َفى بِالله ِه َش ِهيداً بَْي ِِن َوبَْي نَ ُك ْم َوَم ْن ِع َ
ين َك َف ُرواْ لَ ْس َ
ََ
ول الذ َ
ِ ِ ( )
الْكتَاب﴾ .
إذاً أيها الناس تَ َعقَّلوا وَ تسمحوا ْلحد أن يستخفكم حىت يضعكم ِف مصاف من كذبوا
الرسل و خلفاء اهلل ِف أرضه وقالوا عن وحي اهلل بالرؤى والكشف بانه أضغاث أحالم فقص اهلل
اث أَحالٍَم ب ِل افْ تَ راه بل هو َش ِ
اعٌر
قوَلم اخلعِبيث الذي يكرره السفهاء اليوم دون تدبر؛ ﴿بَ ْل قَالُواْ أ ْ
َضغَ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ
فَ ْليَأْتِنَا بِآيٍَة َك َما أ ُْرِس َل اْل ََّولُو َن ﴾( ).
 اإلسراء.1 : الفتح. 8 :.
 المائدة:.
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 -5الرعد.7 :
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أيها الناس َ خيدعكم فقهاء الضالل وأعواهنم اقرؤوا احبثوا دققوا تعلموا واعرفوا احلقيقة
﴿وقَالُوا َربَّنَا
ليقرر لكم آخرتكم فتندموا غداً حيث َ ينفعكم الندم؛ َ
بأنفسكم َ تتكلوا على أحد ه
السعِبِ َيال﴾( )).
َضلُّونَا َّ
إِنَّا أَطَ ْعنَا َس َادتَنَا َوُكعِبَ َراءنَا فَأ َ
فأمحد احلسن اليماين (عليه السالم) ق هدم النص اإلَلي ،والعلم اإلَلي ،وحاكمية اهلل؛ وهو القانون
الذي يُثعِبت بالقطع واليقْي خليفته ِف كل زمان .....وانظروا ماذا ق هدم املخالفون له.
قدموا هتماً ،قدمواً شعِبهات ،قدموا احتماَت ،قدموا إشكاَت َ تنتهي بل َ زالت تالحق
اإلسالم عرب هذا الدهر الطويل !!
فهل انتهت اإلشكاَت يوماً ؟ أم هل وقفت ألسن املغرضْي عن اَهتام ؟
 .7أمحد احلسن (عليه السالم) يقدّم الدليل القطعي الواضح:
علينا ابتداءً أن نفرق بْي أمور:
أ .الدليل:
وهو اْلمر الذي يثعِبت أمر آخر تارة بالظن املعترب شرعاً ،كالروايات اليت دلت على اعتعِبار الظن
الناشئ من أخعِبار الثقات ،وأخرى بالقطع واليقْي كما ِف باب اَعتقادات.
ب .اإلشكال:

وينشأ من عدم فهم الدليل نتيجة أمور عديدة ،وَ يفوتِن هنا أن أنقل ععِبارة للسيد أمحد
احلسن (عليه السالم) هبذا الصدد ،فيقول ِف كتاب مع الععِبد الصاحلِ( :ف مناظراهتم دائماً رهكزوا على
املثال ِف نقض اإلشكال على الدليل املطروح ،يعِن مثالً :تقول َلم هذا هو الدليل من كتعِبكم أن
عمر اقتحم بيت الزهراء (عليها السالم) وأحرق باب دارها ،يقولون لك :كيف وأين شجاعة علي
بن أيب طالب ،وكيف رضي أن تضرب الزهراء (عليها السالم) ويكسر ضلعها ؟
 -األحزاب. 1 :

هكذا يعرف احلق ال بالشبهات 17 ...................................................

أنت هنا ركز ،هم ماذا فعلوا ؟
أقروا اْلمر ابتداءً؛ ْلهنم ذهعِبوا إىل
أوًَ :مل يردوا الدليل بدليل ينقضه ،إذن ثعِبت الدليل وقد ه
اإلشكال عليه َ نقضه بدليل خمالف ،يعِن هم لو كان عندهم دليل نقض لطرحوه ،وِبا أهنم مل
يطرحوا دليالً للنقض فقد لزمهم الدليل وأقروا به ،وهم ِف مرحلة رفع الشعِبهات عن الدليل بطرح
اإلشكاَت عليه.
رهكز هنا ،فأنت هبذا َترجهم أميا إحراج؛ ْل هن معىن طرحهم اإلشكال هو إقرارهم بالدليل ،ومعىن
طرحهم اإلشكال هو أهنم فاقدون لدليل النقض ،ومعىن طرحهم اإلشكال أهنم ِف مرحلة َتلية الدليل

ورفع الشعِبهات عنه .) ( )....

وَ أظن بوجود عاقل بل من له مسكة عقل َيانب هذه احلقيقية اليت بينها (عليه السالم)،
فحقاً اإلشكال:
 َ .ينقض الدليل؛ بل هو إقرار بالدليل.
 .إ هن طرح اإلشكال يعِن أن املستشكل ِف مرحلة َتلية وتوضيح الدليل ورفع الشعِبهة عنه.
 .الدليل ينقض بدليل آخر يقابله َ باَحتماَت واْلوهام والشعِبهات.
ج.القناع ـة:
وهي أمر نفسي يأيت متأخر عن الدليل ،فتارة يقتنع اَنسان بالدليل وتارة يرفضه وَ يقتنع به،
اَه ان رفضه َ يعِن بطالن الدليل ،بل الدليل قائم لكن النفوس املريضة َ تقتنع ،فاخللل َ بالدليل
بل اخللل ِف النفوس ،فكم هلل سعِبحانه وتعاىل من دليل ناطق ،ومع ذلك َند العديد َ يؤمن بوجوده
سعِبحانه ،بينما َند احلسْي (عليه السالم) ِف دعاء عرفة يقول( :كيف يستدل عليك ِبا هو ِف
وجوده مفتقر إليك ،أيكون لغريك من الظهور ما ليس لك حىت يكون هو املظهر لك !! مىت غعِبت
حىت َتتاج إىل دليل يدل عليك ،ومىت بعدت حىت تكون اآلثار هي اليت توصل إليك عميت عْي َ
تراك وَ تزال عليها رقيعِباً).
 -مع العبد الصالح :ج ص.15
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إذن فالقناعة تابعة لنفس اإلنسان؛ فاَرض الطيعِبة ينعِبت فيها الزرع بينما اَرض السعِبخة َ
ينعِبت فيها الزرع  ،وَ يعِن وجود خلل ِف العِبذور بل ِف اْلرض نفسها فهي مل هتيئ بعد للزرع ،فعلى
املزارع ان يعِبادر أوًَ لتنظيف اْلرض من اْلمالح ومن مث يعِبذرها.
ومن هنا تقدم الكفر بالطاغوت على اَميان باهلل سعِبحانه؛ ﴿فَمن ي ْك ُفر بِالطَّاغُ ِ
وت َويُ ْؤِم ْن بِاللَّ ِه
َْ َ ْ
فَ َق ِد استمسك بِالْعروةِ الْوثْ َقى ََ انْ ِفصام ََلا واللَّه ََِس ِ
يم ﴾( ).
ََ ََ ُ ٌ
يع َعل ٌ
ْ َ ْ َ َ ُْ َ ُ
إذن فتمامية الدليل َ ربط له بالقناعة؛ لكون القناعة راجعة لنفس اإلنسان ،فمع َتامية اْلدلة
وإتقاهنا على نعِبوة النيب ص َند العديد ينكر نعِبوته ،ومع كثرة اْلدلة على إمامة علي بن أيب طالب
يقر بإمامته وخالفته للنيب ص بال فصل.
(عليه السالم) إَه ان الكثري مل ه
وهذا َ يقدح ِف نعِبوة النيب ص وَ ِف إمامة علي (عليه السالم) وأوَده الكرام؛ ْل هن اْلدلة
القطعية دلت على نعِبوته وعلى إمامتهم عليهم السالم.
ومن هنا فمن قدم دليالً قطعياً َ ميكن أن خيدش فيه اإلشكال وَ القناعة ،بل يعِبقى الدليل
ثابت حىت يأيت دليل آخر ينقضه ،وإَه فيكون الدليل حجة سواء اقتنع الناس أم مل يقتنعوا.
وبعد هذا لنرى ما ق هدم السيد أمحد احلسن (عليه السالم):
 .1قدمالنصعليهباسمهوصفتهومسكنه:
وبإمكان اجلميع أن يطالع إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ِف املوقع الرَسي
ْلنصار اإلمام املهدي ِف اَنرتنت ،)www.almahdyoon.org( :كما وميكن اَطالع على
الصفحة الشخصية للسيد أمحد احلسن (عليه السالم) ،وصفحات أنصاره على الفيسعِبوك ،بل وميكن
طلب بعض اإلصدارات من بعض املكاتب أيضاً.
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 .2قدمالعلموالحكمة:
وباستطاعة اجلميع أن يقرأ ما كتعِبه السيد أمحد احلسن (عليه السالم) على املوقع الرَسي ،فسيجد
يتعرض إليها أحد من غري آل حممد عليهم السالم ،فله إصدارات
كتعِباً متنوعة وخمتلفة وبعلوم مل ه
ناهزت اخلمسْي إصداراً وِف علوم متنوعة.
 .3قدمحاكميةاهلل:
اليت تعِن أن املقنن واملنفذ معصوم لكي يصل التشريع اإلَلي إىل الناس بال شائعِبة أهواء نفسية
وأذواق شخصية.
وهذه الثالثة َ َتتمع إَه ِف حجج اهلل سعِبحانه بنص القرآن وروايات أهل العِبيت (عليهم
السالم) ،ومعىن كوهنا َ َتتمع إَه ِف حجة من حجج اهلل يعِن أ هن دَلتها على مدعيها دَلة قطعية
َ َّتتلف من زمن إىل زمن ،فجميع خلفاء اهلل وحججه أتوا هبا ،كما أهنا َ تتخلف عن أحدهم
وإما بواسطة احلجة السابق.
أبداً ،فكل حجة هلل َبد أن حيمل نصاً من اهلل سعِبحانه هإما معِباشرتاً ه
فلنرى كيف يعِبْي القرآن ِ
وعدله العاصم من الضالل؛ اْلمور اليت ينفرد هبا احلجة واخلليفة اإلَلي:
أ .القرآن:
اعل ِِف ْاْلَر ِ ِ
ِ
يقول سعِبحانه﴿ :وإِ ْذ قَ َال ربُّ َ ِ ِ ِ ِ
ََت َع ُل فِ َيها َم ْن يُ ْف ِس ُد
ض َخلي َفةً قَالُوا أ َْ
ْ
َ
َ
ك ل ْل َم َالئ َكة إ ِّين َج ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك قَ َال إِ ِّين أ َْعلَ ُم َما ََ تَ ْعلَ ُمو َن * َو َعلَّ َم آَ َد َم ْاْل ْ
ِّس لَ َ
ف َيها َويَ ْسف ُ
ك الد َ
ََسَاءَ
ِّماءَ َوََْن ُن نُ َسعِبِّ ُح حبَ ْمد َك َونُ َقد ُ
ََس ِاء هؤََ ِء إِ ْن ُكْنتم ِ ِ
ِ ِ
ك ََ ِع ْل َم
ْي * قَالُوا ُسْعِب َحانَ َ
ُكلَّ َها ُمثَّ َعَر َ
ض ُه ْم َعلَى الْ َم َالئ َكة فَ َق َال أَنْعِبِئُ ِوين بِأ َْ َ ُ
صادق َ
ُْ َ
ََسائِ ِهم فَلَ َّما أَنْعِبأَهم بِأ ْ ِ
ك أَنْت الْعلِيم ْ ِ
ِ ِ
َّ ِ
َِّ
ََسَائ ِه ْم قَ َال أَ َملْ
َ ُْ
يم * قَ َال يَا آَ َد ُم أَنْعِبْئ ُه ْم بأ َْ ْ
احلَك ُ
لَنَا إَ َما َعل ْمتَ نَا إنَّ َ َ َ ُ
السماو ِ
ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض َوأ َْعلَ ُم َما تُْعِب ُدو َن َوَما ُكْنتُ ْم تَكْتُ ُمو َن * َوإِ ْذ قُ ْلنَا لِْل َم َالئِ َك ِة
ب َّ َ َ
أَقُ ْل لَ ُك ْم إ ِّين أ َْعلَ ُم َغْي َ
ِ
اسج ُدوا ِآلَدم فَسج ُدوا إََِّ إِبلِ
ِ
ين﴾ ( ).
يس أ ََىب َو ْ
ََ َ َ
ُْ
استَكْعِبَ َر َوَكا َن م َن الْ َكاف ِر َ
ْ َ
اآليات الكرميات بينت أمور قطعية تثعِبت خليفة اهلل ِف كل زمان:
 -البقرة. 7 – 3 :
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 .الجعل:
فاهلل عز وجل يقول﴿ :إين جاعل  ...خليفة﴾ ،فاجلعل بيده سعِبحانه َ بيد غريه ،وإذا كان
اجلعل بيده فطعِبيعي يعِبْي جعله بالنص على خليفته ،فالنص منه سعِبحانه يثعِبت خليفته ِف أرضه.
وبطعِبيعة احلال ِبا أن اجلعل خمتص به سعِبحانه والذي يكشف عنه النص ،فيكون النص تشخيص
خلليفة اهلل ،وِبا أن النص كاشف قطعي عن خليفة اهلل فالبد أن حيافظ اهلل سعِبحانه على النص من
ادعاء املعِبطلْي ،وإَه فيلزم أن يكون النص ِمكن اَدعاء له من العابثْي املعِبطلْي ،ونتيجته تظليل
الناس باسم النص اإلَلي؛ وهذا غري ِمكن بالتأكيد عليه سعِبحانه لكونه قعِبيحاً؛ فالبد إذن من حفظه
على النص املشخص خلليفته من ادعاء املعِبطلْي.
وهذه حقيقة يشهد َلا التأريخ فضالً عن الشرع فالواقع التأرخيي يثعِبت عدم ادعاء النص
التشخيصي ،فلم َتتد إليه يد املعِبطلْي.
كما وأن اجلعل مستمر لكون (جاعل) اسم فاعل يدل على اَستمرار والتجدد ،فاجلعل مستمر
ولن ينقطع ،بل احلاجة اليت دعت إلرسال الرسل هي عينها تدعو لعِبقاء اخلليفة اإلَلي.
 .العلم:
﴿ َو َعلَّ َم آَ َد َم﴾ ،فاهلل هو الذي يعلم خليفته ،فالعلم اإلَلي ِما تتقوم به خالفة اخلليفة ،وإَه
فينتفي اَلدف من اَستخالف؛ لكون اَستخالف يعِن أ هن اهلل جعل خليفة خيلفه ِف أرضه ويعِبْي
لععِباده ،ولذا َند القرآن يؤكد على علم خلفاء اهلل سعِبحانه ،كما سرتى ِف كالم خليفة اهلل املهدي
(عليه السالم) ِف املنت.
 .السجود:
ويعِن الطاعة ،فخليفة اهلل َبد أن يكون مطاعاً لكونه خليفة هلل سعِبحانه الواجب الطاعة ،وقد
أعطى حق الطاعة خللفائه ،وإَه فال فائدة من اَستخالف؛ إذ َ ميكن أن يستخلف اهلل سعِبحانه
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شخصاً ومل يوجب طاعته ،كما ستعرف تفصيل ذلك ِف كالم خليفة اهلل املهدي (عليه السالم) ِف
املنت.
فهذه اْلمور الثالثة َندها ِف كل خلفاء اهلل سعِبحانه ،كاْلنعِبياء والرسل وغريهم ،فالبد إذن من
وجودها ِف كل مدعي للخالفة ،كما وأهنا كاشف قطعي عن أحقية الذي جاء هبا؛ لعدم تواجدها
ِف غري خليفة اهلل سعِبحانه.
ب-الروايات:
 .روى الصفار ِف بصائر الدرجات بسنده عن أيب ععِبد اهلل (عليه السالم) قال( :اَمام يعرف
بثالث خصال :إنه أوىل الناس بالذي كان قعِبله وعنده سالح رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) وعنده
الوصية ،وهو الذي قال اهلل تعاىل﴿ :إن اهلل يأمركم ان تؤدوا اْلمانات إىل أهلها﴾ وقال :السالح فينا
ِبنزلة التابوت ِف بِن إسرائيل يدور امللك حيث دار السالح كما كان يدور حيث دار التابوت) ( ).

