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 ؿ ١نمد األئمة كاٞنهديٌن كسلم تسليمان آكصلى ا على ١نمد ك ، كاٜنمد  رب العاٞنٌن

 ؟؟ " البييات"ما قصة 
ىي رد على ما تكلم بو السيد منًن اٝنباز كتعرضو للدعوة اليمانية كبعض أدلتها من خبلؿ 

ككاف ، Xمولد اإلماـ اٞنهدم : كّنناسبة، ق ُِّْ /ٖ /ُٓ: بتاريخ: ١ناضرة لو كانت
على ىذا ٚناع كبلمو اٛنميع كبإمكاف . بلدة أـ اٜنماـ يف القطيف -حسينية قيصـو : اٞنكاف
 http://www.youtube.com/watch?v=KUoP_5HJekk  :الرابط

كألٌف الرجل رّنا يسمع منو بعض الناس، كيعتقدكف بأهنم ٪نسنوف صنعان، أخذنا قولو حرفيان، 
إني : )، لقولوكتاب ا كعرتة اٞنصطفى ١نمد : كعرضناه على ميزاف اٟنداية اإلٟني، أعين

 .  (ُ)( الحوض على يردا حتى يفترقا ولنتارك فيكم الثقلين كتاب اهلل وعترتي 

 :ىذا البحث الذم يراه القارئ بٌن يديو، كىو عبارة عن ثبلث نقاط رئيسيةفكانت النتيجة 

تتعلق باٞنعرفة كأصوؿ الدين بنظر السيد اٝنباز، كىذه النقطة دل تكن ىي غاية  :األولى
بقدر ما كاف الغرض منها إلفات النظر إذل أٌف الرجل يتكلم " البينات"البحث األساسية يف ىذه 

معتمدان على الرأم كالسماع، من دكف أف يكوف على كبلمو دليل من ميزاف اٟنداية كالنجاة اٞنشار 
 .نفان إليو آ

كىو عرض موجز  . تتعلق بعرض بعض البينات اإلٟنية اليت أرسل هبا خلفاءه يف أرضو :الثانية
 :اٞننطلق كاٞنعتمد يف اٞنسًن، كيف كىم القائلوف( كتاب ا كعدلو كترٗنانو)كاف 

 (. ، وبنا عبد اهلل، نحن األدالء على اهلل، ولوالنا ما عبد اهللبنا عرف اهلل) -

 (. العلياء ذروة وتسنمتم الظلماء، في ماىتديت بنا) -

 (. بر كل فروعنا ومن خير، كل أصل نحن) -

                                                             

 .86ص  ط: Xػ١ْٛ أخجبس اٌشػب  - 

http://www.youtube.com/watch?v=KUoP_5HJekk
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 (.بنا اعتصم لمن وعصمة بنا، استضاء لمن ونور إلينا، التجأ لمن كهف نحن) -

 وحيو، تراجمة ونحن علمو، عيبة ونحن المستقيم، الصراط ونحن اهلل، أبواب نحن) -
 (.سره موضع ونحن توحيده، أركان ونحن

فخصصتها لئلشكاالت اليت أراد من خبلٟنا السيد اٝنباز تسفيو بينات ا اليت  :الثالثةكأما 
ككاف (. الرؤيا، االستخارة، الوصية اٞنقدسة: )، كٓنديدان Xاستدؿ هبا الوصي أ٘ند اٜنسن 

 .الثقبلف رائدم كقائدم كمعتمدم يف اٛنواب أيضان 

ٕنهيدان بفقرات ثبلث، رّنا ٥نتاج منها أف ترافقنا كقبل اٝنوض يف ىذه الثبلث آثرت أف أعرض 
 .يف كثًن من مفاصل البحث التالية

ىذا، كال أرجو من القارئ أكثر من إنصاؼ كتاب ا كعدلو الطاىر، كما أين ال أطلب أجران 
على شيء بقدر رجائي كثقيت بو سبحانو أف يتفضل علٌي بالقبوؿ يف زمرة اٜنق اليت آثرت نصرة 

يف زمن قل فيو ناصرىم، ككثر فيو اٞنهرجوف على بيناهتم الساطعة، ( آؿ ١نمد الكراـ) أحباء ا
 .كصار كبلمهم ييذرل من قبل الرجاؿ ذركى الريح للهشيم

 :فإليكم سادٌب أكلياء ا إٔنثل قائبلن 

 مفرتقاتً  اآلفاؽ يف أفانٌن*  النول غربة هبم شطت ذلاألي  كأين

 كثقاٌب أسرٌب فيهم كأىجر*  حبهم أجل من الدار قصي أحب  

كتبقى عينا فقًنو إذل ا كإليكم ترجو ر٘نتكم كالصفح عن قبيح اٛنـر يف التقصًن بنصرتكم، 
 .معكم معكم ال مع غًنكم، كاٜنمد  رب العاٞنٌن: أما ىو فًنجو ا أف يكوف قولو حيان كميتان 

      

 ق ُِّْشعباف اٞنعظم  ِٕ

 عبلء / الراجي عفوكم                                                                                               



  
 (متهيد)

 .إف شاء ا تعاذل تباعان  ، كىذا بياهنانتعرض فيو لثبلث نقاط

 :غاية الخلقة.. معرفة اهلل . 1

ْعُبُدونِ ﴿: قاؿ تعاذل نَس ِإالَّ لِي َ " اٞنعرفة"بالعبادة ىنا  ، كاٞنقصود(ُ)﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ
ما ىو اٞنقصود : كٞنا كانت اٞنعرفة ىي غاية اٝنلقة فالسؤاؿ األساس. كما كرد عن آؿ ١نمد 

  باٞنعرفة، كما ىو مصدرىا ؟

باٞنعرفة ىنا ليست معرفة العلـو البشرية كالفيزياء كالكيمياء كاألحياء ال شك أٌف اٞنقصود 
كال يكاد  .كعلـو اللغة كاٞننطق كالفلسفة ك٥نو ذلك، بل اٞنقصود معرفة ا سبحانو كما يرتبط بو

كيف يتمكن اإلنساف من ٓنقيق غاية خلقتو : ينقطع السؤاؿ رغم التعرؼ على غاية اٝنلقة، إذ
نحن حجة اهلل في عباده، .. : )عن ذلكجوابان  Xاإلماـ الصادؽ  قاؿنو؟ كيعرؼ ربو سبحا

وشهداؤه على خلقو، وأمناؤه على وحيو، وخزانو على علمو، ووجهو الذي يؤتي منو، وعينو 
وبابو الذي يدل عليو، ونحن العاملون بأمره، والداعون  وقلبو الواعي في بريتو ولسانو الناطق

 .(ِ)( ، وبنا عبد اهلل، نحن األدالء على اهلل، ولوالنا ما عبد اهللبنا عرف اهللإلى سبيلو، 

صنع ا  " خليفة ا" معرفة ا تتم من خبلؿ خلفائو الطاىرين، كألفٌ  كالنص كاضح يف أفٌ 
كانت معرفتو سبحانو من خبلؿ خليفتو ىي ّنثابة معرفة ا با، ككل ما عدا ذلك ال يكوف 

فكيف يوحد من زعم أنو عرفو .. : )Xشيء آخر، قاؿ اإلماـ الصادؽ بمعرفة با بل معرفة 
فمن ... ما يعرف غيره بغيره، إنما عرف اهلل من عرفو باهلل، فمن لم يعرفو بو فليس يعرفو، إن

زعم أنو يؤمن بما ال يعرف فهو ضال عن المعرفة، ال يدرك مخلوق شيئاً إال باهلل، وال تدرك 
 .(ّ)( ..معرفة اهلل إال باهلل 
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٩نعلنا ال نشعر بعناء كبًن إذا  االلتفات إذل ىذه اٜنقيقة اٛنلية يف كلمات أىل البيت  إفٌ 

ىدؼ خلقة اإلنساف، ذلك أٌف ٓنقق  اليتما أردنا إجابة السؤاؿ اآلخر اٞنتعلق ّنصدر اٞنعرفة 
 . اٞنعرفة اٜنقة دكف غًنه ومن ىستقال ريب أنو اٞنعٌن الصايف الذم تي  (اٞنعرؼ با)خليفة ا 

يتم التعرؼ عليو من  –مد كآلو الطيبٌن كأقصد ىنا بالتحديد ١ن –كٞنا كاف معٌن خلفاء ا 
١نمد  آؿزيد الشهيد منازؿ شيعة  البنو٪ندد  X سجادخبلؿ كبلمهم الطاىر، ٤ند أٌف اإلماـ ال

اعرف منازل شيعة علي على  ،يا بني: )Xعلى ضوء درايتهم لركاياهتم الشريفة، يقوؿ  
قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة ىي الدراية للرواية وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن 

 .(ُ)( ..إلى أقصى درجة اْليمان 

ال ٬نكن اعتبارىا ُناؿ شيء طارئ على كجود اإلنساف ( غاية اٝنلقة)ٍب إٌف تلك اٞنعرفة 
 ا الناسفطرة اليت فطر الاٞنعرفة اإلٟنية ىي من صميم كأجنيب عنو، بل على العكس ٕنامان، ف

  :، قاؿ﴾اللَّوِ  ِلَخْلقِ  تَ ْبِديلَ  اَل ﴿: 8عن قوؿ ا  Xؿ اإلماـ الباقر أ، فعن زرارة أنو سعليها
 آَدمَ  بَِني ِمن رَبُّكَ  َأَخذَ  َوِإذْ ﴿: 8كسألتو عن قوؿ ا : ، قاؿ زرارة(فطرىم على المعرفة بو)

أخرج من ظهر آدم ذريتو إلى يوم القيامة فخرجوا  ): ؟ قاؿ﴾اآلية .. ُذرِّي َّت َُهمْ  ظُُهوِرِىمْ  ِمن
كل   قال رسول اهلل : كالذر فعرفهم وأراىم نفسو، ولوال ذلك لم يعرف أحد ربو، وقال

 .(ِ)( ..خالقو  8مولود يولد على الفطرة، يعني المعرفة بأن اهلل 

 –، كٟنذا كانت من صنعو سبحانو، كأبدان ما كانت اٞنعرفة با (اٞنعرفة با= فطرة ا )إذف 
قلت أليب عبد ا : من صنع اإلنساف نفسو، فعن ١نمد بن حكيم قاؿ –غاية خلق اإلنساف 

X :( من صنع اهلل، ليس للعباد فيها صنع: )اٞنعرفة من صنع من ىي ؟ قاؿ(ّ). 

ليس من صنع اإلنساف، بل األمراف ٢نلوقاف  اآلخركىو يقابل اٞنعرفة، " حوداٛن" كاضح أفٌ ك 
يف قلب اإلنساف كيبقى دكره منحصران باالختيار يف دنيا االمتحاف، كىذا ما كتبو اإلماـ الصادؽ 

X سألت عن المعرفة ما ىي؟ فاعلم : )لعبد اٞنلك بن أعٌن ٞنا سألو عن اٞنعرفة، إذ كرد
في القلب مخلوقة، والجحود صنع اهلل في القلب  8فة من صنع اهلل رحمك اهلل أن المعر 
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ولهم فيهما االختيار من االكتساب، فبشهوتهم ، مخلوق، وليس للعباد فيهما من صنع
اْليمان اختاروا المعرفة فكانوا بذلك مؤمنين عارفين، وبشهوتهم الكفر اختاروا الجحود 

بتوفيق اهلل لهم، وخذالن من خذلو اهلل، ، وذلك فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضالالً 
 .(ُ)( ..فباالختيار واالكتساب عاقبهم اهلل وأثابهم 

حقيقة قد تفاجئ الكثًن من اٞنتفلسفٌن  ليس ىذا فحسب، بل قرر أئمة اٟندل 
سبحانو دل يكلف اٝنلق إقامة الدليل على اٞنعرفة كال طلب أداكهتا اليت هبا ا  أف كاٞنتكلمٌن تبٌٌن 

أصلحك ): Xقلت أليب عبد ا : ٓنصل، بل ىو سبحانو تكفل ذلك، فعن عبد األعلى قاؿ
: فهل كلفوا اٞنعرفة؟ قاؿ: ، قلتال: فقاؿ: ا ىل جعل يف الناس أداة ينالوف هبا اٞنعرفة ؟ قاؿ

لم يكلف اهلل العباد المعرفة ): قاؿ Xكعنو عن أيب عبد ا  .(ِ)( ..ان ال، على اهلل البي
 .(ّ) (ولم يجعل لهم إليها سبيالً 

ا اليت فطر ليست بشيء خارج عن فطرة " معرفة ا"كالسبب كاضح بكل تأكيد كىو أٌف 
الرحيم ىو اٞنتكفل ٝنلقها كإيداعها يف قلبو كعقلو كبياهنا لو كتوضيح  بر ىذا العليها، ك  الناس

أال كىو عدـ  سبل تذكرىا بعد نسياهنا، كيبقى تكليف اإلنساف منحصران يف أمر بسيط جدان 
وإذا أخذ ربك : "عن قوؿ ا Xسألت أبا عبد ا : )اٛنحود عليها، فعن زرارة قاؿ اختيار

ثبتت المعرفة في قلوبهم ونسوا الموقف، سيذكرونو يومًا ما، ولوال : قاؿ ،"..من بني آدم 
 .(ْ)( ذلك لم يدر أحد من خالقو وال من رازقو

فبعث فيهم رسلو وواتر إليهم : )Xر ىو خليفة ا ال غًن، يقوؿ أمًن اٞنؤمنٌن كاٞنذك  
بالتبليغ، ويثيروا أنبياءه ليستأدوىم ميثاق فطرتو، ويذكروىم منسي نعمتو، ويحتجوا عليهم 

 .(ٓ)( ..لهم دفائن العقول 

 للجميعيوضح  كالتأمل يف ميثاؽ الفطرة كدفائن العقوؿ كربطو ّنا قدمتو من ركاياهتم 
 . من رب رحيم كتعاليتاٜنقيقة بأجلى صورىا، فتباركت 
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ما الناس ٗنيعان ليسوا مكلفٌن بأكثر من اختيار  كأؤكد لكل مؤمن با تعاذل مرة أخرل أفٌ 

، كالتنبو لو بعد الغفلة عنو كنسيانو ّنجيئهم ٟنذا العادل (أم اٞنعرفة بو سبحانو)فطرىم ا عليو 
 .كا٦نداعهم بزبرج الدنيا الفانية كملذاهتا الرخيصة كشهواهتا اٞننقطعة

، فجميعها بكل تأكيد البد أف يقع صنوؼ اٞنعارؼ الدينية فرؽ يف ذلك بٌن شى ٍب إنو ال
، كاٞنصدر كأحكامو ككافة شؤكف دينو ٞنعرفة شرعتو اٞنعرفة با سبحانو اٞنستلـز قطعان ضمن مسار 

خركجها عن ىذا اٞنسار ٩نعلها ببل أم قيمة تذكر عنده سبحانو ببل أدىن ك ٟنا كلها خليفة ا، 
 .شك

 :في أرضو عرف خليفة اهللكيف يُ . 2

 ىي، إذ اٞنطلوب ٓنقق تلك الغاية فعبلن، ك معرفة اإلنساف غاية خلقتو ال تعين هناية اٞنطاؼ إفٌ 
يفرض ضركرة  ذا، كى(بنا عرف اهلل)كمعرفتو كما أكضحنا  "خليفة ا"ال تتم إال عرب مبلزمة 

  .يعين بكل كضوح ضبلؿ اإلنساف كتضييعو للغاية اليت خلق ألجلهاعنو ف التيو ، أليوالتعرؼ عل

ا كاستخلفو كنصبو علمان ٟنداية اٝنلق إليو، كىو نقصد بو الرجل الذم اختاره " خليفة ا"ك
 كيف ييعرؼ ؟: عنواف ينطبق على كل األنبياء كاٞنرسلٌن كاألئمة، كالسؤاؿ

أف )فػ ، على ىذه األرض لخليقةليـو  أكؿيف أنو أباف ذلك بحانو كفضلو س إٌف من كرمو
يف كل زماف، كالبد أف يكوف مقتضى اٜنكمة اإلٟنية ىو كضع قانوف ٞنعرفة خليفة ا يف أرضو 

ىذا القانوف كضع منذ اليـو األكؿ الذم جعل فيو ا سبحانو خليفة لو يف أرضو، فبل ٬نكن أف 
يكوف ىذا القانوف طارئان يف إحدل رساالت السماء اٞنتأخرة عن اليـو األكؿ؛ لوجود مكلفٌن منذ 

ليس كمكلف منذ اليـو األكؿ، اليـو األكؿ، كال أقل أف القدر اٞنتيقن للجميع ىو كجود إب
كاٞنكلف ٪نتاج ىذا القانوف ٞنعرفة صاحب اٜنق اإلٟني، كإال فإنو سيعتذر عن إتباع صاحب اٜنق 
اإلٟني بأنو دل يكن يستطيع التمييز، كال يوجد لديو قانوف اٟني ٞنعرفة ىذا اٝنليفة اٞننصب من قبل 

يخ اليـو األكؿ الذم جعل فيو ا خليفة لو كالقدر اٞنتيقن للجميع حوؿ تار . ا سبحانو كتعاذل
 : يف أرضو ىو

 .كإبليس نو خليفتو يف أرضو ّنحضر اٞنبلئكة إإف ا نص على آدـ ك  -ُ
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 .علَّمو األٚناء كلها Xبعد أف خلق ا آدـ  -ِ

 . ٍب أمر ا من كاف يعبده يف ذلك الوقت اٞنبلئكة كإبليس بالسجود آلدـ -ّ

ًإٍذ قىاؿى رىب كى لًٍلمىبلًئكىًة ًإين  جىاًعله يف اأٍلىٍرًض خىًليفىةن قىاليوا أىْنىٍعىلي ًفيهىا مىٍن يػيٍفًسدي : قاؿ تعاذل ﴿كى
ـى ًفيهىا كىيىٍسًفكي الد مىاءى كى٥نىٍني نيسىب حي ًُنىٍمًدؾى كىنػيقىد سي لىكى قىاؿى ًإين  أىٍعلىمي مىا ال تػىٍعلىميوفى﴾، ﴿كىعىلَّ  مى آدى

ًإذىا ٍٚنىاءى كيلَّهىا ٍبيَّ عىرىضىهيٍم عىلىى اٍلمىبلًئكىًة فػىقىاؿى أىٍنًبئيوين بًأىٍٚنىاًء ىىؤيالًء ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقٌنى﴾، ﴿فى اأٍلى 
ـى فىسىجى  ًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىبلًئكىًة اٍسجيديكا آًلدى ديكا سىوَّيٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىعيوا لىوي سىاًجًدينى﴾، ﴿كى

ىيٍم لىكيٍم عىديك  بًٍئسى ًإالَّ ًإٍبًليسى كىافى ًمنى اٛنًٍن  فػىفىسىقى عىٍن أىٍمًر رىب ًو أىفػىتىتًَّخذيكنىوي كىذير يػَّتىوي أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكين كى 
 .لًلظَّاًلًمٌنى بىدىالن﴾

كخليفة ا يف أرضو ىذه األمور الثبلثة ىي قانوف ا سبحانو كتعاذل ٞنعرفة اٜنجة على الناس 
كىذه األمور الثبلثة قانونان سىنَّو ا سبحانو كتعاذل ٞنعرفة خليفتو منذ اليـو األكؿ، كستمضي ىذه 

دى ًلسينًَّة . السنة اإلٟنية إذل انقضاء الدنيا كقياـ الساعة ﴿سينَّةى اللًَّو يف الًَّذينى خىلىٍوا ًمٍن قػىٍبلي كىلىٍن ْنًى
دى ًلسينًَّة اللًَّو تػىٍبًديبلن﴾ اللًَّو تػىٍبًديبلن﴾   .(ُ) (﴿سينَّةى اللًَّو الَّيًت قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبلي كىلىٍن ْنًى

بتبياف ىذا القانوف اإلٟني، كأكضحوا احتجاج األنبياء " آؿ ١نمد "ٍب قاـ عدؿ القرآف 
 : كاٞنرسلٌن بو بركايات كثًنة

، قاؿ Xدـ ا آعلى قومو بوصية ذكره فيها نيب  Xاحتج نوح  :فبالنص أو الوصية
وقد كان آدم أوصى ىبة اهلل أن يتعاىد ىذه الوصية عند رأس  .. : )Xاإلماـ الرضا عنها 

كل سنة فيكون يوم عيد لهم، فيتعاىدون بعث نوح في زمانو الذي بعث فيو، وكذلك جرى 
 .(ِ) (..في وصية كل نبي حتى بعث اهلل تبارك وتعالى محمداً 

لو عن يف حديث  X قاؿ اإلماـ الصادؽ، حيث كموسى كعيسى  إبراىيمككذا 
وأوصى  ،Xودفعها عمران إلى إبراىيم الخليل  .. وأوصى نوح إلى سام ..: )الوصية

إبراىيم إلى ابنو إسماعيل، وأوصى إسماعيل إلى إسحاق وأوصى إسحاق إلى يعقوب، 
، وأوصى موسى Xودفعها شعيب إلى موسى بن عمران  .. وأوصى يعقوب إلى يوسف
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، وأوصى عيسى إلى شمعون Xودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم . ..إلى يوشع بن النون 

 .، كىكذا إذل أف كصلت رسوؿ ا ١نمدان (ُ)( ..بن حمون الصفا 

قَاَل َوِإْذ ﴿: ، قاؿ تعاذلباٚنو نص عليوبٌشر بو عيسى ك  فقد ١نمد رسوؿ ا ككذا 
اِة ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم يَا بَِني ِإْسَرائِيَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّو ِإلَْيُكم مَُّصدِّقًا لَِّما بَ ْيَن َيَديَّ ِمَن الت َّْورَ 

 .(ِ) ﴾َوُمَبشِّراً ِبَرُسوٍل يَْأِتي ِمن بَ ْعِدي اْسُمُو َأْحَمدُ 

قال المسيح  Xالمسيح  8فلما أن بعث اهلل .. : )قاؿأنو  Xعن أيب عبد ا ك 
يجيء بتصديقي  Xإنو سوف يأتي من بعدي نبي اسمو أحمد من ولد إسماعيل : لهم

 .(ّ)( ..وتصديقكم وعذري وعذركم 

يَا َأَبِت ِإنِّي َقْد َجاءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك فَاتَِّبْعِني ﴿: Xإبراىيم عرؼ  :وبالعلم
 .(ْ)﴾َأْىِدَك ِصَراطاً َسِويّاً 

َناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا وََكَذِلَك َنْجِزي ﴿: Xموسى ك  ُه َواْستَ َوى آتَ ي ْ َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَّ
 .(ٓ)﴾اْلُمْحِسِنينَ 

َوَلمَّا َجاء ِعيَسى بِاْلبَ ي َِّناِت قَاَل َقْد ِجْئُتُكم بِاْلِحْكَمِة َوأِلُبَ يَِّن َلُكم بَ ْعَض ﴿: Xعيسى ك 
 .(ٔ)﴾فَات َُّقوا اللََّو َوَأِطيُعونِ الَِّذي َتْخَتِلُفوَن ِفيِو 

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِو َويُ زَكِّيِهْم ﴿: ١نمد ك  ُهْم يَ ت ْ ُىَو الَِّذي بَ َعَث ِفي اأْلُمِّيِّيَن َرُسواًل مِّن ْ
 .(ٕ)﴾َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قَ ْبُل َلِفي َضاَلٍل مُِّبينٍ 

، فالكتب السماكية  (فقرة القانوف اإلٟني الثالثة)كأما طاعة خليفة ا كدعوتو إذل حاكمية ا 
 :ىذا ٧نوذج منها من القرآف الكرًنكلها مشحونة بذلك، 

                                                             

 . 4 ص: أِبٌٟ اٌظذٚق - 
 .8: اٌظف - 
 . ػ 4 4ص  ط: اٌىبفٟ - 
 . 4: ِش٠ُ -4
 .4 : اٌمظض -6
 . 8: اٌضخشف -8
 . : اٌغّؼخ -2



 X ..........................................33البٍناث على أحقٍت الىصً أمحد احلسن  

 ِإنفَ  ِمنُكمْ  اأَلْمرِ  َوُأْوِلي الرَُّسولَ  َوَأِطيُعواْ  الّلوَ  َأِطيُعواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأي َُّها يَا﴿: قاؿ تعاذل
رٌ  َذِلكَ  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِالّلوِ  تُ ْؤِمُنونَ  ُكنُتمْ  ِإن َوالرَُّسولِ  الّلوِ  ِإَلى فَ ُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي تَ َناَزْعُتمْ   َخي ْ
 .(ُ)﴾تَْأِويالً  َوَأْحَسنُ 

 بنفسو اهلل قرنهم الذين األمر ولوالة ولرسولو هلل الطاعة إنما: )ركل سليم بن قيس اٟنبلرل
 رسول بطاعة أمر إنما اهلل ألنّ  ،"منكم األمر وأولي الرسول وأطيعوا اهلل أطيعوا": فقال ونبيو
 ألنهم األمر أولي بطاعة أمر وإنما اهلل، بمعصية يأمر ال مطهر معصوم ألنو  اهلل

 .(ِ) (اهلل بمعصية يأمرون ال مطهرون معصومون

 اهلل، أمر تراجمة نحن اهلل، علم خزان نحن: )أنو قاؿ Xعن اإلماـ الصادؽ  سدير كعن
 البالغة الحجة نحن معصيتنا، عن ونهى بطاعتنا وتعالى تبارك اهلل أمر معصومون، قوم نحن
 .(ّ)( األرض وفوق السماء دون من على

، ٞنا سئلوا عن طريق كىذا القانوف اإلٟني ىو ذاتو القانوف الذم أشار إليو أئمة اٟندل 
 :للمثاؿ فقطالتعرؼ عليهم، كىذه ٧ناذج 

: فقاؿ: قاؿ اإلماـ؟ يعرؼ مب فداؾ جعلت: X اٜنسن أليب قلت: قاؿ ،بصًن أيب عن
 ويسأل حجة، عليهم لتكون إليو بإشارة فيو أبيو من تقدم قد بشيء فإنو أولها أما: بخصال)

 .(ْ)( ..فيجيب 

: أولها بخصال): قاؿ اإلماـ؟ يعرؼ مب: X الباقر جعفر أبا سألت: قاؿ ،اٛناركد أيب عنك 
 اهلل رسول ألن ،حجة عليهم يكون حتى للناس علماً  ونصبو عليو وتعالى تبارك اهلل من نص

 الثاني، األول ينصب  األئمة وكذلك وعينو باسمو الناس وعرفو X علياً  نصب 
 .(ٓ)( ..فيجيب  يسأل وأن
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 ىذا صاحب يعرؼ مب: X ا عبد أليب قلت: قاؿ ،النصرم اٞنغًنة بن اٜنارث عنك 

 .(ُ)( والوصية والعلم والوقار بالسكينة): قاؿ األمر؟

كلكين أكجو السؤاؿ إذل كل منصف يريد االلتحاؽ بركب . كأترؾ التفصيل أكثر خوؼ اإلطالة
كلًنكا ىل احتج  Xلينظر اٛنميع ما جاء بو السيد أ٘ند اٜنسن : ، كأقوؿXسفينة القائم 

من أكضحو بعد أف كاف طي النسياف كغًنه من  Xعليهم بغًن ىذا القانوف اإلٟني الذم ىو 
فما باٟنم إذف ال يؤمنوف، كعن دعوتو اإلٟنية  –كىو كذلك  –اٞنعارؼ اٜنقة، فإف كجدكه كذلك 

إذل  Xيصدكف، كىل احتج هبذا القانوف أحد ٍب تبٌن أنو مدعو باطل فيعتذركا، لينظركا منذ آدـ 
 .  يومهم ىذا، كلن ٩ندكا كرب العباد

 :رفة اْللهية وضمان مصدرىاالمع. 3

أك )من الضركرم جدان أف نتعرؼ على طريقة التأكد من اٞنعارؼ اليت تأتينا من مصدر اٞنعرفة 
، كأكيد أٌف ىذه اٞنشكلة تكوف ملحة أكثر يف حاؿ تغييب اٞنعصـو (قل ما يأتينا من خليفة ا

X  ،اإلمكاف العرض عليو كمعرفة كأما يف حاؿ حضوره فبعن الناس، كحاؿ الغيبة الكربل مثبلن
 ؟ ٕنييزىا عن الدخيلالصادرة ك كيف يتم التأكد من مضامٌن الركايات : كالسؤاؿ. اٜنق منو

ينبغي قبل التعرؼ على اٜنل أف نعرؼ أٌف اٞنسألة يف غاية اٝنطورة؛ ذلك أف اٝنوؼ الناشئ 
خطورة عن رد اٜنق الناتج  من أف ٩ند الباطل طريقان إذل الدين عرب األخذ بركاية مكذكبة، ال يقل

 .بعذر ما عن رفض ركاية تنسب إذل آؿ ١نمد 

 إلي أصحابي أحب إن واهلل): يقوؿ X جعفر أبا ٚنعت: قاؿ ،اٜنذاء عبيدة أيب عن
 سمع إذا للذي وأمقتهم حاال عندي أسوأىم وإن لحديثنا وأكتمهم وأفقههم أورعهم

 يدري ال وىو بو دان من وكفر وجحده منو اشمأز يقبلو فلم عنا ويروى إلينا ينسب الحديث
 .  (ِ)( واليتنا عن خارجا بذلك فيكون أسند، وإلينا خرج عندنا من الحديث لعل

 ١نمد  علينا الرجوع إذل آؿيتحتم  على ذلك، كألجل معرفة اٜنل للمشكلة أعبله،
كأم حل آخر يفرضو غًنىم للتعامل مع ركاياهتم ال يعدك أف يكوف اقرتاحان فضوليان دل ، الطاىرين
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يكلف صاحبو بيانو، كليس فقط ال يؤجر على فعلو، إ٧نا عليو ٘نل أكزار الرافضٌن للحق الذم 
تضمنتو ركايات كثًنة كانت قد غيبت كاستهزئ هبا نتيجة اٞننهج اٞنقرتح، كيا لو من كزر تأىب 

 !!ت كاألرض عن ٘نل معشار تبعاتو ؟السماكا

لكيفية تعامل شيعتهم مع كبلمهم  أما مبلمح اٞننهج اٜنق الذم أكضحو آؿ ١نمد 
 :فتبدك كاضحة ٞنن راجع كلماهتم، كتتضح ّنطالعة التارل

كلكن رغم ذلك . ىل كل من ينقل كبلمهم معركؼ بٌن الناس بالصدؽ كالوثاقة ؟ كبل :أوالً 
 : كيف ىذا ركايات كثًنة ىذا مثاؿ منهاعدـ القبوؿ؛ ليس اٞننهج الرفض ك 

جعلت فداؾ إف الرجل ليأتينا من : Xقلت أليب عبد ا ): قاؿ ،عن سفياف بن السمط
فقاؿ أبو عبد : فيضيق بذلك صدكرنا حى نكذبو، قاؿ ،قبلك فيخربنا عنك بالعظيم من األمر

 إنو ليل؟ فيقول لليل إنو نهار، وللنهار: قاؿ. بلى: قلت: قاؿ أليس عني يحدثكم؟: Xا 
 .(ُ)( رده إلينا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا: فقاؿ: قاؿ. ال: فقلت لو: قاؿ

قاؿ أبو  :قاؿ ،عن جابرصعب ال يطيقو كل أحد، ف خصوصان، كأف حديث آؿ ١نمد 
 إال بو يؤمن ال مستصعب صعب محمد آل حديث نإ :قال رسول اهلل ) :Xجعفر 

 آل حديث من عليكم ورد فما لإليمان، قلبو اهلل امتحن عبد أو مرسل نبي أو مقرب ملك
 فردوه وأنكرتموه قلوبكم منو اشمأزت وما فاقبلوه، وعرفتموه قلوبكم لو فالنت  محمد

 منو بشئ أحدكم يحدث أن الهالك وإنما محمد آل من العالم وإلى الرسول وإلى اهلل إلى
 .(ِ) (الكفر ىو واْلنكار ىذا، كان ما واهلل ىذا كان ما واهلل: فيقول يحتملو، ال

كإذا كاف استعجاؿ الرفض يؤدم بصاحبو إذل اٟنبلؾ كتكذيب ا فوؽ عرشو، فهل النجاة 
 .كبل، أيضان : اٛنواب!!  من ىذا اٞنأزؽ يكوف باألخذ بكل حديث يرد عنهم 

يف طريقة التعامل مع ركاياهتم يتلخص بالعرض على الكتاب  إف منهج أىل البيت  :ثانياً 
!! كأقواٟنم، كيف ذلك ركايات كثًنة ال ايخفي استغرايب كيف أغفلت ٗنيعان كابتدعت مناىج أخرل 

 : كىذه ٧ناذج منها
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عن اختبلؼ اٜنديث، يركيو من نثق بو  Xسألت أبا عبد ا : قاؿ ،عن ابن أيب يعفور

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم لو شاىدًا من كتاب اهلل أو من ): ؟ قاؿ كمنهم من ال نثق بو
 .(ُ)( ، وإال فالذي جاءكم أولى بوقول رسول اهلل 

مردود إلى الكتاب  يءكل ش): ، يقوؿXٚنعت أبا عبد ا : كعن أيوب بن اٜنر 
  .(ِ)( والسنة، وكل حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف

أيها : بمنى فقال خطب النبي ): قاؿ ،Xكعن ىشاـ بن اٜنكم، عن أيب عبد ا  
 .(ّ)( الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب اهلل فأنا قلتو وما جاءكم يخالف كتاب اهلل فلم أقلو

كىو منهج عبلكة على كضوحو خاؿو يف ذات الوقت عن طريقة اٛنرح كالتعديل، فعلى 
 .كبياف سبب إعراضهم عن ىذه الركاياتاٞنخالفٌن إثبات طريقتهم 

* * * 

، كمصدرىا اٞنعر ؼ كاٞنذكر (ىدؼ اٝنلقة)ما يتعلق باٞنعرفة  اآلف، كقد باف للجميع باختصار
، كطريق معرفتو ىو، ٍب ضماف اٜنصوؿ على تلك اٞنعرفة كالتحقق من صدركىا (خليفة ا)هبا 

 . من نبعها الصايف، ماذا بقي للمؤمن سول التسليم لسادة خلفاء ا يف أرضو

 اآلخذون ألمرنا، مونالمسلِّ  شيعتنا): قاؿ ،X الرضااإلماـ  عن خالد، بن اٜنسٌن عن
 .(ْ)( منا فليس كذلك يكن لم فمن ألعدائنا، المخالفون بقولنا،

التسليم ٟنم يف شى مسائل اٞنعرفة اإلٟنية ٣نا يتصل با سبحانو كصفاتو كأٚنائو كأسرار دينو 
كٚناكاتو كملكوتو كخلفائو كمبلئكتو كحبللو كحرامو، ككل شيء أًذف ا ِنركجو ٝنلقو كفتح ٟنم 

 . باب معرفتو ّنٌنو ككرمو، نعم بكل شيء

                                                             

 .  ِٓ أثٛاة طفبد اٌمبػٟ، ػ 9، اٌجبة 2 ط: ٚعبئً اٌش١ؼخ - 
 .4 ػِٓ أثٛاة طفبد اٌمبػٟ،  9، اٌجبة 2 ط: ٚعبئً اٌش١ؼخ - 
 .6 ِٓ أثٛاة طفبد اٌمبػٟ، ػ 9، اٌجبة 2 ط: ٚعبئً اٌش١ؼخ - 
 .6 ، ثبة ٚعٖٛ اٌغّغ ث١ٓ األؽبد٠ش اٌّخزٍفخ، ػ2 ط: ٚعبئً اٌش١ؼخ -4
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كالتعرؼ عليو عند االمتحاف بو يف " نبيان كاف أك كصيان خليفة ا "كبكل تأكيد أٌف ما يرتبط بػ 
كل زماف كاقع ضمن دائرة اٜنق اليت يتكفل بياهنا القائم باٜنق بأمر ا سبحانو، كيف ال، كىو 

 .األساس الذم تستقي منو اٝنليقة غايتها اليت خلقت ألجلها كما تقدـ( خليفة ا)

* * * 

ده على ما قالو منًن اٝنباز يف ١ناضرتو اليت ألقاىا يف كاف ىذا ٕنهيدان نريد أف نتعرؼ بع
مو٨نان اٞنستمعٌن أنو بذلك قد  فيها إذل الدعوة اليمانية اٞنباركة ضكاليت تعر  ،خًنان أمنطقة القطيف 

عرض ما قالو على ميزاف اٜنق كلست فاعبلن يف نقدم ىذا أكثر من ، أبطل أدلتها كأجاد صنعان 
إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم : )عرب كلمتو اٝنالدة الذم أكضحو النيب األكـر 

 (.بهما لن تضلوا بعدي أبدًا، كتاب اهلل وعترتي آل بيتي

 



 (9) 

 املعرفة وأصول الديً بيظر ميري اخلباز
من ، كالثاين كما عرب عنهما األكؿ ١ناضرتو١نور سنعرض أىم ما قالو السيد منًن اٝنباز يف 

 .نقل كبلمو كالتعليق عليو خبلؿ

x تقسيم المعارف الدينية بال دليل: 

قسم ٩نب معرفتو ابتداء،  :علمائنا األبرار قسموا اٞنعتقدات إذل قسمٌن: )يقوؿ منًن اٝنباز
 (. كقسم إ٧نا ٩نب معرفتو كالتدين بو إذا قاـ الدليل عليو

اٞنعرفة اٞنستقلة بالعقل غًن اتاجة إذل الدين، إذ : كيقصد باٞنعرفة االبتدائية يف القسم األكؿ
نعمل ِنرب الثقة ؟ ال نعمل بو بالقسم  أين: )كىو يتحدث عن خرب الثقة آخريقوؿ يف موضع 

قاـ الدليل  إذاكقسم ، قسم ٩نب معرفتو عقبلن  :قسمٌن إذلقسمنا العقائد  ألنو ،من العقائد األكؿ
، كىو هبذا يوضح أٌف العقل يستقل (.. معرفتو إذلعليو كجب التدين بو كىو ما ال يصل العقل 

