إصدارات أنصار اإلمام املهدي

 /العدد ()03

إظهار بطالن
منكر حجية القرآن

تأليف
األستاذ ضياء الزيدي

الطبعة الثانية
 3411هـ  1031 -م

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

اإلهداء
إليك يا بن املصطفى ..
إليك يا بن املرتضى ..
إليك يا بن الزهراء ..
إليك يا باقر علوم األنبياء ..
إليك يا مصباح اهلدى والعروة الوثقى ..
يا موالي ،يا أبا جعفر الباقر ،فزكين يا موالي بالقبول.
السالم عليكم يا موالي أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ورمحة اهلل وبركاته.

املقدمة
خري البدء حديث رسول اهلل

( :من أفتى الناس بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) ( ).

والقرآن الكرمي يقول﴿ :يا أَيُّها ال ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَبٍَأ فَ تَبَ ي نُوا .) (﴾...
َ َ
َ َ
ََ ْ

فال ميكن نفي خرب فضالً عن قضية هبذا املستوى من اخلطورة إال بعد القطع مبخالفتها
للشريعة ،واملدعي حازم السعدي مل يأت بدليل واحد على ضد القضية ،بل فند حسب زعمه
أدلة الدعوة ،ولو تنزلنا وقلنا إن القضية أصبحت من غري دليل أميكن له أن يصفها بالكاذبة ؟ إن
فعل فقد خالف قواعده العقلية اليت تقول( :ما قرع مسعك فذره يف حيز اإلمكان حىت يذودك عنه
ساطع الربهان) ،فليعطنا ساطع الربهان ،وسنرى ساطع برهانه يف هذا الكتاب ،فلننظر ولكن البد
من تقدمي ثالث نقاط أوالً قبل البدء باملقدمة.
ض ٍ
الل ُمبِي ٍن﴾( ).
دى أ َْو فِي َ
أولا :قال تعاىلَ ﴿ :وإِنا أ َْو إِيا ُك ْم لَ َعلَى ُه ا

إن مبدأ التسوية حىت تقارع احلةجة باحلةجة فيتب ن الزيف من احلق ،فالبد من إيراد القطع يف
االعتقاد خاصة ،وال ميكن حتصيل القطع إال عن طريق املعصوم (الكتاب وآل البيت ) ،وكل
ما دوهنما فهو زخرف ال يسمن وال يغين ،بل كل من مل يرافقهما فهو باطل.
قال اإلمام الصادق

( :الحكم حكمان :حكم اهلل وحكم الجاهلية ،فمن أخطأ حكم

اهلل حكم بحكم الجاهلية) ( ).

ول الل ِه وال ِذين معهُ أ ِ
اه ْم
ثاني ا :قال تعاىلُ ﴿ :م َحم ٌد َر ُس ُ
َشداءُ َعلَى الْ ُكفا ِر ُر َح َماءُ بَ ْي نَ ُه ْم تَ َر ُ
َ َ ََ
ض َوان ا .) (﴾...
ضالا ِم َن الل ِه َوِر ْ
ُركع ا ُسجدا يَ ْبتَ غُو َن فَ ْ
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فالرمحة يف املفهوم اإلسالمي على نوع ن :فتارة نستخدم الل ن واملسايسة ،وتارة أخرى تأخذه
بالقوة ،والذي ينكر أسس الديانة اإلسالمية ال ميكن حبال أن يؤخذ بالل ن واملسايسة ،وكل من
سايس فهو مداهن على حساب دينه.
قال تعاىلَ ﴿ :ودُّوا لَ ْو تُ ْد ِه ُن فَ يُ ْد ِهنُو َن﴾( ).

( :إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر) ( ) .عند إمام يؤم

ثالث ا :عن النيب
ما فوقه ظلم وال جور
الناس ويقودهم إىل هاوية اجلحيم ،ومن البديهي أن ظلم آل حممد
فيكون ناصرهم بالكلمات البسيطة من أفضل اجلهاد ب ن يدي ربه مناً منه سبحانه على عباده.
 ،ودليل آل
يتحصل من هذه املقدمات الثالث إن الرد على كل من كفر بآل حممد
كحةجية املناقشة بالقرآن الكرمي وبطونه ،والكشف عن أسراره ،وورود االسم والصفات
حممد
واملسكن والنسب والعمر واهليئة وطريقة املناقشة  ...وغريها ،هذا بعد معرفة ما جاء به
املتخاصم ن ،وأي الطرف ن ميتلك الدليل من القرآن والعرتة ،وجب على الناس الرد على الباطل
بالقوة والفعل ،وأبسط طريقة هي املقاطعة وعدم النظر إىل هذه الوجوه الشيطانية ،فإن كان النظر

إىل وجه العامل عبادة ،فإن النظر إىل وجه الكافر كفر( ،أدنى النكار أن تلقى أهل المعاصي
بوجوه مكفهرة) ( ).

فقد ورد عن جابر ،عن أيب جعفر

 ،قال( :أوحى اهلل تعالى إلى شعيب النبي :إني

معذب من قومك مائة ألف ،أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم ،فقال :يا رب،
هؤلء األشرار فما بال األخيار ؟ فأوحى اهلل

لغضبي) ( ).

 القلم.2 : بحار األنوار :ج 27ص.12 وسائل الشيعة (آل البيت) :ج 1ص . 2 -2بحار األنوار :ج 27ص .2

إليه :داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا
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وروي عن النيب

أنه قال( :ل يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

وتعاونوا على البر ،فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات ،وسلط بعضهم على بعض،
ولم يكن لهم ناصر في األرض ول في السماء) ( ).
وقال أمري املؤمن ن

فهو ميت األحياء) ( ).

يف كالم هذا ختامه( :من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه

ِ
بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿وإِ َذا قِيل لَهم ما َذا أَنْ ز َل ربُّ ُكم قَالُوا أ ِ
ين يَ ْح ِملُوا
َ
َ ُْ َ
َ َ ْ
َساط ُير ْاألَول َ
َ
ِ ِ
أَوَزارُهم َك ِاملَةا ي وم ال ِْقيام ِة وِمن أَوَزا ِر ال ِذ ِ
اء َما يَ ِزُرو َن قَ ْد َم َك َر
َْ َ َ َ َ ْ ْ
ْ َ ْ
َ
ين يُضلُّونَ ُه ْم بغَْي ِر عل ٍْم أَل َس َ
اع ِد فَ َخر علَي ِهم الس ْق ُ ِ
ال ِذين ِمن قَ بلِ ِهم فَأَتَى الله ب ْن يانَهم ِمن الْ َقو ِ
اه ُم
ف م ْن فَ ْوقِ ِه ْم َوأَتَ ُ
َ ْ ْ ْ
ُ ُ َ ُْ َ َ
َْ ُ
ث ل يَ ْشعُ ُرو َن﴾( ) .
اب ِم ْن َح ْي ُ
ال َْع َذ ُ

هزلت حىت  ..استامها كل مفلس ،وأمسى السائل كاملسؤول أعمى يقود أعمى ،فيقع االثنان
يف حفرة اجلهل .وأمسى النور حمط شبهة بالظلمة يف نظر زعماء القوم .ويا هلم من زعماء ؟!!!،
ويا هلا من مجاعة ؟!!!
وبعد ،فقد جاء كالم من قوم ال يفرقون ب ن الناقة واجلمل ،وما أكثرهم على مر التاريخ،
ابتليا بسبع ن معاوية،
ابتلي مبعاوية واحد ،واإلمام املهدي ووصيه
فعلي بن أيب طالب
وإال فاحلق كالشمس يف رابعة النهار .ولكن من أين لألعمى أن يرى شعاع الشمس.
تكالب العميان يف هذا الزمان على إنكار الشمس وقالوا أن ال وجود هلا .قالوا أن القرآن
الكرمي كتاب مقدس ،لكنه ليس حبةجة .فإذا كان كتاب اهلل ليس حةجة كيف تأيت هلم بكلمة
سواء بعد أن أنكروا أبده البديهيات ،فأفاقوا اليهود والنصارى ﴿قُل يا أ َْهل ال ِ
ْكتَ ِ
اب تَ َعالَ ْوا إِلَى
َْ َ
ضنَا بَ ْعضا أ َْربَابا
َكلِ َم ٍة َس َو ٍاء بَ ْي نَ نَا َوبَ ْي نَ ُك ْم أَل نَ ْعبُ َد إِل اللهَ َول نُ ْش ِر َك بِ ِه َش ْيئا َول يَت ِخ َذ بَ ْع ُ
ِمن ُد ِ
ون الل ِه فَِإ ْن تَ َول ْوا فَ ُقولُوا ا ْش َه ُدوا بِأَنا ُم ْسلِ ُمو َن﴾( ).
ْ
 تهذيب األحكام  -للطوسي :ج 1ص . 1 مشكاة األنوار  -للطبرسي :ص. 02 النحل. 1 – 2 : -2آل عمران.12 :
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فالذي ينكر حةجية القرآن وبطونه ،ماذا أبقى ،وبأي دين يتمسك ،مث ال يكتفي هذا األعمى
هبذا (وهذا كاف ألخذ أهل األرض بأمجعهم) بل يسري بإنكار اهلل ورسله ومالئكته واجلنة والنار،
فهو ينكر الغيب ،فأي شيء يرى وبأي شيء يعتقد ويعتمد بعد هذا اإلنكار ،وميضي بعد هذا
بإنكار اإلمداد والتأييد اإلهلي ،فهل هناك عاقل يؤيد مثل هذه التفاهات وينكر اهلل تعاىل ورسوله
وأنبيائه ،اهلل أكرب أيها الناس ،أتداهنون بدين اهلل ،أتداهنون من يتهم اهلل من فوق عرشه،
أجتاملون من يتهم حممد وعلي وفاطمة واألئمة  ،أجتاملون وتصانعون وينكر واليتهم ويرفض
أدلتهم ؟
ِ
﴿يا أَيُّها الناس ات ُقوا رب ُكم إِن َزلْزلَةَ الس َ ِ
يم﴾( ).
َ َ
َ
َ ْ
اعة َش ْيءٌ َعظ ٌ
ُ

وعلى الرغم من تفاهة املنتحل غري حمله ،واجلالس يف غري مكانه ،لكن الرد عليه وإن كان
وإنكار دعاواه واجب حىت ال يظن جاهل أن كالمه صحيح.
سبحان اهلل ،عةجز السيد حممود احلسين الصرخي عن مواجهة كتاب (اإلفحام ملكذب رسول
اإلمام) الذي ألفه جناب الشيخ ناظم العقيلي (حفظه اهلل) ،فأراد أتباعه بعد ما عاينوا من
اإلفحام والعةجز املقابل له إجياد طريقه حلرف الناس (ممن جيهلون احلقيقة) ،فورط نفسه هذا
اجلاهل (حازم السعدي).
احلمد هلل الذي ال تقارع حةجة أوليائه ،ذلك ألن حةجتهم القرآن وحديث أهل البيت
ٍِ
﴿فَأَما ال ِذين آمنُوا بِالل ِه وا ْعتَصموا بِ ِه فَ ِ ِ
ض ٍل وي ْه ِدي ِهم إِلَْي ِه ِ
ص َراط ا
سيُ ْدخلُ ُه ْم في َر ْح َمة م ْنهُ َوفَ ْ َ َ
َ َ
ْ
َ َُ
َ
ُم ْستَ ِقيم ا﴾( ).
واعلم يا قارئ هذه الكلمات أن من وافق أو أيَّد أو رضي بفعل قوم حشر معهم .فاهلل اهلل يف
نفسك ،ال تقف أو توافق من يتهم أنبياء اهلل ورسله ،وينكر القرآن وروايات أهل البيت ،
واإلمداد الغييب والتأييد اإلهلي .أتقف من هكذا شخص موقف املتأمل الساكت !!!

 الحج. : -النساء. 7 :

أول الكالم:
أول كلمة يبدأ هبا حازم السعدي يكون فيها مقتله ،فأول كلمة قاهلا هي( :ال شك) ،ومن
املعلوم أن نفي الشك يعين القطع وال يتسىن ألحد أن يقطع إال أن يكون الدليل معصوماً ،وإال
فال يسمى حبال من األحوال (قطع).
والدليل املعصوم باإلمجاع هو (الثقل ن  -كتاب اهلل وعرتيت آل بييت) ،ومل ِ
يأت حازم السعدي
بأي دليل على طول كالمه ال آية وال رواية ،بل ولن ِ
يأت ونتحداه ال هو وال غريه بدليل قطعي،
فتب ن أنه كذب بأول كلمة ،ومل ِ
يأت بشيء غري الكفر باهلل وآياته ،وسيتضح مبسايرة الكالم.
مث جاء بثالث عبارات هي:
(سذاجة األدلة).
(فراغ صاحب الدعوة).
(غباوة من اتبعه).
وستأيت على هذه العبارات الثالث فقرة فقره واهلل املوفق والعاصم.
قوله( :سذاجة األدلة) !!
سبحان اهلل ،وإن عشت أراك الدهر عةجباً !!!
فاجلرذ ال ميكن أن يعيش إال يف جحر أظلم ،فانظر إىل ما أخرجه هذا الشخص من ألفاظ،
جتاوز فيها على مجيع الدعوات اإلهلية ،فشمل باستهزائه مجيع األنبياء واملرسل ن ،مشل ( )
ألف نيب ،مشل الرسول األعظم ،وأمري املؤمن ن ،واألئمة  ،مشل املهدي واملهدي ن .
انظر فقوله معناه :إن استخارة اهلل بالقرآن الكرمي هو دليل ساذج !!!
وإن رؤية املعصوم بالكشف والرؤيا الصادقة ،دليل ساذج !!!
وإن الكشف عن متشابه القرآن وبطونه دليل ساذج !!!
وحديث أهل البيت

ووصية رسول اهلل

دليل ساذج !!!

 .............................................. 31إصدارات أنصار اإلمام املهدي

والتأييد اإلهلي واإلمداد الغييب ،دليل ساذج !!!.
وإظهار املعةجزات والكرامات على يد األولياء ،دليل ساذج !!!
والكشف واإلخبار عن املغيبات ،دليل ساذج !!!
ودعوة رسول اهلل

للمباهلة ،دليل ساذج !!!

ودعوة اإلمام الصادق

لقسم الرباءة ،دليل ساذج !!!

واإلعةجاز العلمي ،والدعوة العامة للمناظرة ،أهل القرآن بقرآهنم ،وأهل اإلجنيل بإجنيلهم،
وأهل التوراة بتوراهتم ،دليل ساذج !!!
و  ...و  ...و  ...اخل.
كل هذه األدلة وغريها جاء هبا السيد أمحد احلسن (روحي فداه) ،لكن حق قوله تعاىل فيهم:
ِ ِ
ين يَتَ َكب ُرو َن فِي ْاأل َْر ِ
ْح ِّق َوإِ ْن يَ َرْوا ُكل آيٍَة ل يُ ْؤِمنُوا بِ َها
َص ِر ُ
﴿ َسأ ْ
ض بِغَْي ِر ال َ
ف َع ْن آيَات َي الذ َ
ِ
وإِ ْن ي روا سبِيل ُّ ِ
ِ
ِ ِ
ك بِأَن ُه ْم
يل الْغَ ِّي يَت ِخ ُذوهُ َسبِيالا ذَلِ َ
الر ْشد ل يَتخ ُذوهُ َسبيالا َوإ ْن يَ َرْوا َسب َ
َ ََْ َ َ
ِِ
ِ ِ
ين﴾( ).
َكذبُوا بآياتنَا َوَكانُوا َع ْن َها غَافل َ

أال لعنة اهلل على الكافرين .فما أبقيتم  -أنت ومن سايرك  -من حرمات اهلل ،وأي مركب
من مراكب اجلهل والشيطان مل تركبوه.
بأي شيء يثبت لديكم دين اهلل ،وبأي حةجة حيتج عليكم أنبياء اهلل ورسله وأولياءه ،مبَ يثبت
،
بأنه أمري املؤمن ن ،وبأي شيء ثبتت لديكم إمامة األئمة
عندكم علي بن أيب طالب
ض وتَ ِخ ُّر ال ِ
ال َه ّدا﴾( ).
ْجبَ ُ
ات يَتَ َفط ْر َن ِم ْنهُ َوتَ ْن َ
اد الس َم َاو ُ
اهلل أكرب ﴿تَ َك ُ
ش ُّق ْاأل َْر ُ َ
قل يل بربك أيها القارئ من هو الساذج وأدلته ساذجة ،أهو السيد أمحد احلسن صاحب
 ،أم هو حازم السعدي
القرآن الكرمي واحلديث الشريف والتأييد اإلهلي ومرافقة املعصوم ن
صاحب الفحش والفاحشة ،منكر القرآن الكرمي ،ورامي أنبياء اهلل ورسله بالتهم ،الذي ال يفقه ما
 األعراف. 21 : -مريم.20 :
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يقول ،فأي باحث هذا الذي يصدر حكم ومل يطلع على األدلة ،ومل ينظر يف روايات أهل البيت
 ،بل أخذ مبا متلي عليه نفسه اخلبيثة ومبا ُميلي عليه الشيطان ،ولو إنه حبث يف األحاديث
كما
ال على اإلمام الكاظم
لعرف أن صفوان اجلمال استدل على إمامة اإلمام الرضا
هو مثبت يف ورقتهم.
فأي باحث أنت ؟!!! وهي رواية ال رؤيا ؟!!! لكن سبحان اهلل ،وكما قال سيدي وموالي
احلةجة بن احلسن املهدي

( :ل ألمره تعقلون ،ول من أوليائه تقبلون ،حكمة بالغة فما

تغني النذر).
فإذا كان هبذا املستوى من الضحالة ،ومتر على هذه األخطاء القاتلة دون أن يلتفت إىل سعة
هذه اهلفوات ،أيرجتي إنسان من هكذا شخص أن يفهم ما يلقى إليه من باطن القرآن الكرمي ،ال
واهلل.
ك َو َج َعلْنَا َعلَى قُلُوبِ ِه ْم أَكِنةا أَ ْن
نعم ،إن اهلل سبحانه وتعاىل يقولَ ﴿ :وِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْستَ ِم ُع إِلَْي َ
ِ
وك يج ِ
ٍ
ِ
ِ
ول
ك يَ ُق ُ
ادلُونَ َ
يَ ْف َق ُهوهُ َوفي آذَان ِه ْم َوقْرا َوإِ ْن يَ َرْوا ُكل آيَة ل يُ ْؤمنُوا بِ َها َحتى إِذَا َجاءُ َ ُ َ
ِ
ال ِذين َك َفروا إِ ْن ه َذا إِل أ ِ
ين﴾( ).
َ
َ
َساط ُير ْاألَول َ
َ ُ
ِ
ين ل يُ ْؤِمنُو َن بِ ْاْل ِخ َرةِ ِح َجابا
ت الْ ُق ْرآ َن َج َعلْنَا بَ ْي نَ َ
وقال تعاىلَ ﴿ :وإِذَا قَ َرأْ َ
ك َوبَ ْي َن الذ َ
ك فِي
ت َرب َ
َم ْستُورا َو َج َعلْنَا َعلَى قُلُوبِ ِه ْم أَكِنةا أَ ْن يَ ْف َق ُهوهُ َوفِي آذَانِ ِه ْم َوقْرا َوإِذَا ذَ َك ْر َ
الْ ُقر ِ
آن َو ْح َدهُ َول ْوا َعلَى أَ ْدبَا ِرِه ْم نُ ُفورا﴾( ).
ْ
قوله( :فراغ صاحب الدعوة).
أقول مقالة السيدة الطاهرة زينب احلوراء

( :ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني

لستصغر قدرك ،وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك ،لكن العيون عبرى ،والصدور

حرى)( ).
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أمثلك يا من ال يفرق ب ن الغث والسم ن ،تقول عن السيد أمحد احلسن (فراغ صاحب

الدعوة) ،نعم فأمري املؤمن ن قال( :من عشق شيئا أعشى بصره) ( ).
وقال الشاعر:
منةجذب إليه
شبيه الشيء
ٌ

وأشبهنا بدنيانا الطغام

( )

وصدقت فيما قلت ،فالبد أن تكون رسالة وصي اإلمام املهدي السيد أمحد احلسن
فارغة يف نظرك ،فهم بأمجعهم أصحاب
فارغة بنظرك ،بل والبد أن تكون رسالة مجيع األئمة
قرآن ،وتبعهم يف ذلك ولدهم السيد أمحد احلسن ،الذي جاء بكتاب اهلل داعياً الناس إىل الكتاب
واحلديث الشريف فال عةجب أن نرى أمثالك تتهمه هبذه التهمة؛ ألنه مل ِ
يأت مبا أشرب يف قلبك
من حب العةجل ،فخمرة األصول جعلت منك دمية بيد الشيطان حيركها كيف يشاء حىت وصل
األمر بكم إىل أن قلتم أن قرآننا األصول ،ومعةجزتنا األصول ،وباليتكم أتيتم بدليل على
مدعاكم ،فهذا الشيخ ناظم العقيلي (حفظه اهلل) يف كتابه اإلفحام حتدى إمامكم (السيد
الصرخي) على أن يأيت ولو بدليل واحد قطعي الصدور والداللة يفيد أن اإلمام املهدي يأيت
باألصول ،أو يناقش باألصول ،وما أحرى جواباً ،بل ولن حيري جواباً؛ ألن القرآن يصرخ بكم
﴿قُل جاء الْح ُّق وما ي ب ِدئ الْب ِ
اط ُل َوَما يُِعي ُد﴾( ).
ْ َ َ َ َ َ ُْ ُ َ
إنا هلل وإنا إليه راجعون ،وسيعلم الذين ظلموا آل حممد أي منقلب ينقلبون.
واعلم أخي القارئ إن جميء السيد أمحد احلسن بالقرآن الكرمي هلو أكرب دليل على احنرافهم
وخروجهم عن الدين ،فما فتئ يذكرهم اهلل ويدعوهم إىل كتابه وهم معرضون عنه ،واحلق إن
إعراضهم ليس عن السيد أمحد احلسن ،وإمنا هو عن كتاب اهلل تعاىل ،وهو إعراض عن كتاب اهلل
الناطق ،وللسيد أمحد احلسن أسوة حسنة بآبائه األطهار .فاحرص يا قارئي أن ال تكون ممن
ب إِن قَ ْوِمي ات َخ ُذوا َه َذا الْ ُق ْرآ َن َم ْه ُجورا﴾( ).
ال الر ُس ُ
يتخذ القرآن مهةجوراً ﴿ َوقَ َ
ول يَا َر ِّ
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وال حتسب يا قارئي إن هذه املسألة جديدة ،فمسألة االزدواجية والنفاق واملسايرة للقرآن وسنة
باللسان وأفعاهلم على العكس من ذلك .فقد ورد عن آل بيت العصمة ما
أهل البيت

مضمونه( :هؤلء قوم سخرهم اهلل فنطقوا بحقنا وذكرونا ولكنهم ممن أنكرنا) ( ).كما إن
مسألة إعراض الناس عن القرآن والقرآن الناطق مسألة قدمية أيضاً ،والتاريخ أكرب دليل وشاهد،
والروايات كثرية يف هذا الشأن فمن أراد فلرياجع.

إن كون الراد على اهلل وأوليائه ال يعتين بكتاب اهلل وال يشكل له هذا احلمل للقرآن أي اعتبار
بل يدل عنده على (فراغ صاحب الدعوة) ،فقدمياً رمى مشر بن ذي اجلوشن أنصار اإلمام احلس ن
بسهم وقال :اسكت ،اسكت اهلل نامتك ،أبرمتنا بكثرة كالمك.

نعم ،هم يتأذون من كالم احلق الثقيل عليهم ،فالباطل ال حيتمل مساع احلق ،وخري اجلواب
كان من زهري بن الق ن( :يا بن البوال على عقبيه ما إياك أخاطب ،إمنا أنت هبيمة ،واهلل ما
أظنك حتكم من كتاب اهلل آيت ن ،فابشر باخلزي يوم القيامة والعذاب األليم) ( ).
نعم ،إن اإلنسان لينهل من القرآن مبقدار طهارته فليس كل من هب ودب هنل من القرآن
ورضي به حاكماً وقائداً .فبمقدار الطهارة يرافق اإلنسان القرآن ويرضى به حاكماً وقائداً .وهذا
الربط من أئمة اهلدى

 ،فقد ورد عن أمري املؤمن ن

قوله( :إن اهلل تبارك وتعالى طهرنا

وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه ،وحجته في أرضه ،وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا،

ل نفارقه ول يفارقنا) ( ).

فإن كنت يا حازم السعدي ال تفقه من القرآن شيء ،وال حتب مسايرته ،وتعرض عنه فذلك
شأنك.
قال تعاىل﴿ :وما ظَلَمنَ ُ ِ
ِِ
ين﴾( ).
ََ ْ
اه ْم َولَك ْن َكانُوا ُه ُم الظالم َ
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بأنه ستكون هةجرة للقرآن الكرمي وابتعاداً عن جادة الصواب ،واحلق
وقد أنبأ أهل البيت
وهم أصحابه
حىت إن املؤمل منه أن حيمل القرآن يهةجروه وال يتمسك به إال اخلاصة
احلقيقيون ويالقوا من اجملتمع اهلةجران والنبذ ،هذا ما ورد عن أمري املؤمن ن وسيد املوحدين علي بن

( :وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيئا أخفى من الحق ،ول
أيب طالب
أظهر من الباطل ،ول أكثر من الكذب على اهلل ورسوله !!! ،وليس عند أهل ذلك الزمان
سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تالوته ،ول أنفق منه إذا حرف عن مواضعه ،ول في
البالد شيء أنكر من المعروف ول أعرف من المنكر ،فقد نبذ الكتاب َحملته ،وتناساه
ٍ
يومئذ وأهله طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد ل
َحفظته ،فالكتاب
مأوى !! فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليسا فيهم ومعهم؛ ألن
يؤويهما
ا
الضاللة ل توافق الهدى وإن اجتمعا فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة ،كأنهم
أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم ! فلم يبق عندهم منه إل اسمه ،ول يعرفون إل خطه

وزبره !! ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثله وسموا صدقهم على اهلل فرية وجعلوا في
الحسنه عقوبة السيئة) ( ).

قوله( :غباوة من صدقه).
مباذا أجيب من يتهم الناس مبا محل (عريتين بعارها واستقلت) ،واحلقيقة إن هذه الكلمة
بسيطة جداً أمام كلمته األوىل وإعالن معتقده هبا بقوله (سذاجة األدلة) و (فراغ صاحب
الدعوة).
ولكن أقول :كيف جاز لك أن تتةجاوز على مجاعة كبرية من اجملتمع مبختلف طبقاهتا،
ومبحافظات خمتلفة من العراق ،بل وخارج العراق من أنصار ومؤيدين السيد أمحد احلسن أيضاً.
تأيت أنت وبكل بساطة وتصفهم بالغباوة ومنهم وجهاء يف احلوزة النةجفية معروف ن يف العراق
وخارج العراق كالسيد حسن احلمامي فهو ابن مرجع معروف يف العراق وهو السيد حممد علي

 -نهج البالغة :ج ص .2
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احلمامي وجده مرجع أيضاً ،ومن هذه اجلماعة أساتذة جامعات ،ومنهم كاتب هذه السطور
أستاذ جامعي وحاصل على شهادة املاجستري ،ومنهم أطباء ومهندسون وأساتذة.
فهل يقبل منك أحد أن تصف هذه اجلماعة بأهنم أغبياء على خمتلف مراتبهم وعلومهم،
سبحان اهلل ،أرأيت األنصار تعدوا حدود اهلل !!! أم دعوهتم لسيد اخللق الويل األعظم اإلمام
املهدي (روحي لرتاب مقدمه الفداء) ،مث إذا كنت تعتقد بضاللة هذه اجلماعة من الناس وقد
نصبت نفسك إماماً تتبع  -كما نصب (أبو حنيفة) نفسه من قبلك  -أقول هذه الكلمة متبعاً
قال:
 ،فقد ورد عن سورة ابن كليب ،عن أيب جعفر
قول سيدي وموالي اإلمام الباقر
ِ
ِ ِ
وه ُهم ُّم ْس َودةٌ﴾( ) ؟
ين َك َذبُواْ َعلَى الل ِه ُو ُج ُ
(قلت له :قول اهلل َ ﴿ :ويَ ْوَم الْقيَ َامة تَ َرى الذ َ
قال :من قال إني إمام وليس بإمام .قال :قلت :وإن كان علوياً ؟ قال :وإن كان علويا ،قلت:
؟ قال :وإن كان) ( ) .
وإن كان من ولد علي ابن أيب طالب
فإذا نصبت نفسك إماما تُتَّبع وجب عليك اهلداية باحلسىن بأبطال األدلة املقدمة من السيد
أمحد احلسن بالقرآن وسنة أهل البيت كما قدمها السيد منهما ،وال يكفي هذا يف إبطال الدعوة
بل البد من تقدمي الدليل على بطالهنا كما قدمت يف املقدمة.
ك إِل
وأخرياً أقول :نعم فالبد من اهتام أنصار األنبياء واألولياء ،قال تعاىلَ ﴿ :وَما نَ َر َ
اك ات بَ َع َ
ِ ِ
ِ
ِِ
ين﴾( ) .وليس
ي الرأْ ِي َوَما نَ َرى لَ ُك ْم َعلَْي نَا ِم ْن فَ ْ
ض ٍل بَ ْل نَظُنُّ ُك ْم َكاذب َ
الذ َ
ين ُه ْم أ ََراذلُنَا بَاد َ

هذا فحسب بل َو َعدنا أبو عبد اهلل

هبذا ،حيث قال( :إنه سيأتي عليكم زمان ل ينجو

فيه من ذوي الدين إل من ظنوا أنه أبله ،وصبر نفسه على أن يقال :إنه أبله ل عقل له) ( ).
فاحلمد هلل الذي صدقنا وعده.
بعد هذه اجلولة ننطلق حبول اهلل وقوته مع نقاطه اخلمسة:

 الزمر.10 : الكافي :ج ص . 7 هود. 7 : -2الكافي :ج ص. 7

 .............................................. 38إصدارات أنصار اإلمام املهدي

النقطة األوىل:
أما مقولتك( :إذا كان التقليد  ...فما هو أعظم).
فهو من املضحكات املبكيات ،ومن أعةجب العةجائب أن هذا الشخص يسأل عن أمر
) ،فرييد نفي القضية بشيء غري ثابت أال وهو التقليد -وإن
عقائدي (رسول اإلمام املهدي
كان مشهوراً إال إن شهرة شرب اخلمر مثالً ال جتوز شربه  ،-وهذا الشيخ ناظم العقيلي حتدى
أستاذك بأن يأيت بدليل قطعي الداللة والسند يثبت به التقليد ،بل جند خالف التقليد يف حديث
 ،وعةجز السيد حممود الصرخي وغريه أن يرد هذه املسألة .فاثبت أوالً مسألة
أهل البيت
التقليد مث انطلق لرتتيب أثر عليها.
مث بعدها يزيد الط ن بلة بأن يضيف قيداً ثان خمتلف فيه أشد االختالف أال وهو األعلمية،
ومسألة األ علمية من املتشابه الذي يعمد إليه من كان يف قلبه زيغ أو ممن يبتغي الفتنة وإدخال
الذي هو صاحب احلق املغصوب واملنسي
الناس بالباطل ،وإال فاألعلم هو اإلمام املهدي
من شيعته وكل ما عداه فهو زخرف ال يسمن وال يغين.
ِِ
ين﴾( ).
قال تعاىل﴿ :فَ ْ
استَ َخف قَ ْوَمهُ فَأَطَاعُوهُ إِن ُه ْم َكانُوا قَ ْوما فَاسق َ

ات ُهن أ ُُّم ال ِ
وقال تعاىل ﴿ ُهو ال ِذي أَنْ ز َل َعلَي َ ِ
ْكتَ ِ
اب َوأُ َخ ُر
ات ُم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْنهُ آيَ ٌ
َ ْ
ك الْكتَ َ
َ
ات فَأَما ال ِذ ِ
شابهَ ِم ْنهُ ابْتِغَ ِ ِ ِ
اء تَأْ ِويلِ ِه َوَما
شابِ َه ٌ
ُمتَ َ
ين في قُلُوبِ ِه ْم َزيْ ٌغ فَ يَتبِعُو َن َما تَ َ َ
َ
اء الْف ْت نَة َوابْتغَ َ
َ
ِ
ِ ِ
آمنا بِ ِه ُكلٌّ ِم ْن ِع ْن ِد َربِّنَا َوَما يَذك ُر إِل أُولُو
يَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إِل اللهُ َوالراس ُخو َن في الْع ْل ِم يَ ُقولُو َن َ
ْاألَلْبَ ِ
اب﴾( ) ،هذا أولا.
وثاني ا :لنغظ الطرف عن مسألة التقليد ونقف عند مسألة االستخارة ،وأقول :إن عدم األخذ

باالستخارة يرتتب عليه مسائل عظيمة وعديدة ،منها:
 -اهتام اهلل تعاىل.
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 -وتكذيب آل البيت

الذين دلوا على االستخارة.

 وإنكار الغيب. وإنكار الواقع امللموس. ورفض الرمحة اإلهلية. والطعن بكل من أخذ باالستخارة.أال يكفي هذا للخروج عن الدين ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ؟
وما قولك هذا إال كقول اليهود بقوهلم﴿ :وقَالَ ِ
ت أَيْ ِدي ِه ْم َولُ ِعنُوا
ود يَ ُد الل ِه َم ْغلُولَةٌ غُل ْ
ت الْيَ ُه ُ
َ
( )
بِما قَالُوا بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
شاءُ﴾  ،وها أنتم اليوم تنكرون أن يتدخل اهلل
ف يَ َ
ان يُ ْن ِف ُق َك ْي َ
َ
َْ َ َ ُ
سبحانه وقد قصده العبد يرجو الرمحة منه سبحانه وتعاىل.
ك قَ َ ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم
شابَ َه ْ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم ِمثْ َل قَ ْولِ ِه ْم تَ َ
انظر يا قارئي إىل قوله تعاىلَ ﴿ :ك َذلِ َ
ال الذ َ
قَ ْد ب ي نا ْاْل ِ
يات لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن﴾( ) .مث تعقب اآلية إن من يأخذ هبذه املشاكلة واملشاهبة ظاهر
َ
لكن ليس لكل فرد وإمنا ﴿قَ ْد ب ي نا ْاْل ِ
يات لَِق ْوٍم يُوقِنُو َن﴾.
َ
نعم ،إن هذا وأمثاله ال يرى لغري املادة واملاديات شيء ،فقد أعشى أبصارهم حب احلياة

الدنيا ،فقد ورد أن (من عشق شيئا أعشى بصره) ( ) ،وإال فإن استخارة اهلل تعاىل يف نظر هؤالء
املنكوس ن (ال تؤدي إىل العلم واالطمئنان).
إنا هلل وإنا إليه راجعون ،لقد ابتلى آل حممد على طوال املسرية بقوم ال يفقهون شيء،
ويتكلمون وال يعون ماذا ينطقون ،نعم قاهلا أمري املؤمن ن

وراء قلبه ،وقلب األحمق وراء لسانه) ( ).

 المائدة.12 : البقرة. 1 : نهج البالغة :خطبة . 02 -2وسائل الشيعة (آل البيت) :ج
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فلننتقل يا أيها القارئ الكرمي إىل كالم أهل البيت
واالطمئنان أم ال ،بل هل جيوز ألحد أن خيالف االستخارة:

لنرى هل إن االستخارة تفيد العلم

 ،قال( :قلت له :من أحب اخللق إىل اهلل ؟ قال :أطوعهم هلل .قال:

عن أيب عبد اهلل

قلت :فمن أبغض اخللق إىل اهلل ؟ قال :من اتهم اهلل ،قلت :أو أحد يتهم اهلل ؟ قال :نعم ،من

استخار اهلل فجاءته الخيرة بما يكره فيسخط ذلك فهو المتهم هلل) ( ) .فقد اهتم اهلل ،فما

رأيك مبن يعرف احلق فيعرض عن االستخارة قبل القيام هبا بغضاً حلكم اهلل تعاىل .فاحلمد هلل
الذي فضح أعداءه ببيان معتقدهم بشكل صريح.
أيب عبد اهلل
ينهاين ،فقال

 ،قال( :قلت له :رمبا أردت األمر فتفرق مين فريقان :أحدمها يأمرين واألخر

يل :إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر اهلل مائة مرة ومرة ،ثم انظر

أحزم األمرين لك فافعله ،فإن الخيرة فيه إن شاء اهلل تعالى ،وليكن استخارتك في عافية،
فإنه ربما خير للرجل في قطع يده وموته وموت ولده وذهاب ماله) ( ).

ووصية علي بن أيب طالب( :من الوالد ألفان ،والمقر للزمان  ...وألجئ نفسك في األمور
كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريز ،ومانع عزيز ،وأخلص في المسألة لربك فإن

بيده العطاء والحرمان ،وأكثر الستخارة) ( ) .ولكن أمري املؤمن ن يتكلم مع من يؤمن باهلل ال
مع من اهتم اهلل وأولياءه وكفر بكل شيء.
قول علي بن أيب طالب

( :ما خاب من استخار) ( ).

قائالً( :من أكرم اخللق على اهلل ؟ قال :أكثرهم
سأل أحد أصحاب اإلمام الصادق
ذكرا هلل ،وأعملهم بطاعته ،قلت :فمن أبغض اخللق إىل اهلل ؟ قال :من يتهم اهلل ،قلت :وأحد
يتهم اهلل ؟ قال :نعم ،من استخار اهلل فجاءته الخيرة بما يكره ،فسخط فذلك يتهم اهلل) ( ).

.
.
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عن عبد اهلل بن ميمون القداح ،عن أيب عبد اهلل

 ،قال( :ما أبالي إذا استخرت اهلل

على أي طرفي وقعت ،وكان أبي يعلمني الستخارة كما يعلمني السور من القرآن) ( ) .ال
يبايل على أي طريف وقعت ،هذا تسليم ال يوجد عند أكثر من يدعون املواالة آلل البيت
وال أتكلم عن هذا الذي ال يرى إال نفسه.
عن أيب عبد اهلل

يكره) ( ).

 ،يقول( :ما استخار اهلل

عبد مؤمن إل خار له ،وإن وقع ما

وما نقله العالمة اجمللسي عن ابن عقدة ،عن أيب عبد اهلل
كما نتعلم السورة من كتاب اهلل

.

 ،قال( :كنا نتعلم الستخارة

 .ونتعلم الستخارة كما نتعلم السورة من القرآن ،مث

قال :ما أبالي إذا استخرت اهلل على أي جنبي وقعت) ( ).

وأعتقد إن هذا كاف إلظهار كفر هذا الشخص حبديث أهل البيت

.

فلننظر إىل هذه املسألة عند علماء الشيعة ،وسبحان اهلل جند هذه املسألة مكشوفة وغري
خمفية ،وقد قاهلا كبار مراجع الشيعة .ومن املتقدم ن العالمة اجمللسي يف حباره جنده يقول( :فعزمت
بعد االستخارة من ريب واالستعانة حبوله وقوته ،واالستمداد من تأييده ورمحته ،على تأليفها
ونظمها وترتيبها ومجعها) ( ).
فبحار األنوار وهو من الكتب اليت قل نضريها يف التصانيف الشيعية ،بل هو لطف من
األلطاف اإلهلية جاء نتيةجة الستخارة اهلل سبحانه.
وجند من املتأخرين السيد حممد الصدر يف كتابه املعروف (ما وراء الفقه) حيث قال( :إن اهلل
ال يغش من استنصحه فإننا من حيث كوننا مسلم ن نعتقد بالضرورة إن اهلل سبحانه وتعاىل هو
الكمال املطلق ال قصور يف علمه وال يف إرادته وال يف قدرته وال يف كرمه ،وليس هناك مصلحة

 بحار األنوار :ج 11ص بحار األنوار :ج 11ص2 بحار األنوار :ج 11ص2 -2بحار األنوار :ج ص.2

.
.
.

 .............................................. 11إصدارات أنصار اإلمام املهدي

شخصية تعود إليه بتفويت طلب الطالب ن ودعاء الداع ن ،مضافاً إىل قوله تعاىل﴿ :ا ْدعُونِي
أْ ِ
ب لَ ُك ْم﴾( ) ،وهو وعد صريح يف االستةجابة) ( ).
َستَج ْ
(االخبارات املستفيضة على صدق االستخارة وصحتها وكلها واردة عن املعصوم ن
أشرنا .) ( )...

بل

(إذن ،فممكن أن ندعي سلفاً إن صدق االستخارة يكاد يكون مائة باملائة حميل ن التفصيل
إىل مستقبل هذا الفصل) ( ).
ِ
ف
س ْو َ
ف ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم َخل ٌ
لكن سبحانه ﴿فَ َخلَ َ
ْف أَ َ
ضاعُوا الصالةَ َوات بَ عُوا الش َه َوات فَ َ
يَ ْل َق ْو َن غَيّا﴾( ) ،فشتان ما يومي على كورها ...
وقد مر علينا أنه ينكر اإلمداد الغييب وتدخل اليد اإلهلية ،وسيمر علينا يف باب الرؤيا أيضاً أنه
ماض باإلنكار .فهل ترجتي يا قارئي أن يقطع ويطمئن باالستخارة فالبد أن تكون اخلرية لديه
كما قال( :بل هي مشكوكة املطابقة وعدم املطابقة للواقع) ،واحلق إن ليس كل من قال كلمة
التوحيد فهو موحد ،وال كل من تلفظ الشهادة الثالثة هو مؤمن ،فاإلميان احلقيقي هو اإلميان
بالغيب ،وعبثاً حياول إنسان أن يوصل ثان لإلميان وهو ينكر الغيب ويتهم اهلل ،فاإلميان احلقيقي
ينطلق من اإلميان بالغيب.
ِ
قال تعاىل﴿ :ال ِذين ي ْؤِمنُو َن بِالْغَي ِ ِ
اه ْم يُ ْن ِف ُقو َن﴾( ).
يمو َن الصال َة َومما َرَزقْنَ ُ
ْ
َُ
ب َويُق ُ

ويف قِبال هذه اجلماعة مجاعة لقلقة اللسان وهم الذين ميلئون اجلو بالصراخ وحقيقتهم فارغة،
ول آمنا بِالل ِه وبِالْي وِم ْاْل ِخ ِر وما ُهم بِم ْؤِمنِين ي َخ ِ
قال تعاىلَ ﴿ :وِم َن الن ِ
ادعُو َن اللهَ
ََ ْ ُ َ ُ
َ َْ
اس َم ْن يَ ُق ُ َ
ِ
ِ
س ُه ْم َوَما يَ ْشعُ ُرو َن﴾( ).
ين َ
َوالذ َ
آمنُوا َوَما يَ ْخ َدعُو َن إل أَنْ ُف َ
 غافر.10 : االستخارة  -بحوث مستلة من (ما وراء الفقه) :ص. 0 – 2 المصدر نفسه :ص . -2المصدر نفسه :ص .
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فالذي يف قلبه مرض ال ميكن أن يطمئن إىل جهة مهما كانت هذه اجلهة ،وإن كانت اليد
ادهم الله مرضا ولَهم َع َذ ِ
يم بِ َما َكانُوا يَ ْك ِذبُو َن﴾( ).
اإلهلية ﴿فِي قُلُوبِ ِه ْم َم َر ٌ
ٌ
ض فَ َز َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ْ
اب أَل ٌ

مث أقول لكل من تسربل بالدين من املنافق ن :أتعملون باخلرية للناس وتوصون الناس هبا ،أم
ال؟! فإن قلت :ال ،كنت كاذباً أمام العامل أمجع ،وإن قلت :نعم ،فأنت منافق تعمل بغري اعتقاد،
وأنت كاذب تغش الناس وال تنصحهم ،واعلم إن الدين نصيحة .فاحلمد هلل وحده.
النقطة الثانية:
قال( :وإن كان الرد يف أوالً كافياً .)...
اتضح لنا ما املقصود يف أوالً ،ففيه إنكار لرساالت السماء والعدول من احملكم للمتشابه ،ويف
أوالً خمالفة صرحية للقرآن الكرمي وروايات أهل البيت  ،هذا ما كان يف أوالً ،وهو كاف ملعرفة
احلق والصواب واستةجالء احلقيقة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .لكنه ال يكتفي
بل ميضي يف ثانياً على املنوال السابق ،فنراه يقول( :كافياً إلبطال
مبخالفته آلل حممد
االستدالل بالرؤيا).
سبحان اهلل ،أيعرف ما هو االستدالل ؟ ومباذا يكون ؟!!!
االستدالل هو اإلتيان بالدليل الشرعي ،والدليل الشرعي لدى املؤمن هو وصية رسول اهلل

( :كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي) ( ).

فتارة تقول هل ميكن أن نستدل على بطالن الرؤيا بدليل شرعي ؟!!! وتارة أخرى تقول هل
هناك دليل شرعي على حةجية الرؤيا ؟
وقد قال (حازم السعدي) بطالن وعدم حةجية الرؤيا من غري أي دليل شرعي وال حىت رواية
ضعيفة ،بل على الضد من هذا سوف نرى وجوب االعتقاد هبا لثباهتا يف الشريعة اإلسالمية ،وإال

 البقرة. 0 : -الكافي :ج ص
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نضع احلكم الفيصل هلل ولرسوله ونقف عند اآليات القرآنية الكرمية وروايات آل البيت
أثبتت حةجية الرؤيا.

اليت

أول ما ِ
أعط هنا ما ورد أن اليهود أخذوا بالرؤيا وهم قتلة األنبياء الذين وصف القرآن قلوهبم
بأهنا أشد من احلةجارة ،فقد ورد عن اإلمام الصادق

 ...( :قال يوشع وكان مع نبي اهلل

موسى الكليم  ...أنا ملتزم نبي اهلل ،فاستل موسى من تحت القميص ،وبقي القميص في
يدي يوشع ،فلما جاء يوشع بالقميص أخذه بنو إسرائيل وقالوا :قتلت نبي اهلل ،فقال :ما
قتلته ولكنه استل مني ،فلم يصدقوه ،قال :فإذا لم تصدقوني فأخروني ثالثة أيام ،فوكلوا به
من يحفظه ،فدعا اهلل فأتي كل رجل كان يحرسه في المنام فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى،
وإنا رفعناه إلينا ،فتركوه  .) ( )...هؤالء هم قتلة األنبياء ،فانظر يا حازم إن كان قتلة األنبياء
يؤمنون بالرؤيا فمن أي قوم أنت ؟
قول رسول اهلل

( :من رآني في منامه فقد رآني فإن الشيطان ل يتمثل في صورتي ول

في صورة أحد من أوصيائي) ( ) ،فأي سفيه هذا الذي يقول إن هذا الكالم مقيد دون أي قرينة
للتخصيص ،بل على العكس من ذلك جند قول الرسول

( :من رآني) تفيد العمومية وال

ميكن حبال التخصيص ،مث إن هناك مسألة وهي إن الكل يقر أن هناك رؤيا صادقة فإذا كانت
رؤيا املعصوم تكون من الرؤى الكاذبة والعياذ باهلل فأين الرؤيا الصادقة ؟
سبحان اهلل ،أصبحتم خامت بيد إبليس اللع ن حيركها ب ن أصابعه كيف يشاء وخيلعها مىت
يشاء ،وسيأيت القول الفصل فيما يأيت يف جواب أول املهدي ن السيد أمحد احلسن.
عن علي

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

كالم علي بن أيب طالب

 بحار األنوار :ج ص . 7.
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إبليس لعبده) ،وله احلق فهو يتحدث عن ربه ،قال نيب اهلل يوسف لذلك الكافر﴿ :اذْ ُك ْرنِي ِع ْن َد
ك﴾( ) .
َربِّ َ
أنه قال( :إذا كان العبد على معصية اهلل وأراد اهلل به خيرا
عن اإلمام الصادق
أراه في منامه رؤيا تروعه فينزجر بها عن تلك المعصية ،وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين

جزءا من النبوة) ( ) ،وهو رؤيا عامة يف غري املعصوم لكنها إنذار من اهلل تعاىل وهي وحي منه
سبحانه لذا قرهنا جبز من سبع ن جزء من النبوة ،ولكن بلينا بقوم ال يكادون يفقهون قوالً.
وهلذا وورد عن األئمة

( :انقطع الوحي وبقي المبشرات) ( ) .وأظن أن هذا كاف

للتنبيه ومن أراد التوسع فلرياجع املصادر.
هذا جواب القرآن الكرمي وآل البيت  ،فإن كنت ملتزماً برأيك فأنت  -ولكل من سايرك
ْت َو ُه َو
على هذا الدرب -قوله تعاىل﴿ :فَِإ ْن تَ َول ْوا فَ ُق ْل َح ْسبِ َي اللهُ ل إِلَهَ إِل ُه َو َعلَْي ِه تَ َوكل ُ
ش ال َْع ِظ ِ
ب ال َْع ْر ِ
يم﴾( ).
َر ُّ
ِ
ْح ُّق فَ َماذَا
يا أيها الناس هذا القرآن الكرمي وحديث أهل البيت ﴿ :فَ َذل ُك ُم اللهُ َربُّ ُك ُم ال َ
ص َرفُو َن﴾( ).
ْح ِّق إِل الض ُ
الل فَأَنى تُ ْ
بَ ْع َد ال َ
اعلم أيها القارئ الكرمي أن من أنكر الرؤيا هم أعداء األنبياء  ،بل إن أول بعث للرؤيا
هي لالحتةجاج على منكري نيب اهلل تعاىل ،فقد ورد يف احلديث الشريف عن أيب احلسن األول
 ،قال( :إن األحالم لم تكن فيما مضى في أول الخلق وإنما حدثت ،فقلت :وما العلة

يف ذلك ؟ فقال :إن اهلل عز ذكره بعث رسولا إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة اهلل وطاعته،
فقالوا :إن فعلنا ذلك فما لنا فو اهلل ما أنت بأكثرنا مالا ول بأعزنا عشيرة .فقال :إن
أطعتموني أدخلكم اهلل الجنة وإن عصيتموني أدخلكم اهلل النار .فقالوا :فما الجنة وما النار؟

 يوسف.2 : االختصاص  -للمفيد :ص . 2 بحار األنوار :ج 1ص. 71 -2التوبة. 2:
 -يونس. :
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فوصف لهم ذلك ،فقالوا :متى نصير إلى ذلك ؟ فقال :إذا متم .فقالوا :لقد رأينا أموات ا
صاروا عظام ا ورفات ا ،فازدادوا له تكذيب ا وبه استخفاف ا ،فأحدث اهلل بينهم األحالم فأتوه
فاخبروه بما رأوا أو ما أنكروا من ذلك .فقال :إن اهلل عز ذكره أراد أن يحتج عليكم بهذا

هكذا تكون أرواحكم إذا متم وإن بليت أبدانكم تصير األرواح إلى عقاب حتى تبعث
األبدان) ( ).

مث بالغ يف ذلك اإلنكار من جحد وجود الروح وهم املاديون ،ومن املهازل أن جند اليوم من
متبعاً بذلك أعداء األنبياء واملرسل ن ،واحلمد هلل الذي فضح
يدعي منزلة ومعرفة بآل البيت
أعداء آل حممد هبذه املوارد الواضحة للةجميع.
سبحان اهلل ،أبناء العامة ال ينكرون حةجية الرؤيا ،بل إن الوهابية ال ينكرون حةجيتها ،بل
ال أَنَا َربُّ ُك ُم ْاألَ ْعلَى﴾( ) ،أي أنا األعلم واألعلى بينكم،
وحىت من جحد واستكرب ،وقال﴿ :فَ َق َ

ففرعون مصر ال ينكر حةجية الرؤيا ،بل وجنده يبحث عن تأويلها ،وسبحان اهلل من رؤية هذا
املتكرب الكافر يُبىن اقتصاد إمرباطورية كاملة.

ومن أراد التوسع يف هذا اجملال فعليه مراجعة كتاب دار السالم للمريزا النوري أو كتب
األنصار ،فقد كتبوا أكثر من حبث يف هذه املسألة ،ومنها( :فصل اخلطاب يف حةجية رؤيا أويل
األلباب) ملؤلفه األستاذ أمحد حطاب.

وهي
ويف اخلتام يتب ن لنا إن مسألة حةجية الرؤيا ثابتة يف القرآن الكرمي وسنة آل البيت
من ضروريات املذهب  -فقد ورد فيها القطع احلقيقي ال الومهي  -ومن أنكر ضرورة من
ضروريات املذهب خرج عن الدين .واحلمد هلل وحده.
مث بعد هذا كله حنب أن نورد هنا ارتباط مسألة اإلمام املهدي
بالغ القوم بإنكار حةجية الرؤيا  -وأشري هلا هنا يف موردين لالختصار:

 بحار األنوار :ج 1ص  ، 2ج 2ص  ،21ج 1ص. 20 -النازعات. 2 :
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 الروايات الدالة على هذا االرتباط. مسألة الصيحة وارتباطها بالرؤيا.أولا :الروايات الدالة على هذا االرتباط.
ومن هذه الروايات الرواية الواردة عن أيب احلسن الرضا

 ،عن البيزنطي ،قال( :سألت

عن مسألة الرؤيا فأمسك مث قال :إنا لو أعطيناكم ما تريدون ،لكان شرا لكم
الرضا
وأخذ برقبة صاحب هذا األمر .قال :وقال :وأنتم بالعراق ترون أعمال هؤلء الفراعنة وما
أمهل لهم ،فعليكم بتقوى اهلل ول تغرنكم الدنيا ،ول تغتروا بمن أمهل له فكأن األمر قد
وصل إليكم) ( ) .فما هو الربط ب ن مسائل الرؤيا وأخذ رقبة صاحب هذا األمر ؟

إن التأييد اإلهلي يكون مرافقاً لصاحب هذا األمر يف عامل امللكوت كما هو مؤيد بعامل
الشهادة ،إال إن تأييد عامل امللكوت يفوق بكثري عامل امللك وهذا بعينه ما أكده اإلمام الصادق
وذلك
 ،فقد ورد عن أيب بكر احلضرمي ،قال( :دخلت أنا وأبان على أيب عبد اهلل
ح ن ظهرت الرايات السود خبراسان ،فقلنا :ما ترى ؟ فقال :اجلسوا في بيوتكم ،فإذا رأيتمونا
قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسالح) ( ) .ومن املعلوم أن األئمة

ال حيملون

السالح واألمر موكل إىل اإلمام املهدي
 ،فهو الذي ميلئها قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً
وجوراً .إذن فاحلديث منحصر يف اإلمام املهدي.
مث انتبه عزيزي القارئ إىل عبارة( :فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا
بالسالح) واملعلوم أن األئمة

توفوا من هذه احلياة الدنيا فكيف ميكن اجتماعهم واحلديث

صريح باالجتماع ؟!!!
احلقيقة أنه ال سبيل إىل هذا االجتماع إال يف عامل الرؤيا والكشف ،فاإلمام الصادق

قال( :رأى المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزءا من أجزاء النبوة) ( ) .وهذا

 بحار األنوار :ج ص0 الغيبة  -للنعماني :ص. 27 -الكافي :ج 1ص.20
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واإلخبار باجتماع األئمة على
االمتناع عن اإلخبار (بكل ما نعلم) من اإلمام الرضا
شخص واألمر بالنهوض له كل هذا جاء نبوءة نوسرت اداموس واليت ينقلها لنا ماجد املهدي يف
):
كتابه (بدء احلرب األمريكية على اإلمام املهدي
(القرن السادس النبوءة الثالثة والثالثون :متتد يده أخرياً يف (الوصي) ( ) الدموي ،سيكون
عاجزاً عن محاية نفسه يف البحر ،سوف خيشى اليد العسكرية ب ن النهرين ،وسيةجعله الشخص
األسود الغاضب يندم على فعلته) ( ).
ثانيا :مبحث الصيحة اليت طاملا تكلم هبا املتكلمون ،فقد وقع القول الفصل فيها من األستاذ

أمحد حطاب يف (فصل اخلطاب يف حةجية رؤية أويل األلباب) وهو أحد إصدارات األنصار فمن
شاء الوقوف على هذه احلقيقة فلرياجع الكتاب.
وبعد هذا كله نورد للقارئ هذا البيت الشعري:
صلى وصام ألمر كان يطلبه

فلما قضى األمر ال صلى وال صاما

ونقول :بعد هذا كله ما عدى مما بدا ،أمل تكن يا سيد حممود الصرخي تأمر أصحابك
بكتابة الرؤى وإيصاهلا إليك يف أول نزولك إىل ساحة املرجعية ،بل ووضعت صندوق جلمع
الرؤى ،فما عدى مما بدا.
وال حول وال قوة إال باهلل ،واحلمد هلل رب العامل ن.
***
ِ
قال تعاىل﴿ :ويل لِل ِ
ين إِذَا ا ْكتَالُوا َعلَى الن ِ
وه ْم أ َْو
اس يَ ْستَ ْوفُو َن َوإِذَا َكالُ ُ
ين الذ َ
ْمطَِّفف َ
َْ ٌ ُ
ِ ٍ ِ
ب
اس لَِر ِّ
وه ْم يُ ْخ ِس ُرو َن أَل يَظُ ُّن أُولَئِ َ
َوَزنُ ُ
ك أَن ُه ْم َم ْب عُوثُو َن ليَ ْوم َعظيم يَ ْوَم يَ ُق ُ
وم الن ُ
ِ
ين﴾( ).
ال َْعالَم َ

 الحظ في المصدر تفصيل. بدء الحرب األمريكية ضد اإلمام المهدي -المطففين.1 – :

 :كتاب منشور على االنترنت.
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عادة اعتاد عليها أعداء األنبياء والرسل ،وهي عدم إظهار حةجة الطرف اآلخر؛ ألن الباطل
ينةجلي إذا ظهر احلق ،والظلمة ال حمل هلا إذا بزغ النور ،واآلن لنستمع إىل قول حازم السعدي:
بالرؤيا قد رآهم يف الواقع لكي ميتنع التمثل هبم).
(من جهة أخرى نقول :هل إن الرائي هلم
أقول :إن الشخص مىت ما خاف اهلل وأنصف الناس من نفسه يكون إنساناً ،وإال فهو أضل
ك ُه ُم الْغَافِلُو َن﴾( ) ،فهو اليوم ب ن مطب ن إما
ض ُّل أُولَئِ َ
ك َك ْاألَنْ َع ِام بَ ْل ُه ْم أَ َ
من البهيمة ﴿أُولَئِ َ
أن يكون جاهالً ومل يطلع على اخلطاب الذي وجهه السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام
املهدي إىل طلبة احلوزات العلمية ،وإما أن يكون جاهالً استمع اخلطاب لكنه أىب واستكرب كما
استكرب الذين من قبله بعد معرفة احلقيقة.
وهنا أنقل لك عزيزي القارئ هذه الكلمة من اخلطاب:
(تستخفون الناس وتقولون هلم :وهل رأيتم رسول اهلل حىت تعرفونه بالرؤيا ،سبحان اهلل،
رأى رسول اهلل ؟!! حىت يقول اإلمام الصادق
وهل كان أحد يف زمن اإلمام الصادق
بالرؤيا فليفعل كذا وكذا ،والروايات كثرية يف هذا املعىن
من أراد أن يرى رسول اهلل
فراجعوا دار السالم وغريه من كتب احلديث .) ( )...
واخلطاب متوفر لكل من طلبه يف حسينيات أنصار اإلمام املهدي
واملسموع ﴿كب ر ْ ِ
ج ِم ْن أَفْ َو ِاه ِه ْم إِ ْن يَ ُقولُو َن إِل َك ِذبا﴾( ).
ت َكل َمةا تَ ْخ ُر ُ
َُ

بشكليه املقروء

يا أيها الناس ،اتقوا وانظروا هذا اجلاهل ومن سار على دربه ،يقولون إن رسول اهلل
ممكن أن يتمثل هبم الشيطان .انظر وتعةجب.
واألئمة
وإن وهب النصراين كان ضاالً حينما أطاع عيسى من خالل رؤيا؛ ألنه مل يرى عيسى يف
الواقع بل رأى شيطان ! انظر وتعةجب.

 األعراف. 72 : خطاب السيد أحمد الحسن -الكهف. :
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متثل هلا شيطان ومل يأهتا رسول
يقولون السيدة الطاهرة نرجس خاتون أم اإلمام املهدي
اهلل وعيسى بن مرمي ؛ ألهنا مل تر رسول اهلل وال عيسى بن مرمي ،انظر وتعةجب.
يقولون إن اإلمام الصادق كان خاطئاً حينما قال إذا رأيتمونا اجتمعنا على شخص فاهندوا
إليه بالسالح؛ ألنه ميكن أن يتمثل هبم الشيطان ،انظر وتعةجب.
كان متومهاً حينما قال إن الرؤيا حالة يتكلم هبا اهلل مع
يقولون إن علي بن أيب طالب
عبده؛ ألن الشيطان ممكن أن يتشبه بأقدس املوجودات يف الرؤيا ،انظر وتعةجب.
يقولون إن الواقع الذي يلمسه الناس يف الرؤيا هو حمض صدفة ،انظر وتعةجب.
يقولون إن حضور األئمة
انظر وتعةجب و  ..و  ..و !!! ..

يف الرؤيا وإظهار الكرامات فيها كشفاء املرضى حمض صدفة،

ك تُ ِ
ت
شاءُ َوتَ ْه ِدي َم ْن تَ َ
ض ُّل بِ َها َم ْن تَ َ
اللهم أستغفرك من هذا كله ﴿إِ ْن ِه َي إِل فِ ْت نَتُ َ
شاءُ أَنْ َ
ِ
ين﴾( ).
َولِيُّ نَا فَا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْار َح ْمنَا َوأَنْ َ
ت َخ ْي ُر الْغَاف ِر َ
قال اإلمام احلس ن

( :الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت

معايشهم ،فإذا محصوا بالبالء قل الديانون) ( ) ،فالناس يأخذون مبا يتوافق مع أهوائهم
ورغباهتم فإذا تصادم احلق معهم أعرضوا عنه ونبذوه.
أوضح شاهد على هذا قضية سيد حممود احلسين فقد كان مهتماً بشكل كبري مبسألة الرؤيا يف
بدء دعوته حىت أنه وضع صندوق للرؤى جتمع فيه الرؤى كما مر ،إال أنه ملا جاء احلق وأمجع أهل
 ،وقِبال هذا كثرة
على أن السيد أمحد احلسن مرسل ووصي اإلمام املهدي
البيت
املنذرات يف سيد حممود احلسين الصرخي أعرض ونأى جبانبه وعزف عن دليل الرؤيا وانقلب من
بعد التأييد رفضاً.
بأنه إن أردت أن ترى الرسول أو أحد
وأخرياً أقول :الروايات اليت وردت عن األئمة
يف عامل الرؤيا فافعل كذا وكذا ،فهل يساير أحد هذا املخالف  -حازم السعدي -
األئمة
.
 األعراف: -بحار األنوار :ج 22ص . 1
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يعبثون بقوهلم من أراد رؤية رسول اهلل فليفعل كذا (حاشاهم وتعالوا
يف قوله أن األئمة
عن ذلك علواً كبرياً) ،وإال فكيف يالئم ب ن قوهلم من أراد الرؤيا افعل كذا وعبثية الرؤيا ؟ فإما أن
يعلم ببطالن الرؤيا ويأمر بالباطل (استغفر اهلل) ،وإما أنه ال يعلم ويتكلم مبا ال
يكون اإلمام
يعلم (على قول املنكر) ،فإنا هلل وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل حممد أي منقلب
ينقلبون.
والظاهر إن هذا الشخص ال يعي ما يتكلم وإال فقد بدأ كالمه باالستهزاء بالقرآن الكرمي ،وال
والصديقة الطاهرة
يتوقف عند هذا احلد بل يستمر باالستهزاء لكن هذه املرة برسول اهلل
بقوله إن الشيطان ممكن أن يتمثل هبم؛ ألن اجلميع مل
فاطمة الزهراء وأمري املؤمن ن واألئمة
يروا األئمة  ،بل ويصرح يف شطر كالمه الثاين بأن الشيطان ممكن أن يتمثل هبم مطلقاً ،فأي
ملعون هذا ،وأي شياط ن يعون ما يقوله مث يتبعونه.
إنا هلل وإنا إليه راجعون ،بلينا بقوم ال يكادون يفقهون قوالً ،أنتم يا من غرقتم يف ظل العقل
 إن كان له حمل عندهم  -كيف تقولون إن الشيطان ميكن أن يتمثل باملعصوم ،فأين أنتم منالقرآن واألئمة وسالف الفقهاء.
ِ
قال تعاىل عن القرآن الكرمي والشياط ن﴿ :وما تَ نَ زلَ ْ ِ ِ
ين
ََ
ت به الشيَاط ُ
يَ ْستَ ِطيعُو َن﴾( ) .فإذا كان الشيطان ال يستطيع أن يتلفظ بآية واحدة كيف يتمثل بالقرآن كله،
وهذا مما قاله السيد أمحد احلسن يف البيان السابق ،حيث قال:
َوَما يَ ْنبَ ِغي لَ ُه ْم َوَما

ات
اد الس َم َاو ُ
(تقولون إن الشيطان يتمثل برسول اهلل حممد ﴿لََق ْد ِج ْئتُ ْم َش ْيئ ا إِ ّدا تَ َك ُ
ِ
ال َه ّدا﴾( ) ،واهلل يقول﴿ :وما تَ نَ زلَ ْ ِ ِ
ض وتَ ِخ ُّر ال ِ
ين
ْجبَ ُ
يَتَ َفط ْر َن ِم ْنهُ َوتَ ْن َ
ََ
ت به الشيَاط ُ
ش ُّق ْاأل َْر ُ َ
َوَما يَ ْنبَ ِغي لَ ُه ْم َوَما يَ ْستَ ِطيعُو َن﴾( ) .فإذا كان الشيطان ال يستطيع أن ينطق حبرف من القرآن،
فكيف يتمثل مبحمد وهو القرآن كله.

 الشعراء– 0 : مريم.20 – 12 : -الشعراء– 0 :
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ٍ
ِ
ار َعلَْي ِه إِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن﴾( ) ،من
﴿قُ ْل َم ْن بِيَ ِدهِ َملَ ُك ُ
وت ُك ِّل َش ْيء َو ُه َو يُج ُير َول يُ َج ُ
بيده ملكوت السماوات واألرض ،ما أنصفتم اهلل ،إذ جعلتم امللكوت بيد الشيطان ،وانتهكتم
حرمة رسول اهلل  ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم .) ( )...
وماذا يقولون هبذه الروايات الواردة عن آل بيت النبوة واليت تنصح من رأى رؤيا تفزعه بأن
يقول كذا وكذا ،وماذا يقول حول الروايات اليت تنصح املؤمن ن باألخذ باملبشرات واملنذرات ،و
 ...و  ...و ...
النقطة الثالثة:
حيث قال وهو يتكلم عن بطون القرآن( :ميكن االستدالل هبذه املسألة يف حال كون الباطن
مكشوف للةجميع) ،فباإلضافة إىل ما سبق من قول يف االستدالل ،نقول :أبطون القرآن مكشوفة
للةجميع ،سبحان اهلل.
شاء لَ ُقلْنَا ِمثْل ه َذا إِ ْن ه َذا إِل أَس ِ
ِ
اط ُير
َ
َ َ
َ
﴿ َوإِذَا تُ ْت لَى َعلَْي ِه ْم آيَاتُنَا قَالُوا قَ ْد َسم ْعنَا لَ ْو نَ َ ُ
ِ
ين﴾( ).
ْاألَول َ
سبحانه (حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتم خلفهم) ،ومثالك يف هذا (أبو حنيفة) .وهي
اه ُم اللهُ ِم ْن
اس َعلَى َما آتَ ُ
س ُدو َن الن َ
سنة من سنن اهلل سبحانه ،بل هي لقوله تعاىل﴿ :أ َْم يَ ْح ُ
ضلِ ِه﴾( ) .عمدوا إىل ما اختص به آل البيت  ،فقد ورد عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد
فَ ْ
يف مناظرته مع أيب حنيفة بعد أن قال( :وما يعلم جعفر بن حممد أنا أعلم منه ،وتسري

الرواية إىل أن تصل إىل قول اإلمام الصادق

له :أنت فقيه أهل العراق ؟ قال :نعم .قال:

فبما تفتيهم ؟ قال :بكتاب اهلل وسنة نبيه .قال :يا أبا حنيفة ،تعرف كتاب اهلل حق معرفته
وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال :نعم .قال :يا أبا حنيفة ،ولقد ادعيت علما ،ويلك ما جعل
اهلل ذلك إل عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ،ويلك ول هو إل عند الخاص من ذرية
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نبينا

قول اهلل

 ،وما ورثك اهلل من كتابه حرف ا ،فإن كنت كما تقول ولست كما تقول فأخبرني عن
 ،) ( )...فهو عند اخلاص من آل حممد

.

ْك إِذا قِسمةٌ ِ
ض َيزى﴾( ) .وواهلل لقد
وتقول إن القرآن وبطونه ظاهر ومنكشف للةجميع ﴿تِل َ
َْ
ات
استهزأمت كثرياً بالقرآن الكرمي ،وبآل حممد
اد الس َم َاو ُ
﴿لََق ْد ِج ْئتُ ْم َش ْيئا إِدا تَ َك ُ
ض وتَ ِخ ُّر ال ِ
ال َهدا﴾( ).
ْجبَ ُ
يَتَ َفط ْر َن ِم ْنهُ َوتَ ْن َ
ش ُّق ْاأل َْر ُ َ
أال لعنة اهلل على الكافرين( .ويل ملن شفعائه خصماءه) أيصدق اإلنسان هذا اهلراء ؟!!!
؟!!! أي مهزلة هذه .وإن كانت لكم
أمثل هذا االحتمال يطرح على كتاب اهلل وآل حممد
ضربة سابقة حيث قلتم البد لإلمام من طرح القرآن جانباً واآلخذ خبمرة األصول .احلمد هلل على
نعمائه وكثري بالئه.
مث يسوق االحتمال الثاين ،قال( :وإال فال ميكن معرفة الباطن إال مبعرفة املعصوم
يتم تصديقه إذا وافق قول املعصوم).

وحينئذ

وميكن رد هذه السفسطة بعدة نقاط ،منها:
 إن هذا هو الدور الصريح ،فمعرفة اإلمام تتم للناس من خالل استةجالء أسرار القرآنأنه كان أعلم الناس
وهذا من الثوابت التارخيية ،بل ومن أحد األدلة على والية أمري املؤمن ن
بكتاب اهلل (استغناء عن الكل واحتياج الكل إليه) ،ومن العةجيب أن يقع الكالم يف البديهيات،
ولكن اجلاهل يشك حىت يف البديهي وخري شاهد تفتح أسرار القرآن الكرمي ألمري املؤمن ن مع
اليهود والنصارى الذين كانوا يسألون ويدخلون اإلسالم وهي كثرية جداً ،أو مناظرة اإلمام
الصادق أليب حنيفة السابقة.
يف السنة اليت حج فيها هشام
وما ورد عن أيب الربيع ،قال( :حةجةجت مع أيب جعفر
بن عبد امللك وكان معه نافع بن األزرق موىل عمر بن اخلطاب ،فقال هلشام :يا أمري املؤمن ن،
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من هذا الذي يتكافأ عليه الناس ؟ فقال :هذا نيب أهل الكوفة ،هذا حممد بن علي بن احلس ن
بن علي بن أيب طالب .فقال نافع :آلتينه وألسألنه عن مسائل ال جييبين فيها إال نيب أو وصي نيب
أو ابن وصي نيب .فقال هشام :فاذهب إليه فسله فلعلك أن ختةجله .فةجاء نافع فاتكأ على الناس
فقال :يا حممد بن علي ،إين قد قرأت التوراة واإلجنيل والزبور
مث أشرف على أيب جعفر
والفرقان وقد عرفت حالهلا وحرامها قد جئت أسألك عن مسائل ال جييبين فيها إال نيب أو وصي
نيب أو ابن وصي نيب .فرفع إليه أبو جعفر

رأسه فقال :سل .فقال :أخربين كم ب ن عيسى

وحممد من سنة ؟ قال :أخبرك بقولي أم بقولك ؟ قال :أخربين بالقول ن مجيعاً .قال :أما بقولي

فخمسمائة سنة وأما بقولك فستمائة سنة .قال فأخربين عن قول اهلل تعاىلَ ﴿ :و ْسئَ ْل َم ْن
ِ ِ
ك ِمن رسلِنا أَجعلْنا ِمن ُد ِ
ون الر ْحم ِن آلِ َهةا يُ ْعبَ ُدو َن﴾( ) ،من الذي سأل حممد
أ َْر َسلْنا م ْن قَ ْبل َ ْ ُ ُ َ َ ْ

هذه اآليةُ ﴿ :س ْبحا َن
وكان بينه وب ن عيسى مخسمائة سنة ؟ قال :فتال أبو جعفر
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ْح ِ
بارْكنا َح ْولَهُ لنُ ِريَهُ
الذي أ ْ
رام إِلَى ال َْم ْسجد ْاألَق َ
َسرى بِ َع ْبده لَْي اال م َن ال َْم ْسجد ال َ
ْصى الذي َ
ِم ْن آياتِنا﴾( ) ،فكان من اْليات التي أراها اهلل محمدا حين أسري به إلى بيت المقدس
أن حشر اهلل األولين واْلخرين من النبيين والمرسلين ثم أمر جبرئيل

فأذن شفع ا وأقام

شفع ا ،ثم قال في إقامته حي على خير العمل ،ثم تقدم محمد فصلى بالقوم فأنزل اهلل
ِ
ِ
ك ِمن رسلِنا أَجعلْنا ِمن ُد ِ
ون الر ْحم ِن آلِ َه اة
ََ
ْ
تعالى عليهَ ﴿ :و ْسئَ ْل َم ْن أ َْر َسلْنا م ْن قَ ْبل َ ْ ُ ُ
يُ ْعبَ ُدو َن﴾( ) .فقال لهم رسول اهلل  :عالم تشهدون ؟ وما كنتم تعبدون ؟ قالوا :نشهد
أن ل إله إل اهلل وحده ل شريك له وأنك رسول اهلل أخذت على ذلك مواثيقنا وعهودنا.

قال نافع :صدقت يا ابن رسول اهلل يا أبا جعفر ،أنتم واهلل أوصياء رسول اهلل وخلفاؤه يف التوراة
وأمساؤكم يف اإلجنيل ويف الزبور ويف القرآن وأنتم أحق باألمر من غريكم) ( ) ،وهي كما ترى من
بطون القرآن الكرمي ،وأثبت اإلمام إمامته فيها على منكر له ،وغريها الكثري ،فهل من مدكر.
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 إن معرفة أسرار القرآن الكرمي مرتبطة ارتباط وثيق حبركة الظهور املقدس حبيث جند حرف نمن العلم من بدأ اخلليقة إىل قبيل الظهور فإذا بعث القائم
ضم هلا مخسة وعشرين حرفاً
فتستوي سبعة وعشرين حرفاً ،وهذا ما دلت عليه الروايات.
أنه يأيت ببطون جديدة للقرآن الكرمي ،واحلديث يف هذا كثري
إن أهم عالمات املهدي
جداً راجعها أخي القارئ الكرمي يف كتاب (النور املب ن يف أخبار الصادق ن) ،فقد أثبتنا هناك جزءاً
واليت يذكر فيها املمهد األساسي
منها .ولكن هاك هذه الرواية املروية عن اإلمام الرضا
لإلمام املهدي

واليت يقول فيها( :إن ادعى مدع أسالوه عن تلك العظائم التي يجيب

فيها مثله)( ) .فإن كان سؤال العظائم يف غري القرآن فال يصح أن يطلق عليه عظائم األمور وإن

كان يف القرآن فال ميكن أن يكون معروفاً (ال اليت جييب فيها من كان مبنزلته) أي مبنزلة اإلمامة
فالبد أن تكون هذه يف أسرار القرآن اليت مل يُتها إال اخلاصة من آل حممد.

إن إظهار أسرار القرآن الكرمي هو اإلعةجاز بعينه ،وهو باب فتحه اهلل آلل بيت النبوة ومهبط
هم
بل إىل اخلاص منهم ،واخلاصة من آل البيت
الرسالة ،أو كما قال اإلمام الصادق
األئمة األطهار االثين عشر واملهدي ن االثين عشر  ،وإظهار املعةجز ينقسم هنا إىل قسم ن:
أولهما :ما أخرجه السيد مبا أتاح له اهلل من فضل ونعمة فهو أول املهدي ن وأول املؤمن ن،
وهو  -أقصد هذا اإلعةجاز العلمي  -مبثوث يف كتاب املتشاهبات بأجزائه الثالث وتفسري سورة
الفاحتة واإلضاءات جبزيئيه ،وهو معروض فمن أراد الوقوف على هذا اإلعةجاز فليقصد إىل هذه
الكتب اليتيمة ،ويكفي السيد أمحد احلسن أنه حتدى اجلميع بعلومه اليت طرحها للناس فخبأ كل
واحد منهم رأسه يف جحر أظلم لكيال يرى النور.
ثانيهما :وهو ما أخذ به السيد بتفسري القرآن الكرمي وإظهار العقائد الصحيحة من خالل ما
املثبتة يف كتب الشيعة املعتربة ،ومنها يفتح اهلل على يديه مسائل ما
ورد من روايات آل حممد
عرفها تاريخ الشيعة اإلمامية .وقد ذكرت بعض التفصيل يف مقدمة (التفسري املقارن) ،أسأل اهلل
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تعاىل أن يوفقين إلمتامه وخدمة سيدي وموالي أبا القاسم حممد ووصيه السيد أمحد احلسن
املظلوم املهتضم.
إن من كانت لديه أدىن بصرية لعلم إن الكالم الذي بثه السيد أمحد احلسن يف كتبه وبياناته
وهو من نفس مشكاة آل حممد ومن ذلك األصل اإلهلي الذي كان يرتدد على لسان أمري املؤمن ن
وسيد املوحدين واحلسن واحلس ن واألئمة املعصوم ن .
ويف اخلتام أقول  -واحلق أقول لكم  :-يا قارئ ،هذه السطور ارجع ملا خرج من علم آل
حممد على يدي ويل اهلل السيد أمحد احلسن وأنصف نفسك ،فو اهلل إن تكربت فإن خصمك اهلل
تعاىل ،واعلم من اهلل ما ال تعلمون وأنا لكم ناصح أم ن.
النقطة الرابعة:
وهي تدور حول اإلخبار باملغيبات مثل سقوط صدام امللعون ،قال( :إن كان الكالم مبا هو
أهم من هذه القضية فهو رجم بالغيب).
أقول :ما أبقيت من شيء إال وانتهكته ،حىت أتيت إىل جزئيات ما أقره اإلسالم ،سبحان اهلل

واحلمد هلل الذي فضح أعداه ،الذي جعل الدنيا دار ابتالء ألوليائه ودار استدراج ألعدائه ،قل ما
تقول ،قل إن اإلخبار عن سقوط صدام مع حتديد الشهر وقبل مثانية أشهر تقريباً رمجاً بالغيب،
وإن إخبار السيد جمموعة من األنصار باالرتداد رمجاً بالغيب ،واخباراته املتكاثرة جلماعة األنصار
بأحداث منها املستقبلي مل تقع بعد وهي كثرية وقد دون قسم منها ،ومنها االخبارات الشخصية
اليت مل يطلع عليها إال الشخص نفسه من غري أن يعلم هبا أحد إال اهلل سبحانه ،ومنها
االخبارات املتكثرة اليت خيرب هبا السيد مبا يف النفوس واليت مل خترج إىل اللسان وال أرى ضرورة يف
ذكرها بعد أن مجع أحد اإلخوة كتاب امساه (كرامات وغيبيات) وهو من إصدارات أنصار اإلمام
.
املهدي
وننقل بعض الفقرات للقارئ عسى أن ينتفع هبا ،وأمساء أشخاصها يف الكتاب املذكور.
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بعد سقوط النظام الصدامي اجملرم أعطى أحد املراجع يف اخلارج وكالة إىل أحد الشخصيات
احلوزوية يف العراق ،فأخربنا السيد بأن هذا املرجع عنده أهداف يريد قضاءها بواسطة ذلك الوكيل
مث سيغدر به وينقلب ضده وسيسحب الوكالة ،فأرسل السيد أمحد احلسن رسالة إىل ذلك
(الوكيل) حيذره فيها من ذلك املرجع ونصحه يف بعض األمور اليت تتكفل خبالصه من تلك
املشكلة يف املستقبل ولكن...
قد كان ما كان مما لست اذكره

فظن خرياً وال تسائل عن اخ ِرب

يف أحد األيام كنا جالس ن فسأل األنصار السيد أمحد احلسن أن يشرح شيء من اآليات
القرآنية ،فسكت عنهم مث عادوا فقال هلم :ال نبدأ بالدرس ونقطعه فسوف يأتينا زائر أو ضيف
من بعيد ،وبعد ثالث دقائق تقريباً دخل أناس من حمافظة الناصرية وعندهم أسئلة فمن كان
مراقب السيد أمحد عرف إخباره الغييب.
عندما فهمت الدعوة وصدقت هبا أردت الذهاب إىل أهلي وعشرييت ،فقال يل السيد أمحد:
إهنم سيصدقون الدعوة أول األمر وسوف يقومون معك ولكن بعد مدة سوف جيلسون أي
يقعدون عن النصرة  ...وفعالً كما أخربين السيد عندما بلغتهم فرحوا بذلك وقالوا كلنا معك
ولكن بعد أن امتحنهم اهلل بشيء يسري قعدوا مع القاعدين إال قليل منهم ،وال حول وال قوة إال
باهلل العلي العظيم.
يف أول الدعوة أخربت جمموعة من الناس بقضية رسول اإلمام املهدي فصدق ثالثة منهم
وفعالً جاءوا وأخذوا إصدارات ،وملا قابلت السيد فقال :ستلحقها صيحة شيطان ،وسبحان اهلل
ارتد الثالثة .وهذا اإلخبار حدث معي ومل يدون يف (الكرامات والغيبيات).
 .ولكن يا قارئي
ومن أراد الرجوع للكتاب فموجود يف حسينيات أنصار اإلمام املهدي
لنعرج قليالً مع هذا املتحذلق ونسري على اخلط الذي رمسه لنفسه ليتضح األمر أكثر.
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نقول :إن ورود غيبية الروم يف القرآن الكرمي﴿ :غُلِب ِ
وم
ت ُّ
الر ُ
َ
بَ ْع ِد غَلَبِ ِه ْم َسيَ غْلِبُو َن﴾( ) ،أيضاً رمجاً بالغيب.

فِي أَ ْدنَى ْاأل َْر ِ
ض َو ُه ْم ِم ْن

بقوله تعاىلَ ﴿ :وَما ُم َحم ٌد إِل
وإخبار القرآن بارتداد املسلم ن بعد استشهاد الرسول
( )
َر ُس ٌ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه ُّ
ات أ َْو قُتِ َل انْ َقلَْبتُ ْم َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم ، ﴾...أيضاً رمجاً
ول قَ ْد َخلَ ْ
الر ُس ُل أَفَِإ ْن َم َ
بالغيب.
إن إخبارات رسول اهلل

الغيبية ومنها اإلخبار عن سرية األئمة

بالغيب.
إن إخبارات أمري املؤمن ن

واملهدي كلها رمجاً

الغيبية حىت ألف بعضهم كتاب كان رمجاً بالغيب.

بأن األمر يؤول إىل صاحب القبة الصفراء أي املنصور
وإخبار اإلمام الصادق
الدوانيقي ،كان رمجاً بالغيب أيضاً  ...اخل.
فإن أقر إن هذا كان كله رمجاً بالغيب فقد خرجت عن دين اهلل ،وإن قال هي إمداد غييب
ظاهر ملن أراد النظر إليه.
إهلي ،بانت خبث السريرة وانكشف النفاق على لسانك ،وإال فهو ٌ
وقوله( :ووقوع خالف ما يقولون أوضح دليل).

أقول :الظاهر أن روحاً خبيثة تسكن جنيب هذا املنافق الراد على اهلل ورسوله ،يرد عليهم

ليتسىن هلا اجللوس على كرسي الزعامة ،فانظر ملا خطه هذا الشخص من خمالفة صرحية آلل البيت
مورد تردد وشك.
فيةجعل الثوابت ُ
وسبحان اهلل وقعت خمالفة اإلسالم من هذا املنافق يف الكربى والصغرى ،ففي الكربى أي
يقول لوال آية يف القرآن ألخربتكم مبا ...
املبدأ العام إن الشيعة أقروا البداء ،بل إن علياً
والشيعة بأمجعها تقر البداء تبعاً للقرآن ،الذي يثبت هذا املبدأ ،وإال فحادثة نيب اهلل موسى الكليم
ِ
ين
اليت أثبتها القرآن الكرمي تصرخ بوجه هذا املنافق ،حيث يقول تعاىلَ ﴿ :وَو َ
اع ْدنَا ُم َ
وسى ثَالث َ
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ِِ ِ
اها بِع ْش ٍر فَ تَم ِمي َق ُ ِ ِ
ارو َن ا ْخلُ ْفنِي فِي قَ ْوِمي
ين لَْي لَةا َوقَ َ
لَْي لَةا َوأَتْ َم ْمنَ َ َ
ال ُم َ
وسى ألَخيه َه ُ
ات َربِّه أ َْربَع َ
وأ ِ
ِِ
ِ ِ
ين﴾( ) .فهل تكذب موسى جهراً عياناً أم تكذب القرآن ،نعم
َ ْ
يل ال ُْم ْفسد َ
َصل ْح َول تَ تب ْع َسب َ
أنا  -العياذ باهلل من األنا  -على يق ن بعد جوابك أنك لو كنت يف قوم موسى لكنت أول
املبادرين لفعلهم.
وخذ من حديث أهل البيت

يا قارئي ما ورد عن الفضل بن يسار ،عن أيب جعفر

 ،قال ...( :فإذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم [به] فقولوا :صدق اهلل،

وإذا حدثناكم الحديث فجاء على خالف ما حدثناكم به فقولوا :صدق اهلل تؤجروا

مرتين)( ) .هذا يف الكربى.

وأما يف الصغرى فنقول :أليس هذا البهتان بعينه ،فيا من حترف الكلم عن مواضعه ،وتقلب
املوازين؛ ألنك منكوس ،يا من تغش الناس البسطاء بشعارات براقة وأمساء رنانة ،فقلوبكم قد
انطوت على كذب كبري ونفاق جسيم ،وإال فمىت قال السيد أمحد احلسن يف حديث أو خطبة أو
ما شاكل ذلك مث حدث خالف ما أخرب .فإنا هلل وإنا إليه راجعون ،ولعنة اهلل على الكافرين.
ورد عن رسول اهلل

( :للمنافق ثالث خصال :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا

ائتمن خان) ( ) .نالحظ هذه اخلصال الثالث يف هذا الشخص ،فقد كذب على القرآن يف أكثر
فرأيناه يذرو
من مورد وعلى آل البيت  ،وقد خان األمانة اليت أأمتنها اهلل إياه يف األئمة
الروايات ذرو الريح للهشيم ،وقد أُمر بالتسليم هلم مث خان األمانة اليت محلها الناس إياه ،وقد
رأيت يا قارئي ما رأيت من كالمه ،مث أنه نصب نفسه إماماً للناس ووعدهم أن يصلهم إىل احلق،
.
ومواجهة املهدي
 ،اجلنة) ،فإذا هو جيرهم إىل العداء آلل حممد
(اإلمام املهدي
أما عن ادعاه أن اجملان ن أخربوا بسقوط صدام فال يعدوا أن يكون هذراً .وإال فإن أي
شخص له نصيب من العقل يعرف تفاهة مقولته ،فمن كان يصرح بسقوط صدام قبل أشهر -
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مثانية أشهر تقريباً  -وحيدد الشهر الذي سوف يسقط فيه  -شهر صفر  -الكل ممن كان له
نصيب من العقل كما أسلفنا يقطع بأن هذا من االخبارات الغيبية.
والعةجيب أن الناس حىت آخر أسبوع من سقوط صدام يقولون إن األمر مدبر كأحداث
التسع ن وسيرتكون صدام بعدها ،بل إن قسماً من الناس مل يصدق باخلرب حىت بعد سقوطه إىل
أن مر يوم أو يومان على اخلرب ،واألعةجب إن هذا احلدث مل مير عليه الليايل واأليام لكي يكون
حمتاجاً للنقل والشهود فاجلميع يتذكر سقوط هذا امللعون ،ويتذكرون إن الناس حىت آخر يوم ن
كانوا يبعثون أبناهم إىل قوات اجليش إىل آخر يوم ن ختاف الناس من التكلم مع النظام املقبور.
النقطة اخلامسة:
قال( :فضالً عن ضعف سند أغلب الروايات هبذا اخلصوص).
سبحان اهلل ،كان األمر ترميز إىل حد هذه الفقرة فلم يطعن بشكل صريح بروايات آل البيت
توصل سارق لقب األئمة :
إىل أن وصل إىل هذه النقطة ،فلنرى ملَ َّ

أولا :إنه كذب على اهلل ورسله واألئمة ،مث كذب على الناس الذين جعلوه حمط ثقة ،وإال
نسبت الضعف إىل أغلبها .فإن كنت مل تتحقق لعنك اهلل ألنك تريد
فأين هذه الروايات اليت
َ
ورواياهتم ،وإن كنت حققت يف الروايات فقد كذبت على اهلل
صرف الناس عن آل البيت
ورسوله ( )؛ ألن أغلبها صحيحة.
ثانيا :إن كنت كما تدع لكفيت نفسك والناس الضاللة ،وكفيتنا مؤونة الرد عليك وعلى
ال يطرحون حديث شريف ،وال أعين
إبطال ضاللتك؛ ألن منهج القرآن الكرمي وآل البيت
هبذه النقطة من أنتحل غري حمله  -حازم السعدي -؛ ألنه كما تقدم نبذ الكتاب وحديث أهل
وال يعدهم حةجة بل هي أدلة ساذجة يف نظرة ،فالكالم للمسلم الذي يعترب كتاب
البيت
دليل شرعي.
اهلل وحديث أهل البيت

 -وقد تبين أنه ال يعرف الحديث الشريف ،ولم يرجع إليه بدليل حديث صفوان الجمال الذي سبق في هذا البحث.
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قال تعاىل﴿ :يا أَيُّها ال ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَبٍأ فَ تَب ي نُوا أَ ْن تُ ِ
صيبُوا قَ ْوم ا بِ َج َهالَ ٍة
َ َ
َ َ
َ َ
ََ ْ
( )
ِِ
فَ تُ ْ ِ
التب ن ال
ين﴾  .أنصت إىل اآلية القرآنية ،فغاية ما تأمر به هو َّ
صب ُحوا َعلَى َما فَ َعلْتُ ْم نَادم َ

الرفض بل وال حيق ألحد أن يرفض رواية ،فقد ورد عن آل البيت املنع بل احلرمة عن رد الرواية
وإن كان من كاذب ،ففي رواية صحيحة السند عن سفيان بن السمط ،قال( :قلت أليب عبد اهلل
 :جعلت فداك ،يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث باحلديث فنستبشعه .فقال
أبو عبد اهلل

 :يقول لك إني قلت الليل أنه نهار والنهار أنه ليل ؟ قلت :ال .قال :فإن

قال لك هذا أني قلته فال تكذب به فإنك إنما تكذبني) ( ).

 :إن الرجل يأتينا من قبلكم
وورد يف حديث صحيح آخر قال( :قلت أليب عبد اهلل
:
فيخربنا عنك بالعظيم من األمر فتضيق لذلك صدورنا حىت نكذبه .فقال أبو عبد اهلل

أليس عني يحدثكم .قلت :بلى .فقال :فيقول لليل أنه نهار والنهار أنه ليل ؟ فقلت :ال.

قال :فردوه إلينا فإنك إذا كذبته فإنما تكذبنا) ( ).

بل ال حيق ملن طالع حديثهم أن يقول بالتضعيف أو اجلرح ،فاملخالف أو واقفي واخلارجي
 ،قال :مسعته
أو عن أيب عبد اهلل
الكل تؤخذ روايته ،عن أيب بصري ،عن أيب جعفر

يقول( :ل تكذبوا الحديث أتاكم به مرجئ ول قدري ول خارجي نسبه إلينا فإنكم ل تدرون
لعله شيء من الحق فتكذبون اهلل

فوق عرشه) ( ).

واألحاديث يف هذا اجملال كثرية.
ثالث ا :إن أغلب الروايات اليت استدل هبا األنصار على رسالة السيد أمحد احلسن اليماين
املوعود قد أوردها الفقهاء من قبل وقبلوها وصححوها ،من أمثال السيد الشهيد حممد الصدر
املوسوعة املهدوية ،والسيد حممد باقر الصدر ،وغريه.
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مث بعد هذا وخوفاً من افتضاح أمره ملن يبحث يف األمر ،قال حازم السعدي( :وإن مت  -أي
السند  -فإنه قابل لالنطباق على مصاديق كثرية ،فيكون االستدالل على هذا املصداق).
أي شيطان هذا الذي يوسوس لك ،أنصت يا قارئ هذه السطور كيف يطعن هذا اجلاهل
ِ
ين يَتبِعُو َن الر ُس َ
ول النبِي ْاأل ُِّمي ال ِذي يَ ِج ُدونَهُ
بشريعة السماء ،يقول إن قول القرآن﴿ :الذ َ
م ْكتُوبا ِع ْن َد ُهم فِي الت وراةِ و ِْ
األنْ ِج ِ
يل .) (﴾...يقول إن من قال هبذا القول كان باطالً وال تلزمهم
َ
ْ
َْ َ
احلةجة عليه الحتمال أن ينطبق على غري ،لذا فاليهود والنصارى معذورين إذا مل يدخلوا يف دين
اإلسالم ،بل الذي عندهم أمحد والوارد اسم حممد فلهم احلق على قول هذا اجلاهل .فإنا هلل وإنا
إليه راجعون .فأي قول يقول القرآن ليحتج على اليهود والنصارى لورود اسم النيب حممد

ومسكنه يف كتبهم (ب ن جبلي أحد وإير) ويُلزمهم اهلل تعاىل هبذه احلةجة حيث يقولَ ﴿ :ولَما
ِ
ْكتَ ِ
ِ
ِ ِ
جاء ُهم رس ٌ ِ ِ ِ ِ
ب الل ِه
ول م ْن ع ْند الله ُم َ
اب كتَا َ
ين أُوتُوا ال َ
َ َ ْ َُ
ص ِّد ٌق ل َما َم َع ُه ْم نَبَ َذ فَ ِري ٌق م َن الذ َ
( )
َوَراءَ ظُ ُهوِرِه ْم َكأَن ُه ْم ل يَ ْعلَ ُمو َن﴾ .
ِ ِ
شرا بِر ُس ٍ
َح َمد﴾( ) .ومل يقل هلم اإلجنيل حممد
اس ُمهُ أ ْ
ول يَأْتِي م ْن بَ ْعدي ْ
ويقول تعاىلَ ﴿ :وُمبَ ِّ َ
بل أمحد .أنت مبطابقة االسم أعطيتهم العذر فكيف باملفارقة ،احلالة نفسها تعاد اليوم ولكن
 ،واألئمة من بعده،
بدرجة أوضح وأجلى ،فقد ذكر رسول اهلل يف وصيته ،وأمري املؤمن ن
السيد أمحد احلسن باسم املطابق أمحد ،وقد أنكرت يا (حازم السعدي) حديثهم فكيف لو
جاءك ما جاء لليهود والنصارى مثالً باسم حممد بدل من أمحد.
ومن هذا يظهر أنه ألعن من اليهود والنصارى ،أي واهلل ألعن من اليهود والنصارى ،فلقد أقر
النصارى بالقرآن حةجة وهذه أسئلتهم موجود يف االنرتنيت يسألون عن إثبات الدعوة من القرآن
وصفاته
واإلجنيل والتوراة .هذا مما مضى ومن واقعنا الروايات اليت تذكر اإلمام املهدي
فهل األئمة وضعوها عبثاً وحاشاهم ،أم وضعوها لكي يستدل هبا الناس
اجلسمية وهيئته
على إمام زماهنم ومقتداهم اإلمام املهدي (أرواحنا لرتاب مقدمه الفدى) ،وإن كان هذا األمر ال
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ولو كنت من أتباعهم ملا أنكرت حةجية القرآن
يهمك؛ ألنك لست من أتباع أهل البيت
واحلديث الشريف ،ولو كنت من أتباعهم الستشهدت بآية أو حديث على كالمهم ،ولو كنت
من أتباعهم ملا رددت حديثهم ،ولو كنت من أتباعهم ملا رفضت وصي خامتهم و  ...و  ...و
ليستفيد منها شيعتهم هذا يف الواقع
 ...ولكن هذه الروايات جاءت على لسان آل البيت
املعاش.
سيبعث رسول إىل أهل مكة يسمى حممد
أما فيما يأيت فالروايات اليت ذكرت إن اإلمام
ذو النفس الزكية ،فيقتله أهل مكة ب ن الركن واملقام ومل تذكر الرواية من الصفات واملميزات غري
شيئ ن :األول االسم (حممد) ،والثاين أنه غالم ،أظنك تعيد القول (هذا االسم والعمر قابل
لالنطباق على مصاديق كثرية) فتكون من أوائل القاتل ن له كما سامهت اليوم بقولك( :ارجع يا
ابن فاطمة من حيث أتيت فالدين خبري) ،بل إنك أحد املسامه ن لقتل حممد ذو النفس الزكية.
وأرايتكم إن احلس ن أصيب من يوم السقيفة.
ويستمر إىل أن يصل إىل طامة كربى حيث يقول( :ولنتذكر مضمون قول مساحة السيد
احلسين أنه من قلدين على أساس احلسين فتقليده باطل).
أال لعنة اهلل على الظامل ن أين ما حلوا وكيف ما كانوا ،يسوقون هذا االعتقاد سوق
املسلمات ،انظر لقوله( :فتقليده باطل) ،وال يقول( :فاعتقاده باطل) ويف جهنم وساءت مصرياً؛
ألنه بال دليل.
فهذا النفاق الذي جبلوا عليه وهذه االزدواجية حبيث يظهرون شيء ويبطنون خالفه ،يقولون
فيما بينهم هذا احلسين املوعود و  ...و  ...و  ،...فإذا وصلوا ملن يطالبهم بالدليل انقلبوا على
ِ ِ
ْح ِّق َش ْيئ ا﴾( ).
أعقاهبم وقالوا نتمىن ذلك ﴿ َوَما يَتبِ ُع أَ ْكثَ ُرُه ْم إِل ظَنّا إِن الظن ل يُغْني م َن ال َ

وسبحان اهلل الرواية اليت ذكرت احلسين مشكوكة املضمون بل ورمبا يقع فيها املنع أيضاً.
لكنهم يأخذون هبا؛ ألهنا موافقة ألهوائهم وخترصاهتم ،يف ح ن توجد عشرات الروايات الدالة
على السيد أمحد احلسن ال يأخذون هبا؛ ألن هذا االعتقاد ما تريده النفس والشيطانَ ﴿ ،ولَ ِو
 -يونس. 1 :
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ات بع الْح ُّق أ َْهواء ُهم لََفس َد ِ
اه ْم بِ ِذ ْك ِرِه ْم فَ ُه ْم َع ْن
ت الس َم َاو ُ
ض َوَم ْن فِي ِهن بَ ْل أَتَ ْي نَ ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
ََ َ َ َ ْ َ
ضو َن﴾( ).
ِذ ْك ِرِه ْم ُم ْع ِر ُ
تعقيب :ولنا وقفه يف اخلتام مع كلمة آية اهلل اليت أطلقها على نفسه ،فقد تب ن أهنا خمتصة
وال ميكن حبال أن يسمى هبا أحد إال كاذباً ،وقد نشر هذا يف بيان لسيدي
بآل البيت
فراجع ،ولكن هنا نقول :أميكن أن ينكر آية اهلل كتاب اهلل ؟!!! أميكن أن
مهدي آل حممد
ينكر آية اهلل حديث رسول اهلل ؟!!! أميكن أن ينكر آية اهلل رؤية املعصوم ن باملنام ؟!!! أميكن أن
ينكر آية اهلل التدخل اإلهلي ؟!!! أميكن أن ينكر آية اهلل طرق الغيب ؟!!! أميكن أن ينكر آية اهلل
طرق الغيب ؟!!! لكين أقول لكم إن هكذا شخص هو آية فعالً لكن آية من آيات الشيطان ال
الرمحن.
تعقيب آخر :إىل من غرر هبم ،إن كان استفتاء حممود احلسين الصرخي وافياً كما ادعيتم

فلماذا هذا العدول عنه إىل غريه ؟ وما يسمى ختبطه فيه ؟ وملاذا هذا السكوت بعد أن طالبه
الشيخ ناظم العقيلي باإلتيان بدليل كالمه ؟ ودليل أصوله ؟ ودليل قوله بالتقليد ؟ فضالً عن
غريها الكثري الكثري ،راجع عزيزي القارئ كتاب (اإلفحام ملكذب رسول اإلمام) للوقوف على أي
الفريق ن أحق باإلتباع ومن هو ﴿أَولَى بِ َها ِ
صلِيّا﴾( ).
ْ
***
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اخلامتة
ويتحصل مما مضى أن إنكاره  -حازم السعدي  -هو إنكار للرسالة احملمدية وإنكار لالئمة
؛ ألن األدلة اليت استدل هبا السيد أمحد احلسن هي أدلة الرسول واألئمة ،جاء بالقرآن
الكرمي ،وحديث األنبياء واألئمة ،واإلخبارات الغيبية ،وإظهار اإلعةجاز بنوعيه العلمي واملادي ...
اخل.
وأخرياً أنصح حممود احلسين أن يضع شخص يفقه شيء ،ويعي ما يقول ،ال أن يضع من
ينكر دين اهلل مجلة وتفصيالً ،ويعلن كفره لكل من طالع كالمه بإنصاف ،فهو من قوم ال مييزون
ب ن الناقة واجلمل ،وإن كان قد سب األنصار ووصفهم بالغباوة فنحن ال نقول عن من سار على
دربكم أغبياء ،ولكنهم أناس مغرر هبم ،فقد أومهتموهم أنكم على احملةجة البيضاء والصراط
املستقيم ،وخدعتموهم بألفاظ وعبارات ،وعما قريب ستكشف احلقيقة كلها ،وقد كشفت
أما من
حقيقتك وبان زيفك .فنسأل اهلل هلم اهلداية ،مل أحب أن يدخل يف درب آل حممد
ت َما فِي ْاأل َْر ِ
ت بَ ْي َن قُلُوبِ ِه ْم﴾( ).
ض َج ِميع ا َما أَل ْف َ
أنكرهم يف الذر األول ف ﴿لَ ْو أَنْ َف ْق َ
ويف اخلتام أقول للسيد حممود احلسين الصرخي :اللهم اشهد بأنا بلغناه ولكنه أغلق الباب،
وبعثنا له رسائل اهلداية ومنعها منه وكالءه ،ونقول للناس اللهم اشهد بأنا عرفناهم حةجر العثرة
 ،فاحلمد
الذي يسد باب امللكوت ،ومينع املاء أن خيلص إىل الزرع كما قال عيسى بن مرمي
هلل على كثري نعمائه وبالئه ،اللهم ما بنا من نعمة فمنك ،ال إله إال أنت سبحانك إين من
الظامل ن.
واحلمد هلل وحده ،احلمد هلل وحده ،احلمد هلل وحده.
***

 -األنفال.1 :