 .عن جابر اجلعفي ،عن أيب جعفر (عليه السالم) ِف رواية طويلة إىل أن يقول ... ( :ما
أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب اهلل ورايته وسالحه  ......وإياك وش هذاذ من آل حممد
(صلى اهلل عليه وآله) فإن آلل حممد وعلي راية ولغريهم رايات فألزم اْلرض وَ تتعِبع منهم رجالً أبداً
حىت ترى رجالً من ولد احلسْي ،معه عهد نيب اهلل ورايته وسالحه.) ( )...،

 .عن احلرث بن املغرية ،قال :قلت ْليب ععِبد اهلل (عليه السالم) :مب يعرف صاحب هذا

اْلمر؟ قال( :بالسكينة والوقار والعلم والوصية) ( ).

فهذه الروايات وغريها كما اوردها الشيخ الكليِن ِف الكاِف تنص على أن اإلمام وصاحب اْلمر
يعرف بثالثة أمور:
 .النص عليه واإليصاء به.
 بصائر الدرجات :ص . 3.
 تفسير العياشي :ج ص ، 5بحار األنوار :ج  5ص -بصائر الدرجات :ص ،531الخصال :ص ، 33اإلمامة والتبصرة :ص8

.
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 .حيمل العلم واحلكمة.
 .حيكم ِبا انزل اهلل سعِبحانه.
وهي متطابقة َتاماً مع القرآن الكرمي:
 .اهلل عز وجل نص على خليفته آدم (عليه السالم).
 .وعلمه علماً فاق به املالئكة.
 .أمر املالئكة بالسجود له ،أي :بطاعته.
وبعد ما تقدم ألفت القارئ إىل سؤال ستكون إجابته مصريية؛ وهو:
لو غضضنا الطرف عن مجيع ما جاء به السيد أمحد احلسن (عليه السالم) من روايات تعِبْي
معامل شخصيته ،واقتصرنا على الثالثة اليت احتج هبا بكتاب اهلل قائالً :إ هن القرآن يقضي وحيكم بيننا،
وقد هبْي القرآن اْلمور اليت يتعْي وجودها ِف كل خليفة إَلي؛ (النص ،العلم ،حاكمية اهلل) فهل
سيثعِبت أنه حجة من احلجج أم َ ؟ وهل نكون حمجوجْي بعدم إتعِباعه مع احتجاجه هبا ؟
بالتأكيد نكون حمجوجْي وَيب علينا اإلميان به؛ لكونه جاء بقانون اهلل الذي يثعِبت به خلفائه.
وهذا القانون قطعي َ خيتلف وَ يتخلف من زمن إىل آخر ،فكما نص اهلل على آدم (عليه
السالم) قد نص على اخللفاء من بعده على لسان خلفائه ،فشيث وإبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى
وعيسى وحممد عليهم السالم منصوص عليهم ،وكذا آل حممد منصوص عليهم.
كما أن مجيع خلفاء اهلل محلوا علم اهلل سعِبحانه وكل خليفة حبسعِبه ،إىل أن تصل إىل آل حممد
الذين فاقوا مجيع حجج اهلل بالعلم ،فهم عيعِبة علم اهلل وترامجة وحيه.
وكذلك مجيع خلفاء اهلل يطعِبقون قوانْي اهلل سعِبحانه ،وحيكمون بإذنه ويعِبينون أحكامه للناس.
فعِبهذه جاء السيد أمحد احلسن (عليه السالم) ،فإن كانت هذه ثعِبت هبا اخللفاء السابقْي فقطعاً
يثعِبت هبا أحقية السيد أمحد احلسن (عليه السالم) وكونه خليفة من خلفاء اهلل سعِبحانه ،وإن مل يثعِبت
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هبا فال يثعِبتون هبا اخللفاء السابقْي أيضاً .ولكنهم ثعِبتوا هبا ،فيتعْي بالقطع واليقْي أ هن أمحد احلسن
(عليه السالم) حجة من حجج اهلل وخليفة من خلفائه.
 .8قطعية القانون اإلهلي:
لطاملا َسعنا من العديد من دعاة العلم الفاشلْي أهنم يقدحوا ِف النص الذي ادعاه السيد أمحد
احلسن (عليه السالم) ،وهو النص الوارد ِف غيعِبة الطوسي الذي هذا نصه( :أخربنا مجاعة ،عن أيب
ععِبد اهلل احلسْي بن علي بن سفيان العِبزوفري ،عن علي بن سنان املوصلي العدل ،عن علي بن
احلسْي ،عن أمحد بن حممد بن اخلليل ،عن جعفر بن أمحد املصري ،عن عمه احلسن بن علي ،عن
أبيه ،عن أيب ععِبد اهلل جعفر بن حممد ،عن أبيه العِباقر ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ،عن أبيه
احلسْي الزكي الشهيد ،عن أبيه أمري املؤمنْي(عليه السالم) ،قال( :قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه
واله)ِ -ف الليلة اليت كانت فيها وفاته  -لعلي (عليه السالم) :يا أبا احلسن ،أحضر صحيفة ودواة،
فأمال رسول اهلل (صلى اهلل عليه واله) وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال :يا علي ،إنه سيكون
بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً ،فأنت يا علي أول اَثِن عشر إماماً َساك اهلل
تعاىل ِف َسائه :علياً املرتضى ،وأمري املؤمنْي ،والصديق اْلكرب ،والفاروق اْلعظم ،واملأمون ،واملهدي،
فال تصح هذه اْلَساء ْلحد غريك .يا علي ،أنت وصيي على أهل بييت حيهم وميتهم ،وعلى
نسائي :فمن ثعِبتها لقيتِن غداً ،ومن طلقتها فأنا برئ منها ،مل ترين ومل أرها ِف عرصة القيامة ،وأنت