 .ّنعرفة القسم األكؿ

كمن الغريب جدان أنو دل يوضح لنا دليلو على ىذا التقسيم، كىل فعبلن تنقسم اٞنعتقدات إذل 
  .ىذا أكالن . ىذين القسمٌن أـ ال

البعض ّنثل ىذا التقسيم الذم استند إليو اٝنباز يف فآنة حديثو، ال  إٌف ٠نرد قياـ :كثانيان 
يصًنه أمران مسلمان كحقيقة ثابتة ترتتب عليها نتائج خطًنة، يكفي أف يكوف إحداىا استقبلؿ 

 .العقل ككصولو إذل معرفة إٟنية بقطع النظر عن خليفة ا

x  ُاألسبابطر اْلنسان على معرفة اهلل أو على قانون ىل ف: 

أما ماذا يقع ضمن مساحة القسم األكؿ بنظره، فهذا ما يوضحو السيد اٝنباز خبلؿ تبيانو 
 : للمراحل الثبلث اليت يطويها اإلنساف يف طريقو العقائدم، اآلٌب بعد قولو السابق

  :عندنا ثبلث مراحل ٬نر هبا اإلنساف بالطريق العقائدم): يقوؿ
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كاٞنقصود باٞنعرفة الفطرية ما تفرضو الفطرة البشرية على  ،فطريةىي اٞنعرفة ال :اٞنرحلة األكذل
ف إف، 8فاف الفطرة تفرض عليو نوعان من اٞنعرفة أال كىي معرفة اٝنالق  ،اإلنساف أراد أـ دل يرد

الفطرة البشرية تقرر أف لكل  فافٌ  ،معرفة اٝنالق معرفة فطرية تفرضها فطرة البشرية على اإلنساف
معلوؿ كلكل مسبب سبب كىذا الكوف كلو مسبب فبلبد لو من سبب غًن مسبب كإال للـز 

ىذه اٞنعرفة الفطرية أف لكل مسبب سبب تقود ، الدكر أك التسلسل كما يقوؿ علماء الكبلـ
 .(اإلنساف إذل اإل٬ناف باف ٟنذا الكوف خالق كموجدان 

: Xساف مفطوران على معرفة ا سبحانو، ٞنا ركاه اإلماـ الباقر كال أنازعو يف كوف اإلن
لكل مسبب )، إال أف قيامو َنعل ما أٚناه بالقانوف الفطرم (ُ)( ربهم أنو معرفتو على فطرىم)

كسيطان يف اإل٬ناف ليس بصحيح، خصوصان كأٌف ىذا الوسيط البد أف يكوف أقول كضوحان ( سبب
 .٢نالفة صر٪نة للركايةمن معرفة اٝنلق برهبم، كىي 

َها النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّتي اللَّوِ  ِفْطَرةَ ﴿: كما أهنا ٢نالفة لصريح القرآف، قاؿ تعاذل ، كىل (ِ)﴾َعَلي ْ
لو نظر إذل القرآف كآؿ !! فطر ا اإلنساف على قانوف األسباب أك على معرفتو ىو سبحانو ؟

 .لعرؼ اٜنق كانتبو لزلتو ١نمد 

x  أمراً نظرياً ( معرفة اهلل)المتكلمين يرى وال عجب فبعض: 

إف اٞنعلومات إما نظرية ٓنتاج إذل نظر كاستدالؿ، أك ضركرية يلتفت ٟنا العقل بأدىن : يقولوف
معرفة "اٞنقداد السيورم حوؿ ( الباب اٜنادم عشر)سبب كال ٓنتاج إذل دليل، ماذا يقوؿ شارح 

 ".ا

ما " تعاذل ا معرفة كجوب على كافة العلماء أٗنع": يقوؿ تعليقان على قوؿ العبلمة اٜنلي
 اٞنعلـو ألف ضركرية، ليست ألهنا كاالستدالؿ، بالنظر تكوف أف كجبت اٞنعرفة كجبت كٞنا: )يلي

 إليو العقل توجو من سبب بأدىن العلم ٪نصل بل العقبلء، فيو ٫نتلف ال الذم ىو ضركرة
 لنا كأف مضيئة، كالشمس حارة، النار كأف االثنٌن، نصف الواحد بأف كاٜنكم بو، كاإلحساس

 حصوٟنا كلعدـ فيها، االختبلؼ لوقوع كذلك ليس كاٞنعرفة. ذلك غًن كضعفان  كقوة كغضبان  خوفان 

                                                             

 .، ٔمالً ػٓ اٌّؾبعٓ ٌٍجشل29ٟ ص  ط: ثؾبس األٔٛاس - 
 .0 : اٌشَٚ - 
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 كالنظرم الضركرم يف العلم ال٥نصار األكؿ فتعٌن حسية، كوهنا كلعدـ إليها، العقل توجو ّنجرد

 .(ُ)( كاجبان  كاالستدالؿ النظر فيكوف

كاجب عقبلن، كىو كجوب ألمر نظرم كما الحظتم، ِنبلؼ الوجوب العقلي بنظر : أم
السيد منًن اٝنباز الذم ٪ندده يف اٞنرحلة اآلتية، إذ سنسمع قولو إنو كجوب ألمر ضركرم يلتفت 

 .إليو العقل ّنجرد التوجو لو كما يدعي

تكلمٌن كحاؿ اٞنعرفة ُنرارة بنظر بعض اٞن" معرفة ا"إٌف ٣نا يدمي القلب حقان أف ال تكوف 
كمعرفة رايتهم يف غياىب فنت الليل اٞنظلم  كاٜناؿ أٌف حق آؿ ١نمد !! النار كضوء الشمس 

يف آخر الزماف ألضوأ من ىذه الشمس كما قالوا ركحي فداىم، فما بالك برهبم الذم اصطفاىم 
 !كاجتباىم ؟

جهل اٞنتكلموف قدره، كجعلوا  يف مناجاتو مع ربو سبحانو الذم Xقاؿ اإلماـ اٜنسٌن 
 توصلني بخدمة عليك فاجمعني المزار، بعد يوجب اآلثار في ترددي ،إلهي: )معرفتو مستدلة

 ليس ما الظهور من لغيرك أيكون إليك، مفتقر وجوده في ىو بما عليك يستدل كيف إليك،
 بعدت ومتى عليك، يدل دليل إلى تحتاج حتى غبت متى لك، المظهر ىو يكون حتى لك

 صفقة وخسرت ،رقيباً  عليها تراك ال عين عميت إليك، توصل التي ىي اآلثار تكون حتى
 .(ِ)( نصيباً  حبك من لو تجعل لم عبد

كأكتفي بإحالة القارئ إذل ما تقدـ بيانو يف التمهيد ليعرؼ فطرة ا اليت فطر الناس عليها، 
نعم، قد يغفل اإلنساف عنها جراء ما كسبتو يداه . كأهنا معرفتو سبحانو بنص كبلـ آؿ ١نمد 
كإذا كانت . قالوا أيضان، فيذكره خليفة ا يف أرضو كينسى تلك اٞنعرفة بعد الثبوت كما ىم 

أف اإلنساف : اليت قالوا يف بياهنا" الفطريات"، فهبل عدىا اٞنتكلموف من (فطرة ا= معرفة ا )
 !! (ّ)٩نـز هبا ّنجرد التفاتو ٟنا 
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x الخباز يتخبط في تحديد المعرفة العقلية ألصول الدين: 

: الذم يطويو اإلنساف، يكمل اٝنباز فيقوؿ –حسب تعبًنه  –يف ضمن الطريق العقائدم 
أال كىي سلسلة  ،أم ما ٩نب معرفتو عقبلن  ،كىي مرحلة اٞنعرفة العقلية اٞنرحلة الثانيةٍب تأٌب )

ىذه السلسلة من األصوؿ اليت ىي قواـ  ،التوحيد كالعدؿ كالنبوة كاإلمامة :األصوؿ اٝنمسة
 (. .. ىذه السلسلة ٩نب معرفتها، الدين

علماء الكبلـ : )ٍب بٌٌن ضمن حديثو معىن اٞنعرفة العقلية كالتبلـز بٌن األصوؿ اٝنمسة، قائبلن 
يعين أف العقل ّنجرد  ؟ شنو معىن ٩نب معرفتها عقبلن  ،يقولوف ىذه األصوؿ ٩نب معرفتها عقبلن 

 (... أف يلتفت إليها يؤمن هبا

عبلكة على مناقضتو لقوؿ السيورم اٞنتقدـ، األمر الذم يكشف عن أف األقواؿ  –كقولو ىذا 
٩نعلنا ٥نتمل احتمالٌن للتعرؼ على مقصود  –ال تعدك أف تكوف آراء متضاربة كخالية عن الدليل 

 :ىنااٝنباز يف تعريفو للمعرفة العقلية 

أف يكوف مقصوده الظاىر من كبلمو، كأٌف معرفة العقل باألصوؿ اٝنمسة ْنعلو يؤمن  :األول
يف الطريق العقائدم بزعمو ال معىن " مرحلة ثانية"هبا ّنجرد االلتفات ٟنا، كلكن عٌده ىذه اٞنعرفة 

 .لو؛ ألف ىذا ىو نفس معىن الفطرم بنظرىم

أف يكوف قاصدان ما قصده غًنه كلكن خاف اٝنباز التعبًن يف كضع التعريف، كأنو كاف  :الثاني
، ّنعىن أٌف األصوؿ اٝنمسة يستدؿ عليها بالعقل، كىذا (ُ)( القضايا اٞندلل عليها بالعقل: )يقصد

٩نعل اٞنعرفة العقلية لؤلصوؿ نظرية كمستدلة كليست ضركرية كيتم التعرؼ عليها ّنجرد االلتفات 
 !! ٟنا كما صوَّره 

أترؾ للسيد اٝنباز اختيار أحد االحتمالٌن ٞنقصوده، لئبل يصفو البعض باٛنهل بأبسط 
 -على االحتماؿ الثاين  -على أنو مطالب . األمور، كإف كاف ىو متحققان على كبل الفرضٌن

 .ببياف الدليل الذم على أساسو يؤمن العقل باألصوؿ اٝنمسة

                                                             

 .اٌغجؾبٟٔ، عؼفش 9 ص: (١ٍُٙ اٌغالَػ)اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ ػٍٝ ػٛء ِذسعخ أً٘ اٌج١ذ : أظش - 
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يانو أخًنان، ليس بأمر جديد يربز اآلف، بل ىو قوؿ علماء الكبلـ الذين إٌف الذم انتهينا إذل ب

فرضوا أٌف التعرؼ على ىذه األصوؿ البد أف يكوف عقليان، ال دخل لكتاب ا كخليفتو نبيان كاف 
أك كصيان فيو أبدان، اللهم إال أف يكوف على مستول التأييد كاإلرشاد، كإال فالدكر كالتسلسل، كقد 

 !!حالتهما أرسطو أثبت است

كيتحقق الواجب من ): بل صرٌح البعض بنوع الدليل العقلي اٞنطلوب يف اٞنعرفة، إذ يقوؿ
سواء كاف من الدليل الفلسفي أك الكبلمي أك العقبلئي أك غًن ذلك  اٞنعرفة بتحصيل العلم مطلقان 

 .(ُ)..(  من الطرؽ إال إذا كرد النهي عن سلوؾ طريق خاص

فأف يكوف الدليل على اٞنعتقد فلسفيان، كبلميان، أك عقبلئيان حى، ال يضر، بل ٬نكن من غًنىا 
٪ندد اٜنق فيما  أيضان، فكلو ال بأس بو، كيبقى اٞنهم أف ال يكوف نصان إلماـ من آؿ ١نمد 

 !!فرض العقل كجوبو، كإال فتسلسل أرسطو ييرفع بوجو اٞنستدؿ ؟

 –ل بالعقوؿ كهبا ييعرؼ ا كيوحد، ىذا يف العقيدة، كما سد كإذا كانت أصوؿ الدين تيدل
اجملتهدكف األصوليوف مسد اإلماـ اٞنعصـو يف الفقو، إذف ىل تشعركف بعد ىذا  –بنظر الكثًنين 

 !؟ Xكٞنهديهم اٞنظلـو اٞنغيب  ُناجة آلؿ ١نمد 

 واآلراء الناقصة، بالعقول يصاب ال اهلل دين إن: )Xقاؿ اإلماـ علي بن اٜنسٌن 
 .(ِ)( .. بالتسليم إال يصاب ال الفاسدة، والمقاييس الباطلة،

x  خمسةبمن حدد أصول الدين: 

 ،أم ما ٩نب معرفتو عقبلن  ،كىي مرحلة اٞنعرفة العقلية اٞنرحلة الثانيةٍب تأٌب ): يقوؿ منًن اٝنباز
ىذه السلسلة من األصوؿ  ،التوحيد كالعدؿ كالنبوة كاإلمامة :أال كىي سلسلة األصوؿ اٝنمسة

 (... ىذه السلسلة ٩نب معرفتها، اليت ىي قواـ الدين

كأكيد يقصد ِنامس األصوؿ اٞنعاد كإف نساه يف كبلمو، كلكن مىن ىو ادد ٟنا باٝنمسة 
دكف األقل أك األكثر مثبلن ؟؟ ٍب ما ىو الدليل على ذلك كاٞنسألة يف غاية اٝنطورة بعد كوف 

 صبلن بٌن اإل٬ناف كالكفر ؟؟اٞنذكورات حدان فا
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ًب ّنعيار عقلي  –كغًنه أيضان   –دل يشر اٝنباز يف كبلمو لذلك، كال شك أٌف التحديد بنظره 
لقد : )كما اعرتؼ مركز األُناث العقائدية التابع للسيد السيستاين، إذ قالواكفق آراء العلماء،  

عددىا من ٙنسة أك أربعة أك  الدين ككذلك أصوؿذكرنا سابقان يف إحدل أجوبتنا أف مصطلح 
ىو من مواضعات العلماء  ،هنا ترجع يف النهاية إذل التوحيدإثبلثة أك إرجاعها إذل كاحد حيث 

كبالتارل فبل معىن ألف يأٌب مدٌعو ليطالب .. كاصطبلحهم عند علماء كاٌفة اٞنذاىب اإلسبلمية 
 .(ُ)( ركاية مذكور فيها األصوؿ اٝنمسة أكبوجود آية 

 معياران  أك خاصان  دليبلن  الشريفة كاألحاديث الكرًن القرآف يف ٤ند كدل: )١نمد الريشهرمكيقوؿ 
 ىو ىنا يعرض أف ٬نكن الذم الوحيد كاٞنعيار فركعو، عن ك٬نيزىا الدين أصوؿ لنا يبٌن صر٪نان 
 .(ِ)( العقلي اٞنعيار

لكنو خطًن يف ذات  ككبلمو كإف بدا صر٪نان يف أهنم حددكا اٝنمسة بعقوٟنم كببل دليل شرعي،
أنو سبحانو بٌٌن، ك١نمد كآلو : الوقت باهتامو الكتاب كالعرتة بعدـ إبداء اٞنعيار الصريح، كاٜنق

 .بٌينوا كذلك كما سيأٌب، كلكن آذل القـو إال االكتفاء بالعقوؿ عن األكصياء فكاف ما كاف

سة كاٞنعتزلة، كناقشهم أٌف أصوؿ الدين ٙن( السنة)ٍب إنو كاف رائجان بٌن بعض علماء الكبلـ 
منهم السيد اٞنرتضى ر٘نو ا، إذ قاؿ ٞنا البعض يف ذلك يف ٓنديدىا من حيث العدد كاٞنضموف، 

التوحيد، كالعدؿ، : ف الذم سطره اٞنتكلموف يف عدد أصوؿ الدين أهنا ٙنسةإ: )سئل عن عددىا
. (ّ) (كدل يذكركا النبوة ،ي عن اٞننكركالوعد كالوعيد، كاٞننزلة بٌن اٞننزلتٌن، كاألمر باٞنعركؼ كالنه

، بل ىذا ىو رأم اٞنعتزلة فيها  .كبكل تأكيد ىذه اٝنمسة ليست ىي اٞنعركفة عند الشيعة اليـو

اقتصر بعض  كرّنا: )كبعد أف أشكل عليهم باعتبار أهنم أغفلوا ذكر النبوة كاإلمامة، قاؿ
يف  أصوؿ الدين اثناف التوحيد كالعدؿ، كجعل باقي األصوؿ اٞنذكورة داخبلن  اٞنتأخرين على أفٌ 

 .كىو ما ذكره الشيخ الطوسي أيضان . (ْ)( أبواب العدؿ
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 .6  ص: اٌم١بدح فٟ اإلعالَ - 
 .86 ص  ط: سعبئً اٌّشرؼٝ - 
 .86 ص  ط: سعبئً اٌّشرؼٝ -4



 Xإصداراث أنصار اإلهام املهدي .............................................  22
، فهو العبلمة اٜنلي يف القرف  أما أكؿ من ذكر األصوؿ اٝنمسة بالنحو اٞنتعارؼ عليو اليـو
 ُج)أثره اقق الكركي يف رسائلو اٟنجرم يف كتبو كمنها الباب اٜنادم عشر، كتتبع  الثامن

 .، كغًنىم(ٗٓص

ما أثار الشارح اٝنرازم الذم سٌجل عليو ىذا، كقد عدَّ الشيخ اٞنظفر يف عقائده أربعة منها، 
أف اختصاص األصوؿ االعتقادية باألربعة دكف اٝنمسة خبلؼ ما ذىب  :كفيو: )اعرتاضو قائبلن 

 .(ُ) (اٞنشهور كاألحسن اتباع ،إليو اٞنشهور من اإلمامية

أكتفي هبذا القدر فالكلمات كثًنة كاآلراء اٝنالية عن الدليل أكثر، كغرضي فقط اإلشارة إذل 
إرساؿ منًن يكوف كبالتارل أٌف اٞنسألة ال تعدك أف تكوف اجتهادية من قبلهم كخاضعة لآلراء، 

 .ىذا أوالً اٝنباز كبلمو يف ٓنديدىا إرساؿ اٞنسلمات أمر معيب، 

ال يشك اٝنباز كال غًنه أٌف ما حددكه من أصوؿ للدين يعتربكنو أعلى ىـر معريف يف  :اً نيوثا
الدين، كيوجب خركج اٞننكر لواحد منها عن ربقة اٞنؤمنٌن، كلذا كاف كبلمو كاضحان يف كجوب 

لو أٌف شخصان اعتقد هبا ٙنستها ّنا فيها اإلمامة  : اٞنبادرة إذل معرفتها عقبلن كما عرب، كالسؤاؿ
صل كأهنا منصب إٟني ليس للناس يف اختياره نصيب، كلكنو أنكر اٞنصداؽ عند امتحانو بو يف كأ

 .زمانو، ىل ينفعو إ٬نانو باألصوؿ اٝنمسة اليت حددىا منًن كغًنه ؟؟ أكيد ال

كما أٌف األصوؿ اٝنمسة يفرتض أف تكوف أساس الدين كىي كذلك بنظرىم، كالدين عند 
، كىذا يوجب (ِ)﴾اِْلْساَلمُ  الّلوِ  ِعندَ  الدِّينَ  ِإنَّ ﴿: شك، قاؿ تعاذلا سبحانو كاحد ببل أدىن 

قاٚنان مشرتكان بٌن كل الرساالت ( من حيث األساس ال التفصيل كالعمق)أف تكوف ىذه اٝنمسة 
 ! ، فهل بإمكاف منًن أك غًنه إثبات ذلك ؟إذل ١نمد  Xالسماكية منذ آدـ 

، ككاف اإل٬ناف بنبوة Xأنبياء إذل زمن بعثة نوح  Xكاف بعد نيب ا آدـ : كألضرب مثبلن 
النيب عند بعثتو ىي معقد إ٬ناهنم، كدل يبتلوا ّنبعوث اٟني صفتو أنو إمامان، فهل ٫ندش ذلك يف 

ف األصوؿ أك يقولوف إ!! إ٬ناهنم بنظر منًن اٝنباز كغًنه، باعتبار عدـ اكتماؿ اٝنماسية اٞنذكورة ؟
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اٝنمسة ٔنتص بقـو كاف قد سبقهم أنبياء كأئمة، كبالتارل فما كاف أصبلن دينيان فاصبلن بٌن اإل٬ناف 
 .كال أعتقد يقوؿ بذلك موحد!! كالكفر يف رسالة ٚناكية دل يعد كذلك يف رسالة ٚناكية سابقة ؟

فتو من مشكاة اٜنق إليكم بيانو ّنا عر ! فما ىو القوؿ اٜنق يف ٓنديد أصل الدين كالعقيدة ؟
 .Xالصافية ٬ناين آؿ ١نمد السيد أ٘ند اٜنسن 

x  والعقيدة اْللهية صل الدينأاالستخالف ىو: 

إف رجوعنا إذل يـو اٝنليقة األكؿ على ىذه األرض يسهم بالكشف عن أساس الدين كأصلو 
، ىل : كحٌده الفاصل بٌن اإل٬ناف كغًنه، كالسؤاؿ ٤ند األصوؿ ماذا ٤ند لو رجعنا إذل ذلك اليـو

اٝنمسة اليت حسبها اٝنباز كمن سبقو، أـ ٤ند شيئان آخر بينو ا سبحانو أصبلن لدينو كعقيدتو 
 اٜنقة اٛنارية على ىذه األرض منذ يومها األكؿ كحى يومها األخًن ؟

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ﴿: لنعرض اآليات اٞنوضحة لذلك اليـو أكالن كنرل، قاؿ تعاذل: اٛنواب
َماء  لِْلَمالَِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء ُكلََّها  #َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َونُ َقدُِّس َلَك قَاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل تَ ْعَلُموَن 
قَاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل  #ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَ َقاَل َأنِبُئوِني بَِأْسَماء َى ُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن 

ُهم بَِأْسَمآقَاَل يَا آَدُم  #ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم  ئِِهْم فَ َلمَّا َأنَبَأُىْم َأنِبئ ْ
ُتْم بَِأْسَمآئِِهْم قَاَل َأَلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَأْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما ُكن

 .(ُ)﴾َتْكُتُمونَ 

، كباعتبار (ستىخلىفعند اٞنعلم يودع )ك (اٝنليفة=  ميسىتخلىف)ك (ا=  ميستىخًلف) :فهنا
نيب أك رسوؿ أك )بػ ف ٬نكن أف نصفو صفات اٝنليفة كحيثيات عملو أك تكليفو من اٞنستخلً 

 ،(مينًبئ أك ميرًسل)بػ  فوكنصف مستخلً ، (نبوة أك رسالة أك إمامة)بػ ٪نملو نصف ما ك ، (إماـ
كينبئو من يوحي إليو  ،(بوةن) ٪نمل أنباء ،(نيب) :نو يتلقى أنباء الغيب فهوأباعتبار  :فنقوؿ

ك٬نكن أف  (.لمرسً )من  (رسالة)٪نمل  (رسوؿ) :نو حامل رسالة فهوأكباعتبار  (.منًبئ) باألصل
 (.اإلمامة)إذا كاف لو مقاـ  (إماـ)نصف اٝنليفة بأنو 
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  :ثبلثة ىي يتضمن أصوالن ، ك (االستخبلؼ)ىو احد ك فأصل الدين ك 

 العلم  -ّ         اٝنليفة  -ِ     اٞنستخلف  -ُ

  :أك

 أنباء  -ّ            نيب  -ِ           منبئ  -ُ

  :أك

 رسالة  -ّ          رسوؿ  -ِ          مرسل  -ُ

 كبذلك يظهر أفٌ . ، كما قلنا(اإلمامة)إذا كاف لو مقاـ  (إماـ)ك٬نكن أف نصف اٝنليفة بأنو 
ىي صفة من صفات خليفة ( فبلف رسوؿ أك نيب أك إماـ: ٞنا نقوؿ)الرسالة أك النبوة أك اإلمامة 

 .ا يف أرضو

اختبلؼ تسميات مفردات األصل بالنحو اٞنذكور راجع إذل  كما أؤكد مرة أخرل إذل أفٌ 
، كتسمية طبيعة التكليف اٞنلقى على عاتق خليفة ا، كالذم يؤثر على تسمية ما ٪نملو من ا

 .، كما أكضحناهكىو ا سبحانو من استخلفو ككلفو

رضي أمنذ أف خلق ا أكؿ إنساف ، فأصل الدين أك العقيدة اإلٟنية يف ىذه األرضىذا ىو 
، كإال بو ييعرؼ كييعبدمن خليفة   ، كدل ٔنلو األرض يومان جعلو خليفتو يف أرضو Xكىو آدـ 

كىو أصل كما يبلحظ اٛنميع  .بعشرات النصوص مد لساخت بأىلها، كما أكضحو آؿ ١ن
قامت عليو كل الرساالت السماكية على ىذه األرض سواء كاف اٞنبعوثوف من ا رسل أك أنبياء 

 .أك أكصياء، فاٛنميع خلفاء 

فأخبرك .. ) :هبذا وفجاءه جواب كتابان   Xا  عن اٞنفضل بن عمر أنو كتب إذل أيب عبد
ورضيو لخلقو، فلم يقبل من أحد  اهلل تبارك وتعالى اختار لنفسو اْلسالم ديناً  أنّ  يقيناً  حقاً 

فعليو وبو  ﴾َوبِاْلَحقِّ َأنْ َزْلناُه َوبِاْلَحقِّ نَ َزلَ ﴿: إال بو، وبو بعث أنبياءه ورسلو، ثم قال عمالً 
 8وأن اهلل . ، فأصل الدين معرفة الرسل وواليتهم بعث أنبياءه ورسلو ونبيو محمداً 

إلى يوم  إلى يوم القيامة، وجعل حرامو حراماً  فجعل حاللو حالالً  وحرم حراماً  حل حالالً أ
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فمعرفة الرسل وواليتهم وطاعتهم ىي الحالل، فالمحلل ما حللوا، والمحرم ما ، القيامة
، وذلك أخبرك أن أصل الدين ىو رجلثم ... ... حرموا، وىم أصلو ومنهم الفروع الحالل

وىو اْليمان، وىو إمام أىل زمانو، فمن عرفو عرف اهلل ودينو وشرائعو،  الرجل ىو اليقين،
ومن أنكره أنكر اهلل ودينو، ومن جهلو جهل اهلل ودينو وشرائعو، وال يعرف اهلل ودينو بغير 

 . (ُ)( .. ذلك اْلمام، كذلك جرى بأن معرفة الرجال دين اهلل

كاٜنديث طويل اقتصرت على شيء منو للتنبيو على أصل الدين عند ا سبحانو، كالرجاؿ 
 .Xالذين تكوف معرفتهم دين ا ىم خلفاء ا يف أرضو، كما أكضح اإلماـ الصادؽ 

يبقى أٌف طريق التعرؼ على اٝنليفة يكمن فيما أكضحو ا سبحانو منذ يـو اٝنليقة األكؿ 
معاٞنو، فكاف قانونان إٟنيان  خلفاء ا أعين ١نمدان كآؿ ١نمد الطاىرين  أيضان، كبٌٌن سادة

فهل كاف . ١نكمان غًن قابل لبلخرتاؽ أبدان، كباإلمكاف مراجعة التمهيد اٞنتقدـ يف نقطتو الثانية
يعرفو السيد اٝنباز يـو تصدل لتكذيب دعوة خليفة ا السيد ا٘ند اٜنسن كصي كرسوؿ اإلماـ 

كحثو الناس على رفضها  كاليماين اٞنوعود، أـ أنو قاـ ّنحاكمة آؿ ١نمد  Xاٞنهدم 
 .سنرل! كاالستهزاء هبا ّننهج آخر ؟

* * * 

اآلف، كقد باف لكم اٜنق فيما يرتبط بأصل الدين، كبدا كاضحان جهل اٝنباز كٔنبطو كقولو 
، من سعيو إلثبات التبلـز العارم عن الدليل، ال يهمين كثًنان باقي كلماتو يف ١نور ١ناضرتو ىذا

لكي أبٌن لك ىذه األصوؿ اٝنمسة : )اٞنعريف بٌن األصوؿ اٝنمسة حيث يقوؿ ٢ناطبان اٞنستمع
 (... أصوؿ متبلزمة يف اٞنعرفة

كلكن يف شرحو للتبلـز بٌن األصوؿ تطرؽ ألمور أرل من الضركرم الوقوؼ عندىا، ىذا 
 :بعض ما قالو كالتعليق عليو
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x "بتفسير الخبازالمنزل مع األنبياء والرسل " الكتاب: 

ف اجملتمع البشرم أل، نو عادؿ حكيم بعث األنبياءأمقتضى  :ٍب نأٌب ألمر ثالث: )يقوؿ
 "كلقد أرسلنا رسلنا بالبينات"كىذا النظاـ ىو عبارة عن بعث األنبياء كالرسل .. ُناجة إذل نظاـ 

كاٞنيزاف ليقـو الناس "النظاـ  :يعين "الكتاب كأنزلنا معهم"حجج الواضحة القاطعة  :بينات يعين
 . (" ..بالقسط

، لنقطة قادمة( البينات)باٜنجج الواضحة اليت فسر هبا السيد اٝنباز ماذا يريد اآلف ترؾ أس
 .كما قاؿ  "النظاـ"ػ يف اآلية ب( الكتاب)كأعرج على تفسًنه 

َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَ ي َِّناِت َوَأنَزْلَنا ﴿: ، قاؿ تعاذلالكرًن فآضع اآلية كما يف القر أ كبدايةن 
، كلست ببلئمو على إضافة حرؼ الواك، فرّنا (ُ)﴾َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ 

ال يقصد أهنا من ضمن اآلية، بقدر ما أبدم شدة عجيب من تفسًنه للكتاب يف اآلية ّنعىن 
بعث األنبياء "خصوصان بعد افرتاضو حاجة اجملتمع البشرم إذل نظاـ كفسره بأنو !! !النظاـ 
َوَأنَزْلَنا ﴿، فيصبح معىن اآلية (كىذا النظاـ ىو عبارة عن بعث األنبياء كالرسل: )، قاؿ"كالرسل

كأنزلنا مع الرسل بعث األنبياء ( = )كأنزلنا معهم النظاـ: )حسب رأيو ىكذا ﴾َمَعُهُم اْلِكَتابَ 
، أليس كذلك ؟؟ ال أريد التعليق بأم كلمة على ىذا التفسًن، كسأترؾ لكل قارئ أف (كالرسل

 . ٪نكم بنفسو

اٞنعلى بن خنيس،  عن: لكين للتذكرة عساىا تنفع اٞنؤمنٌن إف شاء ا، أنقل الركاية التالية
وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرىم، ولقوم .. : )يف رسالة Xقاؿ أبو عبد ا : ؿقا

يتلونو حق تالوتو، وىم الذين يؤمنون بو ويعرفونو، وأما غيرىم فما أشد إشكالو عليهم 
ليس شيء أبعد من قلوب  [إنو]: وأبعده من مذاىب قلوبهم، ولذلك قال رسول اهلل 

الرجال من تفسير القرآن، وفي ذلك تحير الخالئق أجمعون إال من شاء اهلل، وإنما أراد اهلل 
بتعميتو في ذلك أن ينتهوا إلى بابو وصراطو وأن يعبدوه وينتهوا في قولو إلى طاعة القوام 

هم ال عن أنفسهم، بكتابو، والناطقين عن أمره، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليو من ذلك عن
ُهمْ ﴿: ثم قال ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْسَتنِبُطونَُو ِمن ْ فأما . ﴾َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمن ْ
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وال يوجد، وقد علمت أنو ال يستقيم أن يكون الخلق   عن غيرىم فليس يعلم ذلك أبداً 
يأتمرون عليو ومن يبلغونو أمر اهلل ونهيو، فجعل اهلل  كلهم والة األمر ألنهم ال يجدون من

 الوالة خواص ليقتدى بهم، فافهم ذلك إن شاء اهلل وإياك وإياك وتالوة القرآن برأيك، فانّ 
الناس غير مشتركين في علمو كاشتراكهم فيما سواه من األمور، وال قادرين على تأويلو، إال 

م إن شاء اهلل، واطلب األمر من مكانو تجده إن شاء من حده وباب و الذي جعلو اهلل لو فافه
 . (ُ)( اهلل

نصيحيت ٞننًن كغًنه تدبر ىذه الركاية، فأكيد أنو فسر اآلية برأيو، كإال فليربز دليلو من آؿ 
يف كتاب ا (  آؿ ١نمد)أٌف نتيجة خوض غًن عدؿ الكتاب ١نمد على ما قاؿ، كما 

خافية على أحد، كأهنا الزيغ كالضبلؿ كابتغاء الفتنة كاٟنبلؾ يف خإنة اٞنطاؼ، قاؿ غًن كتفسًنه 
ُىَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت مُّْحَكَماٌت ُىنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت ﴿: تعاذل

َنِة َواْبِتَغاء تَْأِويِلِو َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُو فََأمَّا الَِّذيَن في قُ ُلوِبِهْم زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعو  َن َما َتَشابََو ِمْنُو ابِْتَغاء اْلِفت ْ
 . (ِ)﴾ِإالَّ الّلُو َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ 

وإنما ىلك الناس في المتشابو ألنهم ) :Xالصادؽ  اإلماـ عن جابر، بن إٚناعيل عن
لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقتو، فوضع وا لو تأوياًل من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا 

 .(ّ) (..وراء ظهروىم  بذلك عن مسألة األوصياء، ونبذوا قول رسول اهلل 

حده كما اٞنراد على فمن ال ٬نيز بٌن ١نكم الكتاب كمتشاهبو كيف لو معرفة تأكيلو ككضع 
نحن : )قاؿ Xعن أيب عبد ا يستطيع ادعاء ذلك،  أراده منزلو، كمن غًن آؿ ١نمد 

 .(ْ)( الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأويلو

؟؟ انو االسم األكرب الذم يعلم بو كل علـو " الكتاب"يف معىن  أما ماذا قاؿ آؿ ١نمد 
 تعالى اهلل سماىم وإنما.. ): X ا عبد أيب عن الديلم، أيب بن اٜنميد عبداألنبياء، عن 
 شيء كل علم بو يعلم الذي الكتاب :وىو األكبر االسم استحفظوا ألنهم المستحفظين
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 وأنزلنا قبلك رسالً  أرسلنا ولقد﴿ :تعالى اهلل يقول عليهم، اهلل صلوات األنبياء مع كان الذي
 التوراة الكتاب يدعى مما عرف األكبر، وإنما االسم :الكتاب ﴾والميزان الكتاب معهم

 .(ُ)( ..  وإبراىيم وشعيب صالح كتاب وفيها نوح كتاب فيها والفرقان واْلنجيل

فحسب، بل حى اٞنفسرين  ٍب إٌف اٝنباز يف تفسًنه، دل يكن قد خالف أىل البيت 
، كما (ّ)، أك باٞنكتوب الذم يتضمن ما ٪نتاج إليو اٝنلق (ِ)الذين فسر بعضهم الكتاب بالوحي 

 .كدل أعثر ُنسب تتبعي على أحد أشار إذل ما ابتدعو السيد اٝنباز يف تفسًنه. شابو ذلك

أن يتأول القرآن على : إنما أتخوف على أمتي بعدي ثالث خصال: )قاؿ رسوؿ ا 
 .(ْ)( ويبطروا المال حتى يطغواغير تأويلو، أو يتبعوا زلة العالم، أو يظهر فيهم 

x  وتركو فراغات في الدين محدودية النبي  :الخبازدليل اْلمامة عند: 

يف معرض حديثو عن رابع األصوؿ كما يرل، ٪ندد منًن اٝنباز أٌف األصل العقلي اٞنقتضي 
نيب كاف  كالوجو يف ذلك أف اٟندؼ من بعثو النيب أم.. : )لئلمامة ىو ذاتو اٞنقتضي للنبوة، فيقوؿ

كلكن ال ٬نكن إذل  .. كتطبيقان  اٟندؼ ىو نظاـ العدالة تشريعان  خاًب األنبياء ١نمد  كخصوصان 
ف الكرًن كىو يتكلم عن حقيقة آف القر النيب أف يبلغ ىذا النظاـ ما دل يكن بعده أكصياء ٞناذا ؟ أل

قل إ٧نا أنا بشر مثلكم يوحى )ف عقولنا ستصل إليها إف الكرًن فآطبيعية حى لو دل تذكر يف القر 
نو أفمعىن  ..رضي بشر مثلكم أالنيب مؤلف من عنصرين عنصر ٚناكم يوحى إليو كعنصر ( إرل

نو ١ندكد من حيث الزمن ١ندكد من حيث اٞنكاف ١ندكد من حيث األدكات كاآلليات أبشر يعين 
 كتطبيقان  و الظركؼ أف يبلغ النظاـ اإلٟني تشريعان إذف ىذا ادكد ال تسعف ١ندكد فما داـ ١ندكدان 

بأكملو ال تسعفو الظركؼ فبلبد لو من امتداد يستمر يف نفس ىذه الرسالة أال كىي تبليغ النظاـ 
 (... كتطبيقان  العادؿ تشريعان 

 :كال أريد التفصيل يف بياف الباطل الذم تضمنو ىذا اٞنقطع من كبلمو، فقط أشًن إذل أمرين
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و الدليل على أٌف إقامة العدالة تشريعان كتطبيقان ىو اٟندؼ من بعثة األنبياء كإرساؿ ما ى -ُ
الرسل ؟ فصحيح أٌف إقامة العدؿ اإلٟني أمر حاصل جزمان فيما لو ميك ن ٝنليفة ا يف أرضو، 

بيق من تط( النيب أك الرسوؿ أك اإلماـ)كلكن ىل ىذا ىو اٟندؼ من بعثتهم ؟؟ كماذا لو دل ٬نيكَّن 
العدؿ بسبب عدـ اٞنؤمنٌن أك قلتهم كرفض الناس ٟنم كصدىم عن اٟندل، فهل تكوف بعثتهم ببل 

