إصدارات أنصار اإلمام املهدي

 /العدد ()7

البالغ املبني
( اجلزء األول )

بقلم
الشيخ ناظم العقيلي

الطبعة الثانية
 3411هـ  1031 -م

ملعرفة املزيد حول دعوة السيد أمحد احلسن
ميكنكم الدخول إىل املوقع التايل :
www.almahdyoon.org

احلمد هلل رب العاملني ،مالك امللك ،جمري الفلك ،مسخر الرياح ،فالق اإلصباح ،ديان الدين،
رب العاملني.
احلمد هلل الذي من خشيته ترعد السماء وسكاهنا ،وترجف األرض وعمارها ،ومتوج البحار
ومن يسبح يف غمراهتا.
اللهم صل على حممد وآل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة ،يأمن من ركبها ويغرق من
تركها ،املتقدم هلم مارق ،واملتأخر عنهم زاهق ،والالزم هلم الحق.
﴿أَفَ ُكلَّما َجاء ُك ْم ر ُس ٌ ِ
استَ ْكبَ ْرتُ ْم فَ َف ِريقاً َك َّذبْ تُ ْم َوفَ ِريقاً
س ُك ُم ْ
َ َ
َ
ول ب َما ال تَ ْه َوى أَنْ ُف ُ
تَ ْقتُ لُو َن﴾( ).
تضافرت الروايات عن الرسول

وعن أهل بيته

يوطئون له سلطانه ويهيئون له النصرة ،عن أمري املؤمنني

على جميء ممهدين لإلمام املهدي

يف حديث طويل ...( :إذا قام

القائم بخراسان ،وغلب على أرض كوفان والملتان ،وجاز جزيرة بني كاوان ،وقام منا قائم
بجيالن ،وأجابته اإلبر والد يلمان  ...ثم يقوم القائم المأمول ،واإلمام المجهول ،له الشرف
والفضل وهو من ولدك يا حسين ال ابن مثله .) ( )...
عن أيب عبد اهلل

( :ال يقوم القائم حتى يقوم إثنا عشر رجالً كلهم يجمع على قول

أنهم قد رأوه فيكذبونهم) ( ).

ونقل الشيخ الكوراين يف كتابه (املمهدون) نقالا عن بشارة اإلسالم( :يخرج رجل قبل
المهدي من أهل بيته من المشرق ،يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر ،يقتل ويقتل
ويتوجه إلى بيت المقدس فال يبلغه حتى يموت).
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عن علي

( :فإذا انقضى ملك بني فالن ،أتاح اهلل آلل محمد برجل منا أهل البيت

يسير بالتقى ،ويعمل بالهدى ،وال يأخذ في حكمه الرشا ،واهلل أني ألعرفه باسمه واسم أبيه

 ...ثم يأتينا ذو الخال والشامتين العادل الحافظ لما استودع فيمألها قسطاً وعدالً) ( ).
قال رسول اهلل

( :يقتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة ثم ال تصير إلى واحد منهم،

ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلوهم قتاالً ال يقاتله قوم .مث ذكر شاب ا فقال:
إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة المهدي) ( ).
وعن أيب بصري ،عن أيب جعفر الباقر

يف حديث طويل ،إىل أن قال ...( :يقول القائم

ألصحابه :يا قوم ،إن أهل مكة ال يريدونني ولكني مرسل إليهم ألحتج عليهم بما
ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم ،فيدعوا رجالً من أصحابه فيقول له :امضي إلى مكة فقل يا

أهل مكة أنا رسول فالن إليكم ،وهو يقول لكم إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة
والخالفة ونحن ذرية محمد

وساللة النبيين وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا

حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا .) ( )...

ومن أراد املزيد فلرياجع :غيبة النعماين ،وبشارة اإلسالم ،وحبار األنوار ،وإلزام الناصب ،وغريها
من كتب احلديث.
أمحد احلسن ،الذي بعثه اإلمام
وما أريد اإلشارة إليه هي قضية رسول اإلمام املهدي
ومنذرا ألعدائه
قبل سنتني تقريب ا إىل الناس كافة ،مبشرا بقرب قيام اإلمام
املهدي
وداعيا إىل ل الشمل والسري باألمة البشرية حنو العمل الصاحل من أجل تعجيل قيام اإلمام
وترك الدعوة إىل العناوين الشخصية األخرى
من خالل الرتكيز على الدعوة لقائم آل حممد
واليت أدت إىل تفريق األمة إىل طوائف وجماميع ال طائل من ورائها.
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وقد توجه أمحد احلسن من بداية إرساله إىل العلماء خاصة وإىل الناس عامة وناشدهم أن
يطلبوا منه أي دليل يثبت به دعواه ،أو أن يستمعوا لكالمه ملعرفة الرسالة اليت جاء هبا من اإلمام
حىت مييزوا الغث من السمني ،فلم يستجيبوا لذلك الطلب.
َّ ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن قَ ْوِم ِه
أقول :فلنحذر مجيعا من أن نكون مصداقا لقوله تعاىل﴿ :فَ َق َ
ال ال َْم َألُ الذ َ
ِ ِ
َّ ِ
الرأْ ِي َوَما نَ َرى لَ ُك ْم َعلَْي نَا
شراً ِمثْ لَنَا َوَما نَ َر َ
َما نَ َر َ
ي َّ
اك إَِّال بَ َ
اك اتَّبَ َع َ
ك إَِّال الذ َ
ين ُه ْم أ ََراذلُنَا بَاد َ
ِِ
ين﴾( ).
ِم ْن فَ ْ
ض ٍل بَ ْل نَظُنُّ ُك ْم َكاذب َ