خليفيت على أميت من بعدي ،فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إىل ابِن احلسن الرب الوصول ،فإذا حضرته
الوفاة فليسلمها إىل ابِن احلسْي الشهيد الزكي املقتول ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد
العابدين ذي الثفنات علي ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد العِباقر ،فإذا حضرته الوفاة
فليسلمها إىل ابنه جعفر الصادق ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موسى الكاظم ،فإذا حضرته
الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الرضا ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الثقة التقي ،فإذا
حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الناصح ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل،
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد (عليه السالم) فذلك اثنا عشر
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إماماً ،مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربْي له ثالثة
أسامي :اسم كاَسي واسم أيب وهو ععِبد اهلل وأمحد ،واَسم الثالث :املهدي ،هو أول املؤمنْي) ( ).
وقد فصل القول فيها السيد أمحد احلسن (عليه السالم) ِف كتاب (الوصية الكتاب العاصم من
الضالل) ،وأثعِبت قطعيتها صدوراً ودَلتاً ،كما وتعرض لتوثيق رواهتا الشيخ ناظم العقيلي وأثعِبت أهنا
موافقة لروايات أهل العِبيت عليهم السالم واجتمعت فيها قرائن تفيد القطع بالصدورِ ،ف كتابيه:
(دفاعاً عن الوصية ،وانتصاراً للوصية).
وقد جاء ِبفاد الوصية العديد من الروايات اليت تشخص هوية املهديْي عليهم السالم ،وهذا نص
مقتعِبس من أحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) يعِبْي ذلك:
(بيان شيء من هوية املهديْي (عليهم السالم):
ولنرتك آل حممد (عليهم السالم) يعِبينون لنا هوية املهديْي (عليهم السالم)  ،من خالل عرضنا
لكلماهتم (عليهم السالم) وهم يذكرون املهديْي بعناوين خمتلفة ،وهي كالتايل:
.1منأهلالبيت(عليهمالسالم)ومنذريةاإلمامالمهدي(عليهالسالم):
عن أيب ععِبد اهلل (عليه السالم) ِف حديث طويل أنه قال( :يا أبا محزة ،إ هن منا بعد القائم أحد
عشر مهدياً من ولد احلسْي (عليه السالم)) ( ).
وعنه (عليه السالم)( :إ هن منا بعد القائم (عليه السالم) اثِن عشر مهدياً من ولد احلسْي (عليه
السالم)) ( ).
فنجد اإلمام الصادق (عليه السالم) يصرح بكون املهديْي اإلثِن عشر منهم فيقول (منها) ،بل
ومن ذرية احلسْي (عليه السالم) بالتحديد ،بل ومن ذرية اإلمام املهدي بالتحديد.
 الغيبة للشيخ الطوسي :ص. 53 غيبة الشيخ الطوسي :ص ،718مختصر بصائر الدرجات :ص ، 8و :ص ، 58بحار األنوار :ج  5ص ، 75معجم.
أحاديث اإلمام المهدي (عليه السالم) :ج 7ص ،11اإليقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة :ص
 -مختصر بصائر الدرجات :ص ،71و :ص  ، 8بحار األنوار :ج  5ص . 78
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عن اإلمام الصادق (عليه السالم) ِف أحد اْلدعية املشهورة( :اللهم كن لوليك القائم بأمرك
حممد بن احلسن املهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم ِف هذه الساعة وِف كل ساعة ولياً
وحافظاً وقائداً وناصراً ومؤيداً حىت تسكنه أرضك طوعاً وَتتعه فيها طوًَ وعرضاً وَتعله وذريته من
اْلئمة الوارثْي) ( ).
فاْلئمة الوارثْي هو (عليه السالم) وذريته ،كما جاء ِف الدعاء عن اإلمام املهدي (عليه السالم)
ِف كيفية الصالة على حممد وآل حممد إىل أن يصل إىل نفسه فيقول (عليه السالم) ...( :اللهم أعطه
ِف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه
وصل على وليك ووَة عهده واْلئمة من ولده ،وم هد ِف أعمارهم ،وزد
 ...إىل قوله (عليه السالم) :ه
ِف آجاَلم ،وبلغهم أقصى آماَلم دنيا وآخرة .) ( )...
وجاء ِف دعاء اإلمام الرضا (عليه السالم) لإلمام املهدي ِف عصر الغيعِبة( :اللهم أعطه ِف نفسه
وأهله َوَولَ ِده وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وَتمع له ملك اململكات كلها
صل على وَة عهده واْلئمة من بعده وبلغهم آماَلم وزد ِف آجاَلم وأعز
 ...إىل أن يقول :اللهم ه
نصرهم .) ( )...
وعن أيب ععِبد اهلل (عليه السالم) أنه قال( :إ هن لصاحب هذا اْلمر غيعِبتْي :أحدامها تطول حىت
يقول بعضهم :مات ،ويقول بعضهم :قتل ،ويقول بعضهم :ذهب حىت َ يعِبقى على أمره من
أصحابه إَ نفر يسري َ يطلهع على موضعه أحد من ولده وَ غريه إَ املوىل الذي يلي أمره)( ).
ورواها النعماين هبذا اللفظ( :إ هن لصاحب هذا اْلمر غيعِبتْي :إحدامها تطول حىت يقول بعضهم:
مات ،وبعضهم يقول :قتل ،وبعضهم يقول :ذهب ،فال يعِبقى على أمره من أصحابه إَ نفر يسريَ ،
يطلع على موضعه أحد من ويل وَ غريه ،إَ املوىل الذي يلي أمره) ( ).
 بحار األنوار :ج 17ص ، 71مكيال المكارم :ج ص. 8 غيبة الطوسي :ص  ، 8جمال األسبوع :ص . 3 جمال األسبوع :ص ، 31مصباح المتهجد :ص ،731مفاتيح الجنان :ص8.
 -7غيبة الطوسي :ص
 -5غيبة النعماني :ص . 1

.
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.2الفاضليناألمناءالخزنة:
صل عليه وعلى آله من آل طه ويس ،واخصص
عن اإلمام الرضا (عليه السالم) ،قال( :اللهم ه
وليك ووصي نعِبيك وأخا رسولك ووزيره وويل عهده إمام املتقْي وخامت الوصيْي خلامت النعِبيْي حممد
(صلى اهلل عليه وآله) وابنته العِبتول وعلى سيدي شعِباب أهل اجلنة من اْلولْي واآلخرين وعلى اْلئمة
الراشدين املهديْي السالفْي املاضيْي وعلى النقعِباء اْلتقياء الربرة اْلئمة الفاضلْي العِباقْي وعلى بقيتك
ِف أرضك القائم باحلق ِف اليوم املوعود وعلى الفاضلْي املهديْي اْلمناء اخلزنة .) ( )....
.3القوامبعدأبيهم(عليهالسالم):
عن أيب جعفر وأيب ععِبد اهلل (عليهما السالم) ِف ذكر الكوفة ،قال( :فيها مسجد سهيل الذي مل
القوام من بعده ،وهي منازل
يعِبعث اهلل نعِبياً إَه وصلهى فيه ،ومنها يظهر عدل اهلل ،وفيها يكون قائمه و ه
النعِبيْي واْلوصياء والصاحلْي) ( ).
.4والةعهداإلمامالمهدي(عليهالسالم):
عن يونس بن ععِبد الرمحن :أ هن الرضا (عليه السالم) كان يأمر بالدعاء لصاحب اْلمر هبذا -
صل على وَة عهده واْلئمة من بعده،
وهو دعاء طويل نقلت منه موضع احلاجة  ....( :-اللهم ه
وبلغهم آماَلم وزد ِف آجاَلم ،وأعز نصرهم ،وَتم َلم ما أسندت إليهم من أمرك َلم ،وثعِبت
دعائمهم ،واجعلنا َلم أعواناً وعلى دينك أنصاراً ،فإهنم معادن كلماتك ،وخزان علمك ،وأركان
توحيدك ،ودعائم دينك ،ووَة أمرك ،وخالصتك من ععِبادك ،وصفوتك من خلقك ،وأولياؤك
وسالئل أوليائك ،وصفوة أوَد نعِبيك ،والسالم عليه وعليهم ورمحة اهلل وبركاته) ( ).
.5أئمة:

 فقه الرضا :ص .73 وسائل الشيعة اإلسالمية :ج ص.5 7 -مصباح المتهجد :ص ،731مختصر بصائر الدرجات :ص  ، 1جمال األسبوع :ص. 31
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عن حعِبهة العرين ،قال( :خرج أمري املؤمنْي (عليه السالم) إىل احلرية فقال :لتصلن هذه هبذه -
وأومى بيده إىل الكوفة واحلرية  -حىت يعِباع الذراع فيما بينهما بدنانري ،وليعِبنْي باحلرية مسجد له
مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهلل تعاىل فرجه؛ ْل هن مسجد الكوفة ليضيق عنهم،
وليصلْي فيه إثنا عشر إماماً عدًَ.) ( )....،
.6أوصياء:
ِف دعاء اليوم الثالث من شععِبان املروي عن احلسن العسكري (عليه السالم) قال فيه...( :
وسيد اْلسرة  -أي احلسْي  -املمدود بالنصرة يوم الكرة ،املعوض من قتله أ هن اْلئمة من نسله،
والشفاء ِف تربته ،والفوز معه ِف أوبته ،واْلوصياء من عرتته بعد قائمهم وغيعِبته ،حىت يدركوا اْلوتار،
ويثأروا الثار ،ويكونوا خري أنصار) ( ).
.7شيعةأهلالبيت(عليهمالسالم):
عن أيب بصري ،قال :قلت للصادق جعفر بن حممد (عليه السالم)( :يا ابن رسول اهلل ،إين
َسعت من أبيك (عليه السالم) أنه قال :يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً ،فقال الصادق (عليه
السالم) :إمنا قال :اثنا عشر مهدياً ،ومل يقل :اثِن عشر إماماً ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس
إىل مواَتنا ومعرفة حقنا) ( ).
فجميع هذه اْللفاظ تشري للمهديْي اَثِن عشر (عليهم السالم) ،وهذا َ يشك فيه كل من
عنده مسكة عقل.
ومن خالل هذه التعابري اليت تكشف عن كوهنم من أهل العِبيت (عليهم السالم) ،ومن ذرية
اإلمام املهدي (عليه السالم) ،وهم وَة العهد بعده ،وهم أوصياؤه ،وهم أئمة على اخللق بعده ،وهم
اْلمناء على دين اهلل وخزنة علومه بعد أبيهم.
 تهذيب األحكام :ج ص  ، 5بحار األنوار :ج  5ص ، 17معجم أحاديث اإلمام المهدي (عليه السالم) :ج.
ص
 المصباح للكفعمي :ص  ،57مصباح المتهجد :ص . 8 ،بحار األنوار :ج  5ص. 5
 -كمال الدين وتمام النعمة :ص ، 58مختصر بصائر الدرجات :ص
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وِبا أ هن اخلالفة والوصاية َ تثعِبت إَ بالنص اإلَلي كما هو معلوم ِف مدرسة أهل العِبيت (عليهم
السالم) ،فمن الطعِبيعي جداً أ هن هؤَء ليسوا كسائر الناس ،بل هؤَء أوصياء قد اختارهم اهلل كي
يكونوا خلفاء هلل ِف أرضه ،فمن الطعِبيعي أن تكون عندهم مجيع ما تتقوم به خالفة اخلليفة ،إذن فهم
أئمة على الناس.
وكل من قال بغري ذلك فالنصوص املتقدمة حجة عليه ،وهي واضحة وغري قابلة للرد.
وعلى كل حال فمن أراد أن يدلس وينفي إمامة املهديْي (عليهم السالم) ،فلن يستطيع
بتخرصاته واجتهاداته كما مل يستطع الغربال حجب ضوء الشمس.
كما أ هن هويتهم بدت واضحة للقارئ الكرمي ،فهم حجج هلل سعِبحانه استخلفهم اْلرض بعد
أبيهم اإلمام املهدي (عليه السالم) ،فلهم ما خللفاء اهلل من وجوب الطاعة وغريها من اْلمور الثابتة
َلم (عليهم السالم) ،نعم خيتلفون عن اْلئمة اَثِن عشر (عليهم السالم) باملقام ،كما خيتلف سائر
ض ِّمْن هم َّمن َكلَّم اللهه ورفَع ب عضهم درج ٍ
ات
الر ُس ُل فَ َّ
ك ُّ
خلفاء اهلل بذلك ﴿تِْل َ
ض ْلنَا بَ ْع َ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ ُ
َ ُ ََ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ
َّ ِ
وآتَي نَا ِعيسى ابن مرَمي الْعِب يِّنَ ِ
ين ِمن بَ ْع ِد ِهم ِّمن بَ ْع ِد
ات َوأَيَّ ْدنَاهُ بُِر ِ
َ ْ
َ ْ َ َْ َ َ
وح الْ ُق ُد ِس َولَ ْو َشاء اللههُ َما اقْ تَتَ َل الذ َ
ِ
اختَ لَ ُفواْ فَ ِمْن ُهم َّم ْن َآم َن َوِمْن ُهم َّمن َك َفَر َولَ ْو َشاء اللههُ َما اقْ تَتَ لُواْ َولَ ِك َّن الله َه
ات َولَك ِن ْ
َما َجاءتْ ُه ُم الْعِبَ يِّ نَ ُ
يد﴾( ) ( ).
يَ ْف َع ُل َما يُِر ُ
 .9لننصف آل حممد (عليهم السالم):
وبعد هذا فلنلتفت بدقة بعيداً عن التعصب والعناد لكون املسألة مصريية ،وَبد فيها من
مصارحة النفس وكسر اْلنانية اليت خسرت إبليس مجيع أعماله فأصعِبح ملعوناً مطروداً من رمحته
سعِبحانه ،ولنرتك التكرب أيضاً ،وليكن شعارنا قول النيب (صلى اهلل عليه وآله)( :أين خملف فيكم