 .ىدؼ كغرض ؟؟ معاذ ا

ىناؾ فرؽ بٌن اٟندؼ كٓنقق اٟندؼ، فبعثة األنبياء اٟندؼ منها ىو إقامة العدؿ : كقد يقاؿ
دؼ، كلسنا نتحدث اآلف بالنتيجة دل يتحقق اٟن: كلكنو قد ال يتحقق بسبب رفض الناس، فنقوؿ

عن سبب عدـ التحقق بقدر ما نريد أف نقوؿ إٌف أفعاؿ ا سبحانو تتصف باٜنكمة كغاياهتا 
 .معها ال تنفك عنها أبدان، األمر الذم دل يستطع السيد اٝنباز اافظة عليو

كاحدة ىو قطع عذر اٞنعتذرين كاٛناحدين، قاؿ  كيبقى أٌف اٟندؼ من بعثة خلفاء ا بكلمة
 َعزِيزاً  الّلوُ  وََكانَ  الرُُّسلِ  بَ ْعدَ  ُحجَّةٌ  الّلوِ  َعَلى لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ  َوُمنِذرِينَ  مَُّبشِّرِينَ  رُُّسالً ﴿: تعاذل

 .(ُ)﴾َحِكيماً 

 حجة من األرض تخلو ال اللهم بلى): Xأمًن اٞنؤمنٌن  ، قاؿزياد بن لكميل كبلمو يفك 
 .(ِ)( وبيناتو اهلل حجج تبطل لئال مغمور، خائف أو معلوم، ظاىر إما هلل

كبإمكانو  إف السيد اٝنباز يفرتض أٌف ىناؾ حقيقة طبيعية تتعلق بالنيب األكـر  -ِ
 (ّ)﴾مِّثْ ُلُكمْ  َبَشرٌ  َأنَا ِإنََّما ُقلْ ﴿الوصوؿ إليها حى لو دل تيذكر يف القرآف، كلكنو عاد كجعل اآلية 

كاٜنقيقة اليت يزعمها ىي تكٌوف النيب من عنصر ٚناكم كأرضي، كمعىن أنو بشر مثلهم . دليلو
 .١ندكديتو بالزماف كاٞنكاف

ىذا، كاآلية بعيدة كل البعد عن مرامو، فبقدر ما ابتغى السيد اٝنباز جرىا إذل مشاهبة النيب 
الناس يف ١ندكدية الزماف كاٞنكاف لتربير الوجوب العقلي لؤلكصياء الذين ٬نلؤكف من بعده الفراغات 

فما ىو اليت تركها بعده ُنسب زعمو، كانت اآلية بصدد تنبيو الناس إذل تقصًنىم كتفريطهم، 
، كاٜناؿ أٌف (أف أيها الناس أٌف إٟنكم كربكم كاحد: )الوجو يف كحيو سبحانو إذل رسولو 
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اٛنميع مفطور على معرفة ا كأنو رهبم كرازقهم كما عرفنا سابقان، فلماذا كاف الرسل ىم اٞنذك رين 

 ! كاٞنبشرين كاٞننذرين لسائر اٝنلق كاٞنوحى ٟنم دكف من سواىم ؟

 قَاَلتْ ﴿كباقي رسلو كحججو على خلقو  فضل اإلٟني الذم اختص ا بو نبيو إٌف ىذا ال
ُلُكمْ  َبَشرٌ  ِإالَّ  نَّْحنُ  ِإن ُرُسُلُهمْ  َلُهمْ  ، دل يكن (ُ)﴾ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمن َعَلى َيُمنُّ  الّلوَ  َولَ ِكنَّ  مِّث ْ

جزافان كخاؿ عن اٜنكمة، بقدر ما كاف السبب تذكرىم كغفلة من سواىم، ك١نافظتهم على ما 
فطرىم ا عليو كتلويث غًنىم لفطرتو، كاختيارىم ا على ما سواه كانشغاؿ غًنىم بالدنيا 

 .(ِ)﴾َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قُ ُلوِبِهم مَّا َكانُوا َيْكِسُبونَ ﴿كزبرجها فنكست القلوب 

 مثلكم، البشرية في أنا: لهم قل يعني: )يف بياف اآلية اٞنتقدمة Xقاؿ اإلماـ العسكرم 
، ٞناذا، كما فطر عليو النيب الناس فيو سواء، كلكنو (ّ)( ..دونكم  بالنبوة خصني ربي ولكن

الّلَو َويُ َعلُِّمُكُم َوات َُّقوْا ﴿فراجعوا أنفسكم إذف، كتزكدكا فإٌف خًن الزاد التقول ! يوحى إليو دكنكم؟
 . كلوال أٌف اٞنقاـ يقتضي االختصار لبينت أكثر ،(ْ)﴾الّلُو َوالّلُو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

، لكن ليس غرضهم (أهنم بشر مثلكم)كلكن يصٌر اٞنؤل على إطبلؽ نفس اٞنقولة عن الرسل ك
تنبيو الغافلٌن كإرجاعهم إذل ا كإلفاهتم إذل تقصًنىم ْناىو سبحانو، بل على العكس ٕنامان كما 

 َأن يُرِيدُ  مِّثْ ُلُكمْ  َبَشرٌ  ِإالَّ  َىَذا َما قَ ْوِموِ  ِمن َكَفُروا الَِّذينَ  اْلَمَلُ  فَ َقالَ ﴿: حكى سبحانو قوٟنم
 َوقَالَ ﴿ ،(ٓ)﴾اأْلَوَّلِينَ  آبَائَِنا ِفي ِبَهَذا َسِمْعَنا مَّا َماَلِئَكةً  أَلَنَزلَ  اللَّوُ  َشاء َوَلوْ  َعَلْيُكمْ  يَ تَ َفضَّلَ 

بُوا َكَفُروا الَِّذينَ  قَ ْوِموِ  ِمن اْلَمَلُ  َناُىمْ  اآْلِخَرةِ  بِِلَقاء وََكذَّ َرف ْ نْ َيا اْلَحَياةِ  ِفي َوَأت ْ  َبَشرٌ  ِإالَّ  َىَذا َما الدُّ
  .(ٔ)﴾َتْشَربُونَ  ِممَّا َوَيْشَربُ  ِمْنوُ  تَْأُكُلونَ  ِممَّا يَْأُكلُ  مِّثْ ُلُكمْ 

، كلكن ىل قصد هبا ما أراد (أنو بشر مثلكم)اآلف، انظركا ما قالو منًن اٝنباز فهو أيضان أطلق 
 .كربو الكرًن أك ما أراد اٞنؤل، أعتقد اٛنواب كاضح لكل منصف ١نمد 
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كلذلك : )، فيقوؿ(الدليل العقلي على اإلمامة بنظره)يكمل السيد اٝنباز يف ذات السياؽ 
 ،ما بلغت الدين كلو انأيعين أكملتو مو بالتبليغ ( اليـو أكملت لكم دينكم) :8معىن قولو 

ف الزمن كاٞنكاف كاألدكات الطبيعية ٓنوؿ دكف ذلك إلنيب فبقيت فراغات من الدين دل يبلغها ا
أكملت ( أكملت لكم دينكم)إذف معىن ، بقيت فراغات كثًنة ككل اٞنسلمٌن يعرتفوف بذلك

 (... بنصب من يقـو مقامي يف أداء ىذه الرسالة

ىذا قولو، كىو يتصور أٌف األمر يدكر بٌن اثنتٌن ال ثالث ٟنما، فإما أف يقوؿ إٌف النيب أكمل 
مهمتو كبلغ رسالتو فتنتفي اٜناجة إذل األكصياء كما يدعيو الكثًن من أىل السنة كخصوصان 

٬ناف فتثبت اٜناجة ٟنم، كاعتقد أٌف الفرار من ىذا كاإل –كما تبناه اٝنباز   –الوىابيٌن، أك ال 
باألكصياء يتوقف على القوؿ بعدـ إٕناـ النيب تبليغ رسالتو لتكوف اإلمامة كاجبة عقبلن كما يريد 

 .تصويرىا

، طيب، الدين عند ا سبحانو كاحد كما أكضحنا سابقان بنص القراف ككبلـ آؿ ١نمد 
بلغ دينو، فهل يرل اٝنباز أنو بلغو ناقصان أيضان ليكملو بعده كصيو ىبة  Xفلما بعث ا آدـ 

نبيان كاف أك رسوالن أك )ٍب الثاين بلغو ناقصان كأكملو من بعده، كىكذا يكمل كل خليفة ! ا ؟
 ! ىل يقوؿ هبذا ؟! ما تركو مىن سبقو من فراغات، إذل آخر خليفة على ىذه األرض ؟( إمامان 

دل يكمل دين من سبقو، كابتدئ بدين جديد ال عبلقة لو  رسوؿ ا ١نمدان إٌف : أك يقوؿ
إكماؿ الباقي، فأين  ، فأبلغ ما استطاع كترؾ ٞنن بعده من األكصياء (كالعياذ با)ّنن سبقو 

 X، كما تقدـ نقلو عن اإلماـ الصادؽ (ُ)﴾اِْلْساَلمُ  الّلوِ  ِعندَ  الدِّينَ  ِإنَّ ﴿: إذف قولو سبحانو
ورضيو  اهلل تبارك وتعالى اختار لنفسو اْلسالم ديناً  أنّ  يقيناً  فأخبرك حقاً : )يف كتابو للمفضل

 !؟ (إال بو، وبو بعث أنبياءه ورسلو لخلقو، فلم يقبل من أحد عمالً 

ك٥نن يف ذات الوقت ال ننكر أف ٓنصل مستجدات متبلحقة ُنسب ما ٪نتاجو الناس، يضع 
يف ذلك الزماف، كلكن ىذا ال يعين ُناؿ أٌف ما أجاب عليو كاف فراغان أجوبتها كحلها خليفة ا 

تركو من سبقو من خلفاء ا ليمليو ىو، كلو كاف ما أجاب عليو قد حاف كقتو يف أياـ من سبقو 
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لبينو اٞنتقدـ، فخليفة ا أعلم أىل زمانو بكل ما ٪نتاجوف إليو كيبٌن ٟنم كل ما حاف كقتو كحضر 

 .ف بو ا سبحانو، كيف ذلك عشرات النصوص الواضحةأىلو ٣نا يأذ

كما أٌف كل خليفة اٟني بو يكتمل الدين يف زمانو بل ىو الدين مكتمبلن كما تقدـ توضيحو، 
ك على الناس بوجوده اٜنجة البالغة كال حجة ألحد عليو سبحانو، كلكن اكتماؿ الدين بو ال 

ال ( أيان فرضو منًن اٝنباز كغًنه)ٌف اٟندؼ من بعثتو يعين عدـ اٜناجة إذل من يأٌب بعده، ذلك أ
 . زاؿ موجودان بٌن الناس البلحقٌن بل حى آخر ٢نلوؽ

 ظاىراً  إما بحجة؛ هلل قائم من األرض تخلو ال بلى، اللهم: )Xقاؿ أمًن اٞنؤمنٌن 
 َيُكونَ  لَِئالَّ ﴿: ، كىو ذاتو قولو سبحانو(وبيناتو اهلل حجج تبطل لئال مغموراً  خائفاً  أو مشهوراً 
 . ﴾الرُُّسلِ  بَ ْعدَ  ُحجَّةٌ  الّلوِ  َعَلى لِلنَّاسِ 

 من آخر إن :كقاؿ اْلمام، أحدىما لكان رجلين الناس كان لو) :Xكعن أيب عبد ا 
 .(ُ)( عليو هلل حجة بغير تركو 8 اهلل على أحدىم يحتج لئال اْلمام يموت

يف عدـ خلو األرض من حجة كخليفة  يف أرضو مؤل  كصدل ركايات آؿ ١نمد 
اٝنافقٌن، أيعقل دل يقرأ السيد اٝنباز كاحدة منها كيعرؼ علة اٜناجة إذل خلفاء ا يف كل كقت 

 .حسيب ا كنعم الوكيل!! ليجعل السبب ترؾ الفراغ فيمليو من يليو 

x  حدأالخباز يفسر دعاء اْلمام بشكل لم يسبقو إليو: 

األصوؿ اٝنمسة مرتابطة كمتبلزمة كال ٬نكن التفكيك بينها ال يف اإل٬ناف كال يف اٞنعرفة ): يقوؿ
اللهم عرفين نفسك فانك إف دل تعرفين : "Xكلذلك ٥نن كلنا نقرأ ىذا الدعاء الوارد عن اإلماـ 

اللهم عرفين رسولك فانك إف دل تعرفين ، دل أعرؼ رسولك"كىو أنك حكيم عادؿ " نفسك
 ."للت عن ديينضاللهم عرفين حجتك فانك إف دل تعرفين حجتك ، رسولك دل أعرؼ حجتك

رفة كال ٬نكن التفكيك بينها ىذا الدعاء معناه أٌف ىذه األصوؿ مرتابطة يف اٞنعرفة كمتبلزمة يف اٞنع
 . (ىذا ىو معىن الدعاء

 :كيرد على قولو ىذا
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 .إنو تفسًن منو ببل دليل، كال يعدك أف يكوف حالو حاؿ ما تقدـ من تفسًناتو :أوالً 

إف العبلمة اٜنلي يف بيانو لؤلصوؿ اٝنمسة، أراد تصوير أٌف اٛنامع بينها أهنا أصوؿ  :وثانياً 
د عليو اٝنباز، فما معىن بيانو التبلـز كالعبلقة بينها من خبلؿ النقل للدين عقبلن، كىو ما أك

سول التأييد يف ، كالنقل يف صورة االستدالؿ العقلي يعتربكنو ثانويان كال قيمة لو Xبدعاء اإلماـ 
 .أحسن األحواؿ

إف الدعاء بصدد بياف أمر آخر بعيد جدان عن مراد اٝنباز، كسأٗنل ٢نتصران يف البياف  :وثالثاً 
إٌف الدعاء بصدد بياف طريق النجاة من األشرؼ إذل األدكف منو، فبعد أف فطر ا : ألقوؿ

سبحانو اٝنلق ٗنيعان على معرفتو ىو سبحانو كالتصديق بو، كبعد أف كاف حظهم أف يكونوا كما 
 اللَّوِ  ِفْطَرةَ ﴿ألهنم فطركا ٗنيعان على ذلك ( بك عرفتك وأنت دللتني عليك: )Xاـ قاؿ اإلم

َها النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّتي ، كاٞنفركض أف يذكركه سبحانو يف دنيا االمتحاف، كانت النتيجة أٌف ﴾َعَلي ْ
٤نومان قليلة يف غربلة التمحيص من عرفتو كما أراد سبحانو كحافظت على فطرهتا، فاصطفاىا ا 
ككانت رسبلن منو إذل بقية الناس ليذك ركا ٗناىًن الغافلٌن، الذين آثركا الدنيا كاٞنلذات كاٞنعاصي 

 .  الذم لو قدر لو صاحبو االستمرار لعرؼ ا كما عرفو رسلو( الفطرة)لك النور على بقاء ذ

ىكذا خلقوا كلكنهم  ،ن يذكرىم٪نتاجوف مى  كالكاألنبياء  فرك الناس كلهم يتذكٌ  أفٌ فاألصل 
يعلن  أفيعرفوه حى دكف  أففاٞنفركض  لتذكًنىم، ٟنم رسليفلو كاف ىناؾ رسوؿ ضيعوا حظهم، 

: يقوؿتعاذل كا ما باٟنم دل يعرفوه،  رىم كلكن بعد أف ذكٌ ٌنف كانوا غافلإك ، فهم عن نفسو
فعدـ معرفتهم بو بعد تذكًنه إياىم . (ُ)﴾َوات َُّقوْا الّلَو َويُ َعلُِّمُكُم الّلُو َوالّلُو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ ﴿

 .تقصًن منهم

الذم ( خليفة ا) الرسوؿ أفٌ اٞنفركض بعد أف ذٌكرىم برهبم، فالرسوؿ  دل يعرفوالو اآلف، 
 بل ال، رىمالكثًن ليذكٌ  إذل٪نتاج  بغفلتهم ال أضاعوها ٟنم ليسلك هبم الطريق الذم  أرسلو

 كإٟنهمخليفة رهبم أنو ف على التعرؼ على ك قادر  كىم بدكرىم ،عن نفسو اإلعبلفمن  أكثر٪نتاج 
١نافظٌن على  كانوا أناسان   إف لاألص، ىذا ىو كخليفتو عن رسولوىو سبحانو سؤالو من خبلؿ 

َوَأذِّن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك رَِجاالً ﴿: قاؿ تعاذلف كانوا غافلٌن، إك حى  كإنسانيتهمفطرهتم 
                                                             

 . 6 : اٌجمشح - 



 Xإصداراث أنصار اإلهام املهدي .............................................  14
كالناس يأتوؾ على عجلة ّنجرد  إبراىيم يا ف، أذ  (ُ)﴾َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ 

 أمرركف كيتصلوف برهبم كيعلموف منو سيتذكٌ  ألهنم ؛عن دعوة ا اليت ٓنملها بإعبلنكيعلموا  أف
 .كأحقيتو خليفتو

 أكيدفهؤالء  ان،يسموا ناس أفسوا فطرهتم حى دل يعد من البلئق الذين نكٌ  أكغًن الناس  أما
كبٌن الناس كبٌن من نكسوا فطرهتم ىناؾ كثًن ٣نن لوثوا  آخر،شيء  أم أذاف كال ينفعهم ال ال

نسميها  كىي ما كاألذاف اإلعبلفغًن  أخرل ألشياءفهم ٪نتاجوف  ،ما بقدرو  كأنفسهمفطرهتم 
ما لسعة ر٘نتو سبحانو كتعاذل دل يكتف بكل ، فقانوف معرفة اٜنجة أكٞنعرفة خليفة ا  باألدلة

يبقى  حى ال( الواضحة اٛنلية لكل طالب حق األدلة)بينات كال اآلياتمع رسلو  أرسل بل تقدـ
رُُّساًل مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن ﴿ ان حجة تج مهما كاف ىذا العذر كاىن عذر ٞنعتذر كال

ٌة بَ ْعَد الرُُّسلِ  فطرىم بعد أف حجة حقيقية ٟنم  ال تبٌٌن كما   أهنافمع ، ﴾لِلنَّاِس َعَلى الّلِو ُحجَّ
كلكنو الكرًن الرحيم اعتربىا على فطرتو كبعد إرسالو الرسل كبعد اإلعبلف عن دعوهتم،  ٗنيعان 

كمع ىذا  ،بالبينات ليقطع دابر ىذه اٜنجة اٞنوىومة باآلياتفأرسل الرسل  ،حجة ٟنم لعظم كرمو
 .شاكركفقليل لرهبم قليل من يؤمنوف ك 

٣نا يكشف بعض ما يرتبط  X٘ند اٜنسن ىذا بعض ما عرفتو من ٬ناين آؿ ١نمد السيد أ
 .بالدعاء الشريف، كاٜنمد  رب العاٞنٌن

x خاصة بنظر الخبازالعقائد ال: 

ٍب ْنينو : )بعد ذكره للمرحلتٌن السابقتٌن يف السًن العقائدم كما عرب، يقوؿ منًن اٝنباز
 األئمة،صفات  األئمة، أعداد األئمة، أٚناء :كىي مرحلة العقائد اٝناصة مثبلن اٞنرحلة الثالثة 
ىذه العقائد ال ٩نب معرفتها  ،ىذه تسمى بالعقائد اٝناصة .تفاصيل يـو القيامة ،تفاصيل الربزخ

 فأ اإلنسافقاـ الدليل عليها ٩نب على  فإذا ،لقياـ الدليل عليها ٩نب معرفتها شرعان  ،ابتداء عقبلن 
كىذا ما يسمى  ، بالواقع على ما ىو عليودل يقم عنده الدليل فيتبٌن كإذا ،يتبٌن ّنا قاـ بو الدليل

 .(اٞنعرفة التفصيلية إذلدل يستطع الوصوؿ  إف اإلٗناليةباٞنعرفة 
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عامة ( أم األصوؿ اٝنمسة)مرة أخرل تقسيم ببل دليل من قبل السيد اٝنباز، فتلك  :أقول
تثبت بالعقل كىذه خاصة ال تثبت بو، أك تلك ٔنرج منكرىا عن اإل٬ناف كىذه ال ٔنرج، أك تلك 

، فكلها ببل دليل، كاٞنصدر اٞنعتمد يف أحسن األحواؿ (ُ)أصوؿ الدين كىذه أصوؿ اٞنذىب 
ًن اٞنتفقة طبعان، أما الدليل كالقوؿ الفصل من الكتاب أك العرتة الطاىرة فبل أثر لو أقواؿ العلماء غ

 . عند اٞنقس مٌن

كجد مثل ىذا التقسيم الثنائي عندىم  –يف بعضو ال أقل  –كمن راجع علم الكبلـ السين 
يف أحد كعلى ضوء تقسيمهم قبلوا خرب الثقة . كإف كاف بتعبًنات أخرل، كببل مستند شرعي أيضان 

 . القسمٌن دكف اآلخر، كما أشار لو السيد اٝنباز أيضان يف كبلمو

قسم ال ، إف األمر االعتقادم قسماف: )يقوؿ مركز األُناث العقائدية التابع للسيد السيستاين
فمثبلن تفاصيل الربزخ كاٞنعاد  .كاآلخر الذم لو دخل كاعتبار يف ٓنقق اإل٬ناف، دخل لو يف اإل٬ناف

ف ىذا ال يغًن إكإذا جهلو أحد ف، من القسم األكؿ( عليهم السبلـ)علمو تعاذل كعلمهم ككيفيتو 
إذ األمر االعتقادم اٞنعترب يف ٓنقق اإل٬ناف ىو ، يف إ٬ناف ذلك الشخص كال ٫نرجو عن اٞنذىب

 .(ِ)( ككجود األنبياء كاألئمة كاٞنعاد إٗناالن ، االعتقاد بوجود الواجب اٞنستجمع ٛنميع الكماالت

، اليت اشرتط فيها اٝنباز (أصوؿ الدين)اٞنركز اكتفى باٞنعرفة اإلٗنالية للعقائد يف قسمها األكؿ 
 (.األصوؿ اٝناصة)اٞنعرفة التفصيلية كاكتفى باإلٗنالية يف 

ماذا ييقصد بالعقائد اٝناصة ؟؟ ىل يعين أٌف اٞنطالب باإل٬ناف هبا ٠نموعة خاصة من الناس  ٍب
إذف كجب على اٛنميع ( خليفة ا)دكف آخرين ؟؟ ىي إف كانت قد أتت من مصدرىا اٜنق 

 .اإل٬ناف هبا كاٞننكر ٟنا ١ناسب اعتقد ِنليفة ا أـ ال، كإال فبل ٩نب االعتقاد على اٛنميع أيضان 

x أمور أخرى أشار لها الخباز: 

كألف الرد ٢نصص باألساس لتوضيح البينات اإلٟنية كعرض كبلـ السيد اٝنباز عليها، ال أنوم 
االستمرار ببياف بقية األمور اليت تعرض ٟنا اٝنباز كجواز التقليد يف الفركع دكف األصوؿ، كجواز 

تطرؽ إليو يف كبلمو، فبل التقليد الذم  االعتماد على إٗناع العلماء يف االعتقاد، كما شابو ٣نا
                                                             

ّْ اإلِبِخ ِٕٙب -   .اٌزٟ ٠شٜ ِشوض األثؾبس اٌؼمبئذ٠خ اٌزبثغ ٌٍغ١ذ اٌغ١غزبٟٔ أ
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يدعيو يف الفركع برىنو بالدليل، خصوصان كىو يعلم قبل غًنه أف ما قيل يف أدلتو كلو مناقش فيو، 

ينهى " الكايف"كدل يبقى سول سًنة العقبلء كما يزعموف، كاليت ردع عنها اٞنعصـو بباب كامل يف 
ىذه النقطة كلو أحب اٝنباز فليتعرض ٟنا يف  عن التقليد، كلست اآلف بصدد فتح النقاش يف

كيبقى التقليد . ١ناضرة أخرل كليبٌن ما يريد، كلينتظر منا الرد ٍب ترل الناس كما ترل اآلف
 .للمعصـو ىو دين ا فقط على مستول األصوؿ كالفركع كما يعربكف

علماء، كيكفي كال العلماء معصوموف كال ٩نوز اٝنطأ عليهم لتؤخذ العقائد منهم بوصفهم 
مبلحظة اختبلفهم يف أغلب اٞنسائل عقائدية كانت أـ فقهية، بل يكفي اهتاـ السيد كماؿ 

بعدـ العلم كأف السياسة صنعت بعضهم،  –٣نن يصفهم اٝنباز بالعلماء  -اٜنيدرم أخًنان لكثًن 
اد كاألمواؿ صنعت آخرين، بل بعدـ كجود حى كراس أبو ٙنسٌن صفحة لبحث عقائدم يف اٞنع

كصف )مثبلن على حد تعبًن اٜنيدرم، كأكيد أٌف غًنه يرل العكس، كىكذا فبٌن أسد الزىراء 
يريد اٝنباز أف ( كصف جعلو البعض ٞنرجع آخر)كبٌن الضاؿ اٞنضل ( جعلو البعض ألحد اٞنراجع

 !!!٩نعل من إٗناعهم منشأن عقبلئيان تأخذ منو الناس عقائدىا 

الذم أفتوا بو الناس عملوا بو، كارتدعوا عن اإلفتاء ّنا يرتبط  كال حى حرمة التقليد بالعقائد
بعقائد الناس، كما يفعل السيد اٝنباز يف ١ناضرتو اليت أراد هبا تكذيب دعوة اإلماـ اٞنهدم 
ككصيو السيد أ٘ند اٜنسن، كردعو الناس عن التصديق هبا، كما ٚنعت منو كلمة طيلة الساعة أك 

ا أف حث الناس على البحث كالتفكر كالتأمل، كىي قضية ترتبط األكثر اليت كاف يتحدث هب
 .بالعقيدة بكل كضوح

كاٜنقيقة أٌف النقاط اليت تعرض ٟنا ال ٫نتلف فيها حالو من فقداف الدليل كالقوؿ ببل علم عما 
سبقها من أمور كقفت عندىا، على أٌف الدعوة مفتوحة لو أف يتكلم بأم موضوع أراد كليستمع 

( الثقلٌن) ردنا عليو، بشرط قبولو بأف يكوف اٜنكم بيننا كبينو كتاب ا كعرتة ١نمد بعد ذلك إذل
 .ال شيء آخر، إذ ٨نا ميزاف اٜنق كما بعد اٜنق إال الضبلؿ

 .كيهمين جدان اآلف االنتقاؿ إذل نقطة البحث الثانية اٞنرتبطة بالبينات اإلٟنية

* * * 



(2) 

 يات اإلهليةالبي
  هبا رسلو ؟؟ كما ىي ؟؟ كمن ٪نددىا ؟؟ أرسل "بينات"ىل  سبحانو 

ٍب ٞنا كاف االستخبلؼ ىو أصل الدين الذم عليو يدكر رضا ا كمعرفتو كعبادتو، كاف ١نور 
ىذا ما سيتضح بعد استعراض  . البينات اليت نستعرضها يف ىذه النقطة متعلقة ِنليفة ا ٓنديدان 

 .السيد اٝنبازكبلـ 

x في العقائد البد من البينة الواضحة: 

عنواف ٗنيل يف ظاىره، فإذا كاف قد قالو السيد اٝنباز فهو مصيب، نعم قالو كلكن بصورة 
 .تبدك على خبلؼ ما تو٨نناه

 أـالظنية  األدلةيعمل بالظن يف القضايا العقائدية فيعتمد على  أف لئلنسافىل ٩نوز : )يقوؿ
ليهلك من ىلك عن بينة ك٪نٍن من "البد لو من بينة  اإلنساف أفرة ضيف بداية اا ال ؟ ٥نن ذكرنا
اٜنجة القاطعة اٜنجة الواضحة اليت ال ٠ناؿ للبس  :كالبينة ىي ،فبلبد من البينة ،"حيي عن بينة

ف بل العقل يفرضو آيقولو القر  أفكىذا ال ٪نتاج  ،ىو البينة اإلنسافعليو  ئيتك أففما ٩نب  ،فيها
كالظن ليس  ،ببينة يعين ُنجة كاضحة إالال تعتقد بشيء  أفعاقل فعليك  إنسافنك أكيقوؿ ّنا 

 (...حجة كاضحة 

أريد ىذه اٞنرة أف أجعل مثاالن من صميم العقيدة اليت ال ٫نالفين فيها السيد اٝنباز، يرتبط 
اليت " البينة"ا يريده السيد اٝنباز من تتم من خبللو معرفة م( خليفة ا)بأصل الدين أال كىو 
 :وأقولأشار إليها يف كبلمو، 

لو امتحننا ا اليـو برجل عٌرؼ عن نفسو بأنو خليفة من خلفاء ا يف أرضو، فما ىو موقف 
السيد اٝنباز منو ؟؟ أكيد أنو ال يقـو بتكذيبو مباشرة؛ ألنو هنج اٞنعرتضٌن على خلفاء ا دائمان  

بُواْ  َبلْ ﴿:  تعاذل يف كتابوكما ذكر ا  َكَذِلكَ  تَْأِويُلوُ  يَْأتِِهمْ  َوَلمَّا ِبِعْلِموِ  ُيِحيُطواْ  َلمْ  ِبَما َكذَّ
، كالسيد اٝنباز ال ينهج كما (ُ)﴾الظَّاِلِمينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَانظُرْ  قَ ْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  َكذَّبَ 
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البينة على صدؽ دعواه كما قاؿ يف كبلمو، على أف تكوف هنجوا إف شاء ا، كإ٧نا سيطلب منو 

 ، أليس كذلك ؟(حجة قاطعة كاضحة ال ٠ناؿ للبس فيها)البينة 

طبعان، ينبغي أكالن علٌي كعلى السيد اٝنباز ككل من سول خلفاء ا يف أرضو أف نلـو أنفسنا 
ء لو يف أرضو دل تكن على تقصًننا يف جنب ا؛ ذلك أٌف ا سبحانو اصطفى حججان كخلفا

أٚناؤنا بينهم، أليس كذلك، دلى كاٜناؿ أٌف اٝنلق كلهم ببل استثناء قد فطركا على معرفة ا ؟ 
أكيد إلخبلصهم  كاختيارىم لو على كل ما سواه، ففازكا بالسباؽ كخسرنا أك لنقل تباطئنا، 

رين كاألدالء لنا على ا سبحانو، بل كتذكركا كغفلنا، كدل يلوثوا فطرهتم كلٌوثنا، فكانوا ىم اٞنذك  
 .ىذه خسارة أكذل. لوالىم ما عرفنا ا كال عبدنا، كقد تقدـ توضيح ذلك يف أكثر من موضع

اآلف، جاء ىذا الرجل الذم يدعي أنو خليفة  يف أرضو، لو كنا فعبلن متقٌن باٞنقدار الذم 
حى قبل أف يعلن ىو عن نفسو، كيف كىو يستوجب تعليم ا لنا لعٌلمنا ا ُنالو كحقيقتو 

كلكننا مرة أخرل خسرنا، كدل يعرفنا ا حالو كالسبب ىو . ﴾الّلوُ  َويُ َعلُِّمُكمُ  الّلوَ  َوات َُّقواْ ﴿: القائل
 . تقصًننا

ال زلنا يف شك من أمره، كلكنو أعلن عن نفسو كقاؿ إنو خليفة ا، فهبل عرفنا أمره كأحقيتو 
عن طريق التوجو إليو  -باعتبار أننا مؤمنوف با أك ندعي ذلك ال أقل  -نو من عدمو منو سبحا

كسؤالو عن ىذا اإلنساف، ىل فعبلن ىو خليفتو أك ٠نرد مدعي ٍب ننظر ما ىي شهادتو ككفى با 
. (ُ) فتكليفو أنو أعلن، كأما التحقق من كونو خليفة  فعبلن أك ال، فاٞنفركض أنو تكليفنا. شهيدان 

 .كلكننا مرة ثالثة خسرنا كأعرضنا عن ا كسؤالو، كصرنا نطلب منو اٜنجج الواضحة البينة

أقوؿ مدعي؛ ألننا إذل اآلف ال نعرؼ أنو فعبلن خليفة  )طيب، ألزمنا ذلك اٞندعي للخبلفة 
، ألزمناه إقامة البينة كاٜنجة على دعواه، كلكن ماذا يقصد اٞنطالب باٜنجج الواضحة (أك ال

 لبٌينة؟؟ ىل ما كاف بنظر ا سبحانو كذلك، أك أٌف الناس تطلب ما ىو بٌٌن ككاضح بنظرىا ؟؟ ا

 !!!كىل يعقل أف ٔنسر الناس مرة رابعة 
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نعم، فأغلب الناس اليـو صاركا يطلبوف ما ىو كاضح كبٌٌن برأيهم ىم، : بكل صراحة اٛنواب
إلثبات اٜنق كإقامة اٜنجة أك ال فذاؾ ال يهمها بشيء، أما ىل يراه ا سبحانو أمران بٌينان ككافيان 

  :كسأكضح اآلف ما أٗنلتو عرب نقاط

ال ينبغي ٞنؤمن با أف يشك يف أٌف ا سبحانو كرسولو كآلو الطاىرين، تركوا بياف أمر  -ُ
أعين كيفية التعرؼ على خليفة ا كبياف قانوف اٟني ١نكم يتضمن خصائص )مصًنم كهذا 

، كإذا كاف ىذا قطعان مشار إليو من (ة اليت ال يشاركو فيها أحد كاليت يثبت هبا صدؽ دعواهاٝنليف
مىن من الناس سأؿ عن ذلك القانوف اإلٟني كترؾ كلو للحظة كاحدة اقرتاحاتو : قبلهم فالسؤاؿ
 !!كما يراه ىو ؟

دكنو كاضحان عن قانوف معرفة اٜنجة، كسيج( التمهيد)كبإمكاف اٛنميع مراجعة ما ذكرتو يف 
 .بينان بكتاب ا ككلمات الطاىرين، كأكيد أنو ال يتصف بو إال خليفة ا

لو كاف ذاؾ الرجل الذم أعلن عن نفسو أنو خليفة ا : أعود لتطبيق ذلك على اٞنثاؿ فأقوؿ
 كالسيد –كال زالت الناس يف شك من أمره، متحليان بالقانوف اإلٟني اٞنشار إليو، فما باؿ الناس 

 ىل ىي بوادر اٝنسارة اٞنتكررة مرات تعاد أيضان ؟؟!! ال يصدقوه إذف ؟ –اٝنباز منهم 

ا سبحانو يرل أٌف النصوص اليت تصف كتبشر ِنليفة ا باٚنو ٣نن سبقو من خلفاء  -ِ 
 اللَّوِ  َرُسولُ  ِإنِّي ِإْسَرائِيلَ  بَِني يَا َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى قَالَ  َوِإذْ ﴿: ، قاؿ سبحانو(البينات)ا من 

 فَ َلمَّا َأْحَمدُ  اْسُموُ  بَ ْعِدي ِمن يَْأِتي ِبَرُسولٍ  َوُمَبشِّراً  الت َّْورَاةِ  ِمنَ  َيَديَّ  بَ ْينَ  لَِّما مَُّصدِّقاً  ِإلَْيُكم
 .(ُ)﴾مُِّبينٌ  ِسْحرٌ  َىَذا قَاُلوا بِاْلبَ ي َِّناتِ  َجاءُىم

، كمن ضمن ما أتى بو بشارتو ّنن "بينات" Xفا سبحانو اعترب كل ما أتى بو عيسى 
يأٌب بعده من خلفاء ا كالنص عليو باٚنو، كلو كانت ىذه النصوص كالبشائر اٞنتضمنة ذكر اسم 

، فأكيد "البينات"خليفة الحق ٣نكن أف تيدعى من قبل كل أحد فكيف ذكرىا ا سبحانو من 
 Xيقل أحد إنو الذم بشر بو عيسى  أٌف مثل ذلك النص ال يدعيو إال صاحبو، كبالفعل دل

 . سول رسوؿ ا 
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لو أٌف ذلك اٝنليفة الذم أعلن عن نفسو، كانطبق عليو قانوف ا : كٞنثالنا السابق أعود فأقوؿ

يف خلفائو، ٍب رأيناه أيضان ٪نتج بنصوص من قبل خلفاء ا السابقٌن ذكركه فيها باٚنو، فهل 
فها ا سبحانو، أك تبقى تشك؛ مىن يقوؿ إنو ىو نفسو كما عرٌ " بينات"تعترب الناس ذلك 

، كا سبحانو يقوؿ إهنا من "بينات"اٞنذكور يف النصوص، كأكيد أٌف من يراىا كذلك ال يراىا 
شككم أك قوؿ ربكم، كدلى ال تؤمنوف  –أعين الناس كالسيد اٝنباز منهم  –البينات، فمن تقدموف 

 !!؟" البينات"ٞنثل تلك  بأٌف ذاؾ الرجل خليفة  برفعو

 ِعيَسى َجاء َوَلمَّا﴿: ، قاؿ تعاذل(البينات)ا سبحانو يرل علم خليفتو كحكمتو من  -ّ
 اللَّوَ  فَات َُّقوا ِفيوِ  َتْخَتِلُفونَ  الَِّذي بَ ْعضَ  َلُكم َوأِلُبَ يِّنَ  بِاْلِحْكَمةِ  ِجْئُتُكم َقدْ  قَالَ  بِاْلبَ ي َِّناتِ 
 . (ُ)﴾َوَأِطيُعونِ 

كالذم يعين علمو )فهو سبحانو يعترب أٌف ٠نيء خليفتو باٜنكمة كبياف ما ٔنتلف فيو الناس 
، كمعرفة خليفة ا بعلمو ٣نا تكاثرت فيها ركايات آؿ ١نمد "البينات"من ضمن ( بكل تأكيد

 . 