وأحببت أن أطرح بعض األدلة اليت تفيد طالب احلقيقة من أجل االستدالل هبا على صحة
 ،وأدعو املؤمنني مجيعا وأنا خادمهم أن
دعوة أمحد احلسن وأنه رسول من اإلمام املهدي
يتمعنوا بذلك ،وأن ال يصدهم الشيطان فإنه قاطع الطريق عن كل هداية.
ونتناول هذه القضية من مخسة جوانب:
أوالً :اجلانب الروائي:
تعرضت عدة روايات إىل اإلشارة إىل شخصية أمحد احلسن:
عن أمري املؤمنني

من اإلبدال.) ( )...
عن الصادق

يف خرب طويل ...( :فقال

 :أال وإن أولهم من البصرة وآخرهم

يف خرب طويل مسى به أصحاب القائم

 ...( :ومن البصرة عبد

الرحمن بن االعطف بن سعد ،وأحمد ،ومليح ،وحماد بن جابر .) ( )...
عن أيب عبد اهلل

 ،عن آبائه ،عن أمري املؤمنني

الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي
اهلل

 ،قال( :قال رسول اهلل

في

 :يا أبا الحسن ،احضر صحيفة ودواة .فأملى رسول

وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع ،فقال :يا علي ،إنه سيكون بعدي إثنا عشر

إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً ،فأنت يا علي أول اإلثني عشر إمام .وساق احلديث إىل
 هود. 8 : بشارة اإلسالم :ص. 17 -2بشارة اإلسالم :ص . 7

 .............................................. 8إصدارات أنصار اإلمام املهدي

أن قال :وليسلمها الحسن

إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد

فذلك إثنا

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

أقول :قوله أول مهدي بعد اإلمام القائم

أحد أمسائه (أمحد) وهو أول املؤمنني يؤكد

،
الرواية األنفة الذكر واليت تنص على أن أوهلم من البصرة وهو أول األنصار لإلمام املهدي
من البصرة وامسه أمحد،
وأيضا تؤكد الرواية الثانية اليت تنص على أن من أول أنصار اإلمام
ورسوله من بعد ما علمنا أن
فما املانع من أن يكون أمحد احلسن أول أنصار اإلمام املهدي
امسه أمحد وأنه من أهايل البصرة.
عن الصادق

أنه قال( :إن منا بعد القائم إثنا عشر مهدياً من ولد الحسين

يف حبار األنوار( :قلت للصادق جعفر بن حممد

)( ).

 :يا بن رسول اهلل ،مسعت من أبيك

أنه قال :يكون من بعد القائم إثنا عشر إماما ،فقال :إنما قال إثنا عشر مهدياً ولم يقل

إثنا عشر إماماً ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا) ( ).

فاملتدبر يف هذه األحاديث حني يزيل العمى عن عينه والتعصب عن قلبه جيد أن دعوة أمحد
احلسن غري خمالفة ملا جاء عن أهل البيت  ،و هذه األحاديث تنص على أن أول املؤمنني
امسه أمحد ،ومن أهل البصرة ،وإنه من ذرية اإلمام املهدي
وأول أنصار اإلمام املهدي
ومن شيعته.
فإن قلتم أن وجود اسم أمحد احلسن يف الروايات ليس دليالا على صحة مدعاه.
فأقول لكم :كثري من اليهود النصارى وغريهم آمنوا برسالة نبينا حممد ؛ ألنه كان مذكورا
يف التوراة واإلجنيل ،فآمنوا به مبجرد أن سألوه بعض املسائل ،وبعضهم آمنوا به مبجرد أن مسعوا
كالمه ،بل بعضهم آمن به مبجرد أن رآه وهؤالء هم أهل البصائر ،وأما الذين قست قلوهبم
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ار
فكفروا به حىت عندما أظهر هلم املعجزات واآليات الكربى ،قال تعاىل﴿ :ال تَ ْع َمى ْاألَبْ َ
صُ
ِ
الص ُدوِر﴾( ).
وب الَّتِي فِي ُّ
َولَك ْن تَ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
وباقي األئمة ؛ ألهنم وجدوهم
وأيضا كثري من اليهود والنصارى آمنوا باإلمام علي
مذكورين يف كتبهم ،والقصص مذكورة يف مصادرها أعرضنا عن ذكرها مراعاة لالختصار ،ومن
أراد اإلحاطة فلرياجع :حبار األنوار ،وإلزام الناصب ،والكايف ،وغريها من مصادر احلديث.
ثانياً :اجلانب الغييب:
إضافة إىل وجود اسم أمحد احلسن يف روايات أهل البيت
كاالخبارات الغيبية ،والرؤيا الصادقة ،واملكاشفات باألئمة األطهار.