 البقرة. 5 : -المهديون اإلثنا عشر خلفاء دولة العدل اإللهي :ص. 51
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الثقلْي كتاب اهلل وعرتيت أهل بييت ما أن َتسكتم هبما لن تضلوا بعدي أبداً ،وإهنما لن يفرتقا حىت
علي احلوض) (.)1
يردا ه

ِ
ْمل ِْ
اإلميَا َن
وقول حفيده صادق العرتة اَلادية (عليهم السالم) حيث يقولَ ( :م ْن َسَّرهُ أَ ْن يَ ْستَك َ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍِ
ِ ِ ِ
يما
يما أ َ
يما بَلَغَِِن َعْن ُه ْم َوف َ
َسُّروا َوَما أ َْعلَنُوا َوف َ
ُكلَّهُ فَ ْليَ ُق ِل الْ َق ْو ُل م ِِّن ِف َمجي ِع ْاْلَ ْشيَاء قَ ْو ُل آل ُحمَ َّمد ف َ
َملْ يَْعِب لُ ْغ ِِن) ( ).
وننظر ملا ق هدم السيد أمحد احلسن (عليه السالم) ونزنه بكالم اهلل عز وجل وبكالم النيب (صلى
اهلل عليه وآله) ،فإن وافقهما فهو احلق ولو اَنرفت عنه الدنيا واهتمته بشىت التهم فال ينقص من قدره
شيء عند اهلل سعِبحانه ،وإن مل يكن حقاً  -وهيهات  -نتجنب.
تأمل عزيزي القارئ ماذا ق هدم السيد أمحد احلسن (عليه السالم):
السيد أمحد احلسن (عليه السالم) احتج بقانون معرفة احلجة وقد تقدم بيانه ،فمن أراد فليتقدم
ويناقش الدليل الذي جاء به السيد أمحد احلسن (عليه السالم) ،وَ َيعل الشعِبهات عاذراً
لسقطاته.
السيد أمحد احلسن (عليه السالم) قدم دليل خلفاء اهلل فمن مل يؤمن به حبجة َ دليل لديه فهو
حقاً غري مؤمن خبلفاء اهلل سعِبحانه.
رده ،وباب الرد مفتوح
السيد أمحد احلسن (عليه السالم) جاء بالعلم الذي لن يستطع أحد ه
للجميع ،وقد َتدى اجلميع للمناظرة العلمية إَه أهنم َ يريدون اخلوض ِف ذلك خشية الفضيحة.
السيد أمحد احلسن (عليه السالم) انفرد حباكمية اهلل خبالف غريه الذي اخنرط حباكمية الناس.
السيد أمحد احلسن (عليه السالم) يشهد اهلل له بالرؤيا والكشف والنقر بكونه حقاً ،وخمالفوه
ذمهم النيب ِف روايات كثرية.
 الوسائل :ج ص .7 -الكافي :ج ص . 1
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السيد أمحد احلسن (عليه السالم) موصوف ِف الروايات ،وهذا َتده ِف اصدارات انصار اَمام
املهدي (عليه السالم) ِف اَنرتنت.
 .31وقفات وحماكمات مع السيد والي الزاملي:
بعد أن اطلع القارئ الكرمي على ما تق هدم أود أن أقف وقفات بكل حيادية وإنصاف وَناكم أنا
والقارئ الكرمي بعض النصوص والععِبارات اليت ذكرها بعض مدعي العلم كي يعِبعد الناس عن احلق
ويص هدهم عن دعوة السيد أمحد احلسن (عليه السالم).
وحقاً إن مجيع ما قاله ذلك املعتوه َ يستحق الوقوف عنده ،لذا فأرجو أن يساحمِن القارئ
الكرمي لكوين أثقلت عليه بنقل كلماته وناقشتها ،ولكِن أردت أن ترى الناس جهله وتفاهته محاقته،
ولنتعِبع املشكك إىل باب داره ،وحقاً أ هن احلماقة َ عالج َلا.
يقول عيسى بن مرمي (عليه السالم)( :داويت املرضى فشفيتهم بإذن اهلل ،وأبرأت اْلكمه
واْلبرص بإذن اهلل ،وعاجلت املوتى فأحييتهم بإذن اهلل ،وعاجلت اْلمحق فلم أقدر على إصالحه.
فقيل :يا روح اهلل ،وما اْلمحق ؟ قال :املعجب برأيه ونفسه ،الذي يرى الفضل كله له َ عليه،
ويوجب احلق كله لنفسه وَ يوجب عليها حقاً ،فذاك اْلمحق الذي َ حيلة ِف مداواته) ( ).
ويقول أحد اْلدباء:
لكل داء دواء يستطب به

إَه احلماقة أعيت من يداويها

الوقفة األوىل :السيد وايل الزاملي يقرّ بالفشل:
نقل السيد وايل الزاملي ِف مطلع أحد منشوراته كالماً للغزايل وعلق عليه ،وإىل القارئ الكرمي
نص ما نشره:

 -العقل والجهل في القرآن والسنة :ص. 81
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(قال الغزايل :اإلسالم قضية ناجحة ولكن ابتلي ِبحام فاشل)؛ أقصد إ هن املسلمْي فشلوا ِف
عرض اإلسالم كما جاء به رسول اإلسالم بصورته الناصحة الذي أفشل احلضارات املادية واليوم
يقف املسلم عاجزاً أمام التحديات اليت َنج أعداء اإلسالم ِف تسخري دمى متحركة تنشر أفكاراً
غريعِبة القصد من ورائها اَلاء املسلم عما حيدث من فضائع ترتكب باسم اإلسالم).
ومن حقنا أن نسأل من هو احملام الفاشل ؟
فهو َ يقصد أ هن احملام الفاشل آل العِبيت عليهم السالم ،لكوهنم امتداد للنيب (صلى اهلل عليه
وآله)  ،ولكونه يعتقد بإمامتهم حبسب الفرض.
فينحصر مصداق احملام الفاشل ِبن نصب نفسه حمامياً عن الدين مع أنه َ يعرف من الدين
شيئاً ،بل واَّتذ الدين غطاءً ليمرر به على الناس مآربه الشيطانية؛ كالقائل وأمثاله من اإلمعات.
فعِبعد اعرتافكم بالفشل ،وأن املسلم يقف عاجزاً أمام التحديات بسعِبعِبكم ،إذن ملاذا َ توجهون
املسلمْي للعقيدة احلقة واإلسالم الذي جاء به خري الورى حممد (صلى اهلل عليه وآله) ؟!
عن املفضل انه كتب إىل أىب ععِبد اهلل (عليه السالم) فجائه هذا اجلواب من أيب ععِبد اهلل (عليه
السالم)( :إ هن الدين واصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقْي وهو اإلميان وهو إمام أمته وأهل
زمانه فمن عرفه عرف اهلل ومن أنكره أنكر اهلل ودينه ومن جهله جهل اهلل ودينه وحدوده وشرايعه بغري
ذلك اإلمام) ( ).
وما دمتم فاشلْي كيف َتث الناس على اتعِباع هؤَء الفاشلْي وتستمد منهم الشرعية فتقول ِف
أحد منشوراتك العِبائسةَ( :نن نستمد شرعية التحرك ِف التصدي من مراجعنا) ؟!
حمام ناجح ،أم ٍ
فهل املراجع الذي تستمد منهم الشرعية ٍ
حمام فاشل ؟ وإن كانوا حمام ناجح فمن
فشل ِف عرض اإلسالم بصورته الناصعة والذي بسعِبعِبه أصعِبح املسلم عاجزاً أمام
هو الفاشل الذي َ
اْلفكار الغريعِبة ،لكي ينشغل عما حيدث من فضائع ترتكب باسم اإلسالم ؟!
 -بصائر الدرجات :ص.571
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نعم؛ حقاً أهنا فضائع ترتكب باسم اإلسالم ،وأحدى الفضائع اليت ابتلي هبا اإلسالم هي؛ أنتم
الفاشلْي العِبائسْي الذين َ هم لكم إَه أنفسكم وإشعِباعها بامللذات ،فلم ترتكوا اإلسالم واملسلمْي
على نقاء فطرهتم بل عمدمت لتظليلهم وَتهليهم لتسودوا عليهم وليمشوا خلفكم كما ميشي الععِبد
خلف سيده ذليالً منكسراً.
ولقد ذكرين القائل ِبقالة احلسْي (عليه السالم) ملروان بن احلكم عندما طلب منه أن يعِبايع يزيد
فقال أبو ععِبداهلل (عليه السالم)( :إنا للَّه وإنَّا إليه راجعون ،وعلى اإلسالم السالم إذ قد بُليت اْلمة
بر ٍاع مثل يزيد).
فلو رفع العلماء غري العاملْي أيديهم عن اْلمة اإلسالمية بل عن الناس مجعاء َجتمعوا على
كلمة سواء؛ ولكنهم كما وصفهم عيسى (عليه السالم) بقوله( :مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت
على فم هنر َ ،هي تشرب وَ هي ترتك املاء خيلص إىل الزرع) ( ).
فقطعتم طريق املؤمنْي كما قال أمامنا العسكري (عليه السالم) ْليب هاشم اجلعفري( :يا أبا
هاشم ،سيأيت زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستعِبشرة ،وقلوهبم مظلمة متكدرة ،السنة فيهم
بدعة ،والعِبدعة فيهم سنة ،املؤمن بينهم حمقر ،والفاسق بينهم موقر ،أمراؤهم جاهلون جائرون،
وعلماؤهم ِف أبواب الظلمة [سائرون] ،أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء ،وأصاغرهم يتقدمون على
الكرباء ،وكل جاهل عندهم خعِبري ،وكل حميل عندهم فقري َ ،مييزون بْي املخلص واملرتاب َ ،يعرفون
الضأن من الذئاب ،علماؤهم شرار خلق اهلل على وجه اْلرضْ ،لهنم مييلون إىل الفلسفة والتصوف،
وأمي اهلل إهنم من أهل العدول والتحرف ،يعِبالغون ِف حب خمالفينا ،ويضلون شيعتنا وموالينا ،إن نالوا
منصعِباً مل يشعِبعوا عن الرشاء ،وإن خذلوا ععِبدوا اهلل على الرياء ،أَ إهنم قطاع طريق املؤمنْي ،والدعاة
إىل َنلة امللحدين ،فمن أدركهم فليحذرهم ،وليصن دينه وإميانه .مث قال :يا أبا هاشم ،هذا ما حدثِن
أيب ،عن آبائه جعفر بن حممد (عليهم السالم) ،وهو من أسرارنا ،فاكمته إَ عن أهله) ( ).
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فليس العلم يا من تدعيه جمرد مفاهيم معِبعثرة بل العلم معِبدأ ومنهج معرِف َ يعرفه كل من هب
ودب ،فال ترمي الناس حبجر وبيتك من زجاج.
فتعال وق هدم للناس الدليل العلمي املوافق لكتاب اهلل ولكلمات خلفائه إلبطال هذه الدعوة
املعِباركة ،ودون إبطالك َلا خرط القتاد؛ لكونك أحد الفاشلْي الذين تكلمت عنهم؛ ولكي أثعِبت
فشلك وضحالة مستواك العلمي ليعرف القارئ املنصف احلقيقة ،إين أدعوك للمناظرة الكتابية ِف
الفيس بوك ِف صفحيت أو صفحة أخرى كما َّتتارها ،أو مناظرة صوتية ِف إذاعة املنقذ العاملي
املعِباركة ،أو ِف برنامج العِبالتاك ِف غرفتنا أو ِف غرفة خاصة ويتم النقل منها ،ولنرتك السامع حيكم !
ليتعِبْي املفلس منا؛ ﴿قُل هاتُوا ب رهانَ ُكم إِ ْن ُكْنتم ِ ِ
ْي﴾.
صادق َ
ُْ َ
ْ َ ُْ َ ْ
وإن رفضت ما عرضته عليك؛ فأجعِبِن كتابياً فيما تنشره عن ما يلي:
 .ما هو الدليل على وجوب التقليد؛ شريطة أن يكون الدليل قطعي الصدور والدَلة.
 .هل َيوز اَجتهاد واَستنعِباط أم َ ،وما هو الدليل القطعي على ذلك.
 .هل َيب دفع اخلمس ِف زمن الغيعِبة الكربى ملن نصعِبوا أنفسهم نواباً (الفقهاء) ،وما هو
الدليل القطعي على ذلك ؟
وبانتظار الرد ............
وَ أدري أ هن هذه النقاط اليت جاءت بعد كلمة الرد ستقف أم ستمتد إىل ما َ هناية ؟
الوقفة الثانية :معتوه يتخبط ويتهم بال دليل:
يقول وايل الزاملي ِف أحد منشوراته( :إَه أ هن احلرية الكربى اليت أصابت أتعِباع أهل العِبيت ِف
الغيعِبة الكربى لإلمام الغائب الثاين عشر (عجل اهلل تعاىل فرجه) وقد حذرتنا الروايات من املدعْي
الذين وجدوا َلم سنداً ودعماً من الدوائر املشعِبوهة واجلهال وأصحاب اإلميان املستعار ،وهم كثر،
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ومنهم من يسمى أمحد بن احلسن اليماين العِبصري ،وباعتقادي أ هن النقاش ِف الروايات مع هذا املدعي
املختفي تعطيه مساحة من التمدد وكسب الوقت ،واملسألة ليست هبذا املستوى .وإمنا املفروض كما
يقال ثعِبت العرش مث النقش حلد اآلن ،ويفرتض النقاش يدور حول نسعِبه املدعى بأنه ابن اإلمام
املهدي (عليه السالم) ،وردت قراءة عن نسعِبه ،إننا نقول أن أمحد إَساعيل كاطع قد ادعى أنه من
صلب اإلمام املهدي (عج) ،وِف سنة  999 - 9 9كان اسم أمحد هو (أمحد إَساعيل كاطع)
و هأمه معروفة ...،فإذن هو ِف هذه الفرتة من صلب إَساعيل َكاطع  ...فيأيت السؤال هنا :مىت تزوج
اإلمام املهدي (عج) زوجة إَساعيل كاطع ومن أين خطعِبها ؟ هل كانت أم أمحد إَساعيل كاطع على
ذمة إَساعيل عندما تزوجها اإلمام املهدي (عج)  ....إذا رجعنا إىل الوراء قليالً َند أن أمحد إَساعيل
كاطع من مواليد الستينات ،ومعىن هذا أن اإلمام املهدي قد تزوج هأمه ِف الستينات ! فلماذا مل َّترب
أم أمحد ابنها بأهنا على ذمة رجل آخر غري أبيه؟ وأنه من ذرية رجل آخر ،وليس من صلب إَساعيل
كاطع ؟؟
هذه اْلسئلة واَستفهامات واقعية ومنطقية ،وتدور ِف خلد أذهان الناس ،لكنهم َ يلتفتون
إليها ،إذا أغضضنا الطرف عن هذه اْلسئلة ،إَه أننا َ ميكن أن نغض الطرف عن أسئلة أخرى
جوهرية قد تتسع وتضيق تعِبعاً للتأمل والتحليل ،وحاصلها:
 .اجلميع يعرف أ هن دور اإلمام حفظ الشريعة ،وهداية الناس ،فهل يعقل أن يرتكب اإلمام ما
خيالف الشريعة ؟ وهل يعقل أن يتزوج بامرأة على ذمة رجل آخر ؟
انتهى الكالم ،أقول من مث ننتقل ملرحلة اإلدعاء بالوصية ونناقشها .الرجل َنح ِف جر السجال
إىل الكرامات والتفسري والعلم اللدين ،هذه الشخصية إن مل تكن ومهية وَّتتفي ورائها مؤسسة ضخمة
هدفها إَلاء الشيعة زيادة التصدع ِف صفهم املتصدع أساساً ،فهي متقنة لفن السحر واَعتماد على
اْلحالم إلثعِبات معتقداهتم الزائفة ،وإذا ما أردنا أن ننسف كل هذه اْلباطيل فقد حسمت املرجعية
أمرها بإصدار فتوى من املراجع اْلربعة حول أكاذيب املدعي أمحد بن احلسن ،وسنقدمها ِف هذه
النشرة ونق هدمها إىل القراء الكرام الذين يلتزمون باْلحكام).
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وانتقل بعد هذا إىل حبث أخر بال أن يذكر النقطة الثانية ؟!
وحقاً َ أدري ما أقول ،وكيف أصف القائل؛ فهو يكشف بكل وضوح عن تفاهة قائلة وتصيده
وحعِبهه لالهتامات بال خوف من اهلل سعِبحانه ،مضافاً إىل خلوه من العلمية.
وحسعِبكم هذا التفاوت بيننا

فكل إناء بالذي فيه ينضح

ولنالحظ ما جاء ِف كالمه:
أ– يقول( :وباعتقادي أ هن النقاش ِف الروايات مع هذا املدعي املختفي تعطيه مساحة من التمدد

وكسب الوقت ،واملسألة ليست هبذا املستوى .وإمنا املفروض كما يقال ثعِبت العرش مث النقش حلد
اآلن ،ويفرتض النقاش يدور حول نسعِبه املدعى بأنه ابن اإلمام املهدي (عليه السالم).
أقول:
 .إننا نتكلم عن رجل ادعى أنه رسوًَ ووصياً لإلمام املهدي (عليه السالم) ،فلنغض النظر عن
كونه ابن اإلمام املهدي (عليه السالم) ،فكيف يثعِبت أنه حق أم باطل ؟ هل احتجاجه بالنص يلزمنا
أم َ ؟ فلنفرض أكثر من هذا ،فلو مل ترد أي رواية فيه واحتج علينا بالقرآن وحده هل نكون
حمجوجْي أم َ ؟ بالتأكيد سنكون حمجوجْي.
 .إ هن الزاملي يفرتض أن يكون النقاش ابتداءً بالنسب ،فلو ثعِبت نسعِبه بأي طريقه من طرق
اإلثعِبات وأنهه ابن اإلمام املهدي (عليه السالم) فهل سيكون حجة وَيب إتعِباعه ؟
بالتأكيد َ ميكن؛ ْل هن الطرق اليت تثعِبت النسب َ مدخلية َلا بثعِبوت كونه حجة واجب
الطاعة.
فعن أي عرش ونقش تتحدث يا هذا ؟ أنك َ تعرف العرش من النقش.
املفروض أن تعرف أنه حجة أم َ ؟ وِباذا يثعِبت احلجة ؟ هذا هو النقاش العلمي يا دعاة العلم
وليس عندكم منه شيء.