كاآلف، لو أٌف اٝنليفة الذم أعلن عن نفسو، كبعد أف أقاـ اٜنجة على الناس بقانوف ا يف 
خلفائو الذم اتصف بو، ٍب رفعو للنصوص اليت ذكره فيها من سبقو من خلفاء ا باٚنو، كىي 

عند ا كما عرفنا، نراه اآلف احتج بالعلم الذم يبٌن للناس ما اختلفوا فيو، كصار يبث " بينات"
ئو فقط  علمو يف شى جوانب اٞنعرفة اإلٟنية ّنا فيها متشاهبات كتاب ا اليت خص علمها ِنلفا

! أك ال زالوا يشكوف أنو خليفة  ؟" البينات"كما تقدـ، فهل يكوف ىذا العلم بنظر الناس من 
 –أعين الناس كالسيد اٝنباز منهم  –ا، فما باٟنم " بينات"كإذا كانوا يؤمنوف با أكيد يقبلوف 
 !!ال يؤمنوف إذل اآلف بأنو خليفة ا ؟

َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن ﴿: ، قاؿ تعاذل"البينات"كتأكيلها من ا سبحانو اعترب الرؤيا  -ْ
َعَث اللَُّو ِمنْ  َناِت َفَما زِْلُتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َجاءَُكْم ِبِو َحتَّى ِإَذا َىَلَك قُ ْلُتْم َلْن يَ ب ْ بَ ْعِدِه  قَ ْبُل بِاْلبَ ي ِّ

 .(ِ)﴾ْرتَابٌ َرُسوالً َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّو َمْن ُىَو ُمْسِرٌف مُ 
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 َيْجَتِبيكَ  َكَذِلكَ ﴿: الرؤيا كتعبًنىا، قاؿ تعاذلىو  Xبو يوسف  أتى٣نا  أفٌ  تأكيدكبكل 
 قَالَ  ِإذْ ﴿، بل رؤياه ىو اليت ٓنققت (ُ)﴾َعَلْيكَ  نِْعَمَتوُ  َويُِتمُّ  اأَلَحاِديثِ  تَْأِويلِ  ِمن َويُ َعلُِّمكَ  رَبُّكَ 

 ،(ِ)﴾َساِجِدينَ  ِلي رََأيْ تُ ُهمْ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َكوَْكباً  َعَشرَ  َأَحدَ  رََأْيتُ  ِإنِّي َأبتِ  يَا أِلَبِيوِ  يُوُسفُ 
فالرؤيا كتعبًنىا . كرؤيا عزيز مصر اليت أسس على ضوئها اقتصاد بلد كامل، ككذلك رؤيا السجٌن

 ". البينات"عند ا سبحانو من 

 –عبلكة على كل البينات اإلٟنية اٞنتقدمة  –فلو أٌف اٝنليفة الذم أعلن عن نفسو جاء 
اٞنفركض نعم؛ !! كتصدؽ بو من خبلٟنا ؟" بينات"بالرؤل الصادقة كتعبًنىا، فهل تعتربىا الناس 

ال يصدقوف بو،  –كالسيد اٝنباز منهم  –، إذف ما باؿ الناس "بينات"ألف ا سبحانو قاؿ عنها 
يتقوا ا فاٌف من قاؿ مثل ذلك قـو صدكا عن فل" أضغاث أحبلـ"كإذا أصركا على كصفها بػ 

 اأَلْحاَلمِ  بَِتْأِويلِ  َنْحنُ  َوَما َأْحاَلمٍ  َأْضَغاثُ  قَاُلواْ ﴿: كما حكاه سبحانو  Xخليفة ا يوسف 
 .(ّ)﴾ِبَعاِلِمينَ 

 بِأَن َُّهمْ  َذِلكَ ﴿: ، قاؿ تعاذل"البينات"يف كتابو بػ ا سبحانو كصف آؿ ١نمد  -ٓ
ي َِّناتِ  ُرُسُلُهم تَّْأتِيِهمْ  َكاَنت ، كأما من أين (ْ)﴾اْلِعَقابِ  َشِديدُ  َقِوي   ِإنَّوُ  اللَّوُ  فََأَخَذُىمُ  َفَكَفُروا بِاْلب َ
 ذلك: "8 ا قوؿ عن X الصاحل العبد سألت: قاؿ سويد بن لياٞنقصود، فلما ركاه ععرفنا 

 . (ٓ)(  األئمة ىم البينات: قاؿ ،"بالبينات رسلهم تأتيهم كانت بأنو

: بينات كآيات إٟنية كاضحة ال يشك فيو تابع ٟنم، كلكن السؤاؿ إٌف اعتبار آؿ ١نمد 
بالنسبة ٞنن يعيش يف زمن : ىل ىم كذلك يف كل األكقات أك يف كقت دكف آخر، كبتعبًن ثافو 

 كما ىو حاؿ اٜنضور ؟؟" بينات" الغيبة كيف السبيل العتبار آؿ ١نمد 

يف كل العصور فأمر ال إشكاؿ فيو، كأما السبيل لكوهنم  " بينات" أما كوف آؿ ١نمد 
كأعتقد أٌف ىذا أمر كاضح ال . كذلك حى يف الغيبة فيمكن اعتبار ركاياهتم كسًنهتم أحد السبل

 .ينازع فيو أحد من شيعتهم
                                                             

 .8: ٠ٛعف - 
 .4: ٠ٛعف - 
 .44: ٠ٛعف - 
 .  : غبفش -4
 .09 ص   ط: ثؾبس األٔٛاس -6



 Xإصداراث أنصار اإلهام املهدي .............................................  42
أنو خليفة ،  لو أٌف الرجل الذم أعلن عن نفسو: إذا اتضح ذلك، أرجع إذل اٞنثاؿ كأقوؿ

كبعد أف احتج على الناس بقانوف معرفة اٜنجة، كالنصوص اليت ذكره فيها من سبقو من خلفاء ا 
باٚنو، كٌبٌن علمو للناس كأكضح ما اختلفوا فيو يف أمور منها متشاهبات القرآف كالعقيدة كاٜنبلؿ 

كما رأينا، كاآلف " بينات"سبحانو  كاٜنراـ، ٍب أيدتو الرؤل الصادقة كتعبًنىا، ككل ىذا اعتربه ا
كركاياهتم الكثًنة جدان كاليت أشارت إذل اٚنو كعلمو  احتج على الناس بكبلـ آؿ ١نمد 

 .كمقامو كرايتو كمسكنو كمشائلو كصفتو كحجتو ككك ٣نا يتعلق بأمره

، فهل تراه "بينات"ىو عند ا سبحانو  كبكل تأكيد أٌف ىذا الصادر من آؿ ١نمد 
كالسيد اٝنباز  –كإذا كانت تراه كما يراه ىو سبحانو، إذف ما باؿ الناس ! س كذلك أيضان ؟النا

 !!!ال يصدقوف بو إذل اآلف كأنو خليفة من خلفاء ا يف أرضو  –منهم 

ىذه بعض البينات اإلٟنية، آثرت االكتفاء هبا خوؼ اإلطالة، كألف فيها كفاية إف شاء ا ٞنن 
 .معرفة خليفة ا كاإل٬ناف بويطلب حقان كيريد 

كاآلف، اٞنثاؿ الذم فرضتو بيين كبٌن السيد اٝنباز، ىل ىو ألجل التعرؼ على البينات اإلٟنية 
فقط، أك أٌف ىناؾ رجبلن فعبلن اليـو أعلن أنو خليفة ، كالناس ترفضو كتكذبو ال لشيء إال ألهنا 

 بنظرىا ؟؟" بينات"ما ال قيمة لو بنظر ا  بينات، كترل" بينات إٟنية"ال ترل ما ٪نتج بو من 

أكيد أين أٓندث عن كاقع، فصاحب اٞنثاؿ الذم توفر على كل ما تقدـ من بينات إٟنية، ىو 
 .السيد ا٘ند اٜنسن كصي كرسوؿ اإلماـ اٞنهدم كاليماين اٞنوعود

x  البينات اْللهية التي احتج بها الوصي احمد الحسنX: 

 :اليت احتج هبا" البينات اإلٟنية"كفيو اآلف ببياف بعض لكل القراء حق  علٌي، أ

ذكرنا يف التمهيد أٌف القانوف اإلٟني الذم خص ا بو خلفاءه يف أرضو من أكٟنم إذل  :أوالً 
النص أك الوصية، العلم كاٜنكمة، أمر ا الناس بطاعتو أك : آخرىم يتألف من فقرات ثبلث، ىي

 :كالسيد أ٘ند اٜنسن أتى هبا كلها. رفع راية البيعة 

فبعد أف ذكر األكصياء كأهنم ليلة كفاتو،  وؿ ا أما النص أك الوصية، فأمامكم كصية رس
، Xاثنا عشر إمامان كاثنا عشر مهديان كعٌدد أٚناء األئمة إذل أف يصل إذل اإلماـ العسكرم 
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، فإذا حضرتو الوفاة فليسلمها إلى ابنو محمد المستحفظ من آل محمد : ) فيقوؿ
فليسلمها ( فإذا حضرتو الوفاة)، مهدياً ثم يكون من بعده اثنا عشر . فذلك اثنا عشر إماماً 

اسم كاسمي واسم أبي وىو عبد اهلل وأحمد، واالسم : إلى ابنو أول المقربين لو ثالثة أسامي
  . (ُ) (المهدي، ىو أول المؤمنين: الثالث

ابن اإلماـ ككصيو كأكؿ مقرب إليو كأكؿ ( ٘ندأ)كمن يقرأ ىذه الوصية اٞنقدسة ٩ند فيها ذكر  
النص  انو موجود يف زمن الظهور كىا ىو أرسلو اإلماـ إذل الناس، ككاف ىذأمؤمن بو، كىذا يعين 

كاٛنميع يعرؼ أٌف الوصية ال ٪نتج هبا إال األكصياء، قاؿ . تثبت صدؽ دعوتو أحد النصوص اليت
وفيهم الوصية  ،ولهم خصائص حق الوالية) : ١نمد آؿكىو يذكر  Xأمًن اٞنؤمنٌن 

 .(ِ)( والوراثة

كٞنا أثًنت عدة تساؤالت كإشكاالت على ىذه الوصية اٞنقدسة من قبل الكثًنين الذين 
يدعوف علمان، ّنا فيهم السيد اٝنباز كما سيأٌب يف كبلمو، أؤجل اٝنوض يف ذلك إذل فقرة الحقة 

لطعن فيها يعين كبكل كضوح الطعن برسوؿ ا ٢نصصة للوصية اٞنقدسة، كسًنل اٛنميع أٌف ا
 .، كحاشاهكالعياذ با، كاهتامو ليس فقط ّنخالفة ١نكم الكتاب بل حى ألقوالو  

، كأما باقي النصوص فسيأٌب بياف بعضها (الفقرة األكذل يف قانوف معرفة اٜنجة)ىذا ىو النص 
 .بعد قليل

، فبٌن أيديكم كل ما كتبو السيد أ٘ند اٜنسن، (الثانيةفقرة القانوف )كأما العلم كاٜنكمة 
 :كبإمكاف اٛنميع قراءة ما كتب، خصوصان كىو تناكؿ أىم اٞنسائل كأعظمها، كىذا بعض ما كتب

، كبياف العقيدة اٜنقة فيو، كىو موضوع شائك بٌن األدياف كالفرؽ اإلسبلمية،  "التوحيد" -
 .كما ىو معركؼ

 .زاء، عرض فيو بعض متشاهبات كتاب ا كأسرار دينو كأحكمهابأربعة أج" اٞنتشاهبات" -

 .بأربعة أقساـ، كموضوعو كاضح من اٚنو" اضاءات من دعوات اٞنرسلٌن" -

                                                             

 . 6  – 49 ص: غ١جخ اٌطٛعٟ - 
 . خطجخ سلُ : ٔٙظ اٌجالغخ - 
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 .، بياف ما جرل بٌن نيب ا موسى كالعبد الصاحل"رحلة موسى إذل ٠نمع البحرين" -

 .، كبياف معىن ختم النبوة"النبوة اٝنإنة" -

 .، كموضوعو كاضح من عنوانو"اٛننةاٛنهاد باب " -

، بأربعة أجزاء صادرة اآلف كاٝنامس كالسادس قيد اإلصدار، كىو "اٛنواب اٞننًن عرب األثًن" -
عبارة عن ٠نموعة إجاباتو على أسئلة توجو لو من أىل األدياف ٗنيعها عرب االنرتنت يف شى 

 .جوانب اٞنعرفة

ٞنوقع الرٚني لدعوتو اإلٟنية اٞنباركة على شبكة على ا ةنشور اٞنكغًنىا من كتبو األخرل   
االنرتنت، كىل يوجد عند الناس أعظم من بياف العقيدة اٜنقة يف التوحيد كالذات اٞنقدسة 
كصفاهتا كبياف ما تشابو من آيات الكتاب الكرًن كأسراره يف جوانب شى، كما يرتبط ِنلفاء ا 

كمقاماهتم كعصمتهم كعلمهم كإحكاـ ما ( اىرينكآلو الط أعين ١نمدان )كٓنديدان سادهتم 
كتعدل علمو أىل اإلسبلـ . تشابو من كبلمهم، كتبياف حبلؿ ا كحرامو كما اشتبو من أمر دينو

 .ليثبت أحقية دعوتو اٞنباركة على أىل التوراة كاإل٤نيل

 األمر ىذا لصاحب إن): يقوؿ – عمر بن فضلكما ركاه اٞن – Xىذا، كاإلماـ الصادؽ 
 كيف: قلت سلك، واد أي في ىلك: يقال واألخرى أىلو، إلى أحدىما في يرجع: غيبتين
 فيها يجيب التي العظائم تلك عن فاسألوه مدع ادعى إن :قاؿ ذلك؟ كاف إذا نصنع
 . (ُ)(مثلو

فمن من الناس ٞنا ٚنع هبذه الدعوة اٞنباركة، ككاف مهتمان َنانب العلم كاٞنعرفة كالسيد اٝنباز 
مثبلن، قرأ ما كتب، أك قرأ كدل يكتف ففكر بسؤالو عن أمر عظيم يتعلق بالقرآف الكرًن أك ّنحمد 

و ٢نتلف فيو كآلو الطاىرين أك بدينو كرساالتو كٚناكاتو كمبلئكتو كجنانو كخلقو كما شابو ٣نا ى
، ٍب ينظر جوابو، ليتعرؼ على اٜنق عرب ىذا ك٩نـز بأف ال ٩نيبو إال كصي من آؿ ١نمد 

، كبإمكاف كل !! الطريق الذم يزعم اٝنباز التخصص فيو ؟ كاألمر متاح للجميع كما ىو معلـو
 . أحد مراسلة ىذا اإلنساف عرب موقعو كما فعل كيفعل الكثًن اآلف

                                                             

 .26 ص: غ١جخ إٌؼّبٟٔ - 
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، فها ىو الرجل قد انفرد بذلك (فقرة القانوف الثالثة)كرفعو لراية البيعة   كأما الدعوة إذل ا
الطرؼ النقيض )من بٌن أىل األرض، بعد أف أقٌر اٛنميع ُناكمية الناس كاالنتخابات كالشورل 

، كانسياقهم ضمن الد٬نقراطية الغربية، كبعد أف عجز إبليس كجنده من حرؼ (لدين ا كحاكميتو
سًنة سلفهم الطاىر من شيعة آؿ ١نمد، الذين آثركا اٞنشانق كالصلب كالقتل ككل اٝنلف عن 

كال ٔنلو من خليفة لو  صعب يف سبيل إ٬ناهنم بأٌف أرض ا ال ٔنلو من كصي من آؿ ١نمد 
 .  سبحانو، ىو من اختاره كنصبو

، كقعوا يف الفخ الذم نصبو أعداء آؿ ١نمد  –كمع كل األسف  –كلكنهم أخًنان 
: قائبلن  فامتؤلت األرض ظلمان كجوران كفسادان كابتعادان عن ا، ٕنامان كما حذر رسوؿ ا 

أما الكبرى فتنعقد  :فسيئل عنهما، فقاؿ الويل الويل ألمتي من الشورى الكبرى والصغرى،)
، وأما الشورى الصغرى فتنعقد ابنتيفي بلدتي بعد وفاتي لغصب خالفة أخي وغصب حق 

 .(ُ)( ة الكبرى في الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكاميفي الغيب

كلو تتبعتم أحداث الزكراء يف زمن الغيبة الكربل كلها، لن ْندكا أٌف ىناؾ شورل حصلت فيها 
 Xغًن ىذه اليت عقدت أخًنان برعاية الواليات اٞنتحدة األمريكية، كبعد أف بدأ اإلماـ اٞنهدم 

، كال (ِ) للتهيئة لقياـ دكلة العدؿ اإلٟني Xبدعوتو كإرسالو اليماين اٞنوعود السيد أ٘ند اٜنسن 
 .حوؿ كال قوة إال با العلي العظيم

اليت تتحدث عن راية اٟندل زمن الظهور  إننا لو رجعنا كتأملنا ركايات آؿ ١نمد  :ثانياً 
 اٞنقدس، فماذا سنجد ؟ 

سبحانو كنتوسل بأحبائو إليو، ٍب نطرح على مائدة البحث بعض ما نتوكل على ا : اٛنواب
 :كرد عنهم ركحي فداىم، لنكتشف اٜنقائق التالية

                                                             

 .0  ص: ِبئزبْ ٚخّغْٛ ػالِخ - 
وتعىد داس انًهك إنً انزوساء، وتصُش األيىس : )ٚ٘ٛ ٠زؾذس ػٓ أؽذاس آخش اٌضِبْ  Xاٌّإ١ِٕٓ  أ١ِشلبي  - 

 فعهه، فعُذ رنك خشوج انضفُبٍَ، فُشكت فٍ األسض تضعة أشهش َضىيهى صىء انعزاة ٍءشىسي، يٍ غهت عهً ش
 خشوج رنك وعُذ َخجش، يخجش فُهب ويب واصظ إنً أَظش كأٍَ نىاصظ، وانىَم نهكىفة ووَم نهزوساء ووَم نًصش وَم

 انهبدٌ انًهذٌ َخشج ثى تُزل، صًبء وال تُجت، أسض فال انًطش، وَمم انُبس، وَمحظ انطعبو، وَمم انضفُبٍَ،
 .88 ص: اٌّالؽُ ٚاٌفزٓ الثٓ ؽبٚٚط( .. يشَى ثٍ عُضً َذ يٍ انشاَة َأخز انزٌ انًهتذٌ
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ككصيو كأكؿ مقرب إذل أبيو كأكؿ مؤمن بو، كىو مهدم  Xابن اإلماـ اٞنهدم .. أ٘ند  -ُ

 .كما تقدـ يف كصية رسوؿ ا ( أ٘ند كعبد ا كاٞنهدم)أيضان فأٚناؤه 

 ٚنعت رسوؿ ا: عن حذيفة بن اليماف قاؿىو من يأخذ البيعة من الناس، .. أ٘ند  -ِ
إنو يبايع بين الركن والمقام اسمو أحمد وعبد اهلل والمهدي : ) -كذكر اٞنهدم -يقوؿ  

نعرؼ بكل كضوح  كبعرض ىذا اٜنديث على كصية رسوؿ ا . (ُ) (ه ثالثتهاؤ فهذه أسما
كأكؿ مقرب إليو؛ ألف ىذه األٚناء قد كردت لو يف نص  Xأٌف اٞنقصود بو كصي اإلماـ اٞنهدم 

 .الوصية

: قاؿ العرين حبة عن، كقائد الرايات السود اٞنشرقية X خلفية اإلماـ اٞنهدم.. أ٘ند  -ّ
 - كاٜنًنة الكوفة إذل بيده كأكمأ - بهذه ىذه ليتصلن): فقاؿ اٜنًنة إذل X اٞنؤمنٌن أمًن خرج
 فيو يصلي باب خمسمائة لو مسجداً  بالحيرة وليبنين بدنانير بينهما فيما الذراع يباع حتى

. (ِ)(عدالً  إماماً  عشر اثنا فيو وليصلين عليهم، ليضيق الكوفة مسجد ألن X القائم خليفة
 .ىو ابنو أ٘ند كما نصت الوصية اٞنقدسة X( ١نمد بن اٜنسن)كخليفة القائم 

: ، قاؿكما أٌف ىذا اٝنليفة ىو من يقود رايات اٞنشرؽ، كما ركاه ثوباف عن رسوؿ ا 
فإن فيها  ،على الثلج إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوىا ولو حبواً )

 .(ّ)( خليفة المهدي

: قاؿ Xالباقر اإلماـ عن  ىو من يرفع الطالقانيوف اٚنو شعاران يف زحفهم،.. أ٘ند  -ْ
أحمد : "إن هلل تعالى كنزًا بالطالقان ليس بذىب وال فضة، اثنا عشر ألفًا بخراسان شعارىم)

يقودىم شاب من بني ىاشم على بغلة شهباء، عليو عصابة حمراء، كأني أنظر إليو  ،"أحمد

                                                             

 . 48ػ 464ص: غ١جخ اٌطٛعٟ - 
 .24 ص  6ط: ثؾبس األٔٛاس - 
ؽجؼذ ػٍٝ ٔغخخ اٌش١خ ِؾّذ ثٓ ؽب٘ش اٌغّبٚٞ  ٚلذاٌّطجؼخ اٌؾ١ذس٠خ ، 64ص: اٌّالؽُ ٚاٌفزٓ الثٓ ؽبٚٚط - 

٘ـ، ٚلذ عبء فٟ اٌّمذِخ ثؼذ ث١بْ رشعّخ اٌغ١ذ اثٓ  86  ٔفغٗ، ػبَ  ػٍٝ ٔغخخ ثخؾ اٌّإٌف اثٓ ؽبٚٚط اٌّظؾؾخ
فٟ صٚا٠ب اٌّىزجبد ٚلذ ظٕذ ثٗ األ٠بَ وّب ٟ٘ ػبدرٙب فٟ أِضبٌٗ ؽزٝ اِزٓ  ِخزجئبً ٘زا اٌغفش اٌغ١ًٍ  ٚوبْ: )ؽبٚٚط

طبؽت اٌّطجؼخ  "ِؾّذ وبظُ اثٓ اٌؾبط ِؾّذ طبدق"ا١ٌّّٙٓ رؼبٌذ آالؤٖ ػٍٝ األِخ ثاسشبد اٌّٙزة اٌغ١ٛس 
 ..(. اٌؾ١ذس٠خ فٟ إٌغف ئٌٝ ٘زا اٌىزبة



 X ..........................................47البٍناث على أحقٍت الىصً أمحد احلسن  

 كإذا تبٌٌن أف ا٘ند. (ُ) (عابر الفرات، فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليو ولو حبوًا على الثلج
 .ىو من يقود الرايات السود للتمهيد فأكيد ىو نفسو من يرفع اٛنيش اٚنو شعاران يف زحفو

الذم ٫نرج قبلو باٞنشرؽ ك٪نمل السيف  Xىو الرجل من أىل بيت اإلماـ .. أ٘ند  -ٓ
يخرج رجل قبل المهدي من أىل .. : )نو قاؿأ Xعن أمًن اٞنؤمنٌن على عاتقو ٕنهيدان ألبيو، 

يقتل ويقتل ويتوجو إلى بيت  ،يحمل السيف على عاتقو ثمانية أشهر بيتو من المشرق
أكؿ مقرب إليو )، كمىن من أىل بيت اإلماـ موجود يف زمن الظهور غًن ابنو (ِ)( ..المقدس 

 .، كىو أ٘ند بكل تأكيد(كأكؿ مؤمن بو

 عن ،خبلد بن معمر عنابن صاحب الوصيات الذم هتدل إليو رايات مصر، .. أ٘ند  -ٔ
 تأتي حتى مصبغات خضر مقبالت مصر من برايات كأني): قاؿ ،Xالرضا  اٜنسن أيب

، ككاضح أف اإلماـ اٞنهدم ىو كراث األنبياء (ّ)( الوصيات صاحب ابن إلى فتهدى الشامات،
 . كاٞنرسلٌن كآبائو الطاىرين ككصياهتم، فمن ابنو الذم هتدل إليو الرايات غًن كصيو أ٘ند

 ،عن اٞنفضل بن عمر، يطٌلع على موضع أبيو قبل ظهوره لكل الناس لذمذل ااٞنو .. أ٘ند  -ٕ
إن لصاحب ىذا األمر غيبتين إحداىما تطول حتى ): يقوؿ Xٚنعت أبا عبد ا : قاؿ

ذىب، حتى ال يبقى على أمره : قتل، ويقول بعضهم: مات، ويقول بعضهم: يقول بعضهم
إال المولى الذي  ،ولده وال غيره من أصحابو إال نفر يسير ال يطلع على موضعو أحد من

كال شك أٌف أمر اإلماـ ىو أمر ا، كمن ىو الذم يلي أمر ا بعد اإلماـ غًن . (ْ) (يلي أمره
 .ابنو ككصيو كأكؿ مقرب إليو كمؤمن بو ك٬نهد لو، إنو أ٘ند إذف

عن أيب جعفر ١نمد بن علي الباقر، عن أبيو، عن جده القائم اٞنخفي االسم، .. أ٘ند  -ٖ
اسم يخفى واسم يعلن، فأما الذي يخفى فأحمد : لو اسمان.. ": )القائم"كىو يذكر  

كىذا ما . (ٓ) (.. وأما الذي يعلن فمحمد، إذا ىز رايتو أضاء لها ما بين المشرق والمغرب
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قائم بأمر ا كىو معلن االسم، كلكن ىناؾ قائم  Xحصل حقان، فاإلماـ ١نمد بن اٜنسن 

 . ، كمن أ٘ند يا ترل غًن من تقدـ ذكره(أ٘ند)آخر آلؿ ١نمد ٢نفي االسم يف زمن الظهور كىو 

 : فهو ما أشارت إليو ركايات كثًنة، ىذا ٧نوذج ٟنا Xككوف ىناؾ قائم آلؿ ١نمد غًن اإلماـ 

اختالف بني العباس من : )يقوؿ Xٚنعت أبا عبد ا : قاؿ ،عن ١نمد بن علي اٜنليب
 .(ُ)( .. المحتوم، والنداء من المحتوم، وخروج القائم من المحتوم

يف مثل ىذه الركايات بصدد ذكر العبلمات اٜنتمية  كغًنىا، كبكل تأكيد أٌف آؿ ١نمد 
الشيء كالعبلمة السابقة ، ال اٜنديث عن اإلماـ نفسو، كىل يكوف Xلظهور اإلماـ اٞنهدم 

 !كالدالة عليو كاحدان ؟

، ىو نفسو  بٌٌن لنا أٌف  Xكما أٌف اإلماـ الباقر  الذم أكد قياـ قائمهم كجعلو من اتـو
ىناؾ قائمان منهم ٢نفي اٚنو كىو أ٘ند، كىو نفسو أيضان من أخربنا بأٌف قائد الرايات السود 

 .اٞنمهدة لئلماـ ىو أ٘ند

عن  ،، عن أيب بصًنXاإلماـ اٞنهدم  اآلٌب قبل( من أىل البيت)لرجل ىو ا.. أ٘ند  -ٗ
ليس ترى امة محمد فرجًا أبدًا ما دام  ،يا أبا محمد: )قاؿ ،Xالصادؽ  اإلماـ أيب عبد ا

لولد بني فالن ملك حتى ينقرض ملكهم، فإذا انقرض ملكهم أتاح اهلل ألمة محمد برجل 
منا أىل البيت يسير بالتقى ويعمل بالهدى وال يأخذ في حكمو الرشا، واهلل إني ألعرفو 

قائد العادل الحافظ لما باسمو واسم أبيو، ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين ال
كإذا كاف اآلٌب أخًنان ىو . (ِ) (استودع يمالىا عداًل وقسطًا كما ملىا الفجار جورًا وظلماً 

، كىو أمر X، فمن ىو الرجل من آؿ ١نمد اآلٌب قبلو غًن الوصي أ٘ند Xاإلماـ اٞنهدم 
 .كاضح بعد االلتفات إذل ما تقدـ ذكره

ىو اآلٌب قبل أبيو، ٍب ( أ٘ند)لتالية اليت تؤكد أٌف اٞنهدم األكؿ انظركا الركاية ا: كللتوضيح أكثر
 .أبوه اإلماـ يليو
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ركل سليم بن قيس عن رسوؿ ، Xكصي عادل يأٌب قبل أبيو اإلماـ اٞنهدم .. أ٘ند  -َُ
يا سلمان، مهدي أمتي الذي يمل : فقال Xثم ضرب بيده على الحسين .. : )ا 

إمام بن إمام، عالم بن عالم، . األرض قسطًا وعداًل كما ملئت جورًا وظلمًا من ولد ىذا
يا نيب ا، اٞنهدم أفضل أـ : قلت: قاؿ. بن وصي، أبوه الذي يليو إمام وصي عالماوصي 

 .(ُ) (ألن اهلل ىداىم بو ؛للول مثل أجورىم كلهم. أبوه أفضل منو :أبوه ؟ قاؿ

اٞنقصود بو اٞنهدم األكؿ أ٘ند، كليس اإلماـ (: أبوه الذم يليو.. يا سلماف، مهدم أميت )
، كما أٌف اإلماـ اٞنهدم أفضل X؛ ذلك أٌف اإلماـ ال يليو أبوه اإلماـ العسكرم Xاٞنهدم 

يات كثًنة، يف حٌن ٣نن سبقو من آبائو باستثناء اٝنمسة أصحاب الكساء كما أرشدت لذلك ركا
 .أٌف اٜنديث يؤكد أٌف أباه اآلٌب بعده أفضل منو

، فهذا كضح ٣نا سبق من ركايات كالوصية كمن يأخذ (مهدم)يطلق عليو ( أ٘ند)أما كوف 
كيكوف اإلماـ اٜنسٌن  Xالبيعة من الناس كغًنىا، كأما تأكيل ما ركاه سليم باإلماـ اٞنهدم 

X فهو باطل جزمان؛ ألنو يعين الطعن يف كصية رسوؿ (أبوه الذم يليو: )يف الرجعة ىو معىن ،
( Xاألكصياء من ذرية اإلماـ اٞنهدم ) كرد عشرات الركايات اٞنثبتة للمهديٌن  ا 

ال تطيق  كما يأٌب بيانو، كبكل تأكيد كزر إنكار اثين عشر كصيان من أكصياء ١نمد 
يرجع على القائم الذم ال عقب لو كىو  Xنعم، اإلماـ اٜنسٌن . ٓنٌملوالسماكات كاألرض 

 .  اٞنهدم الثاين عشر آخر األكصياء

: ، عن االصبغ بن نباتة قاؿXىو اٞنولود الذم تفٌكر فيو أمًن اٞنؤمنٌن .. أ٘ند  -ُُ
يا أمًن اٞنؤمنٌن، مارل أراؾ مفكران : فوجدتو ينكث يف األرض، فقلت لو Xأتيت أمًن اٞنؤمنٌن 

ال واهلل ما رغبت فيها وال في الدنيا قط ولكني : )تنكت يف األرض أرغبة منك فيها؟ قاؿ
تفكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي ىو المهدي الذي يملىا عدالً 

 .لو حيرة وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون وقسطًا كما ملئت ظلمًا وجورًا، يكون
: فقلت ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين،: يا موالم، فكم تكوف اٜنًنة كالغيبة؟ قاؿ: قلت

نعم، كما أنو مخلوق، وأنى لك بهذا األمر يا أصبغ، أولئك : كإف ىذا األمر لكائن؟ فقاؿ
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يفعل اهلل ما : ٍب ما يكوف بعد ذلك؟ قاؿ: لتق: قاؿ خيار ىذه األمة مع أبرار ىذه العترة،

  . (ُ)( يشاء فإن لو بداءات وإرادات وغايات ونهايات

، فمن ىو Xىو اإلماـ ١نمد بن اٜنسن  Xكإذا كاف اٜنادم عشر من كلد أمًن اٞنؤمنٌن 
 اٞنولود من ظهره، كالذم تكوف لو غيبة كاحدة يف حٌن أٌف اإلماـ لو غيبتاف، كما أٌف غيبة ىذا

، كإذا دل يكن ىو اإلماـ Xبتحديد ليس ىو فرتة غيبة اإلماـ  Xاٞنولود حددىا أمًن اٞنؤمنٌن 
فمن ىو إذف غًن ابنو ككصيو كقائد جيش التمهيد لو كاٞنطلع على أمره كأكؿ مؤمن  Xاٞنهدم 

 .بو كأكؿ مقرب إليو، كىو مهدم أيضان كما تقدـ بيانو، إنو ا٘ند كالشمس يف رابعة النهار

اخل من ... الغائر العينٌن اٞنشرؼ اٜناجبٌن العريض ما بٌن اٞننكبٌن ىو .. أ٘ند  -ُِ
سألتك بقرابتك من رسوؿ ا أنت : Xقلت أليب جعفر ): ٘نراف قاؿركل ، صفات جسدية

ذاك المشرب  :فمن ىو بأيب أنت كأمي؟ فقاؿ: قلتال،  :بو؟ قاؿ صاحب ىذا األمر كالقائم
حمرة، الغائر العينين، المشرف الحاجبين، عريض ما بين المنكبين، برأسو ح زاز، وبوجه و 

، ككاف عريضان ما بٌن اٞننكبٌن طويبلن Xأم شبيو ّنوسى بن عمراف . (ِ) (أثر، رحم اهلل موس ى
 .أٚنران،  كما ىو مبٌن يف الركايات

 Xفان لشخص آخر غًن اإلماـ اٞنهدم كىل ٥نتاج أكضح من ىذا الكبلـ لنعرؼ أنو كص
ليس بالطويل .. ): كىذه صفتو كما ركاىا الطوسيكما ىو معركؼ، ،  الشبيو َنده ١نمد 

أزج الحاجبين،  ،صلت الجبين ،مدور الهامة ،الشامخ وال بالقصير الالزق، بل مربوع القامة
 . (ّ) (..أقنى األنف، سهل الخدين، على خده األيمن خال 

 كقد عرفنا ّنا تقدـ أٌف ىناؾ قائمان آخر ٢نفي اٚنو قبل إعبلنو عن نفسو، من آؿ ١نمد 
 كالقائمصاحب ىذا األمر )لػ  Xكىو اٞنهدم األكؿ أ٘ند، فبل نتفاجئ من كصف اإلماـ الباقر 

 أيضان ؟   " صاحب األمر"ّنا ذكر، كلكن بقي أف نعرؼ ىل يطلق عليو ( بو

 يف زمن الظهور كبركاياهتم  Xكما توضح أٌف ىناؾ مهديان كقائمان غًن اإلماـ : أقول
 (: أ٘ند)كتبٌن أنو الوصي أ٘ند، ىاكم اٚنعوا اآلف ما يتعلق بصاحب األمر اآلخر، كبالتأكيد أنو 
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إن صاحب ىذا األمر فيو سنة : )يقوؿ Xٚنعت أبا جعفر : عن ضريس الكناسي، قاؿ
كىل السيدة نرجس عليها . (ُ) (يصلح اهلل أمره في ليلة واحدة ،اءمن يوسف، ابن أمة سود

 !! مشعوف ؟ Xالسبلـ أمة سوداء كىي بنت قيصر الرـك كحفيدة كصي عيسى 

في صاحب األمر سنة من موسى : )يقوؿ Xٚنعت أبا جعفر : عن أيب بصًن، قاؿك 
يترقب، وأما ، فأما من موسى فخائف وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من محمد 

 وأما من محمد  ،من عيسى فيقال فيو ما قيل في عيسى، وأما من يوسف فالسجن
فالقيام بسيرتو وتبيين آثاره، ثم يضع سيفو على عاتقو ثمانية أشهر وال يزال يقتل أعداء اهلل 

 .ال يسجن أبدان  Xكاٛنميع يعرؼ أٌف اإلماـ اٞنهدم . (ِ)( حتى يرضى اهلل

 :قاؿ نصر أيب بن ١نمد بن أ٘ند عنصاحب األمر الذم ترشد الرؤيا إليو، .. أ٘ند  -ُّ
 أعطيناكم أنّا لو) :قاؿ ٍب ،عين مسكأف الرؤيا عن X الرضا موسى بن علي اٜنسن أبا سألت

فلوال أٌف ىناؾ ربطان كثيقان بٌن . (ّ)( األمر ىذا صاحب برقبة خذوأُ  لكم شراً  كان تريدون ما
 .يف جواب السؤاؿ اٞنتعلق بالرؤيا Xصاحب ىذا األمر كبٌن الرؤيا ما ذكره اإلماـ الرضا 

 ظهرت حٌن كذلك X ا عبد أيب على كأباف أنا دخلت: قاؿ اٜنضرمي، بكر أيب عنك 
 اجتمعنا قد رأيتمونا فإذا ،بيوتكم في اجلسوا): فقاؿ ترل؟ ما: فقلنا ِنراساف، السود الرايات

على رجل لو عبلقة بالرايات  ككاضح أف اجتماعهم  .(ْ) (بالسالح إلينا فانهدوا رجل على
ال يكوف بأجسادىم الشريفة يف  Xاٞنمهدة لئلماـ اٞنهدم  -كما ىو مورد السؤاؿ -السود 

الرؤل الصادقة اليت يرشدكف فيها اٞنؤمنٌن إذل إتباع  من خبلؿىذا العادل، فلم يبقى إال اجتماعهم 
أ٘ند : )اليت ترفع شعارىا كاضحان جليان  ابنهم صاحب أىدل الرايات كقائد الرايات السود اٞنشرقية

 (.أ٘ند

اليت تؤكد أحقية الوصي أ٘ند " البينات"كىذا ما ٪نصل اليـو بالفعل، كاٛنميع يعلم أٌف إحدل 
ىي الرؤل الصادقة ّنحمد كآلو الطاىرين كاألنبياء كاٞنرسلٌن كالصاٜنٌن، كقد رأل  Xاٜنسن 
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 Xإصداراث أنصار اإلهام املهدي .............................................  12
بنظر ا كخلفائو الطاىرين  " بينات"اٞنؤمنوف آالؼ الرؤل اليت تؤكد صدؽ دعوتو اٞنباركة، كالرؤل 