أُيد أيض ا من جانب الغيب،

ْكتَاب ال ريب فِ ِيه ُهدى لِل ِ
قال تعاىل﴿ :الم ذَلِ َ ِ
ين
ْمتَّق َ
ً ُ
ك ال ُ َْ َ
وي ِقيمو َن َّ ِ
اه ْم يُ ْن ِف ُقو َن﴾( ).
الصالةَ َوم َّما َرَزقْنَ ُ
َُ ُ

َّ ِ
ين يُ ْؤِمنُو َن بِالْغَْي ِ
ب
الذ َ

فقد أخرب أمحد احلسن بكثري من االخبارات الغيبية وقد حصلت ،ورأى كثري من املؤمنني
مكاشفات باألئمة األطهار وأكدوا هلم بأن أمحد احلسن على حق ،وأنه رسول لإلمام املهدي
.
أو أحد األئمة األطهار
وأما الرؤيا فقد حصلت لعشرات املؤمنني وشاهدوا اإلمام املهدي
أو فاطمة الزهراء (عليها السالم) يف املنام وهم يؤكدون على أن أمحد احلسن مرسل من
وعلى الناس نصرته.
اإلمام املهدي
فإن قيل ال تعترب الرؤيا حجة أو دليل على صحة أي دعوة !!!
أقول :ال ميكن تأسيس هكذا قاعدة؛ ألهنا منقوضة بعدة قصص حدثت مع الرسول حممد
أو أحد األئمة

 ،منها:

عن جابر بن عبد اهلل األنصاري( :دخل جندل بن جنادة بن جبري اليهودي على رسول اهلل
فقال ... :مث أين رأيت البارحة يف النوم موسى بن عمران ،فقال :يا جندل ،اسلم على يد
 الحج.16 : -البقرة.2 – :
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حممد خامت األنبياء واستمسك بأوصيائه من بعده .فقلت :اسلم ! فلله احلمد أسلمت وهداين

بك .مث قال :أخربين يا رسول اهلل عن أوصياؤك من بعدك ألمتسك هبم ،قال :أوصيائي اإلثنا

عشر .قال جندل :هكذا وجدناهم يف التوراة .وقال :يا رسول اهلل ،مسهم يل ؟ فقال.) ( )... :

وأيض ا قصة إسالم خالد بن سعيد بن العاص األموي ،كان سببه أنه رأى أباه جيره إىل النار
والرسول حممد جيره إىل اجلنة ،فأتى للرسول وقص الرؤيا وأسلم وحسن إسالمه ،وكان من
بعد وفاة الرسول عندما خذله اجلميع.
الذين نصروا اإلمام علي
فإهنا تعد من املشهورات ،حيث كانت بنت قيصر
وأما قصة نرجس أُم اإلمام املهدي
للحسن العسكري
الروم ،ورأت يف املنام أن الرسول حممد خطبها من عيسى بن مرمي
 ،وبعدها رأت فاطمة الزهراء (عليها السالم) ومرمي (عليها السالم) وأمرهتا فاطمة (عليها
السالم) أن تسلم وتؤدي الشهادتني ،فأسلمت نرجس (عليها السالم) ،مث أمست ترى احلسن
يف كل ليلة يف املنام ،وأمرها يف أحد الليايل بأن تتنكر وتلبس ثياب اجلواري
العسكري
وتذهب مع جيش والدها سرا والذي سيذهب إىل قتال املسلمني ،لكي تصبح من سبايا
.
وتزوجيها من احلسن العسكري
املسلمني ،مث يتم شراؤها من قبل اإلمام علي اهلادي
والقصة موجودة بكل تفاصيلها يف إلزام الناصب ج ص ، 82وإكمال الدين للصدوق.
وقصة وهب النصراين واستشهاده مع اإلمام احلسني مشهورة ،وإهنا كانت بسبب رؤيا رآها
وضحى بنفسه وأهله من أجل رؤيا رآها يف املنام.
وأمره بنصرة احلسني
بعيسى
وكذلك رأى الشيخ الصدوق (قدس سره) يف املنام اإلمام املهدي
وأمره أن يصنف كتاب ا
يف الغيبة ،فامتثل لذلك األمر وصنف كتاب كمال الدين ،فهذا هو الشيخ الصدوق من أكرب
 .فإما أن تكون للرؤيا حجية فيكون
علماء الشيعة وقد اعتد بالرؤيا وطبق أمر اإلمام املهدي
عمل الشيخ الصدوق صحيح ا ،وإما إذا كانت الرؤيا ليست فيها أي حجية فيكون عمل الشيخ
الصدوق مبا جاءه يف تلك الرؤيا سفه وسذاجة وحاشاه من ذلك وهو صاحب املقام الرفيع
والشأن العظيم.
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قال الشيخ الصدوق( :فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وإخوان ونعمة
إذ غلبين النوم ،فرأيت كأين مبكة أطوف حول بيت اهلل احلرام وأنا يف الشوط السابع عند احلجر
األسود أستلمه وأقبله وأقول :أمانيت أديتها ،وميثاقي تعاهدته لتشهد يل باملوافاة ،فأرى موالنا
واقف ا بباب الكعبة ،فأدنو منه على شغل قلب وتقسم فكر ،فعلم
القائم صاحب الزمان
ما يف نفسي بتفرسه يف وجهي ،فسلمت عليه فرد علي السالم ،مث قال يل :لم ال تصنف

