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 اإلهداء
 الرَِّحيِم الرَّْحمِن اهلِل ِبْسِم

يا .. أيها املذخور لنشر عدله ...يا بقية اهلل األعظم وناموسه األكرب ..سيدي وموالي
 ..منار اهلدى وإمام التقي والعروة الوثقى وصاحب الوالية العظمى
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وأنت غاية أملي ونور فؤادي ! املتواضع من أحقُّ منك كي ُأهديه هذا اجلهَد ..سيدي
وجودي يا كعبة القاصدين وسلوة املوالني املظلومني من قبل  لُّومعتمدي بل أنت ك

 ..منتحلي مودتَك وواليتَك
 سيدي أرفع إىل مقامك الشامِخ هذا اجلهَد وأضعه بني يديك بكلِّ خشوٍع وتواضٍع شوقًا

إليَك وتقربًا منك عسى أن ينتفع به العطاشى إىل لقائك والنظِر إىل حمياك الكريم، 
النصري وعسى يا سيِّدي أن تكون لي  ..إليك والتزامًا بقضيتك الكربى فيزدادوا شوقًا

فأرجو رضاك والفوز بلقاك يا سيف اهلِل املسلول يا بن  ...واملعني والولّي واملؤيد واملسدد
 ...املزجاة ُأقّدمها بني يديك فأرجو القبولفهذه بضاعيت  ...ة البتولمفاط

 عبدك حممد مجيل محود العاملي
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 املقّدمة 
 

 الرَِّحيمِ  الرَّْْحنِ  اللِ  ِبْسمِ 
احلمد لل رّب العاملني والصالة والسالم على سادة اخللق حممد وآله الطيبني الطاهرين،   

 .. واخآررين ل ى ييام يمم الدينواللعنة السرمدية على أعدائهم أمجعني من األولني
 ،بعدو  

املهدوية على صاحبها آالف السالم والتحية  ل ى املؤمنني الغيارى على القضية
 السالم عليكم ورْحته وبركاته.....

لقد راسلنا بعض املؤمنني األفاضل برسالتني حتكيان لنا ما نفثه لئيٌم من اللئام على  
العلماء والفقهاء املمالني الذين ال يمافقمنه على لجتاهه العقائدي والفقهي املسّيس بالفقه 

عنيُت به الضاَل املضِّل السيد كمال احليدري املقيم يف حمزة يم ...! يتالمالييت الدعم 
املشرفة مبمالتنا فاطمة من آل حممد عليهم السالم بنت اإلمام املعظم ممسى الكاظم عليه 

ويطلب هذان الفاضالن منا الردَّ على السيد العاق خآل حممد عليهم السالم .... السالم
ِف بنفثاته اخلبيثة على العلماء والفقهاء فحسب حىت الذي مل يكت( كمال احليدري)

وصلت مسممه اخلبيثة ـ اليت مل يسبقه لليها سابق ـ ل ى نعته لرتاثنا الشيعي بأن سبعني باملائة 
منه من صنع اليهمد، واألنكى من ذلك، فقد تعمق بنفثاته اخلبيثة حىت وصل ل ى  لّب 

والتحية حيث أنكر ـ كما سرتون يف العقيدة املهدوية على صاحبها آالف السالم 
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الرسالتني التاليتني والفيديم املنشمر على املمايع اإللكرتونية ـ رؤية لمامنا القائم يف الغيبة 
الكربى، ويف كالمه هفمات وسقطات وزالت وعجائب وغرائب يتنـزه عنها الطالب 

عنا مبا فيه فلم نتفاأأ ويد شاهدنا الفيديم ومت..! املبتدئ فضاًل عن العامل اجملتهد المرع
أبداً لعلمنا مبا سيؤول لليه حال هذا الرأل من التغطرس واملباهاة والتكرب والغرور فلم يعد 

 (...!!.أنا وال أحد سماي:)يرى لال نفسه وال أحد سماه على ياعدة
كل ذلك بسبب ما تعانيه حمزاتنا العلمية من لنعدام تعليم طالهبا لدروس األرالق     

ولنعدام تدريس علم العقيدة ...والتقمى والزهد عن الرياسة والسلطة وحب الدنياكالمرع 
وتدريب الطالب على تلقي األربار المالئية والغمص يف ...املتمثل بعنصري المالية والرباءة

كتب احملدثني كالبحار والكايف وبصائر الدرأات والشايف وغريها من كتب العقيدة اليت 
 ...!سك بالمالية ألهل البيت عليهم السالم والرباءة من أعدائهمتدعم الطالب ل ى التم

لقد آملنا كثريًا وال يزال يؤملنا ما جيري على ساحتنا الشيعية من فنت عقائدية وفقهية يد   
تفشت يف احلمزات العلمية بشكٍل عام اليت يفرض أن تكمن منابع الطهر والقداسة ال أن 

 ..! .  ي والفقهي والتارخيي تكمن منبع الدنس والرأس العقائد
والسبب يف ظهمر هذه النفثات الشيطانية عرب عمائم بكرية وعمرية وْحريائية ـ ولْن    

تظاهرْت باملظاهر الشيعية واملآزر العلمية ـ هم الضعف العقائدي الصحيح عند هذه 
حلمزات دية يف اائالعمائم، وسبب الضعف العقدي يرأع ل ى عدم تمفر دراسة املادة العق

العلمية بشكٍل صحيٍح بسبب تسلط أحزاب دعمتية من أهٍة، وبسبب عدم لهتمام 
فاألحزاب الدعمتية املتلمنة ...احلمزات الدينية باجلنبة العقدية املستقيمة من أهٍة أررى

بألمن متعددة كاحلرباء تتمظهر بالكيفية اليت يكمن عليها املكان والزمان لتخدع فريستها 
هر مبظهره فتنقضَّ عليه وتلتهمه بلساهنا الطميل لضعف يديها ورأليها من رالل التمظ
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وهكذا الدعمتيمن فال ميلكمن األيدي واألرأل للنـزال الفكري ..عن النـزال واملماأهة
فال يعرفمن من اإلستدالل سمى نقل كلمات العلماء الكبار املتمافقني معهم ...اإلستداليل

أولئك ليقنعمهم مبا عندهم، وهم ما عهدناه من لستدالل  يف الرأي ليغروا البسطاء بأيمال
الماليتيني والدعمتيني فيحشدون آراء فالن وفالن لتقريب وأهاهتم البكرية والعمرية، وهي 
مصيبة كربى ابتلت هبا الطائفة الشيعية مؤررًا حيث انبسطت أأنحة الدعمتيني 

األرض وغرهبا ليدمروا تراث آل حممد  والماليتيني يف احلمزات العلمية طماًل وعرضاً يف شرق
عليهم السالم فجاسما رالل الديار وغريوا املفاهيم واألفكار من رالل اإلغراء باملال 
والنساء وهدايا السلطان فمسخما القيم الدينية ويلبما حالل حممد ل ى حرام وحرامه ل ى 

م القدماء فلم حالل حتت حجة التجديد يف اإلأتهاد وعدم اجلممد على أيمال االعال
يعد يعنيهم ما يقمل الكليين يف الكايف وال املرتضى بالشايف وال الطمسي بتلخيص 

 ..!!.فكلها بنظرهم كتب عتيقة لعلماء أكل الدهر عليهم وشرب..الشايف
وأما لمهال احلمزات املمالية لعرتة النيّب األعظم صلى الل عليه وآله للجنبة العقائدية    

د جتد واحدة تدرس كتابًا ميسك بقلمب طالهبا على المالء لألئمة الصحيحة فال تكا
ُُ اهتمامها باملماد األررى كاألصمل  الطاهرين عليهم السالم وبغض أعدائهم بل ألُّ

وكلها مماد ال تثقل شخصية طالب العلم باإلميان والتقمى ..والفقه واملنطق والفلسفة
الم بل العكس هم الصحيح فإن دراسة والمالء ألهل بيت العصمة والطهارة عليهم الس

هذه املماد من دون وأمد عقيدة صحيحة بالل تعا ى وبرسمله وأهل بيته الطاهرين عليهم 
السالم يزيد يف ابتعاد الطالب عن الدين واليقني ويدرله يف زمرة املشككني بكلِّ االصمل 

 ...العقدية ولمازمها المالئية والربائتية
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لدراسة العقدية من رالل الكتب املمثمية بعنصري المالية والرباءة ولن تمفرت الفرص ل   
هذا باإلضافة ل ى لنكباب هذه ..ووأد هلا املدرسمن فال يكمنمن كفمئني شرعًا وعقالً 

العمائم على كتب العامة من دون حسيب ورييب يبل أن يشب الطالب على العقيدة 
ه يتفاأئ ـ الطالب ـ حينما يرى مادة املتينة اليت من أألها درل احلمزة العلمية ولكن

يضاف لليه حب الدنيا .. العقيدة ميتة الصيت والسمعة يف األوساط العلمية احلمزوية
وزرارفها من الرئاسة والزعامة على الطائفة الشيعية املسكينة، فصارت تتكالب عليها 

االرطل  عمائم ظاهرها التشيع ووايعها بكري وعمري وْحريائي وعباسي وأممي، وصدق
بشعره احلكيم حينما يصف ربث بعض القرشيني ومنهم بعض السادة ويليهم مشايخ 

 :منحرفمن عن آل حممد
 (واللؤم حتت عمائم األنصار ملكارم والعلى      ذهبت يريش با) 

هلذا السبب وذاك يمنا منذ سنني للتصدي للنفثات البكرية والعمرية واحلمريائية بأثماب    
ائرة بين أيب يحافة وأيب حفص وبين ْحرياء وبين أمية وبين العباس علينا من شيعية، فثارت ث

دارل الصف الشيعي ال سيَّما املتظاهرين بالمالء كاحليدري وياسر احلبيب وأمثاهلما ممن 
..!! يتزعممن الفضائيات ليمرروا أهدافهم اللئيمة حتت ستار الدفاع عن المالء والتشيع

على )ع عن حياض الطهر والقداسة العلمية والفاطميةوحنن لن نتكاسل عن الدفا 
بسبب هجمات اخلمارج اجلدد علينا يف عصر شح ( صاحبيهما آالف السالم والتحية

فيه األنصار واألعمان كديدن عصمر أئمتنا الطاهرين عليهم السالم حيث مل جيدوا معيناً 
صعب وعر ذكمان ال وال نصريًا لال بعدد األصابع، وما ذاك لال ألن احلق صعب مست

حتتمله لال نفمس أبية ويلمب ألية امتالت حبب آل حممد والذود عنهم من دون مقابل 
وها حنن نبتغي هبذا ..دنيمي بل لمأه الل تعا ى اجلليل ولمأههم الكرمي أرواحنا هلم الفداء
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كان منا الرد الزلفى والقربة من الل تعا ى وولّيه األعظم صاحب األمر عليه السالم،  فما  
لال لأابة هذين الفاضلني اللذين راسالنا حباً لإلمام املعظم احلجة بن احلسن عليه وآبائه 

فإ ى لمامنا األعظم ..الطاهرين صلمات اللهعليهم أمجعني ودفاعًا عن حياضه الشريفة
احلجة القائم املفدى عليه السالم، ول ى احملبني لإلمام احلجة عليه السالم والعاشقني 

ل خبدمته والتزود برؤيته، أيدم حبثي هذا عسى أن أنال من لمامي املعظم فديته للمصا
بنفسي وأيب وأمي عليه السالم نظرة الرْحة والمصال خبدمته واللقاء بغرته الطاهرة صلمات 

وها حنن نعرض على اإلرمة القراء من العلماء ...الل عليه وعلى آبائه امليامني املطهرين
ني الطيبني نصَّ الرسالتني من الفاضلني الغيمرين على لمامة الميّل األعظم والفقهاء واملتعلم

 :صاحب العصر والزمان عليه السالم وأرواحنا فداه ومها التايل
 ***** أبو

 

 الرسالة األوىل
 ***** :اإلسم

 بسمه تعاىل :النص

 .مساحة آية اهلل الفقيه احملقق الشيخ اجملاهد حممد مجيل محود حفظه املوىل: إىل 

 م عليكم ورمحة اهلل وبركاتهالسال

منذ فرتة ظهر مقطع فيديو ُمسجل للمدعو السيد كمال احليدري على شاشة 
التلفزيون حيث جترأ هذا الرجل بكالمه على صاحب العصر والزمان اإلمام احلجة 

روحي فداه وأنكر لقاء العلماء الصاحلني باإلمام عليه السالم والغريب والعجيب من 
أني : أن هذه فتوى أقوهلا : أنه يقول مبلء الفم  -ي كمال احليدري أ -هذا املنحرف 

  . إخل... لن أعتقد أنه التقى باإلمام أحٌد يف عصر الغيبة الكربى 

 : وللـتأكد من صحة هذا اخلرب إليكم رابط مقطع الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=4YMJ8ARtCYA 

 

بالدليل والربهان على هذا الرجل ولكم  مساحة الشيخ نرجو منكم الرد القاطع
 . جزيل الشكر واحملبة والسالم عليكم
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 الرسالة الثانية
  *****  :اإلسم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم :النص
ــاهرين   ــد وآل الطيـــبني الطـ ــلم علـــى حممـ ــلى اهلل وسـ ــاملني وصـ  احلمـــد هلل رل العـ

ــل محـــــود العـــــاملي حفظـــــه       ــد مجيـــ ــع الشـــــيخ حممـــ  اهلل مساحـــــة املرجـــ

ــه    ــة اهلل وبركاتــــــــــــــــــ ــيكم ورمحــــــــــــــــــ ــالم علــــــــــــــــــ  الســــــــــــــــــ

خرج لنا أحد رجال الـدين بـرأي جديـد خـاله فيـه املـذهب و  نعلـم ملـاآلا هـذه ا راء          
 .أصـــــــــــــــــــبحو تـــــــــــــــــــزداد يومـــــــــــــــــــا  بعـــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــوم

مع بعض التصرف من قبلنا لتحويله من مقطع صوتي إىل  -يقول آللك املعمم يف درسه 
ل من موقع الدفاع يف اإلمامـة إىل موقـع   إآلا أردنا أن ننتق: )) ، يقول ما نصه-مكتول 

 -أفرتض السنة ليسوا موجـودين يف التـاريخ    -التأسيس يف اإلمامة، اإلمامة ما هي؟ 
حنــن اإلمامــة الــد نعتقــد بهــا مــا هــي؟ مــا هــي شــروطها؟ مــا هــي موانعهــا؟ مــا هــي  

مـا هـي،   .. مستلزماتها؟ ما هي مسؤولياتها؟ هل هـي مسـتمرة أو منقطعـة؟ مـا هـي      
أنتم ا ن كطلبة لو ! هذه األسئلة أين أجبنا عنها حنن؟.. مخسة عشر سؤال.. عشرة

أســألكم هــذه األســئلة مــاآلا جتيبــون؟، وإآلا   تنحــل هــذه املســا ل    كــن أن  ــل 
مسألة اإلمام الثاني عشر سالم اهلل عليـه، ألنـه علـى علـم الكـالم املتعـارف لـدينا        

وكـذا وكـذا،   ... األمـة  يكـون اخـتالف يف   يعرف اإلمام على أنه يهـدي النـاح حتـى     
  ! سـنة اا ـب هـل يقـوم بهـذا الـدور أو   يقـوم؟        5511بيين وبـني اهلل ا ن صـار لـه    

أنو ماآلا تقول، تقـول فـالن عـاع بالصـحراء فوجـده      ! يقوم، إآلا  ما هي فا دة وجوده؟
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سسـة  شـنو هـو مؤ  ! بيـنكم وبـني اهلل هـل هـذه هـي اإلمامـة؟      . اإلمام وأتى به إىل أمه
أو فالن كان مريض وشـخص طـرع عليـه    !! خريية من شخص يضيع جيدونه ويأتون به

ملـاآلا هـل فقـط هـذا الفقـري      !! البال وأعطاه الدواء ويقول هذه احلجة سالم اهلل عليه
فقري، نرى أن فقدهذا الفقري % 01احلجة، أليس يف شيعته  الوحيد الذي يأتيه اإلمام

بينكم وبـني اهلل هـل هـذا منقطـع تسـتطيع أن      !!. فقط الذي احرتع قلب اإلمام عليه
ولذا أقروا الكتب املفصلة فرتى قصص كثرية حول البغـدادي  ! خترج به إىل ا خرين؟؟

التقى والشيخ عباح التقى وشـيخ عبـود التقـى وشـيخ حمسـن التقـى وشـيخ  سـني         
افـا   وماآلا حدث مو نا؟؟ بيين وبني اهلل أما قضايا شخصية أو قصص أو خر.. التقى

 .أو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع

أني لـن أعتقـد أنـه التقـى باإلمـام أحـد يف عصـر الغيبـة         " \: طبعا  هذه فتوى أقوهلا
.. ، مغلق عندي هذا، تقول لي ماآلا تقول يف ابن طاووح وكذلك حبر العلوم"\الكربى 

وحده وحده جناوبها يف حلقة، ولكن هذه الفتوى حتى ترتـا،، لـن يلتقـي بـه     : أقول
ــه  ــى بــــــــــ ــا التقــــــــــ ــد ومــــــــــ ــد أحــــــــــ  . )) أحــــــــــ

أليسـو هـذه جـرأة علـى     ! ما هو رأيكم بهـذا الكـالم مـن هـذا املعمـم؟     : مو نا الكريم
ألـيس معنـى آللـك أن مـذهبنا     ! علما نا القدامى وأنهم كذبوا علينـا كـل هـذه الفـرتة؟    

مذهب اخلرافة واخلزعبال  حتى كبـار وفطاحـل املـذهب يـذكرون تلـك اخلرافـا  يف       
ــبهم؟   !كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عحة وصرحية يف هذا الرجل حتى حيذره الناح و  يقعون نريد من جنابكم إجابة وا
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ــى   يف الشـــــــــبها  والتشـــــــــكيكا ، وفقكـــــــــم اهلل ملـــــــــا حيـــــــــب ويرعـــــــ

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 إنتهى نصُّ الرسالتني

 
 الشروع يف الردِّ

 الرَِّحيِم الرَّْحمِن اهلِل ِبْسِم
قه وأنوار قدسه وسفن الحمد هلل رّب العالمين والصالة والسالم على سادة خل 

نجاته وعروته الوثقى قادة عباده وساسة بالده محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة 
السرمدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعاجزهم وكراماتهم ومنازلهم 
ومعارفهم وأحكامهم، واللعنة موصولة على من أبغض شيعتهم ومواليهم  والمتبرئين 

 .  وبعد....من أعدائهم
 السالم عليكم ورْحته وبركاته

مما حيز يف فؤاد الغيمر املمايل أن نسمع بني احلني واخآرر أصماتاً شيطانية ونفثاٍت لبليسية  
بأطمار دينية تنتحل التشيع الطاهر وهي يف وايعها من صنع املدرسة الدعمتية املستبطنة 

أدرلمها ل ى حمزاتنا العلمية الشيعية للفكر البكري والعمري ولن تظاهرت بأطمار شيعية ف
حتت عناوين البحث العلمي العقدي المالئي بشكٍل راٍص، وبذريعة البحث الفقهي 
التجديدي بشكٍل عام، ففرشما هلا بساط الزعامة العقائدية أواًل مث مهدوا هلا الزعامة 

لعقيدة تشدُّ الشيعيَّ أنَّ ا: الفقهية ، والسر يف تقدميهم للزعامة العقائدية على الفقهية هم
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ل ى عقيدته ـ اليت عليها انتشأ وترىب ـ وتربطه باملتكلم هبا ليكمن املتكلم مصيدة للمتلقي يف 
مستقبل الزمان فيحمله من العقيدة املستقيمة اليت تلقاها من علمائه احملصلني المرعني ل ى 

 ..!عقيدة راوية من اإلستقامة واهلداية
اليت يقمدها معمممن يف احلمزات الشيعية ـ هي األساس يف ختريب فاملدرسة الدعمتية ـ و   

العقيدة والفقه الشيعيني مبا متلك من وفرة األممال واألعمان واإلعالم، حىت مجعت حمهلا 
الرأال والرأالة فخفقت رلفها النعال بسبب الرتويج اإلعالمي هلا من رالل القنمات 

دأال، فصارت تفتك بكيانه من رالل لطمئنان الفضائية اليت هي مزمار لبليس وأعمر ال
 ....!!.القماعد الشيعية لتلك العمائم الضالة واملضلة

وحنن حذرنا منهم منذ سنني ولكننا أمهبنا باإلنكار والشتم واللعن، ونعتقد بأن كّل   
ا هي من تدبري عمائم  الفنت احلاصلة يف األوساط الشيعية ـ واليت ستحصل يف املستقبل ـ لَّنَّ

برتية وأررى ناصبية، بسطت هلا القنمات الفضائية أأنحتها واستقبلتها بالمرود والرياحني، 
ا هم أهات عباسية وأممية للفتك  واملممل هلذه العمائم والفضائيات الشيعية املنحرفة لَّنَّ
بالقماعد الشعبية الشيعية اليت حتسن الظن بكل شارد ووارد ممن يصعد املنابر واألعماد 

..!! صنعة الكالم املعسمل املليء بالسممم الفتاكة يف صميم التشيع وعقائده احلقةوجييد 
ومن هؤالء العفاريت السيء الذكر كمال احليدري الذي مل  يسلم منه فقهاء وأعالم 
ممالمن ألهل بيت العصمة والطهارة ، وحنن مل نسلم منه يمم صنفنا كتابنا القّيم املمسمم 

عدم استحالة ويمع  علمي   حيث حبثنا فيه بتجردٍ  (ستحالة والمايعريانة عائشة بني اإل)بـ
فنعتنا مبا يتنزه عنه  (صلى الل عليه وآله)نساء النيب األعظم بعض املعاصي الكربى من
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أدرلنا يف سلك اجلاهلني من دون أن يأتينا و  الدين حبّق العلماء وأررأنا من لسان العمام
اليت حاربت  ال لشيء سمى معاجلتنا العلمية خليانة عائشة.. بدليٍل أو يرد أدلتنا بالرباهني

حيث   ـ وليس مثة ريانة أعظم منها ـ لماَم املتقني أمرَي املؤمنني عليَّاً صلمات الل عليه وآله
على عائشة من أحباهبا وأنصارها أنفسهم، ومل يكن دفاعه  كان أكثر ْحاسًا وغريةً 

ين صدَّر فتمًى حبرمة التعرض لعائشة والصحابة ولكنه ـ املستميت عنها لال ألن المايل اإليرا
أي المايل املذكمر ـ يد صدَّر فتماه اليمم بقتال لرمانه العمريني يف سمريا دفاعًا عن النظام 
السمري اجلائر ويد عرَّض ـ بفتماه ـ الشيعة للفتك واإلنتقام من يبل تنظيم القاعدة والنصرة 

تة وثلة معه فطعنهم اإلرمان املسلمني باخلناأر فقتلما العالمة الشيخ حسن شحا
وسحلمهم على األرض ال لشيٍء سمى حتريض احلاكم اإليراين وأمثاله على احلالة الشيعية 
المالئية يف العامل الشيعي، فازداد املخالفمن احلايدون غيظًا على الشيعة املمالني ـ ال الذين 

ملخالفني بفقههم وعقائدهم،فإن هؤالء يمالمن حزب اإلرمان املسلمني ومييلمن ل ى ا
مأممنما اجلانب من يبل املخالفني وحمرتممن من يبلهم ـ  ويد تعرض أيضاً بسبب مساعدة 
النظام اإليراين للنظام اجلائر يف سمريا ثلٌة من املؤمنني الشيعة للذبح والطعن واإلعتداء على 

ن السفاكمن ـ الذين طاملا دافع األعراض الشيعية يف يرية حطلة، فذبح العمريمن اجلائرو 
عنهم المايل اإليراين ـ أكثر من ستني نفسًا شيعية بريئة يف تلك القرية املستضعفة فذحبما 
أحد السادة األأالء مع لبنه وزوأته وأرذوا لبنته أسرية مع مائيت لمرأة شيعية إلغتصاهبن 

جلائر يف مدينة القصري ويرى يف مقابل فتمى اخلامنئي بقتال املعارضني السمريني لنظامهم ا
ْحص وحلب، فقد أعطى المايل املذكمر الذريعة للسلفيني للفتك بالشيعة املمالني ال 
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سماهم، وأكرب شاهد على ما ذكرنا يمم تصديره األمر جلالوزته بإيتحام دارنا ومصادرة 
، وكذا من مصادر القمم وفتماها بإرضاع الكبري أممالنا ألأل كالمنا العلمي حمل عائشة

، فكان هجممهم على دارنا وانتهاك حرمته مبصادرة العامة ألأل تفنيدنا ألدلة والية الفقيه
والية الفقيه، تفنيدنا ألدلة ليس ألأل عائشة بل ألأل  أممالنا وترهيب عيالنا وأحبائنا

فكان حبثنا حمل عائشة مشاعة ومبخرة ليبيضما وأمههم عند املخالفني، ومقدمة لإلعتداء 
نا لنتقامًا منا حبجة أننا حرضنا السلفيني على الشيعة يف الكميت ويد نسما أنفسهم  علي

كيف حرضما السلفيني على شيعة سمرية بميمفهم جبانب النظام السمري الذي يفرتض أن 
ودعماهم بأننا حّرضنا ..!! حيمي الشيعة والعلميني باحلكمة واملمعظة احلسنة مع معارضيه

بسبب تصنيفنا للكتاب املذكمر هم حمض كذب ولفرتاء علينا مع السلفيني على الشيعة 
علمنا القطعي بأن شيئًا مما ادعمه مل حيصل أبدًا ألن العامة العمياء ليسما حباأة ل ى من 

ولَّنا اختذها  ألمري املؤمنني وأهل بيته الطيبني عليهم السالم حيرضهم على بغضنا كشيعة
علينا ولغتصاب مالنا ولذاللنا باهلجمم على دارنا  أتباع والية الفقيه ذريعة لإلعتداء