 ................................................46إصدارات أنصار اإلمام املهدي

 .يقول باعتقادي أن النقاش ِف الروايات مع هذا املدعي املختفي تعطيه مساحة من التمدد
وكسب الوقت ،واملسألة ليست هبذا املستوى ؟
إين حقاً َ أعرف أ هن الزاملي هل يعتقد باإلمام املهدي (عليه السالم) أم َ ؟ وإَه فرببكم
دعوى ترتعِبط باإلمام املهدي (عليه السالم) َ تكون مهمة حبسب اعتقاده يقول( :واملسألة ليست
هبذا املستوى) ؟
نعم؛ حقاً ليست مهمة بالنسعِبة له؛ ْلنه وأشعِباهه َ يطيقون عدله (عليه السالم) ،وإَه فلو فقد
وايل الزاملي درمهاً لعِبحث عنه ومل تطمئن نفسه إَه أن َيده ،وإن مل َيده فسيكون حزيناً ،لكون
املفقود عزيز عنده ،فعِباهلل عليكم إن كنا حقاً نتطلع لغائب عزيز لنا وَسعنا منه خرباً أَ نفزع لسماع
ذلك اخلرب ؟! فلماذا َ نفزع ملن قال لنا أنا وصي ورسول اإلمام املهدي (عليه السالم) ونعِبحث ِف
ما يقول بإنصاف علمي لنرى احلقيقة ؟! فهل هذا سلوك املنتظرين جبد لطلعة إمامهم؟!
وأغلب الظن أنه يتجنب اخلوض ِف الروايات لكونه َ يفقه معناها؛ لكون الروايات كالم
املعصومْي عليهم السالم وفيه من العمق ما َ خيفى ،فأىن للزاملي وأشعِباهه من السفهاء أن يفقهوها
ويعرفوها ؟
ب -يقول ( :وردت قراءة عن نسعِبه ،إننا نقول أن أمحد إَساعيل كاطع قد ادعى أنه من صلب
اإلمام املهدي (عج) ،وِف سنة  999 - 9 9كان اسم أمحد هو (أمحد إَساعيل كاطع) و هأمه
معروفة ...،فإذن هو ِف هذه الفرتة من صلب إَساعيل َكاطع  ...فيأيت السؤال هنا :مىت تزوج اإلمام
املهدي (عج) زوجة إَساعيل كاطع ومن أين خطعِبها ؟ هل كانت أم أمحد إَساعيل كاطع على ذمة
إَساعيل عندما تزوجها اإلمام املهدي (عج)  ....إذا رجعنا إىل الوراء قليالً َند أن أمحد إَساعيل
كاطع من مواليد الستينات ،ومعىن هذا أن اإلمام املهدي قد تزوج هأمه ِف الستينات ! فلماذا مل َّترب
أم أمحد ابنها بأهنا على ذمة رجل آخر غري أبيه؟ وأنه من ذرية رجل آخر ،وليس من صلب إَساعيل
كاطع؟؟).
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أقول :الذي يقرأ هذه الععِبارات يشم فيها رائحة اخلعِبث واحلسد الذي مأل صدور القوم للسيد
تسمى هذه مناقشة علمية عقائدية ؟!
أمحد احلسن (عليه السالم) ،وإَه هل ه
 .يقول وايل الزاملي بأن أمحد احلسن ادعى أنه من صلب اإلمام املهدي (عليه السالم)
وقصدك ابنه املعِباشر ،طيب أين أدعى أمحد احلسن ذلك ؟ هذه كتب السيد أمحد احلسن (عليه
السالم) احبث فيها واعطنا انه ادعى انه اَبن املعِباشر لإلمام املهدي (عليه السالم) ،ويكفي كذباً
وتدليساً على الناس املساكْي الذين أصعِبحوا ضحايا لكم طيلة سنْي متمادية ،وبنيتم دنياكم بأموال
الفقراء الذين حيرتمونكم ويثقون بكم حلسن ظنهم بكم وَ يعلمون أنك وأشعِباهك ذئاب ضارية ،مىت
يكون عندكم حياء وخجل كما عند الرجال ؟!
 .بعد أن يكذب كذبته ويقول إن أمحد احلسن ادعى من صلب اإلمام املهدي (عليه السالم)
(أي ابنه املعِباشر) راح خيوض فيما بناه عليها وتصوره واستدعى لذهنه لكونه مشحوناً هبذه الرتهات،

فصور أ هن أم السيد أمحد احلسن (عليها وعليه السالم) ستكون متزوجة لشخصْي ِف آن واحد ؟ حقاً
ه
أهنا مصيعِبة ؟ إن كان مثل هذا وأشعِباهه يقودوهنا !!
 .إنه َيهل اَسم احلقيقي جلد السيد أمحد احلسن (عليه السالم)؛ مع أنه منشور ِف املوقع
الرَسي وِف بداية بعض كتعِبه وهو (أمحد إَساعيل صاحل حسْي سلمان حممد بن احلسن العسكري
(عليه السالم) ،يأيت ويفرتي أن على الناس وبال حياء وَ رادع ويقول أمحد احلسن ادعى أنه اَبن
الصليب لإلمام املهدي (عليه السالم) ،كما ويقول بأن اسم جده قاطع مع أنه َ يوجد ِف آبائه قاطع
حىت ِف السجالت الرَسية ِف العراق ،وهذه كذبة أخرى !!
 .مث يتساءل مىت تزوج اإلمام املهدي (عليه السالم) !! َ أدري هل على اإلمام قعِبل الزواج أن
خيرب الزاملي وأشعِباهه من أشعِباه الرجال ،وهل هم أولياء أمره ليعلمهم ؟!
ج -وبعد ذلك يقول( :أقول من مث ننتقل ملرحلة اإلدعاء بالوصية ونناقشها .الرجل َنح ِف جر
السجال إىل الكرامات والتفسري والعلم اللدين ،هذه الشخصية إن مل تكن ومهية وَّتتفي ورائها
مؤسسة ضخمة هدفها إَلاء الشيعة زيادة التصدع ِف صفهم املتصدع أساساً ،فهي متقنة لفن السحر
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واَعتماد على اْلحالم إلثعِبات معتقداهتم الزائفة ،وإذا ما أردنا أن ننسف كل هذه اْلباطيل فقد
حسمت املرجعية أمرها بإصدار فتوى من املراجع اْلربعة حول أكاذيب املدعي أمحد بن احلسن،
وسنقدمها ِف هذه النشرة ونق هدمها إىل القراء الكرام الذين يلتزمون باْلحكام).
أقول:
 .يقول الزاملي( :يقول الرجل َنح ِف جر السجال إىل الكرامات والتفسري والعلم اللدين)،
وبكل بساطه أقول أيها القائل؛ أين قال أمحد احلسن (عليه السالم) العلم اللدين ؟
تعرض إىل
أدعوا مجيع املنصفْي أن يعِبحثوا ِف كتب السيد أمحد احلسن (عليه السالم) لريوا هل ه
العلم اللدين ؟! ولن َتدوا وإمنا هي كذبة أخرى تضاف إىل السابق.
كما أنك يا زاملي إن كنت من أهل العلم فلماذا َ تتصدى ملا كتعِبه السيد أمحد احلسن (عليه
السالم) ،بل ملا كتعِبه أنصاره ْلنك َ تفقه كالمه كما كان أصحاب عمر بن سعد َ يفقهون كالم
احلسْي قائلْي( :ما نفقه ما تقول يابن فاطمة) ،فها دونك كتب أنصاره فرد عليها علمياً إن
استطعت ؟
 .انتقل الزاملي إىل ما انطعِبعت عليه نفسه وسطر اَهتامات قائالً( :هذه الشخصية إن مل تكن
ومهية وَّتتفي ورائها مؤسسة ضخمة هدفها إَلاء الشيعة زيادة التصدع ِف صفهم املتصدع أساساً،
فهي متقنة لفن السحر واَعتماد على اْلحالم إلثعِبات معتقداهتم الزائفة).
ومجيع ما جاء ِف الععِبارة كذب حمض؛ أما شخص ومهي تقف ورائه مؤسسة ضخمة هدفها النيل
وإما شخصية ليست ومهية ولكنها متقنة لفن السحر !!
من التشيع؛ ه
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ِ
ِ
ِ َّ
َّر * ُمثَّ نَظََر
َّر * ُمثَّ قُت َل َكْي َ
َّر * فَ ُقت َل َكْي َ
ف قَد َ
ف قَد َ
وهذا القول ذكرين بقوله تعاىل﴿ :إنَّهُ فَكَر َوقَد َ
استَكْعِبَ َر * فَ َق َال إِ ْن َه َذا إََِّ ِس ْحٌر يُ ْؤثَ ُر * إِ ْن َه َذا إََِّ قَ ْو ُل الْعِبَ َش ِر *
س َوبَ َسَر * ُمثَّ أ َْدبََر َو ْ
* ُمثَّ َععِبَ َ
ِ
سأ ِ ِ
احةٌ لِْلعِبَ َش ِر * َعلَْي َها تِ ْس َعةَ َع َشَر ﴾ ( ).
َ ْ
ُصليه َس َقَر * َوَما أ َْد َر َاك َما َس َق ُر * ََ تُْعِبقي َوََ تَ َذ ُر * لََّو َ
مث يقول يعتمدون على اْلحالم ِف إثعِبات معتقداهتم ،وهذا كذب أيضاً ،ويستطيع القارئ أن
يرجع لكتعِبنا ليعرف اننا نقول حبجية الرؤيا ِف تشخيص مصداق خليفة اهلل ،فإن كنا نثعِبت اعتقادنا
باْلحالم فما حاجتنا إىل السيد أمحد احلسن (عليه السالم) إذن ،فكلنا يكون إمام نفسه ! هذا كالم
سفيه يدل على حمتوى صاحعِبه.
د -مث بعد ما تقدم يقول( :وإذا ما أردنا أن ننسف كل هذه اْلباطيل فقد حسمت املرجعية
أمرها بإصدار فتوى من املراجع اْلربعة حول أكاذيب املدعي أمحد بن احلسن ،وسنقدمها ِف هذه
النشرة ونق هدمها إىل القراء الكرام الذين يلتزمون باْلحكام).
أقول:
 .عن أي أباطيل تتحدث يا هذا:
فهل القول بكون اإلمامة تثعِبت بالنص من اْلباطيل ؟
هل القول بكون العلم اإلَلي من مقومات اإلمامة من اْلباطيل ؟
هل القول بكون املشرع واملنفذ معصومان (حاكمية اهلل) من اْلباطيل ؟
فإن كانت أباطيل فتعال وقدم للناس احلق ،وبْي َلم كيف ستعرف أنت وأشعِباهك من مدعي
العلم اليماين إذا ظهر ؟ بل وكيف ستعرفون اإلمام املهدي (عليه السالم) إذا ظهر ؟

 -املدثر:

. 1-

 ................................................50إصدارات أنصار اإلمام املهدي

مع أنك كتعِبت عن اَنتظار وتفلسفت كثرياً؛ لكنك مل تعِبْي للمنتظرين كيف يعرفون الذي
فلم َ تعِبْي َلم ،فتعال وبْي منهج ِف التعرف على اإلمام املهدي املنتظر (عليه السالم)،
ينتظرونهَ ،
فكيف تعرفه ؟
 .أَ َّتجل ِما تكتب ؟ وأما يستحون مراجعك أيضاً ؟ ففي حْي أهنم جممعون على حرمة
التقليد ِف العقائد َندهم يفتون لكم بالعقيدة وتقعِبلون منهم ؟ فأيكم يضحك على اآلخر أهم
يضحكون عليكم ،أم أنتم تضحكون عليهم.
إ هن الدعوة اليمانية مسألة عقائدية لكوهنا من معِباحث اإلمامة وهي من العقائد عندكم ،فكيف
حرموا التقليد فيها ؟ وكيف َتتج أنت بفتاواهم ِف مسألة
ملراجعك يفتون ِف العقائد مع إهنم ه
عقائدية؟!
بربكم كيف يكون اللعب بالدين واستغالل جهل الناس ؟!!
يقول أحد الشعراء:
فدع عنك الكتابة لست منها

