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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّا:  

ــع ــا اهللا ٰى يس ــؤمن لرض ــان امل ــاىلٰ  اإلنس ــبحانه وتع ، س

ـ وسـيلة يظـنُّ  َث بكـلِّ فيحاول يف البداية التشـبُّ   بـه إىلٰ قرِّ ا تُ أهنَّ

 رط أن يكـون السـاعيـوهـذا السـعي صـحيح بشـ، اهللا زلفاً 

 بـدَّ  فـال ،نـزالق الفكـري واالنحـراف السـلوكيقد أمـن اال

ــذا  ــق ه ــان حتقي ــظ لإلنس ــتقيم حيف ــام مس ــامج ونظ ــن برن م

ــ ــة العظم ــك الغاي ــامي وتل ــدف الس ــا اهللا ،ٰى اهل ــي رض  وه

 .نحرافلالة خصبة  يكون مادَّ لئالَّ  سبحانه وتعاىلٰ 

ــدّ  نَّ أل ــبط املق ــن دون ض ــال م ــتج مات االسرتس ال ين

 .ألفكار املنحرفة واملنزلقات اخلطريةالكثري من ا إالَّ 

ــطّ  ــذي  فهــي تســُري بمــوازاة اخل ــذ عــىلٰ أاإلهلــي ال  خ

 يضـعهة احلقيقـة كـي جـادّ  ىلٰ إعاتقه السـري باإلنسـان املـؤمن 

عبـادة حقيقيـة  طريـق االسـتقامة ليصـل مـن خاللـه إىلٰ  عىلٰ 
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، بعيــدة عــن الزوائــد واالنحرافــات ســبحانه وتعــاىلٰ  هللا

ــ ــالالت، فهنــا خّط ــحان للنــاِس والض ان متوازيــان واض

 .مجيعاً 

ــريَّ  ــاس خم ــوالن ــري باّجت ــطّ  اه أّي ون يف الس ــنهام؛  خ م

ــذَّ  ــار الس ــفس ــطّ  ٰى ج واحلمق ــي  يف خ ــان الت ــناعة األدي ص

تناسبهم، فخاطوا ألنفسـهم بمقاسـات ذوقهـم البـايل أديانـًا 

ــقوها،  ــادة اهللاألص ــًا بعب ــًام وعنوان ــاىلٰ  س ــبحانه وتع ، وإن س

ــاد ــق كانــت حقيقتهــا عب ــاهتم وحتقي ــباع رغب ة أنفســهم وإش

ًا ضـئيالً ووجـودًا  خطَّـشـّكلون إالَّ وهـؤالء ال يُ ، طموحاهتم

 .ضعيفًا منحرفاً 

ضــعاف النفــوس  الفتنــة يف هــذا الزمــان تبتلــعلكــن 

ــامن، فــال ــدة وجمــويف اإلي ــدَّ  وخــائري العقي ــَق  ب إذن أن تنطل

التـي  _ر عـن سـواعدها لـرتدَّ تلـك األفكـار شـمِّ األقالم وتُ 

ريد أن تقضم بـني احلـني واآلخـر مـن فئـات املـؤمنني ولـو ت

 رب حــوهلم طوقــًا حصــينًا يــدفع عــنهم ّرش ـتضــو، _ فتاتــاً 

 .مكائد هؤالء وأضاليلهم
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اإلنســان ليــذهل عنــدما يشــاهد جمموعــة مــن  إنَّ 

ــدًا الشــبّ  ــع عبي ــم يعرضــون أنفســهم للبي ــة أعامره ان يف بداي

بب أفكــاٍر بســ، ملـن يشــرتهيم ألجــل وهــٍم علــق يف أذهــاهنم

ــالَّ  ــل ض ــات أه ــاطئ لرواي ــم اخل ــدر الفه ــا أن تص ــد هل ٍة ُأري

ــت ــور  البي ــيحة والظه ــن ، يف الص ــؤالء وم ــن هل أمل يك

راء فضــائية ـجيمعــوا أمــواالً وبطــرق خمتلفــة لشــويســاندهم 

ــال يُ  ــىلٰ كلِّ ــه ع ــا ينفقون ــل م ــري مقاب ــا الكث ــاطلهم  ف ثمنه ب

م روه بـني النــاس بـدالً مــن عـرض أنفســهـوضـالهلم لينشــ

راِء هــذه الفضــائية ـقــف الــثمن لشــوعبيــدًا ملــن يشــرتي، و

 ؟ مـاموا من خالهلـا الصـيحة إيـذانًا بظهـور اإليبثّ  ٰى حتَّ 

 لِــمَ  والعجيب يف  األمـر أن يغيـب عـن هـؤالء، وال نـدري

 ؟القلـوب غاب، أللجهـل أم للسـذاجة أم للـرين الـذي عـىلٰ 

 .لظهورالصيحة أمر السامء بلساهنا إيذانًا لإلمام با إنَّ 

ــ الفــتن عميــاء صــّامء، حيــار  إنَّ  :ًا ال نبــالغ إذا قلنــاحقَّ

فيها املؤمنـون يف هـذا الزمـان ويقـع فيهـا الكثـري، وال ينجـو 

ــا إالَّ  ــمنه ــن توثَّ ــ م ــه، ومتسَّ ــن دين ــوثقق م ــالعروة ال ، ٰى ك ب
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ـــىلٰ  ـــار ع ـــد وس ـــج اهل ـــٰى هن ـــ، وتفطَّ ـــرك ـن وتبصَّ ر وت

 .لماالستعجال، وسأل أهل اخلربة والتحقيق والع

ــ مل  فــوا أنفســكم مــاكلِّ ة ال تســتعجلوا وال تُ أّهيــا األحبَّ

 ،ألسـتم تسـعون ملرضـاة اهللا، بـه سبحانه وتعـاىلٰ  فكم اهللاكلِّ يُ 

الطريـق  نَّ أًا ه مـن الواضـح جـدَّ نَّـإ؟ ونيل القرب منـه تعـاىلٰ 

ــذا، و إىلٰ  ــيس ه ــك ل ــل ذل ــاه  نَّ أني ــول لرض ــيس  الوص ل

 .والرتّيث والتعّلم فعليكم بالرتّوي، ما ترتقون مهلَّ ُس 

ثت عـن  إنَّ   أمـر أهـل البيـتالروايات الشــريفة حتـدَّ

 ــائمهم ــام ق ــ ،وقي ــربت أنَّ ــون وأخ ــني يك ــون ح ه يك

ــار ــة النه ــن الشــمس يف رابع فقــد خــاف بعــض ، أوضــح م

ـ ثوا عـن الفتنـة، عنـدما حتـدَّ   ةاألصحاب يف زمان األئمَّ

ــ وأنَّ  طبهم ه ســيقع فيهــا الكثــري؛ فخــاالرايــات ختتلــف، وأنَّ

د بــن فعــن حمّمــ ، مــن الشـمسَني أمــرهم أْبــ أنَّ   مـاماإل

ـحدَّ : قال، عصام كنـت عنـد أيب : قـال، ل بـن عمـرثني املفضَّ

ــد اهللا ــريي  عب ــُرت « ،...يف جملســه ومعــي غ ــا  عنَّ فَ ول اثنت

ــ، »مــن أّي  أّي  ٰى درُيــرة رايــة مشــتبهة ال ـعشـ : لقــال املفضَّ
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ــال ــت؛ فق ــا يُ «: يل  فبكي ــكم ــد  بكي ــا عب ــا أب  ،»؟اهللاي