من  الرْحةُ  تْ بَ لِ فسُ  ،ناصر األمنية كالتتار ـ اليت ال يُرى على وأمهها لال الظالم والظلمبالع
حىت أصبحت كاحلة يف السماد  كان هلم نمر ـ  ـ لنْ  من وأمههم النمرُ  انطفأو يلمهبم 

وصدق الل تعا ى حينما عربَّ عنهم  عض،ظلمات بعضها فمق ب والظلمة كظلمة أرواحهم،
 مِّنَ  هَلُم مَّا ِذلَّةٌ  َوتـَْرَهُقُهمْ  مبِْثِلَها َسيَِّئةٍ  َأزَاء السَّيَِّئاتِ  َكَسُبماْ  َوالَِّذينَ  وأمثاهلم بقمله تعا ى 

َا َعاِصمٍ  ِمنْ  الّلهِ   ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  لَـِئكَ أُوْ  ُمْظِلماً  اللَّْيلِ  مِّنَ  ِيَطعاً  ُوُأمُهُهمْ  أُْغِشَيتْ  َكَأَّنَّ
وما كان ..!! ـ إلرهابنا وكأهنم يهامجمن مميعًا عسكريًا لعدٍو هلم َراِلُدوَن  ِفيَها
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المحدة  اعتداؤهم علينا لال ليممهما على املخالفني بأهنم أحرص الناس على المحدة، وكأنَّ 
يلدوا عمَر بن اخلطاب ملّا وال عجب فقد ... ال تكمن لال باإلعتداء على الشيعة اخآمنني

هجم على دار سيدة النساء ممالتنا فاطمة عليها السالم ليأرذوا البيعة من أمري املؤمنني 
عليه السالم أليب بكر وهكذا أرادوا منا البيعة حلاكمهم أو السكمت عن الظلم 

 ..!!.واملنكر
لمحدة ال غرو يف أن املدعم كمال حيدري أحد طالب مدرسة ا :عود على بدء  

هم وأمثاله من أتباع ، فبأفكاره وسلمكه املزعممة وأحد كمادر حزب الدعمة ووالية المايل
يفكرون بعقمهلم املنضمية حتت أوامر الشرع املبني بل يرتكمن اجملال ال ...هذه املدرسة
لتشكيكه  احلنيف مرتد عن التشيُّع ر عنهم، وهذا الرأل السيء الذكرللمايل ليفكّ 

ليس من أهل اخلربة يف ، كما أنه ريفة ونعته هلا بأهنا من صنع أحبار اليهمدباألربار الش
فضاًل عن تصدير  ،عليهم السالم حممدٍ  خآلِ  داعيةً  يكمنَ  العقيدة والفقه وال يصلح ألنْ 

رؤية اإلمام األعظم القائم من آل حممد عليهم السالم وأرواحنا لرتاب ب القمل الفتمى حبرمة
األحكام، وحنن يلنا ال جيمز الرأمع لليه يف الفتمى ومعرفة العقيدة و لذا  مقدمه الفداء،

كما ( ريانة عائشة)ني بأن الرأل املذكمر يد فضحه كتابناتمنذ سنحبقه سابقاً وبالتحديد 
فضح غريه من املعممني ملا دافعما عن الباطل مزيفني احلقائق العقدية والفقهية والتارخيية 

لنكاره خليانة عائشة على ما ياله لبن عباس بدالً اعتمد على حيث  والرأالية واألصملية
باخليانة املذكمرة مؤكدًة ما ذكره  من اإلعتماد على األربار اليت فايت حّد اإلستفاضة

واألمر مل يتميف على عائشة يف حكمنا عليه بل  ...!!يف أربارهم حبقِّ عائشة القمم
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 حكامهأة و ميَّ ننا بفتاويه اجلهنئدنا ومعامل ديللمشكك صمالت وأمالت على عقا
صحيحة  يف الكايف الشريف يف باب البدع يف ، ورري وصٍف ينطبق عليه ما ورداألشعرية

عن لمامنا املعظَّم الصادق عليه السالم يف كالٍم طميل يصف  بأسناده مسعدة بن صدية
ركَّاب ...:)أاء يف ذيله علماء البدع وأصحاب الرأي والقياس، فيه اإلمام عليه السالم

، شبهات، ربَّاط أهاالت، ال يعتذر مما ال يعلم فيسلم وال يعضُّ بضرٍس ياطٍع فيغنم
يذري الروايات ذرو الريح اهلشيم، تبكي منه املماريث، وتصرخ منه الدماء، يستحلُّ 

، ال ملٌئ ـ أي غري ثقة ـ بإصدار ما عليه بقضائه الفرج احلرام، وحيرِّم بقضائه الفرج احلالل
 .(، من اّدعائه علَم احلقِّ ، وال هم أهٌل ملا منه فرطورد
يف أهال الناس فال يتبعه لال املمتمرون وال يغرت به لال  عمم املذكمر يّماش أهاالتلن امل  

، فلم يكن دفاعه عن فالنة وفالن لال اجلاهلمن مبقامات األولياء املطهرين عليهم السالم
 لنكاره لألحاديث الشريفة ليهم السالم بدليلعصبية فيه وْحّية ألعداء آل حممد عل

مقابلة له على يناة الكمثر، وسيكمن لنا أملة  يف الصادرة عن أهل البيت عليهم السالم
بعد أن نطلع على  سيكمن ردنا عليه مزلزاًل لكيانه ووأمده حيث مقاٍم آرر أررى معه يف

مبا عنده كان رأاًل فليأتنا   التهميد ألكثر أربارنا الشيعية، ولندعاويه الباطلة بنسبة 
 ...!الثكلى عليه وعلى أمثاله حكَ ضْ وليعرض علينا بضاعته املزأاة لكي نُ 

لقد فضحه كتابنا السابق الذكر فلم يعرف الرّد علينا لال مبا نقله الطمسي عن لبن   
دد النقمالت العلمائية فري باحثًا مديقًا بل ألُّ اهتمامه على  ، فهم جمرد نايٍل وليسعباس
ويستشهد على مطالبه بقمل لبن عباس والطمسي  "يال فالن ويال علتان:"مقملة دائماً 
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وها هم يعيد الكرَّة من أديد فيؤكد  ..!ورعاع الناس وهذا ديدن اجلهالء..وفالن وفالن
لنا ولكّل باحٍث منصٍف ومؤمن فطٍن بأن الرأل املذكمر أاهل باجلهل املركب، فينفي 

بق على اإلعتقاد هبا كافة أعالم الطائفة الشيعية الكرمية وهي دعماه ضرورية يد أط مسألةً 
الباطلة بإستحالة اللقاء مع لمامنا املعظم املهدي املنتظر أرواحنا فداه كما أوضحته لنا 
رسالة األخ العزيز يف سؤاله الكرمي يستفسر فيه عن زيغ عقيدة السيد كمال احليدري 

رواحنا لرتاب مقدمه الفداء، فهم مل يكتِف باإلنكار حىت باللقاء باإلمام احلجة املعظم أ
استدعاه هماه ل ى اإلزدراء مبهمة اإلمام املعظم عليه السالم للمستغيثني به ومشككاً 
بطريٍق رفي  بمأمد اإلمام املهدي عليه السالم بأن من مهام اإلمام عليه السالم أن 

ـ على حد   ا هم يد مضى على غيابه يهدي الناس ويرفع اإلرتالف المايع يف األمة وه
 ....عاماً ومل يظهر لريفع اإلرتالف 5511تعبريه ـ

 :يتلخص من كالمه النقاط التالية  
يف ماهية اإلمامة القائلة ( رذله الل تعا ى)تشكيك كمال احليدري  (:النقطة األوىل)

 األُمة ويد مضى بان اإلمام املهدي عليه السالم يهدي الناس ويرفع اإلرتالف المايع يف
 .عاماً ومل يقم هبذا الدور5511عليه 

ه السالم يكمن  لمامنا املعظم علي أنْ ( رفضه الل تعا ى)نفيه  (:النقطة الثانية)
بعض شيعته املخلصني باملؤسسة اخلريية، أرواحنا فداه ل ى لغاثة لمامنا مغيثًا للفقراء ناعتًا 

 .ية ملساعدة الفقراءواإلمام عليه السالم ليس عنده مؤسسة رري 
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للقاء باإلمام املعظم صلمات الل عليه ( رذله الل تعا ى)لنكاره  (:النقطة الثالثة)
وآبائه الطيبني مع أوليائه املخلصني يف الغيبة الكربى، ويد صّدر فتمى حبرمة دعمى اللقاء 

 باإلمام حدٍ أ لقاءِ  رمةمع اإلمام صاحب العصر والزمان عليه السالم ونفى بضرٍس ياطٍع حب
 .عليه السالم يف عصر الغيبة الكربى املنتظر املهدي ويلِّ األمر

  :ة الشبهةخالص
رنا بإستدالل ذكّ  ،املتقدم واستدالله ،الفاسد بعقيدته وفقهه احليدري كالم  رالصة هذا  

 الدالة اجلاحدين للنصمص النبميةالعاِمَلنْيِ باألييسة الشخصية  عمر لبن أيب يحافة وتاليه
ممالتنا فاطمة  وحقمق سيِّدة نساء العاملني عليه السالم عليّ  على رالفة أمري املؤمنني

 ..!!..عليها السالم الزهراء
 :الرد اإلمجالي على الشبهة

التشكيكات اإلبليسية؛ حيث لنّه مل يقّدم لنا دليالً باملغالطات و  مليءٌ  املتقدمكالمه و     
فما أسهل ..وأفسدت البالد يت أضلت العبادال ومغالطات على ما طرحه من تشكيكات

يرمي املشكك بشبهاته من دون دليٍل أو برهان لمال غاية يف نفسه وهي حرف املسار أن 
من يقف رلفه و ، وكأنَّ هذا الرأل كما فعل أشياعه من يبل  الذي يسري عليه الشيعة

لدراهلم يف و  يريدون تسنني الشيعة ولرراأهم من والئهم ألهل البيت عليهم السالم
 شيعيةٍ  آزرفهم على رطى من سبقهم معمممن أشعريمن مب...احللف البكري العمري

العلمي على الطريقة  حمزوية مدعممة بالقمة والسالح واملال واإلعالم،فال متلك املنطق
 ....!البسطاء من الشيعة لليها ليطمئن الشيعية العلمية تتمسح بالشعارات اإلمامية بل
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 اإلمامية الشيعةاتفق عليه  الذي اإلمجاع القطعيعلى يعترب رارأاً  الرأل فما نفثه هذا  
وتساملما على صحته بالقطع واليقني بل صار عندهم من الضروريات اليت ال أدال فيها، 

 ..!وآمن به املؤمنمن يدمياً وحديثاً لال من ُطِمَس على يلبه واتبع هماه
جة من آل الدالة على لمكان اللقاء باإلمام احلوهذا اإلعتقاد نابع من األدلة القطعية   

ملذكمر على المهم ته للمضطر واحملتاج، ومل يقم اإلمجاع احممد عليهم السالم ولغإث
العلمية يف للبسطاء من طالب احلمزات  احليدري كما لعلَّه يد يزينهوالتصمر الساذج  

بإسلمب  ات والماضحات ــ الذين ينكرون الضروري متبعًا طريقة السمفسطائيني املستقبل
هؤالء  حمالملرٍض يف عقله وزيغ يف يلبه، ويد يصَّ علينا الكتاب اجمليد أ طرح املتشاهبات

 َوُأَررُ  اْلِكَتابِ  أُمُّ  ُهنَّ  حمَُّْكَماتٌ  آيَاتٌ  ِمْنهُ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنَزلَ  الَِّذيَ  ُهمَ بقمله تعا ى 
َنةِ  ابِْتَغاء ِمْنهُ  َتَشابَهَ  َما فـََيتَِّبُعمنَ  زَْيغٌ  يـُُلمهِبِمْ  يف الَِّذينَ  فََأمَّا ُمَتَشاهِبَاتٌ   َوَما تَْأِويِلهِ  َوابِْتَغاء اْلِفتـْ

 ِلالَّ  يَذَّكَّرُ  َوَما َربِـَّنا ِعندِ  مِّنْ  ُكل   بِهِ  آَمنَّا يـَُقمُلمنَ  اْلِعْلمِ  يِف  َوالرَّاِسُخمنَ  الّلهُ  ِلالَّ  تَْأِويَلهُ  يـَْعَلمُ 
 .7عمران آل األْلَبابِ  أُْوُلماْ 

تلك الطريقة  نفس املشكك يد اعتمد علىوال خيفى على اللبيب فضاًل عن الفقيه بأن   
من حيث الطرح واإلسلمب ولن كان أأرأ  اليت اعتمدها من سبقه ـ وهم يعلمهم أيدًا ـ

عالم ة متحديًا لكبار األيقطن يف حمزة علميّ  منهم باهلجمم على الفكر الشيعي باعتباره
وتعييباً  ، وهذا ما أعله أكثر أرأةً قطع الطريق عليه علمياً فيها وهم أامدون بال حراك ل

نيام ال يستيقظمن  اليمم على فكرنا الذي طاملا تغىن به أعالم احلمزات العلمية فما باهلم
فصدق ما روي يف ..! على اإلطالق األمر ال يعنيهم وكأنَّ ؟ ..!من سبات نممهم العميق
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إذا ماتما فالناس نيام :) عن أمري املؤمنني ولمام املتقني علّي عليه السالم يال احلديث
 .(انتبهما

اليت  لمكانية اللقاء باإلمام القائم احلجة بن احلسن عليهما السالملنَّ : احلاصلو  
 هي ـ على شاكلته من حزب الدعمة والدعاة هم كما أحدها من ـ  أحدها احليدري

كما أشرنا آنفًا لمجاع مبنٍت على تسامل املسلمني الشيعة، وهم   اع يطعي بنيممضع لمج
الطائفة احملقة على صحة اللقاء باإلمام املعظم ويّل األمر عليه السالم، وتسامل النصمص 

 النصمص واخلارج على القطعية الدالة على لقاء املخلصني به يف عصر الغيبة الكربى،
ـ منكر لضرورة من ضروريات الدين لدى الشيعة ــ كما فعل هذا الرأل ـ      اإلمجاعو 

إلستلزامه لنكار النصمص القطعية  اإلمامية اإلثين عشرية، ومنكر الضرورة رارج من الدين
الدالة على لمكانية اللقاء باإلمام احلجة عليه السالم بل والنصمص واألربار اليت دلت 

واإلنكار واجلحمد بضاعة  ..ىعلى لقاء مجاعة من املخلصني يف الغيبتني الصغرى والكرب 
وهذا مصري كمال احليدري  ..!العاأز عن اإلتيان بالدليل القطعي على دعماه الكاذبة

الذي ال يعرف لال لغة السب والشتم والتهديد والمعيد من على منرب فضائية  املشكك
نا، ويشفي وهم بفعله هذا يقّمي العامة العمياء علي..الكمثر لكلِّ خمالٍف له من أهل العلم

 ( .عليه السَّالم)غيظ يلمهبم، فقطع الل وتينه حبق عني احلجة املنتظر 
وما حيزنين أن ال أحد يف حمزة يم يتصدى هلذا الرأل مع مساكنته هلم فيها وكأن على  

يلمهبم أكنة أن يفقهمه ويف آذهنم ويرًا حىت وصل احلال به ل ى نعت أربارنا احلديثية بأن 
للمخالفني  اليهمد فزاد بسمممه التحريض على الطائفة احملقة وأثبت أكثرها من أحبار
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والِل لقد أثلج يلمهبم مبا ..! ع بأنه من صنع لبن سبأ وكعب األحبارملنتقصني من التشيُّ ا
املال ب املبسمطة واملرفهة القمية والنجفية املراأع لرماننا الكرام من وحضرات ..!ياله

 فََأْو َى  اْلَمْمتِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  اْلَمْغِشيِّ  نظَرَ  َ مستخفني بكالمهنني و متهاو واألعمان ينظرون لليه 
 سيطيحُ  (والعياذ بالل تعا ى) رمّبا ما يرمز لليه هذا الصعلمك ولكْن رفي عليهم بأنَّ   هَلُمْ 

يه حلمزة النجف بتحدِّ  احلسَّاس ويد لعب على المتر..بأصل التشيع من يلمب معتقديه
ـ رالل تعرضه ألربارنا احلديثية اليت نعتها باليهمدية ـ دون ه اخلصمص على وأ األشرف

هم ويف حىت يتسىن له جتنب العلماء األعالم فيها فيكسب ودَّ  املشرّفة التعرض حلمزة يم
الميت نفسه حيرضهم على حمزة النجف األشرف اليت ننتسب لليها فكرًا ومنهجًا كما 

وحنن نتحداه بأن يثبت ...وتعليماً  طنًا ومسكنًا وتعلماً اننتسبنا يف املاضي ل ى حمزة يم مم 
بأهنا مدسمسة بأن ( ويد بلغت السبعني باملئة على حّد زعمه)دعماه على أكثر أربارنا

يدلنا على مماضع الدس اإلسرائيلي يف الكتب األربعة وغريها من كتب األحاديث حىت 
يه أمام املأل يف حال عجزت وحنن مستعدون لشدِّ الرحال ل ى يم لتحدِّ  ا،ننايشه هب

ألنه من العيب أن يتنحى هؤالء األعالم عن وظيفتهم يف  .!األعالم فيها عن التصدي له
مع مادة األحاديث هي صنعتهم يف جمال  الدفاع عن حياض األحاديث يف تراثنا الشيعي

من من دون لن يك اجملال هلذا القزم املسخ يعبث بعقائدنا وأربارنا البحث اخلارج، فرتكهم
املذكمرتني بسبب التهاون والالمباالة وليس  مزيتاحلعقاٍب لهلّي على كافة العلماء يف 

لذا تركه بسبب عدم الرد ألننا بردنا هذا نكمن يد أسقطنا عنهم الماأب الكفائي الذي 
حىت ال ينسب لليهم  اجلميع استحقما العقاب، كما يدب أن يكمن الرد منهم أيضاً 
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كانما متمافقني معه أو ويف حال مل يفعلما دل ذلك على أهنم   ...لعجزاملمافقة أو ا
يداهنمنه على دنياهم حىت ال ختتل مناصبهم العلمية وساعتئذ لكّل حادث حديث ولكّل 

حىت  مستقلٍ  يف تصنيفٍ  على املأل أدلته يعرضَ  بأنْ  أيضاً  نتحداهوحنن ..! مقاٍم مقال
من كثرهتا  شخصياً  ليها بالردود املسهبة حبيث ميلُّ لكي نردَّ ع نكمن على بيّنة من أمرنا

الروايات اليهمدية ـ على  وياطعيتها، كما حنب أن نلفت نظره بأننا نطالبه باإلتيان بكلِّ 
أما أن يتجاسر ..ـ واليت جتاوزت السبعني باملئة حىت ميكننا الرد عليه الكاذب حّد زعمه

فلعمري أهنا  ...لة ويلصقها باألربار الشريفةعلى يناة الكمثر ويطلق أزافًا النعمت الباط
بأنه لن يليب ما طلبناه منه مدعياً عدم  القادمة األيامُ  بضاعة احملتال والكسمل، وستكشفُ 

لياية من يتحداه للنقاش العلمي كما نعتنا من سبقه ملّا تعرضنا للدفاع عن عرض أمري 
وال جيمز أل  العجز عن الرد العلمي وما التقاعس لال أل..املؤمنني علّي صلمات الل عليه

أن ينظروا ل ى من يال ولكن فلينظروا ل ى ما ييل كما أاء ذلك عن أمري املؤمنني عليه 
 احلق يعرف وال باحلق تعرف الرأال فان ، يال ما ا ى وانظر يال من ا ى تنظر ال:"السالم

ن حيث األعمان فمن العيب على املّدعي للعلم أن ينظر ل ى حجم رصمه م " بالرأال
فال  البعض هبذا املنظار ناوحنن ينظر للي...! فيقيسمن األيمال مبراتب الرأال واألنصار

 يقدرون على جماهبتنا العلمية ولكنهم يلجؤون ل ى الغمز بنا والتشكيك مبمضعنا عند
وما ذاك لال ألننا ال َّنلك  ..!.يف اخللمات الليلية كخفافيش الليل العمام نظرائهم من

ممال الطائلة وال نداهن الشارد والمارد وال نعتقد بمالية المايل، وهذا مصري كل عامل األ
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مبن تقدمنا ممن ظُِلمما ألأل احلق املتمثل بآل حممد عليهم  حسنة ولنا أسمة ...ممالٍ 
 . والعايبة للمتقني السالم وسيعلم الذين ظلمما آل حممد أيَّ منقلٍب ينقلبمن

 

 

 

 

 كمال ع على الضال المكابرالقاص العلمي الرد

 الحيدري

 :الردود على النقطة األولى بوجوه هي اآلتي
أنه ( رذله الل تعا ى)كمال احليدري  ديظهر من الضال السيِّ  (:الوجه األول)  

حباأة ل ى دورة تدريبية تعليمية أديدة تعيد صياغة عقيدته من أديد لكي يفهم دور 
صلمات الل عليه وعلى )لمامنا األعظم احلجة بن احلسن سة ومهام اإلمامة اإلهلية املقدَّ 

له أو  ، فهذا الرأل بارع يف ترديد أيمال علماء سابقني(آبائه املطهرين عليهم السالم
فربع بنشر أفكارهم عرب الفضائية .. الفضائي معاصرين لكنه أشهر منهم باإلعالم

لكي يعينمه على  والعددَ  ه العدةَ الكايف وهيأت ل اليت رصصت له الميتَ ( الكمثر)الماليتية
اليت هي ترديد ألفكار من سبقه بالبيان العقدي حمل المهابية ومفاهيم  هِ أفكارِ  بثِّ 

الطباطبائي مث يام  حممد حسني دالسبحاين والسيِّ  أعفر اإلمامة اليت أرذ أّلها من الشيخ
نده ملا اشتد بتزويقها وتنميقها وعرضها بثمب أديد مع لضافات أررى تشكيكية من ع

 ....!!!عمده
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احلقيقة ويشكك يف مفاهيم اإلمامة املهدوية والسنَّة  ويا ليته أرذ منهما ومل يغالط 
، ألن نفس األرذ من اخآررين ال يها آالف السالم والتحيةة على صاحبَ احملمدية العلميَّ 

 يقلبَ  أنْ  ذور همولكنَّ احمل ،لذا كان مطابقًا لظماهر األدلة والرباهني العلمية حمذور فيه
 الشريفة اليت يبتين عليها ديننا وينعت أربارنا القطعية وحيرِّف احلقائق العلمية املمازين

 .باملبتدعة من أحبار اليهمد
والعياذ )دنيمية  وهجممنا عليه بالشكل الذي ترون مل يكن صدفة أو تشفيًا منه ألممرٍ   

 بل نزاعنا معه ديينّ ...صاحبه يف النار ألن اهلجمم عليه ألأل الدنيا يدرل( بالل تعا ى
وأنصار مدَّه هبا  ألأل آل الل صلمات الل عليهم ، فلسنا نتمىن ما عنده من أعمانٍ  حمض،

مره على الساحة يبل ظه ا ـ وبالطرق اليت ترضينا ـالنظام المالييت ولال حلصلنا عليه
أل دنيا رسيسة عيشها أل اإلسالمية الضالة ـ لكن هيهات أن نداهن على معامل ديننا

بل  الساعةِ  وليدَ  أيضاً  نا عليه يكن هجممُ ومل على الطنافس ـ نافسمّر وأهلها رنافس تت
حذرنا منه منذ أكثر من عشرة أعمام، ولكننا مل جند آذاناً صاغية حىت أاء أمر الل تعا ى 

ة أهل فكشف عنه ما كان مستمرًا عن الكثري ممن اندهشما بكالمه املعسمل حمل والي
كالكثري ممن تغريهم الكلمات المالئية من دون أن يسربوا أعماق ،البيت عليهم السالم

فكر صاحب الكالم واخللفية السلمكية والعقائدية والفقهية والسياسية اليت يسري عليها 
تلك المالية اليت رفعته ل ى هذا ...! يف كلِّ شيء ومبايعته والسكمت عنه المايلوهي والية 

ممن يطمحمن  كما رفعت غريه من الكسا ى واملمتمرين اخلاملني يف الطائفة احملقةاملقام  
، مع التأكيد على عنصر اإلعالم بألف حراٍم وحرام للزعامة الدينية والسلطة السياسية
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املسيَّس الذي ال يعرف احلدود يف تعظيم الفرد المصميل الطامح للرياسة والزعامة وترويج 
ـ الذي ال      دعمتية ما دام على هنج املداهنة هلذا الزعيم الدييناألفكار المحدوية وال

 ـ من عمائم األحزاب السياسية املتلبسة بأثماب الدين والتشيُّع خياف الل يف عباده وبالده
 ...!!.وذاك الطامح باهليمنة على مقدرات الطائفة الشيعية الكرمية 

عن أهله املطبق مبقام اإلمام األعظم  لن دعمى الرأل يف النقطة األو ى تنمُّ  :واحلاصل
احلجة بن احلسن عليه السالم ودوره العظيم يف رفع اإلرتالف احلاصل يف األُمة املشروط 

يف  (صلمات الل عليه) ، ألنَّ حاله الشريفببسط يديه الشريفتني حال ظهمره املقدَّس
هرين السابقني على وأمده الطا آبائهحال سة كاملقدَّ  الكربى غيبته يف وظيفته التبليغية

ا  مل يتمكنما حال حياهتم الشريفة من رفع اإلرتالف عن كامل األمة سمى عمَّ الشريف 
اليت حتتاج ل ى  ال العامة الكلية اجلزئية القضاياحنم ن عليه بنحم أزئي وعلى كانما يادري

 روفالظ هلم تسمحبسط أيديهم على مقدرات السلطة السياسية واإلدراية وهم أمر مل 
            .تنفيذهو صمله املمضمعية حل

رتالف الكلي احلاصل يف األمة هم السبب يف عدم متكنهم من رفع اإل ويرأعُ      
 .عداء الظاملني هلمعملهم بالتقية الناتج عن اخلمف من األ

باإلضافة ل ى عدم وأمد أنصار وأعمان لكي يقممما مبهامهم الكربى اليت منها بسط     
فع الظلم واجلمر من كيان األفراد واجلماعات، وهكذا بالنسبة ل ى لمامنا األعظم العدل بر 

احلجة بن اإلمام املعظم احلسن العسكري عليهما السالم فإنه كآبائه املطهرين صلمات الل 
عليهم أمجعني الذين عاشما حتت سنابك اخلمف والتقية من أعدائهم فلم يستطيعما تغيري 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

تغمن من العدل والسالم واحلق، وبالتايل مل يستطيعما القيام باملهام حال األمة ل ى ما يب
املمكلة لليهم من يبل الل الماحد القهار، فإذا ما كان آباؤه الطاهرون عليهم السالم هبذه 
احلال من اخلمف والتقية ويلة األنصار واألعمان وهم مل يسعما يممًا إليامة حكممة 

نصار، وبالتايل عدم يدرهتم على القيام بدورهم العظيم اإلسالم بسبب يلة األعمان واأل
فكيف يكمن احلال مبن غاب عن الناس ألأل رمفه من تنكيل األعداء به ألنه سيقمم 
بالسيف إليامة العدل اإلهلي الذي انتظرته أأيال وأأيال وعلى رأسها رسل وأنبياء 

 .؟..!!وأولياء
رون عليهم السالم غري يادرين على رفع لذا ما كان آباؤه الطاه :وبعبارٍة ُأخرى  

اإلرتالف مع وأمدهم بني ظهراين املؤمنني غري مسترتين وال غائبني عنهم، فكيف احلال 
مبن غاب عن املؤمنني واسترت عنهم خلمفه منهم ومن غريهم من األعداء ممن خياف منهم 

له املستلزم ويفر من اإليامة والعيش معهم حرصًا من أن ينكشف أمره فيؤدي ل ى يت
إلفشال املخطط اإلهلي املمعمد بتمطيد األمن ودحر اجلمر ولماتة الظلم وهم مصداق  

 َلمَّا ِمنُكمْ  فـََفَرْرتُ  كامل لقمل النيّب ممسى عليه السالم ملَّا فرَّ من يممه رمفًا منهم
 . 15اءالشعر  اْلُمْرَسِلنيَ  ِمنَ  َوَأَعَليِن  ُحْكماً  َريبِّ  يل  فـََمَهبَ  ِرْفُتُكمْ 

لإلرتالف ( صلمات الل عليه)لن رفع اإلمام املعظَّم ويّل األمر صاحب العصر والزمان   
وأمد األعمان واألنصار ورفع املمانع من : احلاصل يف األمة يلزمه عدة وشروط، منها

اخلمف واإلستتار، وكال األمرين غري متمفرين كشرطني أساسيني للقيام باإلصالح ورفع 
كيف ميكن اإلدعاء بأنه عليه السالم مل يقم بدور اإلمامة، فذا مل يتمفرا اإلرتالف، ول
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ي مَ لْ فالقضية سالبة بإنتفاء املمضمع، واحلكم يدور مدار تمفر املمضمع لشروطه املقررة يف عِ 
 .الكالمو  أصمل الفقه

لقد حصر املشكِّك املزبمر مهام لمامنا األعظم احلجة بن احلسن  (:الوجه الثاني)  
ات الل عليهما برفع اإلرتالف المايع يف األمة نظري رفعه للخصممات والنزاعات وما صلم 

شاكل ذلك يف حني أن مهام لمامنا املعظم أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء أعظم بكثري مما 
، فقد ايتصر املشكك على واحدة من مهامه من دون النظر ل ى اجلاحد كظنه املشكّ 

من رفع اخلصممة واإلرتالف احلاصل يف األمة، وهي اإلميان  املهام األررى اليت هي أهم
بمأمده األيدس واإلعتقاد بأنه ناظر للينا ومطلع على أحمالنا وأوضاعنا ويعرف ما جيري 
علينا يف كل صغرية وكبرية بإذن الل تعا ى احمليط باملخلمق والعامل بالغيمب مبقتضى يمله 

 َواْلُمْؤِمُنمنَ  َوَرُسملُهُ  َعَمَلُكمْ  الّلهُ  َفَسيَـَرى اْعَمُلماْ  َوُيلِ  هرةتبارك وتعا ى حبق النيّب وعرتته املط
 .511التمبة تـَْعَمُلمنَ  ُكنُتمْ  مبَا فـَيُـَنبُِّئُكم َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاملِِ  ِل َى  َوَستُـَردُّونَ 

بعمامل التكمين  وللنيّب األعظم وأهل بيته الطيبني املطهرين عليهم السالم لحاطة تامة    
وما يكتنفه من أسرار ملكية وملكمتية يرى هبا ما جيري على الكائنات، صغريها وكبريها 
فال ختفى عليه رافية بإذن الل تعا ى مبقتضى واليتهم التكمينية التامة احمليطة بكافة 

بيته الكائنات بقدرة الل امللك العالم، وحنن يد فّصلنا كيفية وكمية علمم النيّب وأهل 
شبهة للقاء املعصمم )املطهرين عليهم السالم على حقيقتها احلضمرية يف كتابنا املمسمم بـ

كما يد فصَّلنا حقيقة واليتهم التكمينية يف كتابنا اخآرر املمسمم ( يف التهلكة ودحضها
 .فال داعي إلستحضارها فلرياأعها من شاء( الفمائد البهية)بـ
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قدَّس وما يرتشح من أمانبه املطهرة من فيمضات أيمب فإن نفس اإلعتقاد بمأمده امل  
القدس ـ وما يرتتب على هذا اإلعتقاد ـ يعترب لطفاً زاأراً عن املعاصي واألرطاء ألن نفَس 
وأمِد اإلمام عليه السالم هم لطف لهلي أوأبه الل تعا ى على ذاته املقدسة رْحة باألمة، 

صممة اليت جتب عليه يف حال كان ظاهراً وبالتايل ال تكمن وظيفته منحصرة برفع اخل
 .ومتمّكناً من التدبري والتصريف

ثابتني على  لن الشيعة بأمجعهم ينتفعمن به حال غيبته ما دامما :وبعبارة أخرى  
س، وهم ما أشارت لليه الرواية املستفيضة بفعلية لمامته املتفرعة عن وأمده املقدَّ  اإلعتقاد

 .ن به كإنتفاعهم بالشمس لذا غّيبها عن األبصار السحابالقائلة بأن العباد ينتفعم 
عن املعاصي بسبب  ينزأرواوهذا اإلميان باإلمامة ولمازمها العلمية والروحية يستلزم أن  

علمهم بإطالعه على يبائح أفعاهلم فيرتكمهنا حياًء من طلعته الغراء أو رمفًا من نقمته 
فأيُّ ..ه وهنيهشخصه ويظهر ل ى املأل أمرُ  وسخطه، فيكمن اإلنتفاع به من دون أن يُرى

أعظم من هذا  أعظم من هذا اللطف وأيُّ دورٍ  وأيُّ لطفٍ ! فائدة أعظم من هذه الفائدة؟
 واإلميان رتيار املكلف للطاعة واإلنزأار عن املعصية مبجرد اإلعتقادالدور النابع من ل

املمانع اليت حجبتهم عنه، فلم  بمأمد اإلمام عليه السالم بينهم لال أهنم ال يرونه بسبب
رفعما املمانع لكانت رؤيته من أسهل ما يكمن رارأًا ووايعاً، وسمف نمضح لكم يف 
النقطة الثالثة كيفية لمكانية التشرف باللقاء معه عند تمفر الشروط برفع املمانع واحلجب 

 .النفسية واخلياليةة الظلماني
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ملعظَّم احلجة املهدي املنتظر عليه السالم تصرف وتدبري اإلمام ا لنَّ  :واحملّصلة  
ضطر ل ى اإلستتار ولم أرافمه ا فني له حبيث ال خييفمنه،املكلَّ  ه من عمنبتمكين مشروطٌ 

نقاًل عن أستاذه ( رْحه الل تعا ى)عنهم للعلَّة املذكمرة، ومن هنا أكدَّ الشيخ الطمسي 
تصرف اإلمام عليه السالم وأمره وهنيه  لن:" ما أشرنا لليه فقال( رْحه الل)السيد املرتضى 

ترأع ل ى املكلفني، وهم  مىت ارتفع ال يلزم ذلك سقمط التكليف ألنه لَّنا ارتفع لعّلةٍ 
لرافتهم وظلمهم لياه وتغلبهم على ممضعه، ولم أطاعمه : يادرون على لزاحتها وهي

ئٍذ ما هم لطف وأذعنما له وعزمما على اإلنقياد له لظهر وتصرف وأمر وهنى، وحصل حين
 .هلم ومىت مل حيصل فإَّنا أتما ذلك من يبل نفمسهم وهم يادرون على لزاحة ذلك

 .فما السبب املانع من ظهمره واملقتضي لغيبته؟ :فإن قيل 
جيب أن يكمن السبب يف ذلك هم اخلمف على النفس، ألن ما دون النفس من  :قلنا

فه لظهر، فيحصل له اللطف بتصرفه، ولم زال رم ...اخآالم يتحمله اإلمام عليه السالم
   01ص 5فلرياأع تلخيص الشايف ج".فيكمن ظاهرًا متصرفًا بال دافع وال منازع

 .بشيء من التصرف بالعبارة إلصالح املعىن111ص4وج
ليس من وظائف اإلمام عليه السالم يف عصر غيبته لزالة الفمارق  (:الوجه الثالث) 

واجلماعات ألن ذلك يتطلب يمة ومتكني وكالمها غري  واإلرتالفات احلاصلة بني األفراد
متمفرين يف القيام بمظيفته، وألن احملافظة على وأمده املقدس أهم بكثري من ظهمره لرفع 
اإلرتالف احلاصل يف األمة املؤدي ـ أي هذا الظهمر ـ ل ى تعريضه للخطر بل ل ى اهللكة 

سط العدل وميحق الظلم، فأصل التكليف والفناء وهم رالف ادراره ل ى اليمم املمعمد ليب



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بالقيام لرفع اإلرتالف مرفمع عنه أرواحنا فداه لعدم تنجزه حبقه، ومن شروط التكليف أن 
يكمن منجزًا حبق املكلَّف بقدرته عليه ومتكينه من القيام به، ولم فرضنا أداًل وأمب 

كسائر   تنجز التكليف حبقه فعلية عدم يةضرَ ـ بناءاً على فَـ  هنمضه لرفع اإلرتالف يف األمة
أمر مهم، ولكنَّه يزاحم األهم وهم حفظ وأمده  وال ريب أنَّ رفع اإلرتالف املكلَّفني ـ

املقدَّس، فيدور األمر بني تزاحم املهم لألهم، ومقتضى القاعدة األصملية تقدمي األهم 
الدعمى ـ على املهم وهم ممرد لمجاع بني عامة األعالم األصمليني، فالعجب من صاحب 

ال لشيٍء سمى  أو دليلٍ  من دون برهانٍ  املمازينَ  ك املنكمس ـ كيف يقلبُ املشكِّ 
 ُكل   ُيلْ وهم مصداق يمله تعا ى..!! اإلستحسان الذي يعتقد به تقليدًا للمخالفني

ه املثل احلكيم ويؤيد.  04اإلسراءَسِبيالً  أَْهَدى ُهمَ  مبَنْ  أَْعَلمُ  فـََربُُّكمْ  َشاِكَلِتهِ  َعَلى يـَْعَملُ 
 " ..!.وكل لناء مبا فيه ينضح" "بإن الطيمر على شاكلتها تقع:" القائل

عهمدة عند الشيعة دعمى املنكمس املنحمس يف نفيه ملاهية اإلمامة امل (:الوجه الرابع)  
احلسن العسكري عليهما السالم  املعظَّم اإلمام أن اإلمام املعظَّم احلجة بن:"اإلمامية وهي

مّدعياً بأنه يد مضى عليه أكثر من ألف " ناس ويرفع اإلرتالف احلاصل يف األمةيهدي ال
دوهنا ررط القتاد وهي مردودة على صاحبها وذلك ...ومائة ومخسني عامًا ومل يقم بدوره

العامة وهدوا رماص املؤمنني  ألن األئمة الطاهرين عليهم السالم هدوا عامة الناس باهلداية
ذلك، لكنهم ـ أي أئمتنا عملهم باهلداية العامة وجناحهم يف  باهلداية اخلاصة بعد

بتلك املهام  الطاهرون عليهم السالم ـ مل يرفعما اإلرتالف احلاصل يف األمة، وعدم ييامهم
ا هم  لتعلق القيام باألعمان واألنصار بسبب عدم يدرهتم الظاهرية على القيام بذلك لَّنَّ
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ألسباب والعلل الطبيعية ، وهذا ال يلغي الدور املمكمل مبقتضى تعلق املسببات واملعاليل با
لليهم باعتبار تعلقه باألسباب الظاهرية املادية كمأمد األعمان واألنصار، فإذا انتفى وأمد 
األعمان ارتفع عنهم التكليف برفع اإلرتالف، فرفع اإلرتالف يدور مدار تنجز احلكم 

ق الشرط مبشروطه، وال ريب يف بطالن بمأمد ممضمعه والقدرة على تنفيذه، أو كتعلي
املشروط بإنتفاء الشرط نظري تعلق الصالة بالمضمء، فالمضمء شرط يف حتقق الصالة، فإذا 

وهكذا احلال بالنسبة ل ى ييام لمامنا املعظم احلجة بن ....انتفى المضمء انتفت الصالة
الشرط لقيامه فال ميكن ـ احلسن عليهما السالم فإذا مل تتمفر له األعمان اليت هي مبثابة 

 .  واحلال هذه ـ القيام لتنفيذ األحكام وليامة صرح العدل واحلق
واهلداية العامة تعترب دورًا ظاهريًا ال عالية للقدرات الغيبية اإلعجازية يف حتققها   

وتنفيذها، خبالف الدور اخآرر ـ كاهلداية اخلاصة ـ فال يشرتط يف أدائه وأمد األعمان 
ألنه دور ال يتميف على وأمد األعمان واألنصار باعتباره دورًا روحيًا غيبيًا ال  واألنصار

يدرل يف صلب صناعة الكالم كاألمر باملعروف والنهّي عن املنكر وبيان األحكام 
الشرعية واملعارف احلكمية عرب الطرق املتعارفة، بل هم دور له رصمصياته الربانية الغيبية 

العامة، وكالمها من واٍد واحٍد لال أن اهلداية اخلاصة متتاز عن اهلداية وهم متفرع عن اهلداية 
بلغت  العامة بشيء من اإلرتصاص يف اهلداية ـ مبعىن أن اهلداية اخلاصة تقتصر على فئةٍ 

يف العمل فصارت مؤهلة لنيل الفيض ـ كما أهنا متتاز عن اهلداية العامة مبا متلكه  الكمالَ 
 .ل هبا أئمتنا الطاهرون صلمات الل عليهم أمجعنية ممكَّ من يدرات غيبية لعجازي
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لن هداية األئمة الطاهرين عليهم السالم عرب طريق اهلداية اخلاصة منشؤه  :وبتعبري آخر  
من يبلهم عليهم السالم ( بفتح اهلاء)التدرل الغييب يف تصرفات املؤمن التقي امللَهم

: ها هبداية السبل الربانية مبقتضى يمله تعا ىبالمصمل ل ى التمفيقات اخلاصة املعربَّ عن
 َاْلُمْحِسِننيَ  َلَمعَ  اللَّهَ  َوِلنَّ  ُسبُـَلَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهمْ  ِفيَنا َأاَهُدوا َوالَِّذين 

أعرفما منازل :) ومبقتضى يمل لمامنا املعظم الصادق املصّدق عليه السالم...96العنكبمت
عنَّا، فإنَّا ال نعدُّ الفقيه منهم فقيهاً حىت يكمن حمدَّثاً، شيعتنا بقدر ما حيسنمن من رواياهتم 

ثًا ؟ يال عليه السالم: فقيل له  ويمل( يكمن مفهماً، واملفهم احملدَّث: أويكمن املؤمن حمدَّ
اتقما فراسة املؤمن فإنه ينظر :) أمري املؤمنني علّي عليه السالم اإلمام األعظم ممالنا املعظّم

 على احلقّ  أعل اللَّه فإنّ  ، املؤمنني ظنمن اتّقما ): الّسالم عليهيضًا أ ويال( بنمر الل
 فراسة لال وله مؤمن من وما :)اإلمام الرضا عليه السالم املعظم ويمل ممالنا(. ألسنتهم

 ..(.وعلمه استبصاره ومبلغ لميانه يدر على الل بنمر ينظر
عامل وال تسري ل ى غريه من املؤمنني غري املؤمن التقي العامل التنحصر بلن الفراسة اإلهلية  

العاملني باعتبارها هبة لهلية تكرمياً للعبد الصاحل وال يصح تكرمي الفاسق، وال نعين بالفراسة 
لال التلقني املهدوي على صاحبه آالف السالم والتحية وهم ما أردنا تقريره حتت عنمان 

 َوَلمَّا ويمله تعا ى ات للمتممسنيلن يف ذلك خآي اهلداية اخلاصة مبقتضى يمله تعا ى
َناهُ  َواْستَـَمى َأُشدَّهُ  بـََلغَ  :" وللحديث القدسي  اْلُمْحِسِننيَ  جَنْزِي وََكَذِلكَ  َوِعْلماً  ُحْكماً  آتـَيـْ

 ل ىّ  ليتقّرب لنّه و عليه افرتضتُ  ممّا  ىّ ل أحبَّ  بشئٍ  عبادي من عبدٌ   ىَّ ل يتقرب ما و
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 ،به يبصر الذي بصره و ، به يسمع الذي مسعه كنت أحببته فإذا ، أحّبه حىت بالنافلة
  ".أعطيته سألين لن ، هبا يبطش اليت يده و ، به ينطق الذي ولسانه

تعا ى للسبل اإلهلية هم عبارة عن اإلفاضة اخلاصة على األتقياء من  اللِ  هدايةَ  لنَّ    
عمامل الغيمب اليت يمزعها أئمتنا املؤمنني احملسنني وليس لعامة املؤمنني، وهي هبة لهلية من 

الطاهرون عليهم السالم على من شاءوا من عباد الل املخلصني، وحنن ال نفقه كنه هذه 
اهلداية وكيفية تفاصيلها، نعم ميكن أن يكمن أحد مصاديقها التمفيق للعمل الصاحل 

 .واإلهلام والتسديد
نني بأن ما ذهب لليه املشكك مبا تقدم من معىن اهلداية بكال يسميها يتضح لذي عي  

احليدري يف نمع اهلداية اليت مل يقم اإلمام املعظَّم املهدي املنتظر عليه السالم مبهامها ـ 
حبسب الفهم الكالسيكي ملاهية اإلمامة كما اّدعى ـ هم رالف ما اتفق عليه أعالم 

مارق بني اهلداية وهنا نلخص لكم الف...اإلمامية يف علم الكالم وهم ما أشرنا لليه آنفاً 
 :العامة واخلاصة باألممر اخآتية

لن اهلداية العامة هي بيان املعارف واألحكام العامة اليت يقمم بأدائها  (:األمر األول)
األنبياء واألوصياء واألولياء املعصمممن ويتبعهم العلماء الربانيمن، فيمضحمهنا للناس عامًة 

 ِفيهِ  أُنزِلَ  الَِّذيَ  َرَمَضانَ  َشْهرُ  يمله تعا ى من دون ختصيص جبماعٍة دون آررين مبقتضى
 .501البقرة َواْلُفْريَانِ  اهْلَُدى مِّنَ  َوبـَيـَِّناتٍ  لِّلنَّاسِ  ُهًدى اْلُقْرآنُ 
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وأما اهلداية اخلاصة فهي ألطاف راصة يسدد هبا الل تعا ى بعض عباده املخلصني   
 اْلُمْحِسِننيَ  َلَمعَ  اللَّهَ  َوِلنَّ  ُسبُـَلَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهمْ  َناِفي َأاَهُدوا َوالَِّذينَ  مبقتضى يمله تعا ى

 .شرعية وجماهدات فهداية السبيل نتيجة حتمية إلرتياضات
لن اهلداية العامة تتميف على البالغ الظاهري خبالف اهلداية اخلاصة  (:األمر الثاني) 

املادية كما هم احلال يف اهلداية فإهنا تتعلق باألفئدة والقلمب وال عالية هلا باألسباب 
العامة املتميفة يف أكثر األحيان على األعمان واألنصار لتنفيذ األوامر الشرعية كما هم 
احلال يف الدور التنفيذي لإلمامة اليت من مهامها ليامة احلدود والتعزيرات وييادة اجليمش 

 .ولدارة اجملتمعات املدنية 
الف احلاصل يف األمة دارل يف مفهمم اهلداية العامة لن رفع اإلرت :(األمر الثالث) 

باعتبار أن رفع اإلرتالف هم أحد مصاديق اهلداية العامة، فعدم ييام اإلمام املعظم احلجة 
بن احلسن عليهما السالم هبذا الدور التنفيذي ألسباٍب ياهرة ال يلغي بقية مصاديق 

يشرتط فيها وأمد األعمان  ال خلاصة اليتاهلداية العامة، وبالتايل ال يلغي دور اهلداية ا
واألنصار ـ كما هم شرط أساسّي يف اهلداية العامة ـ باإلضافة ل ى أن اهلداية اخلاصة ال 
تنحصر بزمٍن دون آرر أو أفراٍد دون آررين ما دام اخآررون ميتلكمن نفس املماصفات 

عىن أن تميف اإلمام املعظم املطلمبة يف اهلداية اخلاصة، وال مالزمة بني فعل اهلدايتني مب
ممالنا احلجة ابن احلسن صلمات الل عليهما عن العمل باهلداية العامة ال يلغي دوره 
الشريف بالقيام يف اهلداية اخلاصة لبعض األفراد املستحقني هلا لعدم وأمد مالزمة بني 

 ..!!.يرأى التأمل أيداً ..والتنجيز من ناحية التنفيذ اهلدايتني



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 املعظَّم بناءًا على نظرية رفاء العنمان يف عمل ممالنا اإلمام (:خلامسالوجه ا) 
الم يظهر اإلمام عليه الس نَّ فإـ  (السالمو  وعليهم آالف التحية عليه) من آل حممد احلجة

عليه السالم  احلجَّة ـ فال جمال أصاًل للقمل بسقمط دور اإلمامللناس من دون أْن يعرفمه 
اس باعتبار أن اإلمام عليه السالم ليس منعزاًل يف داره من دون أن عن اهلداية العامة للن

ميشي بني الناس  (بنفسي هم وأمي وأيب)احلجة  بل لن اإلمام! كال ..الناس يسمع ويرى
هم هم واستغاثتَ شكماهم ودعاءَ  املؤمنني ويسمعُ  أحمالَ  ل ى آرر ويتفحصُ  ويتنقل من بلدٍ 
ا يطرأ عليهم بل هم حميط بأحماهلم وأفعاهلم مبا عمَّ  اً غريب هم، فهم ليسويقضي حمائجَ 

 .حباه الل تعا ى من التأييد والتسديد والشهمد احلضمري
حبسب هذه النظرية يقمم بكامل دوره يف  (رواحنا لرتاب مقدمه الفداءأ)احلجَّة واإلمام   

اسطة علماء اهلداية العامة اليت هي تبليغ األحكام للناس لما مباشرة بشخصه الكرمي أو بم 
وأتقياء على درأة عالية من التقمى والمرع فيبثمن معارفه وأحكامه بني الناس بالطرق 

من طريق آرر كاإلهلام بالمصمل ل ى النتائج المايعية عند رمّبا الظاهرية يف أكثر األحيان، و 
م أو أهنا من اإلمام عليه السال الناسُ  يعلمَ  بعض العلماء املخلصني املمحصني من دون أنْ 

فإمامنا األعظم أرواحنا فداه يرفع ..الذي بلغهم لياها هم نفس اإلمام عليه السالم أنَّ 
، فالطرق ل ى الل تعا ى اليت حباه هبا املم ى اجلليل عزَّ امسه اإلرتالف عرب طريه اخلاصة

 .بعدد أنفاس اخلالئق 
ك  فيما لم كان هدايته عليه السالم للناس مشروطة بقدرته على ذل لنَّ  :وباجلملة  

ظاهراً مبسمط اليد ولال فإنه جيب عليه اإلستتار ل ى أن يتمكن من القدرة على ذلك حال 
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فني ل لليه ل ى عدم تعاون املكلَّ كِ و يف عدم يدرته على القيام مبا أُ  السببُ  ظهمره، ويرأعُ 
ة يف استتاره عنهم وعدم ييامه مبا يتمأب عليه من املهام املنمط معه، فهم السببُ 

فني، وبالتايل ال يكمن هم بشخصه الكرمي، فاللمم ال يقع عليه بل يقع على غريه من املكلَّ 
املانع هلم عن ليصال التكليف المايعي لليهم أو عدم ييامه بالدور الالئق به، بل هم 

ا يقعُ  املانعمن له عن رفع اإلرتالف وبيان األحكام التكليفية المايعية، فاللمم على من  لَّنَّ
الذي  اإلشكالُ  ه من الظهمر، وبالتايل فال يتمأهُ عليه السالم ومل ميّكنُ  احلجَّةَ  اإلمامَ  فَ أرا

فرضه احليدري على تعريف أعالم اإلمامية ملاهية اإلمامة، ألن املانع من أهة الناس وليس 
من أهة اإلمام عليه السالم، وله أسمة عليه السالم جبده رسمل الل وأهل بيته الطاهرين 

يهم السالم الذين مل يعملما بأدوارهم المايعية مع كمهنم حاضرين بني الناس، فكيف عل
ما مل يرده احليدري  (وأزكى التحيات السالم أفضل عليه) املنتظر ن اإلمام املهديمِ  رادُ يُ 

  من رسمل الل وبقية األنبياء واالوصياء عليهم السالم الذين مل يعملما بأدوارهم بشكلٍ 
والعياذ )فالعيب يف أتباعهم وليس فيهم  ا عانمه من يلة األعمان واألنصار،بسبب م كاملٍ 

ا النقص يف يابليات أتباعهم (بالل تعا ى  طلبف... لذ ال نقص يف ذواهتم املقدَّسة ولَّنَّ
املهدي عليه السالم دون غريه ممن سبقه من األولياء واألنبياء يعترب  احلجَّة من اإلمام القيام

نصٍف حبق لمامنا املعظم أرواحنا فداه ويعترب تنزياًل ملقام اإلمامة العظمى طلبًا غرَي م
املنهج الذي رمسه الل تعا ى لعامة أنبيائه وأوليائه يف طريقة تبليغهم ألحكام الدين  ورالفَ 

واملرسلني  وصاحب اإلشكال يريد أن يعفي األنبياءَ ...ييامٍ  وييامهم بمظائفهم رريَ 
والدور الذي أوكل لليهم وال يريد لعفاء لمامنا احلجة القائم عليه  واألوصياء عن مهامهم
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السالم من الدور املمكمل لليه، فهم يريد حتميل اإلمام احلجة عليه السالم ما مل يتحمله 
نيب  مرسل أو ويل  مقرب مع أن املناط يف القيام بالدور واحد عند اجلميع، فالفصل بني 

ه ممن مل حيمل الدور الذي أوكل لليه بسبب ممانع رارأية اإلمام عليه السالم وبني غري 
 ..!!حجبت بينهم وبني القيام بدورهم،يعترب فصالً من دون دليل

وملاذا ! ؟..من العاملني أرواحنا فداه ما مل حيمله أحدٌ  احلجَّة اإلمامَ  املشّككُ  لُ فلماذا حيمِّ  
وال يراد ذلك من  ووألٍ  ره من دون رمفٍ بدو  يقممَ  عليه السالم أنْ  املعظَّم من اإلمام يرادُ 

 .ل الدور املمكمل لليهم بسبب ممانع عرضية من املكلفني؟ غريه ممن سبقه يف عدم حتمُّ 
 أماهبا واضح عند الناظر يف اخللفية الثقافية اليت تبتين عليها نفسيةُ  ...!أسئلة لعرتاضية  

الزمان عليه السالم، باإلضافة ل ى  صاحبِ  املعظَّم مع اإلمام املنكر للقاءِ  احليدريّ  دِ السيِّ 
لنكاره لغاثة لمامنا املعظم عليه السالم لبعض املضطرين وامللهمفني كما عرضناه يف 

عّلًة تامًة يف بلمرة النفسية  لُ هذا وذاك يشكّ  كلُّ ..التاليتني النقطتني الثانية والثالثة
 . عي املنكمساإلهنزامية يف فكر املدَّ 

 :طة الثانيةالردود على النق

 بالمأمه نمرد على احليدري مبا نفثه يف النقطة الثانية 
 :اخآتية

 (صلمات الل عليه)ة املهدي املنتظر لن نفيه إلغاثة لمامنا احلجَّ  :(الوجه األول)
عليه السالم ليس عنده مجعية رريية ملساعدة الفقراء  املعظَّم اإلمامَ  لبعض شيعته حبجِة أنَّ 

بالنصب والعداوة ألهل البيت عليهم السالم، ومل نسمعه من  يتظاهرُ  مل نسمعه من ناصيب
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نعم نقل لنا العالمة الشريف ..!  فضاًل عن مبتدئ بطلب العلمم الدينية شيعي   عاملٍ 
يف كتابه  (رْحه الل)والشيخ الطمسي( الشايف يف اإلمامة)يف كتابه القّيم(  رْحه الل)املرتضى

من الظهمر الشريف إلمامنا  املخالفني نفما الفائدةَ  بعضَ  بأنَّ ( تلخيص الشايف)مالقيِّ 
النفع املبتغى من تدبري " عليهم السالم على بعض أوليائه ألنَّ  حممدٍ  من آلِ  ةِ األعظم احلجَّ 

األمة ال يتم لال بظهمره للكل ونفمذ األمر، فقد صارت العلة يف استتار اإلمام عليه 
 ..".لحة للجميع واحدةالسالم على المأه الذي هم لطف ومص

فقد نفما الفائدة يف ظهمره لبعض أوليائه، ألن النفع ال يكمن لال على الكل وليس على   
وبالتايل ...البعض ممن يتشرفمن بلقائه امليممن، فالظهمر ال يكمن لال على الكل ال البعض

ي يف عصر ونفيهم لظهمره الكل..فال فائدة من ظهمره اجلزئي على بعض أوليائه املخلصني
ك املنحمس ال ينفي ـ س وبالتايل لنكاره من األصل،فاملشكِّ ه املقدَّ غيبته لكي يبطلما وأمدَ 
اإلمام املهدي عليه السالم، ولكنه يريد أن يربط بني ماهية اإلمامة  حبسب الظاهر ـ وأمدَ 

نه على صاحبها آالف التحية والسالم وبني النفع الكلي من لمامته، فحيث ال نفع كلّي م
عليه السالم للشيعة فال معىن للقمل بأنه يغيث بعضًا من الشيعة دون بعض، فإما أن 
ينفع اجلميع أو ال يكمن له نفع ألنه ليس مؤسسة رريية تساعد بعضًا من الفقراء دون 

 ...!.بعض
 ماكرٍ  على الشيعة البسطاء من طريقٍ  يلتفَ  ك املنكمس مبا تقدم منه يريد أنْ فاملشكِّ  

 اجلزئي هبه عليه السالم ولنتفاع املؤمن لقاءُ ــ وهم شكيك بالنفع اجلزئي رفّي للت
كهم بنفعه ة من آل حممد عليهم السالم لكي يشكّ من عمن اإلمام احلجَّ  الشخصي
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فقد ربط بني ماهية اإلمامة وبني النفع الكلي ال الشخصي ـ وهذا رأي  عامي  ... الكلي
بإمامة لمامنا احلجة بن احلسن عليهما السالم ويد يطلقه املخالفمن يف كتبهم للتشكيك 

من الشيعة مباهية اإلمامة اإلهلية اخلاصة بأهل بيت  البسطاءَ  كَ أرذ به احليدري ليشكّ 
عليه  العصمة والطهارة عليهم السالم ـ فإذا انتفت الفائدة الكلية من اإلمام املهديّ 

تأكيده املنحمس كمال  السالم فقد انتفت الفائدة من اإلمامة، وهم ما أراد
يف هذه النقطة كما فعل يف النقطة األو ى حيث ربط بني هداية ( رذله الل)احليدري

اإلمام عليه السالم للناس وبني ماهية اإلمامة الرافعة لإلرتالف يف األمة وال يكمن ذلك 
واجلزئية  ةِ الكليَّ  يف كال النقطتني اإلغاثةَ  املشكُك املنحمس لال بظهمره الشريف، فقد نفى

ن اإلمام عليه السالم، وكأنه يريد أن يلغي دور اإلمامة العظمى من حركة المايع ع
 يف رانةِ  به لمامنا احلجة عليه السالم، وهذا بدوره يصبُّ  التشريعي الذي يتصفُ 

الكلي واجلزئي إلمامنا احلجة أرواحنا فداه تبعًا إلنكارهم  املخالفني الذين ينكرون النفعَ 
 ،املرتضى الشريف ملقدس، وهم ما يرره العالمة الطمسي نقاًل عن أستاذه العالمةلمأمده ا

وهم واضح يف الفكر العامي األشعري واملعتزيل ـ بعامة مذاهبهم وفريهم الضالة ـ املنكر 
لمالدة اإلمام احلجة صلمات الل عليه، ويريد املشكك أن ينفي النفع الكلي عن اإلمام 

منه عليه السالم ل ى بعض شيعته  الصادر نفيه للنفع اجلزئيعليه السالم من رالل 
عليه السالم ال نفع فيه على اإلطالق حال غيبته الطاهرة،  احلجَّة اإلمام املخلصني، وكأنَّ 

 شكٍل من األشكال ـ وهذا عني ما ذهب لليه فهم غيب مطلق ال ميكن اإلنتفاع به بأيّ 
غيبة اإلمام عليه السالم هي من الغيب  حيث ادَّعى أنَّ ..الل حممد حسني فضل صنمه
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املطلق ـ  وهم أمر رطري أدًا على املستمى العقائدي املستلزم للكفر واجلحمد للعلة اليت 
من أألها غّيب الل تعا ى حجته العظمى لمامنا املهدي املنتظر عليه السالم حفظاً له من 

ع صلته هبم أبداً وليس العكس كما الظاملني ولكنه حافظ للمؤمنني وللشرع املبني وال تنقط
حاول املشكك لظهاره بثمب التجديد يف تعريف اإلمامة مدعيًا بأن اإلمام املهدي عليه 

وهم أمر ، يف عصر الغيبة فهم حمجمب عنهم لحتجابًا كامالً  السالم ال ينتفع به أحدٌ 
يق، وال خيفى عي احِلجى والفهم والتحقبسيط فضاًل عن مدَّ  شيعي   مريب صدوره من فردٍ 

من نسب لليها  بدفاعه عن عائشة والتطاول على كلِّ  معروفٌ  على املتتبع بأن املشككَ 
لن من ينسب ل ى :" عيباً أو يدحاً بعبارات يتنزه عنها اجلمالمن يف الشمارع ملّا يال مبا معناه

ر فلم يأرذ بنظر اإلعتبا"...السيدة عائشة الفاحشة هم ممن يضعمن على رؤوسهم اخلرق
بأننا اعتمدنا على األدلة القطعية ال سيما أربارنا الشريفة فهم ال يعرتف باإلأتهاد يف 
فهم النصمص بل اإلأتهاد عنده كما هم عند املخالفني عبارة عن طرح النصمص والعمل 
بالقياس واإلستحسان واملصاحل املرسلة، وهكذا فعل احليدري حيث يام بطرحها من 

 ..!.األصل
ملاذا ال حتسنمن الظن باحليدري باعتباره لماميًا وله ممايف دفاعية عن  :إن قيل لنا  

 ؟..بعض املفاهيم الشيعية
حنن ال حنسن الظن مبن حيسن الظن بأعداء الل،ألن حسن الظن بأعداء الل :قلنا  

والدفاع عنهم يندرج صاحبه يف رانة أعداء الل ألن صديق عدوك هم عدوك حسب 
يب احلسن علّي صلمات الل عليه وآله، ا اإلمام األعظم أمري املؤمنني أنتعبري ممالنا وسيد
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واحليدري أحسن الظن بعدوة الل عائشة بل لنه حّرض علينا وعلى عامة العلماء املتقدمني 
وال عربة مبمايفه الدفاعية ما دام مل يعلن ...واملتأررين املعتقدين بكفر عائشة وريانتها

فالتأكيد يف األربار لَّنا هم على عنصر  ...عليهم السالمبراءته من عدوة آل حممد 
الرباءة فال يهمنا التظاهر بالمالء خآل حممد صلمات الل عليهم بل ال بدَّ أن يقرتن المالء 

عني للمالية كثريون أدًا ولكن املتربئني من أعداء آل حممد بعنصر الرباءة، ذلك ألن املدَّ 
الحظ على املخالفني أهنم يتظاهرون بالمالء ألهل بيت عليهم السالم يليلمن أداً، بل امل

لذا ندرج احليدري يف رانة املشككني يف ماهية ... النيّب ولكنهم ال يتربؤون من أعدائهم
لذ وراء ...لمامة احلجة بن احلسن عليهما السالم، وتشكيكه املتقدم وراءه رلفية عامية

نكمس كان يف كامل عقله ملّا ررج علينا مبا ال نظن أن املشكك امل..! اأَلَكَمِة ما وراءها
يضاف ل ى ذلك  يرضي املخالفني ويثلج يلمهبم ويشد عزميتهم على الكراهية للشيعة،

ما يعين أنه ليس لدينا  ..دعماه األررية بنعت أكثر أربارنا بأهنا من صنع أحباراليهمد
غريًة دعاويه الباطلة  على العلمي هبجممنا أليس هذا كافياً .. صحيح يف األحاديثمصدر 

اليت طاملا شنَّ  (صلمات ريب عليها)لتشيعنا لتلك الصفمة الطاهرة  وْحيًَّة ملعامل ديننا ورفعةً 
كّله   لنَّ ذلك !؟.. حقدًا وحسدًا وبغضًا هلم وملن واالهم عليها األعداء ْحالهتم املسعمرة

 املعاملَ  لنردَّ  ولكنْ ...ممنافسًة يف سلطان وال التماس شيٍء من فضمل احلطا منا مل يكن
 اليت سنَّها لنا قاعدةلل طبقاً  ن هذا الدين ونطمس كلمة املاريني والفاسقني واملنافقنيمِ 

، فمن علمه العاملُ  يظهرفللذا ظهرت البدع يف أميت :" (صلى الل عليه وآله)النيّب األعظم 
ونشكره  البدعةِ  صاحبَ م وهل يريد منا املستشكلمن بأن نعظِّ  "فعليه لعنة اللمل يفعل 
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 ظََلُمماْ  الَِّذينَ  ِل َى  تـَرَْكُنماْ  َوالَ اخآيات مبقتضى يمله تعا ى عنه على صنيعه الباطل ويد هنت
 . 551همد تُنَصُرونَ  الَ  مُثَّ  أَْولَِياء ِمنْ  الّلهِ  ُدونِ  مِّن َلُكم َوَما النَّارُ  فـََتَمسَُّكمُ 

من أتى ذا :" (صلى الل عليه وآله)نا األعظم يمل رسمل هنت عنه األربار مبقتضى كذاو  
فال جيمز لنا شرعاً وعقاًل تعظيم الضال املضل  "ا يسعى يف هدم اإلسالمبدعٍة فعّظمه فإَّنَّ 

 .والبدعة للباطل اً ألن يف ذلك تعظيم
يف حني أن غرينا ـ أمثال  يس مربرًا ألي  كان أن ميلي علينا ماذا نفعل أو ال نفعلول  

فهم جماز له أن ينسف  ..!ال يُسأل عمَّا يفعل وحنن جيب أن ُنسئل عّما نفعلاملشكك ـ 
معامل ديننا وال يعترب خمرّبًا على الشيعة دينهم ودنياهم يف حني أننا لذا دافعنا عن تشيعنا 

التشريد ـ ألننا بنظرهم  نعترب من املاريني ونستحق اجللد أو التعزير ـ لن مل يكن القتل أو
 منع علينا الكالمضالني املضلني، فيُ سلمني ونشكل رطرًا على وحدة النشق عصا امل

 احملذور وهددونا ذا تكلمنا نالنا منهمل، و ويُمضع على أفماهنا كمامات بالتهديد والمعيد
، وأررأمنا من زمرة العلماء واملؤمنني وشتممنا على املنابر وعظائم األممر الميل والثبمرب

بسفك املهج ورمض احلّق بسكمتنا عن الضالل ولم كان ولكن هيهات أن هنادن على 
مبقالته ( رضي الل عنه)عمار بن ياسر الكبري الصحايب اجلليل اللجج، ونتمثل باملغمار

نا سعفات هجر أما والِل لم ضربتممنا حىت تبلغم :)يف البصرة يمم اجلمل املشهمرة لعائشة
 .(لعلمنا أنَّا على احلّق وأنكم على الباطل

من دعاة المحدة يفعلمن ما يشاؤون وحيكممن بالضالل على من  وأمثاله احليدريف   
ألن يف رضاه رضا  ملن رضي عنه المايلوعلى اخآررين أن يسّلمما ويستسلمما ..يريدون
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وال ..! وفرعمن وَّنرود حىت لم كان املرضي عنه أعىت من عاد ومثمد الرْحان كما يزعممن
احلمرياء اليت  ام مع أن له سمابق يف النضال من أأليف هذه األي ما صدر منهعجب في

 فاطمة املعظَّمة ممالتنا الصدِّيقة الكربى شغلته غريته عليها حىت نسي أدته سّيدة النساء
ملّا نفى  كما حتمس حلمرياء  فلم نره يتحمس هلا( ولعن الل ظامليها صلى الل عليها)الزهراء

ال لشيٍء سمى أن عنصر الرباءة !! طاب عليهاما أناه عمر بن اخل عنها صنمه البريويت
ومل  مداركه العقليةيكتمل يف فاطمة عليها السالم مل  سيدتنا املعظمة من أعداء أدته

وأاشت مشاعره غرية تقبله مشاعره وأحاسيسه الروحية والنفسية كما اكتملت مداركه 
من الغصات واخآهات  على ْحرياء اليت ذايت منها السيدة الزهراء عليها السالم الكثري

أم املؤمنني ممالتنا الصديقة ردجية عليها السالم ومن بعدها فرات كما ذايت معها ز وال
فما ! (صلمات الل عليها)مارية القبطية نفس ما اليته سّيدة نساء العاملني الزهراء البتمل

وغريته على أال حُتفظ األُمُّ بملدها ..! هذه الِسنة عن نصرة سيدة النساء عليها السالم
فلماذا تقاعس عنها من يزعم هم ومن ميّثل عن  !ظالمتها والدفاع عنها والذود عن كرمتها

 !!.(صلمات الل عليها)ظالمة املظلممة الزهراء احلزينة املقهمرة
من  الرباءة مفهمم من شيئاً  ثارت ثائرتنا على املذكمر الذي ال يعرف ألأل هذا وذاك  

صدرت منه هنات وهنات حبقنا ألأل   ، ويكفيه فضيحة يممالمأعداء آل الل عليهم الس
الذي فضحه كما فضح غريه ممن كان حيسبهم الناس أهنم من العلماء حمل ْحرياء كتابنا 

 لنرى بضاعته العلمية وصناعته الفقهية والرأالية برّد أدلتنا وبراهيننافلم جياهبنا  الباحثني،
اإلسرائيليات  وردذ األربار الصحاح اليت يعتربها من والعبارات املقذعاتبالشتم يابلنا  بل
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 وأيل ما نقمل حبقه !وكعب األحبار ال لشيٍء سمى أهنا ال تالئم مزاأه الدعميت المحدوي
أعفر عليه السالم يف صحيحة أيب عبيدة  ما ياله لمامنا املعظم أبم على شاكلته نْ ومَ 

 أورعهم ليل أصحايب أحب لن واللَّه»  يقمل الّسالم عليه أعفر أبا مسعت :احلذاء يال
 احلديث مسع لذا الذي وأمقتهم حاالً  عندي أسمأهم ولن حلديثنا وأكتمهم وأفقههم

 لعلَّ  يدري ال وهم به دان من روكفَّ  وأحده منه امشأز يقبله فلم عنا ويروي للينا ينسب
  ".واليتنا من رارأاً  بذلك فيكمن سندأُ  وللينا ررج عندنا نمِ  احلديثَ 

لقد أراد هم ومن أوعز لليه بالتشهري بالعلماء املمالني املتقدمني منهم واملتأررين الذين    
    رالفهم املنحمس ومن أوعز لليه من سالطني اجلمر فباءوا بسخط الل العظيم

 َُِمن َعَلى َفْضِلهِ  ِمن الّلهُ  يـُنَـزِّلُ  أَن بـَْغياً  الّلهُ  أنـََزلَ  مبَا َيْكُفُرواْ  َأن أَنُفَسُهمْ  ِبهِ  اْشتَـَرْواْ  ْئَسَما 
 َلَقدِ   61البقرة مُِّهنيٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكاِفرِينَ  َعَلى َغَضبٍ  بَِغَضبٍ  فـََبآُؤواْ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ 
َنةَ  ابـْتَـَغُماْ   ارُِهمنَ كَ  َوُهمْ  الّلهِ  أَْمرُ  َوَظَهرَ  احلَْقُّ  َأاء َحىتَّ  اأُلُممرَ  َلكَ  َويـَلَُّبماْ  يـَْبلُ  ِمن اْلِفتـْ
40التمبة . 
إغاثة إمامنا المعظم " بأنَّ  املنحمسدعمى لن  (:الوجه الثاني) 

الحجة بن الحسن عليهما السالم لبعض الشيعة 

المستغيثين به دون آخرين أشبه شيٍء بجمعية خيرية 

ررط  ادوهن " توزع المساعدات على بعض الفقراء دون بعض
ال أاهل بالعقيدة فضاًل عن طالب علم بقَّ  القتاد وهمكالم هزيل أدًا ال يصدر من

مبتدئ وبطريق أو ى ال يصدر من عامل أو فقيه فكيف مبن يدَّعي لنفسه املرأعية الكربى 
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ولل  وأنه أفهم العلماء على اإلطالق مع أنه ظهر لفالسه العقدي والفقهي بشكٍل فاضحٍ 
ي وبالتايل ليس فقيهاً ـ وال يعرف شيئًا من اإلستدالل العقدي والفقه احلمد والشكر

متمرسًا ضمن الضمابط العلمية اليت أمرنا هبا أئمتنا الطاهرون عليهم السالم وهم سايط 
ـ كما ظهر  واإلسالم بسبب طرحه األربار من العدالة ويف عقيدته رلل خيرأه من المالية

لشيخ لفالسه بنظرنا منذ أن دافع عن عائشة لعتمادًا منه على يمٍل إلبن عباس نقله ا
! ؟..الطمسي يف كتابه التبيان يف مقابل األربار املستفيضة على ما فعلته راكبة اجلمل

ا يدلُ  دلَ  وهذا لنْ  ب يف أممر العقيدة والفقه والتاريخ على أهله املركَّ  على شيٍء فإَّنَّ
بل زيادًة على ذلك لنه أاهل بالكتاب والسنة الصحيحة .. والتفسري واألربار الشريفة

باحلثِّ والتأكيد على مساعدة الفقراء واملساكني واملستضعفني واإلعتناء هبم  الزاررين
وهذا احلّث األكيد مطلق وال استثناء فيه حبيث جيب ...واإلصغاء ل ى جنماهم ولستغاثاهتم
ما املؤمن املمايل املضطر واملستغيث العمن للفقري ال سيَّ  يدِ  يف زمان دون آرر بل جيب مدُّ 

كهذه املهمة يتساوى فيها اإلمام   فإنكار املنحمس ملهمةٍ ...جبنابهملتمسل زمانه وابإمام 
عليه السالم مع غريه من املتمكنني القادرين على املساعدة ومل يرتتب على مساعدهتم 
للفقراء حاالت لستثنائية حمرأة متنعهم من املساعدة بشكل مباشر لكنهم ال يتمانمن عن 

عليه السالم كماحٍد من القادرين  املهدّي احلجَّة اإلمام رفي، وحيث لنَّ  املساعدة بطريقٍ 
 اإلمام مساعدةَ  املنحمسُ  يستنكرُ  رفي، فعالمَ  على املساعدة لما مباشرة ولما بطريقٍ 

مع كمن الطريق اخلفي مفتمحًا له  بعضٍ  دونَ  عليه السالم لبعض الفقراء مباشرةً  احلجَّة
تلك املكاتبة اليت  مامن األربار ال سيَّ  شماهدٌ آنفًا له  لليه وما أشرنا! ؟..ملساعدهتم
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لنَّا ):وصلت للشيخ املفيد رْحه الل من ممالنا اإلمام احلجة املنتظر عليه السالم يقمل فيها
غري مهملني ملراعاتكم وال ناسني لذكركم ولمال ذلك لنزل بكم الالواء ـ أي الشدة والضيق 

اضح من حيث لنه صلمات الل عليه هم وكالمه الشريف و ..( ـ أو اصطلمكم األعداء
السبب أو العلَّة يف حفظ الشيعة بشكل عام من اهللكة والشدة والضيق، ولماله لميعما يف 
اهللكة املفنية هلم عن بكرة أبيهم، لذا فهم السبب التكميين املنجي لنا من اإلندثار والفناء 

 "بب املتصل بني األرض والسماءأين الس:" وهم ما عرب عنه بقمله الشريف يف دعاء الندبة
 . وهذا مؤكد يف أربار المالية اليت يعتربها احليدري من صنع أحبار اليهمد

ومل نَر أاهاًل يف احلمزات الشيعية كهذا املنتحل للمالء ألهل بيت العصمة والطهارة   
عليهم السالم ونظراؤه املنتحلمن للتشيع ليسما يليلني يف شرق األرض وغرهبا حيث  

وأهلهم املطبق يف يضايا الشرع ( لال من رحم ريب)عمراهتم العلمية شفت الفضائياتك
طاويط الليل خيافمن كم   وأمثاهلم كثري يف هذا الزمن لال أهنم خمتبئمن هنا وهنا.!! والعقيدة

ويد الحظنا أن الفساد والفنت ...! من الظهمر هنارًا فال خيرأمن لال حتت أنح الظالم
لطائفة الشيعية لَّنا كان منبعها هؤالء اجلهلة بالفقه والعقيدة وعدم تمرعهم اليت ابتلت هبا ا

عن اإلفتاء بغري علم بسبب حبهم للشهرة والزعامة وميلهم ل ى املخالفني بفقههم املعمج 
وعقيدهتم الباطلة، وال عجب يف ذلك بعد أن كانما لرمان األحزاب اليت انبثقت من 

 ..!! .تشبه املؤسسات املاسمنية السريةمدارس العامة ومؤسساهتا اليت 
واملستحسن هم من يعمل بعقله من دون )لن املنحمس املنكمس يعمل باإلستحسان   

بدليل رفضه لألربار الكثرية الدالة على مساعدة أهل بيت العصمة ( الرأمع ل ى األربار
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أربار بلغت  والطهارة عليهم السالم للفقراء الطاريني ألبماهبم على وأه اخلصمص، وهي
التماتر، وهي أشهر من النار على املنار ومن الشمس يف رايعة النهار، فهم صلمات الل 

كما   عليهم كانما يساعدون فقراء مدهنم ومل تكن مساعدهتم كمساعدة اجلمعيات اخلريية
 ألن اجلمعيات اليمم مسيَّسة تعطي من وافقها على سياستها ولم كان..احليدرييصفهم 

 !وشتان ما بني املساعدتني !!يديساً  عابداً  لم كان ربيداً ومتنع عّمن رالفها حىتع سّكرياً 
 ولم مل يكن لال طرق الفقري واملسكني واليتيم رالل ثالثة أيام على باب أمري املؤمنني

عليه السالم وتصديه وعياله خببز أهزوه إلفطارهم  ولمام التقني ممالنا أيب احلسن عليّ 
ذلك ألن املدينة مل ختُل من فقراء ومساكني ..العجمز عياأرًا هلذا املدَّ لكفى به واعظًا وز 

ومل يكن اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم ومعه رسمل الل صلى الل عليه وآله وبقية أهل 
بيته املطهرين صلمات الل عليهم أمجعني مبادرين إلطعام تلك الثلة من الفقراء واملساكني 

فقراء واملساكني لليهم عليهم السالم بالطلب منهم ومد يد العمن من دون رأمع نفس ال
وكذلك مساعدة أمري املؤمنني علّي صلمات الل عليه وآله لذاك الفقري الذي ..!! لليهم

طلب من املسلمني مساعدته وهم مؤمتمن يف الصالة بإمامة أمري املؤمنني عليه السالم 
لكفى ..مته املبارك ليكمن له عمنًا على دنياه الذي أشار لليه بإصبعه الشريف ليعطيه را

د املنتحل للتشيع الكرمي وامللحق باألئمة الطاهرين عليهم السالم يف ذلك ممعظة هلذا السيِّ 
وال عجب يف ذلك فقد سبقه ..!! نسبًا وهم أررص الناس بآبائه وأأداده الطاهرين 

وما ذاك لال  ..!يهم السالمهامشيمن كثر شككما مبقامات أهل بيت العصمة والطهارة عل
 . للؤٍم يف ذواهتم اخلبيثة على أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السالم
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لقد دلت األربار الطاهرة واألدعية الشريفة أن أئمتنا  :(الوجه الثالث)  
أرواحنا فداه هم سادة  ما لمامنا احلجة املنتظرال سيَّ  (صلمات الل عليهم أمجعني)الطاهرين
وهناك الكثري من ألقاهبم الشريفة تدل على ذلك، فها هم أمري املؤمنني  ،ملضطريناملغيثني ا

وعرف آله بأهنم غياث املضطر " أبم األرامل واملساكني"عليه السالم يد ُعِرف بلقب 
، ففي املستكني الذي ورد يف العديد من الزيارات الصحيحة كما يف زياريت شعبان ورأب

اللهم صّل على :) دعاء شعبان املروي عن ممالنا اإلمام املعظم السجاد عليه السالم يال
حممد وآل حممد الكهف احلصني وغياث املضطر املستكني وملجأ اهلاربني وعصمة 

 ..(.املعتصمني
داللة واضحة على أهنم يغيثمن شيعتهم .." وغياث املضطر املستكني" فقمله الشريف  

خملصني لل تعا ى ولرسمله الكرمي وآله الطيبني الطاهرين  الشيعةِ  ـ وليس كلُّ املخلصني 
ر بل الشيعة أصناف متعددة، ففيهم الفاسق والظامل واملقصِّ  (صلمات الل عليهم أمجعني)

ما يُغاث :" لغًة كما يف املنجد وغريه هم " الغياث"ك واملنكر واملستضعف ـ ومعىنواملشكِّ 
، والغياث مطلق يشمل الغياث الروحي واملادي، وأبرز " أو جندة به املضطر من طعام

مصاديقه الظاهرية هم الغياث املادي وهم املراد يف باب التمسالت والزيارات يف أكثر 
 .األحيان عند املتمسلني

ونظريه ما أاء أيضًا يف دعاء رأب الذي رواه السفري الثالث أبم القاسم حسني بن    
زر أيَّ :" مام األعظم صاحب العصر والزمان عليه السالم أنه يالروح عن ممالنا اإل

احلمد لل الذي أشهدنا مشهد أوليائه يف رأب ":) املشاهد كنت حبضرهتا يف رأب ويل
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 مت فنعم عق ى الدار، أنا والسالم عليكم مبا صرب ....ا يد وأبوأوأب علينا من حقهم م
تعميض فبكم جيرب املهيض ـ أي الكسري ـ سائلكم وآملكم فيما لليكم التفميض وعليكم ال

وُيشفى املريض وما تزداد األرحام وما تغيض ـ أي تنقص ـ لين بسركم مؤمن ولقملكم 
مسّلم وعلى الل بكم مقسم يف رأعي حبمائجي ويضائها ولمضائها ولجناحها ولبراحها 

لمتفلسف هذا الكالم الشريف ال حيتاج ل ى أن نفسره ل..( وبشؤوين لديكم ولصالحها
املفلس احليدري ذلك ألن تفسريه لَّنا يكمن للجاهلني مبعاين اللغة العربية وهم يدَّعي أنه 

..!! أفصح َمْن عليها يف هذا الزمان كما يريد أن يصمره اجلاهلمن من أمثاله وعلى شاكلته
 فإذا أاز لألئمة الطاهرين صلمات الل عليهم أمجعني أن خياطبهم املؤمن ويطلب منهم أن

يشفمه وأن يرزيمه ولدًا بإذن الل تعا ى وأن جيربوا عظمه املكسمر وغري ذلك من الطلبات 
واإلستغاثات هبم ولليهم وهم يد رحلما بأبداهنم الشريفة من هذه الدنيا ولكنهم ما زالما ـ 
مبا حباهم الل تعا ى من كرمي صنعه فيهم ـ خيدممن دين الل تعا ى من رالل ردمتهم 

احملتاأني من حيث كمهنم صلمات الل عليهم أصحاب المالية الكربى واإلمامة للفقراء و 
يال  ..العظمى وأصحاب الشهمد واحلضمر الدائم مبقتضى ما دلت عليه اخآيات واألربار

 اْلَغْيبِ  َعاملِِ  ِل َى  َوَستُـَردُّونَ  َواْلُمْؤِمُنمنَ  َوَرُسملُهُ  َعَمَلُكمْ  الّلهُ  َفَسيَـَرى اْعَمُلماْ  َوُيلِ  تعا ى
َا  تـَْعَمُلمَن  ُكنُتمْ  مبَا فـَيُـَنبُِّئُكم َوالشََّهاَدةِ   الَِّذينَ  آَمُنماْ  َوالَِّذينَ  َوَرُسملُهُ  الّلهُ  َولِيُُّكمُ  ِلَّنَّ

م يُرزيمن رَاِكُعمَن  َوُهمْ  الزََّكاةَ  َويـُْؤُتمنَ  الصَّاَلةَ  يُِقيُممنَ   ومن حيث كمهنم أحياءاً عند رهبِّ
فيظهرون   يـُْرزَُيمنَ  َرهبِِّمْ  ِعندَ  َأْحَياء بَلْ  أَْمَماتاً  الّلهِ  َسِبيلِ  يِف  يُِتُلماْ  الَِّذينَ  حَتَْسَبَّ  َوالَ 

..! بأأسامهم املثالية على املخلصني بتمسلهم هبم فيقضمن حمائجهم الدنيمية واألرروية
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!! ؟..عليهم السالم  فلماذا يستكثر احليدري ذلك على لمامنا احلّي احُلجَّة من آل حممد
يظهر أن املشكك ال يؤمن هبذا فضاًل عن أنه ال يقرأ األدعية وال يطالع األربار الكاشفة 
عن مساعدة ولغاثة أئمتنا الطاهرين عليهم السالم للفقراء واملساكني ـ ولم يرأ وطالع فال 

ها على حمامل ملحي هبا لال أنَّه ولم آمن ،يؤمن مبضامينها ملرٍض يف يلبه وزيغ يف عقله
األئمة الطاهرين عليهم السالم فال يتبع لال املتشابه ـ يال  سادة الربية تشكيكية مبقامات

 َوُأَررُ  اْلِكَتابِ  أُمُّ  ُهنَّ  حمَُّْكَماتٌ  آيَاتٌ  ِمْنهُ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنَزلَ  الَِّذيَ  ُهمَ  تعا ى
َنةِ  ابِْتَغاء ِمْنهُ  َتَشابَهَ  َما فـََيتَِّبُعمنَ  ْيغٌ زَ  يـُُلمهِبِمْ  يف الَِّذينَ  فََأمَّا ُمَتَشاهِبَاتٌ   َوَما تَْأِويِلهِ  َوابِْتَغاء اْلِفتـْ

 ِلالَّ  يَذَّكَّرُ  َوَما َربِـَّنا ِعندِ  مِّنْ  ُكل   بِهِ  آَمنَّا يـَُقمُلمنَ  اْلِعْلمِ  يِف  َوالرَّاِسُخمنَ  الّلهُ  ِلالَّ  تَْأِويَلهُ  يـَْعَلمُ 
 .7عمران آل األْلَبابِ  أُْوُلماْ 
وليس يف مساعدهتم عليهم السالم للفقراء واملساكني أيُّ عيٍب أو نقٍص حبقهم وال    

حبق اإلمامة اإلهلية اليت أراد احليدري لستبدال ماهيتها الدالة على مساعدة الفقراء 
وال عجب يف ذلك بعد أن ..! واحملتاأني مباهية أررى ال عالية هلا بالفقراء واملساكني

ما حقمق السادة اليت يتمتع هبا بغري حساٍب بأممال الفقراء واحملتاأني ال سيَّ  هكرشامتأل  
وهي أممال اإلمام احلجة القائم أرواحنا فداه يتنعم هبا من كيس اإلمام املنتظر صلمات الل 

أليس ما يتلذذ به  ..!عليه يف حني ينكر على لمام زمانه بأنه ليس عنده مجعية رريية
مق سهم السادة هم من تلك اجلمعية اخلريية املهدوية على صاحبها احليدري من حق

أليس كلُّ ما يف المأمد هم من نعم الل تعا ى اليت أسبغها على ! ؟آالف السالم والتحية
 !.؟...ومن رالهلا يتنعم املؤمنمن واجلاحدون اإلمام املهدّي املمعمد
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حبقمق السادة من  اهرين عليهم السالملقد رصَّ الل تعا ى نبّيه وأهل بيته الطيبني الط  
مث أهنم أعلمها لذراريهم الفقراء من السادة على حنم التصدق  (عليه السالم)آل هاشم

، ألن اإلكرام فقط ألهل البيت عليهم السالم مبا هم لكرام هلم عليهم ال على حنم اإلكرام
 ..وليس لذراريهم املنقسمة ل ى تقّي وفاسق

 .رام لَّنا يكمن على اإلنتساب للبيت اهلامشي وليس على العمللن اإلك :إن قيل لنا 
لن ذلك مردود ألن األربار دلت على أن احلقمق لَّنا هي لسد الرمق ورفع العمز  :قلنا 

والفاية عن السادة بالشروط املعروفة يف باب اخلمس، فالعنمان األويل هم رفع العمز عن 
ولم كان ..شككني منهم واملنافقني والكافريناملؤمن من السادة ولال فال جيمز لعطاء امل

العنمان األويل هم اإلنتساب من دون ضم احلاأة والفقر ملا أاز لعطاء من ال يعتقد 
 .  بإمامتهم من السادة

فــاملهم أن ســهم الســادة عبــارة عــن صــدية مــن أئمــة اهلــدى علــيهم الســالم ل ى ذراريهــم،   
 الســادة فــال خيلــم كمنــه صــدية أعلهــا الل وعلــى أّي حنــم يريــد أن يصــرف املشــكِّك ســهم

أليس سهم السادة الـذي يتـنعم : ك احليدريوهنا نسأل املشكِّ ...تعا ى للفقراء من السادة
دة الفقـــراء مـــن الســـادة بـــه شخصـــياً هـــم مـــن اجلمعيـــة اخلرييـــة الـــيت أنشـــأها الل تعـــا ى ملســـاع

 .!؟..وغريهم
مجعيــًة ررييــًة ( لفطــرة وزكــاة الغــالت األربــعزكــاة ا)املعروفنيأليســت الزكــاة الماأبــة بقســميها

أليســت بقيــة الصــديات والميمفــات مــن ! ؟..لتعــني وتشــبع الفقــراء واملســاكني وابــن الســبيل
أبــــرز مصــــاديق اجلمعيــــات اخلرييــــة الشــــيعية الــــيت أسســــها البــــاري تعــــا ى عــــرب أئمــــة اهلــــدى 
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أمثاله خبرياهتا يف عصر أليست األنفال اليت يتنعم هبا و ! ؟..ومصابيح الدأى عليهم السالم
الغيبة الكربى ـ نظري البرتول واملعادن والصفايا وغريها اليت اسـتم ى عليهـا الـمايل ـ مـن أمـمال 
ـــَن املؤسســـة اخلرييـــة املهدويـــة علـــى صـــاحبها آالف  اإلمـــام احلجـــة فديتـــه بنفســـي وأهلـــي ِم

ريية حىت طلع يظهر أن احليدري عنده عقدة نفسية من املؤسسات اخل! ؟..السالم والتحية
علينــا أاحــداً عــمن اإلمــام احلجــة املعظــم أرواحنــا فــداه لــبعض شــيعته ومماليــه املســتنجدين 

 ...!!واملستغيثني به ليقضي هلم حمائجهم
ننصح املشكك احليدري أن يتأمل يلياًل باألربار وبفقرات الزيارات اخلاصة بإمامنا   

ين السامية الدالة على لرتباط الشيعة احلجة من آل حممد عليهم السالم اليت ختتزن املعا
املمالني بشخصه الكرمي من رالل التمسل جبنابه املقدس، وطلب العمن منه واهلداية 

رضيتك يا ممالي لمامًا وهاديًا ووليَّاً :) والتدبري واإلرشاد كما يف فقرة زيارة السرداب
ن هذا الطلب ـ بنظر فهل كا..( ومرشدًا ال أبتغي بك بداًل وال أختذ من دونك وليّاً 

حىت يأمرنا به لمامنا احلجة عليه ( والعياذ بالل تعا ى)احليدري ـ طلبًا غمغائيًا وعبثيًا 
أم أن احليدري يد يطلع علينا بطلعٍة أديدة جيحد فيها كل األدعية ! ؟(حاشاه )السالم

وال ينبئك  ال نستبعد ذلك حبقه..اليت فيها ما يربط الشيعة بإمامهم احلجة عليه السالم
 ؟ .!!!مثل ربري

لغاثة لمامنا القائم على   (رذله الل) لستنكار املشكك املنكمس :(الوجه الرابع) 
عليه السالم لبعض شيعته املخلصني منتقصاً من مقامه الشريف يف مساعدته للفقراء بأنه 
 مجعية رريية وليس عند اإلمام عليه السالم مجعية رريية، رالف السرية املتصلة
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باملعصممني عليهم السالم القائمة على التمسل بسادات المرى، يضاف ل ى ذلك سرية 
املعصممني عليهم السالم املتصلة بسرية األنبياء القائمة على لغاثة الفقراء واملستضعفني 
من براثن الظلم والفقر وما شاكل ذلك تدل على عكس ما نفثه املشكك حبق لغاثة 

جة بن احلسن عليهما السالم بأنه ليس عند اإلمام عليه السالم ممالنا اإلمام األعظم احل
ون لليهم عند عصمر األنبياء عليهم السالم يلتجؤ مجعية رريية، فقد كان املؤمنمن يف 

احلاأة واإلضطرار، ويشهد هلذا ما أرى على أحد املؤمنني من بين لسرائيل ملّا اعتدى 
السالم فهرب اإلسرائيلي ل ى نيّب الل ممسى  عليه أحد القبطيني يف عهد النيّب ممسى عليه

عليه السالم لينقذه من شّر القبطي فقام ممسى عليه السالم بقتل املعتدي وهم ما حكاه 
 يـَْقَتِتاَلنِ  َرُأَلنْيِ  ِفيَها فـََمَأدَ  أَْهِلَها مِّنْ  َغْفَلةٍ  ِحنيِ  َعَلى اْلَمِديَنةَ  َوَدَرلَ الل تعا ى لنا بقمله 

 فـَمََكَزهُ  َعُدوِّهِ  ِمنْ  الَِّذي َعَلى ِشيَعِتهِ  ِمن الَِّذي فَاْستَـَغاثَهُ  َعُدوِّهِ  ِمنْ  َوَهَذا يَعِتهِ شِ  ِمن َهَذا
 .51القصص مُِّبنيٌ  مُِّضل   َعُدو   لِنَّهُ  الشَّْيطَانِ  َعَملِ  ِمنْ  َهَذا يَالَ  َعَلْيهِ  فـََقَضى ُممَسى

ممسى عليه السالم للمظلمم ويتله  هل كانت لغاثة النيبّ  :كوحنن نسأل املشكِّ  
للظامل لغاثة على نسق اجلمعية اخلريية أم كانت شيئاً آرر خيتلف عن اجلمعية اخلريية وما 

يا ليت املشكك كان أوضحها لنا لنعرف مراده الباطين الذي يد ! هم نمع هذه املساعدة؟
 ارتكبها حبق مفهمم اإلغاثة يفلسفه لنا يف األيام القادمة لينزه نفسه عن اهلفمة العظيمة اليت

ما لغاثة لمامنا صاحب العصر والزمان عليه السالم،  عند املؤمنني من كل األديان ال سيَّ 
هل كانت لغاثة النيب ممسى عليه السالم لفرد واحد أم ألفراد؟ ال :كما نسأل املشكك

ولستغاثة  شك أهنا مساعدة ولغاثة لفرد واحد وليس لعامة األفراد من يممه، ولمال طلب
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أحد شيعته من بين لسرائيل النصرة من لمامه ممسى عليه السالم ملا كان الماأب على 
النيّب اإلمام ممسى بن عمران عليه السالم أن ينصر ولّيه اإلسرائيلي ويغيثه من عدوه، 
فالنصرة فرع الطلب واإلستغاثة متاماً كإأابة الل تعا ى لدعاء املؤمنني به، فيجب أن يدعم 

فلمال ستجابة مرتبطة بالدعاء والطلب، تجيب الل تعا ى له، فاإلسؤمن ويستغيث حىت يامل
 ِلنَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعمين  رَبُُّكمُ  َويَالَ الدعاء ملا كان هناك لستجابة مبقتضى يمله تعا ى

 .91فرغاَداِررِينَ  َأَهنَّمَ  َسَيْدُرُلمنَ  ِعَباَديت  َعنْ  َيْسَتْكربُونَ  الَِّذينَ 
لقد أمر الل تعا ى عباده بالدعاء حىت يستجيب هلم مع أنه تبارك شأنه عامل بالسر   

، وهكذا أراد من الذي هم مخ العبادة ه أحبَّ من عبيده التذلل له بالدعاءوأرفى ولكنَّ 
أنبيائه وأوليائه عليهم السالم يف أن يستجيبما لكلِّ من دعاهم واستغاث هبم، فإهنم 

ا يستجيب الل تعا ى لكلِّ داٍع بشرطها وشروطها، وال تكمن اإلستجابة يستجيبمن كم
فمرية بل لعّل أكثر الداعني ال يستجاب هلم، ويرأع السبب يف ذلك ل ى ختلف شروط 

أو ألأل أنَّه ال مصلحة للعبد يف أن يستجيب له املم ى تبارك امسه، لذ  الدعاء ومقتضياته،
 ...آررتهحيان مضرة له يف دنياه أو رسارة له يف يد تكمن اإلستجابة له يف بعض األ

باب عقيدتنا يف الدعاء ( الفمائد البهية يف شرح عقائد اإلمامية)ويد فّصلنا ذلك يف كتابنا
 ...!فلرياأع ففيه غنائم للداعني والسائلني

لن النيّب اإلمام ممسى بن عمران عليه السالم استجاب ملن استغاث به  :واحملصَّلة  
رد واحد، ولستجابته له بعد الطلب من املستغيث، وهم ما فعله لمام األمة وهم ف

اإلسرائلية نيبُّ الل ممسى بن عمران عليه السالم، فهم على عظمته يف لمامته ونبمته 
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يادحة  دون بقية املؤمنني ورسالته يد أغاث فرداً واحدًا ومل تكن لغاثته لذاك الفرد املظلمم
خماًل مبفهمم اإلمامة مع أنه كان متخفياً  دون غريه ومل تكن لغاثته له يف لمامته وال رسالته،

عن يممه ورائفًا من عدوه مبقتضى ما دلت عليه اخآيات واألربار، لذ كانت لغاثته 
للمظلمم حال كمنه هاربًا من فرعمن وأنمده وغائبًا عن أنصاره وشيعته، فلّما رآه ذاك 

 ..!رة واملعمنة فما كان منه لال أن أغاثه وجناه من كربهالشيعي التجأ لليه طالباً منه النص
ملاذا جيمز لنيب الل ممسى عليه السالم أن يغيث فرداً  :هو التالي وسؤالنا امللّح  

واحداً وال خيل ذلك مباهية اإلمامة يف حني أن ذلك ال جيمز إلمامنا املهدي عليه السالم 
ـ  نْيِ شيعة دون العشرات أو املئات مع أن كال املغيثَـ أو فردين من ال اإلغاثة لفردٍ  أنَّ  حبجةِ 

ممسى واملم ى املعظم الميّل الكبري والناممس األعظم اإلمام احلجة بن احلسن  ومها النيبُّ 
َفَمن  نصاً ولمجاعاً، عليهما السالم ـ لمامان ُلمهُ  رَّبِّهِ  مِّن بـَيـَِّنةٍ  َعَلى َكانَ  َُ  مِّْنهُ  َشاِهدٌ  َويـَتـْ

  عليه السالم ممسى النيبَّ  ألن ..بِهِ  يـُْؤِمُنمنَ  أُْولَـِئكَ  َوَرْْحَةً  لََماماً  ُممَسى ِكَتابُ  ِلهِ يـَبْ  َوِمن
باعتباره صاحب شريعة وألن التمراة حتتمي على املعارف واملماعظ واألحكام  كان لماماً 

ممسى عليه  ومن نزلت عليه لمام بطريق أو ى إلحتياج التمراة ل ى النيبّ فهي لمام للسالكني 
نصًا ولمجاعًا بل  ، واملم ى احلجة القائم لمامالسالم فهم لمام على اإلمام الذي هم التمراة

، فعالم التمييز بني لمامني مبعيارين لن لمامته أعظم من لمامة نيّب الل ممسى عليه السالم
غهما من خمتلفني مع كمهنما معصممني مرسَلني من يبل الل تعا ى هلداية رلقه، وكمن بال

ممالنا احلجة القائم عليه السالم  لمامةَ  مع التأكيد بأنَّ  !؟..ومن سنٍخ واحدٍ  واحدٍ  بابٍ 
من لغاثة النيّب ممسى عليه السالم ألحد شيعته  أو ى بإغاثة املظلممني املخلصني له ولدينه
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لإلغاثة  فال فرق يف اإلغاثة بني أن تكمن فردية أو مجاعية ما دام املغيث أاهزاً ...ومماليه
لم كان املستغيث ، فليست اإلغاثة حكرًا على اجلماعة بل حىت عند اإلضطرار واحلاأة

وال يشرتط اإلغاثة اجلماعية دفعة  ،فال بدَّ من لغاثته حال تمفر شروط اإلغاثة فرداً واحداً 
واحدة ـ حسب زعم املشكك حيث اشرتط اإلغاثة اجلماعية لكّل فقراء القرية الماحدة، 

كان ذلك   عى ـ ولنْ ام عليه السالم ال يغيث فردًا واحدًا ويرتك ثالثني فقريًا كما ادَّ فاإلم
ليس مستحياًل بقدرة الل تعا ى ولمكانية اإلمام عليه السالم للمساعدة اجلماعية لعشرات 
الفقراء واحملتاأني يف يرية واحدة شريطة تمفر املماصفات يف اإلستغاثة ـ كما حصل ذلك 

وجناهتم من احلاكم  على تلك البالد، البحرين لبان اإلنتداب اإلفرجني يف يصة أهل
وظهمر  ،الزمان عليه السالمو  العصر الناصيب اجلائر من رالل تمسلهم باإلمام صاحب

ويربه يزوره أهايل  ،اإلمام املهدي عليه السالم على املؤمن املخلص حممدبن عيسى
ودوهنا األعالم  وتنايلها الثقات األأالء يةوالقصة معروفة يف األوساط الشيع البحرين،

 والنجم الثايب 570ص11ج دية كالبحارائاألأالء يف املصادر العق
ـ، وليست اإلغاثة لكل شارد ووارد حىت لم كان  ة واألربعمنعاحلكاية التاس/116ص1ج

كما ليس الفقراء على درأة واحدة .. املستغيث من أكفر الكافرين وأفسق الفاسقني
يدة واليقني والتمأه ل ى اإلمام املهدّي عليه أفضل الصالة والسالم، فبعض الفقراء بالعق

ليسما من املعتقدين بالتمسل أو أهنم مل يتمأهما ل ى باب الل الذي منه يؤتى حىت يتمأه 
ألن ! كال مث كال.. لليهم اإلمام عليه السالم لبتداءًا ومن غري طلٍب منهم ولستغاثة

أن تكمن  :راصة يف باب التمسل والدعاء مبثمثة يف بابيهما، منها اإلغاثة هلا شروط
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اإلغاثة أو استجابة الدعاء تصب يف مصلحة املستغيث ال أن تكمن يف غري مصلحته، 
أن ال تكمن اإلستجابة فتنة للمستغاث حبيث تضله أو تزيده ضالاًل أو فسادًا أو  :ومنها

بعض الفقراء واملستغيثني يف يرية واحدة يرأع ل ى لأراماً، فعدم لغاثة اإلمام عليه السالم ل
مصاحل دنيمية وأرروية حنن أاهلمن هبا ولكنَّ اإلمام عليه السالم عارف ببماطنها 

 وظماهرها، فإذا شاء أعطى ولذا شاء منع  وهم مقتضى يمله تعا ى خماطبًا بعض أنبيائه
 .16ص ابٍ ِحسَ  بَِغرْيِ  أَْمِسكْ  أَوْ  فَاْمُننْ  َعطَاُؤنَا َهَذا

وال ريب يف أن مدَّ يِد العمن للفقراء أفرادًا ومجاعات هم من أبرز مصاديق العطاء اإلهلي 
الذي فمَّضه الل تعا ى لنبيِّه وولّيه عليهما السالم فيعطيان من يشاءا ممن يستحق العطاء 

ن ولم أ... ومينعان عمَّن يشاءا ممن ال يستحق العطاء أو أن العطاء ليس يف صاحله
املشكك وزن كالمه مبيزان العقل الكلي املتمثل بأربار احلجج الطاهرين عليهم السالم 
يبل الكالم حمل اإلغاثة ملا كان ويع يف احملذور، لكنَّ اجلهل مبطالب الشرع والعقيدة 

اللهم لال أن يكمن مطلعًا ولكنه أراد نسف حقيقة ..يميع صاحبه بالتيه واحلرية والشك 
عتقد هبا حنن اإلمامية اإلثنا عشرية من رالل التشكيك مباهية اإلمامة اإلمامة اليت ن

ويد صدق على املشكك شطر بيت ..!..املهدوية على صاحبها آالف السالم والتحية
أليب أرزم الطائي وهم أد حا مت مات لبنه أرزم وترك بنني فمثبما يمماً على أدهم فأدممه 

 :فقال
 ن يلق آساد الرأال يكلمدم         مـلن بيّن رملمين بال

 زمـشنشنة أعرفها من أر  ومن يكن درء به يقمم      
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نعم لقد أدمى املشكك لمامة أأداده الطاهرين عليهم السالم بتشكيكه بسعة مفهممها   

ويدرة أصحاهبا امليامني على املنع والعطاء والتصرف يف عمامل الكائنات مبا حباهم الل 
فقد ..سانه لليهم وكرمي صنعه فيهم فهم حسبهم ونعم المكيلتبارك وتعا ى من مجيل لح

 أَوْ  فَاْمُننْ  َعطَاُؤنَا َهَذا القدرة على اإلرتيار يف املنع والعطاء مبقتضى يمله تعا ى اعطاهم
بغري حساٍب غري  أي أعط الناس من شئت وامنع من شئت ِحَسابٍ  بَِغرْيِ  أَْمِسكْ 

وما تشكيكه لال مبا أبلت  ...تصرف فيه لليكحماسب على مّنه ولمساكه لتفميض ال
 ...!. وكلُّ لناٍء مبا فيه ينضح! عليه طبيعته

فدعمى املشكك بأنه ليس عند اإلمام املعظَّم املهدّي املنتظر عليه السالم مجعية رريية   
مردودة مبا ال .." ملاذا يساعد فقريًا واحدًا يف يرية من دون مساعدة اخآررين فيها" وأنه
ه لنكاره وهم مساعدة الل تعا ى لبعض الفقراء يف يرية واحدة دون غريهم ألأل يسع

مصاحل وايعية هم أدرى هبا، فال يقدر املشكك أن ينكر بأن الل تعا ى ال يساعد عامة 
الفقراء حبيث جيعلهم كلهم أغنياء ألن ذلك رالف املصلحة المايعية، وكذلك فإنه تعا ى 

عامة املرضى يف األرض، فلماذا ال يكمن هذا الشيء  يشفي بعض املرضى وال يشفي
لإلمام املعظم صاحب األمر عليه السالم حبيث يشفي بعض املرضى ملصلحة راأعة 
لنفس املكّلف وال يشفي غريه من نفس القرية، ويغين فقرياً دون فقري آرر يف نفس القرية، 

عة لليه، فهم يشاء ما يشاءه ويغيث مضطراً يف تلك القرية وال يغيث آرر مثله حلكمة راأ
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الل تعا ى ألن احلق يدور معه حيثما دار، فما جيريه الل تعا ى على العباد من املنع والعطاء 
 ..!.جيري على ممالنا اإلمام األعظم احلجة بن احلسن عليه السالم

 ولرمبا بعض العباد من ال يصلحه لال الفقر ولم أغناه الل تعا ى خلسر آررته وهم ما 
 عن أشارت لليه بعض أربارنا الشريفة، ففي الكايف الشريف للكليين بأسناده عن حممد

 يال»  يال الّسالم عليه أعفر أيب عن احلذاء عن الريي داود عن السراد عن عيسى ابن
 عبادا املؤمنني عبادي من لن وتعا ى تبارك اللَّه يال:  وسّلم وآله عليه الل صّلى اللَّه رسمل

 والسعة بالغىن فأبلمهم البدن يف والصحة والسعة بالغىن لال دينهم أمر مهل يصلح ال
 أمر هلم يصلح ال لعباداً  املؤمنني عبادي من ولن دينهم أمر عليهم فيصلح البدن وصحة
 فيصلح والسقم واملسكنة بالفاية فأبلمهم أبداهنم يف والسقم واملسكنة بالفاية لال دينهم
 عبادي من ولن، املؤمنني عبادي دين أمر عليه يصلح مبا أعلم وأنا دينهم أمر عليهم

 فيتعب الليايل يل فيتهجد وساده ولذيذ رياده من فيقمم عباديت يف جيتهد ملن املؤمنني
 يصبح حىت فينام عليه ولبقاء له مين نظرا والليلتني الليلة بالنعاس فأضربه عباديت يف نفسه
 لدرله عباديت من يريد ما وبني بينه أرلي ولم عليها زارياً  لنفسه مايت وهم فيقمم

 لعجبه هالكه فيه ما ذلك من فيأتيه بأعماله الفتنة ل ى العجب فيصريه ذلك من العجب
 التقصري حد عبادته يف وأاز العابدين فاق يد أنه يظن حىت نفسه عن ورضاه بأعماله
 اليت أعماهلم على يل العاملمن يتكل فال ليل يتقرب أنه يظن وهم ذلك عند مين فيتباعد
 مقصرين كانما عباديت يف أعمارهم وأفنما أنفسهم وأتعبما اأتهدوا لم فإهنم لثمايب يعملمهنا

 ورفيع أنايت يف والنعيم كراميت من عندي يطلبمن فيما عباديت كنه عبادهتم يف بالغني غري
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 يب نالظ حسن ول ى فليفرحما وبفضلي فليثقما فربْحيت ولكن أماري يف العلى درأات
 فإين عفمي تلبسهم ومغفريت رضماين يبلغهم ومين تداركهم ذلك عند رْحيت فإن فليطمئنما

 « تسميت وبذلك الرحيم الرْحن اللَّه أنا
 أسري ملا:  يال السالم عليه أعفر أيب اإلمام عن تغلب بن أبان عن ، الصحيح ويف  

 من حممد يا:  يال ؟ عندك ؤمنامل حال ما رب يا:  يال وسّلم وآله عليه الل صّلى بالنيب
 شيء عن ترددت وما ، أوليائي نصرة ل ى شيء أسرع وأنا باحملاربة بارزين فقد وليا يل أهان

 املؤمنني عبادي من ولن ، مساءته وأكره املمت يكره املؤمن وفاة عن كرتددي فاعله أنا
 ال من ملؤمننيا عبادي من ولن هلك ذلك غري ل ى صرفته ولم ، الغين لال يصلحه ال من

 بشيء عبادي من عبد ليلّ  يتقرب وما ، هللك ذلك غري ل ى صرفته ولم الفقر لال يصلحه
 مسعه لذا كنت أحببته فإذا أحبه حىت بالنافلة ليل ليتقرب وأنه عليه افرتضت مما ليل أحب
 لن هبا يبطش اليت ويده به ينطق الذي ولسانه به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي
 . "أعطيته سألين ولن أبتهأ دعاين

ومبا تقدَّم منا اتضح هشاشة عقيدة املدعي وضعف يقينه ومعرفته باألئمة الطاهرين  
عليهم السالم وأهله بأربار احلجج عليهم السالم، ودعماه تلك كشفت عن وايعه املرير، 

 ما أضمر أحدكم شيئًا لال:" وصدق ما روي عن أمري املؤمنني علّي صلمات الل عليه
كما كشفت زيفه بدعمى اإلأتهاد "...وأظهره الل على صفحات وأهه وفلتات لسانه

وأنه أعلم من عليها حىت بات ال يعجبه أحدًا على الساحة غرورًا واستكباراً، ولم كان 
ـ على فرض  ضعف عقائدهم وفقههم صحة عقيدته وفقهه يف مقابل لنكاره عليهم ألأل
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وملا اتسع الفتق ولكن احلمّية اجلاهلية أعمت بصره   هلان اخلطب صحة الفرض املذكمر ـ
كما أعمت بصريته هم وبعض املعممني الذين يتسنممن الفضائيات ويتالعبمن بعقائد 

وسيعلم الذين ظلمما أّي ....الناس وفقههم وتارخيهم لال من رحم ريب ويليل ما هم
 .منقلٍب ينقلبمن والعايبة للمتقني

 

 

نورد على الحيدري : ثةالردود على النقطة الثال

 :بما نفثه في النقطة الثالثة بالوجوه اآلتية

لنكار املشكك احليدري بإمكانية اللقاء مع اإلمام احلجة من آل : (الوجه األول) 
حممد املهدي املنتظر أرواحنا فداه يف الغيبة الكربى يستلزم لنكار األربار اليت فايت حّد 

عليهم  املمحصني بإمامهم املعظم احلجة من آل حممد اإلستفاضة الدالة على لقاء ثلة من
ولنكار األربار يستلزم اخلروج من واليتهم عليهم السالم والدرمل يف والية غريهم  السالم

ه رالل عليه السالم بدعمى عدم وأمد نفع فيمن أعدائهم املنكرين لمأمده املقدس 
ر نفع منه لشيعته ألنه ـ الغيبة الكربى، واحليدري يصب يف رانتهم ألنه ينكر صدو 

حبسب دعماه ـ ال يظهر على أحٍد على اإلطالق وال يساعد أحداً ألنه ليس عنده مجعية 
رريية يمزع املعمنة على فقري دون بقية الفقراء يف يرية واحدة، وبالتايل فإنه يعطل والية 

يف أرضه  اإلمام عليه السالم عن التصرف يف عمامل التكمين وهم رالف كمنه حجة فعلية
ومسائه، واملعطل لماليته منكر لعلم مقامه يعترب كافرًا بفضائلهم وكراماهتم اليت فايت 
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العاملني، لذا فإننا حنكم عليه باخلروج من واليتهم صلمات الل عليهم، وها حنن نعرض 
عليكم بعض األربار الدالة على تمفر ثلة من املخلصني وتشرفهم برؤية طلعته الشريفة، 

ا رواه النعماين يف كتابه الغيبة ومنها ما رواه اجمللسي يف البحار نقاًل عن النعماين منها م
 ...وغريه، ومنها ما رواه الطربي يف دالئل اإلمامة

ـ ما رواه اجمللسي رْحه الل من كتاب الغيبة للشيخ الطمسي رْحه الل بأسناده عن ( 5) 
ن أيب بصري عن اإلمام أيب أعفر عليه الفضل عن لبن أيب جنران عن علّي بن أيب ْحزة ع

ال بدَّ لصاحب هذا األمر من عزلة وال بدَّ يف عزلته من يمة، وما بثالثني من :) السالم يال
 (.وحشة ونعم املنزل طيبة

جيب أن يعي احليدري اخلرَب املتقدم أيدًا بأن الثالثني املذكمرين  :مالحظة مهمة 
ين ال خيلم منهم عصر يسلُّمن همَّ لمامنا املهدي يف ذيل اخلرب الشريف هم األبدال الذ

عليه السالم ويقمممن خبدمته وهم من القماعد الشيعية املمالية لإلمام املعظم عليه السالم 
وليسما من عامل الفضاء، بل هم مجاعة من املؤمنني يف كّل أيل يعرفمن لمامنا احلجة 

ما يدل على أماز اللقاء باإلمام  ،صلمات الل عليه ويتصلمن به ويرفعمن عنه المحشة
املعظم عليه السالم رالل الغيبة الكربى فيكمن حترمي احليدري دعمى اللقاء باإلمام 
األعظم احلجة ابن احلسن عليهما السالم هم حترمي يف مقابل حتليل األئمة الطاهرين 

األعظم صلى  عليهم السالم وحترميه كتحرمي عمر بن اخلطاب وأمثاله لكل ما أاء به النيبّ 
: متعتان كانتا على عهد رسمل الل أنا أحرمهما وأعايب عليهما:" الل عليه وآله حىت يال
فأيُّ فرق بني حترمي عمر بن اخلطاب ما أحله النيّب األعظم صلى " متعة احلج ومتعة النساء
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ًا لتحليل الل عليه وآله وبني حترمي احليدري ما أحله األئمة الطاهرون عليهم السالم ـ طبق
الل تعا ى ـ من وأمب تمفر ثالثني من املؤمنني املمحصني ليقممما برفع المحشة عن لمامنا 

 ..!!.احلجة عليه السالم
فما رامه املنكر للرؤية ضاربًا املثل بالسيد حممد مهدي حبر العلمم واحلاج البغدادي   

سية أو دلياًل إلنكار أصل لستصغاراً لشأن هؤالء املخلصني وبالتايل أعل منهما يضية رئي
الرؤية يعترب متميهًا على احلقيقة ولنكارًا للحق بكّل أرأة وصالفة من دون أن يقدم لنا 

لستحسانًا وذويًا يف دلياًل شرعيًا على مدعاه حىن ننايشه فيه بل ما صدر منه ما هم لال 
يات، وأعظم شاهد ربار الدالة على أماز اللقاء عند حتقق الشروط وتمفر القابلمقابل األ

على ما يلنا الروايات الدالة على وأمد أعمان إلمامنا صاحب الزمان أرواحنا فداه يلتقمن 
 . به يف كل عصر ويكمنمن من أعمانه وردامه ويرفعمن وحشته عن الناس

ـ وبأسناده عن غيبة النعماين عن حممد بن حيىي عن حممد بن احلسني عن لبن ( 1) 
مسعت أبا عبد الل عليه السالم أعفر بن : ار الصرييف يالحمبمب عن لسحاق بن عم

أحدمها طميلة واألررى يصرية، فاألو ى يعلم : للقائم غيبتان: )حممد عليه السالم يقمل
 (.مبكانه فيها راصة من شيعته، واألررى ال يعلم مبكانه فيها لال راصة مماليه يف دينه

واألخرى " رواية عمار الصرييفالتأمل بقمله الشريف يف ذيل  :مالحظة مهمة 

داللة " ال يعلم بمكانه فيها إال خاصة مواليه في دينه
واضحة على أن مجاعة من املؤمنني املخلَصني يلتقمن باإلمام املعظم احلجة بن احلسن 
عليهما السالم، واللقاء به مطلق سمآء أكان يف منزله الشريف أو يف مكان آرر غري داره 
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مبحبيه املخلصني ليقضي حمائجهم أو ليكمنما من أعمانه وردامه،  الشريفة حبيث يلتقي
هم مستقره " مبكانه" :وهذا اإلطالق يدفع تمهم من تصمر بأن املراد من يمله عليه السالم

ألأل اإلطالق يف لفظ مكانه أي  حسبما ذكرنا آنفاً الذي يسكن فيه، ولكنه بعيد 
لعرف داالن على صحة لنعقاد اللفظ يف املكان مبطلق املكان الذي يُرى فيه،ألن التبادر وا

الذي حيضر فيه اإلمام صلمات الل عليه للقاء بعض املخلصني سمآء أكان اللقاء به 
خلدمته أم لقضاء حمائجهم لسعة مفهمم اللفظ الدال على لمكانية اللقاء باإلمام عليه 

 .السالم الذي رفضه املشكك
ره يف داره الشريفة ما يعين صحة اللقاء به عليه وعلى فرض كمن اللفظ خمصمصًا مبستق  

السالم يف داره فينتفي لنكار املشكك بإمكانية اللقاء به يف الغيبة الكربى، ومبا ذكرنا 
آنفًا يثبت املطلمب وهم أماز اللقاء به صلمات الل عليه سمآء أكان اللقاء يف داره 

ينكر الضرورة اليت دلت عليها فالعجب من احليدري كيف ... الطاهرة أم يف مكان آرر
 ..!!.األربار الشريفة من صحة اللقاء به يف داره أو يف مكان آرر

ـ وعن الغيبة للنعماين بأسناده عن الكليين عن عدة من أصحابنا عن أْحد بن ( 1)  
ال بدَّ : )أيب عبد الل عليه السالم يال حممد عن المشاء عن علي بن أيب ْحزة عن اإلمام

طيبة وما بثالثني من  غيبته من عزلة ونعم املنزل مر من غيبة وال بدَّ له يفلصاحب األ
 (.وحشة

وى احملدثمن الشيعة مئات الروايات املنقملة بأسانيد صحيحة تشري ل ى لقاء لقد ر   -(4)
مجاعة من املخلصني باإلمام صاحب الزمان عليه السالم، وهي روايات فايت التماتر 
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األمر من الضروريات القطعية وهي مبثمثة يف دالئل الطربي  مبئات املرات حىت صار
والبحار والنجم الثايب للنمري الطربسي وللزام الناصب للحائري ومنتخب األثر 
للكلبايكاين واللقاء مع اإلمام صاحب العصر والزمان للسيد حسن األبطحي وغريها من 

ثر بكثري مما ظهر واشتهر ـ ولم مل الكتب املعتربة عندنا حنن اإلمامية ـ وما رفي علينا أك
 هجري يف كتابه اجلليل110يكن لال ما رواه املؤرخ الشيعي لبن أرير الطربي املتمىف عام 

باب معرفة من شاهد اإلمام صاحب الزمان عليه السالم يف حال الغيبة ) دالئل اإلمامة
اجلاحد، وكذا ما  لكفى بذلك عربًة وحجًة شرعية على املنكر( الكربى وعرفه من أصحابنا

رواه صاحب البحار ما يفمق التماتر بعشرات املرات، نروي لثنتني منها فقط وحنيل القارئ 
 .الكرمي ل ى املصادر احلديثية القدمية املتعلقة بالعقائد كدالئل الطربي والبحار وأمثاهلما

ريقني خمتلفني ما رواه احملّدث لبن أرير الطربي واحملّدث اجمللسي بط (:الرواية األوىل) 
 بن حممد الل عبد أيب روى الطبريي بأسناده عن عن علّي بن لبراهيم بن مهزيار األهمازي،

 مسجد يف الكميف الطائي أعفر بن حممد بن أْحد أبماخلري حدثنا: يال ، اجللمدي سهل
 حيىي بن احلسن بن حممد حدثنا: يال ،(السالم عليه)  بن أعفر ممسى لبراهيم أيب

 بعض يف ررأت: يال ، األهمازي مهزيار بن بن لبراهيم علي حدثنا: يال ، احلارثي
 الزمان صاحب عن واستبحث أسأل ، أياما هبا املدينة وأيمت درلت لذ حاأا السنني

 شديداً  غماً  فاغتممت عني عليه يل ويعت ، وال ررباً  له عرفت فما ،( السالم عليه)
 حىت فخرأت   ،(السالم عليه) زمانال طلب صاحب من أملته ما يفمتين أن ورشيت

 لذ أفكر أنا فبينا أطلب، ذلك كل ،هبا أسبمعاً  واعتمرت حجيت فقضيت ، مكة أتيت
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 ، بأررى متشح ،بربدة متزر ، بان غصن بانسان كأنه أنا فإذا ، الكعبة باب يل انكشف
:  لويا ، ليلّ  فانثىن ، لقصده وبادرت فارتاح يليب ،عاتقه على بردته كشف عطف يد
:  فقال،األهماز من:  يلت ؟العراق أيّ  من:  يال. العراق من:  ؟ يلت الرأل أين من

 وأغزر ، نيله وأكثر ، ليله أطمل كان فما ، الل رْحه:  يال ،نعم:  يلت؟ اخلصييب أتعرف
 مث.  احلسن أبا بالسالم الل حياك: يال. هم أنا:  يلت. املهزيار فابن:  يال ! دمعته

 اليت بينك [بالعالمة: لعّلها] العالمة فعلت ،ما احلسن أبا يا: ويال ، قينوعان صافحين
 وأررأت يببأي ل ى يدي وأدرلت ،معي:  ؟ يلت وأهه الل نضر حممد أيب املاضي وبني
:  ويال ، يده على كان الذي طمره بل حىت استعرب فلما يرأه"  وعليّ  حممد"  عليه رامتاً 

 واملعرفة العلم بتاج وتمأك ، باإلمامة الل فكشرَّ   ،األمة زينفإنك  ، حممد أبا الل يرْحك
 ؟ يلت احلسن أبا يا تريد الذي ما:  يال مث ، وعانقين مث صافحين.  صائرون لليكم افإنّ  ،

ويف ]أعمالكم سمء حجبه ولكن عنكم حمجمب هم ما: يال .العامل عن احملجمب اإلمام: 
 ،اجلمزاء احنطت لذا ، لقائه من أهبة على وكن، رحلك ل ى يم ، [ولكن رباه: نسخة

 الل وتيقنت أن نفسي فطابت، الركن والصفا بني لك أنا فها ، السماء جنمم وأزهرت
 رحلي على واستميت ، مطييت ل ى حان، وررأت حىت الميت أريب زلت فما ، فضلين

 فلحقت تفخرأ.  احلسن أبا يا:  ليلّ  بصاحيب ينادي أنا فإذا ، ظهرها على ،واستميت
 يا:  فقال ، الطائف على علقنا أن ل ى أبل ذروة ويريى وادياً  يهبط زال فما فحياين ، به
:  يلت ، ركعتني الفجر بنا فصلى فنزلت ،الليل صالة بايي بنا   نصلي احلسن انزل أبا

 أائز صالة كل يف والقنمت ، فيها وأوتر ، الليل من صالة مها:  يال ؟ فالركعتني األوليني
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 وادٍ  أشرفنا على حىت أبل ذروة يب ويريى يب وادياً  يهبط يزل فلم.  أخ يا بنا سر:  ويال .
؟  شيئاً  ترى هل: يال ، نمراً  الشعر يتميد من ببيت فإذا عيين فأمد ، الكافمر مثل عظيم
 األثر المادي واتبعت يف واحنط.  األمل والرأاء هناك : فقال. الشعر من بيتاً  أرى:  يلت
:  يل ويال ، مطييت عن ونزلت ، ورالها راحلته عن المادي نزل بمسط صرنا لذا حىت

 مث.  مؤمن لال منه خيرج وال مؤمن لال يدرله ال وادٍ  هذا:  ؟يال تاهت فإن:  يلت. دعها
 فدرلت.  بالدرمل لك أذن فقد أبشر،: ويال  ،مسرعاً  ليلَّ  اخلباء وررج سبقين ودرل

 قد ، احلسن أبا يا:يل فقال باإلمامة، عليه فسلمت ، النمر أانبه يسطع من البيت فإذا
 من أجد لم ، سيدي يا:  ؟ قلت علينا بك أبطأ الذي فما ، ونهاراا  ليالا  نتوقعك كنا

 ثم ، األرض في بإصبعه نكث ثم ؟ يدلك أحداا  جدت لم:  لي قال ،اآلن إلى يدلني
 الرحم وقطعتم نين،المؤم ضعفاء على وتجبرتم ، األموال كثرتم ال ولكنكم:  قال

:  قال ثم. اإلقالة اإلقالة ، التوبة التوبة:  ؟ فقلت اآلن لكم عذر فأي   ، بينكم الذي
 الشيعة إال خواص عليها من لهلك لبعض بعضكم استغفار لوال ، المهزيار ابن يا

 هأن اخلرب أنبئك أال - يده ومد - املهزيار ابن يا:  يال مث. أفعالهم أقوالهم تشبه الذين
 فأررج ، الل لميلِّ  يأذن السفياين وبميع ، العماين وسار ، وحترك املغريب ، الصيب يعد لذا
 وأهدم الكمفة ل ى فأأيء ، سماء رأال عشر وثالثة يف ثالمثائة واملروة الصفا بني

 حجة بالناس وأحج ، بناء اجلبابرة من حمله ما وأهدم ، بنائه األول على وأبنيه مسجدها
 جتاه هبما مرفآ ، طريان ومها هبا من وأررج ، احلجرة فأهدم ل ى يثرب وأأيء ، االسالم
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 من أشد هبما الناس فيفتنت ، حتتهما من فتمرق ، عليهما خبشبتني يصلبان وآمر ، البقيع
 ال فيممئذ"  رذي أرض ويا ، أبيدي مساء يا: "  السماء من فينادي مناد ، األو ى الفتنة
 يكمن ما ، سيدي يا:  يلت. لإلميان يلبه أرلص يد مؤمن األرض لال وأه على يبقى
 . ذلك بعد
 الكرة عليهم لكم رددنا مث) : اخآية هذه تال مث الرأعة، الرأعة الكرة، الكرة:  يال

 165ص لنتهى راأع دالئل اإلمامة(. نفريا أكثر وأعلناكم وبنني بأممال وأمددناكم
 .51ـ 6ص11والبحار ج 

صحة اللقاء مع اإلمام صاحب العصر املتقدم واضح يف  اخلرب :مالحظة مهمة  
احلجب  ولكنَّ  عقاًل ونقالً  وال مانع منه والزمان أرواحنا فداه يف عصر الغيبة الكربى

احلجَّة  اإلمامُ  يد نبَّه، و معه عليه السالم النفسية الظلمانية هي اليت متنع من الرؤية واللقاء
، يضاف لليها ثالثةبأنَّ املمانع  مهزيار األهمازي لبنَ   (عّجل الل تعا ى فرأه الشريف)

ـ وهمال  مم ى اإلمام عليه السالم الذي رافق لبن مهزيار واحدة منها ممانع أررى أشار ل ى
 : هي التايلهذه املمانع و  ينطق لال عن اإلمام عليه السالم ـ

من املؤمن حمباً سمء األعمال حتجب عن رؤية اإلمام عليه السالم، لذ يد يك (:األول)  
 .صلمات الل عليه وصحبته لإلمام عليه السالم لال أن سمء أفعاله متنع من رؤية اإلمام

 ،لإلمام احلجة عليه السالم اإلرالص اإلبطاء يف السري والسلمك وضعف (:الثاني) 
أي " مل أأد من يدلين ل ى اخآن:"وهم ما أشار لليه لبن مهزيار بقمله لإلمام عليه السالم

والسبب يف عدم .. أأد من يدلين على مكانك أو معرفتك بالتفصيل من رالل رؤيتكمل
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لذ يد يكمن املؤمن مماظبًا على  ،ضعف اإلرالص أو انعدامه الرؤية همبالتمفيق 
وعدم التمأه  يف فعل املستحبات وترك املكروهات الماأبات وجمتنبًا للحرام ولكنه مقصِّرٌ 

والتمسل وعرض األممر عليه والبخمع جلنابه املقّدس مبناأاته  بالزيارةلإلمام عليه السالم 
 يؤكد ما يلنا ما ورد يف العمممات واإلطاليات من، و والدعاء له وعرض النصرة عليه

هل بيت العصمة والطهارة عليهم السالم، أل اإلرالصالمالء و ب لل تعا ى العبادةاشرتاط 
غري جمدية ألهنا عبادة من غري  هم السالمفالعبادة لل من دون المالء ألهل البيت علي

مقرونة باحلب  العبادة لل تعا ى جيب أن تكمن الباب الذي أمر الل تعا ى بالدرمل منه،
من مات ومل يعرف لمام زمانه :" من هنا ورد باملستفيض والمالء إلمام الزمان عليه السالم،

ليس كلُّ مؤمٍن خملصًا إلمام و  ،املبتغىومن أرلص باملعرفة وصل ل ى  "مات ميتًة أاهلية
زمانه عليه السالم ولال ـ أي لم كان املؤمنمن بأمجعهم خملصني إلمام الزمان صلمات الل 
عليه ـ ملا أاز لإلمام عليه السالم أن يغيب عنهم يف الغيبتني الصغرى والكربى وحيرمهم 

ويميعهم يف خمالفة  مايعيةال من فيض نمره الذي هم نمر الل تعا ى ويضيِّع عليهم التكاليف
 . المايع

اإلنكباب على مجع األممال وعدم لنفايها يف سبيل الل تعا ى والتجرب على  (:ثالثال) 
كلُّ ذلك مينع من المصمل ل ى اإلمام ..الضعفاء ويطع الرحم املمالية واأُلرمة اإلميانية

 .املهدي أرواحنا فداه
الداللة يف لمكانية اللقاء باإلمام احلجة عليه لنَّ هذا اخلرب الشريف واضح  :واحلاصل  

اإلمام لرؤية  ك وأمثاله املنكرينالسالم يف الغيبة الكربى، وهم حجٌة ياطعٌة على املشكّ 
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ال سيما وأن اخلرب املذكمر مروي  عن رأل أليل القدر هم لبن  واللقاء به، عليه السالم
 وأسلم معه علّي بن مهزيار وهم صغري كان أبمه نصرانيًا مث أسلم  مهزيار األهمازي الذي

وتفقه يف  مما يدل على رأاحة عقله وسالمة يلبه، ويد منَّ الل تعا ى عليه مبعرفة هذا األمر
لمامنا : كان وكياًل عن لثنني من األئمة الطاهرين صلمات الل عليهم أمجعني مهاو  الدين،

ه السالم، كما أنه كان رصيصاً عند املعظم اجلماد عليه السالم ولمامنا املعظم اهلادي علي
لمامنا املعظم احلسن العسكري عليه السالم، مث عند لمامنا املعظم احلجة بن احلسن 
عليهما السالم بداللة مدحه عليه السالم له يف اخلرب الشريف، وتشرفه حبضرته صلمات 

 تعا ى برؤية الل عليه وعلى آبائه الطاهرين، وهكذا احلال يف كل مؤمن خملٍص شرّفه الل
يف  شّرف الل تبارك وتعا ى بصرنا برؤية حمياه ويداإلمام املهدي املنتظر أرواحنا فداه، 

وليس )مسجد أكطران واملسجد احلرام وغريمها ولل تبارك شأنه العظمة والفضل والشكر
ة اجلاحدون للرؤي علينا وحنن مستعدون للمباهلة يف حال استكرب وأنكر( وراء عبادان يرية

ومل يستسيغما كل ما  احتججنا به عليهم يف أماز اللقاء باإلمام املعظم احلجة بن احلسن 
 أَبـَْناءنَا نَدْعُ  تـََعاَلْماْ  فـَُقلْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َأاءكَ  َما بـَْعدِ  ِمن ِفيهِ  َحآأَّكَ  َفَمنْ  ..عليهما السالم

 اْلَكاِذِبنيَ  َعَلى الّلهِ  لَّْعَنةَ  فـََنْجَعل نـَْبَتِهلْ  مُثَّ  َسُكمْ وأَنفُ  َوأَنُفَسَنا َوِنَساءُكمْ  َوِنَساءنَا َوأَبـَْناءُكمْ 
95عمران آل َضلَّ  َوَمن فَِلنَـْفِسهِ  اْهَتَدى َفَمنِ  بِاحلَْقِّ  لِلنَّاسِ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنزَْلَنا ِلنَّا 

َا َها َيِضلُّ  فَِإَّنَّ  .45الزمر ِبمَِكيلٍ  َعَلْيِهم أَنتَ  َوَما َعَليـْ
 احلسني عن أصحابنا عن اجمللسي بأسناده عن بعض تأليفات (:الرواية الثانية)   
 وستني مثان سنة يف ررأت:  يال مهدي اجلمهري بن عيسى حممد عن أيب ، ْحدان بن
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 ظهر يد الزمان صاحب عندنا أن صح حيث املدينة يصدي وكان ل ى احلج ومائتني
 املدينة وردت فلما ، والتمر السمك همةبش نفسي فتعلقت فيد من ويد ررأنا فاعتللت

 أشرفت فلما صابر ل ى فصرت بصابر، السالم عليه بظهمره بشروين ، هبا لرماننا ولقيت
 صليت أن ل ى االمر أريب القصر فميفت فدرلت عجافا عنيزات رأيت المادي على

 مهدي بن عيسى يا:  يب يصيح ببدر اخلادم أنا فإذا وأسأل وأتضرع أدعم وأنا العشائني
 صرت فلما عليه، والثناء وأل عز الل ْحد وأكثرت من وهللت فكربت ، ادرل اجلمهري

:  يل ويال ، فأألسين عليها لليها اخلادم يب فمر منصمبة مائدة رأيت القصر صحن يف
 هبذا حسيب:  فيد فقلت من رارج وأنت علتك يف اشتهيت ما تأكل أن يأمرك ممالك
 فإنك طعامك من عيسى كل يا:  فصاح ؟ وممالي سيدي أر ومل آكل فكيف برهانا
أشبه  أانبه ل ى متر و يفمر حار مسك عليها فإذا فنظرت املائدة على فجلست ،تراين

:  فصاح يب ، ولب ومتر ومسك عليل:  نفسي يف فقلت لب التمر وجبانب ، بتممرنا التممر
 الل تعا ى واستغفرت فبكيت ؟ ويضرك ينفعك مبا أعلم أفأنت ؟ أمرنا يف أتشك عيسى يا

 ذيته ما فمأدته أطيب فيه ممضعها يتبني مل منه يدي رفعت وكلما ، اجلميع من وأكلت
 من عيسى فإنه يا تستحي ال:  يب فصاح استحييت حىت كثرياً  منه فأكلت الدنيا يف

:  فقلت . من أكله عنه ينتهي ال نفسي فرأيت فأكلت:  خملمق يد تصنعه مل اجلنة طعام
 ، يدي غسلأ ممالي ومل آيت:  نفسي يف فقلت ،ليلَّ  أيبل يب فصاح حسيب ممالي اي

 املسك أعطر من هي ولذا يدي فشممت ؟ غمرٌ  أكلتَ  ملا وهل عيسى يا:  يب فصاح
 أن حىت ظننت ورهبت ، بصري غشي نمرٌ  يل فبدا السالم عليه منه فدنمت ، والكافمر
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 المكذبون القائلون لوال تراني أن لك كان ما عيسى يا:  يل فقال ، ارتلط يد عقلي
 ؟ وبأي منه إليكم خرج الذي وما ؟ رآه ومن ؟ ولد وأين ؟ كان ومتى ؟ هو بأين
 ما مع عليه السالم املؤمنني أمريَ  دفعما لقد واللِ  أما ؟ أتاكم معجز وأي   ؟ نبأكم شئ

 ونسبمهم يصديمهم ملو  السالم عليهم آبائي وكذلك ، ويتلمه وكادوه ، عليه رووه ويدمما
 خترب أن ولياك ، رأيت ما أولياءنا فخرب عيسى يا . تبني ما ل ى اجلن وردمة ل ى السحر

 ، رأيتين ما الل يثبتك مل لم:  فقال بالثبات يل ادع ممالي يا : فقلت ، فتسلبه عدونا
 ." وشكرا الل ْحد أكثر راشدا فخرأت بنجحك وامض

املؤمن الفطن اللبيب ذي القلب السليم بأن رؤية لمامنا الرواية واضحة الداللة عند   
األعظم احلجة بن احلسن عليهما السالم ليس مستحياًل ـ كما يصّمر املشكك كمال 
احليدري رذله الل تعا ى ـ بل لن اللقاء معه صلمات الل عليه مرتبط بتخلية الفؤاد من 

صية لل تعا ى كيف ميكنها رؤية النمر الرذائل والشهمات احلاأبة عن الرؤية ألن العني العا
ال بد للعني اليت ..! كال مث كال! فهل تستمي الظلمات والنمر والظل واحلرور؟! ؟.املقدس

تريد رؤية حمياه أن تكمن طاهرة من النجاسة املعنمية وهي ريانة األعني يف النظر ل ى 
عليه السالم أن يكمن طاهراً احلرام، كما ال بدَّ للجسم الذي يريد اإلأتماع مبكان اإلمام 

ومن يريد ...من النجاسات الظاهرية والباطنية فال يدرله احلرام والشبهة واملكروه والننت
اللقاء به عليه السالم جيب أن يعد العدة للطاهرة الفكرية والنفسية والروحية حىت ميكنه 

 ...!حتمل شعاع اهليكل املقدس
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كاية املنقملة عن الثقات األأالء بأن اإلمام عليه لقد أفادت الرواية أو احل :واحلاصل  
كثرية على املؤمنني لكي يثبت للمخالفني وغريهم بأنه   له من ظهمراتٍ  السالم ال بدَّ 

ممأمد وانه غري منقطع عن شيعته ومماليه وأنه لم انقطع عنهم لقالما بأنه غري ممأمد وال 
عزاًل عنهم بشكٍل مطلق، والظاهر الذي ينتفع به الشيعة أو ال فائدة يف وأمده ما دام من

ال ريب فيه بأن اخلطاب الذي وأهه اإلمام عليه السالم للجمهري يقصد به احليدري 
وأمثاله من منتحلي التشيع يف هذا العصر ممن ينكرون أماز اللقاء باإلمام صاحب العصر 

 ما عيسى يا :)والزمان عليه السالم بل لن املشكك هم أحد أبرز مصاديق يمله الشريف
 ومن ولد؟ وأين ؟ كان ومتى ؟ هو بأين المكذبون القائلون لوال تراني أن لك كان
أمل ينكر ( أتاكم؟ معجز وأي ؟ نبأكم شئ ؟ وبأي منه إليكم خرج الذي وما ؟ رآه

أمل يكّذب احليدري املشاهدات القطعية لثلة ! ؟..احليدري اللقاء مع اإلمام عليه السالم
نعم لقد فعل وفعل وسيفعل ! قياء واملؤمنني األبرار وهي باخآالف؟من األعالم األت

مثله مسلمب اإلميان واإلطمئنان بمأمد صاحب  ضالٍ  بأضاليله اليت ال يتبعه هبا لال كلّ 
الزمان عليه السالم واإلنتفاع به يف غيبته بماسطة اللقاء  الذي هم من أنفس األعمال 

كل مؤمن حمب إلمام الزمان عليه السالم ويسعى   وأأّل الغايات اليت جيب أن يتصف هبا
 .بكّل أهده للمصمل لليه

اإلمام صاحب العصر والزمان لرؤية  (رذله الل)ك حترمي املشكّ  (:الوجه الثاني)  
 اليت نقلها لنا أعالمٌ  واحلكاياتِ  من القصصِ  مع اخآالفِ  يتعارضُ  به، واللقاءِ  عليه السالم
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الم آررين ومؤمنني أريار تشرفما باللقاء مع لمام الزمان أأالء من أع عن ثقاتٍ  ثقاتٌ 
 على صحتها وال ميكن التشكيكُ  القرائنُ  ها ـ يامتِ مل يكن كلُّ  ها ـ لنْ عليه السالم، وألُّ 

بأولئك الثقات األعالم وباملؤمنني األريار الذين شاهدوا اإلمام  اً يف ذلك تشكيك هبا ألنَّ 
، صديقهم ل ى تكذيبهم وتكذيب أولئك األعالم األتقياءت ى عدمُ عليه السالم ولال ألدَّ 

ة على نَّ نتفي حجية أربار الثقات اليت يامت األدلة القطعية من الكتاب والسُ وبذلك ت
عظيم  ويف ذلك فسادٌ ،لغى من أساسهابل تُ ارهم ونقمالهتم والعمل مبضممهنا، حجية لرب

باإلضافة ل ى  ..!ديق أربار الثقاتيلحق بالعاليات اإلأتماعية والدينية القائمة على تص
أنَّ ذلك رالف السرية العقالئية والدينية على األرذ بأربار الثقات، فتكذيب املشّكك 

يت ناهزت اخآالف واليت رواها لنا الثقات األأالء خُيرج به عن احلالة لتلكم القصص ال
مبا ، ما يعين الكفر ةألدلة الدالة على حجية ررب الثقباالكفر و الطبيعية ل ى شبه اجلنمن 

ويرتتب عليه كّل اللمازم املرتتبة على الكافر   (صلى الل عليه وآله)نزل على النيّب األعظم 
ال سّيما وأن دعماه يف اجلحمد للرؤية مدعممًا جبحمده ألكثر األربار املبثمثة يف مصادرنا 

 ..!.ا من صنع اليهمداّدعى أهنَّ  اليتاحلديثية
أُمرنا باألرذ هبا نصاً   رالف ما ذيب أربار الثقات على كثرهتالنَّ تك: واحلاصل  

 .على حّد الشرك بالل تعا ى حسبما ورد يف األربار الشريفة اإلنكارو  ،ولمجاعاً 
ولم وصل األمر ل ى تكذيب أربار الثقات ملا كان أاز شرعاً وعقاًل للحيدري وأمثاله    

دية والتارخيية وأربار املالحم والفنت ائالعقأن يعتمدوا ويتكلما على األربار الفقهية و 
وأربار املاضني املبثمثة يف كتب األحاديث عند اخلاصة والعامة، مع أن املشكك املنحمس 
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يد اعتمد على الكثري من أربار املخالفني رالل مطارحاته معهم عرب الفضائيات 
على يقني بإحنراف هذا وحنن ..!! املسيَّسة اليت رفعت من يدره عند البسطاء ال العلماء

على احلالة المالئية ألهل البيت عليهم السالم وبغض أعدائهم  وحقده املشكك وربثه
على وأه اخلصمص ألننا نرى من رالل تتبعنا لبعض حاالته بأنه ينكر الكثري من 
األربار الدالة على الرباءة من عائشة وحفصة واملغتصبني ولم مل يكن لال رفضه لدعاء 

ش حتت عنمان ضعفه السندي مع أنه صحيح داللة ألن املشهمر أرذوا به صنمي يري
وعملهم به جيرب ضعفه السندي، فضاًل عن أن األدعية ال يشرتط فيها صحة السند بل 
يكفي سالمة داللتها وممافقتها للكتاب اجمليد وسنَّة النيّب وآله الطيبني الطاهرين عليهم 

ودنا الفقهية على من ضعَّف دعاء صنمي يريش، السالم، ويد فصَّلنا ذلك يف بعض رد
باإلضافة ل ى أن فقراته تغين عن البحث يف سنده ال سيما وأنه ال يتعارض مع كتاب الل 
وسنة نبيه القائمة على الرباءة من أعداء الل تعا ى وبغضهم ولعنهم، ويد كان الدعاء ممرد 

ى هذا املنحمس املنكمس ومن سبقه لهتمام عامة أعالم اإلمامية ومل يشكِّك به أحٌد سم 
من شماذ هذه الطائفة احملقة، وكما أشرنا آنفًا ال يهمنا ضعف السند يف باب األدعية 

عمن ما ليس من والزيارات وهم ممضع وفاق بني أعالم اإلمامية احملصلني ال الذين يدَّ 
 ..! .لرتصاصهم كاملشكك املنحمس

 التشكيك بعقيدة الشيعة يف رؤية اإلمام القائم لقد بلغ املشكِّك الذروة يف :واحملّصلة 
 ى رطاه من املتحازبني الدعمتينيأرواحنا فداه نظري من سبقه من الشماذ ومن يسري عل

 ...!.ونظرائهم من املنظمني باألحزاب مييناً ومشاالً يف اجملتمع الشيعيّ 
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لثقات األأالء  نقملة للينا عرب اوتشكيك املنحمس يؤدي ل ى نسف آالف احلكايات امل 
 ..!.كما أشرنا مراراً وتكراراً 

باإلضافة ل ى نسف الكتب املصدرية اليت نقلت لنا هذا الرتاث اجلليل املذكِّر بإمام زماننا   
املشكك هم ومن أوعز لليه بالتشكيك يريد أن يلغي تراثنا احلاكي عن  عليه السالم وكأنَّ 

عليهما السالم ويلغي كّل ما يذكِّر بإمام حاالت ممالنا اإلمام املعظم احلجة بن احلسن 
مع اإلمام  س، ألن لنكار أّي لقاءٍ الزمان أرواحنا فداه وبالتايل يلغي الغاية من وأمده املقدَّ 

ألن سلب كافة القدرات الغيبية من  ،عليه السالم سمف يؤدي ل ى نسيانه أو الكفر به
لشريف على بعض املخلصني ولغاثته كظهمره ا  (صلمات الل عليه)لمامة ويّل الل األعظم 

راح، وهم لبعض املضطرين سيؤدي ال حمالة ل ى نسيانه وبالتايل ل ى أحمده وهم الكفر الصُّ 
مضافًا ل ى ذلك فإن مصادرنا ...حممد بن عيسى اجلمهري املتقدم ما أشار لليه رربُ 

 بإمام الزمان الشريفة مليئة باحلكايات الدالة على رؤية الكثريين من الشيعة املمحصني
 : عليه السالم نظري

الذي رصص باباً  ( هـ105املتمىف عام )ـ اإلكمال للشيخ الصدوق رْحه الل تعا ى( 5) 
كبرياً يذكر فيه القصص واحلكايات املنقملة عن الثقات األأالء الذين تشرفما بلقاء اإلمام 

 .والزمان عليه السالمعليه السالم ممن تشرفما يف الغيبتني برؤية اإلمام صاحب العصر 
يف كتابه القّيم ( هـ491املتمىف عام )ـ شيخ الطائفة أيب أعفر الطمسي رْحه الل تعا ى( 1) 

ذكر بابًا راصًا فيمن رأى لمامنا املعظم صاحب الزمان يف الغيبة " الغيبة "املعروف بـ 
 .الكربى



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

القرن الثالث اململمد   ـ الشيخ األأل حممد بن لبراهيم بن أعفر النعماين من علماء( 1)
يف أوائل الغيبة الصغرى فقد رصص بابًا راصًا حتت عنمان أن للقائم غيبتني طميلة 

 .ويصرية
النجم )عا ى يف كتابه القيم املمسمم بــ احملدث الشيخ النمري الطربسي رْحه الل ت( 4)

ويد ذكر أكثر من  يف اجلزء الثاين من كتابه( الثايب يف أحمال اإلمام الغائب عليه السالم
 أولئك وأّما:) مئة حكاية ويصة رواها عن الثقات األأالء، وها هي عبارته من كتابه

 والصلحاء واألبرار العلماء من أغلبهم فإنّ  بواسطة أو مباشرة عنهم نقلنا الذين
 كل هنا ننقل فلم;  والتديّن الصدق هنا عنهم ننقل فيمن نالحظه ما وأقل ، األخيار

 ، بالصدق - تعالى اهلل بعون - يشتركون جميعاا  انهم بل ، كان أي عن سمعناه ما
 . باهرة وكرامات ، عالية مقامات أصحاب منهم كثيراا  وان ، والوثاقة

 فيستخبر احياءاا  كانوا اللقاءات تلك على حصلوا الذين األشخاص اُولئك انّ  وبما
 - باهلل والعياذ - أحد قلب سويداء في وشك ريب كان فإذا;  حالهم عن ويستعلم

 أن أولئك فيلزم والمذهب بالدين والمغفلين األشقياء بمجالسة يكون فذلك
 وجهد حركة بأقل - تعالى اهلل بعون - ويّتضح لهم يظهر وسوف ، ويفتشوا يفحصوا

 ، ويرى ويعلم السحاب ظللها إذا الشمس مثل المقّدسة الذات تلك وجود فانّ ; 
 يرى عندما المضطرين ويغيث ، رعاياه جميع وحال بحاله وعارف عالم فهو
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 يده تحت فهو يريده وكّلما ، والمزالق المهالك من وينجي ، ذلك في المصلحة
 . أمره خزينة في ومعدة اإللهية وقدرته ، المباركة

 مائدة عن واعراضنا وابتعادنا استحقاقنا عدم من ناشئ فهو إليه يصل لم من وكل
 عدّوها بيت في تركض الجائعة كالكالب لعباده وضعها التي المنوعة اإللهية النعم

 خسيس بكل السماوية المائدة تلك عن بالعوض انّه رضي مع;  خبز لقمة تستجدي
 . يَ ْعَمُهون َغمَرتهمْ  ِفى َفَذْرُهمْ   زمرة في داخل ووضيع

 اين واخلمسنيالثيف أزئيه ( نمارحبار األ)ـ  احملدث اجمللسي يف كتابه القّيم املمسمم بـ ( 1) 
الكثري من احلكايات املنقملة من الثقات جتاوزت املائة  فيهما فقد روى والثالث واخلمسني،

. 
منتخب االثر يف اإلمام الثاين )ـ الشيخ لطف الل الصايف يف كتابه القيم املمسمم بـ( 9) 

بته يف حاالت ومعجزات اإلمام عليه السالم يف غي)فقد رصص بابًا ( عشر عليه السالم
وروى الكثري من احلكايات املسنمدة عن الثقات ومن ( وذكر بعض من تشرف بزيارته

 .األأالء من علماء الطائفة وحمققيها
للزام الناصب يف لثبات احلجة )ـ الشيخ علّي اليزدي احلائري يف كتابه القيم املمسمم بـ( 7) 

 (.الغائب عليه السالم
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لقاءات مع صاحب الزمان عليه )قّيم املمسمم بـ ـ السيد حسن األبطحي يف كتابه ال( 0) 
فقد ذكر فيه حدود مخسة وسبعني يصة نقلها من الثقاة األأالء املعاصرين له يف ( السالم

 .القرن العشرين، وهم مؤمنمن وعلماء أأالء ممثميمن
ـ السيد حممد صادق الصدر يد وثق عدة من املقابالت ألفراد من املؤمنني ( 6)

فقد نقل عن أستاذه السيد ( تاريخ الغيبة الكربى) القّيم املمسمم بـ كتابهاملمحصني يف  
حممد باير الصدر نقاًل عن أستاذه السيد اخلمئي نقاًل عن صاحب القصة وهم رأل 
أليل القدر وعلى درأة عالية من المرع والتقمى كما يصفه بذلك السيد اخلمئي ويد رأى 

لسالم مع ثلة من أعمانه يصلي هبم اإلمام عليه السالم ـ هذا الرأل ـ اإلمام املهدي عليه ا
يف مسجد الكمفة ويد تكلم الرأل صاحب القصة مع أحد أعمان اإلمام عليه السالم 

بأن ( صلمات الل عليه)الذي بدوره تكلم مع اإلمام املهدي عليه السالم عساه يقبل 
 !كال:"  أن أأابه بقملهيأرذ الرأل الصاحل معهم فما كان من اإلمام عليه السالم لال

 ".فإن عليه متحيصني ال بد أن مير هبما
حممد باير الصدر وحممد صادق : هل أن السادة املذكمرين: وهنا نسأل املشكِّك  

متممهني خبيالية القصة على طريقة احملرورين فريون صمراً  كانما  الصدر وأبم القاسم اخلمئي،
اير الصدر ـ الذي يفتخر به السيد احليدري وهل أن السيد حممد ب! ؟..ال وايع هلا 

باعتباره أستاذًا له يف األصمل ـ ساذأًا لدرأة أنه صّدق ما نقله له أستاذه 
وهل أن السيد اخلمئي من البسطاء حىت يصدق بقصة ريالية كما رمبا ! ؟..السيداخلمئي

مغفاًل حينما وهل أن السيد حممد صادق الصدر ساذأاً و ! ينعته يمماً ما بذلك احليدري؟
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أتعب نفسه مدة مديدة من الزمن يف تصنيف جمممعته العقائدية حمل لمامنا املهدي عليه 
الذي أثبت فيه باألريام صحة املقابالت يف ( تاريخ الغيبة الكربى)السالم ال سيما كتابه

قمم يا ليت احليدري جييبنا على أسئلتنا لن! ؟..الغيبة الكربى ألفراد من املؤمنني املمحصني
فكل هؤالء األعالم الذين حضرنا أمساؤهم ! ؟..عليه مرة ثانية وبشكٍل تفصيلي  أكثر بالردِّ 

ـ ومثة الكثري ممن مل نذكرهم ومل حيضرنا أمساؤهم ـ ال ييمة لكالمهم بنظر احليدري بل لعّله 
ينظر ل ى نفسه بأنه سيِّد من على وأه البسيطة متبجحًا بسبب األعمان واملال ويمة 

 ...!!.يف املستقبل سلطان اليت تقف رلف ظهره فال يبايل مبا يال وسيقملال
ال جيمز طرح تلكم النقمالت اليت فايت التماتر مبرات ألأل نفثة لبليس  :واخلالصة  

صدرت على لسان عاق للساللة اهلامشية العلمية والرحم الفاطمية على صاحبيها آالف 
لال هم لمال رمف لضالل الناس بكالمه ملا كان أديراً والِل الذي ال لله ..السالم والتحية

عليه وعلى أمثاله بتفنيد مزاعمه لضآلة حجمه العلمي وضعف عقله ويصر لدراكه  بنا الردّ 
من يتهكم على العلماء األأالء الذين  ألنَّ  ذلك !!...يف مقام اإلستدالل ولأادة الكالم

ه بأسانيد صحاح من الثقات ال يصلح لبيان رووا حكايات اللقاء بإمام الزمان أرواحنا فدا
فتمى فضاًل عن أنه يفيت بغري حق  هم وأمثاله ممن تزعمما عامل الفضائيات ليتالعبما 

تكمن هذه احلكايات   أنْ فهل يعقل ..! همبالبسطاء من العمام لال من رحم ريب ويليل ما 
وهل أن هذا ! ؟..فكلها باطلة وال وايع هلا بنظر املشكك احليدري ويد بلغت اخآال

وعالَم يتشدق ! ؟..الشيمع العظيم والتماتر القطعي يعترب ومهًا بنظر احليدري املشكك
حبجية التماتر عندما يستند ل ى حجية يمم الغدير وأمثاله من الميائع التارخيية اهلامة مما 
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حجية  رشاهديه على فضائية الكمثوكيف يربر مل !؟..يعتمد نقله على التماتر يف األربار
أسساً شرعية  فهل التماتر ما رضي به شخصياً أم أن للتماتر !ومباذا يكمن التماتر؟! التماتر؟

 .ال جيمز ختطيها أو القفز عليها بأّي شكٍل من األشكال
التماتر من أعظم األدلة عند عامة العقالء فضاًل عن املسلمني على بيان املطالب  نَّ ل  

بالفقه والعقيدة والتاريخ والسياسة واإلأتماع والطب العلمية وغريها مما له عالية 
 .لخل....واهلندسة

فإذا مل يكن التماتر حجًة شرعية يف أمثال املقام فأيُّ حجة تكمن ساعتئذ للتماتر،    
بل ال ! ؟..وبالتايل فال جيمز له اإلتكال على شيء لمسه تماتر بعد اليمم على اإلطالق

عرية املتماترة أو القصة املتماترة اليت حصلت يف بلده أو يف جيمز له نقل حىت الرواية األش
بلد آرر ما دام النايلمن للقضية يد اشتبه عليهم األمر فظنما اخليال وايعًا والمايع ريااًل، 
ومن املعلمم يف أصمل الفقه بأن حجية التماتر ليست راصة يف الفقه والعقيدة بل تشمل 

اهبا نقل القضايا واملمارد اخلاصة فيها بني متخصصيها عامة العلمم اليت يتماتر عند أصح
وحيث لنَّ احلكايات النايلة لرؤية لمامنا صاحب العصر أرواحنا فداه  ..!والبارعني فيها
بل  اليت ال اعتبار حبجية نايلها ـ كما رمبا يتممهه البعض ـ مضمعات احملضةليست من امل

لثبات وأمد اإلمام املهدي الدال على ي هي من أظهر مصاديق التماتر الفقهي والعقائد
، ومبا لرؤيته من تثبيت القلمب وللقاء احلجة بني ظهراين الشيعة وعامة الناس عليه السالم

وغريها من  وختصيص املخلص ورفعته عنده عليه السالم وتمكيد احملجة ورفع اإلرتالف
  .الفمائد املطلمبة شرعاً 
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ة القطعيني على التمسل الفعلي بإمام زماننا ييام اإلمجاع والسري (: الوجه الثالث)
قياء بإمام الزمان م وتشرف الكثري من املؤمنني األتاملعظم احلجة بن احلسن عليه السال

يف مساأد ومقامات ومشاهد  املسنمنة عليه السالم، بل السرية يائمة على بعض األعمال
يف  لسهلة ومسجد الكمفةمقدسة بنية رؤية اإلمام صاحب الزمان عليه السالم كمسجد ا

وغريهم من املساأد واملشاهد املشرفة اليت تعترب حمالً نمرانياً  يف يم ومسجد مجكران العراق
للتشرف برؤية اإلمام صاحب الزمان عليه السالم ويد تشرف بالفعل اخآالف من املؤمنني 

هل كل ذلك ف... األريار برؤية اإلمام عليه السالم، وفيهم مراأع كبار وعلماء أعالم
! ؟..؟ وهل كل هؤالء كذابني وهمالصادق األمني..!يعترب ومهاً وكذباً وسفهاً بنظر احليدري

اللهم اركس هذا املتغطرس ومن يقف وراءه على أُّم رأسهم مبحمد وآله الطاهرين عليهم 
 ..!. السالم 

لسالم يمَم تشخص وال أدري بأّي وأٍه كاحٍل أسمد سمف يلقى احليدريُّ لماَم زمانِِه عليه ا 
فيه القلمب واألبصار، لننا على يقني ـ لذا مل يعلن تمبته من أفكاره الباطلة الضالة ـ بأنه 

ولن يستغيثما يغاثما   يمم تبيض وأمه وتسمد وأمه سيكمن أشد سمادًا من الفحم 
ووأمه يممئذ باسرة تظن أن  مباٍء كاملهل يشمي المأمه بئس الشراب وساءت مرتفقاً 

 . ووأمه يممئذ عليها غربة ترهقها يرتة  يفعل هبا فايرة
كلمات بعض األعالم املتقدمني واملتأررين بشأن أماز اللقاء باإلمام :(الوجه الرابع) 

صاحب الزمان عليه السالم وأن املنع من اللقاء به لَّنا سببه الذنمب وعدم اإلرالص، 
وحنن سنكتفي بذكر ... وشرعًا من الرؤية فإذا انتفت األسباب املانعة، فال مانع عقالً 
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بعض الشماهد من كلمات أعالم يف الطائفة الشيعية، وهم ممن يعتقد بعلمهم احليدري بل 
على الشيخ اعتماده وأنه يد اعتمد على كلماهتم يف مقام الدفاع عن عائشة ال سيما 

كتب عن عائشة وتعرض الطمسي يف كتابه التبيان يف تفسري القرآن ملّا أراد اإلنتقاص ممن  
 لَّّنا كان يف مصر شحاتة حسن أن يكمن يتل الشيخوحنن ال نستبعد ..فعاهلا هلا بسمءِ 

على  والغريةُ  ةُ بفعل حتريض احليدري ومن يقف رلفه يف ليران ولبنان ممن أرذهتم احلميَّ 
لصّديقة ااحلمر العني ونساء اجلنة  نساءدة على سيِّ  والغريةُ  ةُ عائشة ومل تأرذهم احلميَّ 

 الكربى الزهراء البتمل عليها أفضل الصالة والسالم ملّا هتكم على ظالماهتا أحد أحفادها
اللهم كن اخآرذ هلا حبقها من هؤالء يا فرد يا صمد يا حّي يا !...يف بريوت احلسنيني

 ...!.ييمم يا عظيم يا أبار يا يهار يا مستعان
نتعرض لثالث شخصيات ال مغمز فيها وحنن يف هذا المأه الرابع س :عود على بدء   

 .والسيد حممد باير الصدر/ والسيد املرتضى/ الشيخ الطمسي : عند املشكِّك وهم
مستدالً ( بطبعة يم 97ص) يف كتابه الغيبة (رْحه الل تعا ى)ـ يال الشيخ الطمسي ( 5) 

 يف فائدة وال:  يالما :)على صحة اللقاء مع اإلمام صاحب العصر والزمان عليه السالم 
 ونفمذ للكل بظهمره لال يتم ال تدبري األمة من املبتغى النفع الن أوليائه لبعض سراً  ظهمره
 للجميع ومصلحة لطف هم الذي على المأه االمام استتار يف العلة صارت فقد ، االمر

وبني  بينه حالما ولن األعداء لن:  قاليُ  بأنْ  اجلماب هذا يعرتض أن وميكن، واحدة
 أوليائه على من شاء من لقاء وبني بينه حيملما فلم ، والتدبري التصرف وأه على الظهمر

 اللقاء هذا نفع يف ال كان فإن أوامره، اتباع ويمأب طاعته يعتقد وهم االرتصاص، سبيل
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 اإلمامية للشيعة ال انتفاع بأنه تصريح فهذا ، للكل االمر نافذ غري ألنه االرتصاص ألأل
 بن بن علي احلسن [اإلمام] أيام ل ى عليه السالم املؤمنني أمري وفاة لدن من أئمتها بلقاء

 عليه املؤمنني أمري أولياء يكمن أن أيضا العلة، ويمأب هلذه السالم عليهم القائم أيب
 ، يده يف وحصمله تدبريه ل ى االمر انتقال يبل انتفاع هلم بلقائه يكن مل وشيعته السالم

 ال باالمام االنتفاع أن لم سلم أنه على متأمل، يبلغه ال ل ى حد يائله من بلمغ وهذا
 أنه وهم ، آرر وأه من يمهلم لبطل فيهم أمره الرعية ونفمذ جلميع الظهمر مع لال يكمن
 لعلة هلم يظهر مل لذا ألنه ، شيعته عن فيه لطف االمام التكليف الذي سقمط ل ى يؤدي

 عنهم، التكليف سقمط من بدَّ  فال الته،لز  ولمكاهنم يدرهتم يف وال كان لليهم يرأع ال
اللطف  ذلك الذي التكليف ويكمن  لطفهم غريهم املكلفني من يمم مينع أاز أن لم ألنه

 من املشي أشبهه وما بقيد غريه املكلفني بعض مينع أن جلاز ، عليهم مستمراً  فيه لطف
،  لى احلقيقةع مستمراً  ذلك مع املشي تكليف ويكمن لزالته، من  ميكن ال وأه على

 وال معه الفعل يتعذر القيد كان حيث من اللطف وبني القيد بني يفريما أن هلم وليس
 اللطف فقد على أن العدل أهل أكثر الن ، اللطف فقد كذلك وليس ، ويمعه يتمهم
 كالتكليف معلمم له لطف فيمن اللطف فقد مع التكليف وأن)  ، واخآلة القدرة كفقد

 معلمم لطف له ممن اللطف يفعل له مل من وأن ، املمانع ووأمد(  ةواخآل القدرة فقد مع
 يجاب أن ينبغي والذي،  العلة غري مزاح املمنمع أن كما التكليف، يف العلة مزاح غري
 عن استتاره على نقطع ال إنَّا أوالا :  نقول أن المخالف عن ذكرناه الذي السؤال عن
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 فإن ، نفسه حال إال إنسان كل وال يعلم ألكثرهم يظهر أن يجوز بل ، أوليائه جميع
 ألمر له يظهر لم إنما أنه  علم له يكن ظاهراا  لم وإن ، مزاحة هتُ فعلّ  له ظاهرا كان

 ، فإذا تكليفه يحسن لم وإال ، من جهته لتقصير مفصال يعلمه لم وإن إليه يرجع
 مجاعتنا كما تقمله ، إليه يرجع ألمر أنه علم عنه االمام واستتار عليه تكليفه بقاء علم
 لَّنا أنه على يقطع وأب أن ، العلم له حيصل فلم تعا ى الل معرفة طريق يف ينظر مل فيمن

 تقصريه ويع الذي ما مل يعلم ولن تكليفه لسقاط وأب ولال لليه، يرأع لتقصري حيصل مل
 .لنتهى ممضع الشاهد..(.. فيه
مام صاحب الزمان عليه يف صحة لرتصاص املخلص باللقاء مع اإل كالمه واضح    

 وغري واضح لذوي العشاوة ،بصريةٍ  ذي لبيبٍ  فطنٍ  لكلِّ  وهم واضح بصراحته السالم
كالم كثري من هذا القبيل يف كتابه   وللطمسي..! على بصائرهم وأبصارهم والغشاوة

 .فلرياأع( تلخيص الشايف)
والعياذ )اً كذاب  (ه اللرْح) الطمسيُّ  يكمنَ  ا أنلمَّ  :وهنا حيّق لنا أن نسأل املشّكك  

وهم ممضع  !كيف ال ..بدعماه يف صحة اللقاء مع اإلمام املهدّي عليه السالم (بالل
يف  بدعماه ا أن يكمن احليدري هم الكذابولمّ عامة أعالم الطائفة يدميًا وحديثاً، وثاية 

 .؟..!عدم لمكانية اللقاء مع اإلمام املهدي عليه السالم
باحلقائق  ا أن يكمن الطمسي وعامة أعالم الطائفة أاهلنيلمَّ : وبعبارة ُأخرى  

العقائدية ـ ال سيَّما مسألتنا املتعلقة برؤية اإلمام املهدي عليه السالم ـ فيجب أن نغرّي 
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منذ الغيبة الصغرى ل ى يممنا  الشيعة كانما على ضاللٍ  عقيدتنا باإلمام عليه السالم ألن
ولمَّا أن يكمن احليدري لمحده هم ! ؟..ء األعالمما ورثمه بالدليل عن هؤالبسبب  هذا

لرؤية اإلمام صاحب العصر والزمان عليه السالم فيجب حينئٍذ الصائب واحملّق يف أحمده 
ل ى ما يعتقده احليدري ألنه اخآية الكربى اليت على عامة العلماء أن يبدلما ما كانما عليه 

ومن يقف  علماء آررين غري احليدرييدور احلق معها حيثما دار وال حاأة ساعتئٍذ ل
نا وبينه يمم ال ينفع مال وال بنمن لال من أتى الل بقلٍب اللهم احكم بين ؟..!معه

 ..!.سليم
:) حتت عنمان كتابه تنزيه األنبياءيف  ـ يال السيد املرتضى وهم أُستاذ الشيخ الطمسي ( 1) 

عليه )  اإلمام كان فإذا :قيل نفإ: ( مسألة:) ، يالوأعدائه أوليائه عن غيبته يف المأه
 وأمده بني الفرق فما ، به ينتفع وال اخللق من لليه أحد يصل ال حبيث غائباً (  السالم
 به مصلحتنا ل ى يصل ال حبيث لغيبته سبباً  الظاملني لرافة ان يكمن أاز ولذا ؟ وعدمه

 الل تعا ى يعدمه نال سبباً  له رافتهمل يكمن أن أاز ال فلمَ  ، ظهر اإلرافة لذا زالت حىت
 ؟ هلم الل أوأده وأذعنما انقادوا فإذا ،

ال (  عليه السالم)  اإلمام أن على ياطعني غري النّ  نقمل ما أول : قلنا( :  اجلواب) 
 ، مث عليه القطع إلى سبيل وال معلمم غري أمر فهذا ، بشر يلقاه وال أحد لليه يصل
 فيظهر أن ميكنمه منتظر ذلك رالل يف وهم للتقية أعدائه عن غائبا وأمده بني الفرق

 فات فيما احلجة أن تكمن بني الفرق وهم  به، رفاء ال واضح عدمه وبني ، ويتصرف
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 فغيب ريفأُ  لذا ألنه،للبشر تكمن الزمة أن وبني ، تعا ى لل الزمة العباد مصاحل من
 كانتف لليه، ولجلائه سببمه فعل مصلحة عقيب من يفهمهتم ما كان عنهم شخصه
 يسببه ال العدم أن ومعلمم ، تعا ى الل ولذا أعدمه هلم الزماً  والذم عليهم فيه العهدة

 الزما املصاحل من باالعدام يفمت ما كان ، ارتياراً  تعا ى يفعله الل واَّنا ، بفعلهم الظاملمن
 ...( ومنسمبا لليه تعا ى له
وال حاأة بنا ألن نؤكد ما هم  المكالمه رْحه الل واضح يف أماز رؤية اإلمام عليه الس   

 .مؤكد بذاته
ـ السيد حممد باير الصدر نقل عن أستاذه السيد اخلمئي يصة ذاك المرع التقي الذي ( 1) 

التقى باإلمام املهدي عليه السالم كما أشرنا سابقاً، ورواية السيد حممد باير الصدر 
ا ملا رواه أستاذمها السيد القصة للسيد حممد صادق الصدر داللة واضحة على تصديقهم

اخلمئي، وهم دليل يطعي على اعتقادهم بصحة اللقاء باإلمام صاحب الزمان عليه 
حتت منربه من  منن جيلسممالسالم، فعالم التشميش والتهميل على البسطاء من العمام 

 طريقًا للتهكم على عقائدنا ومبادئنا اليت ضالتها فاختذته عمائم وأدت احليدري وأمثاله
ضحى من سبقنا من علمائنا األبرار بأنفسهم للدفاع عنها فكانت هنايتهم التشهري 

ـ لال من رحم  عجب من عمائم هذا الزمانوال ..!واإلنتقاص والتكفري مث القتل والتنكيل
، فمن يدفع أكثر يصفقمن له أيحمما أنفسهم يف جمالس األثرياءكيف  هم ـ اريب ويليل م

وال عجب يف ذلك ...خسروا الدنيا واخآررةفشلما ف ولكنهم اءالعط السخاء يف على يدر
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لدارة البالد ورعاية فشلما يف كل شيٍء أيحمما به أنفسهم كالسياسة واحلكم و بعد أن 
َا َعَلْيِهمْ  تـَْعَجلْ  َفاَل  ...العباد  . 04مرمي َعّداً  هَلُمْ  نـَُعدُّ  ِلَّنَّ

كك ما هم لال لستحساناً ال ريب يف أن ما نفثه ذاك املش :عوٌد على بدء  
إذ لو كان فيهم طالب محّصل لكان ، أشعريًّا أفرغه املشكك على تالمذته البسطاء

 أبدى إستنكاراا عليه أمام الكاميرا ولكن شاءت المشيئة اإللهية واللطف المهدوي
أن تفتضح ُأكذوبته التي ( ورّب ضارة نافعة والخير فيما وقع)

ة ال سيما عمائم تدعي الوالء آلل محمد مع أننا انطلت على الكثيرين من الشيع
وهلل  حتى انكشف الغطاء وبرح الخفاء، حذرناهم منه ولكن ال حياة لمن تنادي

 ...المنَّة والعظمة وآلل محمد الفضل

 ألعداء الل تعا ى ومنهم من يتحمس أن: هم ونيه ل ى شيٍء غفل عنه الكثري وحنبُّ التنب  
 فإن الل تبارك جمده...فيهدم مروءهتم على رؤوس األشهاد ابأعدائه ويستخف حلمرياءا

 من أويل األلباب ويصيبه من البالء ما يكمن عربة لغريه ،سينتقم منه يف الدنيا يبل اخآررة
بغري حق  ليهدم  ـ ياسر وأمثاله ـ كما فعل احليدري املشكك يد شّهر بناو  عاأاًل أم آأاًل،

وال  الفاسقني منهم والضالني ولن كنا ال نبايل بسخط مروءتنا ويسقطنا من أعني الناس
وتمسلنا بإمامنا الكبري  ويد دعمنا الل العظيم..وكشيشهم ونباحهم وشحيجهم قهمبنهي

دائماً  ماعلينا وهل لنا حبقنا من هؤالء فتفضال ايف أن يأرذ احلجة بن احلسن عليه السالم
ومها من سدنة  ـ والتشكيك له ولصنمه يف اجلهل فجاء العقاب...الفضل والشكر
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بأن أررأه من واليته  " بعمن الل تعا ى عما يريب" الغريمه جيءكما سي ـ  الفضائيات
 أبم يال:  يال  ما يشري ل ى ما ذكرنا عمر بن املفّضل ففي ررب تعا ى ل ى والية الشيطان،

 ليسقطه ، همروءت وهدم شينه هبا يريد رواية مؤمن على روى من :"السالم عليه الل عبد
 . " الشيطان يقبله الف الشيطان والية ل ى واليته من الل أررأه ، الناس أعني من
ببدعته  ل تدريسه جلمع من طالبه املقتدينلن ما نفثه احليدري يف الفيلم املصمر رال  
بعد أن مهد لنفسه ياعدة شعبية عرب يمة السلطان ( لن الطيمر على أشكاهلا تقعو )

ر العمام الذين مييلمن مع كّل ريح وينعقمن مع كل ناعق ال يستضيئمن والتالعب مبشاع
وحنن نعرف تمأهه العقدي والفقهي والسياسي ...بنمر العلم وال يهتدون ل ى ركن وثيق

وستكشف لكم األيام عنه ...فال تذهبما بعيدًا فإن ما أرفاه أعظم وأعظم والبادي أظلم
حببهم ألهل البيت والرباءة من أعدائهم وهم يف المايع وعن أمثاله ممن غروا عباد الل تعا ى 

اللهم احكم بيننا  ُمَملِّيَها ُهمَ  ِوْأَهةٌ  َوِلُكل   !!أهات أشعرية بأيماص وعمائم شيعيةاو 
 ..!.وبينهم باحلق فإنك رري احلاكمني

وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلٍب ينقلبون والعاقبة للمتقني، واهلل تعاىل 
بن احلسن صلواتك عليه  ِةاللهم كن لوليِّك احلجَّ..الوكيل حسبنا ونعم

وعلى آبائه الطاهرين يف هذه الساعة ويف كل ساعة وليًَّا وحافظًا وقائدًا 
حتى تسكنه أرضك طوعًا ومتتعه فيها طوياًل، وهب  ودلياًل وعينًا وناصرًا

يا عندك من لنا رأفته ودعاءه وخريه ما ننال به سعة من رمحتك وفضاًل 
يا مهدي مدد أغثنا وانظر إلينا نظرة رحيمة تؤدي إىل ...أرحم الرامحني
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مرافقتك والكون معك والشهادة بني يديك يا بن أمري املؤمنني وابن 
املظلومة سيدة نساء العاملني قطب رحى الوجود موالتنا املعظمة فاطمة 

صلى ..عليك  صلى اهلل...أرواحنا هلا ولبعلها ولكم الفداء موالي يا أبا صاحل
م من األولني واآلخرين إىل قيام كولعن اهلل ظاملي ،صلى اهلل عليك..اهلل عليك
 .يوم الدين
من آل حممد عليهم  القائم عبد املهدي املعظم احلجة : ببنانه حرره

 السالم
 حممد مجيل محود العاملي ،دكلبهم الباسط ذراعيه بالوصي، تراب اقدامهم

 هـ4141شهر رمضان  5 لبنان ـ بريوت ـ بتاريخ 

 
 
 
 
 
 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 1 ...........................................................اإلهداء
 1 ...........................................................املقدمة 

 6 .............................الغاية من تصنيف هذه الرسالة العقائدية 
 55 .....................................................سلة األو ى املرا

 51 .....................................................الثانية املراسلة 
 54 ....................................................الشروع يف الرّد 
 15 ....................................................عمٌد على بدء 

السيد كمال احليدري يف لنكاره اللقاء باإلمام صاحب تلخيص دعاوى 
 11 ............................................... العصر والزمان 
 11 .....................تشكيكه يف ماهية اإلمامة اإلهلية  :النقطة األولى
 11 ....... للفقراء واملضطرين ملهدي نفيه لغاثة اإلمام ا :النقطة الثانية
 لنكاره لقاء املخلصني إلمام املتقني احلجة بن احلسن  :النقطة الثالثة

.................................................................. 11 
 19 ...................................................رالصة الشبهة 
 19 ..........................................لى الشبهة الرّد اإلمجايل ع

 16 .......................................................حاصل الرّد 
 11 ...........................على الضاّل المكابر  الرّد العلمّي القاطع



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  11 ................................. األو ى بمأمهٍ الردود على النقطة 
 11 .................................................. (:الوجه األول)

 10 ........: ......................................حاصل المأه األول
 45 .................................................. (:الوجه الثاني)

 44 ..........................................................واحملصَّلة 
 41 .......: ..............................................فإْن ييل يلنا

 41 .................................................. (:الوجه الثالث)
 47 .................................................. (:الوجه الرابع)
  :العامة والخاصة بأمور الفوارق بين الهداية *

 11 ........: .....................................األمر األول(. أ)     
 11 .......: ....................................األمر الثاين(. ب)     
 11 .......: ....................................األمر الثالث(. ج)     

 14 ................................................ (:الوجه الخامس)
  ٍ16 .........: ................متعددة الردود على النقطة الثانية بمأمه 

 16 .......: .....................................المأه األول(. أ)     
 94 .......: .............................................يلنا.. لْن ييل

 75 ........: ...................................المأه الثاين(. ب)     
 77 .......: ...................................المأه الثالث(. ج)     

 01 .......: .............................................يلنا.. لْن ييل
 09 .......................: .....................المأه الرابع(. د)     



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 06 ...........................................................احملّصلة 
  ٍ515 .........: ................متعددة الردود على النقطة الثالثة بمأمه 

 515 ........................................... :الوجه األول(. أ)     
 511 .............................................ة املالحظة األو ى املهم

 511 .............................................املالحظة الثانية املهمة 
 551 .............................................املالحظة الثالثة املهمة 

  :موانع اللقاء باإلمام المعظَّم المهدي المنتظر أرواحنا فداه
 554 ..............................................املانع األول (. أ)     

 554 ............................................املانع الثاين (. ب)     
 559 ............................................املانع الثالث (. ج)     

 559 ..........................................................احلاصل 
 511 .......................................... :الوجه الثاني(. ب)     

 514 ...............................................حاصل المأه الثاين 
 511 ..................................................سؤالنا للمشكِّك 

 514 ........................................:.................اخلالصة
 517 ......................................... :الوجه الثالث(. ج)     
 516 ........................................... :الوجه الرابع(. د)     

لستعراض كلمات بعض األعالم القدامى  :َعْوٌد على بَْدء
 541 ............................................................واجلدد
 541 ................................. ما ياله الشيخ الطمسي . أ     



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 541 ................................ ما ياله السيِّد املرتضى . ب     
 549 ................................. ما ياله السيد اخلمئي . ج     

 546 .......................................................... الخاتمة
 511 .........................................................احملتميات 

 