كتاباً في الغيبة حتى تكفى ما قد همك .فقلت له :يا ابن رسول اهلل ،قد صنفت يف الغيبة

أشياء ،فقال

 :ليس على ذلك السبيل ،آمرك أن تصنف اآلن كتاباً في الغيبة واذكر فيه

 ،فانتبهت فزعا إىل الدعاء والبكاء والبث والشكوى إىل
 .مث مضى
غيبات األنبياء
وقت طلوع الفجر ،فلما أصبحت ابتدأت يف تأليف هذا الكتاب ممتثالا ألمر ويل اهلل وحجته،
مستعين ا باهلل ومتوكالا عليه ومستغفرا من التقصري وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب)( ).
وكثري من أمثال هذه القصص أعرضنا عن ذكرها لضيق املقام.
وأما األنبياء واملرسلني فإن أغلبهم كانت نبوهتم عن طريق الرؤيا يف عال املنام ( ) ،والقول بعدم
حجية الرؤيا يستلزم خدش شخصيات كثري من األولياء الذين آمنوا بسبب الرؤيا وبذلوا النفس
واملال والولد من أجل (رؤيا رأوها) ،فهل هؤالء قد آمنوا من غري حجة وأهنم سذج حاشاهم ،بل
وباقي األئمة؛ ألهنم
القول بعدم حجية الرؤيا يستلزم خدش يف شخصية الرسول األكرم
سكتوا عن هؤالء الذين آمنوا بسبب الرؤيا ،ول يبينوا هلم عدم حجية الرؤيا ،وكما هو معلوم أن
تقرير املعصوم حجة ،فما لكم كيف حتكمون.
وردا على من قال بإمكان متثل الشيطان بشخصيات املعصومني يف عال الرؤيا.
أقول هلؤالء :األفضل لكم أن تدينوا بغري دين حممد
صارخة لكالم أهل البيت .

 كمال الدين وتمام النعمة :ج ص.2 – 1 -راجع للتأكد من ذلك أصول الكافي :ج ص 22وما بعدها.
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عن الرضا

 ،قال( :حدثني أبي ،عن جدي ،عن أبيه أن رسول اهلل

قال :من رآني

في منامه فقد رآني؛ ألن الشيطان ال يتمثل في صورتي وال في صورة أحد من أوصيائي وال
في صورة أحد من شيعتهم ،وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة) ( ).
وعن رسول اهلل

( :من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان ال يتمثل بي في النوم

وال يقظة وال بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة) ( ).
عن الصادق

أنه قال( :إذا كان العبد على معصية اهلل

وأراد اهلل به خيراً أراه في

منامه رؤيا تروعه فينجر بها عن تلك المعصية ،وإن الرؤيا الصادقة جزءاً من سبعين جزءاً من

النبوة) ( ).

عن الرسول

أنه قال( :ال نبوة بعدي إال المبشرات .قيل :يا رسول اهلل ،وما املبشرات ؟

قال :الرؤيا الصالحة) ( ).

( :قال رجل لرسول اهلل في قولة ﴿ :لَهم الْب ْشرى فِي الْحياةِ
عن أيب جعفر
َ
ُُ ُ َ
ُّ
الدنْ يَا﴾( ،)2قال :هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن فيبشر بها في دنيا) ( ).
وغري ذلك العشرات من األحاديث اليت تؤكد أن رؤيا النيب
أحد املؤمنني من الشيعة ال يتمثل هبا الشيطان ( ).

أو أحد األئمة املعصومني أو

َض ُّل َسبِيالً﴾(.)8
﴿ َوَم ْن َكا َن فِي َه ِذهِ أَ ْع َمى فَ ُه َو فِي ْاآل ِخ َرةِ أَ ْع َمى َوأ َ

إضافة إىل هذا كله ،فإن أغلب الذين آمنوا هبذه القضية استخاروا عليها بالقرآن الكرمي
فخرجت اخلرية مؤيدة لصدق هذه القضية ،ولعل عميان القلوب وقليلي اإلميان يعرتضون على
االستخارة ويقولون بأهنا ليست حبجة على صدق دعوى املدعي !!
 من ال يحضره الفقيه :ج 2ص ،272بحار األنوار :ج 12ص ، 71دار السالم :ج 1ص . 8 دار السالم :ج 1ص. 82 -2االختصاص  -للمفيد :ص  ، 1بحار األنوار :ج 1ص.122
 -1بحار النوار :ج 27ص. 22
 -2يونس.61 :
 -6بحار األنوار :ج 27ص . 7
 -8راجع دار السالم  -للميرزا النوري :ج 1ص. 82
 -7اإلسراء.8 :
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أقول هلؤالء:
أوالً :قضية أمحد احلسن قضية غيبية وال ميكن أن يستدل عليها استدالالا شافيا إال عن طريق