ــداك :قلــت ــت ف ــت تقــول ،ُجعل ــا ا :كيــف ال أبكــي وأن ثنت

ويف : قــال ؟مــن أّي  أّي  ٰى درُيــرة رايــة مشــتبهة ال ـعشــ

ــه  ــوَّ جملس ــدخل فيهــا ة ك ــمست ــال ،الش أبيِّنــة « : فق

ــا أبــني مــن«:  فقــال، نعــم :قلــتف ،»؟هــذه هــذه  أمرن

َم نـدخل فإذا كان أمرهم أبـني مـن الشـمس فِلـ، )١(»الشمس

ــن خلــف الكــواليسيف غــرف مظلمــ ــدينهم م ــاجر ب  ؟ة ونت

ــا يف أُ  ــاالً علين ــتكون وب ــة س ــًا بخس ــي أرباح ــا، ألنجن خران

 ؟وعارًا يلحقنا يف دنيانا

 ،يــا مــن ذابــت قلــوبكم ،اق الوهلــونا العّشــأّهيــ

ـــدتكموحترَّ  ـــت أفئ ـــ ،ق ـــونكموجفَّ ـــوع عي ـــوقًا  ،ت دم ش

ــ ــة البهيَّ ــاحب الطلع ــارًا لص ــمعة وانتظ ــوا كالش ة؛ ال تكون

ق نفســـها فتهلـــك وال يســـتفيد مـــن ضـــيائها رِ التـــي ُحتـــ

ــ ــون، ألهنَّ ــت املؤمن ــدخان حت ــرف ال ــها يف غ ــت نفس ا أحرق

أخرجوا أنفسـكم مـن هـذه الظلمـة التـي حبسـكم ، املطامري
                                                             

 .١١ح / باب يف الغيبة/ ٣٣٩: ١الكايف ) ١(
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رقًا ـمـام مشـفيها أهل الزيغ والضـالل، لـرتوا ضـياء نـور اإل

تني موا، فـال هـم مـن املـوقِّ يف قلوب حمبّيـه، فأنسـوا بـه وسـلَّ 

 .لنيوال من املعجِّ 

ــتمعنا إىلٰ  ــام اس ــتمعتم ك ــد اس ــرام لق ــة الك ــا األحبَّ  أّهي

مقطع ينشـره مجاعـة املـدعو أبـو عبـد اهللا احلسـني القحطـاين 

ــوا  ــذين عرض ــول، وال ــائم املقت ــدة الق ــاحب جري ــو ص وه

ــن  ــون م ــن أجــل رشاء فضــائية يبثّ ــد م ــع كعبي أنفســهم للبي

خالهلــا دعــواهم وظهــور صــاحبهم، وهــذا الكــّراس يمثّــل 

اً   :هذه الدعوة، ويقع ضمن حماور ثالث عىلٰ  ردَّ

ل  الصيحة ساموية أم فضائية؟: املحور األوَّ

ــاين ــور الث ــان : املح ــع اإلنس ـــرعي يف بي ــم الش احلك

 .احلّر ورشائه

ــث ــور الثال ــد : املح ــدر منش ــاين حي ــو القحط ــن ه م

 مشتَّت؟ وما حقيقة دعوته؟

*   *   * 

 



 

 

  ار اول

 أ و ؟ا  

ــا أّي  إنَّ  ــوم هب ــي يق ــيطة الت ــات البس ــان  املراجع إنس

ه إيامنــ حيــافظ عــىلٰ  حيمــل مهــوم عقيدتــه ويريــد أن _مــؤمن 

 _ة أفكـاٍر ضـاللية ظالميـةتـذهب ضـحيَّ  وال يريد لنفسه أن

 رة يف أغلــب املكتبــات واألســواق كــــلــبعض املتــون املنتشــ

ــدين( ــامل ال ــوار وك ــار األن ــويس وبح ــنعامين والط ــة ال ) غيب

ــف ــىلٰ  ليق ــا ع ــن خالهل ــت م ــل البي ــات أه ــم   رواي وه

م صــهــذه املراجعــة البســيطة تق إنَّ ، ثون عــن الصــيحةيتحــدَّ 

عــاء وتكشــُف انحــرافهم عــن مســرية ظهــر أهــل هــذا االدِّ 

وتــروجيهم خلرافــٍة أزال حــديث العصــمة   أهــل البيــت

 .والريب عنها والطهارة الشكَّ 

ء ثنا بوضــوح عــن صــيحة الســامدِّ فهــذه الروايــات ُحتــ

ــل ــان جربائي ــام،   بلس ــور اإلم ــذانًا بظه ــريه، إي دون غ

 )لشيطانلفال تبيعوا أنفسكم (صيحة السامء ال الفضاء  ...................  ١٠

، ل اإلنسـانبَـهذه الصيحة مـن يـد التالعـب مـن قِ  نحّص لت

ــل إليهــا ألفــال يمكــن الوصــو الغيــب،  ا مــن الغيــب وإىلٰ هنَّ

 . اهللاوال يعلم الغيب إالَّ 

، ســبحانه وتعــاىلٰ  هـذه هــي الصــيحة التـي أرادهــا اهللا

 فــيام يريــد هــؤالء أن ،لتكشــف لنــا عــن ظهــور إمــام زماننــا

ــيس ــيحة إبل ــيحة األرض، ص ــيحة ص ــوا الص ــيحة ، جيعل ص

ها يف فهــا عــن مســارها وتســتغلّ حرِّ ل فيهــا األيــدي لتُ تتــدخَّ 

ث ليك مجلـة مـن الروايـات وهـي تتحـدَّ إو، باطلها وضالهلا

ـــبصــ  وهــي أنَّ  ،ةراحة لتكشــف للنــاس هــذه احلقيقــة املهمَّ

ـ، الصيحة ال متّسـها يـد اإلنسـان ، ا تصـدر مـن األرضأو أهنَّ

 .د زماهنا ونوعها أو مكان انطالقهادَّ أو ُحت 

ــد اهللا ــو عب ــال أب ــات« : ق ــس عالم ــائم مخ : للق

ــفياين ــور الس ــيامين ،ظه ــامء ،وال ــن الس ــيحة م ــل  ،والص وقت

 .)١(»وخسف بالبيداء ،ةالنفس الزكيَّ 

ــا يُ  ــام هن ــفاإلم ــأنَّ رِّ ـص ــامء،  ح ب ــن الس ــيحة م الص
                                                             

 .٩ح / ١٤باب / ٢٦١: الغيبة للنعامين) ١(



ل  ١١  ...............................  الصيحة ساموية أم فضائية؟: املحور األوَّ

تـأيت صـيحة  كبـري بـني أنوهنـاك فـرق ، ن الفضاءوليست م

ــية بثَّ  ــيحة أرض ــي ص ــاء، فه ــن الفض ــناعيةم ــامر ص ــا أق ، ته

وبــني صــيحة صــناعتها إهليــة ، ريةـصــناعة يدويــة بشــ

 .ساموية

يف  الصـيحة ال تكـون إالَّ  ...«: يقـول  وعن الباقر

والصيحة فيـه هـي  ،شهر رمضان شهر اهللا ألنَّ  ،شهر رمضان

 مناٍد من السامء باسم القائمينادي  ،...اخللق صيحة جربائيل إىلٰ 

 راقـد إالَّ  ٰى رق ومـن بـاملغرب، ال يبقــفيسمع من باملش 

رجليـه فزعـًا   قام عىلٰ  قعد، وال قاعد إالَّ استيقظ، وال قائم إالَّ 

فال تشّكوا يف ذلك واسـمعوا وأطيعـوا،  ،...من ذلك الصوت

 َل تِـفالنًا قُ  نَّ إ أَال  :ويف آخر النهار صوت امللعون إبليس ينادي

من هذين الصوتني  ال بدَّ  ،...الناس ويفتنهم ّككشليُ  ،مظلوماً 

صوت من السامء وهو صوت جربئيل  :خروج القائم قبل 

مـن الثـاين صـوت الو، باسم صاحب هذا األمـر واسـم أبيـه

 .)١(»...بليس اللعنيإاألرض هو صوت 
                                                             

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٣و ٢٦٢: الغيبة للنعامين) ١(

 )لشيطانلفال تبيعوا أنفسكم (صيحة السامء ال الفضاء  ...................  ١٢

  مــام البــاقراإليفصــل فأنــت تالحــظ كيــف 

وبـني ،  السـاموي بوضوح شـديد بـني صـوت جربائيـل

النــاس  د عــىلٰ شــدِّ ويُ  ،يـبليســصــوت األرض الفضــائي اإل

ــ، ال يشــّكوا وال يأخــذهم الريــب أن د علــيهم بالســمع ويؤكِّ

 .والطاعة

إذا  كـــان هنـــاك صـــوتان   مـــامل اإلئســـيُ  ثـــمّ 

نـا هشـام بـن سـامل ِرب حيـث ُخي ، من املبطـل ميز املحّق فكيف نُ 

ــ ــألأنَّ ــد اهللا ه س ــا عب ــه  أب ــال ل ــ نَّ إ: فق ــري أخ  ااجلري

ــاإ ــول لن ــحاق يق ــإنَّ  :س ــونك ــد :م تقول ــا ن ــأّهيام ، اءانمه ف

 :قولـوا لـه«:  بـو عبـد اهللاأفقـال الصادق من الكاذب؟ 

هـو  _ هـذا يكـون وأنـت تنكـر أنَّ  _خربنا بـذلك أالذي  إنَّ 

 .)١(»الصادق

 الصــادق ال يكــذب، وأنَّ  أوضــح أنَّ  فاإلمــام 

بكــوهنام اثنــني قــد أخــرب  مــن أخــرب ذاك واقــع ال حمالــة، وأنَّ 

ولكـن السـؤال مل ينقطـع ، ام كـاذب االثنني صـادق وأّهيـ أّي 
                                                             

 .٣٠ح / ١٤باب / ٢٧٣: الغيبة للنعامين) ١(



ل  ١٣  ...............................  الصيحة ساموية أم فضائية؟: املحور األوَّ

ليســأهلم شــيعتهم عــن   أهــل البيــت ر عــىلٰ وبقـي يتكــرَّ 

َم مـا فعـل الشـيعة يف ذلـك الوقـت ْعـونِ ، ةة املهمَّ هذه القضيَّ 

ــرَّ إ ــذ ك ــؤال حتَّ ــر ويتَّ  ٰى روا الس ــني األم ــحيب ــد ، ض ــن عب فع

ـــن مســـلمة ـــال ،الـــرمحن ب ـــد اهللا :ق  : قلـــت أليب عب

ـــا نقـــولخونـــا وبِّ يُ  بونا أّن ـــان، : وُيكـــذِّ إنَّ صـــيحتني تكون

ـعـرَ تُ من أيـن  :يقولون  قـال ذا كانتـا؟إ ةمـن املبطلـ ةف املحقَّ

 :»علـيهم شـيئاً  مـا نـردُّ : قلـت، »ترّدون علـيهم؟ ذاامف. 

يـؤمن هبـا ذا كانـت مـن كـان إق هبـا صدِّ يُ  :قولوا«:  قال

 .)١(»...قبلمن 

أوضـحوا األمـر بـام ال   أنَت جتد أهـل البيـت فها

 .ية ال فضائيةإهلالصيحة ساموية  نوا أنَّ وبيَّ  ،لبس فيه

روا السـؤال الشـيعة وكـرَّ  ه فلـم يكتـِف ومع ذلـك كّلـ

ــرَّ  ــرَّ م ــد م ــة بع ــلِّ ة ليتوضَّ ــبح لك ــفر الص ــُر ويس ذي  ح األم

 .عينني

ــني ــن أع ــن زرارة ب ــال ،فع ــد اهللا : ق ــا عب ــمعت أب س
                                                             

 .٢٥٢ح / ٢٠٨: ٨الكايف ) ١(

 )لشيطانلفال تبيعوا أنفسكم (صيحة السامء ال الفضاء  ...................  ١٤

 فالنـًا هـو األمـري نَّ إ :دي منـاٍد مـن السـامءينا«: يقول ،

فمـن  :قلـت .»ًا وشـيعته هـم الفـائزونعليَّـ نَّ إ :وينادي منادٍ 

 :الشـيطان ينـادي إنَّ «:  فقـال يقاتل املهـدي بعـد هـذا؟

ــائزون نَّ إ ــم الف ــيعته ه ــًا وش ــت، »!فالن ــرف  :قل ــن يع فم

ــاذب؟ ــن الك ــادق م ــال الص ــانوا «:  ق ــذين ك ــه ال يعرف

 ،يكــون ه يكــون قبــل أنإنَّــ :ويقولــونيــروون حــديثنا 

 .)١(»م هم املحّقون الصادقونهنَّ أويعلمون 

ــادةً  ــ وزي ــاح ُحي ــن دِّ يف اإليض ــًا ع ــري راوي ــو بص ثنا أب

وهــي غايــٌة يف الوضــوح  ،هــذه الروايـة  صـادق العــرتة

ـٰى ة يف املعنـوالدقَّ   ك هبـا وجيعلهـا سـالحه ضـدّ ، ومـن يتمسَّ

ـ، عـاء والضـاللأهل االدِّ  لـه، إذ  منجيـةً  تكون حـتامً ا سـفإهنَّ

ــ أنَّ  ــا فــإنَّ كلَّ ــب  ام جيــول مــن مطالــب يف أذهانن ــة جتي الرواي

قلــت : قــال ، عــن أيب عبــد اهللا ،عــن أيب بصــري، فعليهــا

 ؟ خروج القائم ٰى مت ،علت فداكُج  :له

وقد قال ، تإّنا أهل بيت ال نوقِّ ، ديا أبا حممّ «:  فقال
                                                             

 .٢٨ح / ١٤باب / ٢٧٣و ٢٧٢: الغيبة للنعامين) ١(



ل  ١٥  ...............................  الصيحة ساموية أم فضائية؟: املحور األوَّ

ام هـذا األمـر قـدّ  إنَّ ، ديا أبا حممّ  .كذب الوّقاتون:  دحممّ 

وال خيـرج ، ...النداء يف شهر رمضان أوالهنَّ : مخس عالمات

باسـمه مـن جـوف السـامء يف ليلـة ثـالث  ٰى ناديُ  ٰى القائم حتَّ 

 .»رين يف شهر رمضان ليلة مجعةـوعش

 ؟ٰى ينادبَِم : قلت

ــال ــمه و«:  ق ــهاباس ــم أبي ــن  نَّ إ َال أ ،س ــالن ب ف

يشء  ٰى فـال يبقـ، وأطيعـوه د فاسـمعوا لـهفالن قـائم آل حمّمـ

 .)١(»...يسمع الصيحة الَّ إمن خلق اهللا فيه الروح 

 أنــارت روايــات أهــل البيــت فهــا أنــت تنظــر بعينــني

  َّة بشــكل جــّيل بــنيِّ هلــم البصــرية، وأوضــحت القضــي ،

ث الــذين رواة احلــدي فــإذا التــبس عليــك األمــر فــارجع إىلٰ 

ــىلٰ  ــاء ع ــات األُمن ــاء الثق ــم الفقه ــالل اهللا  ه ــهح ، وحرام

ــادق ــن الص ــأهلم ع ــ واس ــع األُمَّ ــاذب، أمل يرج ــن الك ة وع

ــيهم ــدي  إل ــام امله ــا اإلم ــد  ؟ أمل يأمرن ــذي يري ال

ــرواة احلــديث بــأهنَّ  جــوه بــالرجوع إىلٰ رِ ُخي  هــؤالء أن ة م حجَّ
                                                             

 .٦ح / ١٦باب / ٣٠٢و ٣٠١: الغيبة للنعامين) ١(

 )لشيطانلفال تبيعوا أنفسكم (صيحة السامء ال الفضاء  ...................  ١٦

ــ ــا وهــو حجَّ ــيهمعلين ــذي أفهمهــم وعلَّ ، ة عل ــم وهــو ال مه

 ؟زونميِّ وجعلهم يُ 

ــد ورد يف  ــن اإلالفق ــع ع ــام املتوقي ــديم ــ  ه ه أنَّ

ـــ«: قــال رواة  ا احلـــوادث الواقعــة فـــارجعوا فيهـــا إىلٰ وأمَّ

 .)١(»ة اهللا عليهمتي عليكم وأنا حجَّ م حجَّ فإهنَّ ، حديثنا

اعرفــوا منــازل «:  وعــن صــادق العــرتة الطــاهرة

ــمــن شــيعتنا بقــدر مــا حيســنون  ــ ،اروايــاهتم عنّ  ا ال نعــدُّ فإّن

 .)٢(»ثاً يكون حمدِّ  ٰى الفقيه منهم فقيهًا حتَّ 

ــ  وعــن اإلمــام املهــدي ه يف توقيــع رشيــف لــه أنَّ

ــال ــ«: ق ــيام فإنَّ ــكيك ف ــا يف التش ــن موالين ــد م ــذر ألح ه ال ع

 .)٣(»ا ثقاتناعنّ يؤّديه 

يـا مـن تنشـدون السـالمة  ،ا املؤمنـونأّهيـ ،ةا األحبَّ أّهي 

، كمألنفسكم، والعصـمة لـدينكم، والفـوَز باجلنـان مـع نبـيّ 

                                                             

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: دينكامل ال) ١(

 .٢ح / ٦: ١اختيار معرفة الرجال ) ٢(

 .١٠٢٠ح / ٨١٦: ٢اختيار معرفة الرجال ) ٣(



ل  ١٧  ...............................  الصيحة ساموية أم فضائية؟: املحور األوَّ

ــ ــات ـتبصَّ ــذه الرواي ــأمَّ روا يف ه ــاوت ــرَّ  ،لوا فيه ــا م ة اقرأوه

ـ :تني وثـالث، ال تقولـواومرَّ  عون ضـيِّ وقاتنـا، فتُ أع ضـيِّ ا  تُ إهنَّ

 .أنفسكم وأهلكم

ثوا م حتـدَّ كيف أهنَّ  جتدون  روا كالم أهل البيتتدبَّ 

الصيحة صيحة السامء، صيحة الرمحـة،  وأنَّ ،  فصيحبكالم بنيِّ 

جنا مـن زمـن رِ ُخت صيحة اهلداية، صيحة النجاة؛ الصيحة التي 

وليسـت هـي صـيحة ، زمن القسط والعدل ىلٰ إالظلم واجلور 

 .الشاشاتوالفضاء واألقامر االصطناعية 

ــ ــأّهي ــدويّ ا العّش ــاق امله ــونون، أّهي ال  ،ا األنصــار املوال

ـــيحة األُ نَّ تغـــرَّ  ـــائية كم الص ـــيٍس الفض ـــيحة إبل ـــة، ص موي

ــأم أن ال تســتعجلوا إىلٰ .. تــرّووا.. انتظــروا ،األرضــية ر اهللا ي

، ليهتــف بصــيحة ســاموية إهليــة علويــة  جربائيــل تعــاىلٰ 

ــدينا إىلٰ  فســحة  توقظنــا مجيعــًا مــن نومــة الغفلــة، لتأخــذ بأي

 .صاحب األمر الفطنة وبحبوحة النظر إىلٰ 

*   *   * 

 

 

مر اا  

ا اّن اما    او  

ــل اهللا  ــاىلٰ أرس ــبحانه وتع ــ س ــاء لتبلي ــه األنبي غ أحكام

ـــ مقـــام  حيفـــظة نظامـــًا التـــي ضـــمنت للمجتمعـــات كافَّ

ــًا بمقتضــ ــاس مجيع ــرغم كــون الن ــتهم  ٰى ـإنســانيتهم، ف خلق

ــودهم ــائه لوج ــم وإنش ــرة اهللا هل ــوَن  وفط ــٌد حقيقي ــم عبي ه

ســة حفظــت ملــا بــني النــاس ريعة املقدَّ ـالشــ أنَّ  إالَّ ، ملــالكهم

د النـاس اسـتعبا حـقَّ   ية، ومل جتعـل لألنبيـاءقوانني احلرّ 

 ؟األحرار، وهم أسياد اخللق؛ فكيف جتعلها لغريهم

ــأُل  إنَّ  ــباب  اإلســالم مل ي ــدًا يف الســعي إللغــاء أس جه

عتــق  الشــديد عــىلٰ  االسـتعباد وتقليصــها مــن خــالل احلــّث 

مــن أعتــق مســلًام أعتــق «:  اإلمــاء والعبيــد، قــال النبــّي 

 .)١(»عضٍو منه عضوًا له من النار ار بكلِّ اهللا العزيز اجلبّ 
                                                             

 ).٧٦٩/٢(ح / ٢١٦: ٨هتذيب األحكام ) ١(



 ١٩  .................  احلكم الرشعي يف بيع اإلنسان احلّر ورشائه: املحور الثاين

من أعتق رقبـة مؤمنـة كانـت فـداءه مـن «: وقال 

مــن  وغريهــا مــن األحاديــث الكثــرية التــي حــثَّ  ،)١(»النــار

ــّي  ــا النب ــن أهــل البيــت األكــرم خالهل   ، فضــالً ع

ـــن الرقّ  ـــاس م ـــيص الن ـــة لتخل ـــاهتم العملي ـــة وممارس ي

 .والعبودية

فكيــف بمــن هــو حــرٌّ أساســًا، لــذا نجــد أنَّ القــوانني 

نفســُه اإلنســان ل يتحــوَل أو حيــوِّ  مــت أنحرَّ قــد اإلســالميَّة 

 .عبد إىلٰ  من حرٍّ 

ــك ــة التــي  وإلي ــة الفقهي ــض النصــوص القانوني بع

 :م هذا الفعلرِّ ُجت 

ــي ف ــالف(ف ــويس) اخل ــيخ الط ــيخ   للش ــو ش وه

ثالثــة أنــا خصــمهم «: قــال  النبــّي  الطائفــة وفقيههــا أنَّ 

 .)٢(»...ًا فأكل ثمنهرجٌل باع حرَّ  :يوم القيامة

وهــو مــن   مــة احلــّيل للعالَّ ) حتريــر األحكــام(يف و
                                                             

 .٣٩٦٦ح / ٢٤٢: ٢سنن أيب داود ) ١(

 .٤٨٦: ٣اخلالف ) ٢(

 )لشيطانلفال تبيعوا أنفسكم (صيحة السامء ال الفضاء  ...................  ٢٠

وكـذا أكـل  ،حـرامٌ  بيـع احلـرّ : (يقـول، أعاظم فقهاء اإلمامية

ال  احلـرَّ  ُح بـأنَّ رِّ ـصـفهـو يُ ، )١()كـه لـهمتلّ  وال يصحُّ  ،...ثمنه

مه البــائع هــو مــاٌل بــل وأنَّ الــثمن الــذي يتســلَّ  ،جيــوز بيعــه

 احلــرّ  ألنَّ  ،ف فيــهرّ ـفيحــرم التصــ بغــري وجــه حــقٍّ  َب ِســاكتُ 

 .لنفسه ٰى ليس مملوكًا ألحٍد بل حتَّ 

  د اخلـوئيثنا زعـيم الطائفـة وفقيههـا السـيِّ دِّ فيام ُحي 

ــة املنهــاج(يف  ــاين تكمل ــول ،)مب ــرَّ ( :يق ــانًا ح ــاع إنس ــن ب ًا م

ــأُ صــغريًا أو كبــريًا ذكــرًا كــان أو  ــطِ قُ  ٰى نث ــدهَع فهــو ، )٢()ت ي

بحكـم قطـع يـد  نّص حرمة البيـع يف هـذا الـ يفتي عالوة عىلٰ 

 .، إذ يعتربه سارقاً بائع احلرّ 

ــ ــي أمَّ ــألة ورواياهتــا فف ــن نصــوص املس ــايف(ا ع ) الك

ــي ــيخ الكلين ــراهيم :للش ــن إب ــيل ب ــن ع ــه ،ع ــن أبي ــن  ،ع ع

 قــال: قــال ، عــن أيب عبــد اهللا ،عــن الســكوين ،النــوفيل

.. .الَّ إذنـب يـوم القيامـة  اهللا يغفـر كـّل  إنَّ «:  رسول اهللا
                                                             

 .٣٠٢١الرقم / ٢٦١: ٢حترير األحكام ) ١(

 .٢٥٩مسألة  /٣١٧: ١مباين تكملة املنهاج ) ٢(
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نفس الســند عــن أيب عبـــد بــ روٰى و، )١(»اً حــرَّ  مــن بــاع

ــؤمنني أنَّ « :اهللا ــري امل ــرَّ   أم ــاع ح ــد ب ــل ق ًا ُأيت برج

 .)٢(»فقطع يده

*   *   * 

                                                             

 .١٧ح / باب نوادر يف املهر/ ٣٨٢: ٥الكايف ) ١(

ًا فباعه/ ٢٢٩: ٧الكايف ) ٢(  .٢ح / باب حّد من رسق حرَّ

 

 

ر اا  

  ر ما  ؟  

 و  ر او؟

ـــادَّ  ـــنة  ٰى ع ـــدايات س ـــخٌص يف ب ـــ )م٢٠٠٠(ش ه أنَّ

ــ ،الــيامين ــمِ ه يُ وأنَّ  ، لإلمــام املهــدي نائــب اخلــاّص ُل الثِّ

ــ ــديوأنَّ ــام امله ــر اإلم ــمه  ، ه وزي ــخص اس ــذا الش وه

صــوله مــن مدينــة العــامرة، ودخــل ت، أُ حيــدر منشــد مشــتَّ 

ــدودة ــهر مع ــف األرشف ألش ــة يف النج ــمّ  ،احلــوزة العلمي  ث

 فتهـا أيـدي املخـابرات بعـد أن التـفَّ فتلقَّ  ،دعوته هذه ٰى عادَّ 

ودَع السـجَن يف الظـاهر جلهلـة، فـأُ ج واحولُه أنفاٌر من السـذَّ 

 .يف الباطن  رب مذهب أهل البيتـلض

ج يف بدايـة روِّ خـرج مـن السـجن وبـدأ ُيـ وما لبث أن

ـ ، ه وزيـر اإلمـام املهـديخروجه لدعوة أنَّـ ه الـيامين وأنَّ

ــود، و ــقوط املوع ــد الس ــم بع ــحيفة باس ــأ ص ــائم(أنش ، )الق
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ــدًا إذ ســمّ  ــد اهللا  أبــو(نفســه  ٰى واســتحدث لــه اســًام جدي عب

ــاين ــني القحط ــ، )احلس ــان وألَّ ــب ك ــن الكت ــة م ف جمموع

ــا يلِّ  ــي  حموره ــارها لك ــن مس ــا ع ــات وحتريفه ــق الرواي عن

ــه ــق علي ــ، تنطب ــاواه أنَّ ــن أبــرز دع ــد بالرجعــة وم ه يعتق

ــة، وأنَّ  ــ الروحي ــامء، وإنَّ ــن الس ــت م ــيحة ليس ــي الص ام ه

 .صيحة فضائية

ـأقـد عتَ ض له جمهولـون يُ وقد تعرَّ  م مـن أتبـاع أمحـد هنَّ

فقتلـوه يف شـارع فلسـطني، فانـدثرت ) اطعگـابـن (السلمي 

عــادت حركتــه ولكــن هــذه  ومــا لبثــت أن ،حركتــه لســنني

ام يرجـع القحطـاين نَّـإ: لسان أصـحابه حيـث قـالوا ة عىلٰ املرَّ 

ــ ــي أنَّ ــذا ال يعن ــة، وه ــة روحي ــر برجع ــيامين ووزي ــيس ال ه ل

 .يامنيته عىلٰ وزارته و عىلٰ  ٰى اإلمام املهدي، بل يبق

، ٰى ق هـذه الـدعوصـدِّ هنـاك مـن يُ  ًا أنَّ والغريب جـدَّ 

ـــلِّ  وعـــىلٰ  ـــت أوَّ  ك ـــي ليس ـــارورة تُ حـــال ه ـــل ق ، رـكَس

ابــن اهللا، مــع   ٰى عيســ بغــالبيتهم يؤمنــون أنَّ  ٰى فالنصــار

 .فرد صمد اهللا واحد أحد أنَّ 

 )لشيطانلفال تبيعوا أنفسكم (صيحة السامء ال الفضاء  ...................  ٢٤

مل ، )تحيــدر مشــتَّ (فــإيامن هــؤالء بمــوت  القحطــاين 

ه الـيامين املوعـود الـذي خيـرج قبـل نَّـيمنعهم من االعتقـاد بأ

ــائم ــيبق الق ــو س ــك ه ــع ذل ــائم  ٰى ، وم ــور الق ــد ظه بع

 ويكون وزيرًا له. 

 ن بعايل الصوت بأنَّ علِ ونُ ( :هحيث يقول أصحابه ما نّص 

د أيب عبد اهللا احلسني القحطاين هو الـيامين املوعـود الـذي السيِّ 

الذي جاء به مجيع الناس تصديق دعوته والسري وفق العلم  عىلٰ 

يسألون أنفسـهم  ثمّ  ،) صالح املهدي] كذا[من موالنا أبا 

ــون ــ :ويقول ــداعي؟ ألهنَّ ــن ال ــن أي ــولك  دًا أنَّ م يعلمــون جيِّ

يـب فيسألون هذا السـؤال وُجي  ،َل تِ القحطاين حيدر منشد قد قُ 

د القحطــاين الــيامين غائــب الســيِّ  إنَّ  :بعضــهم هبــذا اجلــواب

 .د ذلكوسريجُع بالرجعة الروحية بع

 :والرجعة الروحية التي يعتقدوهنا هي

وا ا:  

من  وأنَّ  ،عي القحطاين حيدر منشد بالرجعة الروحيةيدَّ 

معناها هو رجوع  وأنَّ  ،ام أرواحهميرجعون ال ترجع أبداهنم إنَّ 
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  صحاب اإلمام املهـديي اإليامن لتسديد أـأرواح ممحض

ومات، فعٰىل زعمهم  َل تِ القحطاين حيدر منشد قد قُ  نَّ إحيث  _

 _  د أصـحاب اإلمـام املهــديسـدِّ روحـه سـرتجع لتُ  أنَّ 

 هناك روايات تنصُّ  من الرجعة بأنَّ  ٰى هذا املعن ون عىلٰ يستدلّ و

يف دولتـه   ةص أصحاب األئمَّ لَّ ظهور جمموعة من ُخ  عىلٰ 

ل حيث مع املفضَّ   اإلمام الصادق وعند ظهوره كام يف نصِّ 

رون مع ـَش أنت وأربعة وأربعون رجالً ُحت  ،ليا مفضَّ « :يقول له

 ،الرجعـة الروحيـة عـىلٰ  ا تدلُّ إهنَّ  :يقولون حيث ،)١(»...القائم

 ل قد مات فكيف يرجع؟املفضَّ  ألنَّ 

 .إذن الرجعة روحية عندهم

وهلـك  َل تِـذلـك فصـاحبهم القحطـاين الـذي قُ  وعىلٰ 

 .ل سريجعاملفضَّ  سريجع كام أنَّ 

ــواهم  ــن دع ــب ع ــن نجي ــونح ــكل خمتص ــذه بش ر ـه

 ..شكل نقاط وما يناسب املقال وعىلٰ 

ــ نَّ أ: وىلٰ النقطــة األُ  ــاألدلَّ ــي دلَّ ــىلٰ ة الت ثبــوت  ت ع
                                                             

 ).٤٤٧/٥١(ح / ٤٦٤: دالئل اإلمامة) ١(

 )لشيطانلفال تبيعوا أنفسكم (صيحة السامء ال الفضاء  ...................  ٢٦

ـالرجعة إنَّـ نحـو الرجعـات التـي وقعـت  ت عليهـا عـىلٰ ام دلَّ

ــ، ســابقاً  ــذلــك مــن قِ  عــىلٰ  صَّ كــام ُن ــّي بَ   األكــرم ل النب

قـبلكم كـان سـنن مـن لرتكـبنَّ « :يف حـديث  وأهل بيته

ــذراع ذ ــًا ب ــاعراع ــًا بب ــ، )١(»...وباع ــدة العامَّ ــذه القاع ة وه

الرجعــات التـي وقعــت  فـإنِّ  ،يسـتفاد منهـا تطبيقــًا يف املقـام

 .هي بعينها ما ستقع مستقبالً وسابقًا هي رجعة للبدن 

ــة ــة الثاني ــزم  نَّ أ: النقط ــة يل ــة الروحي ــول بالرجع الق

التناســخ، وهــو باطــل  منهــا التناســخ أو مــا ينتهــي إىلٰ 

 .من ثبوت الرجعة البدنية دون غريها فال بدَّ ، البدهيةب

ــ ــدليل مبســوط يف حملِّ ، ه مــن كتــب الفلســفةوهــذا ال

 .جنا عن صلب البحثرِ واخلوض يف تفصيالته ُخي 

مـن  حـت الكثـري مـن الروايـات أنَّ رصَّ  :الثالثةالنقطة 

 عـن الصـادقفعنـه األرض؛  يرجع يرجع من قـربه أو تنشـقُّ 

 :» َّالـــدنيا  األرض عنـــه ويرجـــع إىلٰ  ل مـــن تنشـــقُّ أو

ــيل ــن ع ــني ب ــ نَّ إو ، احلس ــت بعامَّ ــة ليس ــي الرجع ة وه
                                                             

 .٢٦١: ٧جممع الزوائد ) ١(
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ــ ــع  ،ةخاصَّ ــض الَّ إال يرج ــًا أو حم ــامن حمض ــض اإلي ــن حم  م

 .)١(»الرشك حمضاً 

ــزعمهم أنَّ  ــه  ف ــاس ل ــة ال أس ــة ال بدني ــة روحي الرجع

 رات واهيــةً وتصــوّ  مــاً أوها ٰى وهــو لــيس ســو ،ةمـن الصــحَّ 

ن أخـذت َف بعضـًا ممـَّرِ ْحـلسـاهنم لتُ  عـىلٰ تصـدر  ُأريد هلا أن

فاملـوا عـن سـبيل  ،ٍج طريـٍق معـو ىلٰ إهبم السـذاجة واجلهـل 

 .اهلداية واالستقامة

ــدَّ  ٰى ويبقــ ــة  أن يشء آخــر ال ب ــف معــه وقفــة علمي نق

ــةً  ــدَّ  ،فاحص ــدعوة ليته ــذه ال ــان ه ــن أرك ــاين م ــركن الث م ال

ُه يامنيُّـمـام واملـدعو القحطـاين هـو وزيـر اإل وهو أنَّ  ،ةالضالّ 

باســمه يف الصـــيحة الفضــائية وســـيقوم  ٰى الــذي ســـيناد

ـــ حســـب  عنـــد ظهـــوره  ةبتســـديد أصـــحاب األئمَّ

 .زعمهم

نـا قـد نَّ أ تلتفـت أخـي الكـريم إىلٰ  أن بـدَّ  وقبل ذلك ال

ــكِّ  ــه للش ــال مع ــام ال جم ــا وب ــيحة  أنَّ  أثبتن ــي ص ــيحة ه الص
                                                             

 .٢٤: خمترص بصائر الدرجات) ١(

 )لشيطانلفال تبيعوا أنفسكم (صيحة السامء ال الفضاء  ...................  ٢٨

بلـيس إمـن السـامء وليسـت صـيحة الشـيطان   جربائيل

 .املنحرفني من الفضاء لإلغواءوأتباعه 

ــ ــديك أّهي ــت ل ــد ثب ــز أنَّ وق ل الصــيحة هــي أوَّ  ا العزي

ــ ، وأنَّ يــةً وأمهّ  العالمـات رتبــةً  الكتــب ا ذكرتــه ة عالمــة ممَّــأيَّ

ريد غري ما أُ  ذ هبا إىلٰ ؤَخ ف ويُ زيَّ تُ  والروايات الرشيفة يمكن أن

ء ذه الصيحة الذي حاول هـؤاله إالَّ كاليامين واخلراساين منها 

ـ روها عـىلٰ صـوِّ يرسموها بشـكٍل منحـرٍف ويُ  ل أنالضالَّ  ا أهنَّ

 .هلم باملرصاد  صيحة الفضاء، فكانت روايات أهل البيت

 ما  ا :  

ــدَّ  ــتحت ــل البي ــات أه ــات   ثت رواي ــن عالم ع

هنـــاك جمموعـــة مـــن  وذكـــرت أنَّ ،  مـــامظهـــور اإل

ن بــني هــذه ومــ ، ظهــوره هبــا عــىلٰ  دلُّ ســتَ العالمــات يُ 

ــيامين ــات ال ــ، العالم ــُري ممَّ ــاول الكث ــد ح ــم وق ــرف هب ن انح

ــىلٰ  ــه ع ــلوك تطبيق ــر أو الس ــم أّي  الفك ــن هل ــخاٍص مل يك  أش

ارتبــاط بفكــر أهــل  ومل يكــن هلــم أّي ، ارتبــاط بــاليمن تــارةً 

 .ٰى ُأخر وسلوكهم تارةً   البيت
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عـاءات مـا يـدحض ادِّ   ويف روايات أهـل البيـت

الباطلـة  ٰى هم، ومـن بـني هـذه الـدعاوعني بـأمجعهؤالء املـدَّ 

ه سـريجُع ه هـو الـيامين، وقـول مجاعتـه أنَّـالقحطاين أنَّ  ٰى دعو

 وهلـك، ويف روايـات أهـل البيـت َل تِـقُ  بعد الظهور بعـد أن

  ُالـيامين يكـون قبيـل ظهـور اإلمـام املهـدي  نَّ أد ؤّكـما ي

 ــه ــد  وأنَّ  ،وقيام ــاحبها بع ــع ص ــة اليرج ــذه الراي ن أه

ـ ُد ويعـيش بـني النـاس ثـمّ  هو شخٌص يولَ اموإنَّ  ،مات ُل يتأهَّ

هبـذه املكانـة، إذ لـو كـان الـيامين شخصـًا يمـوت  ألن يكونَ 

هـوا بوضـوح كـام نبَّ   ذلـك أهـل البيـت ىلٰ إه يرجع لنبَّ  ثمّ 

ــرَّ  إىلٰ  ــد م ــلحاء، وق ــاء والص ــن األولي ــري م ــة الكث ت رجع

 .ل آنفاً عليك رواية املفضَّ 

ــ ــات الداّل ــىلٰ والرواي ــون ة ع ــيامين قب ك ــور ال ــظه ل ي

 :وقيامه هي مام ظهور اإل

 عبـد اهللا اأبـسـمعت : عمر بـن حنظلـة، قـالعن  _ ١

 الصــيحة :مخــس عالمــات قبــل قيــام القــائم« :يقــول، 

ــفياين ــف ،والس ــ ،واخلس ــنفس الزكيَّ ــل ال ــيامين ،ةوقت  ،»وال

 )لشيطانلفال تبيعوا أنفسكم (صيحة السامء ال الفضاء  ...................  ٣٠

خـرج أحـد مـن أهـل بيتـك قبـل  ، إنعلـت فـداكُج  :فقلت

 .)١(»ال:  هذه العالمات أنخرج معه؟ قال

أيب جعفـر  دخلـت عـىلٰ : قال، د بن مسلمن حممّ ع _ ٢

أسأله عن القائم مـن آل  ريد أنوأنا أُ   د بن عيل الباقرحممّ 

ٰ حممّ  مـن  وإنَّ ... «: ، فقـال يل مبتـدئاً اهللا عليـه وعلـيهم د صىلَّ

وخروج الـيامين  ،خروج السفياين من الشام :عالمات خروجه

ومنـاٍد ينـادي  ،يف شهر رمضانوصيحة من السامء  ،من اليمن

 .)٢(»واسم أبيه مهمن السامء باس

ح رِّ ـصـريفة تُ ـفها أنـت تالحـظ هـذه األحاديـث الشـ

قـائم  مـام املهـديل ظهـور اإليـهذه العالمات تكـون قب بأنَّ 

ــ،  دآل حمّمــ الــيامين يكــون عالمــًة لإلمــام فيظهــر  ا أنَّ أمَّ

 عض ويشـكُّ ل والناس ال يعرفـون ذلـك أو يعرفـه الـبقتَ يُ  ثمّ 

، فيه البعض اآلخـر، فهـذا خيـالُف أن تكـون العالمـُة عالمـة

ــالف أن ــت وخي ــل البي ــعها أه ــةً   يض ــىلٰ  دالل ــاس ع  للن
                                                             

 .٤٨٣ح / ٣١٠: ٨الكايف ) ١(

 .٧ح / ٣٢باب / ٣٢٨و ٣٢٧: كامل الدين) ٢(
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ــة اإل ــاممعرف ــل إنَّ ،  م ــ ب ــأل حمّم ــامت يس ــن الص د ب

ــادق ــد اهللا الص ــا عب ــه  وبوضــوٍح أب ــن : فيقــول ل ــا م م

ومـا : ، قلـت»بـىلٰ «:  عالمة بني يدي هذا األمـر؟ فقـال

ــا ــي؟ ق ــ«: له ــالك العبّ ــفياين ،ايسه ــروج الس ــل  ،وخ وقت

، »والصـوت مـن السـامء ،البيـداءبواخلسـف  ،ةالنفس الزكيَّـ

 قـالف .يطـول هـذا األمـر خـاف أنأ، علـت فـداكُج  :فقلت

 :»ـأف، )١(»ام هو كنظام اخلـرز يتبـع بعضـه بعضـاً إنَّ ، ال ة يَّ

ريٍح ـتصـــ وأيُّ ؟ مــام أوضــح مــن كــالم اإل داللــةٍ 

ــيُ  ح للســائل عــن رِّ ـصــيُ  فهــو  ؟البيــانب بعــد هــذا طَل

ــامظهــور اإل ــأنَّ   م هــذه العالمــات واحــدة تتبــع  ب

ــراألُ  ــبه ٰى خ ــي أش ــل ه ــول، ب ــب  وال تط ــي تعق ــاخلرز الت ب

بعضـها  فـال يكـون بـني ،رعة كبـريةـوبسـ ٰى خـرإحـداها األُ 

 .والبعض اآلخر فاصٌل كبري

ح بأكثر من ذلك إذ يروي رِّ ـصيُ   اإلمام الباقر نَّ إبل 
                                                             

 .٢١ح / ١٤باب / ٢٧٠و ٢٦٩: الغيبة للنعامين) ١(

 )لشيطانلفال تبيعوا أنفسكم (صيحة السامء ال الفضاء  ...................  ٣٢

خـروج «: ه بسنده عن أيب بصـري، عنـ) الغيبة(عامين يف الن

يف  ،يف شهر واحد ،السفياين واليامين واخلراساين يف سنة واحدة

 .)١(»نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضاً  ،يوٍم واحد

الــيامين يظهــر  عي أنَّ فكيــف يــأيت بعــد ذلــك مــن يــدَّ 

ــيُ  ثــمّ ، قبــل اإلمــام  ــقتَ بعــد ذلــك  عظامــه، ثــمّ  بىلٰ ل وُت

م فَهـأهكـذا تكـون العالمـة؟ أم هكـذا يُ  ؟ خيرج اإلمـام

 ؟ كالم أهل البيت

ـ ،فإذا كان السـفياين مـن املحتـوم وال  ،ه ال بـد منـهوأنَّ

يـأيت  بسفياين، وال ظهـور قبـل ظهـور السـفياين، ثـمّ  قائم إالَّ 

الـــيامين والســـفياين «: ليقـــول لنـــا  اإلمـــام الصـــادق

ــفهــل يُ  ،)٢(»كفــريس رهــان : يقــولق شخصــًا دِّ صــنُ  ل أنعَق

ــالــيامين قُ  إنَّ  ــدِّ لتُ  مــام وســريجع عنــد ظهــور اإل َل تِ د س

فــإذا كانــت العالمــة هكــذا  ؟ روحــه أصــحاب اإلمــام

املقصـود بـاليامين هـو رجـوع  أنَّ   ه أهـل البيـتنبِّ َم مل يُ فلِ 
                                                             

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: الغيبة للنعامين) ١(

 .١٥ح / ١٨باب / ٣١٧: الغيبة للنعامين) ٢(
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َم كانـت روحـه هـي ـولِـ ؟ د أنصار اإلمـامسدِّ روحه لتُ 

ــي تُ  ــدِّ الت ــس ــن روح اـد؟ لِ ــيَم مل تك ــري   لنب أو روح أم

ــؤمنني ــ امل ــار اإلـ؟ لِ ــن أنص ــه م ــون نفس ــامَم ال يك  م

فهل هناك قحٌط يف الرجال؟ ؟ 

ــ ــحقَّ ذا جــاءت وزوقــت بألفــاظ، ظاهرهــا إة نــا فتًا أهنَّ

حرفـت النـاس عـن مسـارهم ، أنيق وباطنهـا ضـالل عميـق

 .وأهلكت من مل يكن له بصريٌة بحيل هؤالء وأفعاهلم

*   *   * 

 

 

و ا  ة هي ما  

 امر ا ا   

ــىلٰ  ــة أشــخاص ع ــف مخس ــديو بتعري ــدأ الفي  حيــث يب

فـؤاد سـليم مـن أهـايل (وهـم ، م يعرضون أنفسهم للبيـعأهنَّ 

ار وخضـري صـباح الكنـاين وعـيل الزبيـدي الصـفّ ، الكاظمية

ــأ مهم عــىلٰ قــدِّ حيــث يُ  ،)البيــايت وعــيل اخلــزعيل  م بعــد أنهنَّ

بيـع  فلـم جيـدوا إالَّ   مـامقت هبم السـبل إلظهـار اإلضا

ــ ــدًا وأرّق ــثمن  أن اَء ملــن يشــرتهيم عــىلٰ أنفســهم عبي يــدفع ال

 .من خالهلا الصيحة ثُّ بَ حلساب إنشاء فضائية يُ 

 :ا قالوُه الكالم التايلوممَّ 

مـور ة الصـيحة مـن األُ قضيَّ : حيث يقول صباح الكناين

الصيحة تكون من  وأثبت أنَّ  ،يند القحطاالتي أشار  إليها السيِّ 

ـ ،خالل القنوات الفضـائية  ا رشط لقيـام اإلمـام املهـديوأهنَّ

 ّهو ) القحطاين(د كالم السيِّ  وأعتقد جازمًا أنَّ : يقول ، ثم



 ٣٥  ......  صفحته وقفة قصرية مع الفيديو الذي نرشه املدعو حيدر اجليزاين عىلٰ 

 أبذل كلَّ  ي أنـأت نفس هيَّ إّين  :يقول ثمّ  ، كالم أهل البيت

أكـون عبـدًا  أن ومسـتعدٌّ  ،...رطـما عندي من أجل هذا الشـ

 .ةألجل هذه القضيَّ 

يف عـامل   مام املهـديرين اإلـبشَّ : ارفيام يقول الصفّ 

ــ :وقــال ،الرؤيــا  رسرُت كثــريًا ألّين  ،...ل مــن ســيباعك أوَّ إنَّ

وســأكون مــن ،  ســأكون ســببًا يف قضــاء حاجــة اإلمــام

ويقصد  . سني للمنرب األعظم الذي ذكره أهل البيتاملؤّس 

 .خالهلا  الصيحةمن  ثُّ بَ به  الفضائية التي يُ 

الصــيحة  عنــدي يقــني أنَّ  :فــيام يقــول خضــري البيــايت

 .تكون من خالل منرب الفضائية

ــم ــن كالمه ــاطع م ــذه مق ــ ،ه ــو يرتكَّ ــىلٰ وه ــدَّ  ُز ع ة ع

 :هي ،نقاطٍ 

وقــد أجبنــا  ،الصــيحة فضــائية ال ســاموية نَّ أ: الً أوَّ 

 .)١(الً اس مفصَّ عنه يف هذا الكرّ 

ــاً  ــ نَّ أ :ثاني ــاين كالمــه ك ــتالقحط ــل البي ،  الم أه
                                                             

 ).٩ص (راجع ) ١(

 )لشيطانلفال تبيعوا أنفسكم (صيحة السامء ال الفضاء  ...................  ٣٦

ــ وقــد أثبتــوا هــم ،  مــام املهــديه الــيامين ووزيــر اإلألنَّ

وزيـر اإلمـام  ومـات، وأثبتنـا أيضـًا أنَّ  َل تِـه قُ قبل غـريهم أنَّـ

ســيكون  _  الــيامين وزيــر لإلمــام أنَّ  صــحَّ  إن _ه ويامنيّــ

 .عند ظهوره ال قبله بسنني طويلة

ــاً  ــأ :ثالث ــدون بحجّ هنَّ ــرم يعتق ــالم وال ــة األح ، ٰى ؤي

ـــلِّ  ـــول بك ـــن نق ـــوح ونح ـــرؤ إنَّ  :وض ـــالم وال  ٰى األح

ـ واملنامات إن رع ألشـار إليهـا ـة يثبـت فيهـا الشـكانـت حجَّ

 .نا ال نجد شيئًا من ذلكيف رواياهتم، ولكنَّ   ةاألئمَّ 

ـ ٰى لو كانـت الـرؤ ثمّ  مـور الـدين ًة يف أُ واملنامـات حجَّ

 شـخص فكـّل  فِلـَم بعـث اهللا األنبيـاء والرسـل؟ريعة ـوالشـ

فـال نحتـاج بعـد  ،هدايته يريـه منامـاً  سبحانه وتعاىلٰ اهللا  يريد

رسـلوا هلدايــة أُ  رين ألـف نبــّي ـئــة وأربعـة وعشــام ذلـك إىلٰ 

 .الناس

وا ا ا ّ ما  نّت؟  

ـــاهدنا ـــام ش ـــاهدتم ك ـــة األُ  أنَّ  ش ـــي  وىلٰ الوجب الت

ُل مثِّـعرضت للبيع هم جمموعٌة مـن الشـبّان، عرضـهم مـن يُ 



 ٣٧  ......  صفحته وقفة قصرية مع الفيديو الذي نرشه املدعو حيدر اجليزاين عىلٰ 

ت للبيـــع ألجـــل إنشـــاء القحطـــاين حيـــدر منشـــد مشـــتَّ 

ــ ــن  ٰى الفضــائية حتَّ ــن خالهلــا الصــيحة، ووضــع م ــن م يعل

لشــبّان وجيعلهــم مــن يشــرتي هــؤالء ا روط أنَّ ـضــمن الشــ

ــم إالَّ  ــتخدامه هل ــون اس ــب أن ال يك ــه جي ــدًا ل ــاً  عبي ، رشعي

ــ :وقــال فــيام قــال يشــرتيَن  ه جيــوز للعجــائز والعــوانس أنإنَّ

ــا يف أنَّ ـوجيــري الشــ، انء الشــبّ هــؤال االســتخداَم ال  رط هن

ونسـأهلم هنـا جمموعـة ، أن يكوَن فيام ليس فيـه سـخط اهللا بدَّ 

 :وهي، من األسئلة

ــة األُ : الً أوَّ  ــت الوجب ــبّ  وىلٰ إذا كان ــة للش ــل الثاني ان فه

 ؟..اتأو غريها تكون للشابّ 

ــاً  ــتُ  :ثاني ــي س ــة الت ــابّ يف الوجب ــا الش ــل ، اتباع فيه فه

ــنَّ  ــىلٰ متزوِّ  ه ــلن ع ــات وحص ــنَّ إ ج ــان  ذن أزواجه ــام ك ك

ط شـَرت ، أو سيُ وهـل وافـق آبـاؤهنَّ ، أبكـاراً  ان؟ أو هـنَّ الشبّ 

 قات؟من األرامل واملطلَّ  كوهننَّ 

*   *   * 

 )لشيطانلفال تبيعوا أنفسكم (صيحة السامء ال الفضاء  ...................  ٣٨

ــي أُ  ــذه يشٌء يف قلب ــرأون ه ــذين يق ــه لل ــد أن أقول ري

اء مـن فعـال هـؤالء رائحـًة  تشـّمون أّهيـا األعـزّ َال أ، الرسالة

ــِه ألــواٌن وألــوانٌ صــنَ مطــبٍخ عمــالٍق يُ  تقــودكم إىلٰ  مــن  ع في

ــ ، ســقاط مــذهب أهــل البيــتإأجــل  ام هبــت لــوٌن وكلَّ

 .عرضوا لونًا آخر للناظرين

ــ ــونأّهي ــاب أهــل البيــت ،ا املوال ــا أحب ــوا  ، ي كون

وانســبوها  ،لوا يف فعــاهلموتــأمَّ  ،مــن فتنــة هــؤالء حــذرٍ  عـىلٰ 

ــت ــل البي ــل ترو ، أله ــه ــبهن ــ هما تناس ــٌب ا أو أهنَّ عي

 وشذوٌذ وانحراف؟

   امر أ ال؟ ؟أ اة

لنجاتنــا طريقــًا، ويضــع   يضــع أهــل البيــت

 فيقـول أهـل البيـت، ه ينجينـاغريهم طريقًا آخر يزعمـون أنَّـ

 يقــول اآلخــرون بيــنام، ال تســتعجلوا، تــأّنوا ،انتظــروا: 

ــر اإل ــنا ليظه ــع أنفس ــل فلنب ــامفلنعج ــ ، م روا ـفيخس

 . ة أهل البيتفسهم ويكسبوا مذمَّ ماهلم وأن



 ٣٩  ......  صفحته وقفة قصرية مع الفيديو الذي نرشه املدعو حيدر اجليزاين عىلٰ 

فتُجيبنـــا  ؟بـــعالطـــريقني نتَّ  نســـأل أيَّ  لنـــا أن حيـــقُّ 

 .. روايات أهل البيت

كنـت عنـد أيب عبـد : قـال ،فعن عبد الـرمحن بـن كثـري

 ،جعلنـي اهللا فـداك: فقـال ، يوعنده مهـزم األسـد اهللا 

يـا «:  فقـال؟ هذا األمر تنتظرونـه فقـد طـال علينـا ٰى مت

ـــونكـــ ،مهـــزم ـــا  ،وهلـــك املســـتعجلون ،ذب املتمنّ ونج

 .)١(»لينا يصريونإو ،موناملسلِّ 

 عن قول اهللا  وسأل عبد الرمحن بن كثري أبا عبد اهللا

 :�
َ
وهُ  أ

ُ
ِجل

ْ
ْستَع

َ
ال �

َ
ُر اِهللا ف

ْ
�
َ
:  فقـال، ]١: النحل[ أ

 .)٢(»...ال تستعجل به أن أمر اهللا  ،هو أمرنا«

ــد ــن يزي ــابر ب ــن ج ــة ع ــ ،ويف رواي ــاقرع :  ن الب

ــاموات واألرضأُ « ــكنت الس ــا س ــكنوا م ــوا  ،س أي ال خترج

ـإ َال أ ،أمـركم لـيس بـه خفـاء فـإنَّ  ،حـدٍ إ عىلٰ   ا آيـة مـن اهللاهنَّ

 ـإ َال أ ،ليست من الناس  ٰى ا أضـوء مـن الشـمس ال ختفـهنَّ
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 )لشيطانلفال تبيعوا أنفسكم (صيحة السامء ال الفضاء  ...................  ٤٠

ـفإ ؟!تعرفـون الصـبحأ، وال فـاجر برٍّ  عىلٰ  ا كالصـبح لـيس هنَّ

 .)١(»ه خفاءب

أمرنـا بالسـكون   مـاماإل أنَّ كيـف  ٰى فها أنـت تـر

ام هـو أمـر اهللا نَّـإفلـيس األمـر بيـدنا  ،ما سـكنت السـاموات

 .ال نستعجل به أمرنا أن ،سبحانه وتعاىلٰ 

فيجيـب  ؟كيـف نعـرف هـذا األمـر :وقد يقـول قائـل

ـنَّ أ  اإلمام ه أضـوء مـن الشـمس، ه لـيس بـه خفـاء، وأنَّ

ــ ــبحوأنَّ ــ ،ه كالص ــىلٰ  ٰى وال خيف ــرٍّ ٍ ع ــاجر ب ــمّ  .وال ف ــول  ث يق

اهللا ولــيس هــذا األمـر اإلهلــي هــو آيـة مــن  إنَّ  : اإلمـام

نا لنشــرتي فضــائيات، نبيــع أنفســ مــن النــاس، ال نحتــاج أن

ــط أن ــاج فق ــ نحت ــع ن، وأنذعِ ُن ــمع ونطي ــي نس ــذه ه ، ه

ــيس أن ــواالة، ول ــدعًا يف  امل ــة وب ــات رشعي ــب خمالف نرتك

 .الدين

*   *   * 
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