ٞنصرم العراقي كاإليراين كالكوييت كاٜنجازم كالسورم كاللبناين كا: كأما أصحاهبا فمنهم. كما عرفنا
كالتونسي كاٞنغريب كالصيين كاألمريكي كالباكستاين كالسويدم كاألٞناين كاألرجنتيين كغًنىم، كما 

 . أهنم ليسوا من دين كاحد بل منهم اٞنسلم الشيعي كالسين كاٞنسيحي

كمن أراد أف يتحقق ٣نا أقوؿ فليتحقق قبل فوات األكاف، كيبحث كال يسمح لغًنه أف يقرر لو 
كغرفها الصوتية على ( االنرتنت)يسر التحقق من خبلؿ مواقع الدعوة اٞنباركة على مصًنه، كما أ

أما أف يصل اٜناؿ إذل . كصحفها ككتبها، أك بأم كسيلة يتمكن منها الباحث( البالتوؾ)برامج 
فهو مع كل األسف كاٜنسرة،  –كما ٚنعنا من السيد اٝنباز   –االستهزاء بآيات ا كبيناتو 

. (ُ)﴾َيْستَ ْهزُِئون ِبوِ  َكانُوا ِإالَّ  رَُّسولٍ  مِّن يَْأتِيِهم َما اْلِعَبادِ  َعَلى َحْسَرةً  يَا﴿: تعاذل يذكرين بقولو
 .كسيكوف للحديث بقية يف الرؤيا يأٌب يف نقطة الحقة بإذف ا تعاذل

عن أبيو أمًن  ، علي بن اٜنسٌن مهدم  ترشد االستخارة إليو، عن.. أ٘ند  -ُْ
 وأوصلكم علماً، وأكثركم كهفاً، أوسعكم ..): ، فقاؿXكىو يصف مهديهم  Xاٞنؤمنٌن 
 ،فاعزم لك اهلل خار فإن األمة، شمل بو واجمع الغمة، من خروجاً  بعثو فاجعل اللهم رحماً،

 - صدره إلى بيده وأومأ - ىاه إليو، ىديت إن عنو تجوزن وال لو، وفقت إن عنو تنثن وال
 .(ِ)( رؤيتو إلى شوقاً 

 :اٚنعوا جواب أئمة اٟندلكيف ٫نًن ا لعبده يف أمر ىو فيو ١نتار كدل يهتد إليو سبيبلن ؟؟ 

عبد مؤمن إال خار  8ما استخار اهلل : )يقوؿ Xٚنعت أبا عبد ا : عن اٞنفضل، قاؿ 
  .(ّ) (لو وإن وقع ما يكره

 يا: يوصيني وىو فقال اليمن على  اهلل رسول يبعثن): قاؿ ،X اٞنؤمنٌن أمًن عنك 
   .(ْ) ..( استشار من ندم وال استخار، من حار ما علي
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: قلت. من يتهم اهلل: Xفمن أبغض اٝنلق إذل ا؟ قاؿ ).. : Xقيل لئلماـ الصادؽ ك 
نعم، من استخار اهلل فجاءتو الخيرة بما يكره فيسخط، فذلك : Xأحد يتهم ا؟ قاؿ 

 .(ُ) ..( يتهم اهلل

 لك اهلل خار فإن: )كيقوؿ Xيضع بٌينة إٟنية للتعرؼ على مهديهم  Xفأمًن اٞنؤمنٌن 
كىو ما ٪نصل اليـو أيضان،  ،(إليو ىديت إن عنو تجوزن وال لو، وفقت إن عنو تنثن وال ،فاعزم

ىي االىتداء إليو باستخارة ا  Xالوصي أ٘ند اٜنسن " بينات"حيث يعلم اٛنميع أٌف إحدل 
سبحانو كتعاذل، فلمى االستهزاء باالستخارة يا سيد منًن، ىل يعين موقفك ىذا استهزاءن بإحدل 

 !!!كغًنه من اٞنعصومٌن أك ماذا  Xالبينات اإلٟنية اليت أشار إليها أمًن اٞنؤمنٌن 

لو كالبنو أكؿ اٞنهديٌن أ٘ند أك مشوٟنا  Xكلسنا ننازع على اختصاص الركاية باإلماـ اٞنهدم 
X كيكفينا أف نستفيد من الركاية أٌف االستخارة تصلح أف تكوف طريقان لتشخيص خليفة ا ،

، كللحديث بقية تأٌب إف شاء ا تعاذل الحقان  Xيف أرضو كما قالو السيد ا٘ند اٜنسن   .اليـو

وليس في .. ): فقاؿ Xالباقر  اإلماـىو اليماين اٞنوعود، الذم ذكره .. أ٘ند  -ُٓ
الرايات راية أىدى من راية اليماني، ىي راية ىدى؛ ألنو يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج 
اليماني حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليو فإن رايتو 

يدعو راية ىدى، وال يحل لمسلم أن يلتوي عليو، فمن فعل ذلك فهو من أىل النار؛ ألنو 
 .(ِ)( إلى الحق وإلى طريق مستقيم

 :كمن ىذا النص الشريف نعرؼ

 . إٌف الناس مكلفة ّنعرفة اليماين دكف من سواه ٣نن ٟنم رايات أخرل -أ

 .إٌف اليماين رايتو راية ىدل كحق؛ ألنو يدعو إذل اإلماـ، فهو إذف مطلع على أمره -ب

 .كجوب النهوض إليو عند خركجو كإعبلنو عن نفسو -ج
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كىذا يعين أنو حجة من حجج ا على خلقو، )حرمة االلتواء على شخصو كإال فالنار  -د

 (.ألهنم الوحيدكف مىن إذا التول عليهم اإلنساف ال ينفعو شيء من عباداتو كتكوف النار مصًنه

كىذا يعين أنو ال ٫نرج الناس من حق كال يدخلهم )إنو يدعو إذل اٜنق كالطريق اٞنستقيم  -ق
، كمىن (Xطل يف كل أقوالو كأفعالو ّنقتضى إطبلؽ قوؿ اإلماـ الباقر يف با ، فهو إذف معصـو

 !! غًن اٞنعصـو من يدعو إذل اٜنق كالطريق اٞنستقيم مطلقان ؟

بالنظر إذل ىذه الصفات اٞنذكورة لليماين ال أعتقد أٌف أحدان يشك يف أٌف اليماين ىو نفسو 
 :اٞنتقدمة، كمن ال زاؿ يشك يف ذلك أكرد لو البياف التارلالذم أشارت لو ركايات آبائو ( أ٘ند)

بعد اتضاح أٌف اليماين حجة من حجج ا كمعصـو منصوص العصمة بنص قوؿ اإلماـ 
 ألهنا بينت األكصياء بعد ١نمد  ، فبلبد أف يكوف لو ذكر يف كصية رسوؿ ا X الباقر

إذل يـو القيامة، كىو غًن األئمة االثين عشر قطعان، فلم يبقى سول أ٘ند الذم كصفو جده بأنو 
 .Xكصي اإلماـ كأكؿ مقرب إليو كأكؿ مؤمن بو، اٞنقتضي لوجوده يف زمن ظهور أبيو اإلماـ 

ٍب إذا كاف الوصي أ٘ند موجودان يف زمن الظهور كاليماين كذلك كدل يكونا شخصان كاحدان، 
ينضوم ٓنت راية من، كمن ىو صاحب الدكر الرئيس يف التمهيد ؟ إف قلتم ىو اليماين فهو فمن 

كحجة من حجج ا فكيف ينضوم اٞنعصـو ٓنت  باطل؛ ألف أ٘ند كصي من أكصياء ١نمد 
راية غًنه ؟؟ كإف قلتم ىو أ٘ند، فباطل أيضان، ألٌف ىذا ٩نعل من دكر اليماين ثانويان كاٜناؿ أٌف 

فبل يبقى سول أف . جعلو رئيسيان يف التمهيد، على أنو معصـو أيضان كما أكضحنا Xالباقر 
 . يكوف اليماين اٞنمهد ىو نفسو أ٘ند اٞنمهد

كقائد رايات التمهيد لو، كإذا كاف  Xكىذا ىو اٜنق البٌن، فالوصي أ٘ند ٬نٌن أبيو اٜنجة 
الذم يطلع على أمر اإلماـ ىو أ٘ند فقط اليماين ييرسىل من قبل اإلماـ فقد عرفنا سابقان أٌف اٞنوذل 

دكف من سواه، كما أٌف من أمرنا أىل البيت بالنهوض لو كمبايعتو كإتيانو كلو حبوان على الثلج ىو 
كهبذا يتبٌن بوضوح أٌف أ٘ند ىو . خليفة اٞنهدم أ٘ند، كىو ذاتو أمرىم بالنهوض إذل اليماين

 .اليماين كاليماين ىو أ٘ند
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، ألين لو أردت االستمرار بذكر بينات آؿ ١نمد يف ابنهم الستحق أف سأقف عند ىذا اٜند
يكوف موسوعة على أجزاء متعددة، كليست العربة بالكثرة بقدر ما تتطلب اٟنداية إذل حجج ا 
قلبان نقيان مطمئنان بأٌف النجاة تكمن بالتمسك هبم دكف من سواىم، كمن يتصف ّنثل ىكذا قلب 

 .ت ا كسادة خلفائو يف أرضو إف شاء ايكفيو ما قدمت من بينا

 ؟ كىل أتاكم بغًن تلك البينات ؟ Xأيها الناس، ّناذا جاءكم السيد أ٘ند اٜنسن : ٍب أقوؿ

دليبلن على صدقو، كقاؿ  نعم، أتاكم ١نتجان بقانوف ا يف خلفائو، كرفع كصية جده ١نمد 
بها كما أخربكم آباؤه، فهل تصدقوهنم إنو أ٘ند اٞنذكور فيها، كالوصية ال يدعيها إال صاح

 !!فتصدقوه، أك تكذبونو فتكذبوهنم، كتعتذركف بشككم 

 .ىو ابن إمامكم كأكؿ مقرب إليو كأكؿ مؤمن بو كاٞنوذل الذم يلي أمره كاليماين اٞنوعود

ىو أ٘ند اٞنذكور يف عشرات نصوص أئمتكم الطاىرين، كالقائم اٞنخفي االسم، كاٞنهدم 
اتل السفياين، كقائد الرايات السود اٞنشرقية اليت ّنعونة اٞنؤمنٌن منكم ٬نكن ا األكؿ الذم يق

 .إلمامكم يف إقامة دكلة ربكم

ىو أ٘ند الذم أتاكم بعلم خلفاء ا يف أرضو، كلكم أف تقرأكا ما كتب، أك تسألوه من باء 
ه عن ١نكم القرآف بسم ا الر٘نن الرحيم إذل سٌن سورة الناس من عظائم كتاب ربكم، سلو 

كمتشاهبو، ناسخو كمنسوخو، أسراره كبواطنو، حبلؿ ا فيو كحرامو، ٩نيبكم بل أجاب بعشرات 
ما خطت ٬نينو ما يتعلق بعظائم أموركم كدينكم كعقائدكم كآخرتكم ككك، أفبل يكوف ذلك كافيان 

 .لتقتنع نفوسكم أنو كصي كرسوؿ إمامكم

كىا راية البيعة  كالدعوة إذل حاكمية ا سبحانو، كىي ٍب اعطفوا بنظركم إذل رايتو فستجد
 .راية خلفاء ا يف أرضو ٗنيعان حى كإف انفردكا ُنملها كِنلتم عليهم بأنفسكم

الغائر العينٌن، اٞنشرؼ اٜناجبٌن، العريض ما بٌن اٞننكبٌن، ِنده األ٬نن .. ىو أ٘ند اٜنسن 
ككثًن قد رآه كيعرفو هبذا الوصف ّنا فيهم . اثر، كبرأسو داء اٜنزاز، شبيو موسى بن عمراف

ا علماؤكم، أفبل يكوف ذلك كافيان للتصديق بو، أك تؤمنوف ّنا قالو بعضكم من إمكاف أف ٫نرج لن
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أحد هبذه الصورة من خبلؿ مساحيق التجميل أك عملياهتا، أك أف األثر الذم يف خده رّنا جاءه 

 !!!من موقف غًن مشرؼ، كما ٚنعناه من كورانيكم 

كتسفيو ركاياهتم بأكثر من ىذا، ككيف  سبحاف ا، كيف يكوف الرد على آؿ ١نمد 
 !!!إذف االستهزاء بكبلمهم، أفبل تنظركف إذل حالكم كمن تإٔنوف هبم، إذف ماذا أصابكم 

ىو أ٘ند الذم شهد لو ا سبحانو، كشهد لو آباؤه الطاىركف كاألنبياء كاٞنرسلوف كشيعتهم 
فماذا تريدكف بعد شهادة ا كبعد  الصاٜنوف بآالؼ الرؤل الصادقة اليت رآىا اٞنؤمنوف كغًنىم،

شهادة ١نمد كعلي كفاطمة كاٜنسن كاٜنسٌن كعلي ك١نمد كجعفر كموسى كعلي ك١نمد كعلي 
 . ، فهبل عقلتمكاٜنسن ك١نمد كبعد شهادة موسى كعيسى كإبراىيم كنوح كغًنىم 

ف ىو أ٘ند اٜنسن الذم رفع ما تشابو عليكم من كتاب ربكم كركايات أئمتكم، كلكم أ
تأخذكا ما بٌينو كتقارنوه ّنا قالو أك كتبو علماؤكم، لرتكا نور األكصياء من أكالد نبيكم، بل ما كتبو 

ما سطرتو لكم من )أنصاره أيضان، على أٌف حالنا دل يكن فيما سبق بأحسن من حالكم، كنقرأ 
أ٘ند الذم إليو كال نعرؼ منها ما نعرفو اآلف، فمن الذم بٌٌن اٞنخفي ككشف اٞنستور غًن ( بينات

 .اليـو ندعوكم

ىو أ٘ند الذم يعرفو كل من عرفو بالصدؽ كاألمانة، كالزىد كالعفة، كالطهارة كالشجاعة، 
كالر٘نة كالسماحة، كالكـر كالعلم، كالنبل كالتواضع، كسائر ما خص ا بو خلفاءه من صفات ال 

 !! نظًن ٟنا يف أحد من الناس منكم ؟

كبيناتو أفبل تكفي ألف تصدقوه، كإف أبيتم فأخربكنا إذف ّناذا  ىذه بعض آيات أ٘ند اٜنسن
السابقٌن، كىل فعبلن انتم هبم مؤمنوف أك ٠نرد تقليد نشأًب عليو كصرًب  عرفتم آؿ ١نمد 

 !!ترددكف ما ٚنعتموه من غًنكم، كاليـو تسقطوف ّنجرد االمتحاف بواحد منهم ؟

قد ىلك ُنادث سًن هتشم فيو رأسو بعد ك )بل كيف تسمحوف للخباز كالكوراين كالشكرم 
أياـ قليلة من ْناكزه على الوصي أ٘ند، كدعوتو مرجعية النجف كحكومة بغداد لتتبع أثره كقتلو ىو 

ك٪نشموكم  كغًنىم، كيف تسمحوف ٟنم أف يفتوا لكم بكذب دعوة آؿ ١نمد ( كأنصاره
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 ٩نوز فيها التقليد، فكيف انطلى على قتاؿ آؿ بيت نبيكم، كأنتم تعلموف كما ىم بأٌف العقائد ال
 !!ذلك عليكم ؟

ىل ينفعكم أنكم تدعوف كالية آؿ ١نمد كتنكركف ٬نانيهم ؟؟ ىبل تأملتم قوؿ باقر آؿ بيت 
نبيكم ٞنا جعل جهنم مصًنان لكل من التول على ٬نانيهم، كيف كىم القائلوف أف اٞننكر آلخرنا  

 ما كرب يف نظركم أف يقرر لكم مصًنكم ؟؟كاٞننكر ألكلنا، فكيف تسمحوف بعد ىذا ألحد مه

ىبل تنظركف ٜنالكم قبل فوات األكاف، كتكفوا عن اهتاـ آؿ بيت نبيكم كأ٘ندىم اٞنظلـو 
بالسحر كاٛننوف كالكذب ككك من هتم دل تفارؽ نبيان من األنبياء كال كصيان من األكصياء، كّناذا 

 .مع ابنو أ٘ند كقبيح تشنيعكمستجيبوف إمامكم القادـ قريبان لو سألكم عن صنيعكم 

بل ّناذا ْنيبوف ا كأنتم تسفهوف كصية نبيكم كتصفوف اٞنئات من ركايات أئمتكم بأهنا كبلـ 
عجائز كضعيف كمتهالك ككك من صفات يندل ٟنا اٛنبٌن، كىم القائلوف من رد علينا حديثان 

 .، أفبل تفكركف بعاقبتكمكاحدان كنا خصمو كحشر كىو خارج عن كاليتنا أم مطركد من ر٘نة ا

كّنا ْنيبوف ربكم كأنتم تسفهوف آياتو الكربل اليت يقوؿ عنها يف كتابو أحسن القصص، تلك 
ىي الرؤل الصادقة، فتقهقهوف بعد ٚناع من يهرج لكم، بل كيف تسمحوف ألم كاف أف يقوؿ 

شيطاف ال يتمثل بنا، بتمثل الشيطاف بنبيكم كآؿ نبيكم كىم القائلوف من رآنا فقد رآنا فاٌف ال
 .أيعقل أنكم ترتكوف بينات ربكم كتسمعوف من ٫نالفها، فإذل أين تعتقدكف أهنم سيوردكنكم

كإذا دل تكن ىذه اليت أكضحناىا لكم من كتاب ا كسنة حبيبو كآلو بينات برأيكم، فما ىي 
 البينات اليت هبا تثبتوف عقائدكم ؟؟

لوا، فاٜنق حق كإف رفضو الناس، كالباطل باطل كإف ىي كا بينات ربكم قبلتم أك دل تقب
 !استهواه الناس، فاٞندار يف تشخيصو قوؿ ربكم كسنة نبيكم، فما بالكم ؟

بل ىذه ىي سنة ا يف خلقو كتتكرر اليـو أيضان يف رفض أغلب الناس آليات ا كبيناتو 
تنكركف كقليل ىم من يؤمنوف كاالستهزاء هبا ككصفها بالسحر كما شابو، فاٌف أكثر اٜنق فيما 

كيشكركف، ىذه الثلة القليلة اليت ىي كاٞنلح يف الزاد ككالكحل يف العٌن كاألندر فاألندر ىي من 
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تنصر قائم آؿ ١نمد كما أخربكا ركحي فداىم بذلك بعشرات النصوص، كأىب ا سبحانو إال 

 .تصديق كبلمهم، كلكن ىي حسرة نبديها عليكم

معكم معكم ال مع غًنكم، : د كآبائو الطاىرين كأبنائو اٞنهديٌن أما ٥نن فنقوؿ أل٘ن
 .حى كإف قل ناصركم، فأركاحنا نسأؿ ا أف تكوف فداء لكم، فقط اقبلونا بكرمكم

 .كاٜنمد  رب العاٞنٌن

x البعض يطلب إيماناً قهرياً فهل الخباز منهم: 

 ،(ُ)﴾َيْستَ ْهزُِئون ِبوِ  َكانُوا ِإالَّ  رَُّسولٍ  مِّن يَْأتِيِهم َما اْلِعَبادِ  َعَلى َحْسَرةً  يَا﴿ :قاؿ تعاذل

اليت يريدىا منًن )ٞناذا استهزئوا ؟؟ ىل ألف أيدم الرسل كخلفاء ا كانت خالية من البينات 
 ؟؟( اٝنباز أف تكوف كاضحة كقاطعة للبس

كبل كا، بل كانت قلوهبم الطاىرة ٣نلوءة بذكر ا كأيديهم الكر٬نة طافحة ببيناتو، كلكن 
دل تؤمن هبم كدل تصدقهم، لكن كفرت هبم ككذبتهم كاهتمتهم كاستهزأت  –أغلب الناس  –الناس 

 :هبم كفرحت ّنا عندىا من علم، قاؿ تعاذل

بُوكَ  فَِإن﴿  .(ِ)﴾اْلُمِنيرِ  َواْلِكَتابِ  َوالزُّبُرِ  بِاْلبَ ي َِّناتِ  َجآُؤوا قَ ْبِلكَ  مِّن ُرُسلٌ  ُكذِّبَ  فَ َقدْ  َكذَّ

 .(ّ)﴾ظَاِلُمونَ  َوَأنُتمْ  بَ ْعِدهِ  ِمن اْلِعْجلَ  اتََّخْذُتمُ  ُثمَّ  بِاْلبَ ي َِّناتِ  مُّوَسى َجاءُكم َوَلَقدْ ﴿

ُهمْ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  فَ َقالَ  بِاْلبَ ي َِّناتِ  ِجْئتَ ُهمْ  ِإذْ  َعنكَ  ِإْسَرائِيلَ  بَِني َكَفْفتُ  َوِإذْ ﴿  ِإالَّ  َى َذا ِإنْ  ِمن ْ
 .(ْ)﴾مُِّبينٌ  ِسْحرٌ 

 ِبوِ  َكانُوا مَّا ِبِهم َوَحاقَ  اْلِعْلمِ  مِّنَ  ِعنَدُىم ِبَما َفرُِحوا بِاْلبَ ي َِّناتِ  ُرُسُلُهم َجاءتْ ُهمْ  فَ َلمَّا﴿
 .(ٓ)﴾َيْستَ ْهزُِئون
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فبدؿ أف يؤمنوا بعد إتياف رسلهم بالبينات نراىم يعبدكف العجوؿ من دكف ا، كيكذبوف 
الرسل بل يتهموف بيناهتم بالسحر، بل يفرح بعضهم ّنا لديو من علم، كإف شاء ا ال يكوف 

كادعوه إذل أف يثوب إذل  السيد اٝنباز من أحد ىذه األصناؼ يف تعاملو مع دعوة آؿ ١نمد 
 .فوات األكاف رشده قبل

إٌف ىذه اآليات الكر٬نات بقدر ما تشًن إذل جحود ىؤالء اٞننكرين للرسل بعد ٠نيئهم 
إف البينات اإلٟنية ّنا فيها : بالبينات، كخبث سريرهتم، تؤكد حقيقة أخرل مهمة أال كىي

دل يقبل من اٞنعجزات ال تيلجئ أحدان على اإل٬ناف كالتصديق بالدعوة اإلٟنية، ذلك أٌف ا سبحانو 
اإلنساف اإل٬ناف القهرم كاالٛنائي الذم ال يرتؾ مساحة للغيب، كعلى ىذا األساس كانت معاجز 
األنبياء مشاهبة للرائج يف كقتهم، إذ خلو اٞنعجزة من شيء من اللبس ٩نعل اإل٬ناف ماديان ال ٠ناؿ 

 . لئل٬ناف بالغيب فيو، كمثل ىذا اإل٬ناف ال يقبلو ا سبحانو

فالناس يعرفون ): ، إذ يقوؿXىذه اٜنقيقة أكثر انقل كبلـ الوصي أ٘ند اٜنسن  كلتوضيح
انتشر فيو العصا التي تحولت أفعى، وقد كانت في زمن  Xأّن من معجزات موسى 

شفاء المرضى في زمن انتشر فيو الطب، ومن معجزات  Xالسحر، ومن معجزات عيسى 
القرآن في زمن انتشرت فيو البالغة، وىنا يعلل من يجهل الحقيقة سبب  محمد 

مشابهة المعجزة لما انتشر في ذلك الزمان أنو فقط لتتفوق على السحرة واألطباء والبلغاء 
اْلعجاز، ولكن الحقيقة الخافية على الناس مع أنها مذكورة في القرآن ىي أّن ويثبت 

س على من ال يعرفون إال المادة، فاهلل سبحانو ال يرضى المعجزة المادية جاءت كذلك لّلب
الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن ﴿أن يكون اْليمان ماديًا بل البد أن يكون إيمانًا بالغيب 

 .(ُ)﴾الصَّالَة َوِممَّا َرزَقْ َناُىْم يُ ْنِفُقونَ 

كرِيمٍ ِإنََّما تُ ْنِذُر َمِن ات ََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي ﴿  .(ِ)﴾الرَّْحَمَن بِاْلغَْيِب فَ َبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َ

 .(ّ)﴾َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن بِاْلغَْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيبٍ ﴿
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َناِت َوَأنْ َزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس بِالْ ﴿ ِقْسِط َوَأنْ َزْلَنا َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَ ي ِّ

َو َقِوي  اْلَحِديَد ِفيِو بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّو َمْن يَ ْنُصُرُه َوُرُسَلُو بِاْلغَْيِب ِإنَّ اللَّ 
 .(ُ)﴾َعزِي زٌ 

فاْليمان بالغيب ىو المطلوب والذي يريده اهلل سبحانو، والمعجزة التي يُرسلها سبحانو 
البد أن تُبقي شيئاً لإليمان بالغيب، ولهذا يكون فيها شيء من اللبس؛ ولهذا كانت في كثير 

اًل َوَلَلَبْسَنا َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلكًا َلَجَعْلَناُه رَجُ ﴿من األحيان مشابهة لما انتشر في زمان إرسالها 
 .(ِ)﴾َعَلْيِهْم َما يَ ْلِبُسونَ 

ا ﴿: المادة في التشابو عذرًا لسقطتهم أىل المادة والذين ال يعرفون إالولهذا ُوجد  فَ َلمَّ
َسى ِمْن َجاَءُىُم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَاُلوا َلْوال ُأوِتَي ِمْثَل َما ُأوِتَي ُموَسى َأَوَلْم َيْكُفُروا ِبَما ُأوِتَي ُمو 

فالتشابو أمسى عذرًا لهم ليقولوا . (ّ)﴾قَ ْبُل قَاُلوا ِسْحَراِن َتظَاَىَرا َوقَاُلوا ِإنَّا ِبُكلٍّ َكاِفُرونَ 
وىو يصف أحد  X، وقال أمير المؤمنين ﴾ِإنَّا ِبُكلٍّ َكاِفُرونَ ﴿و ﴾ِسْحَراِن َتظَاَىَرا﴿

 (.جعل الشبهات عاذراً لسقطاتو..): المنافقين

كانت المعجزة قاىرة وال تشابو فيها فعندىا ال يبقى لإليمان بالغيب أي مساحة أّما إذا  
ويكون األمر عندىا إلجاء لإليمان وقهرًا عليو، وىذا ال يكون إيمانًا وال يكون إسالمًا بل 

َعُهْم َوَجاَوْزنَا بَِبِني ِإْسرائيَل اْلَبْحَر فَأَتْ ب َ ﴿ إستسالم وىو غير مرضي وال يريده اهلل وال يقبلو
َنْت ِبِو بَ ُنو ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بَ ْغياً َوَعْدواً َحتَّى ِإَذا َأْدرََكُو اْلَغَرُق َقاَل آَمْنُت َأنَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ الَِّذي آمَ 

ففرعون يؤمن ويسلم أو قل يستسلم وقبل أن يموت ولكن  ،(ْ)﴾ِإْسرائيَل َوَأنَا ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 
آآْلَن ﴿ يقبل ىذا اْليمان وىذا اْلسالم ويجيبو اهلل سبحانو بهذا الجواب اهلل ال يرضى وال

 .(ٓ)﴾َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

ىذا ألنو إيمان جاء بسبب معجزة قاىرة ال مجال لمن ال يعرفون إال ىذا العالم المادي 
إلى تأويلها أو إدخال الشبهة على من آمن بها، وبهذا لم يبق مجال للغيب الذي يريد اهلل 
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 اْليمان بو ومن خاللو، فعند ىذا الحد ال يُقبل اْليمان؛ ألنو يكون إلجاء وقهرًا وليس إيماناً 
ي بَ ْعُض ْل يَ ْنظُُروَن ِإالَّ َأْن تَْأتِيَ ُهُم اْلَمالِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَبَُّك َأْو يَْأِتَي بَ ْعُض آيَاِت رَبَِّك يَ ْوَم يَْأتِ ىَ ﴿

َفُع نَ ْفسًا ِإيَمانُ َها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها َخْيرًا ُقِل  آيَاِت رَبَِّك ال يَ ن ْ
َفُع الَِّذيَن َكَفُروا ِإيَمانُ ُهْم َوال ُىْم ﴿ ،(ُ)﴾انْ َتِظ ُروا ِإنَّا ُمْنَتِظ ُرونَ  ُقْل يَ ْوَم اْلَفْتِح ال يَ ن ْ

 . (ِ)﴾يُ ْنَظُرونَ 

ولو كان اهلل يريد إلجاء وقهر الناس على اْليمان ألرسل مع أنبيائو معجزات قاىرة ال 
َراُه َبْل ُىَو َشاِعٌر ﴿أو  ﴾َتظَاَىَراِسْحَراِن ﴿مجال معها ألحد أن يقول  َأْضَغاُث َأْحالٍم َبِل افْ ت َ

 .(ّ)﴾فَ ْلَيْأتَِنا بِآَيٍة َكَما ُأْرِسَل اأْلَوَُّلونَ 

َوَلْو َشاَء رَبَُّك آَلَمَن َمْن ِفي اأْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِميعًا َأفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى ﴿: قال تعالى
 .(ْ)﴾ُمْؤِمِنينَ َيُكونُوا 

َوِإْن َكاَن َكبُ َر َعَلْيَك ِإْعَراُضُهْم فَِإِن اْسَتَطْعَت َأْن تَ ْبَتِغَي نَ َفقاً ِفي اأْلَْرِض َأْو ﴿: وقال تعالى
ُسلَّمًا ِفي السََّماِء فَ َتْأتِيَ ُهْم بِآَيٍة َوَلْو َشاَء اللَُّو َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى َفال َتُكوَننَّ ِمَن 

 .(ٓ)﴾اِىِلينَ اْلجَ 

فالحمد هلل الذي رضي باْليمان بالغيب وجعل اْليمان بالغيب ومن خالل الغيب ولم 
يرض باْليمان بالمادة ولم يجعلو بالمادة ومن خالل المادة ليتميز أىل القلوب الحية 

 .انتهى كبلمو ركحي فداه( والبصائر النافذة من عمي البصائر ومختومي القلوب

قرأًب ما بينو السيد أ٘ند اٜنسن، كٚنعتم ما قالو السيد اٝنباز، فانظركا أيهما اآلف، كبعد أف 
لو كاف بيد طالب اٜنق ىذا فقط لكفاه سبيبلن لبلىتداء إذل : شهد لو ا يف كبلمو، كأقوٟنا جازمان 

 !!آؿ ١نمد ك٬نانيهم الطاىر، أما من ال ٬نيز بٌن نورىم كظلمة غًنىم فأم بينات يطلب إذف ؟
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ما طلبو السيد اٝنباز، كالذم عرضناه يف بداية النقطة الثانية، من حجة يف العقائد ّنا يف إف 

اٜنجة القاطعة اٜنجة الواضحة اليت ال ٠ناؿ للبس )ذلك ما يثبت بو خليفة ا، كأف تكوف بنحو 
ك، لكنو ، ال يعدك أف يكوف طلبان لئل٬ناف على الطريقة الفرعونية، كلست متجنيان عليو يف ذل(فيها

، كىو ذاتو (حجة قاىرة ملجئة)كىي تساكم بكل تأكيد ( حجة قاطعة ال لبس فيها)أرادىا 
 . اإل٬ناف الذم حصل من فرعوف، كلكن ا سبحانو رفضو

ٍب إذا كنتم تطلبوف من الرسل أف تكوف حجتهم بذلك النحو، فأم مزية لكم على غًنكم 
قهرتكم ؟؟ كأم غيب عرفتموه كآمنتم بو كاٜنجة ىي لتقولوا إنكم مؤمنوف، مؤمنوف ّناذا كاٜنجة 

 !!من قهرتكم كأٛنأتكم على اإل٬ناف ؟

على أٌف اإل٬ناف اٞنادم كاٜنسي أكد عليو اٝنباز أيضان بصورة تكاد تكوف أكضح يف ١نور 
حديثو اٝنامس الذم خصصو باٞننتظر؛ فبعد استنكاره على ٓنديد خليفة ا بالرؤيا كاالستخارة 

يربزىا يذعن لو  أفدالئل حسية ّنجرد  هيعين يطلع كيا: ).. كيفية ٠نيء القائم فقاؿ  ٓندث عن
 ةقطعي ةدلأفكما يثبت ذاتو ب ،١Xنمد بن اٜنسن  نو ىو فعبلن أكلها   األرضٗنيع بين ىاشم يف 

 (... ش كاالختبلؼدككاضحة ال ٠ناؿ للنفس للخ ةتكوف عبلمات قطعي أفعبلماتو البد  أيضان 

يريد دالئل حسية مادية يتم اإلذعاف هبا ّنجرد أف تربز، كال ٠ناؿ فيها للبس كاٝندش فالرجل 
كإف قاؿ نعم ىي  ! بل حى االختبلؼ، كىل سلمت مثل ىذه الشركط ألدلة اإل٬ناف با بنظره ؟

كذلك كاختبلؼ أىل القلوب اٞننكوسة ال يؤثر على كوهنا أدلة كاضحة، فهو ذاتو نقولو يف 
 .فائواإل٬ناف ِنل

عبلكة على بطبلنو من جهة طلبو اإل٬ناف اٞنادم كاٜنسي الذم ال يرتضيو ا   –إٌف كبلمو ٍب 
ىو من ٪نتج  Xفيو من اٛنهل الشيء الكثًن، فمن قاؿ لو إٌف اإلماـ اٞنهدم  –كما أكضحنا 
كٌن لو، كاإلماـ مأكليس اليماين ىو الداعي إليو كاٞنعرؼ بو، بل ٫نوض اٜنركب للت! على الناس ؟

كفاية لكشف جهل   بعدي دل يظهر للناس، كأعتقد فيما قدمناه سابقان من ركايات آؿ ١نمد 
 .  اٝنباز بكبلمهم

كمن أخربه أٌف بين ىاشم كلهم يذعنوف لو عند ظهوره، بل كيف يتوقع ذلك كاإلماـ الباقر 
X  جعفر أبا سألت) :، فقاؿالكابلي خالد وأبركل !! يقوؿ خبلفو X القائم يسمي أف 
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 أن على لحرصوا عرفوه فاطمة بني أن لو أمر عن سألتني! خالد با يا: فقاؿ باٚنو، أعرفو حى
 .(ُ)( بضعة بضعة يقطعوه

 :كيقوؿ أيضان يف معرض الربىنة على ادعائو كطلبو اٜنجج الواضحة كالقاطعة اليت ال لبس فيها
دل  يتحقق ما أف٬نكن  الغرض ال اكىذ ،نصب الوصي كصوؿ النظاـ أكالغرض من بعثة النيب  )..

 ،عذر ألحديبقى  يكن لو حجج ُنيث ال أفدل  يؤمن بو اجملتمع ما أف٬نكن  كال ،يؤمن بو اجملتمع
 كصيان  أك ٩نعل ا نبيان دل فما  كاضحة،حجج قاطعو  ،شك ألحديبقى  ال ،لبس ألحديبقى  ال

يصدر من  كنقض الغرض قبيح كالقبيح ال ،كصي نقض للغرض أك جعلو نبيان  ُنجج  قاطعة فافٌ 
 (.اٜنكيم تعاذل

كىذا األمر ليس ىو الوحيد من جهلو  كىو جهل منو بالغرض من بعثة خلفاء ا إذل الناس، 
كعثر فيو، بل اٞنراجع لكلمات العلماء يف ٓنديد الغرض يرل التخبط فيها كاضحان، فواحد ٩نعل 
الغرض كصوؿ النظاـ كما قالو اٝنباز، كآخر ٩نعلو ىداية الناس إذل اٜنق، كثالث يراه الفوز 

كالسيد اٝنباز . ، كخامس معرفة ا، كىكذاباٛنناف كالنجاة من النًناف، كرابع ٩نعلو تبليغ اٝنلق
قفز على ىذا األمر اٞنختلف فيو كراح ٪ندد الغرض بقوؿ فصل من عنده ببل أف يرشدنا إذل دليلو 

 .على مدعاه

إذا كاف الغرض كصوؿ النظاـ اٞنتوقف على إ٬ناف اجملتمع برسل ا كخلفائو  : كلو سألو أحد
خلفاء ا كما ىي سًنهتم دائمان، كيبقى أقل القليل من كما ادعاه، فماذا إذا صد الناس عن 

يصدقهم، فهل يرل اٝنباز انتقاض الغرض من بعثتهم بعد عدـ إ٬ناف الناس هبم كعدـ ٕنكنهم من 
 !تطبيق النظاـ بسبب رفض الناس ؟

ىذا، كدل يكن موقف الناس مع الرسل لقصور يف حجتهم بكل تأكيد، كيف كىم يبعثوف 
، كلكن انظر النتيجة اليت ذكرىا (أرسلنا رسلنا بالبينات)ككم تكرر قوؿ ا يف كتابو ببينات ا، 

 .اخل.. سبحانو بعد ٠نيء رسلو بالبينات ْندىا الكفر كالصد كاالستهزاء 

، كإذا كيبقى أٌف الغرض كما أشرت إليو سابقان قد أكضحو ا سبحانو كبينو آؿ ١نمد 
 بَ ْعدَ  ُحجَّةٌ  الّلوِ  َعَلى لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ  َوُمنِذرِينَ  مَُّبشِّرِينَ  رُُّسالً ﴿: أردت معرفتو فاقرأ قولو تعاذل
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، زياد بن لكميل كبلمو يف X اٞنؤمنٌن أمًن، كما بينو (ُ)﴾َحِكيماً  َعزِيزاً  الّلوُ  وََكانَ  الرُُّسلِ 

 تبطل لئال مغمور، خائف أو معلوم، ظاىر إما هلل حجة من األرض تخلو ال اللهم بلى): فقاؿ
 .(ِ)( وبيناتو اهلل حجج

كإذا قرأت ذلك، تعرؼ أٌف الغرض من بعثة خلفاء ا ىو قطع عذر اٞنعتذرين، كىو حاصل 
سواء آمن الناس هبم أـ دل يؤمنوا، نصركىم أك آثركا الدنيا الفانية عليهم، كاٜنمد  على كل 

 .حاؿ

نصيحيت مرة أخرل للسيد منًن اٝنباز كٞنن يعتمد كبلمو من الناس أف يعودكا  سبحانو 
، كأف يفيقوا من ىذا السبات، كيكفوا عن حسد خلفاء ا على كمد كآؿ ١نمد الطاىرين 

 .ما خصهم ا بو، كيصدقوا ببيناهتم اإلٟنية، كال يتكربكا على اٜنق

* * * 
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(3) 

 طعوٌ اخلباز على الدعوة اليناىية املباركة
 ، كعرفنا أيضان لو الطاىرين آك  رسولوعرفنا يف النقطة السابقة البينات اإلٟنية بنظر ا ك 

 ! هبا، اآلف ماذا يريد اٝنباز أف يقوؿ عنها ؟ X٘ند اٜنسن أاستدالؿ الوصي 

  : أفهرس أىم ما أشكل بو بثبلث أمور

  :الرؤى الصادقة. 1

يف ١نور حديثو الرابع الذم خصصو للرؤيا، قلل السيد اٝنباز من أ٨نية الرؤيا بل قاـ بتسفيهها 
إذل حد بدت قهقهة اٞنستمعٌن يف أحد مقاطع كبلمو مسموعة للجميع، كاعتربىا منشأن غًن 

كبلمو أقٌدـ قوؿ ا ككبلـ خلفائو يف ىذا اٞنوضوع، ٍب عقبلئي للتصديق كاإل٬ناف، كقبل نقل  
 .نعرض كبلـ اٝنباز عليو، فهو اٞننهج اٜنق دكف العكس بكل تأكيد

ال شك أٌف الرؤيا ذات قدر شريف عند حجج ا كخلفائو يف أرضو، كيف كقد : فأقول
َنْحُن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ﴿: ، قاؿ تعاذل(أحسن القصص)كصفها اٜنق سبحانو بأهنا 

َنا ِإلَْيَك َىَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن قَ ْبِلِو َلِمَن اْلَغاِفِليَن  ِإْذ قَاَل يُوُسُف أَلَبِيِو يَا َأَبِت  #ِبَما َأْوَحي ْ
رؤيا  8، فسٌمى (ُ)﴾ي َساِجِدينَ ِإنِّي رََأْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكبًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رََأيْ تُ ُهْم لِ 

وََكَذِلَك َيْجَتِبيَك رَبَُّك ﴿: بأحسن القصص كجعل تأكيلها عبلمة على نبوتو Xيوسف 
 ِمن َويُ َعلُِّمَك ِمن تَْأِويِل اأَلَحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُو َعَلْيَك َوَعَلى آِل يَ ْعُقوَب َكَما َأَتمََّها َعَلى َأبَ َوْيكَ 

لتصديقو هبا، قاؿ  X، كمدح خليلو إبراىيم (ِ)﴾ِإبْ َراِىيَم َوِإْسَحاَق ِإنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيمٌ قَ ْبُل 
 .(ّ)﴾َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤيا ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ  #َونَاَديْ َناُه َأْن يَا ِإبْ َراِىيُم ﴿: تعاذل

َبْل قَالُوا َأْضَغاُث َأْحالٍم َبِل افْ تَ َراُه ﴿: ، قاؿ تعاذلكذـٌ من كٌذب هبا كٚناىا أضغاث أحبلـ
 .(ْ)﴾َبْل ُىَو َشاِعٌر فَ ْلَيْأتَِنا بِآيٍَة َكَما ُأْرِسَل اأْلَوَُّلونَ 
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 بو تكلم كالم مجرى تجري المؤمن رؤيا): Xأمًن اٞنؤمنٌن كالرؤيا كلمات ا، قاؿ 

 .غاية االىتماـكآلو الطاىركف  اىتم هبا الرسوؿ األكـر كلذا ، (ُ)(عنده الرب

 من ىل: ألصحابو قال أصبح إذا كان  اهلل رسول إن): قاؿ ،X الرضااإلماـ  عن
  .(ِ) (الرؤيا بو يعني ،مبشرات

كمن لطف ا سبحانو بعبده اٞنؤمن أف يبشره ُنالو يف اآلخرة كىو بعدي ما زاؿ يف الدنيا، 
:  اهلل لرسول رجل قال): قاؿ ،X جعفر أيب عن جابر عنف، الرؤيا اٜنسنة :كالبشارة ىي

نْ َيا اْلَحياةِ  ِفي اْلُبْشَرى َلُهمُ ﴿ :8 اهلل قول في  يرى ،الحسنة الرؤيا ىي: قاؿ ،(ّ)﴾الدُّ
 .(ْ) (دنياه في بها فيبشر المؤمن

اَل تَ ْبِديَل ﴿: لوجدناىا تقوؿ اليت بٌينها رسوؿ ا كلو نظرنا إذل تكملة اآلية الشريفة 
، كيا ٟنا من حقيقة كبًنة أف يعرب اٜنق سبحانو عن الرؤيا ﴾ِلَكِلَماِت الّلِو َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 .بأهنا كلماتو اليت ال تبديل ٟنا، فاستخفاؼ القـو هبا اليـو يعين استخفافهم بكلمات ا

 :كىذا بعض فضل الرؤل عند أىل البيت 

 الرؤيا: قاؿ اٞنبشرات؟ كما: قالوا ،المبشرات إال النبوة من يبق لم):  األكـر عن
 .(ٓ)( الصالحة

 أصدقهم رؤيا وأصدقهم تكذب، المؤمن رؤيا تكد لم الزمان تقارب إذا): و عنك 
 .(ٔ)( حديثاً 

 النهى أولو: فقاؿ النهى؟ أكلوا كمن ا رسوؿ يا: قيل ى،النه أولوا خياركم):  كعنو
 .(ٕ) (الصادقة األحالم أولو
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 .(ُ)( البشارتين إحدى الصالحة الرؤيا): X علي إلماـكعن ا

 من جزء سبعين على الزمان آخر في ورؤياه المؤمن رأي): Xكعن اإلماـ الصادؽ 
 .(ِ)( النبوة أجزاء

 رؤيا منامو في أراه  خيراً  بو اهلل وأراد 8 اهلل معصية على العبد كان إذا): X كعنو
 من جزءاً  سبعين من جزءاً  الصادق الرؤيا وإن المعصية، تلك عن بها فينزجر تروعو
 .(ّ)(النبوة

 نأل صحيحة المؤمن رؤيا أن : األئمة عن": )جامع األخبار"كيف البحار نقبلن عن 
. الجبار العزيز اهلل من وحي فهي المالئكة، من فتتلقى وتخرج صحيح، ويقينو طيبة، نفسو
 ولقد. والصالحات الصالحين نوم وىي أال المبشرات وبقي الوحي انقطع: X كقاؿ

 رآني، فقد منامو في رآني من: قال  اهلل رسول أن X أبيو عن جدي عن أبي حدثني
 من أحد صورة في وال أوصيائي من أحد صورة في وال صورتي في يتمثل ال الشيطان فإن

 .(ْ)( النبوة من جزء سبعين من جزء الصادقة الرؤيا وإن شيعتهم،

الرؤل كفضلها ال يكاد ٩نمع لكثرتو، ليس يف كتب الشيعة فقط بل عند أىل  كالركايات يف
 .السنة كذلك، كما ذكرتو عٌينة فقط خوؼ اإلطالة

 نتكلم عن مطلق الرؤل ال Xٍب إننا يف طرحنا لدليل الرؤيا على أحقية ٬ناين آؿ ١نمد 
كما مٌر، ككلمات ا   ٓنوم اٜنكمة باعتبار أهنا كلمات ا، بل خصوص الرؤل اليت كاألحبلـ

 : حكيمة كحاشاىا من السفو، كعليو فما يعنينا

الرؤل اليت يكوف فيها معصـو يشخص للرائي مصداؽ خليفة ا، باعتبار أٌف اٞنعصومٌن  -ُ
 . ال يتمثل هبم الشيطاف، بنصوص كاضحة جلية، كعند الفريقٌن أيضان 
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، فييًعٌن تعبًنىا لو من قبل خليفة ا على أك ٓنتوم الرؤيا رمزان معينان ٫نفى على صاحبها -ِ

 .التعٌرؼ على أحقيتو كصدقو

 :Xكعلى ىذين األمرين تدكر سورة قرآنية كاملة كىي سورة يوسف 

يعتربىا كذلك، ك٪نذر  Xفأما أٌف الرؤيا دليل تشخيص ٝنليفة ا، فها ىو يعقوب النيب 
م إذل معرفتهم بأنو خليفة ا ككصي ابنو يوسف من قصها على إخوتو؛ الف قصها عليهم سيؤد

 ِلإِلنَسانِ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  َكْيداً  َلكَ  فَ َيِكيُدواْ  ِإْخَوِتكَ  َعَلى رُْؤيَاكَ  تَ ْقُصصْ  الَ  بُ َنيَّ  يَا قَالَ ﴿أبيو، 
كاف يراىا دليبلن يشخص من خبللو خليفتو من بعده،    Xفلوال أٌف يعقوب ، (ُ)﴾مُِّبينٌ  َعُدو  

 !!ىل يصدر من نيب حكيم سفو كحاشاه ؟!! فلماذا إذف حذره من قصها على إخوتو ؟

 :كاف  –الذم قهقو عليو اٝنباز كمستمعيو  –كهبذا الطريق اإلٟني الشريف 

 .Xكاقرتاهنا باإلماـ اٜنسن العسكرم  ٠نيء السيدة نرجس  -أ

 .كاستشهاده بٌن يديو يف يـو عاشوراء Xاٜنسٌن اإلماـ كىب النصراين لنصرة اىتداء  -ب

 .إسبلـ خالد بن سعيد بن العاص كإ٬نانو برسوؿ ا  -ج

فهل يشكك السيد اٝنباز بإ٬ناف ىؤالء كغًنىم ٞنا كانت الرؤيا سبيل تشخيصهم ٝنليفة ا 
 !!يف زماهنم كإ٬ناهنم بو ؟

ٓنوم رمزان، ساىم تعبًنه يف اىتداء صاحبها إذل خليفة ا، بل كاف نفس كأما أٌف الرؤيا اليت 
اليت يبعث ا هبا خلفاءه، فهو ما نطالعو يف سورة " البينات اإلٟنية"التعبًن كالتأكيل إحدل 

يوسف أيضان، كىذا األمر بقدر ما يكشف عن علم خليفة ا كأحقيتو للناس، يفضح يف ذات 
العاملٌن كيبٌن جهلهم للجميع، عسى أٍف ينتفع اٞنغرر هبم كيلتفتوا قبل فوات الوقت العلماء غًن 

 .األكاف

 ِعَجافٌ  َسْبعٌ  يَْأُكُلُهنَّ  ِسَمانٍ  بَ َقَراتٍ  َسْبعَ  َأَرى ِإنِّي اْلَمِلكُ  َوقَالَ ﴿: رأل عزيز مصر رؤياه
 لِلرُّْؤيَا ُكنُتمْ  ِإن رُْؤيَايَ  ِفي َأفْ ُتوِني اْلَملُ  أَي َُّها يَا يَاِبَساتٍ  َوُأَخرَ  ُخْضرٍ  ُسنُباَلتٍ  َوَسْبعَ 
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، كىي رؤيا ٓنوم رموزان بكل تأكيد كأخذت من صاحبها مأخذان كبًنان، فعرضها على (ُ)﴾تَ ْعبُ ُرونَ 
َأْضَغاُث َأْحالٍم َوَما َنْحُن بَِتْأِويِل اأْلَْحالِم ﴿: العلماء يف كقتو فكاف اٛنواب أف قالوا

َبْل قَاُلوا َأْضغَاُث ﴿: ، بل إٌف بعض من شابو فعلهم من اٞنعرتضٌن كاف موقفهم(ِ)﴾ِبَعاِلِمينَ 
َراُه َبْل ُىَو َشاِعٌر فَ ْلَيْأتَِنا ِبآيٍَة َكَما ُأْرِسَل اأْلَوَُّلونَ  ت َ ، أم دل يكتًف مدعو العلم (ّ)﴾َأْحالٍم َبِل اف ْ

بالسكوت على جهلهم، كأهنم ال يعرفوف تأكيل الرؤل، فإٌف ٟنا أىلها اجملتبٌن من قبل ا 
، بل إٌف الوحيد الذم سيعرب تلك (ْ)﴾اأَلَحاِديثِ  تَْأِويلِ  ِمن َويُ َعلُِّمكَ  رَبُّكَ  َيْجَتِبيكَ  وََكَذِلكَ ﴿

 !!مفرتم كشاعر فبل تسمعوا لو الرؤل ألصحاهبا كتسمع الناس عنو ليس إال 

ىذا موقف، كموقف استباقي آخر أف يعمد اٛنهل بصاحبو إذل أف ٩نعلو يصور الرؤل بنظر 
ليس إال، كبالتارل فهي ال قيمة ٟنا أصبلن، بل رّنا يصل اٜناؿ إذل " أضغاث أحبلـ"الناس ٠نرد 

على الناس للضحك ذكر حكايات ال ربط ٟنا باٞنوضوع الذم بينت بعضو لكم اآلف كقصها 
 :على ىذا الطريق االٟني كاالستهزاء بو

 (يقصد ٗنكراف)ٟنذا اٞنكاف  ارحن ةمن ثبلثٌن سن أكثرقبل  إيراف اما رحن أكؿاحنو : )يقوؿ اٝنباز
حفظ أنو آكاؿ   اعدن ةكاحد من اٛنماع ة،يللشلوف نواصل ىذه ال ،نتربؾ بعدين صابنو النعاس

 ،ا أكلياءىذا الدعاء يشوؼ كرل من  أكل كاحد منكم يقر   ،ا أكلياءمن  رأل كليان  قرأهن دعاء مى 
شفت يف النـو  اأن ،ىذا الدعاء أككل كاحد قر  ،أناـس أب ا ال أكلياءنناـ كنشوؼ  إذاكلت   اأن

جنيب كاف كاحد ناًن من ، ءعمراف رأيتو كأنو يف مكاف مضي آؿجدم اٞنرحـو الشيخ فرج 
ىنا قهقو )كتلو كوؿ كاؿ شفت صداـ حسٌن   أكوؿاكدر  شفت كاؿ ماشنو  أنتكتلو   ةاٛنماع

كاؿ   ،أك على غًن كضوء ،قريت الدعاء عدؿ ما إما أنتكتلو   ،كاؿ أم كتلو صحيح؟ (اٞنستمعوف
احنو نعتمد على الرؤل ال ضابط ٟنا ىذا ٬نكن يرل شيء  فذإ. أدرم من غفيت شفتو كدامي ما

 (... كىذا يرل عكسو

ماذا يريد اٝنباز أف يقوؿ للناس بكبلمو ىذا عن الرؤيا، كإهنا ببل ضابط ٍب قصة يبدك أهنا 
 ! استهوت بعض اٜنضور كرفعت من درجة اٞنرح يف اجمللس ؟
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 ﴾َأْضَغاُث َأْحالمٍ ﴿إف موقفو ىذا كبكل كضوح، ال يريد من خبللو القوؿ إٌف الرؤل ٠نرد 

ذا يف معرض رده على رجل يقوؿ للناس انو خليفة من ، كإ٧نا االكثر من ذلك؛ إلنو أتى هبفقط
َأْضَغاُث َأْحالٍم َبِل ﴿: خلفاء ا كاحدل دالئلو الرؤيا الصادقة، فهو إذف ينهج هنج من قاؿ

َراُه َبْل ُىَو َشاِعٌر فَ ْلَيْأتَِنا بِآَيٍة َكَما ُأْرِسَل اأْلَوَُّلونَ  طلب للرؤيا ، كلذا ىو بعد تسفيهو ىذا ﴾افْ ت َ
 .آية قاطعة كاضحة ال لبس فيها كما ىم طلبوا

كبغض النظر عن رؤية السيد اٝنباز َنده اليت دل تكن مدعاة لبلستهزاء كالقهقهة، كلست 
أشكك حى يف صحة قولو من أف الشيخ فرج العمراف ر٘نو ا يف مكاف مضيء، فإنو إف شاء 

، كلكن كدل يبتلى بانكار كصي م ا مات على كالية أىل البيت  نهم كما يفعل حفيده اليـو
 .حى مثل ىذه الرؤيا ال نتحدث عنها، فضبلن عن الثانية

الذين أرشدكا صاحب الرؤيا إذل حق ٢نتلف فيو، كأين اٜنكمة اليت  فأين اٞنعصوموف 
ىل !! تستدعي فرض التعبًن الكاشف عن علم صاحبو كإثبات حقو كصدقو من بٌن اٛنميع ؟

ٞناذا قلة االنصاؼ ! ّنثلو ؟ Xاستدللنا لكم على أحقية الوصي أ٘ند حدثناكم عن ىذا، أك 
 !!بل انعدامو مع كل األسف ؟

من أٌف الرؤيا مصداؽ  Xبل كل ما قلناه لكم ىو ما ذكره ا سبحانو عن نبيو يعقوب 
لتشخيص صاحب اٜنق االٟني، كليتكم عرفتم صاحب اٜنق يف زمانكم كما عرفت السيدة 

 .نرجس عليها السبلـ اماـ زماهنا كشخصتو برؤياىا الصادقة أك كىب النصراين كغًنىم

كاالنبياء كاٞنرسلوف بل حى شيعتهم الطيبٌن، من أهنم ال  كقلنا لكم ما قالو آؿ ١نمد 
فماذا  –كىو كذلك  –هدكف ٞندع باطل أبدان، كال يتمثل هبم الشيطاف أبدان، كإذا كاف كذلك يش

معوف على أحقية الوصي أ٘ند اٜنسن كأنو ابنهم كقائمهم  يعين اجتماع آالؼ الرؤل هبم، كىم ٩ني
ف ال ك٬نانيهم، كأين اٞنعارض ٞنثل ىذه الرؤل الصادقة حتمان لوجود اٞنعصـو فيها، ليدعي اٝنباز أ

 !!ضابط فيها ؟

على أننا يف قولنا ىذا ١نقوف كصادقوف، ليس فقط ٞنطابقتو كتاب ا كمنهج أنبيائو كيعقوب 
كيوسف عليهما السبلـ، كال ألننا آمنا ّنا ركاه ١نمد كآلو الطاىركف عن فضل الرؤيا كأهنا كلمات 

، ليس ألجل ىذا فقط بل ألف ا كبشارتو كمن أجزاء النبوة، كأٌف أصحاهبا ىم أكلوا النهى ككك
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، الرؤيا ٟنا ٕناـ االرتباط بصاحب أىدل الرايات كالقائم باألمر ٓنديدان بنصوص آؿ ١نمد 
 ،لكم شراً  لكان تريدون ما أعطيناكم لو إنا): ٞنا سألو البزنطي عن الرؤيا Xقاؿ اإلماـ الرضا 

ٞنا سئل عن الرايات السود يف  Xقاؿ االماـ الصادؽ ، ك (ُ) (األمر ىذا صاحب برقبة خذأو 
 .(ِ) (بالسالح إلينا فانهدوا رجل على اجتمعنا قد رأيتمونا فإذا ،بيوتكم في اجلسوا: )كقتو

نعم، كاليـو ٓنقق ما أخربكا بو كاجتمعوا على الوصي أ٘ند اٜنسن بآالؼ الرؤل، كشهدكا لو 
أدلة السيد أ٘ند اٜنسن يف كىو ما أشرت إليو سابقان عند التعرض لبعض بصدقو كما أخربكا، 

 (.31)النقطة 

يف بعضها، كىو يشًن " آخر الزماف"بل حى ما عرضناه يف فضل الرؤل من ركايات رأينا ذكر 
إذل ما ذكرتو اآلف أيضان، بعد االلتفات إذل أٌف طبلب اٜنق يف آخر الزماف ال ينتظركف سول دعوة 

لوصيو اليماين أ٘ند، كٞنا أرسلو فعبلن حصل  Xآؿ ١نمد اٜنقة كاليت تبدأ بإرساؿ االماـ اٞنهدم 
، فليتق اٞنستهزئوف بالرؤل الصادقة رهبم، ما ٪نصل اليـو من رؤل بآؿ ١نمد كاألكلياء 

 .كيستحوا من آؿ بيت نبيهم، فتلك جر٬نة تأىب اٛنباؿ ٘نل كزرىا

 النتيجةب: ).. ىذا، كلكن اٝنباز يقوؿ بعد نقلو ٜنديث عدـ ٕنثل الشيطاف ّنحمد كآلو 
يف ٕناـ  اليقظةيا منزلة ؤ هنا تنزؿ الر أ ال ،يف شرؼ اللقاء ةتنزؿ الرؤيا منزلة معين األحاديثىذه 
 فإذ .بإطبلقوف اٜنديث ليس يف مقاـ البياف من ىذه اٛنهة كي يتمسك أل كاألحكاـ؛ اآلثار

صحة ىذا السيد اٞنرتضى علم اٟندل ر٘نو ا يشكك يف  -الرؤيا لو صححنا ىذا اٜنديث 
 (...فبل يستفاد منو حجية الرؤيا  -سلمنا بصحتو صحيح  إذالكن  ،ينآاٜنديث من رآين فقد ر 

أم شرؼ لقاء، كمقاـ بياف من عدمو، كتسليم لصحة الركاية من عدمها يتحدث  !ما ىذا ؟
 ىل قاؿ لكم أحد بأكثر من كوف الرؤيا الصادقة ٬نكن أف تكوف دليبلن على! عنو السيد اٝنباز ؟

ّنا  تشخيص مصداؽ خليفة ا يف أرضو كما نص عليو القرآف كبينتو ركايات آؿ ١نمد 
 ! قدمت ؟

بصدؽ أ٘ند اٜنسن الذم  Xكبلمنا يف أف شرؼ اللقاء ىذا، لو كاف فيو قوالن للمعصـو 
يقوؿ عن نفسو أنو خليفة ا، كغضضت نظرؾ عن كل ما أتى بو من بينات، كبقيت أنت 
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كرؤياؾ ىذه، ىل تكوف شهادة اٞنعصـو لك كافية كمشخصة لصاحب اٜنق كما كاف يراىا 

، ككما كانت تراىا نرجس ككىب كخالد كغًنىم، أك يعقوب كيوسف ك١نمد كآؿ ١نمد 
! تصٌر على إنكارؾ ؟ ىذا ىو مقاـ البياف يا سيد منًن، كاآلف ىل تقبل شهادة اٞنعصـو أك ال ؟

لذم أكضحناه، كاف لقاؤؾ بو شرفان ك٤ناة كخًنان، كإال صار كباالن عليك إف قبلت كما ىو اٜنق ا
 .ألنك أنكرت كلمات ا كبٌينة من بيناتو

اليت سفهت فيها الرؤل كاعتربهتا ببل ضابط )كما أٌف كبلمنا يف أٌف أحد اٞنستمعٌن اضرتك 
ملك مصر، كدل تستطع لو عرض عليك رؤيا ٓنوم رموزان كرؤيا ( كليست ّننشأ عقبلئي للتصديق

، فهل تذعن للحق كما Xال أنت كال من يقاؿ عنهم علماء تعبًنىا، كعرٌبىا الوصي أ٘ند 
أذعن من كانت مصر كلها ٓنت سلطانو، أك يكوف قولك لصاحب الرؤيا إٌف رؤياؾ ٠نرد أضغاث 

 !!أحبلـ، بل إٌف من عربىا لك مفرتم ككذاب كشاعر كغًن ذلك ٣نا قيل فيو 

ف القرآف الصامت ال ٠ناؿ لطرٌك الشيطاف عليو كسطوه على آياتو كأسراره كتنزيلو، ٍب إذا كا
كىم ( كالعياذ با) فكيف ٚنحت لعقلك أف يتصور كلو آلفو ما أنو يتمثل ّنحمد كآلو 

الكتاب كلو كتراٗنة كحيو، كبكل تأكيد ىذا ما كنت تنويو من إرادتك التشكيك ُنديث النيب 
 !  فهل ترانا نرتؾ قوؿ ا كسادة خلفائو أك ماذا برأيك ؟. رأل فيو ما رأل جملرد أٌف عاٞنان  

 .(ُ)﴾َيْسَتِطيُعونَ  َوَما َلُهمْ  يَنَبِغي َوَما #الشََّياِطيُن  ِبوِ  تَ ن َزََّلتْ  َوَما﴿: قاؿ تعاذل

 منزلتكم ما  ا رسوؿ بن يا لو قلت :قاؿ ،X ا عبد أيب عن، القماط خالد أيب عن
 .(ِ)(وحيو وتراجمة سره على وأمناؤه منو يؤتى الذي وبابو خلقو على حجتو) :قاؿ ،ربكم من

 يَنِطقُ  ِكَتابُ َنا َىَذا﴿: 8 ا قوؿ لو قلت: قاؿ ،X ا عبد أيب عن ،بصًن أيب عن
 الناطق ىو  اهلل رسول ولكن ينطق ولن ينطق لم الكتاب إن): فقاؿ قاؿ، ﴾بِاْلَحقِّ  َعَلْيُكم

 . (ّ)( ..بالكتاب 
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 يبأل خراساف أىل من رجل قاؿقد كيبقى اٜنق ما قلتموه سادٌب كالباطل ما أنكرٕنوه، ك 
 أنتم كيف: رل يقوؿ كأنو اٞنناـ يف  ا رسوؿ رأيت ا، رسوؿ بن يا): X الرضا اٜنسن

 الرضا لو فقاؿ نجمي؟ ثراكم في وغيب وديعتي، واستحفظتم بضعتي، أرضكم في دفن إذا
X :زارني فمن أال والنجم، الوديعة وأنا نبيكم، من بضعة وأنا أرضكم، في المدفون أنا 
 القيامة، يوم شفعاؤه وآبائي فأنا وطاعتي، حقي من وتعالى تبارك اهلل أوجب ما يعرف وىو
 عن أبي، حدثني ولقد. واْلنس الجن الثقلين وزر مثل عليو كان ولو نجا شفعاؤه كنا ومن

 ال الشيطان نأل ؛رآني فقد منامو في رآني من: قال  اهلل رسول أن X أبيو عن جدي،
 وإن شيعتهم، من أحد صورة في وال أوصيائي، من أحد صورة في وال صورتي، في يتمثل
 .(ُ) (النبوة من جزءاً  سبعين من جزء الصادقة الرؤيا

  كلو كاف ىذا ادعاء الكثًن من فقهاء آخر الزماف َنواز ٕنثل الشيطاف ّنحمد كآؿ ١نمد 
كما صرح بو الكثًن منهم، كأراد اٝنباز اإلشعار بو عرب تشكيكو باٜنديث كما عرفنا، لكفى 

 .طبلب اٜنق دليبلن على جرأهتم كابتعادىم عن اٜنق

 :بوسع اٛنميع بياف باطلو فيهما بإذف اأختم ّنقطعٌن للسيد اٝنباز، أعتقد صار : أخًنان 

ىو القطع  ةالقطع اٜنج.. ) :فعن عدـ عقبلئية التصديق باٜنق من خبلؿ رؤيا، يقوؿ
 الضعيفةكالركايات  كاالستخارة الرؤياكاالعتماد على  ،اٞنوضوعي الناشئ عن منشئ عقبلئي

  (... للقطع عقبلئيان  أن ليس منش ةكالركايات اٞنظنون

ىذا اٞنذىب الذم  أفٌ ىل يعقل .. : )على الثقلٌن نتيجة األخذ بالرؤيا يقوؿ كعن تأسفو
ٕنسكتم هبما لن  إفبييت ما  أىل٢نلف فيكم الثقلٌن كتاب ا كعرتٌب  إين يقوؿ عنو النيب 

جلو اٞنبليٌن أىذا الدين هبذا اٞنستول كمذىب هبذا اٞنستول من  أفىل يعقل  ،تضلوا بعدم
يعتمد ثبوتو على  أفىل يعقل  ،ىذا اٞنذىب ألجلىذا الدين ك  ألجلالذين قتلوا يف اٜنركب 

  (...ة األدلاالختبلفات يف بعض  أككالظنوف كاالختبلفات يف بعض الركايات  األحبلـالرؤل 

فتقدـ بعض أما الرؤل فظهر حاؿ اٞنصدؽ بالثقلٌن من غًنه، كما الركايات كاالستخارة : أقول
 .اٜنديث فيهما كسنكمل البقية اآلف بإذف ا، كاٜنمد  على كل حاؿ
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 :االستخارة. 2

بينة أخرل من البينات اإلٟنية اليت ذكرىا آؿ ١نمد كاكتفوا هبا يف تشخيص خليفة ا يف 
 أرضو، ىي االستخارة، كلكن السيد اٝنباز مرة أخرل يسفو كيستهزأ كيراىا منشأن غًن عقبلئي

 .للتصديق، كما رأينا  كبلمو قبل قليل

ىل نصل ىذه .. ): Xكيقوؿ أيضان يف معرض حديثو عن عبلمات اإلماـ اٞنهدم 
كاحد يستخًن كيكوؿ صارت  ،االستخارةعن طريق  أك كاألحبلـ،العبلمات عن طريق الرؤل 

صار  األخًنىذا مذىبنا ! ؟العبلمات  إذللشكل نصل اى ،االستخارةنتيجة  ،لشكلاى النتيجة
  (... لشكلاى

 :كبلـ آخر فلنسمعو إذف كنرل قيمة اٝنباز من خبللو  ىذا كبلمو، كألىل البيت 

يا : على اليمن فقال وىو يوصيني بعثني رسول اهلل : )، قاؿXعن أمًن اٞنؤمنٌن 
 .(ُ) ...(علي ما حار من استخار، وال ندم من استشار 

 .(ِ) (بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجرمن دخل في أمر : )Xعبد ا  كعن أيب

عبد مؤمن إال خار  8ما استخار اهلل : )يقوؿ Xٚنعت أبا عبد ا : كعن اٞنفضل، قاؿ
 .(ّ) (لو، وإن وقع ما يكره

 .(ْ)(أنزل اهلل، إن من شقاء عبدي أن يعمل األعمال وال يستخيرني: )، قاؿXكعنو 

ذكركا االستخارة،  Xيف خصوص بياهنم لطرؽ التعرؼ على مهديهم  –ككما تقدـ  –بل 
حدثنا جعفر بن ١نمد، عن أبيو، عن جده، عن اٜنسٌن بن علي : فعن سليماف بن ىبلؿ، قاؿ

يا أمًن اٞنؤمنٌن نبئنا ّنهديكم ىذا؟ : فقاؿ لو Xجاء رجل إذل أمًن اٞنؤمنٌن : )، قاؿ
يا أمًن اٞنؤمنٌن، : ، فقاؿوذىب المجلبون، فهناك إذا درج الدارجون، وقل المؤمنون،: فقاؿ

من بني ىاشم من ذروة طود العرب وبحر مغيضها إذا : عليك السبلـ ٣نن الرجل؟ فقاؿ
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وردت، ومجفو أىلها إذا أتت، ومعدن صفوتها إذا اكتدرت، ال يجبن إذا المنايا ىلعت، وال 
، مشمر مغلولب طفر ضرغامة يحور إذا المؤمنون اكتنفت، وال ينكل إذا الكماة اصطرعت

حصد مخدش ذكر سيف من سيوف اهلل رأس قثم، نشق رأسو في باذخ السؤدد، وغارز 
مجده في أكرم المحتد فال يصرفنك عن تبعتو صارف عارض ينوص إلى الفتنة كل مناص 

أوسعكم  : فقاؿ Xٍب رجع إذل صفة اٞنهدم . إن قال فشر قائل وإن سكت فذو دعاير
علماً، وأوصلكم رحماً، اللهم فاجعل بيعتو خروجًا من الغمة، واجمع بو كهفاً، وأكثركم 

شمل األمة، فإن خار لك فاعزم وال تنثن عنو إن وفقت لو وال تجيزن عنو إن ىديت إليو، 
 .(ُ) (شوقاً إلى رؤيتو -كأكمأ بيده إذل صدره  -ىاه 

فإن خار لك )٩نعل خًنة ا طريقان ٞنعرفتو  Xىا ىو أمًن اٞنؤمنٌن : كباتضاح ذلك نقوؿ
إذف يستخفوف  م، فما باٟن(فاعزم، وال تنثن عنو إن وفقت لو، وال تجيزن عنو إن ىديت إليو

 !!؟ ّنقاييس الطاىرين 

أننا ال نريد أف نقوؿ يف االستخارة بأكثر من كوهنا : كما قلناه يف الرؤيا نقولو ىنا أيضان، كىو
ها طريقان للتعرؼ ٌف ٠نرد طرحأبلكنهم حاكلوا إيهاـ الناس . يفة ا، ىذا فقططريقان لتشخيص خل

بادعاء أهنا ال يستدؿ هبا يف أمور  -كحاشاه  -يعين بطبلنو  Xأحقية السيد أ٘ند اٜنسن  على
ىل إذا ما أردًب معرفة حكمو : بل إف بعضهم ٕنادل أكثر يف غٌيو فخاطب الناس كقاؿ العقيدة ؟

 !ما تستخًنكف عليو ؟

ىل ٚنعتم أننا نأخذ أحكامنا الشرعية ! كمن قاؿ لكم ىذا، بل ٞناذا قلة الورع كاإلنصاؼ ؟
اٜنق، كىو  كل ما قلناه ىو أهنا طريق ٬نكن من خبللو التعٌرؼ على مصداؽ إماـ !! باالستخارة 

، كلكن الرافضٌن كشفوا عن جهلهم بسًنهتم، بل كما عرضنا لكم ذاتو منهج أىل البيت 
اىتداء صفواف بن  فٌ أبجهلهم بطرؽ إ٬ناف بعض شيعتهم أيضان، ذلك أهنم لو اطلعوا فعبلن لعرفوا 

ٞنا كقف من يدعي التشيع آنذاؾ  - Xلئلماـ الرضا ( من كبار شيعة آؿ ١نمد )٪نٍن 
بفتول من فقهاء الضبللة علي بن أيب ٘نزة كٗناعتو طمعان يف  Xإمامة اإلماـ الكاظم على 

كاف باالستخارة، ككاف من بٌن النفر اٞنؤمنٌن الذين دل   -الرئاسة كاٞناؿ الذم كاف ٓنت أيديهم 
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 Xإ٬ناف صفواف باإلماـ الرضا ب السيد اٝنباز كغًنهيتجاكزكا عدد أصابع اليد، فهل يشكك 

 ! عرفو كشٌخصو باالستخارة ؟ألنو  كيلوموه

: ء قطعت على علي؟ قاؿ بأم شي: قلت لصفواف بن ٪نٍن): ركل علي بن معاذ، قاؿ
 .(ُ) (صليت كدعوت ا كاستخرت عليو كقطعت عليو

فليربز لنا عدـ قبوؿ اإلماـ الرضا  –بنظر اٝنباز  –كإذا كاف اٞننشأ إل٬ناف صفواف غًن عقبلئي 
X  بو، كلن يستطيع ال ىو كال غًنه كلو كاف بعضهم لبعض ظهًنان . 

كما أٌف ادعاء اٝنباز بأٌف االستخارة ال ضابط فيها، يكشف عن جرأتو على ا سبحانو، 
كأكيد أٌف مثلو يرل أف ال ضابط فيها ألنو ال يعرؼ من يستخًن، ٕنامان كمن يدعو من ال يعرؼ 

 .اكينتظر إجابة أك توفيقان من 

 :كىو يوضح االستخارة، يقوؿ X٘ند اٜنسن أكسأختم بكلمة ليماين آؿ ١نمد السيد 

 :االستخارة ىي سؤال اهلل سبحانو وتعالى، فالبد من عقد العزم فيها على أمور)

 .إنك ال ترجح في نفسك طرفاً على آخر بل تساوي األمرين في نفسك: األول 

اهلل بشكل كامل وال يوجد في نفسك أي رفض أن تكون مستعدًا لقبول جواب : والثاني
 .للجواب، وال مناقشة ممكنة لما يأتيك من الجواب

 . أن تقبل الجواب وتعتبره نعمة اهلل الكبرى عليك أن كلمك اهلل وأجابك: والثالث

أّما أن يأتي . ىذه األمور الثالثة كحد أدنى ضرورية لتكون أنت فعاًل قد استخرت اهلل
في قبول جواب اهلل لو ثم يستخير ويعتبر أّن ما فعلو استخارة، فالحق شخص وىو مترّدد 

إّن مثل ىذا الشخص ربما ينعم عليو اهلل الكريم ويجيبو، ولكن يا لو من خزي لهذا وأمثالو 
وىو ال يرضى أن يستشيره أحد ثم يذىب لخالف مشورتو وكأنو استشاره ليخالف قولو، 
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واهلل، إّن ىذا ألمر عظيم وتجّرؤ كبير على اهلل . حانوفكيف يرضى أن يفعل ىذا مع اهلل سب
 .(ُ)( سبحانو وتعالى، ومع ىذا الخبث الصادر من الناس فإّن اهلل يعاملهم برأفة ورحمة

يف قلوهبم  -اليـو ٣نن يستخف باالستخارة  -غًنه  أكلو كاف السيد اٝنباز  ،كا: أقوؿٍب 
قد تفكيف يي بل  شرط من ىذه الشركط ٞنا سفهوا كْنرؤكا على استشارة ا كاستخارتو بكتابو، 

 !! الضابط لو حقق اٞنستخًن لربو ىذه الشركط الثبلثة، ىل تعوف ما تقولوف

 .كاٜنمد  رب العاٞنٌن

* * * 

 :ليلة وفاتو وصية رسول اهلل . 3

ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تَ َرَك َخْيرًا اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن ُكِتَب َعَلْيُكْم ﴿ :قاؿ تعاذل
َربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحّقاً َعَلى اْلُمتَِّقينَ   .(ِ)﴾َواألق ْ

اثْ َناِن يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة ﴿ :كقاؿ
 .(ّ)﴾َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيرُِكمْ 

َوَوصَّى ِبَها ِإبْ َراِىيُم بَِنيِو ﴿ :فقاؿ ،كذكر ا سبحانو يف كتابو بعض خلفائو عند اٞنوت
يَن َفاَل َتُموُتنَّ َإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن  َأْم ُكنُتْم ُشَهَداء  #َويَ ْعُقوُب يَا بَِنيَّ ِإنَّ الّلَو اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

نَ ْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَو آبَاِئَك  ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِو َما تَ ْعُبُدوَن ِمن بَ ْعِدي قَاُلواْ 
 . (ْ)﴾ِإبْ َراِىيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَلهاً َواِحداً َوَنْحُن َلو ُمْسِلُمون

كجعل عبلمة على سوء عاقبتهم بعدـ قدرهتم على  ، على خلفاء اٌناٞنعرتضسبحانو  كذـٌ 
َفال َيْسَتِطيُعوَن  #َما يَ ْنظُُروَن ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة تَْأُخُذُىْم َوُىْم َيِخصُِّموَن ﴿ :التوصية، فقاؿ

 .(ٓ)﴾تَ ْوِصَيًة َوال ِإَلى َأْىِلِهْم يَ ْرِجُعونَ 
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، كىو (كتب عليكم)١نكم القرآف، كىو صريح يف أٌف الوصية مكتوبة على اٛنميع  ىذا ىو

سنة خلفاء ا يف أرضو ٗنيعان، كليس فقط إبراىيم كيعقوب عليهما السبلـ ٨نا من أكصيا عند 
ال ٫نالف ١نكم الكتاب بل ىو  كألٌف النيب األكـر (. كسيتضح أكثر)اٞنوت كما قصو القرآف 

 :عليها غاية التأكيد، كىذا بعضو( مع أىل بيتو الطاىرين)كما عرفنا، أكد الكتاب الناطق  

: بوجوب الوصية عند اٞنوت بعد أف ذكر قوؿ الرسوؿ  Xقاؿ اإلماـ الصادؽ  
اَل َيْمِلُكوَن الشََّفاَعَة ِإالَّ َمِن اتََّخَذ ﴿ :وتصديق ىذا في سورة مريم قول اهلل تبارك وتعالى)

 .(ِ)( وىذا ىو العهد ،(ُ)﴾َعْهداً ِعنَد الرَّْحَمِن 

 :وقال: قاؿ. تعلمها أنت وعلمها أىل بيتك وشيعتك: )Xلعلي   ا كقاؿ رسوؿ
 .(ّ)( علمنيها جبرائيل

الوصية : ) كعنو. (ْ)( من مات ولم يوِص مات ميتة جاىلية: )كعن النيب ١نمد 
 .(ٓ)( حق على كل  مسلم

 .(ٔ)( عملو بمعصيةمن مات ولم يوص فقد ختم : ) كعنو

ىي حق على كل ): سألتو عن الوصية، فقاؿ: ، قاؿXعن أيب عبد ا  ،كعن أيب الصباح
 . (ٕ)( مسلم

إن الرجل ليعمل بعمل أىل الجنة سبعين سنة فيحيف في وصيتو فيختم لو : )كعنو 
فيختم لو بعمل أىل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أىل النار سبعين سنة فيعدل في وصيتو 

 .(ٗ) ((ٖ)﴾ُحُدوُد الّلوِ  تِْلكَ ﴿: ، وقال﴾َوَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد الّلوِ ﴿ بعمل أىل الجنة، ثم قرأ

 .كعشرات النصوص البينة األخرل
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كىذه حقيقة أشار ٟنا القرآف الكرًن كما عرفنا، كأيضان سنة خلفاء ا ٗنيعان، " الوصية" ٍب إفٌ 
أنا سيد النبيين، ووصيي : قال النبي : )، قاؿXعن أيب عبد ا بينها عدلو كترٗنانو، 

سأل اهلل تعالى أن يجعل لو وصيًا  Xإن آدم . سيد الوصيين وأوصياؤه سادة األوصياء
إني أكرمت األنبياء بالنبوة، ثم اخترت خلقي وجعلت خيارىم : إليو 8صالحاً، فأوحى اهلل 

يا آدم، : اجعل وصيي خير األوصياء، أوحى اهلل إليو ،يا رب: Xفقال آدم  .األوصياء
وأوصى شيث إلى ابنو شبان . أوص إلى شيث فأوصى آدم إلى شيث، وىو ىبة اهلل بن آدم

إلى عمران، ودفعها عمران إلى ( .. إذل أف كصلت الوصيةمن بعده كعدد األكصياء ) ..
ى إسماعيل إلى إسحاق، ، وأوصى إبراىيم إلى ابنو إسماعيل، وأوصXإبراىيم الخليل 

وأوصى إسحاق إلى يعقوب، وأوصى يعقوب إلى يوسف، وأوصى يوسف إلى بثريا، وأوصى 
، وأوصى موسى إلى يوشع بن Xبثريا إلى شعيب، ودفعها شعيب إلى موسى بن عمران 

النون، وأوصى يوشع إلى داود النبي، وأوصى داود إلى سليمان، وأوصى سليمان إلى آصف 
، وأوصى عيسى Xوصى آصف إلى زكريا، ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم بن برخيا، وأ

إلى شمعون بن حمون الصفا، وأوصى شمعون إلى يحيى بن زكريا، وأوصى يحيى بن زكريا 
ودفعها إلي : إلى منذر، وأوصى منذر إلى سليمة، وأوصى سليمة إلى بردة، ثم قال 

إلى وصيك، ويدفعها وصيك إلى أوصيائك  بردة، وأنا أدفعها إليك يا علي، وأنت تدفعها
 .(ُ) (.. من ولدك واحداً بعد واحد

أوصى موسى إلى يوشع بن نون، وأوصى يوشع بن نون إلى ولد ىارون : )أيضان  Xكعنو 
لو الخيرة يختار ما يشاء ممن يشاء،  8ولم يوص إلى ولده وال إلى ولد موسى أن اهلل 

: قال المسيح لهم Xالمسيح  8، فلما أن بعث اهلل Xوبشر موسى ويوشع بالمسيح 
يجئ بتصديقي  Xإنو سوف يأتي من بعدي نبي اسمو أحمد من ولد إسماعيل 

وتصديقكم عذري وعذركم وجرت من بعدي في الحواريين في المستحفظين وإنما سماىم 
لم لو فلما بعث اهلل محمدًا أس.. المستحفظين؛ ألنهم استحفظوا االسم األكبر  8اهلل 

 ﴾َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّوُ ﴿: ثم قال جل ذكره.. العقب من المستحفظين وكذبو بنو إسرائيل 

                                                             

 . 4 ص: اٌظذٚق أِبٌٟ  - 
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، فكان حقو الوصية التي جعلت لو، واالسم األكبر، وميراث العلم، وآثار Xوكان علي 
 .(ُ) (علم النبوة

     ال واهلل ولكن عهد من اهلل ! أترون الموصي مّنا يوصي إلى من يريد ) :قاؿ ،X وعنك 
 .(ِ) (لرجل فرجل حتى ينتهي األمر إلى صاحبو ولو سور 

عن معاذ فكالوصية كتاب نازؿ من السماء ليس للموصي أم دخل يف ٓنديد أٚناء األكصياء، 
الوصية نزلت من السماء ): أنو قاؿ ،(عليهما السبلـ) ا جعفر بن ١نمد عبد بن كثًن، عن أيب
كتاب مختوم إال الوصية،   ، ولم ينزل على رسول اهللمختوماً  كتاباً   على رسول اهلل

:  فقال رسول اهلل ،إلى أىل بيتك أمتكىذه وصيتك في  ،يا محمد: X فقال جبرئيل
 ،قبل إبراىيم نجيب اهلل منهم وذريتو ليورثك علم النبوة: ؟ فقال يا جبرئيل يأي أىل بيت

 X ثم فتح الحسن ،فيو أمرومضى لما  األولالخاتم  Xي ففتح عل وكان عليها خواتيم
الخاتم الثالث فوجد فيو أن قاتل  X بو، ثم فتح الحسين أمرومضى لما  يالخاتم الثان

بن  يا إلى علهثم دفع، شهادة لهم إال معك ففعل وأقتل وتقتل واخرج بقوم للشهادة، ال
 بن الحسين الخاتم الرابع فوجد فيو أن أطرق واصمت يففتح عل. مضىو  X الحسين

ففتح الخاتم الخامس ( عليهما السالم)ي لما حجب العلم، ثم دفعها إلى محمد بن عل
، وقل األمةفوجد فيو أن فسر كتاب اهلل تعالى وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع 

 .يليو يثم دفعها إلى الذ وال تخش إال اهلل، ففعل واألمنالحق في الخوف 
ما بك في ىذا إال أن تذىب يا معاذ : كأنت ىو؟ فقاؿ: فقلت لو: فقاؿ معاذ بن كثًن

: ٍب من؟ فقاؿ: ، حى عدد علي اثين عشر اٚنان ٍب سكت، فقلتفترويو عني نعم أنا ىو
  .(ّ)( حسبك

كألٌف ٟنا كل ىذا القدر اإلٟني الرفيع، جعلها سبحانو ميزانان كفرقانان يفرؽ بٌن إماـ اٜنق 
 كأدعياء الباطل، كبٌينة إٟنية كاضحة يشخص هبا خليفة ا يف أرضو، كلذا صرح آؿ ١نمد 

من ىذه األمة أحد، وال ال يقاس بآل محمد : )Xقاؿ أمًن اٞنؤمنٌن أهنا من ٢نتصاهتم، 

                                                             

 .86 ص 4ط: غب٠خ اٌّشاَ ٚؽغخ اٌخظبَ - 
 . ، ػ.. 8أْ اإلِبِخ ػٙذ ِٓ هللا ، ثبة  26 ، ص  ط: اٌىبفٟ - 
 . 6ص: غ١جخ إٌؼّبٟٔ - 
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بهم من جرت نعمتهم عليو أبدًا، ىم أساس الدين، وعماد اليقين، إليهم يفئ الغالي، يسوى 
 .(ُ) (حق الوالية وفيهم الوصية والوراثة :وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص

بأم شيء يعرؼ اإلماـ ؟ : Xٞنعرفة اإلماـ منهم، فلما قيل أليب عبد ا  كجعلوىا دليبلن 
وبالفضل، إن اْلمام ال يستطيع أحد أن يطعن عليو في فم وال بطن بالوصية الظاىرة : )قاؿ

 .(ِ) (كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبو ذلك: وال فرج فيقال

الذم ٪ناجج الناس يف إثبات صدقو، خليفة من خلفاء ا  (ّ)( صاحب ىذا األمر)كٞنا كاف 
، كمن Xيف أرضو ككصيان من األكصياء، كرجبلن من أىل البيت بل من أىل بيت اإلماـ اٞنهدم 

يلتوم عليو من أىل النار كما ذكرناه يف نقطة البينات الثانية، كانت الوصية دالة عليو كمعرفة بو، 
 :قاؿ ؟األمر ىذا صاحب يعرؼ مب :X ا عبد أليب لتق :قاؿ اٞنغًنة بن اٜنرث فعن

 . (ْ)( والوصية والعلم والوقار بالسكينة)

، بدؿ أف يأخذكا ىذا اٞنيزاف الذم حدده آؿ ١نمد  كيشخصوا من  كاٞننتظركف اليـو
الذم جاءىم كما قالوا ٕنامان، ّنا يف ذلك احتجاجو  Xخبللو صدؽ الوصي أ٘ند اٜنسن 

نراىم استهزئوا بكل شيء كردكا كل شيء ّنا يف ذلك الوصية  عليهم بوصية جده رسوؿ ا 
ي َِّناتِ  ُرُسُلُهم َجاءتْ ُهمْ  فَ َلمَّا﴿ :قاؿ تعاذل!! اٞنقدسة، كفرحوا كاكتفوا ّنا عندىم من العلم   بِاْلب َ

 .(ٓ)﴾َيْستَ ْهزُِئون ِبوِ  َكانُوا مَّا ِبِهم َوَحاقَ  اْلِعْلمِ  مِّنَ  ِعنَدُىم ِبَما َفرُِحوا

اآلف، كبعد أف عرفنا قدر الوصية عند ا سبحانو كخلفائو صلوات ا عليهم أٗنعٌن، قد 
إٌف ٠نرد السؤاؿ : ؟؟ كلست ٠نازفان إف قلت ىل أكصى رسوؿ ا : ٫نطر يف باؿ أحد كيسأؿ

                                                             

 .  2  ص   ط: ٔٙظ اٌجالغخ، ٚػٕٗ ثؾبس األٔٛاس - 
 . ػ: Xاألِٛس اٌزٟ رٛعت ؽغخ اإلِبَ ، ثبة 64 ص  ط: اٌىبفٟ - 
ّْ طبؽت األِش طفخ رطٍك ػٍٝ اإلِبَ اٌّٙذٞ (   )فٟ اٌفمشح ( اٌج١ٕبد اإل١ٌٙخ)رمذَ فٟ إٌمطخ اٌضب١ٔخ  -  ٚػٍٝ  Xأ

لٍذ : ػٓ ػ١غٝ اٌخشبة، لبي: اٌّٙذٞ األٚي، ٚػشػٕب ٕ٘بن ثؼغ اٌشٚا٠بد اٌّإوذح ٌزٌه، ٕٚ٘ب أػ١ف أ٠ؼبً 
ت هزا األيش انطشَذ انششَذ انًىتىس ثأثُه، انًكًُ ال، ونكٍ صبح: )أٔذ طبؽت ٘زا األِش؟ لبي: Xٌٍؾغ١ٓ ثٓ ػٍٟ 

 . 4  ص  6ط: ثؾبس األٔٛاس( ثعًه، َضع صُفه عهً عبتمه ثًبَُة أشهش
غ١ش ِىٕٝ ثؼّٗ، ٚال ٘ٛ ِٓ ٠ؾًّ اٌغ١ف ػٍٝ ػبرمٗ صّب١ٔخ اشٙش، ثً ِٓ ٠ؾًّ اٌغ١ف ٘ٛ اثٕٗ  Xٚٚاػؼ أْ اإلِبَ 

ِبئزبْ ٚخّغْٛ ( يٍ انًششق َحًم انضُف عهً عبتمه ثًبَُة أشهشَخشج سجم لجم انًهذٌ يٍ أهم ثُته )اٌّّٙذ ٌٗ 
اٌّؼزشػْٛ ػٍٝ خٍفبء "فٟ وزبة ( ٚلفخ ِغ اٌّمظٛد ثظبؽت األِش ٚاٌمبئُ)ساعغ ثؾش : ٌٍّٚض٠ذ .0  ص: ػالِخ

 .، فٕٙبن لذ ٚػؾذ اٌّغأٌخ ثبٌزفظXً١، ِٓ ئطذاساد أٔظبس اإلِبَ اٌّٙذٞ "هللا
 .609ص: ثظبئش اٌذسعبد -4
 . 6: غبفش -6
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يعد ظلمان لرسوؿ ا أ٬نا ظلم؛ باعتبار أٌف السؤاؿ ينطلق من احتمالية كبل طريف االيصاء كعدمو، 
كالسائل على أم حاؿ خطر يف بالو كبل االحتمالٌن فسأؿ، فكيف ٚنح لنفسو أف ٫نطر يف بالو 

، كىل يتصور أحد يف حقو أنو ٫نالف ١نكم الكتاب كما عدـ صدكر الوصية من الرسوؿ 
ه من كتاب ا ؟؟ ككيف ٫نالف حى ما قالو ىو كآلو الطاىركف من أٌف الوصية عهد ا كاف ٚنعنا

 التارؾ ٟنا قليل اٞنركءة كخاًب لعملو ّنعصية بل ميتتو ميتة جاىلية ؟؟ 

بل كيف يناقض حبيب ا كسيد الكائنات طران سنة ا اليت جرل عليها ٗنيع خلفائو يف 
 .قليل أرضو ؟؟ كما عرفناه قبل

ٞنا ٓندثوا عن طريق التعرؼ عليهم كبياف ٢نتصاهتم اليت خلت  ٍب أم كصية عناىا آلو 
منها أيدم سائر الناس، كقد عرفنا أٌف الوصية على رأس تلك اٝنصائص ؟؟ ٍب جعلوىا فرقانان 
يعرؼ هبا صاحب أمرىم يف آخر الزماف، فأم فرقاف يبقى بعد احتماؿ عدـ صدكرىا من جدىم 

 .   ككل ىذا تقدـ بياف بعض ركاياتو، كمن طلب اٞنزيد زدناه! ؟ 

بل كيف دل يوًص كيكتب كصيتو كىو بنفسو الشريفة عرٌب عنها أهنا كتاب عاصم من الضبلؿ 
إذل يـو القيامة ؟؟ ك٠نرد إرادة عمر كٗناعتو منعو من كتابة الكتاب ال يعين أنو دل يكتبو؛ إذ كانت 

كما أكضحت كل كتب اٞنسلمٌن، كالوفاة كانت يـو االثنٌن فكاف ىناؾ ىذه الرزية يـو اٝنميس  
ما يتسع من الوقت يكفي لكتابة ىذا الكتاب العاصم من الضبلؿ، كالذم بكل تأكيد ال يقصر 

 !!  يف بيانو كحاشاه، كيف كىو ر٘نة ا بالعاٞنٌن  النيب 

إل٬ناف، بقدر ما كانت ، كإف كانت ىي من اكليست ىذه ٠نرد غًنة للدفاع عن ١نمد 
 :بأركع بياف، ىاكم اٚنعوا القضية مستدلة كمبينة بكبلـ آؿ ١نمد 

أليس كان أمير : Xقلت ألبي عبد اهلل ): قاؿ، Xعن اإلماـ موسى بن جعفر 
؟ والمالئكة المقربون  المملي عليو وجبرئيل المؤمنين كاتب الوصية ورسول اهلل 

 ولكن حين نزل برسول اهلل  ،كان ما قلت أبا الحسن قديا : فأطرق طوياًل ثم قال: قال
نزل بها جبرئيل مع أمناء اهلل تبارك وتعالى من  مسجالً  األمر نزلت الوصية من عند اهلل كتاباً 
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ر بإخراج من عندك إال وصيك ليقبضها مّنا وتشهدنا محمد مُ  يا: فقال جبرائيل ،المالئكة
 .(ُ) (وفاطمة فيما بين الستر والباب - Xعلياً  يعني  -لها  بدفعك إياىا إليو ضامناً 

ألست قد شهدت رسول اهلل ): لطلحة Xقاؿ اإلماـ علي  ،اٟنبلرل عن سليم بن قيسك 
إن : ليكتب فيها ماال تضل األمة وال تختلف، فقال صاحبك ما قال حين دعا بالكتف 

فإنكم  :قاؿ. قد شهدت ذلك ،بلى: قاؿ ؟ ثم تركها فغضب رسول اهلل  ،نبي اهلل يهجر
بالذي أراد أن يكتب فيها وأن يشهد عليها العامة  بذلك رسول اهلل  لما خرجتم اخبرني

ثم دعا بصحيفة فأملى ، قد علم من األمة االختالف والفرقة 8إن اهلل : فأخبره جبرئيل
 ،والمقدادسلمان وأبا ذر : أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك ثالث رىط علّي ما

فسماني أولهم ثم . يكون من أئمة الهدى الذين أمر اهلل بطاعتهم إلى يوم القيامة وسمى من
 - يعين اٜنسٌن -ىذا  ابنيثم الحسين ثم تسعة من ولد  -كأدىن بيده إذل اٜنسن  -ىذا  ابني

 .(ِ) (.. نشهد بذلك على رسوؿ ا : فقاموا كقالوا، كذلك كان يا أبا ذر وأنت يا مقداد

 !أكصى، فأين نص كصيتو اليت ذكر فيها األكصياء من بعده ؟ إذف النيب  

أف يكوف سؤالو  –بعد التفاتو إذل ااذير الكربل اليت ذكرناىا أعبله  –فالسائل اٞنفركض بو 
 :  أكصى، فدلوين على كصيتو، فيأتيو اٛنواب أكيد أٌف رسوؿ ا ١نمدان : ىكذا

، عن أبيو ذم الثفنات سيد العابدين، عن أبيو الباقر، بن ١نمدعن أيب عبد ا جعفر  �
في الليلة  قال رسول اهلل ): قاؿ ،عن أبيو أمًن اٞنؤمنٌن ، عن أبيو اٜنسٌن الزكي الشهيد
 فأمال رسول اهلل  ،أحضر صحيفة ودواة، يا أبا الحسن: Xالتي كانت فيها وفاتو لعلي 

نو سيكون بعدي إثنا عشر إمامًا ومن إ ،يا علي: فقال ،وصيتو حتى انتهى إلى ىذا الموضع
سّماك اهلل تعالى في سمائو ، فأنت يا علي أول اْلثني عشر إمام ،بعدىم إثنا عشر مهدياً 

عليًا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق األكبر والفاروق األعظم والمأمون والمهدي فال 
 .تصح ىذه األسماء ألحد غيرك

                                                             

 .4ػ.. :  8ٌُ ٠فؼٍٛا ش١ئب ٚال ٠فؼٍْٛ ئال ثؼٙذ ِٓ هللا  (ػ١ٍُٙ اٌغالَ)، ثبة أْ األئّخ  6 ص  ط: اٌىبفٟ - 
 . 6ص: ، غ١جخ إٌؼّب8ٟٔ  ص: وزبة ع١ٍُ ثٓ ل١ظ - 
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 على أىل بيتي حّيهم وميتهم وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتني غداً  أنت وصيي، يا علي

وأنت خليفتي على أمتي من  ،ومن طلقتها فأنا برئ منها لم ترني ولم أرىا في عرصة القيامة
فإذا حضرتو الوفاة  ،فإذا حضرتك الوفاة فسّلمها إلى ابني الحسن البر الوصول ،بعدي

فإذا حضرتو الوفاة فليسّلمها إلى ابنو ، زكي المقتولفليسّلمها إلى ابني الحسين الشهيد ال
فإذا  ،فإذا حضرتو الوفاة فليسّلمها إلى ابنو محمد الباقر ،سيد العابدين ذي الثفنات علي

فإذا حضرتو الوفاة فليسّلمها إلى ابنو ، حضرتو الوفاة فليسّلمها إلى ابنو جعفر الصادق
فإذا حضرتو الوفاة ، إلى ابنو علي الرضا فإذا حضرتو الوفاة فليسّلمها، موسى الكاظم

 ،فإذا حضرتو الوفاة فليسّلمها إلى ابنو علي الناصح، فليسّلمها إلى ابنو محمد الثقة التقي
فإذا حضرتو الوفاة فليسّلمها إلى ، فإذا حضرتو الوفاة فليسّلمها إلى ابنو الحسن الفاضل

 .فذلك إثنا عشر إماماً  ،ابنو محمد المستحفظ من آل محمد

فإذا حضرتو الوفاة فليسّلمها إلى إبنو أول المقربين  ،عشر مهدياً  ثم يكون من بعده إثنا
واالسم الثالث ، وأحمد أسم كاسمي وأسم أبي وىو عبد اهلل: لو ثالثة أسامي( المهديين)

 .(ُ) (وىو أول المؤمنين، المهدي

ليلة كفاتو، كال يوجد نص آخر يف ٗنيع كتب اٞنسلمٌن كصف بأنو  ىذه كصية رسوؿ ا 
 . كصيتو ليلة كفاتو ذكر فيو األكصياء من بعده، غًن ىذه الوصية اٞنقدسة

 :كىي

موافقة للقانوف اإلٟني الذم أشرنا إليو سابقان يف التعريف ِنلفاء ا يف أرضو، كأٌف  -ُ
 .التنصيب اٟني ال دخل للبشر فيو

، (آؿ ١نمد )ة لسٌنة خلفاء ا يف أرضو كما عرفناه من ا يف كتابو كخلفائو موافق -ِ
 .بنصوص تقدمت عن اإلماـ الصادؽ كغًنه من أئمة أىل البيت 

 .موافقة للمحكم من كتاب ا اٞنؤكد على الوصية عند اٞنوت، كما عرفنا -ّ

                                                             

 .، رؾم١ك ػجبد هللا اٌطٙشأٟ، ِإعغخ اٌّؼبسف اإلعال١ِخ   ػ: غ١جخ اٌطٛعٟ - 
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يف النصٌن أعبله عن  نيب اٞنؤكدة لصدكر الوصية من ال موافقة لركايات آؿ ١نمد  -ْ
 .اإلمامٌن أمًن اٞنؤمنٌن كالكاظم عليهما السبلـ، كغًنىا

الكثًنة، اٞنؤكدة عدـ خلو األرض من حجة كخليفة   موافقة لركايات آؿ ١نمد  -ٓ
 . إذل آخر يـو على ىذه األرض

الكثًنة، اٞنؤكدة على أٌف الوصية من ٢نتصات األكصياء  موافقة لركايات آؿ ١نمد  -ٔ
 .كدليبلن لتشخيصهم ّنا يف ذلك التعرؼ على صاحب األمر يف آخر الزماف

لؤلخذ باٜنديث، كباإلمكاف مراجعة النقطة  موافقة للمنهج الذم أكضحو آؿ ١نمد  -ٕ
 .الثالثة يف التمهيد للتعرؼ عليو، فهي موافقة للقرآف كللركايات الكثًنة كما أكضحنا

ما بالك تطيل يف البياف، كاألمر يف غاية الوضوح، كىل ٓنتاج كصية : كلكن قد يقاؿ رل
يف كراياهتم، بل  كآؿ ١نمد  إذل من يدافع عنها بعد شهادة ا ٟنا يف كتابو رسوؿ ا 

كتبٌٌن بطبلهنا ليحتمل ذلك يف  كمى نيسبت كصية لنيب من األنبياء ! خلفاء ا كلهم ؟
 .    ، قد يقاؿ رل ىذاسيدىم ١نمد 

إف أطلت يف البياف فاعتذر، كلكين عشت فأراين الدىر عجبان، أال كىو سعي البعض : فأقول
 !!! ٣نن يدعي العلم ك٪نسب على الشيعة سعيان جاىدان للطعن فيها كاالستهزاء هبا 

كإف طلبتم شاىدان فاٚنعوا ما يصرح بو السيد اٝنباز، يقوؿ معرضان بالوصي أ٘ند كاحتجاجو 
تقوؿ  ركايةفلو قاؿ الدليل القاطع عندم : )كاٞنذكور فيها باٚنو كصفتواٞنتقدمة  بوصية جده 

 كالوصيةيسلم العهد كاٞنيثاؽ  X األمرصاحب  إفتقوؿ  الوصيةكركاية  ،الوصيةتسمى بركاية 
  .أئمةعشر مهدم كلهم  اف من بعده اثنأك  ،بأ٘ندمن بعده لولده اٞنسمى 

علموف كال يي  عدة من ركاهتا ٠ناىيل ال ركاية ،(ُ) يعين اٜنمد  رب العاٞنٌن ،ىذه الركاية :أكالن 
كالرباىٌن كقدـ  باألدلةالبيت الذم ثبت  أىلكىذا اٞنذىب العظيم مذىب  ،عرؼ ٟنم تاريخيي 

ىذا باب  ؟؟ضعيفة  ركايةبعدين ىذا اٞنذىب يرتكز على  ،التضحيات على مدل ىذه القركف
 (.خطًن على مسًنة اٞنذىب

                                                             

 . ػٍٝ سعٛي هللا اٌغشأحاعزٙضاء، ٚثٛعغ اٌغ١ّغ اعزّبع ِمطغ والِٗ ١ٌؼشف ٚ٘زا لبٌٗ اٌخجبص اعزٙغبٔبً  - 
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فما ىو ! باب خطًن على اٞنذىب كمسًنتو ؟( باعتبار أهنا ركاية ضعيفة بنظره)األخذ بالوصية 

 :البديل يا سيد منًن ؟؟ سأقوؿ لك ما ىو

عند الوفاة، اٜنقة بنظرؾ كالثابتة كفق موازينك، كلن  إما أف تدلنا على كصية رسوؿ ا 
 !!لضامن عن ضبلؿ األمة ْند ىذا الكتاب ا

لن ْند، ليس ألف كتب اٞنسلمٌن ال توجد فيها ركاية كصفت بأهنا كصية رسوؿ ا عند 
الوفاة كتذكر األكصياء من بعده غًن ما أخربناؾ بو، بل ألٌف الوصية حق ال يتثىن أبدان، فتكوف 

ه مراران من القرآف كما عرفنا  –تعرؼ ٞناذا ؟ ألف الوصية !! كاحدة صحيحة كأخرل ليست كذلك 
قانوف ا كميزانو الذم خص ا بو خلفاءه يف أرضو، كالقانوف أك اٞنيزاف اإلٟني إذا  –كعدلو 

، ما عاد قانونان كال ميزانان كال (كالعياذ با)تثىن، كصارت نسخة منو صحيحة كأخرل مزيفة 
  .خصيصة خيص هبا األكصياء فقط

أهنا كتاب عاصم من  رؼ األكصياء، عرٌب عنها صاحبها كٞنا كانت قانونان إٟنيان بو ييع
الضبلؿ، فهل يعتقد اٝنباز أٌف األخذ بالكتاب العاصم من الضبلؿ باب خطًن على مسًنة 

 !!لتدعي اٝنوؼ عليو ؟ كماذا أبقيت أنت لدين ا بعد طعنك بوصية ١نمد ! التشيع ؟

كحاشاه، خالف ١نكم القرآف كسنة  إما ىذا، أك تلتـز بعد طعنك بالوصية بأٌف الرسوؿ 
خلفاء ا ٗنيعان، بل خالف نفسو، كأنو مات ميتة جاىلية ككك من بقية األمور الواردة يف كبلمهم 

 !!فهل تلتـز بذلك ؟. صلوات ا عليهم

أك تؤمن ّنا شهد ا يف ١نكم كتابو على صدقو، كشهدت لو سنن خلفائو كأكضحو أئمة 
كليس . البينة اليت أشرنا إذل بعضها فيما تقدـ، أعين الوصية اٞنقدسةاٟندل بعشرات النصوص 

أف ال يدعيها إال صاحبها، ألٌف فرقانان إٟنيان خص : فقط تؤمن هبا حربان على كرؽ بل تؤمن أيضان 
ا بو خلفاءه ال ٬نكن ٞندعو باطل اخرتاقو كرفعو حجة لدعواه، كذلك يعين بكل كقاحة تكذيب 

 .بالوصية تعرفوننا: ىم، فهم القائلوفكحاشا آؿ ١نمد 

كأما ٠نرد اهتاـ رجاؿ سندىا بأهنم ٠ناىيل كبالتارل فما نقلوه يكوف ضعيفان، فهي سًنة أنصاؼ 
اٞنتعلمٌن كحيلة العاجز الذم ال يفقو حرفان يف دين ا، كليس فقط يكشف عن جهل صاحبو 
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خيل، كالذم أكضحناه بالتمهيد يف يف التعرؼ على ما قالوه فعبلن من الد ّننهج آؿ ١نمد 
 .نقطتو الثالثة، بل يكشف جهلو حى بأَنديات القواعد يف األخذ يف اٜنديث

 :الوصية اٞنقدسة متواترة معىنن، كسأثبت للخباز ذلك كىذا بيانو

إمامان  ُِ: )، كىمال تتضمن الوصية أكثر من اإلشارة إذل األكصياء من بعد رسوؿ ا 
أكيد أٌف اٝنباز ال مشكلة عنده يف االثين عشر إمامان، كلو كانت ركاية الوصية ، ك (مهديان  ُِ+ 

قد اقتصرت على ذكرىم فقط لعدىا ضمن اٞنتواترات بكل تأكيد، كاعترب النظر إذل سندىا جهل 
إذف، نظره إذل سند الوصية كعدـ تعاملو معها معاملتو مع اٞنتواتر ىو كركد االثين . ما بعده جهل

 .فيها، كال يوجد أم سبب آخر عشر مهديا

كعادتو اليت عرفناىا يف كل أقوالو السابقة اليت اتضحت فيها   –كيبدك أٌف السيد اٝنباز غفل 
من بعد اإلماـ  عن عشرات الركايات اليت ذكرت اٞنهديٌن  –غفلتو عن القرآف كعدلو 

 : كىذا بياف بعضها! ؟ Xاٞنهدم 

 إين ا، رسوؿ ابن يا(: السبلـ عليهما) ١نمد بن جعفر للصادؽ قلت): قاؿ بصًن، أيب عن
 عشر اثنا: قال إنما: إمامان، فقاؿ عشر اثنا القائم بعد يكوف: قاؿ أنو X أبيك من ٚنعت

 ومعرفة مواالتنا إلى الناس يدعون شيعتنا من قوم ولكنهم إماماً، عشر إثنا: يقل مهديًا ولم
 .(ُ) (حقنا

  .(ِ)( يقوم القائم منا ثم يكون بعده اثنا عشر مهدياً : )قاؿ ،Xكعن اإلماـ السجاد 

 الحسين ولد من مهدياً  عشر اثنا X القائم بعد منا إن) :X ا عبد أيب عنك 
X)(ّ). 

