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 اإلهداء

 ..  وإمام املتقنيوحدين ويعسوب الدين املسيد  إىل

 ..واحلق اليقني والنور املبني 

 ..أبي طالب عليه أفضل الصالة والسالم  اإلمام علي بن.. أسد اهلل الغالب  

قبوله من عبدك احلقري املقصر  أهدي هذا اجلهد القليل املتواضع بني يدك يا موالي راجياً
بنك الشريد الطريد املظلوم إمامي وسيدي وموالي أمحد احلسن عليه احبقكم وبالدفاع عن 

 .أفضل الصالة والسالم
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 املقدمة

  واملهديني وسلم تسليما   األئمةل حممد آوصلى اهلل على حممد و  ،العاملني احلمد هلل رب
 .كثريا  

 .( )﴾زَُهوقاْ َْكانَْْال َباِطلَِْْإنْ ْال َباِطلَُْْوزََهقَْْال َحقْ َْجاءَْوُقلْ ﴿ :قال تعاىل

هدانا اهلل، احلمد هلل الذي عرفنا بالنور  نأال لو  نهتديلاحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا 
 ،كثريا    احلمد هلل كما يستحق محدا   ،أمجعنياملبني واحلق اليقني حججه صلوات اهلل عليهم 

نسأل  ،نتصدى لدحض الباطل والدفاع عن حجج اهلل وخلفائه يف أرضه لناعجاحلمد هلل الذي 
 .بأيدينا يأخذ نأاهلل 

رجعية حممود يف موقع مدعي امل أحد الكتب املنشورة بعد ما اطلعت على، حبول اهلل وقوته
قمت على أدلة الدعوة اليمانية املباركة، وهم يفتخرون به،  نه ردأيتصور أتباعه والذي الصرخي 

جمرد  ، بلية أو رواية على هذه الدعوةآب مل أجد ردا   ولكين ،الكتاب واطلعت عليه سحبب
اإلمام زين  قالكما متاما   رائهم الباطلة، من عقوهلم الناقصة وآناشئ وكالم فارغ  سفسطة
 .(الباطلةْواآلراءيصابْبالعقولْالناقصةْْدينْاهللْالْنْ إ) :Xالعابدين 

 ؛تركوا طريق اهلداية واحلق نهؤالء املنخدعني الذي على نتحسروحنن  األسفومع كل 
 :يقول Xالصادق  اإلمام ن  أومتسكوا بالرجال وبأقوال الرجال رغم  ل حممد آو  ا  حممد

ْمنْ) ْدينه ْالرجالْأفواهمنْأخذ ْزالتْْ،الرجالْزلته ْمنْالكتابْوالعترة ْدينه ومنْأخذ
ْيزل ْولم ن آالقر  افنحمد اهلل سبحانه وتعاىل الذي جعلنا متمسكني بالثقلني ومه ،(الجبال

 .الصالة والسالم أفضلوالعرتة الطاهرة عليهم 

 اإلماممحد احلسن وصي ورسول أ اإلمام إن   :الناس أيهافمن هذا املنطلق نقول لكم 
ن واملرسلو  األنبياءبه  جاءتمبا  وجاءكم األمرأحكم عليكم  Xوعود املهدي واليماين امل
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لذلك ، حممد  آلن وروايات آللقر  ةموافق وأدلته ،التسليم وأمتالصالة  أفضلعليهم  واألئمة
ما إأن يكون ردهم  املباركة اليمانيةيردوا على هذه الدعوة  أنالذين يريدون  املخالفنيمن  مىنتن
على  السالفة األممردهم كرد  أن  كما  ،ونتحداهم بذلك ا مل يتحقق أبدا  رواية، وهذ أو يةآب

 .همئأنبيا

 .واحلمد هلل وحده وحده وحده

 اإلبراهيميعلي  خالشي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 واملهديني وسلم تسليما   األئمةل حممد آوصلى اهلل على حممد و  ،واحلمد هلل رب العاملني

 :الوقفة األوىل
  املدعوا أمحد إمساعيل كاطع مدعي العصمة الكاذبة) :يف مقدمته( لركايبا)قال املدعو 

 .(والدعوة الباطلة املشوهة الذي أراد حرف الناس عن جادة الصواب

 :ردْعليهي

 والتهجم التهمكيل وختتار هنج املفلسني عرب  العاص بن اال تتخذ يا ركايب طريقة جدك 
من  إليه كون عنده دليل يستندفالذي يقطع على بطالن شخص البد أن ي ،على اآلخرين

 أدلةتدحض  آية أورواية ل بالذكر تطرقهذا التافه حىت مل ي وسبحان اهلل كتاب ،ن والعرتةآالقر 
 أمره عندما( نه اهلللع) إبليسوهذا هو منهج  ،طرح شبهاتواكتفى ب ،الدعوة اليمانية املباركة
دليل من اهلل  إىلومل يستند  ،(خري منهأنا )دم فأىب وقال برأيه أن يسجد آلاهلل سبحانه وتعاىل 

 .خري منه أنتقال له  جمرد عقله ورأيه ،دمآخري من  بأنهسبحانه وتعاىل 

فالذي يرد على  ،هؤ وأوصيابه أنبياء اهلل ورسله  جاءتمبا  جاءكم Xمحد احلسن أ فاإلمام
عليهم أفضل  صياءواألو واملرسلني  األنبياء أدلةيرد على  هو قطعا   Xأمحد احلسن  اإلمامأدلة 

  .الصالة والسالم

بدليل مل  جاءكمهل  ،ببدعة Xمحد احلسن أ اإلمام جاءكمهل  :(ركايب)يا  أسألكوأنا 
به خلفاء اهلل يف  جاءتملا  متاما   ا  أم جاء موافق ،هؤ وأوصيااهلل ورسله  أنبياءبه نيب من  يأت  
أمحد احلسن  اإلمامة الطاهرة بأن ن والعرت آتقدم الدليل القاطع من القر  أنعليك اذن،  !؟ أرضه
X  املهدي  اإلمامغري مرسل من قبلX. 

امسه  محد احلسن بأن  أ اإلمامال تستحون عندما تنادون وتسمون جد أ :آخر أمرمث 
 يف كتابك على أن دليال  ( ركايب)يا  أنت قدمتهل  ،من أين لكم الدليل على ذلك ،(اطعك  )
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، وهذا هو ديدنكم الكذب تشاءصنع ما اال تستحي ف إذا كنتولكن !! ؟ (كاطع)جده امسه 
 .بشيطنتكم وعقولكم العفنة بأن هذه الدعوة باطلة وخداعهمعلى ذقون الناس البسطاء 

  .(الصواب ةحرف الناس عن جاد) :مث قولك

قال هلم اقطعوا  أم ؟مثال   لناس تربئوا من آل حممد لقال  Xأمحد احلسن  اإلمامهل 
 !!!ه على الناس ؟؟اهلل وخلفاؤ  أوجبهااليت  األمورعليهم احلج وغريها من ؟ أم منع  الصالة

 ،(يا ركايب)نتم من الشيطان أولكن  ،ل حممد آملاذا هذا العناد والتكرب واخلبث على 
 ا  أصبحت جندي اآلن وأنت إبليسهذا هو ديدن جنود  ،لو كنتم من اهلل لسمعتم كلمات اهلل

 .شهادي فضحكم يوم بعد يوم على رؤوس األمد هلل الذواحل .اللعني إبليس حتت أمرة

* * * 

 :الوقفة الثانية
كاطع أدعى أنه   إمساعيلصاحب الدعوة املزعومة املدعو أمحد ): (الركايب)املدعو  يقول

املصداق الذي ينطبق على اليماين املوعود، وكل ما ادعاه من هذه الناحية هو جمرد أكذوبة 
ملغرر هبم، فنقول هلذا الشخص وبكل وضوح إن املصداق الذي وافرتى وطرح على الناس ا

غريك ألن كل دعوة بدون  آخريدعيه ويتبناه شخص  أنادعيته أي اليماين املوعود من املمكن 
 .(دليل باطلة وما  ادعيته ال دليل عليه فأصبح مدعاك واضح البطالن وال دليل عليه

ْ:ردْعليهي

إنكم والعجب كل العجب  ،الدعوة اليمانية املباركة أدلةغري مطلع على ( ركايب)أنت يا 
 .بدليل يأت  مل  Xأمحد احلسن  اإلمامتنادون وتصرخون بأن 

 Xمحد احلسن أ اإلمامكل دعوة بدون دليل باطلة هذا كالم صحيح، ولكن دعوة   ،نعم
بعد  الدعوة بأدلةالتفصيل  يأيتأمحد احلسن عليه وسوف  اإلماماليت جاء هبا  باألدلةحمكمة 

 .الرد على الشبهات اليت طرحتها يف كتابك
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يدعيه ويتبناه  أنإن املصداق الذي ادعيته أي اليماين املوعود من املمكن ) :أما قولك
( ركايب)لك يا  هأوجهوهذا هو السؤال الذي  ،هذه هي مصيبتكم( غريك آخرشخص 

ن دليل شرعي بع معلى هذا السؤال جبواب علمي نا جتيبوا أن وأحتداكمولصاحبك الصرخي 
فكيف تعرف ومتيز اليماين  ،نه اليماين املوعودأيدعي  لو جاء ثالث أشخاص كل   ،من الثقلني

 لرايات يف عصر الظهور املقدس ؟؟؟نه أهدى اأبنصرته وبيعته و  وأمرنال حممد آالذي واعدنا به 

 ،م غري صحيحنه اليماين فكالأعلى  مل يقدم دليال   Xمحد احلسن أ اإلمام ن  أقولك ب أما
 .من الثقلني أنه اليماين املوعود األدلةبل قدم عشرات 

ْفيْواحدة،ْسنةْفيْوالخراسانيْواليمانيْالسفيانيْخروج: )... X الباقر اإلمام عن
ْكلْمنْالبأسْفيكونْ،بعضاْ ْبعضهْيتبعْالخرزْكنظامْنظامْواحد،ْيومْفيْواحد،ْشهر
ْ؛هدىْرايةْهيْاليماني،ْرايةْمنْأهدىْرايةْالراياتْفيْوليسْناواهم،ْلمنْويلْوجه،
ْمسلم،ْوكلْالناسْعلىْالسالحْبيعْحرمْاليمانيْخرجْفإذاْصاحبكم،ْإلىْيدعوْألنه
ْفمنْعليه،ْيلتويْأنْلمسلمْيحلْوالْهدى،ْرايةْرايتهْفإنْإليهْفانهضْاليمانيْخرجْوإذا
 .( ) ...(مستقيمْطريقْوإلىْالحقْإلىْيدعوْألنهْ؛النارْأهلْمنْفهوْذلكْفعل

 :Xيقول السيد أمحد احلسن 

 أن   يعين وهذا(: النار أهل من فهو ذلك فعل فمن عليه يلتوي أن ملسلم حيل ال) :أوال  .. ]
 عنه إعراضهم إن حبيث الناس على حجة شخص يكون فال ،إهلية والية صاحب اليماين
 الوالية حابأص وهم أرضه يف اهلل خلفاء من كان إذا إال وصاموا صلوا وإن جهنم يدخلهم
 .واملهديني واألئمة واملرسلني األنبياء من اإلهلية

 أو املستقيم والطريق احلق إىل والدعوة(: مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو أنه) :ثانيا  
 حق من خيرجهم أو باطل يف الناس فُيدخل خيطأ ال الشخص هذا أن   تعين املستقيم الصراط

 حتديد يف فائدة احلد أو القيد هلذا يصبح املعىن وهبذا ،العصمة منصوص معصوم نهإ أي
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( مستقيم طريق وإىل احلق إىل يدعو) الكالم هلذا آخر معىن أي افرتاض أما ،اليماين شخصية
 اليماين لشخصية حدا   وال قيدا   يكون فال فائدة بال  منهم الكالم هذا جيعل نهإف

 .ذلك من  وحاشاهم

 منصوص ومعصوم أرضه يف اهلل حجج من حجة اليماين إن   :ا  وثاني أوال   يف تقدم مما النتيجة
 حممد الرسول بعد احلجج ن  أ الداللة القطعية والنصوص املتواترة بالروايات ثبت وقد العصمة،

 معصوم األرض يف هلل حجة وال عشر اإلثين املهديني وبعدهم  عشر اإلثين األئمة هم 
 .السماء رساالت موخت الدين وكمال النعمة متام وهبم غريهم

 مهديا ، عشر واإلثىن X املهدي اإلمام وبقي ا  إمام عشر أحد  منهم مضى وقد
 عشر األحد نأل ؛املهديني أول اليماين يكون أن فالبد X املهدي اإلمام إىل يدعو واليماين
 متأخرين ويأتون ،( )﴾َعِليمْ َْسِميعْ َْوالل هُْْبَ ع ضْ ِْمنْ ْبَ ع ُضَهاُْذرِّي ةْ ﴿ ولده من هم بعده مهديا  
 هو املهديني أول أن   والثابت ،اإلهلي العدل دولة يف هم بل X املهدي اإلمام ظهور زمن عن

 بداية يف X املهدي باإلمام املؤمنني أول وهو X املهدي اإلمام ظهور زمن يف املوجود
 شخص حصرين هنا ومن.  اهلل رسول وصية يف ورد كما للقيام القاعدة لتهيئة وحتركه ظهوره
 .مهديا   عشر اإلثين من األول باملهدي اليماين

 محدأ فامسه ،بالتفصيل ومسكنه وصفاته امسه  البيت أهل روايات بينت األول واملهدي
 وقال ،أنوفهم ورغم عليهم قهرا   إسرائيلي عنه يقولون الناس ن  إ أي ،إسرائيل أي اهلل عبد وكنيته
 فقد عناه وما أمرين فقد أمره فما إسرائيل مسيا اهلل عبد وأنا أمحد مسيا) : اهلل رسول
 .( )(عناين

 ،ثرأ األمين خده ويف ،البصرة من وهو ،عشر وثالثة مائة الثالث أول هو األول واملهدي
 وصية وفيه ،النبوة ختم ظهره ويف ،X عمران بن موسى كجسم وجسمه ،حزاز رأسه ويف

 يكون ظهوره أول وعند ،واإلجنيل والتوراة رآنبالق األئمة بعد اخللق علمأ وهو ، اهلل رسول
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 خليفة نهإف فبايعوه رأيتموه إذا :فقال شابا   ذكر مث ..) : اهلل رسول قال ،شابا  
  .( )يف كتاب املتشاهبات  Xانتهى، وللمزيد راجع متام قوله  [...( )(املهدي

ْفيْْاهللْرسولْقال): قال ، املؤمنني أمري عن ،آبائه عن ،X اهلل عبد أيب عن
ْفأملىْ،ودواةْصحيفةْاحضرْ،الحسنْأباْياْ:Xْلعليْوفاتهْفيهاْكانتْالتيْالليلة
ْثناإْبعديْسيكونْنهإْ،عليْياْ:فقالْ،الموضعْهذاْإلىْانتهىْحتىْوصيتهْْاهللْرسول
 وساق ،إمامْعشرْاإلثنيْأولْعليْياْفأنتْ،مهدياْ ْعشرْثناإْبعدهمْومنْإماماْ ْعشر