ولو سودت وجهك باملداد

الوقفة الثالثة :سفيه يفحم نفسه:
يقول السيد وايل الزاملي ِف أحد منشوراته( :الروايات اليت تفضح املدعْي.
وِف حماسن الربقي عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)" :من أم قوماً وفيهم أعلم منه أو أفقه
منه ،مل يزل أمرهم ِف سفال إيل يوم القيامة ( ".احملاسن ،ج  ،ص  . )9هذا الواقع الذي نشيعه
شجع املتسرتين خلف دعوات الدين وانصاف املثقفْي املستقطعِبْي أعداء التشيع ،نقول َلذا املشعِبوه:
نتحداك أن تقول أنا موجود ،وَتاور ابسط طالب العلم احملصلْي .و ِف العِبحار (ج  ،91طعِبع
و ) عن تفسري النعماين عن أمري املومنْي (عليه السالم) ِف بيان
و
بريوت ،صفحات
صفات إمام املسلمْي" :و أما اللوايت ِف صفات ذاته فانه َيب أن يكون أزهد الناس ،وأعلم الناس،
واشجع الناس ،و أكرم الناس ،وما يتعِبع ذلك لعلل تقتضيه...وأما إذا مل يكن عاملاً جبميع ما فرضه
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أضل .والثاين أن يكون أعلم
فضل و َّ
اهلل تعاىل ِف كتابه وغريه ،قلب الفرائض ،فأحل ما حرم اهللَّ ،
الناس حبالل اهلل وحرامه ،وضروب أحكامه وامره و هنيه ،ومجيع ما حيتاج إليه الناس ،فيحتاج الناس
) بسنده عن
إليه ،ويستغِن عنهم " .ورواه عنه ِف احملكم واملتشابه  .وِف الوسائل (ج  ،ص
الفضيل بن يسار قالَ :سعت أبا ععِبداهلل (عليه السالم) يقول " :من خرج يدعو الناس وفيهم من هو
أعلم منه ،فهو ضال معِبتدع " احلديث  .فهل هذا املعِبتدع الضليل الذي يقول أنا املهدي يستطيع أن
يرَتل لنا خطعِبة من عشرة سطور من غري حلن ،فضالً عن العلوم اَخرى).
هذا ما سطره وايل الزاملي بْي يدي القارئ الكرمي ،ويل عليه مالحظات:
يصرح بأ هن النيب (صلى اهلل عليه واله) يقول( :من أم قوماً وفيهم أعلم منه أو أفقه منه ،مل
 .أنه ه
يزل أمرهم ِف سفال إيل يوم القيامة).
وبالتأكيد هذه حقيقة نطق هبا النيب (صلى اهلل عليه واله) ،ولكن:
أ  -كيف ثعِبتت عندك هذه الرواية بأهنا صدرت من النيب (صلى اهلل عليه واله) لكي َتتج هبا
وترتب عليها أثر معرِف ،فعِبْي لنا منهجك ِف إثعِبات صدور الروايات ،فإن كانت هذه الرواية حجة
فلم َ تكون الروايات اليت دلت على املهديْي حجة ،والروايات اليت دلت على املهدي اْلول حجة،
َ
والروايات اليت دلت على وجود إمام ثالث عشر حجة وغريها ِما جاء ِف الروايات ،فكيف َتيز بْي
الروايات الصحيحة من غريها ،هل لديك ميزان أم بالذوق واَلوى ؟
ب -كيف َتيز العامل من اجلاهل ،والفقيه من غريه ؟ لكي نعرف الذي هأم الناس هل هو أعلم
وأفقه من كل أحد أم َ ؟ فهاله عرفتنا ِبيزانك ِف املعرفة لألعلم واْلفقه لكي َتيز الناس ؟
وهل الفقهاء الذين هأموا الناس لسنْي طويلة مع أن كل واحد منهم يدعي أعلميته على غريه
يشملهم احلديث الذي ذكرته ؟ ما حال الناس الذين أَتوا هبم مع اختالفهم وتناطح أرائهم ؟ مع
أنك أقررت بكون هذا واقع فقلت( :هذا الواقع الذي نعيشه شجع املتسرتين خلف دعوات الدين
وإنصاف املثقفْي املستقطعِبْي أعداء التشيع) ،فهل أنت ضمن هذا الواقع وِف سفال أم أنت خارج
عنه ؟
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إن قلت خارج عنه فتكون متناقضاً لكونك تدعوا إىل تقليد هؤَء الذين بسعِبعِبهم جاء الواقع
الذي تتحدث عنه ،بل وَتعل كالمهم فيصالً بْي احلق والعِباطل ،فهل يوجد أدل من هذا على أنك
ِف سفال ؟!
 .يقول وايل الزاملي( :نقول َلذا املشعِبوه :نتحداك أن تقول أنا موجود ،وَتاور ابسط طالب
العلم احملصلْي).
ويقصد باملشعِبوه السيد أمحد احلسن (عليه السالم)( ،وحاشاك ينب الطاهرين) ،فهو يتح هداه أن
يقول أنا موجود ،مع أ هن السيد أمحد احلسن (عليه السالم) له موقع رَسي وإذاعة وصفحة فيسعِبوك وله
كتعِبه اليت تثعِبت أنه حقاً كالشمس ِف رابعة النهار ،حقاً أمر عجيب !!
كما ويقول أيضاً نتحداك أن َتاور أبسط طالب العلم !! فإن كان السيد أمحد احلسن هبذا
املستوى إذن ليربز علمائك حملاورته ومناظرته ،فهو دعاكم لسنْي وَ زال يدعوكم فما أخركم عن
النزال ؟
مث إ هن أمحد احلسن (عليه السالم) تشهد له شهادته العلمية اْلكادميية بكونه مهندس مدين،
وتشهد له كتعِبه اليت خطها وبْي فيها ما مل تعرفوه ومل تسمعوا به ،بل ويشهد اهلل عز وجل بصدقه،
لكن أنتم من يشهد لكم ؟
ِ ِ
ِ
صو َن﴾( ).
﴿قُ ْل َه ْل عْن َد ُك ْم م ْن ع ْل ٍم فَتُ ْخ ِر ُجوهُ لَنَا إِ ْن تَتَّعِبِعُو َن إََِّ الظَّ َّن َوإِ ْن أَنْتُ ْم إََِّ ََّتُْر ُ
السماو ِ
﴿قُل أَرأَي تُم ما تَ ْدعو َن ِمن د ِ
ِ ِ
ون اللَّ ِه أ َُر ِوين َما َذا َخلَ ُقوا ِم َن ْاْل َْر ِ
ات ائْ تُ ِوين
ْ َْ ْ َ ُ ْ ُ
ض أ َْم ََلُ ْم ش ْرٌك ِف َّ َ َ
اب ِمن قَعِب ِل ه َذا أَو أَثَارةٍ ِمن ِع ْل ٍم إِ ْن ُكْنتم ِ ِ
بِ ِكتَ ٍ
ْي﴾( ).
صادق َ
ُْ َ
ْ ْ َ ْ َ ْ

 االنعام. 78 : -األحقاف.7 :
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 .مث يتابع ما تقدم قائالً بعد نقله رواية تعِبْي صفات اإلمام من آل حممد عليهم السالم ،ورواية
أخرى فيقول( :فهل هذا املعِبتدع الضليل الذي يقول أنا املهدي يستطيع أن يرَتل لنا خطعِبة من عشرة
سطور من غري حلن ،فضالً عن العلوم اْلخرى).
إن عشت أراك الدهر عجعِباً !
أجب الناس يا الزاملي عما تدعي ،فقد ادعيت أن السيد أمحد احلسن (عليه السالم):
أ .معِبتدع ضليل.
ب .يقول عن نفسه أنا املهدي.
ت َ .يستطيع أن يرَتل خطعِبة من عشرة أسطر.
ث َ .يعرف العلوم اْلخرى.
كيف تثعِبت أنه معِبتدع ضال ؟ وأين قال أنا اإلمام املهدي حممد بن احلسن (عليه السالم) ؟
وكيف َ يستطيع أن يرَتل ومن أين علمت ؟ وكيف َ يعرف العلوم اْلخرى مع أنه كتب ِف علوم
شىت ودونكم ما كتعِبه من كتب ؟
أَ يكفي هتريج بال حياء وبال خمافة اهلل سعِبحانه ؟
الوقفة الرابعة :تزكية اهلل وخلفائه أم تزكية الناس ؟
يقول وايل الزاملي( :نوجه سؤاًَ إىل القراء الكرام حول هذا املعِبتدع ،من يسمى أمحد بن احلسن:
هل يستطيع أن حيصل على تزكية من علماء الشيعة ِف أي قطر من أقطار العامل؟ هذا أوًَ .وثانيا:
هل حيظى بثقة القواعد الشععِبية املتدينة وليس املستفيدة من الدوَر الذين يلهثون خلف مصاحلهم،
وَيعرفون خطر هذه الدعوة واسقاطاهتا السلعِبية .هل ميكن التصديق بدعوة ٍ
خمتف عن اْلنظار ،وتدار
هذه املؤسسة من أشخاص نكرات؟ وهذه الرواية تفضح أكاذيعِبه ،فال نستعِبعد منه أن يدعي علم
اْلولْي واآلخرين ،ولنقرأ هذه الروايه (ج  ،ص ) بسند صحيح عن أيب ععِبداهلل عن أبيه (عليه
السالم) أن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) قال" :من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إىل نفسه ،وِف
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) عن الصادق (عليه
املسلمْي من هو أعلم منه فهو ضال متكلف" .وِف َتف العقول (ص
ضال" .فال أوضح من
السالم)" :من دعا الناس إىل نفسه وفيهم من هو أعلم منه ،فهو معِبتدعٌ ٌ
ضاللة هذا املدعي مقام اإلمامة ،وهذا حبد الكفر ،فال جماملة وَ تساهل مع أمثال هؤَء ،كما َنذر
أبنائنا من شيعة أهل العِبيت من اليأس وخلط اْلوراق عليهم بالعِبهتان والدجلْ ،لننا موعودون من
أهل العِبيت العصمة والطهاره ،يكثر الدجالون واملدعون كذباً وزوراً قعِبل قيام القائم ،وقد ادعى النعِبوة
مسيلمة الكذاب ِف عهد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) وكذلك سجاح التميمية .فهذا الك هذاب
ليس اْلول وَ آخر ِف قائمة املدعْي .إن اْلمة اإلسالمية تعيش حالة الضياع واخلسران).
أقول:
 َ .أدري كيف ميكن َتصيل التزكية من خصوم ألداء ،مث هل تزكية علماء الشيعة هي املالك
ِف كونه حقاً ؟ فلو زكى علماء الشيعة باإلمجاع أحد هل يعِن أنه حجة ؟
فاْلوىل أن نرى هل هؤَء العلماء أزكياء لكي يزكوا لنا السيد أمحد احلسن (عليه السالم) ،ومن
زكاهم ؟
فهاك ما يقول خري الورى حممد (صلى اهلل عليه وآله):
عن الرسول حممد (صلى اهلل عليه وآله) ِف حديث املعراج ...( :قلت إَلي فمىت يكون ذلك
إيل عز وجل ذلك إذا رفع العلم وظهر اجلهل وكثر القراء وقل
(أي قيام القائم (عليه السالم)) فأوحى ه
العمل وكثر الفتك وقل الفقهاء اَلادون وكثر فقهاء الضاللة اخلونة) ( ).

إذن قعِبل أن تكون تزكيتهم هي املالك عليك أن تثعِبت تزكيتهم ،ولن تستطيع؛ مع أ هن هذا املنطق
ِف غاية السفه؛ لكون تزكية الفقهاء َ تثعِبت أو تنفي حجية احلجة ،وهذا أمر واضح.
 .يقول املتفيقه وايل الزاملي :هل أمحد احلسن (عليه السالم) حيظى بقواعد شععِبية متدينة ؟!
وإين أقول له:
 -بحار األنوار :ج .5
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هل كان نوح وموسى وعيسى وحممد وعلي عليهم صلوات اهلل حيضون بقواعد شععِبية متدينة ؟
مث ما ربط القواعد الشععِبية باإلثعِبات والنفي ؟ حقاً أمر غريب !!
فسوى كان حيظى أم مل حيظى فهل هذا له مدخلية ِف إثعِبات ونفي كونه رسوًَ ووصياً لإلمام
املهدي (عليه السالم) ؟!!
 .إن كثرة الدجالْي َ يعِن عدم وجود حق ،بل لكثرة الدجالْي َبد أن يضع اهلل احلكيم
ميزاناً فيصالً بْي الدجال وغريه ،فما هو امليزان الذي يكشف الدجال من غريه ؟ فهل حيق لشخص
ِف زمن النيب ص َ يؤمن به متعلالً بكثرة مدعي النعِبوة كذباً ؟
فأنت َّتلط اْلوراق وتطالب بعدم خلطها ؟ وتتهم غريك بالدجل والعِبهتان وأتعِباعه يلهثون خلف
مصاحلهم من الدوَر وغريه من العمالت ،مع أن أتعِباعه قد خسروا دنياهم وبذلوا أمواَلم من أجل
دعوة احلق ،كما فعلت خدَية بنت خويلد رضوان اهلل عليها ،فهم باعوا الدنيا وشروا اآلخرة َ أهنم
باعوا اآلخرة بالدنيا كما فعلت أنت وأشعِباهك.
مث يفضح نفسه لكي َيد َلا عذراً بقوله :كيف نؤمن بشخص خمتفي عن اْلنظار ؟
وهبذا هدم إمامة اإلمام املهدي (عليه السالم) الغائب عن اْلنظار لسنْي طويلة ،وفتح باباً
للوهابية واملخالفْي أن يهرجوا بنفس كالمه ،فمن هو الذي تديره مؤسسات ْلجل تصديع الصف
الشيعي وَتريف عقيدهتم ؟
كما أن الرؤيا العِبصرية َ ربط َلا باإلميان وعدمه ،فاإلميان له قانونه ولكنك َتهله فرحت
تتخعِبط.
 .إن وايل الزاملي حقاً فضح نفسه لعدم تفريقه بْي اإلدعاء للمقام وبْي ادعاء النص
التشخيصي والقانون اإلَلي الذي يثعِبت به خلفاء اهلل !
فمسيلمة وغريه ادعوا مقام النعِبوة ومل حيتجوا بنصوص تدل على أهنم أنعِبياء ،والسيد أمحد احلسن
(عليه السالم) وأنصاره فرقوا بْي اْلمرين؛ فادعاء املقام ِمكن ،ولكن ادعاء القانون اإلَلي الذي يثعِبت
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حجية اخلليفة َ ميكن ادعائه ،فراجع إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ،ودع التدليس
على الناس واَستخفاف بعقوَلا.
 .يقول :إن اْلمة اإلسالمية تعيش الضياع واخلسران ،فنعم أوافقك ِف هذا لكن من هو
السعِبب الذي أوصل اْلمة إىل هذا احلال ؟
بنص رسول اهلل هم انته وأشعِباهك ،عن النيب (صلى اهلل عليه واله)( :سيأيت على الناس زمان َ
يعِبقى من القرآن إَه رَسه ومن اإلسالم إَه اَسه ،يسمون به وهم أبعد الناس منه ،مساجدهم عامرة
وهي خراب من اَلدى ،فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء َتت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم

تعود) ( ).

فأنتم رأس الفتنة واَختالف ومنكم َّترج واليكم تعود ،وها انتم جعلتم اْلمة اإلسالمية مزقاً َ
يعرفون احلق من العِباطل وضيعتموهم طيلة زمن طويل بفتاواكم املتناقضة وآراءكم الفاسدة.
لقد اهتمت السيد أمحد احلسن (عليه السالم) بالكذب فهال أثعِبتت كذبه للناس ! فهل دين اهلل
يعِبيح لكم اَهتام ،أم جعل ِف بعض اْلحوال عاقعِبة اَهتام اجللد والتأديب ؟ فحقاً َ دين لكم كي
تلتزموا بقوانينه.
الوقفة اخلامسة :أخرجوهم من قريتكم إهنم أناس يتطهرون:
يقول وايل الزامليَ( :يب اَلتفات إىل رأي الفقهاء ِف هؤَء املروجْي للعِباطل:
أوًََ :يب نصحهم وَتذريهم وإقامة احلجة عليهم ،وتعريفهم بعِبطالن دعوهتم التخريعِبية ،وخطر
توجههم ،فإذا أصروا على سلوك الطريق املنحرف ،وصموا آذاهنم واستمروا بدعوة الضالل واخلروج
عن منهج أهل العِبيت (عليهم السالم) َبد من مقاطعتهم وَتذير الناس من شرهم ،ووضع ضوابط
َتاههم:
 -الكافي :ج 8ص.711

هكذا يعرف احلق ال بالشبهات 57 ...................................................

أوًَ :الدعوة اىل منعهم من دخول املراكز واجملمعات اإلسالمية.
ثانياً :التعريف خبروجهم عن مذهب الطائفة الشيعية.
ثالثاَ َ :توز جماملتهم ومزاورهتم.
رابعاَ :يب على العلماء واخلطعِباء ِف اجلالية اإلسالمية أن يقوموا حبملة تثقيفية توعوية تعرف
الناس بالفنت وسعِبل اخلروج منها والتصدي َلا ،انطالقاً من احلديث( :إذا ظهرت الفنت فعلى ِ
العامل أن
يُظهر علمه ،وإَ فعليه لعنة اهلل).
أقول:
 .توجد عندنا مكتعِبة جبوارك وهي مفتوحة وترحب باجلميع فهاله ذهعِبت ونصحت القائمْي
عليها ،ألست نقلت حديثاً يلعن من مل خيرج علمه عند ظهور العِبدع ،فأنت ميكنك الذهاب إىل
املكتعِبة وتناقش وتنصح اْلخوة وفقهم اهلل وسدد خطاهم لنرى هل سينطق لسانك أم يعقد ؟
 .أنتم َ تقاطعون مجيع أهل اْلديان ،فما الذي فعله أنصار السيد أمحد احلسن (عليه السالم)
لتقاطعوهم ؟! مث هل مقاطعتهم تنفع ِف ردعهم بنظرك ؟ وهل منعهم من الدخول ِف مراكزكم
اإلسالمية وعدم زيارهتم ،هل هذه اْلساليب تنفع ِف إبطال الدعوة املعِباركة ؟ فلماذا مل تنفع مقاطعة
قريش حملمد (صلى اهلل عليه واله) وملن آمن به ؟
 .إنك يا زاملي َترض على التعريف خبروج أتعِباع السيد أمحد احلسن (عليه السالم) من
الطائفة؛ فإن كنت تقصد اخلروج من ما أنتم فيه من تقليد معِبتدع وأهواء تتعِبع ،فهو شرف عظيم،
فأردت أن تذم لكنك مدحت.
وإن كنت تقصد أهنم خرجوا عن مذهب التشيع ،فأنت خمطئ لكون اإلسالم ومذهب التشيع َ
ميثله إَه حممد وآل حممد (عليهم السالم) ،وأمحد احلسن وأتعِباعه َ يتكلمون إَه بكتاب اهلل وكالم
حممد وآله (عليهم السالم) ،فكيف يكونوا خارجْي من التشيع إذن ؟!
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بل اْلوىل أن يقال إن اخلارج من اإلسالم ومن املذهب هو من خيالف كالم اهلل وخلفائه ،ومها
احلكم بيننا لنرى من اخلارج طعِبقاً ملا جاء فيهما ؟!
مث أنك تتكلم وكأنك الزعيم واملرشد اْلعلى فتخرج من الطائفة من خالفك ِف املعِبدأ مع أنك
رجل مغمور تعدو خلف دنياك ومهك شهواتك وبطنك ،وقيمتك ما خيرج منها.
فال تغر بنفسك لكونك كتعِبت أسطر معِبعثرة.
فهاك نصيحة لعلها تنفعك وتصدك عن غيك وغرورك.
يقول السيد أمحد احلسن (عليه السالم)ِ( :ف التوراة مكتوب:توكل علي بكل قلعِبك وَ تعتمد
على فهمكِ ،ف كل طريق اعرفِن ،وأنا أقوم سعِبيلكَ َ ،تسب نفسك حكيماً ،أكرمِن وأدب
نفسك بقويل).
ختاماً:
أدعو مجيع املؤمنْي الذين يتطلعون إىل أخرهتم وخيافون يوم احلساب أن يعِبحثوا بأنفسهم ويرجعوا
إىل اهلل ليعِبْي َلم احلق من العِباطل ،فهو هادي احليارى الذين امتدت أيديهم إليه بالدعاء واَبتهال
لطلب احلق ونصرته.
من أراد مناظرتنا فنحن بعون اهلل جاهزون.
من أراد أن يرد فلريد على ما بيناه وَ خيوض ِف اإلشكاَت والشعِبهات فخوضه فيها يعكس
سفاهته وعدم إدراكه ،كما أ هن اإلشكاَت اليت تورد على عقيدته َلا جواباً فلنا أجوبة وليس جواباً
واحداً ،وعليه قعِبل الرد أن يطلع على ما نقول لكي َ يفضح.
على املنصفْي أن يتحلوا باإلنصاف العلمي لكوننا ِف حبث عقائدي ويتجنعِبوا التهريج وعدم
التعقل وكيل اَهتامات واللغة املتدنية.
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على املنصفْي أن َ ينقادوا خلف اَهتامات اليت يشيعها املغرضون وليسألونا لكوننا َنن
أصحاب الدعوة فنحن من يعِبينها َ يسمعوا من خمالفينا فقط ،بل على اْلقل ليسمعوا من الطرفْي.
ونسأل اهلل ان حيق احلق ويعِبطل العِباطل بلطفه ومنه ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملْي،
وصلى اهلل على حممد وآل حممد اْلئمة واملهديْي وسلم تسليماً.
والسالم على املؤمنْي واملؤمنات ورمحة اهلل وبركاته
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