 أكأكم - لتصلن ىذه بهذه: )فقاؿ ،إذل اٜنًنة Xخرج أمًن اٞنؤمنٌن : قاؿ ،عن حبة العرينك 
وليبنين بالحيرة مسجد لو  ،فيما بينهما بدنانيرحتى يباع الذراع  - بيده إذل الكوفة كاٜنًنة

ألن مسجد الكوفة ليضيق عنهم، وليصلين فيو إثنا  ؛سمائة باب يصلي فيو خليفة القائمخم
                                                             

 .66 ص: وّبي اٌذ٠ٓ ٚرّبَ إٌؼّخ - 
 .400ص  ط: ششػ األخجبس - 
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كيسع مسجد الكوفة ىذا الذم تصف الناس يومئذ؟  ،يا أمًن اٞنؤمنٌن: قلتعشر إمامًا عداًل، 

ومسجدان في طرفي الكوفة من ىذا  تبنى لو أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرىا وىذا: قاؿ
 .(ُ) (بيده ٥نو البصريٌن كالغريٌن أكأكم، الجانب وىذا الجانب

 أعطو اللهم: )، كفيهاXكعن أيب اٜنسن الضراب يف الصبلة اليت ركاىا عن اإلماـ اٞنهدم 
 عينو بو تقر ما الدنيا أىل وجميع وعدوه وعامتو وخاصتو ورعيتو وشيعتو وذريتو نفسو في

 وصل...  قدير شيء كل على إنك واآلخرة الدنيا في أملو ما أفضل وبلغو ،نفسو بو وتسر
 أقصى وبلغهم آجالهم في وزد أعمارىم في ومد ،ولده من واألئمة عهدك ووالة وليك على

 .(ِ) (قدير شيء كل على إنك وآخرة ودنيا ديناً  آمالهم

 كاف أنو ،(السبلـ عليهما) الرضا موسى بن علي اٜنسن أيب عن ،الر٘نن عبد بن عن يونسك 
 صل اللهم): عليهما ا صلوات لو دعائو من فكاف ،X الزماف صاحب للحجة بالدعاء يأمر
 اللهم.....  خلقك على وحجتك وخليفتك وليك عن وادفع محمد، وآل محمد على

 بو تقر ما رعيتو وجميع وأمتو وذريتو وأىلو هدِ لَ ووَ  نفسو في وأعطو آبائو وعلى عليو فصل
 عهوده، والة على وصل اللهم...  كلها المملكات ملك لو وتجمع نفسو بو وتسر عينو

 واجعلنا دينك، أمر إليهم أسندت ما لهم وتمم وانصرىم آجالهم في وزد آمالهم وبلغهم
 .(ّ) (الراشدين األئمة الطاىرين آبائو على وصل أنصاراً  دينك وعلى أعواناً  لهم

فيها مسجد سهيل : )، قاال يف ذكر الكوفة(عليهما السبلـ)ا  عن أيب جعفر كأيب عبدك 
الذي لم يبعث اهلل نبيًا إال وقد صلى فيو، ومنها يظهر عدل اهلل، وفيها يكون قائمو والقوام 

 .(ْ) (من بعده، وىي منازل النبيين واألوصياء والصالحين

يا أبا حمزة، إن منا بعد : )يف حديث طويل أنو قاؿ Xعن أيب ٘نزة، عن أيب عبد ا ك 
 . (ٓ) (Xالقائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين 

                                                             

 . 6 ص  ط : رٙز٠ت األؽىبَ ٌٍش١خ اٌطٛعٟ - 
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 .، وّب ع١زؼؼ ئْ شبء هللا رؼبٌٝ ػٕذ اعزؼشاع اٌشٚا٠بد اٌشش٠فخXٚطٟ اإلِبَ اٌّٙذٞ  Xاٌّٙذٞ األٚي 
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اٞنهدم األكؿ ا٘ند، كقد عرفنا سابقان أنو أيضان يطلق عليو : كاٞنقصود بالقائم يف ىذه الركاية
 .صفة أك اسم القائم كلكنو إذل ما قبل ٠نيئو يبقى ٢نفي االسم كما أكضحنا

للشيخ " Xاألربعٌن حديثان يف اٞنهديٌن كذرية القائم "كمن أراد اٞنزيد فعليو ّنراجعة كتاب 
، كىو كتاب ٪نوم أكثر من أربعٌن Xناظم العقيلي، من إصدارات أنصار اإلماـ اٞنهدم 

، ككاف اسم الكتاب للتيمن بالرقم فقط، أفبل تكفي السيد حديثان يف اٞنهديٌن األكصياء 
 !!  لتثبت تواتر األحاديث فيهم ؟ اٝنباز ىذه العشرات من ركايات آؿ ١نمد 

كبالرغم من تكذيب الدعوة اليمانية اٜنقة، اضطر البعض لبلعرتاؼ بوجود اٞنهديٌن األكصياء 
 .(ُ)كالكوراين  اعتمادان على الوصية اٞنقدسة كالسيد كاظم اٜنائرم،

كإذا كانت الوصية متواترة معىن كركيت لكم من جهة اٝناصة كما يصرح الشيخ الطوسي 
، كيعد (ِ)( منها طرفا نذكر أنا غًن ٪نصى، أف من فأكثر اٝناصة جهة من ركم ما فأما: )قائبلن 

يعتذر الوصية من ضمنها، كيشهد على صدقها كل ما تقدـ ذكره، فما باؿ السيد اٝنباز إذف 
 !!باجملاىيل لوال جهلو الفظيع ؟

: التارل، (ّ) (اٞنثقف اإلمامي كأزمة النص)حد ُنوثو بعنواف أكىو قبل غًنه يقوؿ يف  ،ىذا
كالصحة  ،بل اٞندار على الصحة الفعلية ،فقط ةليس اٞندار يف صحة اٜنديث على كثاقة الركا)

. فهو صحيح من جهة صدكره كصحة مضمونو ،للوصفٌن يكوف اٜنديث جامعان  أفالفعلية تعين 
 .(البد من دراسة مضموف اٜنديث كال ٬نكن قبوؿ اٜنديث قبل دراسة مضمونو

شعباف موعد طعنو  ُٓفهل قاؿ قولو ىذا كنساه، كالفاصل بٌن الكبلمٌن أشهر قليلة، فبٌن 
جاكز سبعة أشهر تاريخ ١ناضراتو اليت نقلت منها اآلف، ال يت( ُِّْمن عاـ )١نـر  ٖبالوصية، ك

كىل عمل ّنا قاؿ كنظر !! فقط، فهل تتغًن النظريات ّنركر األياـ، فما كاف دينان يصًن ال ديين 
 !!مضموف الوصية قبل أف يتهمها بالضعف ؟

                                                             

 :أظشٚا رظش٠ؾبرُٙ ػٍٝ اٌشٚاثؾ اٌزب١ٌخ - 
 http://www.youtube.com/watch?v=CJNJK5hTX0Y: اٌؾبئشٞ
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، فهل (م على الكذبىٗناعة ٬نتنع تواطؤ  إخباركاٞنقصود بالتواتر : )ٍب راح ٪ندد التواتر، فقاؿ

، فرأل ركاهتا كلهم تواطئوا على نظر ركايات اٞنهديٌن كتعدد طرقها عن األئمة من آؿ ١نمد 
 !!فحى منهجك يدينك يا خباز، فماذا بقي لك ! الكذب، كحاشاىم ؟

إذف : )يقوؿبصحتو،  كاعرتؼ ىو ١نمد  آؿعلى  يف حكم الراد حديثان  ونقل قولأ أخًنان 
البيت النهي عن رد اٜنديث  أىلنو ال قيمة لو، كلذلك كرد عن أاٜنديث الضعيف ال يعين 

ما ركاه الكليين بسند صحيح عن أيب عبيدة اٜنذاء، عن الصادؽ : اقرأ لك ىذه الركاية. الضعيف
Xكا إف أحب أصحايب إرل أكرعهم كأفقهم كأكتمهم ٜنديثنا، كإف أسواىم عندم ": ، قاؿ

ينسب إلينا كيركل عنا فلم يقبلو امشأز منو كجحده ككٌفر من  حاالن كامقتهم الذم إذا ٚنع اٜنديث
 ."داف بو كىو ال يدرم لعل اٜنديث من عندنا خرج كإلينا أسند فيكوف بذلك خارجان عن كاليتنا

ىذه الركاية مطركحة،  ،يعرؼ بعض الثقافة عن علم الرجاؿ٥نن عندنا ظاىرة بعض الشباب  اآلف
ديث الضعيف كما ذكرنا ال تسقط قيمتو بل ىو لبنة كخطوة من اٜن فٌ أىذه الركاية مرفوضة، مع 

 .(..خطوات ٓنقيق التواتر

كال أعتقد أٌف اكتشاؼ تناقض السيد اٝنباز بٌن منهجو ىنا كما قالو يف الوصية ُناجة إذل 
 . عناء، كأترؾ للجميع أف يقيموا علم الرجل بأنفسهم

اٜنمد  أف عرؼ اآلف عاقبة من يكذب حديثان كاحدان يينسب إذل آؿ ١نمد : لكين أقوؿ
و قوٟنم للكف عن التجاسر بتضعيفو لوصية جدىم فيهم، كّناذا سيجيبهم ، فلماذا دل يدعي 

، (أعين الوصية)غدان، بل ماذا تراين أضيف سول تذكًنم لو با كّنيزانو كقانوف حقو كخلفائو، 
٣نا اهتمت بو خصيصة األكصياء  اعتذر  سبحانو كمد كآلو : عو نصحي لقلت لوكلو ينف

١نورىا ( الوصية)لوجدت " البينات"اليت دار عليها الدين كلو، فلو كاف التفٌت إذل كبلمي يف ىذه 
ٗنيعان، كهبا تلتقي عشرات بل اٞنئات من ركاياهتم اليت بينت بعضها يف اٞنباحث السابقة، فإف 

ما أقصد فهو، كإال ال بأس أف يعيد قراءة ما أكضحتو لو كللقراء الكراـ، كسيجده طالب  عرؼ
 .اٜنق بإذف ا كاضحان كالشمس يف رابعة النهار

* * * 
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 الركايةكىذه  صحيحة، الركايةلنفرتض ىذه  :ثانيان ): ٍب قاؿ يف رده الثاين على الوصية أيضان 
من  أكثربلغت  الرجعةكركايات  كثًنة،كىي ركايات   الرجعةللركايات اليت دلت على  ةمعارض

نو ىو الذم يتوذل اٜنكم بعد أك  Xاٜنسٌن  اإلماـدؿ على رجعة  ما خصوصان  ركاية،ثبلث مائة 
 الركايةهبذه  نأخذفكيف  ،"مقر برجعتكم" :اٛنامعةيف زيارة  أتقر  كأنت ،Xالقائم  اإلماـ

 (.X اإلماـٓندثت عمن ٪نكم بعد  كثًنةكنعرض عن ركايات   الواحدة

إذا كنتم ْنهلوف، كال تعرفوف شيئان يف دين ا، بل ال تعوف حى ما تقولوف، فمن   :أقول
كلفكم بياف دينو على ضوء أفهامكم السقيمة اليت ستوردكم موردان غًن ١نمود كا، كرحم ا من 

 إنو النبيين خاتم عن خذوىا الناس أيها: )Xعرؼ قدر نفسو فوقف عنده، قاؿ أمًن اٞنؤمنٌن 
 تعرفون، ال بما تقولوا فال ،ببال وليس منا بلي من بميت، ويبلى وليس منا مات من يموت

 !!، ىل كعى السيد اٝنباز ىذا القوؿ ككقف عنده (ُ)( تنكرون فيما الحق أكثر فإن

يريد أف يصور للناس التضارب كالتضاد يف كبلـ ! كإال، فماذا يقصد السيد اٝنباز بقولو ىذا ؟
، فركايات الرجعة الواردة عنهم كثًنة ككثرهتا أكيدة، كقد حددىا ىو بأكثر من آؿ ١نمد 

كثًنة كما بينا كليست منحصرة بالوصية فقط كما   ثبلٖنائة ركاية، كما أٌف ركايات اٞنهديٌن 
م، بل ىي بالعشرات، بل ىناؾ ركايات كثًنة تذكر اٞنهدم األكؿ باٝنصوص كقد بينا بعضها زع

فيما سبق كيوجد الكثًن غًنىا، فجمع كل ذلك ٩نعل اٜنساب يتعدل مرحلة العشرات كيدخل 
كعى ىو قولو أك دل  –اٞنئات أيضان بكل تأكيد، كبالتارل فالنتيجة اليت يريد اٝنباز  االنتهاء إليها 

لو سألوه  ىو طرح عشرات الركايات على أقل تقدير، إذف ّناذا سيجيب أىل البيت  –عو ي
وإن أسواىم عندي حااًل وامقتهم الذي إذا سمع : )عن اٜنديث الذم صححو قبل قليل

الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبلو اشمأز منو وجحده وكّفر من دان بو وىو ال يدري 
، كإذا كاف ىذا (رج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجًا عن واليتنالعل الحديث من عندنا خ

 !! حاؿ اٞننكر ٜنديث كاحد فكيف بإنكار العشرات ؟

بل إف ىذا اٜنديث يشملو حى لو كاف ذكر اٞنهديٌن قد تكٌفلتو الوصية فقط ببل أم حديث 
آخر، ألف اٝنباز بتصويره التعارض بٌن الوصية كركايات الرجعة يريد رد الوصية، كىي بكل تأكيد 
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ا إذف قبل  ، كلكن امشأز منو قلبو كجحده فضعفو كرده، فليتقً حديث ينسب آلؿ ١نمد 

 .، كالعياذ با(عن واليتنا فيكون بذلك خارجاً )كاف كيناؿ النتيجة فوات األ

الذم ٫نرج عليو  Xكرّنا الذم دعا السيد اٝنباز إذل ٔنيل التعارض ىو تفسًنه لئلماـ  
، كاٜناؿ أٌف الركاية قالت عنو انو ال عقب لو، Xكيغسلو باإلماـ اٞنهدم  Xاإلماـ اٜنسٌن 

 :كإليكم الركاية كاملة

 فقاؿ X الرضا اٜنسن أيب على ٘نزة أيب بن علي دخل): قاؿ اٝنزاز علي بن اٜنسن عن
 ال: يقوؿ السبلـ عليهما ١نمد بن جعفر جدؾ ٚنعت إين: لو فقاؿ نعم،: قاؿ إماـ؟ أنت: لو

 ،X جعفر قال ىكذا ليس تناسيت؟ أو شيخ يا أنسيت: فقاؿ. عقب كلو إال اإلماـ يكوف
 الحسين عليو يخرج الذي اْلمام إال ،عقب ولو إال اْلمام يكون ال: X جعفر قال إنما
 جدؾ ٚنعت ىكذا فداؾ جعلت صدقت: لو فقاؿ لو، عقب ال فإنو السالم عليهما علي بن

 . (ُ)( يقوؿ

، كدل (اإلماـ الذم ال عقب لو)على  Xقاؿ ِنركج جده اٜنسٌن  Xاإلماـ الرضا  :فأوالً 
 (.القائم)يقل 

كىو كذلك، إما ( قائم) Xالذم ٫نرج عليو اٜنسٌن ( اإلماـ)حى لو قلنا إٌف ىذا  :وثانياً 
 ونحن ،النهى أولي واهلل نحن): Xباعتبار أٌف كل أىل البيت قواـ كما يقوؿ اإلماـ الصادؽ 

كخلفاءه اٞنهديٌن  Xأك باعتبار أٌف اإلماـ اٞنهدم ، (ِ) (دينو على وخزانو خلقو على اهلل قوام
ومنها يظهر عدل اهلل، وفيها يكون قائمو والقوام من : )قواـ أيضان كما تقدـ قوٟنم عن الكوفة

من بٌن ىؤالء  X، كلكن كيف استطاع السيد اٝنباز ٓنديد أٌف اٞنقصود بو اإلماـ اٞنهدم (بعده
 : القواـ، بل كيف ٫نطر يف بالو ذلك، كىو يعين

، كاٜناؿ أننا عرفنا فيما تقدـ أٌف ىناؾ عشرات (ّ)أٌف اإلماـ اٞنهدم ال عقب لو كأبرت  -ُ
 .Xالركايات اليت تؤكد كجود اٞنهديٌن األكصياء من ذرية اإلماـ اٞنهدم 
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إف قولو ىذا، ليس فقط يؤدم إذل تكذيب العشرات من ركايات آؿ ١نمد، بل يؤدم بو  -ِ
لو  اإلماـلعل  ة،لو ذري اإلماـ أفٌ ننكر  ك٥نن ال: )دقائق قليلةإذل تكذيب نفسو، إذ يقوؿ كبعد 

معصوموف  ئمةأ كأهنم ءبس ذريتو شي ،سبلـ ا عليو كعلى ذريتو ،األحاديثيف بعض  ةذري
 (. آخرشيء 

، أئمة كمعصوموف؟ (كال نتحدث عن مطلق الذرية) Xأما أٌف اٞنهديٌن من ذرية اإلماـ 
كركايات أىل بيتو،  فنعم، كبكل تأكيد ىم كذلك، ألهنم أكصياء بنص كصية جدىم ١نمد 

كالوصي ال يكوف إال معصومان، كما أٌف الوصي من آؿ ١نمد ال يكوف إال إمامان، ارجع إليهم 
 . ذلك اآلفكال أريد أف أُنث . تعرؼ ذلك كال تتعبنا بكثرة اٛنهل

لكين أريد التأكيد على اعرتاؼ اٝنباز بوجود الذرية، أك ال أقل بعدـ إنكاره ٟنا كما عرب، 
لو عقب، كىو على النقيض ٕنامان من قولو إٌف  Xكالكاشف بالضركرة عن أٌف اإلماـ اٞنهدم 

ى عل X، كاٞنستفاد بكل تأكيد من ركاية خركج اٜنسٌن Xاٜنسٌن يرجع على اإلماـ اٞنهدم 
 !!، كىل يعقل أف يكوف شخص كاحد ال عقب لو، كلو عقب كذرية ؟(من ال عقب لو)

كٓنديدان  إٌف التعارض الذم ٔنيلو اٝنباز يف ركايات ١نمد كآلو : كأقوٟنا بكل صراحة
الوصية اٞنقدسة اليت أراد الطعن عليها بادعاء معارضتها ركايات الرجعة، ال عٌن لو كال أثر يف  

كاٜنمد ، كما أٌف ركايات اٞنهديٌن  كبلمهم الطاىر، فركايات الرجعة ثابتة كتكوف بعد اٞنهديٌن
ف التعارض كالتناقض يف اٞنقدسة ثابتة كاٜنمد ، كال يبقى إال أف يكو  ّنا فيها كصية جدىم 

 . اٝنباز نفسو ليس إال

، ىو اٞنهدم Xالذم ٫نرج عليو اٜنسٌن ( اإلماـ الذم ال عقب لو)كيبقى أٌف اٞنقصود بػ 
كليس اإلماـ نفسو، الذم حدثنا  Xالثاين عشر من اٞنهديٌن األكصياء من كلد اإلماـ اٞنهدم 

م من آؿ ١نمد كأئمة، كىم أيضان معادف بركايات متواترة عن كلده األكصياء، كأهن آؿ ١نمد 
حكمة ا كمواضع سر ا كقواـ كقادة لدكلة العدؿ اإلٟني ككك ٣نا رأيناه يف كصف آبائهم 

 .   الطاىرين ٟنم، صلوات ريب عليهم أٗنعٌن
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اآلف، كقد رفعت ٔنيل التعارض بٌن الوصية كركايات الرجعة، فهل يؤمن السيد اٝنباز بوصية 

 !!حدثتو عنها بعشرات نصوص دين ا من الكتاب كالعرتة، أك ٩نحدىا ؟ اليت ١نمد 

* * * 

ٍب يقوؿ السيد اٝنباز يف اعرتاضو الثالث، ككاف ىذه اٞنرة على الوصية من خبلؿ الطعن يف 
 : هبا Xاحتجاج الوصي أ٘ند اٜنسن 

كاٞنيثاؽ من بعده  الوصية اإلماـىذا الوصي الذم يسلمو  أفٌ لذم يثبت لنا ا ما :ثالثان ): يقوؿ
انو ما ادعى  :اليماين؟ رّنا يقوؿ أنت آنذاؾلذم يثبت لنا ا ما ،اليماين أناالذم تقوؿ  أنتىو 

٠نرد ا٥نصار الدعوة  .الدعوة٠نرد  ،١ند غًنم ادعى الوصية،صاحب  أناادعيت  انأ ،حد غًنمأ
 (... يرل الدعوة دليبلن  ىل ترل عاقبلن  ،عند العقبلء ىل يصبح دليبلن 

ال أستغرب صدكر مثل ىذا الكبلـ من السيد اٝنباز، كرّنا يشاركين يف ذلك الكثًن ٣نن 
يقرؤكف ىذا البحث؛ فالرجل جاىل بقدر الوصية من األساس كموقعها يف الدين كالبينات اإلٟنية، 
كيتصور أٌف كل من ىب كدب بوسعو أف يلتفت ٟنا كيرفعها دليبلن على دعوتو، كقد قدمت 

يف أٌف الوصية قانوف إٟني كفرقاف ٚناكم ٬نيز بٌن إماـ ( بكتاب ا كعدلو)ككررت البياف  اٜنديث
اٜنق كاٞندعي الباطل، فالوصية ىي دليل األكصياء كهبا يعرفوف، كسأضطر إذل بياف بعض ما 

 :فأقولقدمتو، 

 –أهنا كتاب عاصم من الضبلؿ، كاآلف لو فرضنا  إٌف الوصية عرٌب عنها النيب األكـر  -ُ
جاء كرفعها كاستدؿ هبا كضل الناس  ( ليس كصيان )أٌف مدعو باطل  –كىو فرض باطل بكل تأكيد 

كما يتصور السيد اٝنباز، فهل ستبقى الوصية عاصمة من الضبلؿ أك تكوف قد سا٨نت يف 
اصمة بل سا٨نت بضبلؿ الناس، ىذا ىي بالتأكيد كفق مقياس اٝنباز ال تبقى ع! ضبلؿ الناس ؟

 عاصمة من الضبلؿ أبدان، فمن تصدؽ الناس؛ رسوؿ ا : يقوؿ عنها قولو، كلكن النيب 
بكل تأكيد، فأكيد أيضان يؤمن بأهنا ال  كإذا صدؽ اٞنؤمن نبيو الكرًن !! أك منًن اٝنباز ؟

 .  تيدعى إال من قبل صاحبها
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 معاكية عنن خصائصهم اليت ال يشاركهم هبا أحد، فم إٌف الوصية جعلها آؿ ١نمد  -ِ
 من يا :لو كبلـ يف يقوؿ فسمعتو رل فأذف X ا عبد أيب على استأذنت) :قاؿ كىب بن

 إلينا، تهوى الناس من أفئدة وجعل بقي، ما وعلم مضى ما علم وأعطانا بالوصية، خصنا
 .(ُ)( األنبياء ورثة وجعلنا

من ىذه األمة أحد، وال يسوى بهم  ال يقاس بآل محمد : )Xقاؿ أمًن اٞنؤمنٌن ك 
من جرت نعمتهم عليو أبدًا، ىم أساس الدين، وعماد اليقين، إليهم يفئ الغالي، وبهم يلحق 

 .(ِ) (حق الوالية وفيهم الوصية والوراثة :التالي، ولهم خصائص

الصريح يف أٌف الوصية من ٢نتصاهتم دكف من سواىم مطلقان، كلكن  ىذا قوؿ آؿ ١نمد 
السيد اٝنباز يف تشكيكو بالوصي الذم احتج هبا اليـو على الناس، يريد أف يصور أهنا ٣نكن أف 
تيدعى من قبل مدعو باطل، كقولو ىذا ال ٩نعل الوصية من ٢نتصاهتم بتو٨نو أٌف مدعيان باطبلن ادعى 

ء فيها، كلكن آؿ ١نمد يقولوف إهنا من ٢نتصاهتم، فمن تصدؽ الناس قوؿ اٚنان ألحد األكصيا
كإذا صدقوا الطاىرين بالتأكيد، فبكل تأكيد أيضان يؤمنوف بأٌف ! ؟ اٝنباز أك قوؿ آؿ ١نمد 

 .  الوصية ال يدعيها إال صاحبها

أليب عبد  فلما قيلميزانان كمشخصان ٞنعرفة اإلماـ منهم،  إٌف الوصية جعلها آؿ ١نمد  -ّ
بالوصية الظاىرة وبالفضل، إن اْلمام ال يستطيع : )بأم شيء يعرؼ اإلماـ ؟ قاؿ: Xا 

كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبو : أحد أن يطعن عليو في فم وال بطن وال فرج فيقال
  .(ّ) (ذلك

 :قاؿ ؟األمر ىذا صاحب يعرؼ مب :X ا عبد أليب قلت :قاؿ اٞنغًنة بن اٜنرث كعن
 .(ْ)( والوصية والعلم والوقار بالسكينة)

                                                             

 .49 ص: ثظبئش اٌذسعبد - 
 .  2  ص   ط: ٔٙظ اٌجالغخ، ٚػٕٗ ثؾبس األٔٛاس - 
 . ػ ،Xاألِٛس اٌزٟ رٛعت ؽغخ اإلِبَ ، ثبة 64 ص  ط: اٌىبفٟ - 
 .609ص: ثظبئش اٌذسعبد -4



 Xإصداراث أنصار اإلهام املهدي .............................................  96
يعرف صاحب ىذا األمر بثالث خصال  : )..يف حديث طويل قاؿ Xكعن أيب عبد ا 

 ،وعنده سالح رسول اهلل  ،ىو أولى الناس بالذي قلبو وىو وصيو: ال تكون في غيره
 .(ُ) ..( ووصيتو

ما أشكل  ،اسم نبياسمو  : )..Xيف حديث عن قياـ القائم  قاؿ Xعن الباقر ك 
 .(ِ) ..( عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي اهلل ورايتو وسالحو

صريح يف أٌف اإلماـ منهم ييعرؼ بالوصية، كلكن لو أخذ الناس بتشكيك اٝنباز  كقوٟنم 
كادعائو بإمكاف انتحاٟنا من قبل مدعو باطل، دل تبقى طريقان مشخصان ٞنعرفة اإلماـ، كإ٧نا ٣نكن أف 

اعتربكىا طريقان ٞنعرفة اإلماـ منهم   يكوف رافعها حقان ك٣نكن أف يكوف باطبلن، كلكن آؿ ١نمد 
كإذا صدقوىم ! ؟ ا رأينا قوٟنم، فمن تصدؽ الناس؛ قوؿ منًن اٝنباز أك قوؿ آؿ ١نمد كم

 .بالتأكيد كتركوا قولو لو، فبكل تأكيد يؤمنوف بأٌف الوصية ال يدعيها إال صاحبها

قد تقدـ أٌف ا : أقوؿ( الوصية يدعيها إال صاحبها)كلتأكيد ىذه اٜنقيقة البٌينة يف أٌف  -ْ
 اْبنُ  ِعيَسى قَالَ  َوِإذْ ﴿: ، قاؿ تعاذل"البينات"سبحانو اعترب نص اٝنليفة السابق على من يليو من 

 ِبَرُسولٍ  َوُمَبشِّراً  الت َّْورَاةِ  ِمنَ  َيَديَّ  بَ ْينَ  لَِّما مَُّصدِّقاً  ِإلَْيُكم اللَّوِ  َرُسولُ  ِإنِّي ِإْسَرائِيلَ  بَِني يَا َمْرَيمَ 
فهو سبحانو . (ّ)﴾مُِّبينٌ  ِسْحرٌ  َىَذا قَاُلوا بِاْلبَ ي َِّناتِ  َجاءُىم فَ َلمَّا َأْحَمدُ  اْسُموُ  بَ ْعِدي ِمن يَْأِتي

، كمن ضمن ما أتى بو بشارتو ّنن يأٌب بعده من خلفاء "بينات" Xاعترب كل ما أتى بو عيسى 
ا كالنص عليو باٚنو، كلو كانت ىذه النصوص كالبشائر اٞنتضمنة ذكر اسم خليفة الحق ٣نكن 

، فأكيد أٌف مثل ذلك النص "البينات"أف تيٌدعى من قبل كل أحد، فكيف ذكرىا ا سبحانو من 
 .سول رسوؿ ا  Xدل يقل أحد إنو الذم بشر بو عيسى ال يدعيو إال صاحبو، كبالفعل 

ىذه بينات ا تعاذل، كمنًن اٝنباز يريد منكم أف تشككوا يف بينات ربكم، فانظركا أمركم يف 
 !!من تقدموف قوؿ اٝنباز أك بينات ربكم ؟

أٌف ذلك العهد  ، كأكضح آؿ ١نمد عرفنا فيما سبق أٌف الوصية عهد نيب ا  -ٓ
 ، كالعهد ىو اٞنعرؼ بصدقو كالعبلمة على رايتهم Xج بو رجل من كلد اٜنسٌن سيحت
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 محمد آل من وشذاذ وإياك.. ) :يف حديث، قاؿ X جعفر أيب عن اٛنعفي جابر عناٜنقة، 
 حتى أبداً  رجالً  منهم تتبع وال األرض فألزم رايات، ولغيرىم راية وعلي محمد آلل فإنّ  

 .(ُ)( وسالحو ورايتو ،اهلل نبي عهد معو الحسين، ولد من رجالً  ترى

ىذا قوٟنم ركحي فداىم، كلكن السيد اٝنباز يصر على أٌف ذلك العهد الذم رفعو اليـو  
٣نكن أف يرفعو غًنه من أدعياء الباطل، فمن تصدقوف قولو أك قوؿ  Xالسيد أ٘ند اٜنسن 

كانظركا الرد الصريح عليهم من قبل من يدعي علمان، كال اعرؼ أم علم ىذا الذم يرد ! أئمتكم ؟
، كأما شيعتهم فيقولوف بكل بو صاحبو بكل كلمة يتفوه هبا عشرات من ركايات آؿ ١نمد 

 .   ة ال يدعيها إال صاحبهاإف الوصي: ثقة بفضل ا عليهم

لو طلب عزيز ألحد منكم أف يبٌن  لو عنوانان دقيقا كي يأٌب : كأخًنان أقوؿ لكل الناس -ٔ
اخل، كعند ٠نيء العزيز إذل اٞندينة كجد .. لزيارتو، فقاـ األخًن بإعطائو اسم اٞندينة كالة كالشارع 
نفس االسم أيضان، كضل الطريق كدل يصل، أف فيها أكثر من ١نلة بنفس االسم كأكثر من شارع ب

 .بكل تأكيد إذل من أعطى العنواف! فإذل من ينسب التقصًن برأيكم ؟

 !اليـو أيها اٞننتظركف ؟ فهل تقبلوف أف ينسب التقصًن آلؿ بيت نبيكم 

عبلمة ( الوصية)يف ٓنديدىم ٞنعرفة صاحب أىدل الرايات كالقائم بالسيف جعلوا  ىم 
يو كطريقان لبلىتداء إليو، كما عرفناه سابقان، كىذا يعين أنكم تعرفوف من يأخذ على التعرؼ عل

بأيديكم إذل إمامكم ّنجرد رفعو للوصية؛ ألهنا عبلمتو اليت أخربنا آباؤه الطاىركف هبا، كىذا يعين 
أٌف الوصية ال يدعيها إال صاحبها، كإال ما صارت عبلمتو ىو دكف غًنه، كلصار كصفهم كوصف 

لذم ضيع صاحبو يف اٞنثاؿ أعبله كحاشاىم، كلكن اٝنباز يريد أف يقوؿ لكم إهنا ٣نكن أف ذاؾ ا
  تدعى من غًنه، كمن ٍب ليس بالضركرة أف تعرفوه هبا، كبالتارل فهو يصر أف يكوف كصفهم 

 !كوصف من ضيع صاحبو، فهل تقبلوف ذلك على أئمتكم ؟

الوصية ال يدعيها إال )ٜنقيقة اٛنلية كلو أردنا استكماؿ البينات األخرل إلثبات ىذه ا
 .، لطاؿ بنا اٞنقاـ، كفيما ذكر كفاية إف شاء ا تعاذل(صاحبها
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كرّنا السيد اٝنباز دل يفرؽ بٌن الوصية كاالحتجاج هبا كبٌن االدعاء اٝنارل منها، كلذا صار 

، كمن قاؿ إف ٠نرد الدعوة دليل، فالتاريخ (٠نرد الدعوة ليس دليبلن : )يكرر بعد كبلمو السابق مراران 
٣نلوء ّنن ادعى النبوة كاإلمامة، كلكن أبدان ما كانت تلك الدعوات الباطلة لتؤثر على نور األنبياء 
كاألكصياء كأدلتهم اليت خصهم ا سبحانو هبا، فكانت الوصية إحدل تلك اٝنصائص كما 

م غًنىم من أدعياء الباطل صفرة خالية من أكضحناه بشرح كاؼ بإذف ا تعاذل، كبقت أيد
 . ذلك الفرقاف اإلٟني الذم ال يدعيو إال صاحبو كبو يعرؼ

إذل يـو الناس ىذا،  Xكٟنذا أطلب من اٛنميع أف يبحثوا ك٩نعلوا مساحة ُنثهم من آدـ 
 .  ىل رفع يومان مدعو باطل كصية ألحد خلفاء ا ؟؟ ىيهات، لن ْندكا: كلينظركا

لوال أنو أحد األكصياء  Xبعد ُنثهم كينظركا كيف إذف رفعها السيد أ٘ند اٜنسن  كليعودكا
كاحتجاجو بو ( عهد جده )اٞنذكورين فيها باٚنو كصفتو، فكاف رفعو ذلك الفرقاف اإلٟني 

دليل صدقو، كلو كاف اإلنساف مصدقان ّنا أخرب بو الطاىركف كفتو الوصية لوحدىا دليبلن على 
طاىر، كلكن أىب السيد اٝنباز إال االعتذار بالشك كما اعتذر اٛناثليق كرأس صدؽ ىذا الرجل ال

ااججة طويلة نأخذ اٜنجة، فلنسمع قصتهم إذف، ك  Xاٛنالوت ٞنا أقاـ عليهم اإلماـ الرضا 
 : ١نل الشاىد منها

ال أصفو إال بما وصفو اهلل ىو : قاؿ -أم رسوؿ ا  -صفو : قاؿ اٛناثليق).. 
 الت َّْورَاةِ  ِفي ِعنَدُىمْ  َمْكُتوباً  َيِجُدونَوُ  الَِّذي األُمِّيَّ  النَِّبيَّ ﴿ الناقة والعصا والكساءصاحب 
َهاُىمْ  بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمُرُىم َواِْلْنِجيلِ   اْلَخَبآِئثَ  َعَلْيِهمُ  َوُيَحرِّمُ  الطَّيَِّباتِ  َلُهمُ  َوُيِحلُّ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َويَ ن ْ

ُهمْ  َوَيَضعُ  يهدي إلى الطريق األفضل والمنهاج ، (ُ)﴾َعَلْيِهمْ  َكاَنتْ  الَِّتي َواأَلْغاَللَ  ِإْصَرُىمْ  َعن ْ
سألتك يا جاثليق بحق عيسى روح اهلل وكلمتو ىل تجد ىذه ، األعدل والصراط األقوم

: فقاؿ ،؟ فأطرؽ اٛناثليق مليان كعلم إنو إف جحد اإل٤نيل فقد كفرالصفة في األنجيل لهذا النبي
كقد صح يف اإل٤نيل  كقد ذكر عيسى يف اإل٤نيل ىذا النيب ، ىذه الصفة يف اإل٤نيل ،نعم

 . فأقررت ّنا فيو صفة ١نمد 
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بنتو فاطمة افخد علّي في السفر الثاني فأني أوجدك ذكره وذكر وصيو وذكر : فقاؿ
عادل   Xلرضافلما ٚنع اٛناثليق كرأس اٛنالوت ذلك علما أف ا، وذكر الحسن والحسين 

 ،كا لقد أتى ّنا ال ٬نكننا رده كال دفعو إال َنحود اإل٤نيل كالتوراة كالزبور: فقاال ،بالتوراة كاإل٤نيل
 ،كلكن دل يتقرر عندنا بالصحة إنو ١نمد ىذا ،ٗنيعان  (عليهما السبلـ)كقد بٌشر بو موسى كعيسى 

 . ك٥نن شاكوف إنو ١نمدكم ،ٚنو ١نمد فبل يصح لنا أف نقر لكم بنبوتوافأما 

فهل بعث اهلل من قبل أو من بعد من آدم إلى  ،حتججتم بالشكا: Xفقاؿ الرضا 
من الكتب التي أنزلها على جميع األنبياء شيء وتجدونو في  ،محمد اسمو يومنا ىذا نبياً 

 .(ُ) (.. ؟ فأحجموا عن جوابوغير محمد 

إف ما : ال مفٌر لطالب النجاة من اإل٬ناف هبا كىياليت قيقة ذات اٜنيثبت  Xكاحتجاجو 
حد من اٝنلق، أ٫نص اٜنجج اإلٟنيٌن أنبياء كانوا أك أكصياء من ميزاف بو يعرفوف ال يشاركهم بو 

فهل بعث اهلل من قبل أو : )Xف الوصية هبم ال ٔنرتؽ أبدان فيدعيها غًن صاحبها، كلذا قاؿ إك 
ًن صاحب االسم كالوصف اٞنذكور ٟنذا الوصف عدـ ادعاء غ X، فجعل (..بعد من آدم 
 .نو صاحبوإكونو اٞنقصود بو ّنجرد رفعو لو كقولو    علىاٞنقدس دليبلن 

يف كتاب االحتجاج  Xالرضا  اإلماـ: )ىذا، كلكن اٝنباز يفسره بطريقتو اٝناصة، يقوؿ
حينها الرضا  ةللشيخ الطربسي عندما صارت بينو كبٌن اٛناثليق كبعض علماء الكتاب مناقش

من بعدم اٚنو ا٘ند كا٘ند ىو ىذا  يأٌببرسوؿ  كالتوراة كمصدقان  اإل٤نيلاحتج عليو يف كتاهبم 
ىو الدليل  ما ،من بعده ا٘ند يأٌبنو إىذه الكتب تقوؿ  :قاؿ لو اٛناثليق جدم رسوؿ ا 

ادعى  ألنو :قاؿ ،ىو ىذا جدؾ كاإل٤نيلالتوراة  السماكية٘ند الذم ٓندثت عنو الكتب أنو أعلى 
 ،النيب ادعى كدل ادعى غًنه أفٌ صحيح  ،معي اركزك  ةاٞنقصود هبذه اٛنملا م، ذلك كدل يدعيو غًنه

يظهر  نبيان  أف السماكيةكما كرد يف الكتب  ،كرد يف الكتب ادعى نفس ما ،الذم ادعاه النيبا م
مو بس كاؿ  ،باٞنعاجز اليت تدؿ على نبوتو كيأٌب ،بكتاب من السماء يأٌب ،٘ندأالزماف اٚنو  آخر

باٞنعجزات  كيأٌب ،بكتاب من السماء يأٌب٘ند أيطلع كاحد اٚنو  ،٘ند كخبلصأيطلع كاحد اٚنو 
ف كعندم آ٘ند كعندم كتاب من السماء كىو القر أذاؾ  أنا :قاؿ النيب  ،اليت تدؿ على نبوتو

                                                             

 .فّب ثؼذ 26ص 49ط: ثؾبس األٔٛاس - 



 Xإصداراث أنصار اإلهام املهدي .............................................  300
كرد  كرد يف الكتب كما دعاه النيب ادعاه ماا ما ةىي ليست ٠نرد دعو  فإذ، معاجز تدؿ على نبوٌب

ليست  الدعوة٠نرد  فإذبكتاب من السماء كمعو معاجز تدؿ على نبوتو  يأٌبيف الكتب نيب 
 (.كدل يدعيو عاقل حى نعتمد على ىذا الدليل ،دليبلن 

 :كيرد على كبلمو

اٝنباز يف كبلمو خلط األمور على مستمعيو، فالركاية تتحدث عن استدالؿ  إفٌ  :أوالً 
. ال عن ما استدؿ بو الرسوؿ على نبوتو ،س اٛنالوتأكاحتجاج اإلماـ الرضا على اٛناثليق كر 

كىو ما صرحت بو ( كىو كاؼو بكل تأكيد)احتج بذكر اسم النيب يف كتبهم  Xكاإلماـ 
 . الركاية

كفاية ادعاء اٝنليفة ببأكضح بياف   يف كتابو كأقواؿ آؿ ١نمد تقدـ قوؿ ا :وثانياً 
البلحق للنص عليو باٚنو من خليفة سابق، كقد أكضحنا ذلك من كتاب ا ككبلـ الطاىرين، 

كلكن دل يتقرر عندنا بالصحة إنو ١نمد ): أيضان أكد ىذه اٜنقيقة ٞنا قيل لو Xكاإلماـ الرضا 
: ، فكاف جوابو(ك٥نن شاكوف إنو ١نمدكم ،يصح لنا أف نقر لكم بنبوتوٚنو ١نمد فبل افأما  ،ىذا

 اسمو فهل بعث اهلل من قبل أو من بعد من آدم إلى يومنا ىذا نبياً  ،حتججتم بالشكا)
فأحجموا ، من الكتب التي أنزلها على جميع األنبياء غير محمدشيء وتجدونو في  ،محمد

 !ضم اٞنعجزة إذل النص ليثبت بو صدؽ اٝنليفة ؟، فمن أين أتى اٝنباز بضركرة (عن جوابو

، إف كنتم تشكوف بأٌف أ٘ند اٜنسن ىو اٞنذكور بالوصية اليت احتج هبا عليكم، فنقوؿ  كاليـو
حمد وتجدون اسمو أاسمو  ىل بعث اهلل من قبل أو من بعد وصياً : )Xلكم ما قالو الرضا 
 ( !! حمد الحسنأغير واحتّج بها عليكم وروايات آبائو  في وصية محمد 

ك٥نن ال ننكر أف يؤيد ا سبحانو خلفاءه باٞنعاجز، اليت يراىا اٝنباز مادية فقط بكل تأكيد،  
كما رآىا الكوراين ٞنا أكقف تصديقو بآؿ ١نمد اليـو على ٓنقيق طلبو بتحويل ٜنيتو البيضاء إذل 

أيضان، فمن غًن خلفاء ا يستطيع  سوداء، كاٜنق إٌف من يعقل آيات اٟنداية الربانية يراىا معاجز
أف يأٌب بوصية إٟنية مذكور فيها باٚنو من خليفة إٟني سابق، كما أىن للناس ٗنيعان أف يتصفوا 
بعلم خليفة ا، كلكن القـو اليـو ال يطلبوف ىذا كيريدكهنا مادية فقط، كىو كاشف عن غفلتهم 

 . صحرائها كما تاه بنو إسرائيلعن الغيب كانشدادىم للمادة اليت سحرهتم فتاىوا يف
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إف اٞنعجزة نعم ٟنا دكر أيضان، كلكنو دكر ثانوم يف بعثة خلفاء ا، كال تبطل : ٍب أقوؿ
إذا ما طلب السيد اٝنباز آيتو اٞنادية اليت ذكرىا  Xدعواهتم اإلٟنية فيما لو دل يأتوا هبا، فنوح 

 َوَلَقدْ ﴿القرآف ