إصدارات أنصار اإلمام املهدي

 /العدد ()36

واقفة عصر الظهور

بقلــم
عالء رزاق األسدي

الطبعة الثانية
 3411هـ  1031 -م

ملعرفة املزيد حول دعوة السيد أمحد احلسن

ميكنكم الدخول إىل املوقع التايل :
www.almahdyoon.org

اإلهداء
إىل عبد اهلل الرضيع
أهدي هذه الكلمات ...
فأضفين سيدي بأحسن ضيافة ..
إىل سيدي وموالي اإلمام املهدي

..

أهديك هذه الكلمات وأنت املتفضل بالقبول ..
يا وقاية اهلل وسرته وبركته
أغثين  ..أدنين  ..أدركين
صلين بك وال تقطعين ..
خادمكم احلقري
 /3ذي القعدة 3411 /هـ  .ق

كـلمــة ..
[بسم اهلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم،
كلمة أحتصن هبا من شر أعدائي من األنس واجلن ،وأتقوى هبا وانتصر على اجلاحدين والكافرين
من األنس واجلن أمجعني] ( ).
) على مدى حوايل
من خالل معاصريت هلذه الدعوة املباركة (دعوة السيد أمحد احلسن
ثالث سنوات ،كانت عبارة (ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم) من أكثر العبارات اليت ترتدد
على مسامعي ولساين ،فكلما حتدثت مع أحد من األنصار حبديث فالبد أن تسبق هذه العبارة
لسانه يف الكالم ،أو جتدها تتكرر يف أكثر من موضوع ويف أكثر من مناسبة ،فكأمنا أصبحت
هذه العبارة هي شعاراً هلم من حيث ال يشعرون.
فعندما تدخل  -عزيزي القارئ  -داخل النظام اجملتمعي ألنصار هذه الدعوة ،جتد نفسك
وقد دخلت يف جمتمع بسيط خايل من التعقيدات ،جمتمع جعل نور اهلل طريقه يف احلياة ،وجعل
من أولياء اهلل قادة هذا الطريق.
 ،ولعلي ال أغايل
جتد أناساً بسطاء قد مجعهم حبهم ألولياء اهلل ،ووحدهم أمر القائم
،
أذا قلت أن  %99من حديث أنصار هذه الدعوة هو ما يدور عن قضية اإلمام املهدي
حىت أصبح صاحب هذا االمر هو غذائهم وشراهبم واهلواء الذي يتنفسون.
 ،هذا
وأين ألجد نفسي (واألنصار كذلك) ،ال حيلو لنا حديث إال بذكر اإلمام املهدي
ما ال جتده عزيزي القارئ يف غريها من الدعوات ،حىت وإن قلت بأن كثرياً من الناس يلهجون
 ،فصدقين ليس كهؤالء  ..هؤالء (األنصار)
بذكر اإلمام ،ويكتبون يف موضوع اإلمام املهدي
بالنسبة إليهم جمرد ذكر أكادميي ،أو موضوع حبث ،أو حديث
مل يعد ذكر اإلمام املهدي
تفرضه مناسبة معينة ،بل أصبح ذكره عندهم حالوة وشوقاً ونعمة إهلية ال يستشعرها من هو
 -المتشابهات – للسيد أحمد الحسن

 :المقدمة.
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 .وقد
خارج هذه الدعوة ،كأمنا أصبح اإلمام خيصهم وحدهم وليس لغريهم حصة يف ذكره
واليت يتناقلوهنا بينهم من األمور املعتادة واليت
أصبحت الرؤى الصادقة والكشوفات باألئمة
ال يكاد خيلو حديث منها بني أي من هؤالء االنصار.
جتدهم جمتمع إهلي بسيط يتسابق أنبياء اهلل للفوز به أو التشرف خبدمته ،ولكن اهلل تبارك
وتعاىل قد ادخر هذا اجملتمع ملن ادخره ليقيم دولة اهلل يف أرضه.
فإنك جتد أحدهم مل يعد يرى هلذه احلياة معىن إن مل توظف خلدمة قضية اإلمام املهدي،
وجتده أيضاً ال يرى لنفسه وجوداً بدون هذه الدعوة املباركة ،حىت صاروا يستبشرون بكل كلمة
تصدر عن قائدهم ويفرحون بكل معلومة جديدة أو طرح جديد أو توضيح لرواية من روايات
كانت قد احتفظت بسرها طوال فرتة التشيع.
أهل البيت
فهؤالء قوم بدأوا يسريون يف طريق التكامل رجوعاً إىل خالقهم وبارئهم ،وطريقهم يف هذا
.
من به اهلل تعاىل عليهم بإتباعهم وتصديقهم لرسول اإلمام املهدي
الرجوع هو الفتح الذي ّ
فعلى اهلل توكلوا وربطوا األحزمة واستعانوا به على عبادته واستقووا به على طاعته ،فكان شعار (ال
حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم) شعارهم ودثارهم ومنهجهم يف هذه احلياة.
واحلمد هلل وحده وحده وحده.

مقدمة ..
على مدى تاريخ
ال تزال قضية الواقفة من أخطر القضايا اليت واكبت أئمة أهل البيت
التشيع حيث كانت تأخذ شكالً معيناً يف فرتة ،مث تنسلخ وتأخذ شكالً آخر يف فرتة أخرى،
كل يف
لكنها كانت دائماً تؤدي إىل نتيجة واحدة أال وهي معاناة لويل اهلل وحجته على خلقه ٌ
زمانه.

بارتداد األمة عن وصيه وخليفته علي بن أيب
فقد ظهرت مباشرة بعد وفاة رسول اهلل
وقالوا( :مات رسول اهلل ومل يوص ألحد من بعده فهو خامت الرسل وال ويل هلل وال
طالب
نفر يسري ،فكان منهم ما ميكننا تسميته (وقوفاً على والية الرسول
وصي بعده) ،وثبت معه
دون االمتداد إىل أوصياءه).
 ،ووقف الكيسانية على حممد بن احلنفية ،ووقف
بعدها وقف السبأية على اإلمام علي
،
 ،واإلمساعيلية قالت بإمامة إمساعيل ابن اإلمام الصادق
الناووسية على اإلمام الصادق
) هو قائم آل حممد وإنه مل
وقالوا بأنه (أي الكاظم
والواقفة وقفوا على اإلمام الكاظم
مدعية بأن
قالت مجاعة بإمامة أخيه أمحد بن موسى الكاظم
ميت ،وبعد اإلمام الرضا
عدلت مجاعة عن
كان قد أوصى إليه باإلمامة !! وبعد اإلمام اجلواد
اإلمام الرضا
إىل القول بإمامة أخيه موسى بن حممد (وهو امللقب باملربقع) ،وبعد وفاة
إمامة علي اهلادي
قالت مجاعة بإمامة ابنه حممد (وهو امللقب بسبع الدجيل الذي تويف يف حياة
علي اهلادي
كانت مجاعة تقول بإمامة أخيه جعفر بن
) ،ويف حياة اإلمام احلسن العسكري
أبيه
تفرقت الشيعة حىت جاوزت
علي اهلادي (امللقب جبعفر الكذاب) ،وبعد وفاة اإلمام احلسن
العشرين فرقة.
 ،فقد كان
ولكن من أخطر مراحل هذا االحنراف عن ويل اهلل هو ما واجهه اإلمام الرضا
وما رافق ذلك من ظروف (أمنية)
هذا االحنراف يف أشد قوته وحماربته لوصي رسول اهلل
حتت اإلقامة اجلربية من
من قبل احلاكم الظامل ،فقد كان
مشددة كان يواجهها اإلمام
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قبل هارون الالرشيد (لعنه اهلل) ،ودخول وخروج أصحابه عليه كان من الصعوبة مبكان إىل درجة
أنه كان يتصل هبم من خالل الكتب فقط ،مما زاد يف صعوبة االمتحان الذي واجهته شيعة ذلك
.
الزمان فعدل عنه (خلق كثري) كان من ضمنهم كبار صحابته وصحابة أبيه
يف تلك األيام ،متثل يف
إضافة إىل ذلك ،فقد أضيف مصدر ضغط إضايف على اإلمام
على أعقاهبم وحماربتهم العلنية حلق اإلمام الرضا
انقالب أكابر علماء الشيعة ووكالء أبيه
وتأليب الناس ضده ،وحماولتهم إطفاء نوره حبجج واهية
باإلمامة من بعد أبيه
وأحاديث موضوعة ونسياهنم أو تناسيهم للروايات واألحاديث والوقائع اليت وردت عن آباءه
يف (إثبات حقه) باإلمامة أو تأويلهم لتلك الروايات واألحاديث حسب أهوائهم وخترصاهتم.
وهذا البحث يعرض بشيء من االختصار هلذه الفتنة اليت حلت بالشيعة ملا هلا من شبه
،
وتطابق (وتذكري) ملا منر به اليوم من (وقوف) الكثري من الشيعة على إمامة اإلمام املهدي
وحماربة بعضهم لوصيه وخليفته من بعده
ونكراهنم لوصية رسول اهلل للمهديني من ولده
يف إثبات إمامتهم
 ،من بعد ما جاءهم بأدلة وحجج آباءه
السيد أمحد احلسن
ووصايتهم لرسول اهلل  ،وهذا ما نستعني باهلل على إثباته يف هذه الصفحات.
يف بيانه ملنهجه يف هذه الدعوة املباركة حيث
وأود اإلشارة هنا إىل قول السيد أمحد
قال[ :ألن أدليت كأدلتهم  -األنبياء واملرسلني واألئمة  -ومل أجتاوز طريقتهم يف إثبات دعواهم
إن صاحب احلق يعرف بالوصية ومعرفة احملكم واملتشابه .) ( ]...
وقد أخرب األئمة
منهم وطريقة معاجلته هلذه الفتنة وإثبات
فاملتتبع لقضية الواقفة وموقف اإلمام الرضا
يف إثبات
حقه باإلمامة جيدها عينها الطريقة واألسلوب الذي هنجه السيد أمحد احلسن
حقه ،وأنه وصي من أوصياء رسول اهلل

 ،واإلمام من بعد اإلمام املهدي

( ...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) ( ).
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وأنا (وأعوذ باهلل من األنا) مل أأت بشيء جديد يف هذا البحث ،بل الذي يتتبع قضية السيد
وما كتب فيها من بيانات وكتب وخطب جيد فيها الكثري من اإلشارات
أمحد احلسن
من ظلم وحيف من قبل املنحرفني (علماء
واالحتجاجات مبا جرى على اإلمام الرضا
هي هي األدلة اليت أحتج هبا
الضاللة وأتباعهم) ،وكذلك جيد الكثري من أدلة دعوة السيد
وأصحابه الثابتني معه على الناس .فما كان من حبثي هذا سوى تذكري وحصر
اإلمام الرضا
بعدما كانت جمرد (إشارات)
(بعض األدلة) ومقارنتها بشيء من التفصيل بأدلة السيد
وردت يف إصدارات هذه الدعوة املباركة.
***

الواقفة يف زمن الرضا

ويف زمن الظهور املقدس

(أول من ابتدع فكرة الوقف وأظهر االعتقاد هبا وروج هلا بني الشيعة هم :علي بن أيب محزة
البطائين ،وزياد بن مروان القندي ،وعثمان بن عيسى الرواسي ،وهؤالء من أصحاب اإلمام
وادعوا بأنه حي مل ميت ،وأنه هو
ذهبوا إىل الوقوف على اإلمام الكاظم
الكاظم
 ،وأن غيبته كغيبة موسى بن عمران عن قومه ،ويلزم على ضوء هذا
القائم من آل حممد
) ( ).
اإلدعاء عدم انتقال اإلمامة إىل ولده اإلمام الرضا
وهنا بدأت الفتة بإظهار رأسها (علماء الدين املنحرفني) ،أو قل الذين اختذوا لباس الدين
سالحهم يف إضالل الناس وحماربة أولياء اهلل ،وهذه سنة اهلل يف اخللق ،فكان أشد ما عاىن منه
األنبياء واملرسلون على مر الزمان هو ما كانوا يالقونه من علماء األديان املتزيني بلباس الدين،
) مل يكونوا أناساً عاديني ،بل كانوا يروون عنه وعن آباءه ،
(فأصحاب اإلمام الكاظم
يف األمصار ،وكانت جتىب إليهم األموال واحلقوق الشرعية ،وكانوا واسطة
وكانوا وكالء اإلمام
بني الناس واإلمام ،وكانوا وكانوا ..
وهذا هو حال أغلب علماء األديان يف كل زمان ،فهم واجهة الشريعة ومنهم تأخذ الناس
وحاملا يأتيهم أمر اهلل بالتسليم لوليه وحجته على خلقه جتدهم (ينقلبون على أعقاهبم) ويستكربون
على أولياء اهلل وحياربوهنم بالدين ،وبالضبط هذا ما ملسناه من علماء الشريعة (اجملتهدين
واملتمثلة برسوله إىل
وأتباعهم) بعد انبثاق فجر الدعوة املباركة لظهور أمر اإلمام املهدي
 ،حيث رأينا علماء هذا الزمان قد ختبطوا العشواء يف فتاواهم
الناس السيد أمحد احلسن
وكالمهم الذي فضحوا به أنفسهم وبينوا للناس جهلهم بالعقائد وأصول الدين ،بل ذهبوا إىل أبعد
من ذلك ،فتجاوزوا حدودهم اليت ألزموا أنفسهم هبا (الفقه) وأخذوا يفتون بالعقائد وأصول الدين
حسب أهوائهم
وحماوالهتم املزخزية لتوجيه حركة اإلمام املهدي
ويتقدمون أئمتهم
وفهمهم القاصر عندما قال أحدهم بأنه ال ميكن رؤية اإلمام املهدي ال يف الواقع وال يف الرؤيا،
وصاحبه اآلخر الذي قال بأننا عانينا ما عانيناه يف زمن الطاغية ومل يأتنا اإلمام املهدي ،أيأتينا
 -موسوعة المصطفى والعترة -للحاج حسين الشاكري :ج 2ص.44
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اآلن وقد أمسينا قادة للناس وأصبح األمر يف أيدينا ؟ فليتأخر اإلمام ثالثون سنة أخرى .وذلك
الذي قال بأن اإلمام املهدي أبرت وليس له ذرية .وغريها الكثري من التجاوزات على أئمة أهل
.
البيت  ،ومن شاء االطالع على جتاوزاهتم فلرياجع أنصار السيد أمحد احلسن
ت أَيْ ِدي ِهم ولُ ِعنُوا بِما قَالُوا بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
ان يُ ِنف ُق
ود يَ ُد اللَّ ِه َم ْغلُولَةٌ غُلَّ ْ
﴿ َوقَالَ ْ
ت الْيَ ُه ُ
َ
ْ َ
َْ َ َ ُ
ك طُ ْغيَانًا َوُك ْف ًرا﴾( ).
ف يَ َ
َك ْي َ
ك ِم ْن َربِّ َ
شاءُ َولَيَ ِزي َد َّن َكثِ ًيرا ِم ْن ُه ْم َما أُن ِز َل إِلَْي َ

هذا من ناحية علماء السوء والضاللة الذين هم أحد أطراف املعادلة الشيطانية ،أما الطرف
اآلخر فهم الناس أو قل الرعية أو األتباع ،فهؤالء هم السبب الرئيسي يف تقوية الطرف اآلخر
(علماء الضاللة) ،فكلما زاد إعراض الناس عن اهلل وعن أولياء اهلل ،زاد استكبار علمائهم وقويت
شوكتهم يف حماربة األوصياء وأصحاب احلق ،فهي معادلة ،زيادة من هنا تعين زيادة هناك .وحىت
يف يوم اجلزاء جتد حتقق هذه املعادلة يف تربأ كل طرف من الطرف اآلخر.
﴿إِ ْذ تَ ب َّرأَ الَّ ِذ ِ ِ َّ ِ
ال
باب َوقَ َ
اب َوتَ َقطَّ َع ْ
ت بِ ِه ْم األ ْ
َس ُ
ين اتَّبَ عُوا َوَرأ َْوا ال َْع َذ َ
َ
ين اتُّبعُوا م ْن الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ك ي ِري ِهم اللَّهُ أَ ْعمالَ ُهم حسر ٍ
ين اتَّبَ عُوا لَ ْو أ َّ
ات
َن لَنَا َك َّرةً فَ نَتَبَ َّرأَ م ْن ُه ْم َك َما تَبَ َّرءُوا منَّا َك َذل َ ُ ْ
الذ َ
َ ْ َ ََ
ِ ِ
ين ِم ْن النَّا ِر﴾( ).
َعلَْي ِه ْم َوَما ُه ْم ب َخا ِرج َ
فلم يتحرك أحد من (الشيعة) ملواجهة أخطاء وإضالل علماء املذهب وخصوصاً يف الفرتة اليت
أعقبت سقوط هدام امللعون ،واحتالل جيش (الشيطان األكرب) للعراق ،وإعادة فتنة السقيفة،
وهدم بيوت اهلل اليت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها امسه ،وقتل األبرياء ،وتسلط (األحزاب) على
.
رقاب املسلمني ،وانتهاك األعراض ،وهتجري الناس فضالً عن حماربة رسول اإلمام املهدي
مل يقف أحد من (األتباع) بوجه هؤالء علماء السوء ،وسكوهتم وصمتهم وهم يرون اإلسالم
(ينقض عروة عروة) وكأن األمر ال يعنيهم ،أو قل كأهنم وخالل دراستهم وتعمقهم بأمور الدين
هلذه السنوات الطويلة مل يسمعوا بشيء امسه (اجلهاد) أو (الدفاع عن النفس والعرض واملال) وهو
دون اجلهاد.
 المائدة.44 : -2البقرة. 41 – 44 :
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صمتوا عن احملتل ،وصمتوا عن (التكفريي) ،وصمتوا عن (األحزاب) اليت تسلطت على رقاب
الناس ،ومل ينطق لساهنم إال عندما جاءهم رسول منهم يدعوهم لنصرة إمامهم وإمام األنس
واجلن.
وهذا غري مستغرب وال بالشيء اجلديد ،فعلماء السوء على مر الزمان جتدهم صامتني طاملا
أن مناصبهم حمفوظة وتقديس الناس هلم موجوداً ،لكن ما إن يسمعوا بنيب أو وصي نيب يقول
هلم﴿ :أَ ْن أ َُّدوا إِلَ َّي ِعباد اللَّ ِه إِنِّي لَ ُكم رس ٌ ِ
ين﴾( ) ،تظهر أنياهبم وتربز اخالبهم وال يدعون
ََ
ول أَم ٌ
ْ َُ
وسيلة إال استعملوها مع هذا املرسل ،ال لشيء فقط ألجل مناصبهم الدينية وتسلطهم على
الناس.
***

 -الدخان. 1 :

دوافع الواقفة يف زمن الرضا

وأشباههم زمن الظهور املقدس

(املتطلع يف الروايات والتأريخ وكتب الرجال يلمس أن أبرز الدوافع يف نشوء هذه الشبهة
وخزنة أمواله اليت جتىب له من شيعته
والرتويج هلا هو أن قوام اإلمام موسى بن جعفر الكاظم
طمعوا فيما كان بأيديهم من احلقوق الشرعية واألمخاس ،ولقد اجتمع عند هؤالء أموال طائلة
عندما كان يرزح حتت وطأة سجون الظاملني،
خالل الشطر األخري من حياة اإلمام الكاظم
يف السجن بالسم ،طالبهم اإلمام الرضا رمبا عندهم من األموال ،فغررت
وملا استشهد اإلمام
 ،ولقد كان عند علي بن أيب محزة البطائين ثالثون ألف دينار،
هبم الدنيا ،وأنكروا موت أبيه
وعند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار ،وعند عثمان بن عيسى الرواسي ثالثون ألف
دينار وست جوار ،وعند أمحد بن أيب بشر السراج عشرة آالف دينار ،فنازعتهم نفوسهم
 ،متحيلني لذلك بإنكار موت اإلمام
وأطماعهم يف تسليم هذه األموال لإلمام الرضا
 ،مدعني أنه حي يرزق ،وأهنم مل يسلموا من هذه األموال شيئاً حىت يرجع فيسلموها
الكاظم
له ،وذلك ألجل التمويه على العامة ،ولتمرير جشعهم وطمعهم عرب طريق صحيح حسب
اعتقادهم ،واحلقيقة أهنم ابتعدوا عن جادة اهلدى وهووا يف قرار اجلحيم .وخالصة القول :إن
يعد من العوامل اهلدامة
نشوء هذه الفكرة وانطالئها على أذهان كثري من شيعة اإلمام
اخلطرية يف ذلك الوقت ،اليت ال بد من التصدي هلا بكافة الوسائل املتاحة .والشيء اآلخر أن
نشوء هذه الفكرة مل يكن عن اعتقاد واقتناع بواقعية وأصالة مبادئها ،بل كان جملرد رغبات مادية
وعوامل دنيوية احنرفت بأصحاهبا عن الطريق املستقيم) ( ).

يا سبحان اهلل ،ما أشبه األمس باليوم ،إمام غائب و (نواب عامون كما يسمون أنفسهم)
جتىب إليهم األموال من كل حدب وصوب ،وتأتيهم الناس من كل فج عميق؛ لتقدمي فروض
) ،ويتصرفون يف األموال باألهواء واملعارف الشزخصية،
الطاعة والوالء باسم (اإلمام املهدي
بتوزيع األموال
وأئمة اهلدى
وسرقة أموال اليتامى واألرامل ،وتضييعهم لسنة رسول اهلل
على مستحقيها وبالسوية ،ال أحد ينكر ما هم فيه (علماء آخر الزمان) من الثراء الفاحش
 -موسوعة المصطفى والعترة -للحاج حسين الشاكري :ج 2ص.45 – 44
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واألموال املتكدسة والعزائم والوالئم واستعمال األموال يف النفوذ إىل السلطة احلاكمة ،ومن أنكر
ذلك فهو مكابر وقليل املعرفة حبال هذه الطبقة من اجملتمع.
يف سجن هارون اللعني ،واليت دامت حوايل األربعة
فطيلة فرتة سجن اإلمام الكاظم
سنوات ،جتمعت عند هؤالء (الوكالء) من األموال  -وهي ال تكاد تذكر أمام األموال اليت
 وعندما علموا باستشهاد الكاظمجتمعت عند علماء آخر الزمان بعد غيبة اإلمام احلجة
وطالبهم اإلمام الرضا بتلك األموال ،أغرهتم وفتنتهم وأظهرت نفاقهم وتكربهم على ويل اهلل
فجحدوه حقه وناصبوه العداء ال لشيء سوى (األموال).
فما فرق علماء السوء يف هذا الزمان عن أولئك ،فكال الفئتني آثرت الدنيا على الدين ،وإال
لو كان الدين هو األساس ملا سكتوا عن أمريكا وحرهبا لإلسالم يف عقر داره (العراق) ،وملا سكتوا
عن األحزاب اللقيطة وهي جتور على العباد وتسلبهم أمواهلم وممتلكاهتم ،وملا سكتوا عن النواصب
ويهدمون قبورهم وملا ..وملا ..وال حول
وهم يسيؤون للمذهب ويتجرؤون على أهل البيت
وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
وجاء يف رواية أمحد بن محاد( :أن عثمان بن عيسى الرواسي كان يف مصر ،وعنده لإلمام
فيهن ويف املال ،فكتب إليه :أن أباك مل
مال كثري وست جوار ،فبعث إليه أبو احلسن الرضا
ميت .فكتب إليه اإلمام

" :إن أبي قد مات ،وقد قسمنا ميراثه ،وقد صحت األخبار

بموته" واحتج عليه فيه .فكتب إليه عثمان الرواسي :إن مل يكن أبوك قد مات ،فليس لك من
ذلك شيء ،وإن كان قد مات على ما حتكي فلم يأمرين بدفع شيء إليك ،وقد أعتقت اجلواري
وتزوجتهن) ( ).
جاء يف (الغيبة) للطوسي( :أن احلسني بن أمحد بن احلسن بن علي بن فضال قال :كنت
أرى عند عمي علي بن احلسني بن فضال شيزخاً من أهل بغداد ،وكان يهازل عمي ،فقال له
يوماً :ليس يف الدنيا شر منكم يا معشر الشيعة .فقال له عمي :ومل لعنك اهلل ؟ قال :أنا زوج
بنت أمحد بن أيب بشر السراج ،فقال يل ملا حضرته الوفاة إنه كان عندي عشرة آالف دينار وديعة
 -عيون أخبار الرضا

 :ج ص5

ح .5
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 ،فدفعت ابنه عنها بعد موته ،وشهدت أنه مل ميت ،فاهلل اهلل خلصوين من
ملوسى بن جعفر
 ،فواهلل ما أخرجنا حبة ،ولقد تركناه يصلى يف نار جهنم) ( ).
النار ،وسلموها إىل الرضا
روي باإلسناد إىل أمحد بن الفضل( :أن يونس بن عبد الرمحن قال :مات أبو احلسن موسى
وليس من قوامه أحد إال وعنده املال الكثري ،وذلك سبب وقوفهم وجحودهم
بن جعفر
موته ،وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار ،وعند علي بن أيب محزة ثالثون ألف دينار،
ما
ومضى يقول :فلما رأيت ذلك ،وتبني يل احلق ،وعرفت من أمر أيب احلسن الرضا
علمت ،تكلمت يف ذلك ،ودعوت الناس إليه ،فبعثا إيل وقاال :ال تدع إىل هذا األمر ،فإن كنت
تريد املال فنحن نغنيك ،وضمنا يل عشرة آالف دينار على أن أكف وأترك هذا األمر ،فقلت
هلما :إنا روينا عن الصادقني أهنم قالوا" :إذا ظهرت البدع ،فعلى العالم أن يظهر علمه ،فإن

لم يفعل سلب اهلل عنه نور اإليمان" ،وما كنت أدع اجلهاد وأمر اهلل على كل حال ،فناصباين
وأظهرا يل العداوة) ( ).

وقد كان لـ (شباب الشيعة املزخلصني) الدور الواضح يف مواجهة هذا التيار الشيطاين املتمثل
هلذه النكتة بقوله[ :فقد حارب كبار علماء الشيعة
بعلماء السوء ،وقد أشار السيد الوصي
وحاولوا دفعه عن حقه ،ال لشيء فقط ليستأثروا بأموال
اإلمام علي بن موسى الرضا
الصدقات والرئاسة الدينية الباطلة ،ومن هؤالء العلماء الشيعة ظاهراً الضالني (علي بن محزة
ومن كبار علماء الشيعة ،ولكن ملا
البطائين) ،وهو من أصحاب اإلمام موسى بن جعفر
 ،ولكن
حارب علي بن محزة البطائين اإلمام الرضا
استشهد اإلمام موسى بن جعفر
تصدى شباب الشيعة هلؤالء العلماء غري العاملني وثبّتوا املذهب ،وبينوا باطل هؤالء الفقهاء
الظلمة ،ومن هؤالء الشباب أمحد بن حممد بن أيب نصر البيزنطي وهو من خلص أصحاب اإلمام
املمدوحني ،والنتيجة علماء السوء غري العاملني والطواغيت وأعواهنم وأتباعهم هم
الرضا
الذين يدفعون اليتامى عن مقاماهتم وال حيظون على إعطاء املساكني حقهم] ( ).

 الغيبة  -للطوسي :ص.44 :ج ص ، 2الغيبة للطوسي :ص.45
 -2عيون أخبار الرضا
عن قوله تعالى( :فويل للمصلين).
 -5المتشابهات :ج في جوابه
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وقد تص ّدى شباب الشيعة يف هذا الزمان لعلماء السوء غري العاملني الذين دفعوا وصي
عن مقامه وحرموه من حقه باستالم زمام األمور وقيادة املسلمني،
ورسول اإلمام املهدي
وأعرضوا عن نصرته وخذلوه وأغروا به صبياهنم وشياطينهم ،كما فعل أهل الطائف من قبل برسول
اهلل .
فعمل هؤالء (الشباب) على فضح أولئك املضلني وبينوا باطلهم باحلجة والدليل ،وسالحهم
الذي ضيعه هؤالء
يف ذلك الثقلني :القرآن والعرتة ،فثبتوا املذهب وأظهروا حق أهل البيت
إىل
الفقهاء الظلمة ،الذين استبدلوا القرآن بالدستور وعدلوا عن والية أمري املؤمنني
االنتزخابات وحاكمية الناس ،واعتمدوا على العقل القاصر بالتشريع ،ونكروا وصية رسول اهلل
يف أوصياءه األئمة واملهديني .
ومن هؤالء الشباب ،الشيخ ناظم العقيلي ،والشيخ حبيب السعيدي ،واألستاذ ضياء الزيدي،
وغريهم.
***

الذرائع اليت تذرع بها الواقفة يف زمن اإلمام الرضا

وأشباههم يف زمن

الظهور املقدس
 ،ولكنهم
(لقد اعتذر الواقفة يف اعتناق هذه الفكرة بأخبار رووها من اإلمام الصادق
هو القائم هبذا األمر ،ومن
جهلوا حمتواها ،وانغلق عليهم فهمها ،مفادها أن اإلمام الكاظم
 .واحتجوا قبل والدة
 ،أو كغيبة موسى
أخرب مبوته فال تصدقوه ،وأنه يغيب كغيبة يونس

" :أن اإلمام ال يكون عقيماً" ،وقالوا لإلمام الرضا
حبديث الصادق
اإلمام اجلواد
 :كيف تكون إماماً وليس لك ولد ؟! ولعل بعض هذه األخبار اليت متسكوا هبا هي من
موضوعات الواقفة ومفرتياهتم لتربير فكرهتم وترسيخ مذهبهم الذي ابتدعوه يف أذهان العامة ،على
قد بني يف حياته املفاد الواقعي لبعض هذه األخبار ،كما أكد بالنص
أن اإلمام الكاظم
بأحاديث صحاح ال جمال للشك فيها ،وقد جاء بعض هذه النصوص
على ولده الرضا
إمامته ،حيث كانوا قبل الوقف
برواية دعاة الوقف وأقطابه الذين أنكروا على اإلمام الرضا
 ،وهذا مما يزيد يف إبالغ احلجة عليهم.
من ثقات أبيه
كذلك خطأ فهمهم ملضامني األحاديث اليت متسكوا هبا ،وفسر هلم
وبني اإلمام الرضا
ّ
املضمون الصحيح هلا ،وأهنا على خالف ما بين عليه دعاة الوقف ،فألزمهم احلجة يف كذب ما
تأولوه) ( ).
ّ
ومن عجيب أمور الدهر وغريب الشبه والتطابق ،بل قل هي سنة اهلل يف اخللق (يكون في

هذه األمة كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة) ( ) ،فالذين
واجهوا اإلمام الرضا
قائم بعده).

احتجوا عليه بأنه (أبرت) وأن (اإلمام الكاظم
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وبربك أخي القارئ ،ماذا قال علماء هذا الزمان للسيد أمحد احلسن ؟ أمل يقولوا بأن (اإلمام
هو القائم وال يوجد قائم بعده) ؟! أمل يقولوا بأن اإلمام املهدي (أبرت) وليس له
املهدي
أوالد ؟! حذو النعل بالنعل ،وحذو القذة بالقذة !!!
على أشباههم يف ذلك

عليهم إال كرد أبيه الرضا
ومل يكن رد السيد أمحد احلسن
الزمان ،فتعال معي لننظر كيف كان إثبات احلق ودحض الباطل.

بأن له ذرية تعقبه وتكون (الفارق بني احلق والباطل) ،فعن احلسني بن
فقد أثبت الرضا
كتاباً ،يقول فيه:
بشار ،قال :كتب ابن قياما  -وكان من رؤساء الواقفة  -إىل أيب احلسن
شبه املغضب( :وما علمك

كيف تكون إماماً وليس لك ولد ؟ فأجابه أبو احلسن الرضا

أنه ال يكون لي ولد ؟ واهلل ال تمضي األيام والليالي حتى يرزقني اهلل ولداً ذكراً ،يفرق به بين

الحق والباطل) ( ).

وكذلك أثبت السيد أمحد

بأنه ابن اإلمام املهدي

بوصية رسول اهلل

( ...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).
وعن ابن سنان ،قال( :دخلت على أيب احلسن موسى الكاظم

من قبل أن يقدم العراق

إيل وقال :يا محمد ،إنه سيكون في هذه السنة حركة
بسنة ،وعلي ابنه جالس بني يديه ،فنظر ّ
فال تجزع لذلك ،قال :قلت :وما يكون جعلين اهلل فداك فقد أقلقتين ؟ قال :أصير إلى هذه
الطاغية ،أما إنه ال ينداني منه سوء ،وال من الذي يكون من بعده .قال :قلت :وما يكون،
جعلين اهلل فداك ؟ قال :يضل اهلل الظالمين ويفعل اهلل ما يشاء .قال :قلت :وما ذاك ،جعلين
اهلل فداك ؟ قال :من ظلم ابني هذا حقه وجحده إمامته من بعدي ،كان كمن ظلم علي ابن
أبي طالب

إمامته وجحده حقه بعد رسول اهلل

 ،قال :قلت :واهلل لئن مد اهلل يل يف

العمر ألسلمن له حقه وألقرن بإمامته .قال :صدقت يا محمد ،يمد اهلل في عمرك ،وتسلم له

 -الكافي :ج ص 521ح.4
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حقه ،وتقر له بإمامته وإمامة من يكون من بعده .قال :قلت :ومن ذاك ؟ قال :ابنه محمد.
قال :قلت :له الرضى والتسليم) ( ).
كان (كمن ظلم علي ابن أيب طالب
فمن أنكر يف هذا الزمان ذرية اإلمام املهدي
 .بل مل يكفهم
إمامته وجحده حقه بعد رسول اهلل ) حسب كالم اإلمام الكاظم
بإنكار ولده من ذرية اإلمام
(علماء هذا الزمان) للزخروج من والية علي بن أيب طالب
فحسب ،بل ازدادوا ظلماً بإحيائهم للسقيفة (االنتزخابات) ،واستبداهلم لشريعة
املهدي
حممد بـ (الدميقراطية والدستور الوضعي وحرية أمريكا).
فال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،وسيعلم الذين ظلموا آل حممد (األئمة واملهديني)
أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني.
كذلك قال علماء هذا الزمان وأتباعهم أن الروايات اليت تذكر (القائم أو املهدي) هي يف
خاصة دون غريه ،وقالوا (ال يوجد قائم أو مهدي يف آخر الزمان غري اإلمام
اإلمام املهدي
املهدي

) ،وقد فاهتم قول اإلمام الكاظم

( :يا حسن ،ما من إمام يكون قائماً في أمة

إال وهو قائمهم ،فإذا مضى عنهم فالذي يليه هو القائم والحجة حتى يغيب عنهم ،فكلنا

قائم) ( ) ،فكلمة الكاظم
املؤمنني

أي األئمة واملهديني

(فكلنا قائم) تعين (كلنا املذكورون يف وصية رسول

ألمري

).

وكذلك احلال بالنسبة لكلمة (المهدي) اليت وردت يف روايات أهل البيت

فهي ال تعين

دائماً ،ولذلك أورد هذه الرواية اليت وردت عن رسول اهلل ( :الفضل بن
اإلمام املهدي
شاذان) ،عن إمساعيل بن عياش ،عن االعمش ،عن أيب وائل ،عن حذيفة( ،قال) :مسعت رسول
اهلل

وذكر املهدي فقال( :إنه يبايع بين الركن والمقام ،اسمه أحمد وعبد اهلل والمهدي،

فهذه أسماؤه ثالثتها) ( ).
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فمن (أمحد وعبد اهلل واملهدي) سوى الذي ذكر بوصية رسول اهلل

...( :فإذا حضرته

الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين ،له ثالثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد اهلل
وأحمد ،واالسم الثالث المهدي ،وهو أول المؤمنين).
على القوم هو وصية آبائه
فكان احتجاج اإلمام الرضا
به من قبل.
على القوم بوصية آباءه
أمحد احلسن
وكذلك من مجلة ما احتج به الواقفة على اإلمام الرضا
متسكهم بالفهم اخلاطئ) لروايات أهل البيت .

به من قبل ،وقد احتج
هو فهمهم اخلاطئ (أو قل

فعن الفضل بن شاذان بسنده إىل احلسن بن قياما الصرييف (وكان من كرباء الواقفة) ،أنه قال:
 ،فقلت له :جعلت فداك،
(حججت سنة ثالث وتسعني ومائة ،وسألت أبا احلسن الرضا

ما فعل أبوك ؟ قال :مضى كما مضى آباؤه .قلت :فكيف أصنع حبديث حدثين به يعقوب بن
شعيب ،عن أيب بصري :أن أبا عبد اهلل الصادق

قال :إن جاءكم من خيربكم أن ابين هذا

مات وكفن وقرب ونفضوا أيديهم من تراب قربه فال تصدقوا به ،فقال :كذب أبو بصير ،ليس

هكذا حديثه ،إنما قال :إن جاءكم عن صاحب هذا األمر) ( ) .ويعين اإلمام بصاحب هذا
األمر اإلمام الثاين عشر.
هلذا املنحرف (ابن قياما الصرييف) ،مل
حديث الصادق
فبعدما وضح اإلمام الرضا
يسلم لألمام أمره وحيمد اهلل على ما أتاه من علم ما ال يعلم ،بل كذب واستكرب ومتسك (برأيه)
سالحاً حيارب به أهل احلق ويدفعهم عن مقامهم
واختذ من فهمه اخلاطئ حلديث الصادق
ويؤلب الناس ضده.
وهذا بعينه ما فعله علماء آخر الزمان (حذو النعل بالنعل) ،فقد متسكوا بفهمهم اخلاطئ
 رواية السمري  ،-فكانت دليلهم الوحيد الذي متسكوا به لدفع مياينلروايات أهل البيت
وحده ،بل
عن حقه ،فحاربوا هبذا الفهم اخلاطئ ليس سيد أمحد احلسن
آل حممد
وتقييدهم حلركته وتنظريهم لقضيته،
بتجرئهم عليه
أيضاً قاتلوا أباه اإلمام املهدي
 -رجال الكشي :ص 415ح.912

 .............................................. 14إصدارات أنصار اإلمام املهدي

حماولني بذلك إبقاءه يف غيبته وإماتة ذكره بني الناس ،وذلك عندما أفىت السيد السيستاين( :إن
املوقف الشرعي جتاه من يزعم اللقاء بإمام العصر أرواحنا فداه مباشرة أو عن طريق الرؤيا يف زمن
الغيبة الكربى يتمثل يف عدم تصديقه فيما يدعيه وعدم األخذ مبا ينسبه إليه ).
وهذه الفتوى عزيزي القارئ تذكرين جبواب زهري بن القني على مشر بن ذي اجلوشن (لعنه اهلل)
عندما قال له زهري ...( :واهلل ما أظنك حتكم من كتاب اهلل آيتني فابشر باخلزي يوم القيامة
والعذاب األليم .فقال له مشر :إن اهلل قاتلك وصاحبك عن ساعة ،قال :أفباملوت ختوفين ؟ فواهلل
للموت معه أحب إيل من اخللد معكم) .أفال تتفق معي عزيزي القارئ أن هكذا فتوى ال تصدر
إال ِمن من مل حيكم من أحاديث اإلمام املهدي حديثني ؟؟
أما رواية السمري فقد كتب فيها سيدنا وموالنا مياين آل حممد الكثري وبني هلم أهنا (متشاهباً)
فردها إىل حمكمها وزاد هلم يف البيان والتوضيح (وعلمهم مال م
من حديث أهل البيت
يكونوا يعلمون) فما كان جزاء إحسانه عليهم إال التكذيب واملماطلة .وكذلك بني أنصاره
(رضوان اهلل عليهم) ما تشابه على القوم من أمر هذا الرواية ،ولكن هل من مدكر ؟
وملناسبة املوقف ،أنقل هذا الكالم للسيد أمحد احلسن
كتاب (نصيحة إىل طلبة احلوزة العلمية):

خبصوص رواية السمري ،يف

[ ..ومنهم السيد مهدي حبر العلوم صاحب الكرامات واملقامات يف الفوائد الرجالية ج
هذا نصه( :فقلت :يا
ص 1ينقل بيان لرواية علي بن حممد السمري عن اإلمام املهدي
أنه قال ملا أمر بالغيبة الكربى:
سيدي ،قد روينا عن مشاخينا أنه روي عن صاحب األمر
إمنا قال ذلك
من رآين بعد غيبيت فقد كذب ،فكيف وفيكم من يراه ؟ فقال :صدقت ،إنه
يف ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته وغريهم من فراعنة بين العباس حىت إن الشيعة مينع
بعضها بعضاً عن التحدث بذكره .ويف هذا الزمان تطاولت املدة وآيس منه األعداء وبالدنا نائية
ال يقدر أحد من األعداء على الوصول إلينا) ( )].
عنهم وعن ظلمهم وعنائهم وبربكته

 -انظر :بحار األنوار :ج 52ص. 12
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ويف مكان آخر من الكتاب يقول السيد

:

[وأنا وأعوذ باهلل من األنا أنصح السيد السيستاين وهؤالء الكتاب أن ينظروا بعني اإلنصاف
إىل هذه الدعوة اليمانية املباركة ،وأن ينصفوا أنفسهم بالبحث عن احلق وأهله ،وإال فليعلم اجلميع
أ ن من يقف اليوم بالضد من هذه احلركة اليمانية املباركة سيلعنه التالون كما يلعن اليوم من وقف
 ...ويف هناية كتب هذا املركز الذي هو برعاية السيد
ضد رسول اهلل حممد بن عبد اهلل
السيستاين ُكتب أمحد احلسن على الغالف اخلارجي دون التفات منهم ،لذلك فلرياجعوا ما ُكتب
على غالف الكتب ،وهذه آية أخرى لصاحب احلق ظهرت رغماً عنهم ،فما رأيت شيئاً إال
ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر
رأيت اهلل قبله ومعه وبعده كما قال
والعاقبة للمتقني ﴿ َواللّهُ غَال ٌ
الن ِ
َّاس الَ يَ ْعلَ ُمو َن﴾( )].

***

 -يوسف.2 :

حتذير األئمة

لفتنة الواقفة يف زمن الرضا

-عن عيص ،قال( :دخلت مع خايل سليمان بن خالد على أيب عبد اهلل

 ،فقال :يا

سليمان ،من هذا الغالم ؟ فقال :ابن أخيت ،فقال :هل يعرف هذا األمر ؟ فقال :نعم ،فقال:
الحمد هلل الذي لم يخلقه شيطاناً .مث قال :يا سليمان ،عوذ باهلل ولدك من فتنة شيعتنا.
ووقوفهم على ابني موسى.
فقلت :جعلت فداك ،وما تلك الفتنة ؟ قال :إنكارهم األئمة

قال :ينكرون موته ،ويزعمون أن ال إمام بعده ،أولئك شر الخلق) ( ).

فحدثين ملياً يف فضائل
عن عمر بن يزيد ،قال( :دخلت على أيب عبد اهللالشيعة ،مث قال :إن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب .قلت :جعلت فداك ،أليس
ينتحلون حبكم ويتولونكم ويتربون من عدوكم ؟ قال :نعم .قلت :جعلت فداك ،بني لنا نعرفهم

فعلنا منهم .قال :كال يا عمر ،ما أنت منهم ،إنما هم قوم يفتنون بزيد ،ويفتنون بموسى) ( ).
-عن ابن أيب يعفور ،قال( :كنت عند الصادق

إذ دخل موسى

فجلس فقال

أبو عبد اهلل
إلي ،غير أن اهلل يضل قوماً
 :يا بن أبي يعفور ،هذا خير ولدي وأحبهم ّ
من شيعتنا ،فاعلم أنهم قوم ال خالق لهم في اآلخرة ،وال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال
يزكيهم ولهم عذاب أليم .قلت :جعلت فداك ،قد أزغت قليب عن هؤالء .قال :يضل به قوم
من بعده ،ويدعون

من شيعتنا بعد موته جزعاً عليه فيقولون لم يمت ،وينكرون األئمة
الشيعة إلى ضاللهم ،وفي ذلك إبطال حقوقنا وهدم دين اهلل .يا بن أبي يعفور ،فاهلل ورسوله
منهم برئ ،ونحن منهم براء) ( ).

- 4عن محزة الزيات ،قال( :قلت أليب جعفر

 :أمن شيعتكم أنا ؟ قال :إي واهلل ،في

الدنيا واآلخرة ،وما أحد من شيعتنا إال وهو مكتوب عندنا اسمه واسم أبيه ،إال من يتولى
عنا .وقال :قلت :جعلت فداك ،أو من شيعتكم من يتوىل عنكم بعد املعرفة ؟ قال :يا حمران،
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نعم ،وأنت ال تدركهم .قال محزة :فتناظرنا يف هذا احلديث ،قال :فكتبنا به إىل الرضا
نسأله عمن استثىن به أبو جعفر

 ،فكتب :هم الواقفة على موسى بن جعفر

- 5عن حممد بن سنان ،قال :ذُكر علي بن أيب محزة عند الرضا

) ( ).

فلعنه ،مث قال( :إن

علي بن أبي حمزة أراد أن ال يعبد اهلل في سمائه وأرضه ،فأبى اهلل إال أن يتم نوره ولو كره
المشركون ،ولو كره اللعين المشرك .قلت :املشرك ! قال :نعم واهلل ،وإن رغم أنفه ،كذلك
ِ
ور اللّ ِه بِأَفْ َو ِاه ِه ْم﴾( ) .وقد جرت فيه وفي أمثاله،
هو في كتاب اهللُُ ﴿ :ي ِري ُدو َن أَن يُطْف ُؤواْ نُ َ
إنه أراد أن يطفئ نور اهلل) ( ).

- 1وعن أمحد بن حممد ،قال( :وقف علي أبو احلسن

صوته :يا أحمد ،قلت :لبيك .قال :لما قبض رسول اهلل
فأبى اهلل إال أن يتم نوره بأمير المؤمنين

يف بين زريق ،فقال يل وهو رافع

جهد الناس في إطفاء نور اهلل،

 ،فلما توفي أبو الحسن

جهد علي بن

أبي حمزة وأصحابه في إطفاء نور اهلل فأبى اهلل إال أن يتم نوره .وإن أهل الحق إذا دخل
عليهم داخل سروا به ،وإذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه ،وذلك أنهم على يقين من
أمرهم ،وإن أهل الباطل إذا دخل فيهم داخل سروا به ،وإذا خرج عنهم خارج جزعوا عليه،
وذلك أنهم على شك من أمرهم ،إن اهلل جل جالله يقول﴿ :فَ ُم ْستَ َق ٌّر َوُم ْستَ ْو َدعٌ﴾( ،)4قال:

مث قال أبو عبد اهلل

 :المستقر الثابت ،والمستودع المعار) (.)5

 ،أنه قال( :الواقفة هم حمير

- 7عن حممد بن رجاء احلناط ،عن حممد بن علي الرضا
َض ُّل َسبِيالً﴾(.)7( ))1
الشيعة ،مث تال هذه اآليةُ ﴿ :ه ْم إَِّال َك ْاألَنْ َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ

 رجال الكشي :ص 442الرقم ، 112بحار األنوار :ج 41ص 241ح.21 -2التوبة.52 :
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 -1الفرقان.44 :

لفتنة (الواقفة) يف زمن الظهور املقدس

حتذير األئمة

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) ( ).
-عن أيب عبد اهلل

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

ينجي منها إال من دعا بدعاء الغريق ،قال

القلوب ثبت قلبي على دينك .) ( )...
- 4عن ابن عباس ،قال رسول اهلل

 :تقول :يا اهلل يا رحمن يا رحيم يا مقلب

( :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 .)4( )..
- 5عن موسى بن جعفر

( :إذا فقد الخامس من ولد السابع فاهلل في أديانكم

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

 إلزام الناصب :ج -2إلزام الناصب :ج
 -5إلزام الناصب :ج
 -4إلزام الناصب :ج
 -5إلزام الناصب :ج

ص.244
ص.19
ص.4 1
ص. 51
ص.212

امتحن بها خلقه .)5( )...

واقفة عصر الظهور 11 ........................................................

- 1عن أيب جعفر

( :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
اب ِمن قَ ْب ُل فَطَ َ
س ْ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
- 7قوله تعاىلَ ﴿ :وَال يَ ُكونُوا َكالذ َ
ال َعلَْي ِه ُم ْاأل ََم ُد فَ َق َ
قُلُوب هم وَكثِير ِّم ْن هم فَ ِ
اس ُقو َن﴾( ).
ُُ ْ َ ٌ ُ ْ
عن أيب عبد اهلل

أمد الغيبة) ( ).

( :نزلت هذه اآلية في أهل زمان الغيبة وأيامها دون غيرهم ،واألمد

- 8يف 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 .)4( )...
- 9عن أيب عبيدة احلذاء ،قال( :سألت أبا جعفر

عن هذا األمر ،مىت يكون ؟ قال:

إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه ،ثم جاءكم من وجه فال تنكرونه) (.)5
فماذا بعد اهلدى إال الضالل !!!
***

 إلزام الناصب :ج ص ، 24غيبة النعماني :ص.2 1 -2الحديد. 4 :
 -5إلزام الناصب :ج ص.95
 -4إلزام الناصب :ج ص . 9
 -5اإلمامة والتبصرة  -ألبن بابويه القمي :ص.94

موقف اإلمام الرضا

من الواقفة

ومنذ البدء إىل تفنيد مزاعم الواقفة وذرائعهم ،وهداية أصحابه إىل
(بادر اإلمام الرضا
يف التصدي لتيار الواقفة تدور حول ثالثة
طريق احلق واهلدى .ولقد كانت جهود اإلمام
حماور أساسية:
 /احلوار وإلزام احلجة / .إراءة املعجزة / .رميهم بالشرك والزندقة) ( ).
احلوار وإلزام احلجة:
أئمة الضاللة باحلجة والدليل ،كذلك واجه السيد أمحد
فكما واجه أبوه الرضا
علماء آخر الزمان باحلجة والدليل والربهان مقتفياً بذلك سرية األنبياء واملرسلني ،وسرية جده
رسول اهلل وآبائه األئمة .
العديد من البيانات واملؤلفات واإلصدارات
وأنصار اإلمام املهدي
فكتب السيد
اليت بينت احلق من الباطل ،وأوضحوا فيها العديد من متشابه القرآن الكرمي وأحاديث أهل بيت
 ،فجاءت كتاباهتم ومؤلفاهتم من أهم ما كتب
فيما خيص قضية اإلمام املهدي
العصمة
ملا فيها من نور بيان وتوضيح طريق وهداية لسبل النجاة.
يف قضية اإلمام املهدي
وهذا ما أشار إليه مياين آل حممد (عليه وعليهم السالم) بقوله:
 ،ويف
[ ...ولست يف هذا املزختصر أريد أن أناقش أخطاء من كتبوا يف قضية اإلمام
األخوة األنصار من طلبة احلوزة املهدية كفاية وهم متصدون إن شاء اهلل لبيان احلقيقة بالتفصيل.
أن يقرءوا كتب األنصار ،ومنها
وأنصح هؤالء الذين يكتبون حول قضية اإلمام املهدي
الرد القاصم والرد احلاسم ،والنور املبني ،والبالغ املبني ،واليماين املوعود حجة اهلل ،وطالع املشرق،
ولعلهم إذا جتردوا عن اهلوى
ودابة األرض ..وغريها ،ليفهموا شيء عن قضية اإلمام املهدي
واألنا يدركون احلقيقة .وسيتصدى األخوة األنصار إن شاء اهلل لبيان اخللط املوجود يف كتبكم،
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فأنصفوا أنفسكم وتبينوا احلق .واعلموا أنه على مر السنني وعلى طول تاريخ دين احلق ،دين
اإلسالم احملمدي احلقيقي املتمثل بآل حممد  ،أي منذ الغيبة إىل اليوم مل تبني قضية اإلمام
كما حصل
اليت ختص اإلمام املهدي
وتوضح روايات الرسول واألئمة
املهدي
اليوم ،حيث بُينت هذه الروايات وأُحكمت فتبني املراد منها بفضل اهلل وبفضل هذه الدعوة
اليمانية احلقة .وهذه عالمة وآية من آيات هذه الدعوة] ( ).
إراءة املعجزة:
على سائر الناس يف
كانت املعاجز والكرامات من األمور اليت متيز هبا أهل البيت
زماهنم ،وقد ألف الشيعة الكثري من الكتب واملؤلفات اليت تناولت هذا اجلانب من حياهتم ،
اليت استدل هبا أصحابه (رضوان اهلل
فجاءت املعجزة من ضمن أدلة إمامة اإلمام الرضا
عليهم) على خصومهم من الواقفية حىت رجع عن القول بالوقف العديد من الرجال الذين افتتنوا
هبذه الفتنة ،ومنهم( :عبد الرمحن بن احلجاج ورفاعة بن موسى ويونس بن يعقوب ومجيل بن دراج
ومحاد بن عيسى وأمحد بن حممد بن أيب نصر البزنطي واحلسن بن علي الوشاء وغريهم) ( ).
فعن صاحل بن أيب محاد ،عن احلسن بن علي الوشاء ،قال( :كنت كتبت معي مسائلوغري ذلك،
 ،ومجعتها يف كتاب مما روي عن آبائه
كثرية قبل أن أقطع على أيب احلسن
وأحببت أن أتثبت يف أمره وأختربه ،فحملت الكتاب يف كمي وصرت إىل منزله وأردت أن آخذ
منه خلوة ،فأناوله الكتاب ،فجلست ناحية وأنا متفكر يف طلب اإلذن عليه ،وبالباب مجاعة
جلوس يتحدثون ،فبينا أنا كذلك يف الفكرة واالحتيال يف الدخول عليه ،إذ أنا بغالم قد خرج من
الدار ويف يده كتاب ،فنادى :أيكم احلسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس البغدادي؟ فقمت
إليه :وقلت :أنا احلسن بن علي الوشاء ،فما حاجتك ؟ قال :هذا الكتاب أمرت بدفعه إليك
فهاك خذه ،فأخذته وتنحيت ناحية فقرأته ،فإذا واهلل فيه جواب مسألة مسألة ،فعند ذلك قطعت
عليه ،وتركت الوقف) ( ).
.

 ،أحد إصدارات أنصار االمام المهدي
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 ،وأشك يف الرضا
وعن البزنطي ،قال( :إين كنت من الواقفة على موسى بن جعفرإيل ،فجاء اجلواب عن
 ،فكتبت إليه أسأله عن مسائل ،ونسيت ما كان أهم املسائل ّ
 :وقد نسيت ما كان أهم المسائل عندك ،فاستبصرت) ( ).
مجيعها .مث قال
برقاع
وعن جعفر بن حممد بن يونس ،قال( :جاء قوم إىل باب أيب احلسن الرضا ،فوصلت الرقاع
فيها مسائل ،ويف القوم رجل واقفي ،واقف على باب أيب احلسن بن موسى
إليه ،فزخرجت األجوبة يف مجيعها ،وخرجت رقعة الواقفي بال جواب ،فسألته :مل خرجت رقعته
وال رآين فيعلم أين واقفي ،وال يف القوم الذي
بال جواب ؟ فقال يل الرجل :ما عرفين الرضا
 .فما استتم كالمه
جئت معهم من يعرفين ،اللهم إين تائب من الوقف ،مقر بإمامة الرضا
حىت خرج اخلادم ،فأخذ رقعته من يده ودخل هبا ،وعاد اجلواب فيها إىل الرجل ،فقال :احلمد هلل،
هذان برهانان يف وقت واحد) ( ).
وقد كانت مجيعها تدور حول (معرفة ما
هذه بعض املعاجز اليت ظهرت على يد الرضا
 ،وقد
أضمرت النفوس) وهي من أنباء الغيب اليت ال يطلع اهلل عليها إال خاصة أولياءه
أكثر من مرة وكانت هذه اإلخبارات النفسية
حدث مثل ذلك على يد السيد أمحد احلسن
عند اهلل ،وبنفس الوقت كانت من األمور اليت ثبتت قلوب أنصاره
سبباً لبيان مقام السيد
يف وقتها على أنه (خليفة مياين) كما ورد يف الروايات ،وقد مجعت بعض هذه اإلخبارات يف كتاب
(كرامات وغيبيات) وأذكر شيئاً منها هنا للربكة وأيضاً ملقارنتها مبا حدث مع اإلمام الرضا
هو من أهل البيت .
يف نفس املضمون فتكون دليالً لثبوت أن السيد أمحد احلسن
بشار الفيصلي ،عن الشيخ ناظم العقيلي أنه قال( :يف أحد األيام كنا جالسني معالسيد أمحد احلسن وبعض األنصار يف بيت أحد األنصار ،وأطلنا اجللوس فأردت أن أطلب
األذن من السيد بالذهاب إىل البيت ،وقبل أن أتكلم بذلك بادرين السيد أمحد قائالً :إنك تريد

أن تذهب إلى أهلك ،فإني سمعت روحك تقول ذلك قبل أن تتكلم .فتعجبت أنا

 الخرائج والجرائح :ج 2ص 442ح ،5بحار األنوار :ج 49ص 41ح ،41العوالم :ج 22ص 11ح.51 -2الهداية الكبرى :ص ،211العوالم :ج 22ص 21ح.5

واقفة عصر الظهور 11 ........................................................

واحلاضرون من ذلك ،مث على ما أتذكر أن السيد قال يل :استخير اهلل قبل ذهابك إلى البيت
 ..واهلل على ما أقول شهيد واحلمد هلل وحده).
بشار الفيصلي ،عن الشيخ حبيب السعيدي أنه قال( :عندما فهمت الدعوة وصدقتعلي ال مناً مين عليه) أردت الذهاب إىل أهلي وعشرييت .فقال يل السيد أمحد:
هبا (مناً من اهلل ّ
إنهم أول األمر سيصدقون الدعوة وسوف يقومون معك ولكن بعد مدة سوف يجلسون 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).
بشار الفيصلي ،عن أيب زهراء وهو أحد األنصار أنه قال( :يف بداية دخويل يف دعوةاإلمام املهدي وولده السيد أمحد احلسن ساورين شك يف القضية فتعوذت باهلل من الشيطان
الرجيم وقلت يف نفسي :إن الشيطان ال ميكن أن يقرتب من مكان فيه إمام معصوم .فقال السيد

(وكان يتكلم عما يف نفسي دون أن أخربه) :هل تعلم أن الشيطان نادى عيسى

وهو

على قمة جبل ولم يستطع االقتراب منه .واحلمد هلل رب العاملني).
ملا أضمرت له نفوس الناس وملا كان لذلك من األثر على
فكما كان إخبار اإلمام الرضا
،
تثبيت قلوب شيعته فكانت نفس نوع املعجزة الغيبية قد جاءت بإخبار السيد أمحد احلسن
وكان هلا أيضاً نفس التأثري يف تثبيت قلوب شيعة أهل البيت  .فانظر بعني اإلنصاف عزيزي
القارئ وقارن.
***

الرؤيا الصادقة واالستخارة بالقرآن الكريم
دليالً ملكوتياً يف إثبات
كانت الرؤيا الصادقة من األمور اليت اعتربها شيعة أهل البيت
وكذلك االستزخارة بالقرآن الكرمي .فالرؤيا الصادقة كانت بفضل اهلل
إمامة اإلمام الرضا
تبارك وتعاىل سبباً يف إنقاذ (رجل واقفي) من اهلالك والرتدي يف حبائل علماء الضاللة واحنرافهم.
فعن احلسن بن علي الوشاء  -وقد رجع عن القول بالوقف بسبب إخبار غييب أخربه به
 ،قال( :كنا عند رجل مبرو ،وكان معنا رجل واقفي ،فقلت له :اتق اهلل ،قداإلمام الرضا
كنت مثلك مث نور اهلل قليب ،فصم األربعاء واخلميس واجلمعة ،واغتسل وصل ركعتني ،وسل اهلل
أن يريك يف منامك ما تستدل به على هذا األمر .فرجعت إىل البيت ،وقد سبقين كتاب أيب
احلسن يأمرين فيه أن أدعو إىل هذا األمر ذلك الرجل ،فانطلقت إليه وأخربته ،وقلت :امحد اهلل
واستزخره مائة مرة .وقلت له :إين وجدت كتاب أيب احلسن قد سبقين إىل الدار أن أقول لك ما
كنا فيه ،وإين ألرجو أن ينور اهلل قلبك ،فافعل ما قلت لك من الصوم والدعاء ،فأتاين يوم
السبت يف السحر ،فقال يل :أشهد أنه اإلمام املفرتض الطاعة .قلت :وكيف ذلك ؟ فقال :أتاين
أبو احلسن

عليه إال اهلل) ( ).

البارحة يف النوم ،فقال :يا إبراهيم ،واهلل لترجعن إلى الحق ،وزعم أنه مل يطلع

فأين علماء آخر الزمان من هذه احلادثة اليت تثبت حجية الرؤيا يف االستدالل على صاحب
احلق ؟ وأين الشيخ الكوراين من هذه القصة الذي يعترب أن االستدالل بالرؤيا هي يف أحسن
أحواهلا (ظن) !!!
فمن كذب هبذه احلادثة ،أو أشكل على (احلسن بن علي الوشاء) استدالله بالرؤيا الصادقة
باالستدالل على طلب احلق
 ،أو اعرتض على كتاب اإلمام الرضا
على إمامة الرضا
بطلب الرؤيا الصادقة من اهلل ،أو استزخف بإميان هذا (الرجل الواقفي) بسبب الرؤيا ،أو مل يعر
أمهية لقول اإلمام املعصوم لصاحب الرؤيا (لرتجعن إىل احلق) ،أو أشكل على االستزخارة بالقرآن
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ملعرفة صاحب األمر  ..من أشكل على كل هذا ،فليتبوأ مقعده من النار ،كائناً من كان (عاملاً أو
عامياً).
يأمر أصحابه بأن يستدلوا بالرؤيا الصادقة على إثبات إمامته وأن
فإذا كان اإلمام الرضا
يقول كما قال
حيتجوا بذلك على الناس ،فما عدا مما بدا ؟؟ فهذا السيد أمحد احلسن
الرضا

( :أسألوا اهلل الرؤيا الصادقة فإنها دليل ال يخالطه الشيطان)( ،من رآنا فقد رآنا

فإن الشيطان ال يتمثل بي وال بأحد من أوصيائي) ،وكذلك أمرهم اإلمام الرضا
باالستزخارة بالقرآن الكرمي؛ (ألن القرآن ال يغش) .فالرؤيا الصادقة هي من اهلل واالستزخارة
بالقرآن هي سؤال اهلل وإجابة اهلل للسائل.
ولكن انظر حلال هؤالء العلماء اخلونة الذين استهزؤوا هباتني اآليتني وكذبوا هبما ،فماذا
َّم بِ َما َك َف ُروا َواتَّ َخ ُذوا آيَاتِي
ينتظرون إال الغضب اإلهلي ملن كذب بآياته ﴿ذَلِ َ
ك َج َزا ُؤ ُه ْم َج َهن ُ
َوُر ُسلِي ُه ُزًوا﴾( ).
***

 -الكهف. 14 :

توعد اإلمام الرضا

ولعنه للواقفية يف زمانه ويف زمان املهدي األول

الكثري من الروايات يف لعنه للواقفية واهتامهم بالكفر والزندقة،
ورد عن اإلمام الرضا
واقفية عصره
ولكن مما أثار انتباهي هلذه الروايات هي الرواية اليت ربط هبا اإلمام الرضا
 ،وإليك هذه الرواية:
بواقفية عصر املهدي األول
باملدينة إذ دخل عليه
فعن سليمان بن اجلعفري ،قال( :كنت عند أيب احلسن [الرضا]
﴿ :ملْعونِين أَي نما ثُِق ُفوا أ ِ
ُخ ُذوا
رجل من أهل املدينة ،فسأله عن الواقفة ،فقال أبو احلسن
َ ُ َ َْ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
سنَّ ِة اللَّ ِه تَ ْب ِديالً﴾( ) ،واهلل إن
َوقُتِّ لُوا تَ ْقتيالً ُسنَّةَ اللَّه في الذ َ
ين َخلَ ْوا من قَ ْب ُل َولَن تَج َد ل ُ
اهلل ال يبدلها حتى يقتلوا عن آخرهم) ( ).
باهلل على أن هؤالء الواقفية سيمتد تأثريهم إىل زمن ظهور اإلمام
فهنا يقسم الرضا
وإليك دليالً على ذلك.
وسيكون هالكهم على يد املهدي األول
املهدي
فقد ورد تفسري قوله تعاىل﴿ :م ْلعونِين أَي نما ثُِق ُفوا أ ِ
ُخ ُذوا َوقُتِّ لُوا تَ ْقتِيالً
َ ُ َ َْ َ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
سن َِّة اللَّ ِه تَ ْب ِديالً﴾.
الذ َ
ين َخلَ ْوا من قَ ْب ُل َولَن تَج َد ل ُ
ما نقل عن أمري املؤمنني

ُسنَّةَ اللَّ ِه فِي

قوله( :فانظروا أهل بيت نبيكم ،فإن لبدوا فالبدوا ،وإن

استنصروكم فانصروهم ،فليفرجن اهلل الفتنة برجل منا أهل البيت ،بأبي ابن خيرة اإلماء ال
يعطيهم إال السيف هرجاً هرجاً ،موضوعاً على عاتقه ثمانية أشهر ،حتى تقول قريش :لو كان

هذا من ولد فاطمة لرحمنا ،يغريه اهلل ببني أمية حتى يجعلهم حطاماً ورفاتاً ،ملعونين أينما
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيالً ،سنة اهلل في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة اهلل تبديالً) ( ).
والذي حيمل السيف على عاتقه
وإن قلت بأن هذا الرجل الذي ذكره أمري املؤمنني
وليس غريه ،فإليك هذه الرواية اليت تثبت أنه رجل خيرج قبل
مثانية أشهر هو اإلمام املهدي

 األحزاب.42 – 4 : -2رجال الكشي :ص 451ح.144
 -5معجم أحاديث األمام المهدي  -للكوراني :ج 5ح. 114
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اإلمام املهدي

( :يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته من المشرق ،يحمل السيف

على عاتقه ثمانية أشهر ،يقتل ويقتل ويتوجه إلى بيت المقدس .) ( )...
واحلمد هلل وحده وحده وحده.
***

 -الممهدون  -للكوراني :ص1

 ،القتن  -البن حماد :ص. 91

علم اإلمام الرضا

وعلم مياني آل حممد

األثر الكبري يف هداية الناس إىل معرفة صاحب احلق ،فقد شاع
كان لعلم اإلمام الرضا
يف ذلك الزمان حىت (ناظر) الكثري من أصحاب امللل واألديان يف أمور الشريعة وسرية
علمه
دون
هو علم رسول اهلل الذي أختص به أهل البيت
األنبياء  ،فكان علمه
غريهم ،فقد فضلهم اهلل على الناس بالعلم الغزير وباحلكمة اليمانية.
مع (أصحاب املقاالت) من أبرز احلوادث اليت أجلم هبا دعاة الباطل
وقد كانت مناظرته
.
وكانت سبباً يف ندامة املأمون (لعنه اهلل) على حتديه لإلمام الرضا
فقد روي عن احلسن بن حممد النوفلي أنه قال( :ملا قدم علي بن موسى الرضا صلوات اهلل
عليه على املأمون ،أمر الفضل بن سهل أن جيمع له أصحاب املقاالت ،مثل :اجلاثليق ،ورأس
اجلالوت ،ورؤساء الصابئني ،واهلربذ األكرب ،وأصحاب زردشت ونسطاس الرومي ،واملتكلمني،
ليسمع كالمه وكالمهم ،فجمعهم الفضل بن سهل مث أعلم املأمون باجتماعهم فقال :أدخلهم
علي ،ففعل ،فرحب هبم املأمون مث قال هلم :إمنا مجعتكم خلري ،وأحببت أن تناظروا ابن عمي هذا
ّ
علي وال يتزخلف منكم أحد .فقالوا :السمع والطاعة يا
علي ،فإذا كان بكرة فاغدوا ّ
املدين القادم ّ
أمري املؤمنني ،حنن مبكرون إن شاء اهلل.
إذ دخل
قال احلسن بن حممد النوفلي :فبينا حنن يف حديث لنا عند أيب احلسن الرضا
 فقال :يا سيدي ،إن أمري املؤمنني يقرؤكعلينا ياسر اخلادم  -وكان يتوىل أمر أيب احلسن
السالم ويقول :فداك أخوك ،أنه اجتمع إلينا أصحاب املقاالت ،وأهل األديان ،واملتكلمون من
مجيع أهل امللل فرأيك يف البكور علينا إن أحببت كالمهم ،وإن كرهت ذلك فال تتجشم ،وإن
أحببت أن نصري إليك خف ذلك علينا .فقال أبو احلسن

 :أبلغه السالم وقل :قد علمت

ما أردت ،وأنا صائر إليك بكرة إن شاء اهلل.
قال احلسن بن حممد النوفلي :فلما مضى ياسر التفت إلينا مث قال يل :يا نوفلي ،أنت عراقي
ورقة العراقي غير غليظة ،فما عندك في جمع ابن عمي علينا أهل الشرك وأصحاب
المقاالت ؟ فقلت :جعلت فداك يريد االمتحان وحيب أن يعرف ما عندك ،ولقد بىن على
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أساس غري وثيق البنيان ،وبئس واهلل ما بىن .فقال يل :وما بناؤه في هذا الباب ؟ قلت :إن
أصحاب الكالم والبدع خالف العلماء ،وذلك :أن العامل ال ينكر غري املنكر ،وأصحاب
املقاالت واملتكلمون وأهل الشرك أصحاب إنكار ومباهتة إن احتججت عليهم بأن اهلل واحد
قالوا :صحح وحدانيته ،وإن قلت :أن حممداً رسول ،قالوا :ثبت رسالته ،مث يباهتون الرجل -
وهو مبطل عليهم حبجته  -ويغالطونه حىت يرتك قوله ،فاحذرهم جعلت فداك ! قال :فتبسم مث

علي حجتي ؟! قلت :ال ،واهلل ما خفته عليك قط ،وأين
قال يل :يا نوفلي ،أتخاف أن يقطعوا ّ
ألرجو أن يظفرك اهلل هبم إن شاء اهلل .فقال يل :يا نوفلي ،أتحب أن تعلم متى يندم المأمون ؟

قلت :نعم ،قال :إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم ،وعلى أهل اإلنجيل
بإنجيلهم ،وعلى أهل الزبور بزبورهم ،وعلى الصابئين بعبرانيتهم ،وعلى الهرابذة بفارسيتهم،
وعلى أهل الروم بروميتهم ،وعلى أهل المقاالت بلغاتهم ،فإذا قطعت كل صنف ،ودحضت
حجته ،وترك مقالته ،ورجع إلى قولي ،علم المأمون أن الذي هو بسبيله ليس بمستحق له،

فعند ذلك تكون الندامة منه ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم)( ).

أسكت
فكان يف هناية املناظرة  -جتد بقيتها يف املصدر السابق  -أن اإلمام الرضا
اجلميع حبجته وبالغته وقوة بيانه وأحاطته بالعلوم اإلهلية ،وقد اختتمت هذه املناظرة بإسالم
 ،وقد كان عمران هذا ج ِدالً مل يقطع عليه
(عمران الصابئي) على يدي اإلمام الرضا
حجته أحد من قبل.
وهذا العلم الذي كان يتحدى به األئمة
سيد أمحد

علماء عصرهم هو نفس العلم الذي جاء به

 .فالعلم الذي بثه بني الناس قد شهد به املوايل ومل يستطع على رده كل اخالف.

مجيع علماء هذا الزمان بالرد على تفسريه لسورة الفاحتة،
وقد حتدى السيد أمحد احلسن
أو على أجوبته يف كتاب املتشاهبات ،أو يف إصداراته األخرى .هذا بعد أن دعاهم مراراً وتكراراً
للمناظرة العلمية لتبيان صاحب احلق ولكن من دون جدوى.

 -االحتجاج  -للطبرسي :ص. 99
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ِِ
ِ
ين﴾( ).
س ُه ْم ظُل ًْما َوعُلًُّوا فَانظُْر َك ْي َ
﴿ َو َج َح ُدوا بِ َها َو ْ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْم ْفسد َ
استَ ْي َقنَْت َها أَنْ ُف ُ

وأنه صاحب والية إهلية
فعمران الصابئي قد أسلم بعد أن رأى احلق عند اإلمام الرضا
؟!! ألستم تعرتفون
فأذعن للحق ملا جاءه ،فما بالكم أنتم يا من تنتظرون اإلمام املهدي
بأن اإلمام املهدي
إذا ظهر ضم حرفا العلم إىل اخلمسة والعشرين وبثها سبعة وعشرين حرفاً
يأيت حامالً القرآن ؟! ألستم..
من العلم بني الناس ؟! ألستم تقولون أن اإلمام املهدي
ألستم ..؟!
قد جاءكم على يد رسول اإلمام املهدي
هذا هو العلم الذي وعدكم به أهل البيت
وقد حتداكم بالرد عليه بالعلم الذي تدعون أنكم حتملونه  ..وأىن لكم رده وأنتم ال تفقهون
شيئاً منه وال تعلمون !!!
يج﴾( ).
اء ُه ْم فَ ُه ْم فِي أ َْم ٍر َم ِر ٍ
﴿بَ ْل َك َّذبُوا بِال َ
ْح ِّق لَ َّما َج َ
***

 النمل. 4 : -2ق.5 :

كتاب للرضا

يفضح فيه الواقفة (يف كل زمان)

إيل أبو احلسن الرضا
وعن عبد اهلل بن جندب ،قال :كتب ّ

( :ذكرت رحمك اهلل هؤالء

القوم الذين وصفت أنهم كانوا باألمس لكم إخواناً ،والذي صاروا إليه من الخالف لكم
والعداوة لكم والبراءة منكم ،والذين تأفكوا به من حياة أبي صلوات اهلل عليه( ...وذكر يف

آخر الكتاب) :إن هؤالء األقوام سنح لهم الشيطان اغترهم بالشبهة ،ولبس عليهم أمر
دينهم ،وذلك لما ظهرت فريتهم ،واتفقت كلمتهم ،وكذبوا على عالمهم ،وأرادوا الهدى من

تلقاء أنفسهم ،فقالوا :لم ومن وكيف ؟ فأتاهم الهالك من مأمن احتياطهم ،وذلك بما
كسبت أيديهم ،وما ربك بظالم للعبيد ،ولم يكن ذلك لهم وال عليهم ،بل كان الفرض
عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير ،ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه
الر ُس ِ
ول َوإِلَى أ ُْولِي األ َْم ِر ِم ْن ُه ْم
ومستنبطه؛ ألن اهلل يقول في محكم كتابهَُ ﴿ :لَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
ِ َّ ِ
ين يَ ْستَنبِطُونَهُ ِم ْن ُه ْم﴾( ) .يعني آل محمد ،وهم الذين يستنبطون من القرآن
لَ َعل َمهُ الذ َ
ويعرفون الحالل والحرام ،وهم الحجة هلل على خلقه) ( ).
ولو طبقت عزيزي القارئ هذا الكالم على علماء هذا الزمان لوجدته منطبقاً انطباقاً تاماً -
حذو النعل بالنعل  ،-فهم قد اتفقت كلمتهم على الباطل (والية الشيطان  -دميقراطية أمريكا)،
وتكذيبه وحماولة قتل شزخصيته .و (أرادوا
واتفقت نفوسهم على حماربة رسول اإلمام املهدي
من اجلهة اليت هم حيددوهنا له
اهلدى من تلقاء أنفسهم) ،أي أردوا أن يأتيهم اإلمام املهدي
ويف الوقت الذي يريدون (طبعاً يريدونه بعد  3سنة وليس اآلن كما قال القبنجي) ،فقالوا :ملاذا
أرسل اإلمام املهدي شزخصا عادياً ومل يرسل (مساحة السيد اجملتهد فالن) ؟ وكيف يرسل اإلمام
املهدي شزخصاً بدالً عنه ،املفروض أن يأيت هو بنفسه ويأخذ رأينا يف تفاصيل حركته ؟ وغريها
من اإلشكاالت اليت ال يريدون هبا سوى التضليل على احلق وإطفاء نور اهلل.

 النساء.15 : -2تفسير العياشي :ج ص 24ح.214
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يف هذا الكتاب إىل أن يقفوا يف مثل هكذا أمور (إرسال
وقد نصحهم اإلمام الرضا
رسول من قبل اإلمام املهدي) ،وأن يردوا أمورهم إىل (عامله ومستنبطه) أي القرآن وروايات أهل
فهم دليل احلق وهم األمان عندما تأيت الفنت.
البيت
ولكن بـعُد عنهم هذا السبيل؛ ألهنم قد اختذوا سبيل (الرأي) سبيلهم ودفعوا أهل البيت
عن مقامهم ونزوا على مراتبهم اليت رتبهم اهلل فيها كما نزت القردة على منرب رسول اهلل
بنو أمية  .-بل قال  -علماء هذا الزمان  -حنن الذين نستنبط من القرآن ونعرف احلالل من
يف تسيري أمور األمة.
احلرام وال حنتاج اإلمام املهدي
َّ ِ
َي ُمن َقلَ ٍ
ب يَن َقلِبُو َن﴾( ).
ين ظَلَ ُموا أ َّ
﴿ َو َسيَ ْعلَ ُم الذ َ
***

 -الشعراء.221 :

اإلمام الرضا

ينص على نفسه واملهدي األول

أيض ًا نص على نفسه

 ،فكانت إشارته
أنه نص على نفسه باإلمامة من بعد أبيه
ورد عن اإلمام الرضا
إىل نفسه دليالً استدل هبا العلماء واحملدثون ممن كتب يف سرية أهل بيت العصمة .
-روى ابن بابويه باإلسناد عن العباس بن النجاشي األسدي ،قال :قلت للرضا

أنت صاحب هذا األمر ؟ قال( :إي واهلل ،على اإلنس والجن) ( ).

:

روى الشيخ الكليين باإلسناد عن أيب جرير القمي  -يف حديث  ،-قال( :قلت أليباحلسن

 :عليك من إخوتك إمام ؟ قال :ال .قلت :فأنت اإلمام ؟ قال :نعم) ( ).

وروى الشيخ الطوسي باإلسناد عن احلسن بن علي اخلزاز ،قال( :دخل علي بن أيبمحزة على أيب احلسن الرضا

فقال له :أنت إمام ؟ قال :نعم) ( ).

- 4وروى الشيخ الصدوق باإلسناد عن عقبة بن جعفر ،قال( :قلت أليب احلسن الرضا
 :قد بلغت وليس لك ولد ! فقال :يا عقبة بن جعفر ،إن صاحب هذا األمر ال يموت

حتى يرى ولده من بعده) (.)4

- 5وروى صاحب ثاقب املناقب باإلسناد عن حممد بن العالء اجلرجاين ،قال( :حججت
يطوف بالبيت ،فقلت له :جعلت فداك ،هذا احلديث قد
فرأيت علي بن موسى الرضا
روي عن النيب

" :من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية" ،قال :فقال :نعم،

حدثني أبي ،عن جدي ،عن الحسين ،عن علي بن أبي طالب

قال :قال رسول اهلل

 :من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية  ...قال :فقلت له :ومن مات ميتة

جاهلية ؟ قال :مشرك .قال :قلت :فمن إمام زماننا ،فإين ال أعرفه ؟ قال :أنا هو) (.)5

 :ج ص 24ح. 1
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من قبل
 ،فهو قد نص على نفسه كما فعل آباؤه
وكذلك فعل السيد أمحد احلسن
(ولقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة) وقد أظهر الروايات الدالة عليه بامسه وصفته وهذا
ومبشراً بأبنائه
دليل على صدق دعوته وأنه قد جاء باحلق مصدقاً ملن سبقه من آباءه
املهديني .
وإليك بعض هذه النصوص:
وذكرين يف وصيته بامسي وصفيت ،ووصلت لكم
[لقد بشركم يب جدي رسول اهللهذه الوصية بسند صحيح وذكرها علماء الشيعة يف كتبهم ،ومبا وصى رسول اهلل وهو على
ويب وبأبنائي
فراش املوت ،أو ليس بأهم شي ! فلقد أوصاكم بآبائي األئمة االثىن عشر
االثىن عشر  ...فإن تنكروين فأنا ابن احلسن ،سبط النيب املرهتن ،الويل ملن ناواين واللعنة على من
عاداين ،أنصاري خري أنصار تفتزخر األرض بسريهم عليها ،وحتفهم املالئكة ،وأول فوج يدخل
اجلنة يوم القيامة ،هم واهلل العلي العظيم وأقسم بـ يس وطه واحملكمات وبـ كهيعص ومحعسق
وبالقسم العظيم  -آمل  -إهنم الفرقة الناجية ،وهم أمة حممد حقاً وصدقاً ،اآلمرون باملعروف
والناهون عن املنكر؛ ألهنم يقرون حباكمية اهلل يف أرضه دون من سواهم ،ال جترفهم الفنت؛ ألهنم
حمصوا وغربلوا حىت خرجت املدرة من حب احلصيد ،هم رهبان يف الليل أسود يف النهار جماهدون
شجعان ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم ،يرون أكل خبز الشعري والنوم على املزابل كثري مع سالمة
أحلى من الشهد ،فطوىب هلم وحسن مآب] ( ).
الدين ،ويرون املوت يف حب آل حممد
شيء من أمري إال بينوه ،فوصفوين
وآبائي األئمة
[واهلل ما أبقى رسول اهللبدقة ومسوين وبينوا مسكين فلم يبق لبس يف أمري وال شبهة يف حايل بعد هذا البيان ،وأمري أبني
من مشس يف رابعة النهار ،وأين أول املهديني واليماين املوعود] ( ).

 بيان البراءة ( 5رجب) الصادر في جمادي الثاني  425هـ ق . -2بيان السيد أحمد الحسن اليماني الموعود.
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[ ...وأنا أحتداك أن تأيت بشزخص غريي ادعى أنه املهدي األول واليماين ووصي اإلماماليت تنص على امسه
وساق على ادعاءه األحاديث عن الرسول وأهل البيت
املهدي
وصفاته اجلسدية ومسكنه وساق أدلة كثرية على صحة ادعاءه] ( ).
 ،وأين وصيه ،وأين املهدي األول من ولد اإلمام
[- 4أين من ذرية اإلمام املهدي
املهدي (حممد بن احلسن العسكري) روحي فداه] ( ).
،
بعدما ثبت حقه بنص آباءه
فالعجب العجب من أمة أنكرت اإلمام الرضا
بعدما جاءهم باحلق وبعدما
والعجب العجب من أمة أنكرت املهدي األول من آل حممد
!!!
ثبت حقه بنص آباءه
***

 بيان الحق والسداد من األعداد :ج 2ص.9 -2بيان الحق والسداد من األعداد :ج 2ص

.

اخلـامتـة
لقد عاىن أنبياء اهلل وأوصياؤهم على مر العصور واألزمان من (حاكمية الناس) اليت دائماً ما
كانت حتارب (خليفة اهلل) يف األرض ،وتقطع عليه السبل لالرتقاء بالناس إىل خالقهم .وقد أشار
هلذا يف كتابه (حاكمية اهلل الحاكمية الناس) بقوله:
السيد الوصي
[ ..ومع األسف فإن أول الساقطني يف اهلاوية هم العلماء غري العاملني ،حيث أخذوا يرددون
،...
املقولة الشيطانية (حاكميه الناس) ،واليت طاملا رددها أعداء األنبياء واملرسلني واألئمة
وهكذا نقض هؤالء العلماء غري العاملني املرتكز األساسي يف الدين اإلهلي :وهو حاكمية اهلل
وخالفة ويل اهلل سبحانه وتعاىل] ( ).
وهذا ما قد وقع فيه سابقاً علماء الضاللة اخلونة (البطائين ،والقندي ،والرواسي ،وأشباههم)
)
 ،فهم قد نقضوا حاكمية اهلل يف أرضه واملتمثلة بويل اهلل (الرضا
أيام إمامة الرضا
وخالفوه إىل حاكمية أنفسهم (وهم يعرفون احلق وأهله) فسقطوا يف اهلاوية وأسقطوا معهم من
تبعهم من العميان من عوام الناس.
فكان هؤالء املنحرفون عن أئمتهم درساً ملن بعدهم ،فهل من متعظ ؟
ولكن لألسف ،مل يتعظ علماء آخر الزمان هبؤالء وكذلك بقي أتباع الفقهاء غري العاملني
على عماهم وترديهم يف عبادة علماءهم فسقطوا يف هاوية (حاكمية الناس) كما سقط أتباع
علماء السوء من قبلهم.
ِ
ِ
وح أَو قَ وم ُه ٍ
ِ ِ
ِ
ود أ َْو قَ ْوَم
اب قَ ْوَم نُ ٍ ْ ْ َ
َص َ
﴿ َويَا قَ ْوم الَ يَ ْج ِرَمنَّ ُك ْم ش َقاقي أَ ْن يُصيبَ ُك ْم مثْ ُل َما أ َ
صالِ ٍح وما قَ وم لُ ٍ
وط ِم ْن ُكم بِب ِع ٍ
يد﴾( ).
َ ََ ْ ُ
ْ َ
وتعجب من أولئك ويزداد عجبك من هؤالء !! فلم حيدث شيء جديد خيتلف عما حدث
على من سبقنا ،فهو نفس االمتحان ونفس االبتالء (إين جاعل يف األرض خليفة) ،فهذا اخلليفة

 حاكمية هللا ال حاكمية الناس  -السيد أحمد الحسن -2هود.19 :

 :مقدمة الكتاب.
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املنصب من اهلل هو من كان دائماً فتنة للناس (يضل اهلل به أقواماً ويهدي أقواماً) ،فمن كان يرى
نفسه عبداً هلل يرى نور اهلل يف أولياءه فتكون معرفتهم  -بسبب هذا النور  -واضحة هلذا العبد
املطيع هلل ،أما بالنسبة لغريه ،فتكون معرفة أولياء اهلل بالنسبة إليه عسرية؛ ألنه ال يرى النور.
فاهلل أرحم بالعباد من رمحة األم ألبنها ،ولكن ما العمل إذا كان الناس هم من يسعون وراء
سوء العاقبة ؟؟؟!!
[ ...مع أن احلق ّبني ال لبس فيه وأرجو من اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل هذه الكلمات
حجة من حججه يف عرصات يوم القيامة على هؤالء العلماء غري العاملني ،ومقلديهم ،ومن سار
يف ركبهم ،وحارب اهلل سبحانه وتعاىل ،وحارب آل حممد  ،وأقر بأتباعهم اجلبت والطاغوت،
واألئمة من ولده ] ( ).
وتنحية الوصي علي بن أيب طالب
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الزَكاةَ وأَمروا بِالْمعر ِ
َّ ِ
َّاه ْم فِي األ َْر ِ
وف َونَ َه ْوا َع ْن
ض أَقَ ُاموا َّ
ين إِ ْن َم َّكن ُ
﴿الذ َ
َ ُْ
الصالَ َة َوآتَ ْوا َّ َ َ ُ
ال ُْم ْن َك ِر َولِلَّ ِه َعاقِبَةُ األ ُُموِر﴾( ).
عن اإلمام الباقر

( :هذه اآلية آلل محمد

المهدي وأصحابه يملكهم اهلل

مشارق األرض ومغاربها ،ويظهر الدين ويميت اهلل به وأصحابه البدع والباطل ،كما أمات
السفه الحق ،حتى ال يرى أثر من الظلم) ( ).

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني
وسلم تسليماً.
***

 حاكمية هللا ال حاكمية الناس  -المقدمة ،للسيد أحمد الحسن -2الحج.4 :
 -5بحار األنوار :ج 24ص. 45
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