ْمحمدْآلْمنْالمستحفظْدْمْحْمْابنهْإلىXْْالحسنْوليسلمها :قال نأ إىل احلديث
ْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،مهدياْ ْعشرْثناإْبعدهْمنْيكونْثمْ،إماماْ ْعشرْثناإْفذلكْ

ْاهللْعبدْوهوْأبيْواسمْكاسميْاسمْأساميْثالثةْلهْ،المهديينْأولْابنهْإلىْفليسلمها
 .( )( المؤمنينْأولْوهوْ،المهديْالثالثْواالسمْحمدأْو

عقلوا افتدبروا و  ،حكموا القضيةأ ل حممد آو  آخرممكن أن يدعيه شخص  اآلنفكيف 
وهذا هو رسول من إمامكم املهدي حممد بن احلسن العسكري فال ترفعوا  ،يا أويل اللباب

 .سيوفكم بوجه إمامكم وابن إمامكم املهدي عليه أفضل الصالة والسالم

* * * 

 :الوقفة الثالثة
 أن نه أي اليماين من املعصومني علما  أال يوجد أي دليل يثبت لنا ) :(الركايب)يقول املدعو 

سالم اهلل عليهم )املعصومني وأمهم الزهراء  واألئمة باألنبياءفقط وفقط  اختصتالعصمة 
 .(اإلطالقوال يوجد معصوم بعدهم على ( أمجعني

 :ردْعليهي
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بكالم  بانشغالكمالطاهرين  على كالم اطالع وقلة ،هذا الكالم نابع عن جهل مركب
وكل   ،Xاملهدي  اإلمامواهلل وتاهلل أصبحتم فريسة ألقالم أنصار  ،وغريهم وأفالطون أرسطو

  ركايب ونعطيك وسوف نعلمك يا ،شاء اهلل كلمة وكل حرف تكتبونه سوف تندمون عليه إن
 .ينفعك وأن تقبل كالمهم  أنحممد عليهم أفضل الصالة والسالم عسى  آلكالم 

 ،العابدين سيد الثفنات ذي أبيه عن ،الباقر أبيه عن ،حممد بن جعفر اهلل عبد أيب عن - 
ْفيْْاهللْرسولْقال: )قال ، املؤمنني أمري أبيه عن ،الشهيد الزكي احلسني أبيه عن

ْفأمالْ،ودواةْصحيفةْأحضرْ،الحسنْأباْياْ:Xْلعليْوفاتهْفيهاْكانتْالتيْالليلة
ْإثناْبعديْسيكونْنهإْ،عليْيا:ْفقالْ،الموضعْهذاْإلىْىانتهْىحتْوصيتهْْاهللْرسول
ْاهللْسم اكْ،إمامْعشرْثنياإلْأولْعليْياْفأنتْ،مهدياْ ْعشرْإثناْبعدهمْومنْإماماْ ْعشر
ْاألعظمْوالفاروقْاألكبرْوالصديقْالمؤمنينْوأميرْالمرتضىْعلياْ ْسمائهْفيْتعالى

ْأهلْعلىْوصييْأنتْ،عليْياْ.غيركْدألحْاألسماءْهذهْتصحْفالْ،والمهديْوالمأمون
ْلمْمنهاْبرئْفأناْطلقتهاْومنْغدا ًْ ْلقيتنيْثبتهاْفمنْنسائيْوعلىْوميتهمْحي همْبيتي
ْالوفاةْحضرتكْفإذاْ،بعديْمنْأمتيْعلىْخليفتيْوأنتْ،القيامةْعرصةْفيْأرهاْولمْترني

ْالحسينْابنيْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،الوصولْالبرْالحسنْابنيْإلىْفسل مها
ْالثفناتْذيْالعابدينْسيدْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،المقتولْالزكيْالشهيد

ْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،الباقرْمحمدْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،علي
ْذافإْ،الكاظمْموسىْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،الصادقْجعفرْابنهْإلى

ْمحمدْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،الرضاْعليْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرته
ْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،الناصحْعليْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،التقيْالثقة

ْمحمدْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،الفاضلْالحسنْابنهْإلىْفليسل مها
ْْ.إماماْ ْعشرْإثناْفذلكْ،محمدْلآْمنْالمستحفظ
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ْأولْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،مهدياْ ْعشرْإثناْبعدهْمنْيكونْثم
ْ،وأحمدْاهللْعبدْوهوْأبيْسماْوْكاسميْسماْأساميْثالثةْلهْ،(المهديين)ْالمقربين
 .( )( المؤمنينْأولْوهوْ،المهديْالثالثْواالسم

ما هي  نإذ والزهراء  مةئواأل باألنبياءمة فقط صالعحصرت  إذا ،(ركايب)أخربين يا 
وهل ؟؟  املهدي  اإلمامهي احلكمة من أن حيكموا بعد أبيهم  وما ،وظيفة املهديني 

اهلل سبحانه وتعاىل  يأمروهل  غري معصوم ؟ األرضاهلل سبحانه وتعاىل ينصب حجة على هذه 
 ،(فقط وفقط) بكلمة أتيت نأيشخص غري منصب من قبله وغري معصوم ؟؟؟ فمن  إطاعةب
ملاذا  ،حممد  آلال ختافون أ !؟ ال ختافون حممد أ ،ال ختافون اهلل سبحانه وتعاىلأ

حممد  آليدل على أنك ال تعرف معىن العصمة من  الكالموهذا  !؟ حترفون الكلم عن موضعه
 .البيت  أهلوعلى كل حال سوف نعلمك وخنربك بذلك عن طريق  ،

ْوليستْ،معصوماْ ْإالْيكونْالْمناْاإلمام): قال ،(عليهما السالم) سنياحل بن عليعن 
 .( ) (منصوصاْ ْإالْيكونْالْولذلكْبهاْفيعرفْالخلقةْظاهرْفيْالعصمة

 يكون ال اإلمام إن  : "قولكم ما  معىن: احلكم بن هلشام قلت): قال األشقر، حسني حدثنا
ْباهللْالممتنعْهوْالمعصوم: فقال ،كذل عن Xاهلل  عبد أبا سألت: فقال ؟" ا  معصوم إال
ِْصَراطْ ِْإَلىُْهِديَْْفَ َقدْ ْبِالل هِْْيَ ع َتِصمَْوَمن﴿ :وتعالىْتباركْاهللْوقالْاهلل،ْمحارمْجميعْمن

َتِقيمْ   .( )( ( )﴾م س 

 أبيه عن علي، بن حممد أبيه عن حممد، بن جعفر أبيه عن جعفر، بن موسى حدثين: قال
ْظاهرْفيْالعصمةْوليستْ،اْ معصومْإالْيكونْالْمناْماماإل): قال ، احلسني بنعلي 

ْفيعرف  معىن فما اهلل، رسول ابن يا: له فقيل. اْ منصوصْإالْيكونْالْولذلكْبهاْالخلقة
ْالقيامة،ْيومْإلىْيفترقانْالْالقرآنْهوْاهللْوحبلْاهلل،ْبحبلْالمعتصمْهو: ؟ فقال املعصوم
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ْال ُقر آنََْْهَذاِْإنْ ﴿ :اهللْقولْوذلكْاإلمام،ْىإلْيهديْوالقرآنْالقرآنْإلىْواإلمامْيهدي
ِدي َومُِْْهيَْْلِل ِتيِْيه   .( )( ( )﴾َأق  

 من جهة وهلا ،اهلل حمارم عن باهلل االعتصام: هي العصمة] :Xاحلسن  أمحد السيد يقول
 - هذه واحلال - إنسان فكل .التوفيق وهي سبحانه الرب من وجهة اإلخالص، هي العبد
 وصلوا قد فهم إخالصهم، مقدار هو احلجج  به ميتاز وما العصمة، قابلية تهفطر  يف مودع

 حيصنهم ا  حصن وهلم عليهم النازل يكون التوفيق أن درجة إىل وتعاىل سبحانه هلل باإلخالص
 قد إليه يصري وما إنسان كل ومآل يعرف احلقائق من أن ميتازون احلجج ا  أيضو . اهلل حمارم عن
 من مهنخيرجو  وال ضالل يف الناس ال يدخلونهنم أل إتباعهم؛ جبوأو  عصمتهم على نص
 .( ) [هدى

 رواية على تعليقا   قال( اهلل رمحه) املرتضى السيد: اهلامش يف األنوار حبار كتاب من أيضا  
 X املهدي موت عند التكليف بزوال النقطع إنا: )قال ،...( بعده من والقوام القائم)... 
 التسمية عن ذلك خيرجنا وال أهله ومصاحل الدين حبفظ يقومون أئمة بعده يبقى أن جيوز بل

 عن بذلك فانفردنا شافيا   بيانا   ذلك بي نا وقد ،إمامتهم نعلم أن كلفنا ألنا ؛عشري باإلثين
 .( )( غرينا

 املفيد الشيخ تلميذ أنه فخرا   ويكيفه املتقدمني علمائنا أكابر من( اهلل رمحه) املرتضى والسيد
، فأشار هذا العامل اجلليل إىل أن املهديني والفضل بالعلم له تشهد الشيعة وكل( اهلل رمحه)

رمحه )حجج  وإهنم أئمة صلوات اهلل عليهم أمجعني وحنن مأمورين بطاعتهم كما عرب السيد 
فحجج هلل وخلفاء هلل  ،(X املهدي موت عند التكليف بزوال النقطع إنا)بقوله  (اهلل

يف مصادر الشيعة املعتربة وهذا ما يعرفه  الروايات الواردة عنهم  معصومني كما أشارت
مجيع العلماء وتبني لنا هنا من قول السيد املرتضى رمحه اهلل بأن املهديني عليهم أفضل الصالة 

  .(رمحه اهلل)والسالم بأهنم حجج أي معصومني مفرتضي الطاعة كما أشار السيد 
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والفقهاء رمحهم  البيت  وأهل كرمي ورسول اهلل ن الآخالفت القر ( ركايب)يا  وأنت
فتدبر الكالم  ،الصالة والسالم أفضلعليهم  واألئمة األنبياءفقط  املعصومني أن اهلل بادعائك

 تأتون اآلننتم أو  ،أكل عليها النقاش وشرب اإلشكاالتوهذه  ،(الركايب)قبل نطقه أيها 
 Xمحد احلسن أ اإلمامقعنا وأقرأ كتب موا إىلذهب ا اتالشبهتطرح  أنفقبل  ،وتناقشون

ومعاوية وغريهم ضد منهج أهل  بن العاصا أجدادكموكتب أنصاره بتمعن وال تركب ما ركبه 
 .البيت عليهم أفضل الصالة والسالم

* * * 

 :الوقفة الرابعة
 ".اليماين من خلفاء اهلل على أرضه إن  " :حيث يقول املدعي) :(الركايب)يقول 

ن الكرمي إىل اعتماد الدليل والربهان العلمي وليس اخلياالت آالقر  كما يدعو: نقول
 يكونا أنفهل يصح  ،(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني) :قال تعاىل ،واملنامات واألحالم
 ؟؟؟؟؟ األرضيف نفس الوقت على  خليفتان

( ليهما السالمع)احلسني  واإلماماحلسن  اإلمامنقول وبكل تأكيد ال يصح ذلك ألن 
 معا   هلاهل تسلمت اخلالفة  Xا معصومان ولكن بعد استشهاد أبيهما أمري املؤمنني مهكال
 إمامني إىلهذا بالنسبة  ،اخلليفة واحد يف زمنه أنوهذا دليل على  ،Xلألمام احلسن  أو

 فهل أن اخلالفة تعطى هلما معا   ،غري معصوم واآلخرإذا كان أحدهم معصوم  ففكيمعصومني 
املهدي  اإلمامن إففي حالة ظهور اليماين املوعود ف ،مام املعصوم مفرتض الطاعةتعطى لإل أم
موجود وهو خليفة اهلل على أرضه وال يوجد خليفة يف زمنه ( عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف)

ن اخلالفة إيف حال وجود الغيبة وعدم انتهاءها ف أما ،الغيبة انتهاءهذا حالة ظهوره املقدس بعد 
فهو الذي يكون خليفة اهلل  اإلطالقعلى  األعلمون بيد من ينوب عنه وهو املرجع تك اإلهلية
 (.أرضهيف 

 :ردْعليهيْو
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ينكرون ملكوت السماوات  ناءأعدااحلمد هلل الذي جعلنا نؤمن مبلكوت السماوات وجعل 
حيث استهزئوا  Xيف زمن نيب اهلل يوسف  املألمثل ( ركايب)فمثلك يا  ،الشيطانبويؤمنون 

اَلمْ َْأض َغاثُْْقَاُلواْ ﴿ :خربنا اهلل تعاىل يف حمكم كتابه العزيزأرؤيا وقالوا عنها كما بال نَُْْوَماَْأح  َْنح 
اَلمِْْبَِتأ ِويلِْ واحلمد هلل الذي جعلنا نقتدي بسيدنا ونبينا . فمثلك مثلهم ،( )﴾ِبَعاِلِمينَْْاأَلح 
 .Xيوسف 

اليوم  فأنت ، واألوصياءرسلني وامل األنبياءوالرؤيا اليت تسخر منها هي من أدلة 
والرؤيا  .(ركايب)عن اهلل سبحانه وتعاىل يا  سخرت بدليل خلفاء اهلل يف أرضه فأين تذهب غدا  

  .هي دليل لتشخيص مصداق خليفة اهلل يف أرضه

 .(؟؟؟؟؟ األرضخليفتان يف نفس الوقت على  يكونان يصح أفهل ) :أما قولك

 مثل وجود حممد  ،ن يف نفس املكان والزمانليفتايوجد خ ،نعم :اجلواب وبكل بساطة
 .األمورحىت على أبسط  اطالعكموهذا سؤالك يدل على سفهكم وعدم  Xوعلي 

 أخربنا: قال ،إبراهيم بن حممد حدثنا: قال ،امسه ذكر أصحابنا بعض عن حممد، بن علي
 حدثين: قال ،طالب أيب بن علي بن العباس بن اهلل عبيد بن إمساعيل بن حممد بن موسى
  النيب إىل يوما   أسلم أم جاءت): قالوا ، آبائه عن ،أبيه عن موسى، بن زيد بن جعفر
 والساعة احلوائج بعض يف خرج :فقالت ، اهلل رسول عن فسألتها سلمة، أم منزل يف وهو
 ،اهلل رسول يا وأمي أنت بأيب: أسلم أم فقالت ، جاء حىت سلمة أم عند فانتظرته ،جييء
 بعد ووصي حياته يف وصي له كان فموسى ووصي، نيب كل وعلمت الكتب قرأت قد إين

ْحياتيْفيْوصييْ،أسلمْأمْيا: هلا فقال ؟ اهلل رسول يا وصيك فمن عيسى، وكذلك موته،
 بيده ضرب مث .وصييْفهوْهذاْفعليْفعلْمنْ،أسلمْأمْيا:ْلهاْقالْثمْواحد،ْمماتيْوبعد
: قال مث خبامته، طبعها مث عجنها، مث الدقيق، شبه فجعلها هبأصبع ففركها األرض من حصاة إىل
 أمري فأتيت عنده، من فخرجت .مماتيْوبعدْحياتيْفيْوصييْفهوْهذاْفعليْفعلْمن
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 مث .أسلمْأمْياْنعم: قال ؟  اهلل رسول وصي أنت وأمي أنت بأيب :فقلت X املؤمنني
 .( )....(  خبامته وختمها نهاعج مث الدقيق، كهيئة فجعلها ففركها حصاة إىل بيده ضرب

 ،لوط إبراهيمووصي  ،ووصي عيسى مشعون الصفا ،وصي موسى يوشع بن نون وأيضا  
 أن يصل بكم احلال أنكم جتهلونوهذه طامة كربى  ،وغريهم عليهم أفضل الصالة والسالم

مثلكم سبحان اهلل  ،(ركايب)ما هذا اجلهل يا  .الناس البسطاءحىت اليت يعرفها  األمور وضحأ
 X علي اإلمامسيدنا وموالنا  فإذا ،تبعوا عائشة ومل يفرقوا بني الناقة واجلملامثل القوم الذين 

وهذا ما قالته الروايات  ،بتلى بسبعني معاويةأ Xأمحد احلسن  فاإلماممبعاوية واحد  يبتلأ
 .عنهم 

فهنا استداللك  (عليهما السالم)احلسن واحلسني  اإلماملة تسليم اخلالفة وقضية أمس أما
 Xعلي  اإلمامالناطق، ففي زمن  واإلمامالصامت  اإلمامتفرق ببني  ال نكأل ؛غري صحيح

احلسن  اإلمامكذلك مع   ،Xعلي  اإلماموالناطق هو  ا  صامت Xاحلسن  اإلمامكان 
 .عنهم  الروايات ناطق كما وردت واآلخرصامت  احدمهأفواحلسني 

عجل اهلل تعاىل فرجه "املهدي  اإلمامن إاملوعود ف ففي حالة ظهور اليماين) :أما قولك
موجود وهو خليفة اهلل على أرضه وال يوجد خليفة يف زمنه هذا حالة ظهوره املقدس  "الشريف
 .(الغيبة انتهاءبعد 

 اووجود اليماين واملهدي عليهم ،بطاعة ونصرة اليماين املوعود مأمور أنتولكن  ،نعم
بل  ،ا  ليس حبجة وليس ممهد Xاليماين  أن  يعين  الالوقت أفضل الصالة والسالم يف نفس 

مام هو ممهد رئيسي لإل Xاليماين املوعود  أن  وبينت لنا  أوضحت Xالباقر  اإلمامرواية 
وفعل ما فعل وهو  اإلنسانوامللتوي عليه من أهل النار، يعين لو صلى وصام  ،Xاملهدي 
فراجع   ،عليه ات وهو غري مؤمن به وملتو  م إنالنار  فمصريه Xللسيد اليماين  غري موال  

ت افصهي  كتاب دراسة يف شخصية اليماين للشيخ ناظم العقيلي وفقه اهلل وسوف تعرف ما
 .X السيد اليماين

                                                           

 .499ص  ج: الشيخ الكليني -الكافي  - 
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تكون بيد من ينوب عنه وهو املرجع  اإلهليةن اخلالفة إالغيبة وعدم انتهاءها ف) :قولك أما
 (.أرضهاهلل يف فهو الذي يكون خليفة  اإلطالقعلى  األعلم

يريدون معرفة احلق أن ينظروا  نأرجو من الناس العقالء الذي ،حسبنا اهلل ونعم الوكيل
مل نقدم  بأننا نتم تتهموناأو  ،يقول املرجع خليفة اهلل يف أرضه( الركايب) األمر،ويتمعنوا يف هذا 

 ،ت الواضحةوالبينا واآليات األحاديثرغم كل  Xمحد احلسن أ اإلمام ةحقيأعلى  دليال  
يا هلا من مصيبة كربى وقعت هبا يا  ،بدليل Xأمحد احلسن  اإلمام يأت  تقولون مل ومع ذلك 

أمل أقل لك أن مرجعك  ،هفيالذي أوقعت نفسك  املأزقمن هذا  تنجوكيف   ،(ركايب)
ويرد  ا  ملاذا مل يصدر كتاب؟  أين هو ،Xاملهدي  اإلمامفريسة ألقالم أنصار  الصرخي جعلكم

جده مثل  هولكن مثل ،له باملرصاد Xالدعوة وسوف ترون أسود أمحد احلسن  أدلةى به عل
 األشهادعلى رؤوس  الفتضاحه جتنبا  فكان امتناعه عن الرد جيدا  يعرف ذلك وهو بن العاص ا

رد عليه يف كتاب  Xالسيد أمحد احلسن  ن  ذلك فإغم وبر  ،فيما لو كتب وصدر منه رمسيا  
تصدى الشيخ ناظم العقيلي كذلك و  وبني جهله املخزي، Xس شيء من تفسري سورة يون

 .وغريه أيضا   (اإلفحام) كتابه  للرد عليه يف أيضا  

 حبد ذاته عجز وهزميةأليس عدم الرد  ،الصرخي عن نفسه افعمل يد ملاذا ،أسألوا أنفسكم
الدعوة أدلة  إىل اإلنصافولو مرة واحدة وانظروا بعني  أنفسكمأنصفوا  !إن كنتم عاقلني ؟
أن   وزعمه( كايبالر ) كفوا عن التقول جبهل وهوى، وليس آخره ما مسعناه مناليمانية املباركة، و 

ال رواية وال  عليه، مل تقدم دليال   وأنتال تستحي من قولك هذا أ !! املرجع خليفة اهلل يف أرضه
  !!؟ قرآنيةية آ

 ،حممد آلمص مقام يسمحون لكم بتق Xاملهدي  اإلمام وأنصارتكتب  أنتتوقع هل 
وهذه أسئلة لك إن كنت  .األشهادوسوف نفضحكم على رؤوس  ،واهلل وتاهلل لن نقبل أبدا   ال

 :متلك هلا جوابا  

 !!!؟؟ Xاملهدي  اإلمامعن  ا  نواب أنفسهم ملراجعكم حق تنصيب أعطىمن الذي 

  !!!أين النص على ذلك ؟؟و ذلك ؟  X اإلمامهلم  أجازهل 
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 !!الوثنية ؟ أمريكابدميقراطية  Xهدي امل اإلمامبل قهل ي

يوجبون االنتخابات على الناس ومل  ،Xاملهدي  اإلمامهذا حال من يدعون النيابة عن 
أن  النتثبتوا  أنأنت ومراجعك ( ركايب)ونتحداكم يا  ،على ذلكواحدا   شرعيا   يقدموا دليال  

 .االنتخابات واجبة بدليل شرعي على ذلك

* * * 

 :الوقفة اخلامسة
املعجزة اليت يأيت هبا كل نيب، إعجازها مع ما يشتهر  إن طبيعةجيد ) :(الركايب)يقول املدعو 

اليت  العصىمبعجزة  أتى Xنيب اهلل موسى  فمثال  ... فيه عصره من العلوم والفنون املختلفة 
السحرة املشهورين يف ذلك العصر، مما أعجزهم عن  أكابرتلقف السحر، حبيث أنه حتدى 

... يصنعون  نوااك ماالرد ما لبثوا وانصاعوا له ساجدين وتبدد حلم فرعون وبطل ية إمكان
بأذن اهلل، حيث  وإحياء املوتى  واألبرصكانت معجزته هي إبراء األكمه   Xوكذلك عيسى 

علماء وأطباء عصره عن  عجزكان الشائع يف ذلك العصر من الفنون والعلوم هو الطب ف
مبعجزته اخلالدة، اليت حارت هبا العقول، وأصابت  جاء نبينا  كذلك... جمارات ما جاء به 

، ما عجز ويعجز واإلعجازالذي حيتوي على البالغة ... الكرمي  القرآنالبلغاء بالذهول، وهي 
 انك ن عصره ، وذلك أل...عنه البشر مهما بلغوا من مراتب الرقي واحلكمة والبالغة 

عن جماراته وعجز و ن الكرمي صعق البلغاء ودهشوا، آاء القر فلما ج ،(البالغة)يشتهر هبذا العلم 
 واإلمامةومبا أن املعجزة دليل على النبوة ... ومل يستطيعوا الرد عليه ولو بأية واحدة ... العلماء 
هذه املعجزة من الرمحن أم  أنوالفقه وهل  األصولفما هي معجزتك يف عصر تسوده  إذن... 

 األنبياءحتمل أي صفة من الذين حيملون املعجزات وهم  شيء من الشيطان فبما أنك ال
لك  حجة الوما تدعيه مل تقم الدليل عليه بل كالم فارغ  أنت إذن( سالم اهلل عليهم أمجعني)

 (.اآلخرينفيه على 

 :ردْعليهي
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فهذا  ،أنفسهممبا ألزموا به  ألزموهميكون الرد من باب  أن أمجلوما  ،أدينكمن فمك 
 2 بن فاطمة والكتاب يقدمه سيده الصرخي صارجع ياخي يف كتابه الصر  أصحابحد أ

نظروا أين موقع اعنده هي املعجزة ف األصولوجعل  يهبم الصرخالناس الذي غرر  أرجو
كون للمعصوم يور املقدس فاألمر واحلكم سهيف وقت الظ :الثاين]: حيث يقول ،اآلنالصرخي 
X، صل حيؤالء ومن املتعني إن القتل ال همثل ف وقتل يوضع الس إىلات يوقد أشارت الروا

ذكرت ما ذكرت خلطورة املوقف  وخدعوا الناس به هين الذي تسرتوا بيإال بعد خلع الزي الد
 ثيح العلماء من نياملخادع ومن النجف نفس ومن Xتكرر مع املعصوم يوعظمته ألنه س

حاججة طرحي
ُ
ن آوبالقر ( ه  وآله وسلميلى اهلل علص)وبالنيب األكرم  اءيوباألنب باهلل  واملناظرة امل

 رجعي رمبا اهب لنا عالقة وال عقائد ابأهن اظرة تردنللم الدعوة ذهه ثلم إن دكنع الواضح من
ن إودعوتك للعقائد وال حاجة لنا بالعقائد ف "رجع يا بن فاطمة هذه عقائدا"معىن،  إىل مقوهل

 .خبري واألصولالدين والفقه 

حىت يأيت النجف فيخرج  Xيقدم القائم ): قال ،Xبد اهلل وبإسناده رفعه إىل أيب ع
إليه من الكوفة جيش السفياين وأصحابه، والناس معه، وذلك يوم األربعاء فيدعوهم ويناشدهم 

إىل آخر ما  -من حاجين يف اهلل فأنا أوىل الناس باهلل : حقه وخيربهم أنه مظلوم مقهور ويقول
ث شئت ال حاجة لنا فيك، قد خربناكم واختربناكم ارجع من حي: فيقولون -تقدم من هذه 

من املسلمني  فإذا كان يوم اجلمعة يعاود فيجئ سهم فيصيب رجال  . فيتفرقون من غري قتال
فإذا نشرها احنطت عليه  قد قتل فعند ذلك ينشر راية رسول اهلل  فيقتله فيقال إن فالنا  

صحابه فيمنحهم اهلل أليهم هو و مالئكة بدر فإذا زالت الشمس هبت الريح له فيحمل ع
أكتافهم ويولون، فيقتلهم حىت يدخلهم أبيات الكوفة، وينادي مناديه أال ال تتبعوا موليا وال 

  2ج :العالمة اجمللسي - حبار األنوار. (يوم البصرة Xجتهزوا على جريح ويسري هبم كما سار علي 
 .22  - 23 ص

ك قد خربناك واختربناك يف  حاجة لناث جئت اليا ابن فاطمة ارجع من حيقولون يفس
 [.مهقتليف..... ر النجف هم على ظيهف فيضع السيف
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محد احلسن أاملهدي وابنه السيد  اإلمامأول من حارب الصرخي وهبذا الكالم أصبح 
ارجع من حيث جئت  Xاملهدي  اإلمامرسول لوقال  األصولبحيث برز  ،(عليهما السالم)

 .خبري واألصولن الفقه إال حاجة لنا بك ف

( الركايب) و أصحابه،وكتب   كتب سيده  ومل يقرأ حىتمضحوك عليه ( الركايب) أن اعتقد
ركب مركب  ألنه ؛Xمحد احلسن أوابنه السيد  Xاملهدي  اإلمامحلرب  اليوم جندي مهيأ

 .بهذا من جان باألصول،سيده الصرخي حيث يطلب معجزة 

 يعرف به مجيع خلفاء اهلل يف ا  رئيسي دليال   تليس عجزةامل أن هو( ركايب)يا  اآلخرانب اجلو 
 .القرآنية واآلياتيف الروايات  هذايوجد  الإذ اخلليفة باملعجزة،  يأيت أن ليس ضروريا  و  ،أرضه

نَُْْوَماْبِبَ ي َِّنةْ ِْجئ تَ َناَْماُْهودُْْيَاْقَاُلواْ ﴿ :قال تعاىل ِلكََْْعنْآِلَهِتَناْبَِتارِِكيَْنح  نَُْْوَماْقَ و  َْنح 
ِمِنينََْْلكَْ  .( )﴾ِبُمؤ 

 إبراهيم أو نوح هبا جاء معجزة عن يتحدث مل القرآن نإف ،أما أنبياء اهلل نوح وإبراهيم
 لصحة إثبات وليست األنبياء لدعوة تأييد املعجزة الن ،صدقهما إلثبات( ليهما السالمع)

  .القرآنيةيات هذا من جانب اآل الدعوة

ال يعرف إال عن  اإلمام يعطينا رواية تقول بأن   أنوسيده ( الركايب) أحتدىأما الروايات فأين 
نعرف خلفائه بالقانون الذي وضعه  أنطريق املعجزة، بل الذي ورد لنا على اهلل سبحانه وتعاىل 

 .ن الكرميآلنا سبحانه وتعاىل بالقر 

 فيه جعل الذي األول اليوم تاريخ حول للجميع املتيقن والقدر] :قال السيد أمحد احلسن
 :هو أرضه يف له خليفة اهلل

 .وإبليس  املالئكة مبحضر أرضه يف خليفته نهأو  دمآ على نص اهلل إن   - 
 .كلها األمساء مهعل   X ادم اهلل خلق أن بعد - 
 .آلدم بالسجود وإبليس املالئكة الوقت ذلك يف يعبده كان من اهلل أمر مث - 

                                                           

 .94: هود - 
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َر ضِِْْفيَْجاِعلْ ِْإنِّيْلِل َمالِئَكةِْْرَب كَْْقَالََْْوِإذْ ﴿ :تعاىل قال َعلُْْقَاُلواَْخِليَفةْ ْاأل  ِْفيَهاْأََتج 
ِفكُِْْفيَهاْيُ ف ِسدَُْْمنْ  َماءََْْوَيس  نُْْالدِّ ِدكَُْْنَسبِّحَُْْوَنح  ْالَْماَْأع َلمُِْْإنِّيْقَالََْْلكََْْونُ َقدِّسُِْْبَحم 

َماءَْْآَدمََْْوَعل مَْْ#ْتَ ع َلُمونَْ َس  َماءِْْأَن ِبُئوِنيْفَ َقالََْْمالِئَكةِْالْ َْعَلىَْعَرَضُهمْ ْثُمْ ُْكل َهاْاأل  ْبَِأس 
 .( )﴾َصاِدِقينَُْْكن ُتمْ ِْإنْ َْهُؤالءِْ

 .( )﴾َساِجِدينََْْلهُْْفَ َقُعواُْروِحيِْمنْ ِْفيهَِْْونَ َفخ تَُْْسو ي  ُتهُْْفَِإَذا﴿

ُجُدواْلِل َمالِئَكةِْْقُ ل َناَْوِإذْ ﴿ َْأم رَِْْعنْ ْفَ َفَسقَْْنِّْال جِِْْمنََْْكانَِْْإب ِليسَِْْإال َْْفَسَجُدواْآِلَدمَْْاس 
لَِياءََْْوُذرِّي  َتهَُْْأفَ َتت ِخُذونَهُْْرَبِّهِْ  .( )﴾َبَدالْ ْلِلظ اِلِمينَْْبِئ سََْْعُدوْ َْلُكمْ َْوُهمْ ُْدوِنيِْمنْ َْأو 

 يف اهلل وخليفة الناس على احلجة ملعرفة وتعاىل سبحانه اهلل قانون هي الثالثة األمور هذه
 األول، اليوم منذ خليفته ملعرفة وتعاىل سبحانه اهلل ةسن قانون ثالثال األمور وهذه ،أرضه

 .الساعة وقيام الدنيا انقضاء إىل اإلهلية السنة هذه وستمضي

اْال ِذينَِْْفيْالل هُِْْسن ةَْ﴿     .( )﴾تَ ب ِديالْ ْالل هِِْْلُسن ةَِْْتِجدََْْوَلنْ ْقَ ب لُِْْمنْ َْخَلو 

 .(2)﴾تَ ب ِديالْ ْالل هِِْْلُسن ةَِْْتِجدََْْوَلنْ ْقَ ب لُِْْمنْ َْخَلتْ َْقدْ ْال ِتيْالل هُِْْسن ةَْ﴿

 عمال فيه شيء أي أو سفينة أو مزرعة أو مصنع ميلك إنسان أي وببساطة نهأ كما
 ستعم   وإال باالسم عليه ينص أن والبد ،يرئسهم منهم شخصا   هلم يعني أن البد فيه له يعملون
 وإال يرجو ما ليحقق بطاعته يأمرهم أن والبد ،لهموأفض أعلمهم يكون أن البد كما ،الفوضى

 فكيف. السفه إىل احلكمة فسيجانب الثالثة األمور هذه من أي يف اإلنسان هذا رقص   نإف
 .( ) [!!املطلق؟ احلكيم وهو الثالثة األمور هذه من أي ترك اهلل على الناس جُيَّوز

* * * 
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 :الوقفة السادسة
( عجل اهلل تعاىل فرجه)املهدي  اإلمامن الوصاية من قبل إهل ) :(الركايب)يقول املدعو 

املهدي على  اإلمامفوصاية  ،وقسطا   وقبل أن ميالها عدال   األرضحتققت قبل أن حيكم هو يف 
من خيلفه من ولده هذا على أساس الروايات  إىلأساس الروايات تتحقق بعد وفاته أي تنتقل 

وعلى هذا  األولبنه املهدي أ إىلدي الوفاة فليسلمها امله اإلمامحضر  إذاالواردة اليت تقول 
وهبذا اللحاظ ( عجل اهلل تعاىل فرجه)املهدي  اإلمامتوىف  إذاالوصاية ال تتحقق إال  إنالنحو 

املهدي هو على قيد احلياة وهو خليفة اهلل على أرضه  اإلمامينتفي مضمون هذه الوصية ألن 
 (.وجورا   ظلما  كما ملئت   وعدال   والذي ميالها قسطا  

 :ردْعليهيْو

 عن ،العابدين سيد الثفنات ذي أبيه عن ،الباقر أبيه عن ،حممد بن جعفر اهلل عبد أيب عن
ْالليلةْفيْْاهللْرسولْقال: )قال ، املؤمنني أمري أبيه عن ،الشهيد الزكي احلسني أبيه

ْاهللْرسولْفأمالْ،ودواةْصحيفةْأحضرْ،الحسنْأباْياْ:Xْلعليْوفاتهْفيهاْكانتْالتي
Xْْفقالْ،الموضعْهذاْإلىْانتهيْحتىْوصيته ْعشرْإثناْبعديْسيكونْنهإْ،عليْيا:
ْتعالىْاهللْسم اكْ،إمامْعشرْثنياإلْأولْعليْياْفأنتْ،مهدياْ ْعشرْإثناْبعدهمْومنْإماماْ 

ْوالمأمونْاألعظمْوالفاروقْاألكبرْوالصديقْالمؤمنينْوأميرْالمرتضىْعلياْ ْسمائهْفي
ْحي همْبيتيْأهلْعلىْوصييْأنتْ،عليْياْ.غيركْألحدْاألسماءْهذهْتصحْالفْ،والمهدي

ْأرهاْولمْترنيْلمْمنهاْبرئْفأناْطلقتهاْومنْغدا ًْ ْلقيتنيْثبتهاْفمنْنسائيْوعلىْوميتهم
ْإلىْفسل مهاْالوفاةْحضرتكْفإذاْ،بعديْمنْأمتيْعلىْخليفتيْوأنتْ،القيامةْعرصةْفي

ْالزكيْالشهيدْالحسينْابنيْإلىْفليسل مهاْالوفاةْضرتهحْفإذاْ،الوصولْالبرْالحسنْابني
ْفإذاْ،عليْالثفناتْذيْالعابدينْسيدْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،المقتول
ْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،الباقرْمحمدْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرته
ْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،الكاظمْموسىْابنهْىإلْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،الصادقْجعفر

ْ،التقيْالثقةْمحمدْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،الرضاْعليْابنهْإلىْفليسل مها
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ْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،الناصحْعليْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذا
ْ،محمدْآلْمنْالمستحفظْمحمدْبنهاْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،الفاضلْالحسن
ْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،مهدياْ ْعشرْإثناْبعدهْمنْيكونْثمْ،إماماْ ْعشرْإثناْفذلك

ْاهللْعبدْوهوْأبيْسماْوْكاسميْسماْأساميْثالثةْله(ْالمهديين)ْالمقربينْأولْابنهْإلى
 .( )( المؤمنينْأولْوهوْ،المهديْالثالثْواالسمْوأحمد

وهذا  ،(املؤمنني أولهو )محد املوجود بالوصية املقدسة أ أن   إىل سة أشارتاملقدالوصية 
 .Xاملهدي  اإلماممن يؤمن بظهور  أولأمحد هو  أن  يدل على 

 بعض من املراد هذا بل ،الروايات من العديد يف العبارة هبذه تكلموا ل حممد آو 
 :البيان وإليك ،القرآنية اآليات

َْوَخرْ ْدَك اْ َْجَعَلهُْْلِل َجَبلِْْرَب هَُْْتَجل ىْفَ َلم ا... ﴿: X وسىم نبيه عن حكاية تعاىل قال
ِمِنينََْْأو لَُْْوأَنَاْ ِْإلَي كَْْتُ ب تُُْْسب َحاَنكَْْقَالََْْأفَاقَْْفَ َلم اَْصِعقاْ ْموَسى   ملقصود ما ولنرى ،( )﴾ال ُمؤ 
 .تفسريها يف جاءت اليت الروايات طريق عن وذلك الشريفة اآلية هذه يف( املؤمنني أول) من

ِمِنينََْْأو لَُْْوأَنَاْ ﴿ :X موسى اهلل نيب قول تفسري يف X علي اإلمام فعن : قال ،﴾ال ُمؤ 
 .( ) (األعلىْبالمنظرْوأنتُْترىْوالَْترىْبأنكْالمقرينْأولْوأنا)... 

َْوأَنَاْ ﴿ :X موسى اهلل نيب قول تفسري يف قال طويل حديث يف X الرضا اإلمام وعن
ِمِنينََْْأو لُْ (ْالمؤمنينْأولْوأنا)ْ،قوميْجهلْعنْبكْمعرفتيْإلىْرجعتْ:يقول: )... ﴾ال ُمؤ 

 .( )...( ُترىْوالَْترىْبأنكْمنهم

 اإلميان إىل السبق غري( املؤمنني أول) تفسري يف نيالروايت هاتني من تفهمون ماذا فرببكم
ْأول: )... X الرضا الق حيث الثانية الرواية يف وخصوصا   ،إليه والرجوع تعاىل باهلل

                                                           

 .31  – 37 ص: الطوسي -الغيبة  - 
 .24 : األعراف -4
 .464ص: للخزاز القمي - األثركفاية  -4
 . 44ص 4ج: للطبرسي -االحتجاج  -2
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 وأول رؤيتك سألوا الذين قومي من املؤمنني أول أنا أي ،(ُترىْوالْترىْبأنكْمنهمْالمؤمنين
 .تُرى ال بأنك وسابق مقر

َْأو لَُْْوأَنَاْ ِْإلَي كَْْتُ ب تُُْْسب َحاَنكَْْقَالََْْأفَاقَْْفَ َلم ا﴿: 8 اهلل قول يف عباس ابن وعن
ِمِنينَْ  بأنك املؤمنني أول وأنا رؤية أسألك أن من إليك تبت سبحانك: يقول): قال ،﴾ال ُمؤ 

 .( )( تُرى وال ترى

 أمري هبا وصف عندما( املؤمنني أول) العبارة هذه معىن يف بالفصل  اهلل رسول جاء وقد
 املؤمنني أمري وصف معىن أن    الرسول بني   املؤمنني ألمري احلاسدون يتأوهلا ال فلكي ،املؤمنني
 وليس  حممد النيب بنب وة واإلقرار واإلسالم اإلميان إىل سبق من أول أي ،املؤمنني أول بأنه
 معىن أي املؤمنني أول بأنه املهدي اإلمام وصي حق يف  اهلل رسول قول وتأويل ،آخر معىن
 .X املهدي اإلمام بدعوة واإلقرار اإلميان إىل السبق

 .( )( وإسالماْ ْيماناْ إْنالمؤمنيْأولْأنت: )X لعلي قال نهأ  الرسول عن

ْبيْآمنْمنْأولْأنت: لعلي يقول  اهلل رسول مسعت: )قال ،X ذر أيب وعن
 .( )( وصدق

ْالمسلمينْوأولْ،إيماناْ ْالمؤمنينْأولْأنتْ،عليْيا: )X لعلي  الرسول وقال
 .( )( موسىْمنْهارونْبمنزلةْمنيْوأنتْ،إسالماْ 

ْ،عليْيا: )X طالب أيب بن لعلي  اهلل رسول قال: قال ،عباس بن اهلل عبد وعن
ْمثلهنْأحدْليسْخصالْبسبعْفتخصمْتخاصمْإنك ْ،إيماناْ ْمعيْالمؤمنينْأولْأنت:

 .(2) (... اهللْبآياتْوأعلمهمْ،جهاداْ ْوأعظمهم

                                                           

 .1  ص: ، التوحيد 63ص: قللصدو -االمالي  - 
 .4هامش    9ص 4ج: للمحقق الخوئي -مصباح الفقاهة  -4

 .91ص: ذخائر العقبى -4
 .43ص: لمنتجب الدين بن بابويه -حديثاً  األربعون -2
 .41 ص: اإلرشاد -9
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 السبق هو بأنه( املؤمنني أول) معىن على  الرسول يؤكد وغريها الروايات هذه كل ففي
 ميانا  إ) أو( إميانا  (: )املؤمنني أول) بعد يقول دائما   ولذلك ،ارواإلقر  والتصديق اإلميان إىل
 جعل األخرية الرواية يف وخصوصا   ،(وصدق يب آمن من أول) أو ،(ميانا  إ معي) أو ،(سالما  إو 

 فهل ،يغلب فال X املؤمنني أمري هبا حياجج اليت احلجج من( املؤمنني أول) صفة  الرسول
 على يدل ال( املؤمنني أول) بأنك فيك الرسول قول إن   ؤمننيامل ألمري يقول أن ألحد يصح
 !!! آخر معىن على يدل رمبا بل وصدقه به آمن من أول أنك

 كالم بأن   احلسن أمحد السيد على االعرتاض يصح ال كذلك ذلك يصح ال كان فإذا
 أول على ليد ال ،(املؤمنني أول) بـ ووصفه املهدي لإلمام األول الوصي حق يف  اهلل رسول
( املؤمنني أول) عبارة من املراد أن   يتضح وهبذا. وينصره X املهدي اإلمام ويصدق يؤمن من
 أن   من يثبت وهبذا ،والنصرة واإلقرار والتصديق اإلميان يف السابقني أول هي والسن ة القرآن يف

 أي ،املؤمنني أول بأنه X املهدي لإلمام وصي أول وصف يف  الرسول كالم من املقصود
 مولودا   يكون أن البد وهبذا ،الزمان آخر يف X املهدي اإلمام بقيام ويصدق يؤمن من أول
 .عليه الوصف هذا إطالق ليصح X املهدي اإلمام قيام قبل

وموسى  ،وعلي وهذا ما حصل مع رسول اهلل  ،فوجود الوصي مع احلجة ال مانع منه
ولوط عليهم أفضل الصالة والسالم،  اهيموإبر  ،فاوعيسى ومشعون الص ،ووصيه يوشع بن نون

املهدي عليه أفضل  اإلمامقبل  الروايات اليت أشارت بوجود ممهد ورسول من ا  كثري   أن  رغم 
 :ومنها رواية ،الصالة والسالم

ْواحدة،ْسنةْفيْوالخراسانيْواليمانيْالسفيانيْخروج: )... X الباقر اإلمام عن - 
ْكلْمنْالبأسْفيكونْ،بعضاْ ْبعضهْيتبعْالخرزْكنظامْنظامْواحد،ْيومْفيْواحد،ْفيْشهر

ْ؛هدىْرايةْهيْاليماني،ْرايةْمنْأهدىْرايةْالراياتْفيْوليسْناواهم،ْويلْلمنْوجه،
ْمسلم،ْوكلْالناسْعلىْالسالحْبيعْحرمْاليمانيْخرجْفإذاْصاحبكم،ْإلىْيدعوْألنه
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ْفمنْعليه،ْيلتويْأنْمسلملْيحلْوالْهدى،ْرايتهْرايةْفإنْ ْإليهْفانهضْاليمانيْخرجْوإذا
 .( ) ...( مستقيمْطريقْوإلىْالحقْإلىْيدعوْألنهْ؛النارْأهلْمنْفهوْذلكْفعل

 وأوما - الشعابْهذهْبعضْفيْغيبةْاألمرْهذاْلصاحبْيكون) :X الباقر عن - 
ْحتىْمعهْكانْالذيْالمولىْأتىْخروجهْقبلْكانْإذاْحتى - طوى ذي ناحية إىل بيده
ْفيقولْأصحابه،ْبعضْيلقى ْفيقولونْ؟ْهاهناْأنتمْكم: :ْفيقولْ،رجالْ ْأربعينْمنْنحو:
ْيأتيهمْثمْمعه،ْلناويناهاْالجبالْبناْناوىْلوْواهلل:ْفيقولونْ؟ْصاحبكمْرأيتمْلوْأنتمْكيف

ْبهمْفينطلقْإليهم،ْلهْفيشيرونْعشرة،ْخياركمْأوْرؤسائكمْإلىْأشيروا:ْويقولْالقابلةْمن
 .( )( تليهاْالتيْالليلةْويعدهمْصاحبهم،ْيلقواْحتى

ْيا: فقال X احلسني على بيده ضرب مث... ) :طويل خرب يف  اهلل رسول قال - 
ْولدْمنْوظلماْ ْجوراْ ْملئتْكماْوعدالْ ْقسطاْ ْاألرضْيمألْالذيْأمتيْمهديْسلمان،

: قال. عالمْوصيْإمامْيليهْالذيْأبوهْوصي،ْبنْوصيْعالم،ْبنْعالمْإمام،ْبنْإمام.ْهذا
ْ؛كلهمْأجورهمْمثلْلألول.ْمنهْأفضلْأبوه: قال ؟ أبوه أم أفضل املهدي اهلل، نيب اي: قلت
 .( ) (بهْهداهمْاهللْألن

ْأهلْمناْبرجلْمحمدْلآلْاهللْأتاحْفالن،ْبنيْملكْانقضىْفإذا) :X علي عن - 
ْباسمهْعرفهْالْنيإْواهللْالرشا،ْْحكمهْفيْيأخذْوالْبالهدى،ْويعملْ،بالتقىْيسيرْ،البيت

ْقسطاْ ْفيمألهاْاستودعْلماْالحافظْالعادلْوالشامتينْالخالْذوْيأتيناْثمْ...ْأبيهْاسمْو
 .( ) (وعدالْ 

ْاألرضْيتركْأنْمنْوأعظمْأجلْاهلل): قال ،X اهلل عبد أيب عن ،بصري أيب عن -2
ْليسْ،محمدْأباْيا :قال. إليه أسرتيح مبا فاخربين ،فداك جعلت :له قلت. عادلْإمامْبال

ْانقرضْفإذاْ،ملكهمْينقضيْحتىْملكْفالنْبنيْلولدْدامْماْأبداْ ْاْ فرجْمحمدْأمةْترى
                                                           

 .462ص :الغيبة للنعماني - 
 .17 ص: لنعمانيلغيبة ال -4
 .245ص: نصار األتحقيق محمد باقر  -كتاب سليم بن قيس  -4
 .35 ص: للكوراني -الممهدون  -2
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ْيأخذْوالْ،بالهدىْويعملْ،بالتقىْيسيرْ،البيتْأهلْمناْبرجلْمحمدْآللْاهللْأتاحْملكهم
ْالعادلْوالشامتينْالخالْذوْيأتيناْثمْ،أبيهْواسمْباسمهْألعرفهْإنيْواهللْ،الرشاْحكمهْفي

 .( )( وظلماْ ْجوراْ ْالفاجرْمألهاْكماْوقسطاْ ْعدالْ ْألهايمْاستودعْلماْالحافظ

* * * 

 :لوقفة السابعةا
وعلى الناس االحتياط بني فتاوى " :ماذا تسمي قولك عندما تقول) :(الركايب)يقول املدعو 
السيد اخلميين، والسيد حممد باقر الصدر، والسيد حممد حممد صادق : ثالث علماء هم

 فاألوىلم ال ؟ فاالجتهاد والتقليد له أدلته الشرعية والعقلية املثبتة له، فهل هذا تقليد أ "الصدر
حجية منها فال يكتفي تبيان  أقوىويأيت بأدلة تكون  األدلةللمدعي أن يثبت بطالن هذه 

 (....وبال دليل على ذلك ... البطالن، بسفسطة الكالم والبهتان 

 :ردْعليهي

 : Xالسيد أمحد احلسن  كالمهذا نص  

 .هنعمائ وعظيم هئبال على هلل احلمدو  الرحيم الرمحن اهلل بسم]

 الدنيا يف جناهتم فيه ملا البالغة وحجته األقوم اهلل صراط إىل مضى فيما املسلمني أرشدت
 إىل X املهدي اإلمام أرسلين أن وبعد باطل، اآلن التقليد ن  إ قلت فيما وقلت ،واآلخرة
 يل والرجوع خاصة الفقه يف به والعمل االحتياط إىل لمنياملس وأحلت أمجعني والناس املسلمني
 .الكرمي القرآن وآيات الدين وأصول العقيدة أمور من عليهم اشتبه ما هلم ألبني

 لريشدوهم العلمية احلوزة طلبة إىل املؤمنون رجع وكلما وسبيله االحتياط عن السؤال وكثر
 .األمور عليهم صع بوا االحتياط طريق إىل

                                                           

 .1  ص: اإلسالمبشارة  - 
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 اهلل روح السيد :هم ،علماء ثالث فتاوى بني االحتياط إىل املسلمني أُرشد ينإف ولذا
 يف( مقاماهتم اهلل أعلى) الصدر صادق حممد حممد والسيد ،الصدر باقر حممد والسيد ،اخلميين
.  األطهار لهآو   للنيب الشريفة والسنة الكرمي القرآن إىل فيها استندوا اليت فتاواهم
 .وحده هلل واحلمد

 محد احلسنأ

 .[2   / صفر /2 

 Xأصبحتم حترفون الكلم عن موضعه وال تنقلون كالم اإلمام أمحد احلسن  ،سبحان اهلل
 .على رؤوس اإلشهاد حكميتبني فضتحىت  نصا  

 األقوم اهلل صراط إىل مضى فيما املسلمني أرشدت) :Xأمحد احلسن  اإلماميقول : أوالْ 
  .(باطل اآلن التقليد ن  إ قلت فيما وقلت ،واآلخرة الدنيا يف جناهتم فيه ملا البالغة وحجته

ل آحممد و  إىلاملسألة وقال التقليد باطل، وأرشد الناس  أهنى Xأمحد احلسن  اإلمامفهنا 
أما تقليد املعصوم واألخذ عنهم  ،عنهم عليهم أفضل الصالة والسالم واألخذ حممد 

الشيخ الطوسي والشيخ املفيد  فعله سابقا   وهذا ماعليهم السالم فهذا واجب وملزم للجميع 
والشيخ نعمة اهلل اجلزائري والشيخ الكليين وغريهم رمحهم اهلل ممن يفتون الناس بكالم آل حممد 

 إىل فيها استندوا اليت فتاواهم يف) وضح يف كالمه وقال  Xفالسيد امحد احلسن 
 ا  تبني األمر وأصبح واضح ،ذنإ .( األطهار وآله  للنيب الشريفة والسنة الكرمي القرآن
 Xأمحد احلسن  واإلمام (الركايب)س بالرأي واالجتهاد كما توهم الفتوى بالرواية وليوهو 

 .فال تتصيد باملاء العكر ،(ركايب)د غري املعصوم يا أبطل عقيدة تقل

 نياملسلم وأحلت أمجعني والناس املسلمني إىل X املهدي اإلمام أرسلين أن وبعد): ثانياْ 
 العقيدة أمور من عليهم اشتبه ما هلم ألبني يل والرجوع خاصة الفقه يف به والعمل االحتياط إىل

 .(الكرمي القرآن وآيات الدين وأصول
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مرسل من قبل  ألنهيف الفقه والعقائد  X إليه األمةارجع  Xمحد احلسن أ اإلمامهنا 
بن افدعوا عنكم لغة  ،نقول غريه الوهذا منهجنا و  ،املهدي عليه أفضل الصالة والسالم اإلمام
 عليكم هلم قال مث... إليه  الرجوع وهو للحق أرشدهم هو .هذه املرة لن تنفعكم ن  أل ؛العاص

 أن ممكن االحتياط أن   هلم فبني   ،االحتياط لةأمس الناس على احلوزة طلبة فصعب ،االحتياطب
 ،بشرط ولكن ،علماء الثةث فتاوى بني يكون( احلق عن الناس يبحث أن حني إىل) يكون
 األمرفقط، وهذا  والسنة للقرآن فيها استندوا اليت فتاواهم بني تكون أنوهو  واضح والشرط

فيه كما بينته الروايات عنهم عليهم أفضل  إشكالوهذا ال  ،Xيعترب التقليد للمعصوم 
 .السالم وأمتالصالة 

 فاألوىللشرعية والعقلية املثبتة له، فاالجتهاد والتقليد له أدلته ا) :(ركايب)قولك يا  أما
حجية منها فال يكتفي تبيان  أقوىويأيت بأدلة تكون  األدلةللمدعي أن يثبت بطالن هذه 

 .(...وبال دليل على ذلك ... البطالن، بسفسطة الكالم والبهتان 

 ن والعرتة على وجوب التقليد يف زمنآأين الدليل الشرعي املثبت من قبل القر  ،يا للعجب
كتاب الصرخي )تقرأ  أنالغيبة الكربى للفقهاء، ال أقول غري قول واحد لك وللصرخي والناس 

ورد  ،األشهادللشيخ ناظم العقيلي وفقه اهلل الذي فضح به الصرخي على رؤوس ( يف امليزان
 .يومنا هذا إىلعلى كتاب املنهاج الواضح وال يوجد رد من قبل الصرخي 

الدليل العقلي فهو عليكم وليس  أماالشرعي املثبت على ذلك،  أين الدليل( ركايب)يا  إذن
جوابه ف ،املختص أومسألة الطبيب أي للناس البسطاء  دائما  تذكرونه املثل الذي  ن  أل ؛لكم

 وبقية ،Xاملعصوم  اإلمامهو  باملائةئة اجنايت وحيايت م يضمنالطبيب الذي واضح فإن  
 أنعسى  Xاملعصوم  اإلمامالعالج من  تأخذ أن( ركايب)فأنصحك يا  ،الناس كلها مرضى
خرب أمنها كما  يأخذ تضل من الرجال اليت أفواهمن  األخذصوابك وترتك  إىليشفيك وترجع 

 .ل حممد عليهم أفضل الصالة والسالمآن حممد و الطاهرو 

* * * 



 11................................................. البيان الشايف يف أدلة اليماني 

 :الوقفة الثامنة
ليت ليس هلا معىن واضح ا اآلياتإنا اعلم باملتشاهبات إي  :قال) :(الركايب)يقول املدعو 

وهذا ترجيح من غري  اآلخرادعى ترجيح ملعىن على  إنفهذا شيء حمتمل أنه كاذب فيه ألنه 
الكرمية  اآليةنه خالف ما يدعيه ألن ظاهر أالغامضة تثبت  باآليات انه يعلم أومرجحات 

ألة العلم ن مسإو  تأويلهتقول أولئك الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
 (.ي شخص لعدم وجود الضابطة فيهاأيدعيها  أنباملتشاهبات هي مسألة قدمية ومن السهل 

 :ردْعليهيْو

وأمركم عجيب تدعون أنكم أصحاب علم وما شابه ذلك،  ،اهلراء الذي تتكلم بههذا  ما
 موأنت األمورأبسط جيهل عني الذي لال إبليس اىلعلم مستند  ،نعم !؟ أنتمأي علم تدعونه 

خبصوص علم احملكم  البيت  أهلمعروف من خالل روايات  أمرفهذا  ،جنود عنده
 القرآن؛ يف سؤال أي عن لإلجابة استعداده عن Xاحلسن  أمحد السيد أعلن وقد ،واملتشابه
 أن املسلمني علماء مجيع وحتدى منسوخا ، أو ناسخا   متشاهبا ، أو حمكما   باطنا ، أو ظاهرا  
 واحد سؤال على جييبوا أن حتداهمفقد  ذلك من وأكثر ،القرآن يف نو اؤ يش سؤال أي يسألوه
 .أعقاهبم على ونكصوا أعرضوا ولكنهم. إياه يسأهلم

 تفسري من يءش :منها الكتب؛ من جمموعة X احلسن أمحد السيد أصدر وقد هذا
 القرآن يف املتشاهبة اآليات فيه أحكم كتاب وهو أجزاء، بأربعة املتشاهبات وكتاب ،الفاحتة
 .الكرمي

وإن مسألة العلم باملتشاهبات هي مسألة قدمية ومن السهل أن يدعيها أي ) :أما قولك
 ( شخص لعدم وجود الضابطة فيها

، للمحكم الرد هي الضابطة أن مع ؟ ةضابط توجد ال كيففهذا يدل على اجلهل املركب،
 احلجة عند معرفتها كلها،  ومقيد ومطلق وخاص وعام ومتشابه حمكم من الكالم أصناف معرفه

 فلكونه( حرفاْ ْكتابهْمنْاهللْورثكْما) :Xوهلذا قال اإلمام الصادق  ،به منحصر وعلمها
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 يف بالراسخني ةمنحصر  املعرفة بل الكالم أصناف يعرف فلن والراسخني العلم أهل من ليس
واقع اإلدعاء شيء والتحقق يف أرض ال :فأقول لك ،، فقولك بإمكان أي أحد يدعيالعلم
غريهم بعلم احملكم  وأقتادة  وأحنيفة  يف التاريخ علم أيب هل ثبت إنه ، بدليلخرآشيء 

  !!!واملتشابه؟

أرض الواقع وتبني احملكم يف تبني لنا الضوابط  وهناك شواهد من روايات أهل البيت 
  :Xنقل هذه القصة وهي حصلت مع اإلمام اجلواد أوسوف  ،للناس

 من يوم ذات داود أيب ابن رجع: قال بشدة وصديقه داود أيب ابن صاحب زرقان عن -
 سنة، عشرين منذ مت قد اىن اليوم وددت: فقال ذلك، يف له فقلت مغتم، وهو املعتصم عند
 اليوم موسى بن علي بن حممد جعفر أبا األسود هذا من كان ملا: قال ؟ ذاك ومل له قلت: قال
 على أقر سارقا ان: قال ؟ ذلك كان وكيف: له قلت: قال املعتصم املؤمنني أمري يدي بني

 وقد جملسه يف الفقهاء لذلك فجمع عليه، احلد بإقامة تطهريه اخلليفة وسأل بالسرقة نفسه
 من فقلت: قال ؟ يقطع أن جيب موضع أي يف القطع عن فسألنا ،X علي بن حممد أحضر

 الكرسوع، إىل والكف ابعاألص هي اليد الن: قلت: قال ؟ ذلك يف احلجة وما: قال الكرسوع
 وقال. قوم ذلك على معي واتفق" وأيديكمْبوجوهكمْفامسحوا: "التيمم يف اهلل لقول

: قال ملا اهلل الن قالوا ؟ ذلك على الدليل وما: قال املرفق، من القطع جيب بل: آخرون
 إىل فالتفت: قال املرفق هو اليد حد أن على ذلك دل الغسل يف" المرافقْإلىْوأيديكم"

ْأميرْياْفيهْالقومْتكلمْقد :فقال ؟ جعفر با يا هذا يف تقول ما :فقال X علي بن حممد
 .المؤمنينْأميرْياْهذاْعنْاعفني :قال ؟ عندك شئ أي به تكلموا مما دعين قال المؤمنين،

ْأقولْانىْباهللْعلىْأقسمتْإذاْاما :فقال فيه عندك مبا أخربت ملا باهلل عليك أقسمت: قال
ْفيتركْاألصابعْأصولْمفصلْمنْيكونْأنْيجبْالقطعْفانْالسنةْفيهْواأأخطْإنهم

ْعلىْالسجودْالسالمْوآلهْعليهْاهللْرسولْقولْ:قال ؟ ذلك يف احلجة وما: قالْ.الكف
ْالمرفقْأوْالكرسوعْمنْيدهْقطعتْفإذاْوالرجلين،ْوالركبتينْواليدينْالوجهْأعضاءْسبعة

ْ"وتعالىْباركتْاهللْوقالْعليها،ْيسجدْيدْلهْيبقْلم ْهللْالمساجدْوان: ْهذهْبهْيعنى"
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: قالْ.يقطعْلمْهللْكانْوما"ْأحداْ ْاهللْمعْتدعواْفال"ْعليهاْيسجدْالتيْالسبعةْاألعضاء
 أيب ابن قال الكف دون األصابع مفصل من السارق يد بقطع وامر ذلك املعتصم فأعجب

  .حيا   أك مل اىن ومتنيت قياميت قامت: داود

 أمري نصيحة ان: فقلت ثالثة، بعد املعتصم إىل صرت: قال داود أيب ابن ان: زرقان قال
 أمري مجع إذا: قلت ؟ هو وما: قال النار به أدخل اىن أعلم مبا أكلمه وأنا واجبة يعل املؤمنني
 فيه احلكم عن فسأهلم الدين، أمور من واقع ألمر وعلماءهم رعيته فقهاء جملسه من املؤمنني
 وقد وكتابه، ووزرائه وقواده بيته أهل اجمللس حضر وقد ذلك، يف احلكم من عندهم مبا فأخربوه
 األمة هذه شطر يقول رجل لقول كلهم أقاويلهم يرتك مث ،بابه وراء من بذلك الناس تسامع
 لونه فتغري: قال ؟ الفقهاء حكم دون حبكمه حيكم مث مبقامه، منه أوىل انه ويدعون ،بإمامته
 كتاب من فالنا   الرابع يوم فأمر: قال ، اخري   نصيحتك عن اهلل جزاك: قالو  له نبهته ملا وانتبه
 ،مجالسكمْأحضرْالْيانْعلمتْقد: وقال جييبه، نأ فأىب فدعاه منزله إىل يدعوه بأن وزرائه
 أحب وقد بذلك فأتربك منزيل وتدخل ثيايب تطأ نأ وأحب الطعام إىل أدعوك إمنا ينإ: فقال
 بدابته فدعا السم أحس منها أطعم فلما إليه، فصار لقائك اخلليفة وزراء من فالن بن فالن
 يف وليله ذلك يومه يزل فلم ،لكْخيرْداركْمنْخروجي: قال يقيم، أن املنزل رب فسأله
 .( ) ( قبض حىت خلفه

أليس أصابته دليل على معرفته  ،Xفالحظ كيف أخطأ هؤالء الفقهاء وأصاب اإلمام 
X، حكام املتشابه، اإلمام اجلواد وهذه هي الضابطة إل ، أرض الواقعوهذا هو حتقق العلم يف
X بينت لنا بأن علم احملكم الروايات ف ،أحكم ما تشابه على القوم يف قطع يد السارق

نقل لكم الروايات اليت قالت بأن علم أوسوف  ،واملتشابه والناسخ واملنسوخ خمتص هبم 
يتبني للقارئ الكرمي جهل هؤالء أتباع فقهاء  حىت احملكم واملتشابه خاص بأهل البيت 

ْ.خر الزمانآ

                                                           

 .443 – 5 4ص   ج  :محمد بن مسعود العياشي -تفسير العياشي   - 
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ْالناسخْوتعرفْمعرفته،ْحقْاهللْكتابْتعرفْ،حنيفةْأباْيا) :X قال اإلمام الصادق
ْإالْذلكْاهللْجعلْماْويلكْعلما ،ْادعيتْلقدْ،حنيفةْأباْيا: قال. نعم: قال ؟ والمنسوخ

ْماْ،ْنبيناْذريةْمنْالخاصْعندْإالْهوْوالْويلكْعليهم،ْأنزلْالذينْالكتابْأهلْعند
 . ( ) (حرفاْ ْكتابهْمنْاهللْورثك

 .( )﴾ال ِعل مِِْْفيَْوالر اِسُخونَْْالل هُِْْإالْ ْتَأ ِويَلهُْْيَ ع َلمَُْْوَما﴿ :تعاىل ويقول

ْْ.(3)ْْ(تأويلهْنعلمْونحنْالعلم،ْفيْالراسخونْنحن)ْ:Xْجعفر أيب عن

ِليَْوِإَلىْالر ُسولِِْْإَلىْوهَُْردْ َْوَلوْ ﴿ْ:قوله يف X جعفر أيب وعن ُهمْ ْاأَلم رُِْْأو  َْلَعِلَمهُِْْمن  
َتنِبطُونَهُْْال ِذينَْ ُهمْ َْيس  ْ.(4)ْ(المعصومونْاألئمةْهم): قال ،ْ﴾ِمن  

 أو الناس يفيت أن ألحد ميكن بأال   اليقني ينتج روايات من سبقها وما القصص هذه ومن
 من وناسخه متشاهبه من القرآن حمكم علموني الذين من يكن مل إن برأيه القرآن يفسر

 األئمة القيامة يوم إىل الرسول خلفاء وهم املعصومة بالذرية خاص العلم هذا وإن   منسوخه،
 .واملهديني

 املعصوم معرفة هو املعصومني باحلجج القرآن متشابه علم اختصاص حكمة من وإن  
 هب من كل اإلمامة يدعي ولئ ال غريه، القرآن معرفة إىل باب وجود لعدم طاعته إىل واالضطرار

 تناقضه وسيظهر املتالطمة، األمواج من حبار يف نفسه سيجد ذلك يفعل من ألن   ودب؛
 .هبا يفقهون قلوب هلم ملن علم على كنار القرآن تفسري يف واضطرابه

 القرآن، من متشاهبة آيات عن سأله زنديق على احتجاجه يف X املؤمنني أمري عن
ْطاعتهمْالعبادْعلىْوفرضْأهالْ ْللعلمْاهللْجعلْوقد: ) -  Xقال أن إىل - فأجابه
ِليْالر ُسولََْْوَأِطيُعواْ ْالل هََْْأِطيُعواْ ﴿ :بقوله ْالر ُسولِِْْإَلىَْرد وهَُْْوَلوْ ﴿ :وبقولهْ،﴾ِمنُكمْ ْاأَلم رَِْْوُأو 

                                                           

 15ص  ج: علل الشرائع  - 
 .7 :عمران ال  -2
 .213ص 1الكافي ج  -3
 .167ص 27ج :وسائل الشيعة  -4
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ِليَْوِإَلى ُهمْ ْاأَلم رُِْْأو  َتنِبطُونَْْال ِذينَْْلََعِلَمهُِْْمن   ُهمْ ْهَُْيس  ْوبقولهْ،﴾ِمن   َْمعَْْوَُكونُواْ ْالل هَْْات  ُقواْ ﴿:
َْوأ ُتواْ ﴿:ْوبقولهْ،﴾ال ِعل مِِْْفيَْوالر اِسُخونَْْالل هُِْْإالْ ْتَأ ِويَلهُْْيَ ع َلمَُْْوَما﴿:ْوبقولهْ،﴾الص اِدِقينَْ

ْهاوأبوابْاألنبياء،ْاستودعهاْالتيْالعلمْبيوتْهيْوالبيوتْ،﴾أَب  َواِبَهاِْمنْ ْال بُ ُيوتَْ
ْوعهودهم،ْاألوصياءْأيديْغيرْعلىْيجريْالخيرْأعمالْمنْعملْفكلْأوصياؤهم،
ْوإنْكفرْبمحلْوأهلهْمقبول،ْغيرْمردودْدينهمْومعالمْوسننهم،ْوشرائعهم،ْوحدودهم

ْالعالمْيعرفهْمنهْقسماْ ْفجعل:ْْأقسامْثالثةْكالمهْقسمْاهللْإنْثمْاإليمان،ْصفةْشملهم
ْاهللْشرحْممنْتمييزهْوصحْحسهْولطفْذهنهْصفاْمنْإالْيعرفهْالْوقسماْ ْوالجاهل،

ْذلكْفعلْوإنما .العلمْفيْوالراسخونْومالئكتهْاهللْإالْيعلمهْالْوقسماْ ْلإلسالم،ْصدره
ْاهللْرسولْميراثْعلىْالمستولينْالباطلْأهلْيدعيْلئال ْلمْماْالكتابْعلمْمنْْ

..ْْطاعتهْعنْفاستكبرواْأمرهمْيولْبمنْاالئتمامْإلىْاالضطرارْوليقودهمْلهم،ْاهللْيجعله
 ( ) (احلديث

* * * 

 :الوقفة التاسعة
 إثباتيف منهج أهل البيت يوجد شيء امسه  أننقول له هل ) :(الركايب)يقول املدعو 

دليلي هو اخلرية وانك تدعي انك على طريق  إنقال  األنبياءحد أ أنالعقائد بواسطة اخلرية هل 
دعوة جنة  يهالعقيدة وهذه الدعوة  إثباتتخارة دليل على تكون االس أنال ميكن  األنبياء

 إنونار وهي مسألة االنقياد هلل سبحانه وتعاىل احلكيم العليم وهذه القضية غري عقالئية حيث 
غري صاحلة فهذا غري صحيح  أويضع قضيته بكلمتني إما صاحلة  أناهلل جل وعال ال ميكن 

 لالطمئنانباخلرية وان اخلرية  بعد ذلك ميكن األخذ دليل قبل أخذها مث إىلإذن اخلرية حتتاج 
أقيمك أنت أيها املدعي وصاحب هذا الدليل  أنولبعث الراحة النفسية للشخص فهل يصح 

 (.التوقعات اخلرية إىلال شيء بالنسبة  فأنتكانت كذلك   فإذاعلى أساس اخلرية 

 :ردْعليهوي
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من هل !! على رأسك ؟؟وضعتها ليت ذه العمامة ايف احلقيقة ال أعرف من أين أتيت هب
 واملنطق األصولدارسة يف هذا العمر الذي قضيته إن   ،واهلل .مثال   أفالطونفلسفة دارسة  خالل
ألن كالمك يدل  ؛هذا الكالم ملا قلت   ل حممد آروايات حممد و  صرفته بقراءةكنت قد لو  

 اإلمامصدق موالنا و ، نيصلوات اهلل عليهم أمجع الطاهرين رواياتعلى على عدم اطالعك 
ْمنْدينهْأخذْومنْالرجال،ْإزالتهْالرجالْأفواهْمنْدينهْأخذْمن: )عندما قال Xعلي 

 .( )( يزلْولمْالجبالْزالتْوالسنةْالكتاب

هي نصيحة اهلل و  ،ن الكرميآنتطرق إىل الروايات اليت تدل على االستخارة بالقر اآلن، و 
لو كنتم من اهلل لسمعتم  و نتم لستم من اهلل ألكن و  ،سبحانه وتعاىل وما أمجلها من نصيحة

 .تسمعوا كلمات اهلل أنتريدون  نتم من الشيطان لذلك الأولكن  ،كالم اهلل

 عن جده، عن أبيه، عن حممد، بن جعفر حدثنا: قال بالل، بن سليمان حدثنا - 
ْلهْفقالْ،Xْالمؤمنينْأميرْإلىْرجلْجاء): قال ، علي بن احلسني ْأميرْيا:

ْفقالْ؟ْهذاْبمهديكمْنبئناْمؤمنين،ال ْوذهبْالمؤمنون،ْوقلْ ْالدارجون،ْدرجْإذا:
ْمنْهاشم،ْبنيْمن:ْفقالْ؟ْالرجلْممنْالمؤمنين،ْأميرْيا:ْفقال.ْهناكْفهناكْالمجلبون،

ْإذاْصفوتهاْومعدنْأتيت،ْإذاْأهلهاْومخفرْوردت،ْإذاْمغيضهاْوبحرْ،العربْطودْذروة
ْالكماةْإذاْينكلْوالْاكتنعت،ْالمنونْإذاْيخورْوالْ،هلعتْاالمنايْإذاْيجبنْوالْاكتدرت،

ْاهلل،ْسيوفْمنْسيفْذكر،ْمخدشْحصدْضرغامة،ْظفرْمغلولب،ْمشمرْاصطرعت،
ْعنْيصرفنكْفالْالمحتد،ْأكرمْفيْمجدهْوعارزْالسؤدد،ْباذخْفيْرأسهْنشؤْقثم،ْرأس،
ْفذوْسكتْوإنْقائل،ْفشرْقالْإنْمناص،ْكلْالفتنةْإلىْينوصْعارض،ْصارفْبيعته

ْوأوصلكمْ،علماْ ْوأكثركمْ،كهفاْ ْأوسعكم:ْفقالْ،Xْالمهديْصفةْإلىْرجعْثم.ْدعائر
ْلكْاهللْخارْفإنْاألمة،ْشملْبهْواجمعْالغمة،ْمنْخروجاْ ْبعثهْفاجعلْاللهمْ،رحماْ 
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 إىل بيده وأومأ -ْهاهْإليه،ْهديتْإنْعنهْتجوزنْوالْله،ْوفقتْإنْعنهْتنثنْوالْفاعزم،
 .( )( رؤيتهْإلىْشوقاْ ْ- صدره

هي   Xاملهدي يشري ويبني أن من أدلة اإلمام  Xعلي  اإلمام ،(الركايب) أيهاالحظ 
ْ،علماْ ْوأكثركمْ،كهفاْ ْأوسعكم:ْفقالْ،Xْالمهديْصفةْإلىْرجعْثم.... ) االستخارة 
ْاهللْخارْفإنْاألمة،ْشملْبهْواجمعْالغمة،ْمنْخروجاْ ْبعثهْفاجعلْاللهمْ،رحماْ ْوأوصلكم

وهذا دليل واضح  ،(إليهْهديتْإنْعنهْتجوزنْوالْله،ْوفقتْإنْعنهْتنثنْوالْفاعزم،ْلك
واهلل سبحانه وتعاىل  يف تشخيص مصداق حجة اهللبأمر االستخارة   Xمن اإلمام علي 

َنُكمْ ْبَ ي ِنيَْشِهيداْ ْبِالل هَِْْكَفىُْقلْ ﴿ :يقول يف حمكم كتابه العزيز وال يوجد أعظم من  ،( )﴾َوبَ ي  
 .ة اهلل سبحانه وتعاىلشهاد

حق وخليفة اهلل  بأنه Xفقد شهد اهلل وخلفائه يف أرضه لألمام أمحد احلسن  ،واحلمد هلل
 .يف أرضه وحجة من حجج هلل مفرتض الطاعة

 أي - علي على قطعت يءش بأي: حيىي بن لصفوان قلت) :قال معاذ، بن علي فعن - 
 . ( )( عليه عتوقط واستخرت اهلل، ودعوت صليت: قال - X الرضا

 على قطع (عليهما السالم) والرضا الكاظم اإلمامني؛ أصحاب من وهو اجلمال، صفوان إن  
 .االستخارة خالل من الواقفية فتنة يف X الرضا إمامة

 ألهل أين فمن شخص مصداق حجة اهلل من خالل االستخارة اجلمال صفوان ،إذن
 يف ظاهرة والروايات حددوها، اليت باملوارد االستخارة تقييدوغريه ( الركايب)أمثال  العناد

 ن  أ يعين فهذا يصفوهنا كما الفرعية، املوارد يف االستخارة يصححون كانوا وإذا اإلطالق؟
 هذه يف احلجية لشروط ومستوف صحيح، طريق املغيب، عن الكشف يف كطريق ،االستخارة
 علما   ؟ األخرى املوارد يف ومنتجا   صحيحا   طريقا   االستخارة تكون ال ملاذا: لأنس وهنا املوارد،
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 واالختالف املغيب، عن الكشف يف طريقا   كوهنا جهة من واحدة احلالتني يف االستخارة أن  
 نفس عن خارجي أمر معلوم هو كما واملوضوع ،االستخارة موضوع يف هو املوردين بني الوحيد

 .طريقا   بوصفها ،االستخارة

 فيتسع - السوء قول من باهلل نعوذ - (ركايب)يا  اهلل ساحة يف خبال   السبب أيكون :أقولمث 
 النتيجة وهذه !!؟ بتشخيص املصداق املتعلقة املوارد عن بلوغه ويقصر اجلزئية، لمواردل كرمه
 بعض يف ملطلوهبا وحمققة ناهضة كطريق االستخارة كانت طاملا إذ ،(ركايب)يا  حتما   تلزمك
 ألن ؛طريقا   كوهنا نفس غري آخر يءش منشؤه اآلخر البعض يف افتخلفه( اجلزئية املوارد) املوارد
 بالنتيجة القول لنفسكم ترتضون فهل املوارد، كل يف التخلف للزم الطريق يف كان لو القصور

 .كبريا   علوا   ذلك عن تعاىل !!؟ اهلل وتتهمون ذكرهتا اليت

* * * 

 :الوقفة العاشرة
لنفسه فيحاول إيهام السذج من  اإلمامةيسحب  نإيريد املدعي ) :(الركايب)يقول املدعو 

وقد فضحه اهلل هنا فهو نفسه يذكر هذا ) Xالقائم  اإلمامبعد  يأيتالناس بأنه هو الذي 
فيفسر املدعي هذا ( القائم ليس هو امحد احلسن كما يدعي اإلمام إن إىلاحلديث الذي يشري 
أي إذا ( إذا مضى اإلمام القائم)ي وقوله املهد اإلمامالقائم هو  اإلمامالقول بأن املراد من 

محد احلسن والذي أالذي يأيت بعد اإلمام هو  أنمضى املهدي، فيكون حسب تفسري املدعي 
 .إيهام وخداع وما هذا إال تدليس... ها إال أجاب ال يسأل عن شيء بني صدفي

 يريد به ال( إذا مضى اإلمام القائم من أهل البيت)ففي حقيقة األمر إن قول السائل 
بل يريد اإلمام املوجود احلاضر الذي ميارس اإلمامة فعال وهو اإلمام أبو  Xاإلمام املهدي 

فإذا مضى ومات ( أي موجود)أالن اإلمام قائم )يف الرواية، فالسائل كيف يسأل  Xجعفر 
حممد له وال  آلباهلدى واإلطراق وإقرار  Xكيف يعرف اإلمام الذي يليه ؟؟ فيجيب اإلمام 

جلميع األئمة  شامال  ( إذا مضى اإلمام القائم)فيكون قوله ..  (يسأل عن شيء إال أجاب



 43................................................. البيان الشايف يف أدلة اليماني 

بعده إمام أخر فالسائل يسأل عن كيفية معرفة هذا اإلمام  يأيتفكل إمام منهم ميضي  
 (.كونه أخر األئمة   Xيتوقف احلديث عند اإلمام املهدي  بعده، وطبعا   يأيتالذي 

 :ويردْعليه

 اإلماميعرفون من خالل شهادة  ل حممد آف ،خاصة تالرواية عامة وليس هذه :أوال  
واملهديني عليهم أفضل الصالة  األئمة تت أمساءاليت ثب  عن الوصية  الذي حتضره الوفاة فضال  

 .كما ورد عنهم ل حممد كلهم قوام  آف ،والسالم

: قلت. اهللْبأمرْقائمْكلناْحكم،ْيا): قال نهأ X جعفر أيب عن ،حكم رواية ففي
ْكلنا: قال ؟ السيف صاحب فأنت: قلت. اهللْإلىْنهديْكلنا: قال ؟ املهدي فأنت

 .( ) (السيفْووارثْالسيفْصاحب

إمام معصوم من أئمة  Xأمحد احلسن  واإلمام ، األئمةفالرواية عامة تشمل كل 
ْيكونْثمْ)... :يف ليلة وفاته هذا ما نصت عليه وصية رسول اهلل حممد  ،البيت  أهل
(ْالمهديين)ْالمقربينْأولْابنهْإلىْفليسل مهاْالوفاةْحضرتهْفإذاْ،مهدياْ ْعشرْإثناْبعدهْمن
ْوهوْالمهديْالثالثْواالسمْوأحمدْاهللْعبدْوهوْأبيْسماْوْكاسميْسماْأساميْثالثةْله

ْْ.( )( المؤمنينْأول

لطاعة، إمام معصوم مفرتض ا Xمحد احلسن أاإلمام  على أن   فهذا نص من حممد 
لنا هذا  ضمن ن الرسول املصطفى حممد أل ؛يدعيها أبدا   ملبطل أنوهذه الوصية ال ميكن 

حد خيرتق هذا الكتاب أ يأيتفكيف  ،كتاب عاصم من الضالل  إهنا عن الوصية وقال األمر
عندما يسأله احلارث يقول له كيف  Xالصادق  اإلمامويأيت !! من الضالل ؟؟ لألمةالضامن 
، فالوصية هي ميزان احلق ...و ...و  ...تعرفونه بالوصية  Xالصادق  اإلماميب يجفنعرفه 

ا عرفن Xمحد احلسن أ اإلمامعلى  اإلهليوهبذا النص  ،وهبا عرف مجيع خلفاء اهلل يف أرضه
 .نه إمام معصوم مفرتض الطاعةأ
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 (.كونه أخر األئمة   Xيتوقف احلديث عند اإلمام املهدي  وطبعا  ) :أما قولك

 ذكرتتطعن جبميع الروايات املتواترة اليت أن هل تريد  ،(ركايب)هبذا يا  أتيتن أين م
نكم الطاعة، ولكن هو هذا ديد لصالة والسالم وأهنم أئمة مفرتضواملهديني عليهم أفضل ا

اليوم يا  وأنت ،كالمهم  واورد حممد  آلأسالفكم بوجه  وهذا مصريكم، تقفون كما وقف
ذكر لك بعض الروايات اليت متنع الناس من الرد على أوسوف  واآلن .ذراريهممن ( ركايب)

 :تباع اهلوىإرشدك وترتك العناد والتعصب و  إىلترجع  أنعسى  ل حممد آ أحاديث

ْْاهللْرسولْقال: )قال ،X جعفر أيب عن -  ْصعبْمحمدْآلْحديثْإنْ :
ْفماْ،لأليمانْقلبهْاهللْمتحناْعبدْأوْمرسلْنبيْأوْمقر بْملكْإالْبهْيؤمنْالْمستصعب

ْوماْ،فاقبلوهْوعرفتموهْقلوبكمْلهْفالنتْْمحمدْآلْحديثْمنْعليكمْورد
ْمحمدْآلْمنْالعالمْوإلىْالرسولْوإلىْاهللْإلىْفردوهْوأنكرتموهْقلوبكمْمنهْاشمأزت

ْهذا،ْكانْماْواهلل:ْفيقولْْيحتملهْالْمنهْبشيءْأحدكمْيحدثْأنْالهالكْوإنماْ،
 .( )( الكفرْهوْواإلنكارْ،هذاْكانْماْواهلل

ْأورعهمْإليْ ْأصحابيْأحبْإنْ ْواهلل: )X الباقر عن الصحيحة الرواية ويف - 
ْالحديثْسمعْإذاْالذيْوأمقتهمْحاالْ ْعنديْأسوأهمْنْ إْوْ،لحديثناْوأكتمهمْوأفقههم

ْلعلْيدريْالْوهوْبهْدانْمنْوكف رْوجحدهْمنهْاشمأزْيعقلهْفلمْعناْويروىْإليناْينسب
 .( )( واليتناْعنخارجاْ ْبذلكْفيكونْأسندْوإليناْخرجْعندناْمنْالحديث

 الرجل إن   ،فداك جعلت: X اهلل عبد أليب قلت): قال ،السمط بن سفيان وعن - 
 فقال: قال ،نكذبه حىت صدورنا بذلك فيضيق األمر من بالعظيم عنك فيخربنا قبلك من ليأتينا
ْنهارْنهأْلليلْيقولف: قال. بلى :تقل: قال .يحدثكمْعنيْأليس :X اهلل عبد أبو

 .( )( تكذبناْإنماْكذبتْإنْفإنكْ،إليناْرده: فقال: قال. ال :قلت: قال .ليلْنهأْوللنهار
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ْإليناْنسبْأوْعناْبلغكْلماْتقلْوال: )... منها صحيحة رواية يف X الرضا فعن - 
 .( )( وصفةْوجهْأيْوعلىْقيلْلمْتدريْالْفإنكْخالفهْتعرفْكنتْوإنْباطلْهذا

 يف X طالب أيب ابن علي عن ،جده عن أبيه، عن ،حممد بن جعفر اإلمام عن -2
ْأنْ ْواعلمْ،عليْاي: )له قال  اهلل رسول ن  أ فيها يذكر  النيب وصية يف طويل حديث
ْوحجبْبنبيْيلحقواْلمْالزمانْآخرْفيْيكونونْقومْيقيناْ ْوأعظمهمْإيماناْ ْالناسْأعجب

 .( )( بياضْعلىْادبسْوْفآمنواْ،الحجةْعنهم

فقط وتنفي  ا  إمامثنا عشر إجتزم وتقول عندك  حىت ال( ركايب)هذه الروايات يا يف متعن 
املهديني عليهم أفضل الصالة والسالم اليت ذكرت بكثري من الروايات املتواترة الصادرة  ةإمام

 .عن أهل البيت 

* * * 

 :ةالوقفة احلادية عشر
النيابة اخلاصة اليت ادعاها املدعي ال تعين انه اإلمام أو انه من  إن) :(الركايب)املدعو يقول 

ولد اإلمام املعصوم ويف نفس الوقت ال يعترب صاحب السفارة اخلاصة من املعصومني وهذا حبد 
النيابة اخلاصة كان هلا وقت  أنذلك  إىلذاته يثبت انتفاء العصمة واإلمامة عن املدعي إضافة 

ة الصغرى وبعدها كل من يدعي انه نائب خاص لإلمام املعصوم فهو حمدود وهي يف زمن الغيب
املدعي يدعي النيابة اخلاصة وحسب كالم اإلمام املعصوم  أننالحظ  واآلنمفرتي وكاذب 

X انه مفرت وضال). 

 :ويردْعليه

الدعوة اليمانية  أدلةعلى بطالن  األدلةنا ترد بشبهات ومل تطرح احلمد هلل الذي جعل أعداء
اليت  ةالنيابة اخلاص أن  ( ركايب)، كيف جزمت يا اركة اليت قصمت ظهورهم ورب حممد املب
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تنفي عنه العصمة، هل برأيك وهواك وقياسك  قد ادعاها محد احلسنأ اإلمام تقول إن
أي الدليل  ،باكتأي  يف  نرهمل  ما ؟ وهذا ل حممد آدليل من  إىلأم استندت  ،الشيطاين

 عنخيالفون قولك بل يقولون  ل حممد آجند  بل، مد حم آلالعلمي النقلي عن 
نه إمام وابن إمام ومفرتض الطاعة كما ورد لنا عن الرسول املصطفى إ Xمحد احلسن أ اإلمام
 .وأهل بيته  حممد 

ْيا:  فقال X احلسني على بيده ضرب مث... ) :طويل قال خرب يف عن رسول اهلل 
ْولدْمنْوظلماْ ْجوراْ ْملئتْكماْوعدالْ ْقسطاْ ْاألرضْيمألْالذيْأمتيْمهديْسلمان،

: قال. عالمْوصيْإمامْيليهْالذيْأبوهْوصي،ْبنْوصيْعالم،ْبنْعالمْإمام،ْبنْإمام.ْهذا
ْ؛كلهمْأجورهمْمثلْلألول. منه أفضل أبوه: قال ؟ أبوه أم أفضل املهدي اهلل، نيب يا: قلت
 .( ) (بهْهداهمْاهللْألن

الذي ذكرته الوصية املقدسة للرسول  األولغري املهدي  بن إماما اإلمامفمن هو هذا 
 عنبدليل واضح وهو قوله  األمريؤكد لنا  حبيث هنا رسول اهلل  ،املصطفى حممد 

 ال هألن ؛Xمحد أ األولتعين املهدي  ا  عوهنا قط ،(يليهْالذيْأبوه) Xمحد أ األولاملهدي 
 إذنمباشرة،  Xاملهدي  اإلماميأيت بعد احلسن العسكري  اإلمام ن  إتوجد رواية واحدة تقول 
محد الذي ذكرته أ األولترى الذي أبوه يليه من بعده غري املهدي  من هو هذا املهدي يا

 .الوصية املقدسة للرسول املصطفى حممد 

 ،(منهْأفضلْأبوه: قال ؟ أبوه أم أفضل املهدي اهلل، نيب يا) :وأيضا قال رسول اهلل 
أفضل منه، وحنن  Xوالد املهدي  ن  أب لرسول املصطفى حممد واضحة من ا إشارةوهنا 

الذي هم من  األئمةهو أفضل من  Xاملهدي  أن   ثابت عندنا يف مذهب أهل البيت 
 .خربنا  الرسول املصطفى حممد أكما   Xذرية احلسني 
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 إذ ،فخذه على علي بن واحلسني  اهلل رسول مع كنا): قال ،الفارسي سلمان روى فقد
ْأخوْإمامْابنْإمامْوأنتْسادتنا،ْمنْسيدْأنتْ،اهللْعبدْأباْيا: "له وقال وجهه يف ستفر 

 .( ) "(أفضلهمْأحكمهم،ْأعلمهم،ْقائمهم،ْتاسعهمْ،تسعةْأئمةْوأبوْإمام،

الذين هم من  األئمةهو أفضل من  Xاملهدي حممد بن احلسن العسكري  اإلمام ،إذن
، وال توجد عندنا رواية تقول ل حممد آات ، وهذا واضح من خالل روايXذرية احلسني 

هذا سن عليهم أفضل الصالة والسالم، و ن العسكري أفضل من املهدي حممد بن احلاحلسإن  
هو أمحد  (بن وصيابن عامل ووصي ابن إمام وعامل اإمام )االبن املقصود بالرواية  يدل على أن  

 أثبتناكما   Xمحد احلسن أ ماإلماوهو  ،املذكور بالوصية املقدسة للرسول املصطفى حممد 
 .Xاملهدي  اإلماممن كتب أنصار  أخرىنه هو املصداق فيما تقدم ويف كتب أ

النيابة اخلاصة كان هلا وقت حمدود وهي يف زمن الغيبة الصغرى  إن) :(ركايب)أما قولك يا 
 (.وبعدها كل من يدعي انه نائب خاص لإلمام املعصوم فهو مفرتي وكاذب

 اإلمامبوجود ممهد قبل  حممد  آللنا عن  تبالروايات اليت وردأين تذهب : أقول
  إذا)، ورواية (بيته أهلخيرج رجل قبل املهدي من )ورواية  ،Xكرواية اليماين   ،Xاملهدي 

حممد  آل، وغريها من الروايات اليت ورد لنا عن (املوىل الذي كان معه أتىخروجه كان قبل 
ذكرت لك الروايات اليت  وأنافاحذر  ،(ركايب)جلدار يا هل هذه الروايات تضرهبا بعرض ا ،

على  شرعيا   ليتك قدمت دليال   هو مصريهم، ويا وما حممد  آلحتذر الناس من رد روايات 
نزل أما  آراءجمرد خترصات عقلية وشبهات و وما مسعناه منك هذه الدعوة اليمانية احلقة،  إبطال

 .اهلل هبا من سلطان

* * * 
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 :ةانية عشرالوقفة الث
يف الغيبة الصغرى  مهمة جدأظاهرة  إىليف هذا املورد نلفت النظر ) :(الركايب)يقول املدعو 

ويف فرتة الغيبة  وهي أن فقه أهل البيت ( رضوان اهلل تعاىل عليهم)ونيابة النواب األربعة 
والفقه من العقائد   األئمةالصغرى مل يتغري عما كان عليه من مسار اإلمامية يف حضور 

عجل اهلل )ومما ال إشكال فيه أن ذلك بربكة وجود اإلمام املهدي  األخرىوالسنن والثوابت 
من ( عجل اهلل تعاىل فرجه)عن اإلمام ( رضي اهلل عنهم)السفراء  قلهنما فإن ( تعاىل فرجه

ولضروريات وفرائض اهلل   األئمةملنهج أبائه وأجداده روايات وأحاديث يكشف عن تبعيته 
نسبة كبرية مما كان يصدر من توقيعاته الشريفة كانت تتضمن  بأن   الرسول اىل وسنة تع

وضروريات سنن أبائه وال يتوهم متوهم أن  إرجاعا إىل الرتاث فيه ضروريات سنن النيب 
 (.فيه خمالفة لتلك الضروريات( عجل اهلل تعاىل فرجه)يصدر توقعيا منه 

 :ويردْعليه

نيب من  اهب يأت  مل واليت أمحد احلسن  اإلمامهي البدعة اليت جاء هبا  ما( ركايب)خربنا يا أ
تضحكوا على  أنتريدون  ،(ركايب)ملاذا هذا اهلراء منك يا  ،األوصياءوصي من  أواهلل  أنبياء

استخدمتموها، وال و  إاللرد هذه الدعوة  شيطانيةذقون الناس بكل طريقة وما أبقيتم طريقة 
 .وفعلتموه إالمكر  أوتوجد حيلة 

بن العاص او  ،العاص بنا أساتذةم كنأبن العاص، ولكن تبني يل انتم تالمذة أ :أقول كنت
 Xمحد احلسن أ اإلماماليت خالف هبا  األدلةالصرخي، ملاذا مل تقدم  أتباعيا لديكم تلميذ 

 ،X نوح كدعوة فدعويت] :كما قال  Xأمحد احلسن  اإلمام، بل منهج أهل البيت 
 أن . حممد وكدعوة ،X عيسى وكدعوة ،X موسى وكدعوة ،X إبراهيم وكدعوة
 التوراة وأبني هديف، هو واألوصياء األنبياء هدف ،األرض هذه يف بقعة كل على التوحيد ينتشر

 وخروجهم واملسلمني والنصارى اليهود علماء احنراف وأبني فيه، اختلفتم وما والقرآن، واإلجنيل
 . األنبياء لوصايا وخمالفتهم اإلهلية، الشريعة عن
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 اهلل يريده ما إال األرض أهل يريد ال أن ،ومشيئته وتعاىل سبحانه اهلل إرادة هي إراديت
 وال اجلياع يشبع أن وجورا ، ظلما   ملئت كما وعدال   قسطا   األرض متتلئ أن وتعاىل، سبحانه
 حاجتها يسد ما األرامل وجتد الطويل، حزهنم بعد األيتام يفرح أن العراء، يف الفقراء يبقى
 والرمحة العدل الشريعة يف ما أهم يطبق أن ..... وأن ..... أن ..... وكرامة بعز املادية

ْ.انتهى [والصدق

تركوا مذهب ا وأموا و تص تصلوا وال ال Xمحد احلسن أ اإلمام( ركايب)هل قال لكم يا 
  !! وترمونا بالتهم وننتم تتكلمأحون و تتس غريها، ملاذا ال وأ أهل البيت 

حىت ولو  ألنصفتموناولو كنتم من شيعته حقا  يقول أنصف عدوك،  Xعلي  اإلمامن  إ
ل آاجعلوا حممد و  ،اهلل بني أعينكم واجعلوااهلل  اتقوا ،ملاذا هذا الكالم ،اعتربمتونا اعداء لكم

 !!؟؟؟ ل حممد آال ختافوا حممد و أ!! ال ختافون اهلل ؟أ ،بني أعينكم حممد 

* * * 

 :ةالوقفة الثالثة عشر
شاهدة قبل خروج السفياين فهو كذاب الظهور واملاملدعي  إن): (الركايب)يقول املدعو 

ثنا عشر كذابا وسبعون كذابا وغري ذلك كلهم إمفرتي، وما أكثر الكذابني واملدعني، نعم 
واملدعني النيابة والسافرة ما أكثرهم وما أكذهبم فاحلكم  Xاملهدي  اإلماميدعي مشاهدة 

فياين يعترب عالمة أو خصلة من بكذب وافرتاء املشاهدة ومدعي املشاهدة قبل خروج الس
 .(العالمات واخلصال اليت تسبق خروج السفياين

 :ويردْعليه

كتفي برد أستاذي وشيخي ومعلمي الشيخ ناظم العقلي وفقه اهلل أهذه النقطة ف إىلبالنسبة 
 : حيث قال ،خري اجلزاء حممد  آللكل خري وجزاه اهلل عن 
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 كما( أنفسهم به ألزموا مبا ألزموهم) باب من قواعدهم بعض إىل سأتعرض أين على أنبه]
 :فأقول ، األئمة عن ورد

 منه يستفاد ما وأقصى ،عندكم العقائد يف عليه يعتمد ال آحاد خرب السمري توقيع إن   - 
 قضية املعصوم عن النيابة وقضية علما ، ال عمال   يفيد تقولون كما أو فحسب، الفقه يف

 .آحاد خبرب عليها دليست فال لإلمامة تابعة عقائدية

 هراوي جلهالة ضعيف فهو اإلرسال عن النظر غض ومع بإرساله، قيل السمري توقيع إن   - 
 عن فضال   الفقه يف عليه يعتمد ال عندكم الضعيف واخلرب ،(املكتب احلسن بن أمحد) وهو

 !!!؟ عقائدية قضية على به وتستدل قواعدكم ختالف فكيف العقائد،

 أو للسفارة نص يوجد فال نصا   أما ظهورا ، وال نصا   ال السفارة ينف مل التوقيع إن   - 
 فهي X اإلمام نفاها اليت( املشاهدة) فـ ظهورا   وأما عليه، واقع النفي أن   نقول حىت النيابة
 والقول والسفارة، بالنيابة هلا عالقة وال X اإلمام رؤية أي بالعني املشاهدة جمرد يف ظاهرة

 ال وأيضا   ضده، الدليل بل املقام يف دليل وال دليل إىل حيتاج واضح تكلف بةالنيا يف بظهورها
 على دلت اليت املتواترة للروايات ذلك ملعارضة الرؤية جمرد يف ظهورها على االعتماد ميكن
 آالف نقل مل إن مئات عن فضال   الكربى الغيبة عصر يف X املهدي اإلمام رؤية إمكان

 .حبال إنكارها ميكن ال اليت الناس وسائر العلماء من عدد مع حصلت اليت املشاهدات

 اإلمام قيام أو ظهور هو املشاهدة من املقصود أن   يظهر التوقيع سياق خالل من - 
 عن يتكلم كان X اإلمام أن   على والدليل والسفارة، النيابة أو الرؤية جمرد ال X املهدي
ْفقد )..... :X كالمه نص وإليك قيع،التو  يف ورد كما املشاهدة ينفي أن قبل الظهور
ْاألمدْطولْبعدْوذلكْ-ذكرهْتعالىْ-ْاهللْإذنْبعدْإالْظهورْفالْالتامةْالغيبةْوقعت
ْادعىْفمنْأالْالمشاهدةْيدعيْمنْلشيعتيْوسيأتيْجوراْ ْاألرضْوامتالءْالقلوبْوقسوة

 مقام يف X فاإلمام ،...( مفترْكذابْفهوْوالصيحةْالسفيانيْخروجْقبلْالمشاهدة
 ادعى ومن ... وكذا كذا بعد إال ظهور ال: قال فكأنه السياق، قرينة بدليل الظهور نفي

 أو بالنيابة للسياق عالقة وال كذاب، فهو والسفياين الصيحة قبل( ظاهر أين أي) املشاهدة
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 لفظ إن   :وقال النهاوندي احملقق القول هذا إىل وذهب بعيد، من وال قريب من ال السفارة
َْشِهدََْْفَمنْ ﴿: تعاىل بقوله واستدل حضر أي( شهد) من مأخوذة احلضور مبعىن( اهدةاملش)

رَِْْمن ُكمُْ هُْْالش ه   .فليصمه رمضان شهر يف بلده يف حضر من أي ﴾.. فَ ل َيُصم 

 عدة وله متشابه املنفية،( املشاهدة) لفظ أن   يتبني والرابعة الثالثة النقطة مبالحظة -2
 الداللة قطعية تكون أن الرواية على االعتماد يف تشرتطون وأنتم اللة،الد ظين أنه أي وجوه،
 !!!؟ شيخ  يا هذا عن غفلت فكيف املطلوب، على

 وقلنا تنزلنا لو حىت( مفرت كذاب فهو....  املشاهدة ادعى فمن) :X اإلمام وقول - 
 املهملة والقضية ،( ) وشبهه جبميع وال بكل ال مسورة غري مهملة قضية فهو السفارة يعين بأنه
 فهو .. املشاهدة ادعى من بعض) بقوة القضية فتكون عندكم، مقرر هو كما اجلزئية بقوة

 .كذاب فهو املشاهدة ادعى من كل ال( مفرت كذاب

 معارض فهو الداللة وظين السند ضعيف آحاد خرب التوقيع هذا أن   من الرغم على -3
 نائب فهو دليل خري اليماين وروايات X املهدي اإلمام رؤية إمكان على تدل متواترة بأخبار
 النار أهل من عليه وامللتوي الرايات أهدى يكون أن ميكن ال ألنه ؛X املهدي اإلمام عن

 أراد ومن X عنه خاصا   نائبا   يكون أن إال مستقيم، صراط ىلإو  صاحبكم إىل ويهدي
 ومكتبه السيستاين السيد نيوب X املهدي اإلمام أنصار بني كتبية مناظرة فلرياجع التفصيل
 السيستاين السيد عجز أن بعد X املهدي اإلمام أنصار هبا وانتصر العقائدية البحوث ومركز
 .اجلواب عن وأحجموا الرد عن ومكتبه

 يف السمري حممد بن علي إىل الناس رجع عندما فلماذا السفارة، ينفي التوقيع كان إذا -2
 بعدي يوجد ال يقل مل فلماذا بالغه، هو أمر هلل: فقال ؟ وصيك من له وقيل السادس، اليوم
 الناس وهل!!! ؟ - وحاشاه - باحلقيقة مصارحتهم وعدم الناس تضليل قصد فهل أصال   سفري
 السادس اليوم يف إليه فرجعوا السفارة نفي التوقيع من يفهموا مل حبيث الغباء من املستوى هبذا

                                                           

: كل وجميع سور للقضية الحملية، وقضيتنا هنا شرطية، ولكن الشيخ ذكرها من باب ضرب المثل ال غير، وقوله - 
 .يُفهم منه هذا" وشبهه"
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 مربر هناك كان ملا السفارة نفي على الداللة واضح التوقيع كان فلو!!! ؟ وصيه عن وسألوه
 .( ) [السمري حممد بن علي بعد السفارة عن السؤال إلعادة

  .واملهديني وسلم تسليما   األئمةل حممد آوصلى اهلل على حممد و  ،واحلمد هلل رب العاملني

* * * 

                                                           

 .  ص: كتاب لعلكم تهتدون - 