الغيب واالستخارة من األمور الغيبية اخلارجة عن اختيار اإلنسان ،كما استدل عليه الشهيد السيد
حممد حممد صادق الصدر (قدس سره) يف كتابه (ما وراء الفقه) ،حيث قال ما مضمونه( :إن
اإلنسان املؤمن ال ميكن أن يغش أخاه املؤمن إذا استنصحه على أمر معني ،فكيف اهلل سبحانه
وتعاىل وهو الرمحن الرحيم ميكن أن يغش من استنصحه  ،)...وننصح مبراجعة حبث االستخارة
للسيد الصدر فإنه حبث رائع حق ا وصفعة يف وجوه الذين ال يؤمنون بالغيب.
ثانياً :ورد عن أهل البيت يف كثري من األدعية توجيه الناس إىل اللجوء إىل اهلل تعاىل يف مواقف
احلرية ورد يف دعاء اجلوشن الكبري:
 فصل رقم  ...( :يا دليلي عند حيرتي ،يا غناي عند افتقاري ،يا ملجأي عنداضطراري ،يا مغيثي عند فزعي).
 -فصل رقم

( :يا دليل المتحيرين ،يا غياث المستغيثين ،يا صريخ المستصرخين)،

 فصل رقم  ...( : 3يا مرشد من استرشده ،يا صريخ من استصرخه ،يا معين مناستعانه ،يا مغيث من استغاثه).
 -فصل رقم

( :يا من إليه ملجأ المتحيرون).

 فصل رقم  ...( :25يا دليل من ال دليل له). فصل رقم ( : 3يا هادي من استهداه). فصل  ...( :8يا هادي المضلين  ...يا مفزع الملهوفين).انتبهوا أيها املؤمنني إىل خطر هؤالء الذين يقطعون الطريق على الناس ويشككون الناس بسبل
اهلداية اليت وضعها اهلل تعاىل للناس ،واليت من أوضح مصاديقها االستخارة والرؤيا الصادقة،
وغريها بعدد أنفاس اخلالئق.
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ثالثاً :ورد عن أهل البيت
وعدم معرفة اهلداية والتباس األمور.
يف وصية اإلمام علي

نصوص حتث الناس على اللجوء إىل االستخارة عند احلرية

البنه احلسن

العطاء والحرمان ،وأكثر االستخارة .) ( )...
عن رسول اهلل

 ...( :واخلص في المسألة لربك فإن بيده

 ،قال( :إذا أردت أن تتفاءل بكتاب اهلل

فاقرأ سورة اإلخالص

ثالث مرات ،ثم صلي على محمد وآل محمد ثالثاً ،ثم قل :اللهم إني تفاءلت بكتابك
وتوكلت عليك ،فأرني من كتابك ما هو مكتوم من برك المكنون في غيبك ،ثم افتح من
غير أن تعد األوراق والخطوط) ( ).

وغريها الكثري من األحاديث تذكر وحتث الناس على الرجوع إىل اهلل تعاىل وطلب اخلرية منه
تعاىل.
باالستخارة،
وروي إن صفوان بن حي ىي اجلمال استدل على إمامة علي بن موسى الرضا
ومن املقربني ،روى الشيخ الطوسي يف غيبته
وهو من خيار الصحابة لإلمام موسى الكاظم
ص .2
روى علي بن معاذ ،قال( :قلت لصفوان بن حي ىي :بأي شيء قطعت على علي ؟؟  -أي
 قال :صليت ودعوت اهلل واستخرت وقطعت عليه) .هذا شيء منعلي بن موسى الرضا
األدلة على حجية االستخارة ،والذين قالوا بعدم احلجية ال دليل هلم فكيف يرد الدليل بالالدليل،
فما لكم كيف حتكمون ،ومن خصص اخلرية يف مورد دون مورد فهو ختصيص بغري خمصص
واإلخبار على خالفة فال يلتف إليه.

 نهج البالغة  -صبحي الصالح :ص.222 -مفاتيح الجنان ،الباقيات الصالحات.
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ثالثاً :اجلانب العلمي:
دعى رسول اإلمام املهدي أمحد احلسن مجيع العلماء بأن يناظروه يف القرآن الكرمي والعقائد
منذ بداية الدعوة لكي مييزوا هل أن هذا العلم الذي جاء به من حتصيل البشر العادي أم أنه من
العلوم اليت اختصت باألئمة  ،والذي منها معرفة احملكم واملتشابه والناسخ واملنسوخ.
عن أيب عبد اهلل

يف حماججته أليب حنيفة يف حديث طويل ،قال( :يا أبا حنيفة ،تعرف

كتاب اهلل حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال :نعم ،قال :يا أبا حنيفة ،لقد
ادعيت علماً ،ويلك ما جعل اهلل ذلك إال عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ،ويلك وال
هو إال عند الخاص من ذرية نبينا ما ورثك اهلل من كتابه حرفاً .) ( )...
وما زالت الدعوة مفتوحة حلد اآلن ول يستجب أحد ملناظرته ،واكتفى بعضهم بقول( :ال نكرب
رأسه) !!
أقول هلؤالء :ملاذا كانوا األئمة يكربون رؤوس اليهود والنصارى بل حىت الزنادقة واملالحدة
وجيلسون معهم للمناظرة وإبطال باطلهم وإحقاق الدين اإلسالمي احلنيف ،وملاذا كان اإلمام
الصادق يستجيب أليب حنيفة وغريه وحياججهم ويبطل مذاهبهم مع أنه يعلم يقينا بأهنم باطل
ومنحرفني ،وأنتم اآلن ال يوجد عندكم دليل ال يف الكتاب وال يف السنة يبطل دعوة أمحد احلسن،
ورغم ذلك كذب بعضكم الرجل ظلما وعدوانا.
قال تعاىل﴿ :بَ ْل َك َّذبُواْ بِ َما لَ ْم يُ ِحيطُواْ بِ ِعل ِْم ِه َولَ َّما يَأْتِ ِه ْم تَأْ ِويلُهُ﴾( ).

ال أَ َك َّذبْ تُم بِآيَاتِي َولَ ْم تُ ِحيطُوا بِ َها ِعلْماً أ ََّما َذا ُكنتُ ْم
وقال تعاىلَ ﴿ :حتَّى إِذَا َجا ُؤوا قَ َ
تَ ْع َملُو َن﴾( ).
فإن قيل :إن القرآن محال وجوه وال ميكن االستدالل به على صحة دعوة املدعي !!!

 علل الشرائع :ج ص.72 يونس.22 : -2النمل.71 :

 .............................................. 36إصدارات أنصار اإلمام املهدي

أقول :إن النهي الوارد عن االحتجاج بالقرآن الكرمي له مناسبات خاصة وليس مطلق ا ،أما
فيمكن معرفة صدق هكذا مدعى من خالل
ادعاء اإلمامة أو االتصال باإلمام املهدي
امتحانه بعظائم القرآن الكرمي ومعرفة احملكم من املتشابه والناسخ من املنسوخ  ..وهذا ما أشار
إلية األئمة :
يف تكذيب أحد مدعي السفارة كذبا
يف التوقيع اخلارج من اجلهة املقدسة لإلمام املهدي
وافرتاءا ،والتوقيع طويل خنتصر على مقدار احلاجة منه ...( :إىل أن قال :وقد ادعى هذا المبطل
المدعي على اهلل الكذب بما ادعاه ،فال أدري بأي حالة هي له رجا أن يتم دعواه في دين

اهلل ،فو اهلل ما يعرف حالل من حرام ،وال يفرق بين خطاء وصواب ،فما يعلم حقاً من
باطل ،وال محكم من متشابه ،وال يعرف حد الصالة وال وقتها ،أم بورع فاهلل شهيد على
تركه الصالة الفريضة أربعين يوماً يزعم ذلك لطلب الشعوذة  ...إىل أن قال :فالتمس تولى

اهلل توفيقك من هذا ما ذكرت لك وامتحنه ،واسأله عن آية من كتاب اهلل يفسرها أو صالة

يبين حدودها وما يجب فيها لتعلم حاله ومقداره ويظهر لك عواره ونقصانه واهلل حسيبه
.) ( )...

عن املفضل بن عمر ،قال( :مسعت أبا عبد اهلل

يقول :أن لصاحب هذا األمر غيبتين،

يرجع في أحدهما إلى أهله واألخرى يقال هلك في أي واد سلك .قلت :كيف نصنع إذا

كان ذلك ؟ قال :إن ادعى مدع أسالوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله) ( ) .وأي

عظائم هي أعظم من عظائم كتاب اهلل تعاىل والذي هو الثقل األكرب والذي حارت فيه عقول
الرجال حىت اعرتفوا بالعجز عن اإلحاطة بعلومه وفك رموزه وأسراره؛ ألنه علم خمزون مكنون عند
أهل البيت .
عن الصادق

يف رواية طويلة يشرح فيها حال بعض أصحاب اإلمام املهدي

...( :

وأما المحتج بكتاب اهلل على الناصب من سرخس فرجل عارف يلهمه اهلل معرفة القرآن فال

 إلزام الناصب :ج ص. 78 -غيبة النعماني :ص ، 87إلزام الناصب :ج ص ، 18بحار األنوار :ج  2ص. 28
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يبقى أحد من المخالفين إال حاجة فيثبت أمرنا في كتاب اهلل  .) ( )...وهذه الرواية ظاهرة
حياجج بكتاب اهلل تعاىل ،وهبذا يندفع قول من يقول أنه
الداللة على أن أحد أنصار اإلمام
ال يصح احملاججة بالقرآن الكرمي !!!
رابعاً :اجلانب النوعي:
وهو نوع ومضمون الدعوة وأساسياهتا وأهدافها وما تدعو إليه ،فإن كان موافقا لكتاب اهلل
فال مينع من قبوله واتباعه ،وأما إذا كان صاحب الدعوة قد
تعاىل وسنة نبيه وأهل بيته
تتصف بأهنا احنرافا وبدعة يف الدين ،فال ميكن قبوهلا حبال
نسب أمورا إىل اإلمام املهدي
أصالا.
وإىل هذا املعىن أشار الشهيد السيد الصدر (قدس سره) يف الغيبة الصغرى ص ( : 2إذن،
فمدعي املشاهدة كاذب ومزور يف خصوص ما إذا كان منحرف ا ينقل أمورا باطلة عن اإلمام
 ،وأما فيما سوى ذلك فال يكون التوقيع الشريف داالا على بطالنه سواء نقل الفرد
املهدي
أمور صحيحة حبسب القواعد اإلسالمية أو حمتملة الصحة على أقل تقدير أو
عن املهدي
ل ينقل شيئ ا على اإلطالق).
ويف صفحة  2يقول السيد الصدر (قدس سره) أيضا ...( :إن ادعاء املشاهدة املقرتنة يف
الدعوة املنحرفة هي الكاذبة ،ومعه يكون املشاهدة اجملرد عن الدعوة املنحرفة غري منصوص على
كذبة يف التوقيع ،وإن جترد عن الدليل الواضح ،بل يبقى حمتمل الصدق على أقل تقدير).
فكل من تقرب من أصحاب هذه الدعوة وعاشرهم تبني له مدى إخالصهم لإلمام وحمافظتهم
على الدين.
وإن أمحد احلسن رسول اإلمام املهدي يدعو إىل إطاعة اهلل تعاىل واتباع سنة أهل البيت
واالهتمام بالقرآن الكرمي والفقراء واملساكني واليتامى ،ويدعو أيضا إىل توحيد األمة ورص
وتوجيه أنظار الناس إىل اإلمام
الصفوف وهتيئة العدة والعدد لنصرة اإلمام املهدي
والتمهيد له.
 -بشارة اإلسالم :ص. 87
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كل يدعو إىل نفسه ويقرب أتباعه وأنصاره ويهمل غريهم ،وكل جمموعة
ويف اجلانب اآلخر ٌ
تتباهى وتدعو ملن تتبعه ،وأصبح اجملتمع أحزاب وفئات تقاتل بعضها بعضا ،وصدق اإلمام

الصادق

حني قال( :كيف أنتم إذا بقيتم بال إمام هدى وال علم يرى ،يبرأ بعضكم

بعض ،فعند ذلك تميزون وتمحصون وتغربلون .) ( )...

فيا من حتاربون رسول اإلمام املهدي ،على ما ذا حتاربونه ،على سنة غريها ،أو على شريعة
بدهلا ؟ وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة
للمتقني.
خامساً :اجلانب اإلعجازي:
سنة اهلل تعاىل يف أغلب األنبياء والرسل عندما يدعون الناس إىل توحيد اهلل تعاىل وطرد األنداد
وحماربة اهلوى ،فأول من يؤمن هم أصحاب البصائر الذين ينظرون بعني اهلل تعاىل ،أمثال :علي
 ،وخدجية ،وعمار ،واملقداد ،ومالك بن األشرت  ،وغريهم من األولياء،
بن أيب طالب
فهؤالء ل يطلبوا من الرسول معجزة لكي يؤمنوا به ويصدقوه.
قال تعاىلَ ﴿ :وَمن لَّ ْم يَ ْج َع ِل اللَّهُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّوٍر﴾( ).

ِ
الص ُدوِر﴾( ).
وب الَّتِي فِي ُّ
وقال تعاىلَ ﴿ :ال تَ ْع َمى ْاألَبْ َ
ار َولَكن تَ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
صُ

فالذين ل يهتدوا بنور اهلل تعاىل وران على قلوهبم طني املعاصي ولوثوا فطرة اهلل تعاىل حبب املال
واجلاه وكثرة االتباع وأصبحوا كاألنعام بل أضل سبيالا ،ال يرون إال بعينهم ،ولذلك حيصرون
اإلميان بالغيب وبالدعوات اإلهلية باملعجزة املادية فقط ،ومن أجل ذلك طلب رسول اإلمام
أمحد احلسن من أشهر العلماء بأن يطلبوا منه معجزة مادية يستدلون هبا على
املهدي
صدق مدعاه لكي يظهرها هلم ويتبني للناس صدق أو كذب هذه الدعوة؛ ألن الناس ال تستطيع
معرفة املعجزة املادية اإلهلية ومتييزها عن السحر والشعوذة.
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ال
ومضى على هذا أكثر من ستة أشهر تقريب ا ول يستجب أحد لذلك .قال تعاىلَ ﴿ :وقَ َ
ك قَ َ َّ ِ
َّ ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ِهم ِّمثْ َل قَ ْولِ ِه ْم
ين الَ يَ ْعلَ ُمو َن لَ ْوالَ يُ َكلِّ ُمنَا اللهُ أ َْو تَأْتِينَا آيَةٌ َك َذلِ َ
ال الذ َ
الذ َ
ت قُلُوب ُهم قَ ْد ب يَّ نَّا اآلي ِ
ات لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن﴾( ).
تَ َ
َ
شابَ َه ْ ُ ْ َ
وها أنا أطلق صرخة مدوية لعلها توقظ الضمائر وتزيل العمى عن البصائر وترشد طالب
 ،أنتم موعودون مبمهدين يأتون قبل قيام اإلمام املهدي ،فإذا
احلقيقة وحميب اإلمام املهدي
كذبتم هذا الرجل رغم كل هذه األدلة فبماذا تصدقون من يأيت من قبل اإلمام
تطلبون منه لكي يثبت لكم صدق مدعاه ؟

 ،وماذا

قال تعاىل﴿ :يا حسرًة َعلَى ال ِْعب ِ
اد َما يَأْتِي ِهم ِّمن َّر ُس ٍ
ول إِالَّ َكانُوا بِ ِه يَ ْستَ ْه ِزئُون﴾( ).
َ
َ َ َْ

وما بقي علي إال أن أذكركم ببعض ما ورد عن أهل البيت يف وصف الفتنة اليت تسبق قيام
:
صاحب الزمان
أنه قال( ...والذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون حتى يتفل

عن أمري املؤمنني

بعضكم في وجوه بعض ،وحتى يسمي بعضكم بعضاً كذابين ،وحتى ال يبقى منكم  -أو

قال :من شيعتي  -إال كالكحل في العين أو الملح في الطعام) ( ).
عن اإلمام علي

 ...( :وإن للغائب غيبيتين ،إحداهما أطول من األخرى ،أما األولى

فستة أيام أو ستة أشهر أو ستة سنين ،وأما األخرى فيطول أمدها حتى يرجع من هذا األمر
أكثر من يقول به ،فال يثبت عليه إال من قوي يقينه وصحت معرفته ولم يجد في نفسه

حرجاً مما قضينا وسلم لنا أهل البيت) ( ).

.
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( :ستصيبكم شبهة فتبقون بال علم يرى وال إمام هدى وال ينجي

عن أيب عبد اهلل

منها إال من دعا بدعاء الغريق .قال

ثبت قلبي على دينك .) ( )...

عن ابن عباس ،قال رسول اهلل

 :تقول :يا اهلل يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب

( :إن علي بن أبي طالب إمام أمتي وخليفتي عليها

بعدي ومن ولده القائم المنتظر الذي يملئ األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً،
بشيراً ونذيراً ،الثابتون على القول بإمامته في زمان الغيبة ألعز من الكبريت األحمر.) ( )...
عن موسى بن جعفر

( :إذا فقد الخامس من ولد السابع فاهلل في أديانكم ال يزيلكم

أحد عنها ،إنه البد لصاحب هذا األمر من غيبة حتى يرجع من هذا األمر من كان يقول به
إنما هي محنة من اهلل
عن أيب جعفر

امتحن بها خلقه .) ( )...

( :إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال ،فمن أقر به فزيدوه،

ومن أنكره فذروه .إنه البد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة حتى يسقط فيها

من يشق الشعرة بشعرتين حتى ال يبقى إال نحن وشيعتنا) ( ).

ِ
َّ ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم
اب ِمن قَ ْب ُل فَطَ َ
س ْ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
قوله تعاىلَ ﴿ :وَال يَ ُكونُوا َكالذ َ
ال َعلَْي ِه ُم ا ْأل ََم ُد فَ َق َ
وَكثِير ِّم ْن هم فَ ِ
( :نزلت هذه اآلية في أهل زمان الغيبة
اس ُقو َن﴾( ،)2عن أيب عبد اهلل
َ ٌ ُْ
( )
وأيامها دون غيرهم ،واألمد أمد الغيبة) .
يف حديث املعراج( :قلت :إلهي وسيدي ،متى يكون ذلك (أي قيام القائم) ؟ فأوحى اهلل
 :يكون ذلك إذا رفع العلم ،وظهر الجهل ،وكثر القراء ،وقل العمل ،وكثر القتل ،وقل

الفقهاء الهادون ،وكثر فقهاء الضاللة والخونة .) ( )...

 إلزام الناصب :ج ص.1 8 إلزام الناصب :ج ص. 26 -2إلزام الناصب :ج ص . 0
 -1غيبة النعماني :ص ، 0إلزام الناصب :ج ص . 1
 -2الحديد. 6 :
 -6إلزام الناصب :ج ص.22
 -8إلزام الناصب :ج ص  ، 2بحار األنوار :ج  2ص.80

البالغ املبني 13 .............................................................

يم ﴿الم أ ِ
بِس ِم ِ
الرِح ِ
آمنَّا َو ُه ْم ال يُ ْفتَ نُو َن
الر ْحم ِن َّ
اهلل َّ
َّاس أَ ْن يُ ْت َرُكوا أَ ْن يَ ُقولُوا َ
َ
ْ
َحس َ
ب الن ُ
ولََق ْد فَ ت نَّا الَّ ِذ ِ ِ
َّ ِ
ِِ
ين﴾( ).
َ
ين َ
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َم َّن الْ َكاذب َ
ين م ْن قَ ْبل ِه ْم فَ لَيَ ْعلَ َم َّن اللَّهُ الذ َ
َ
َ
احلمد هلل وحده.
الشيخ ناظم العقيلي
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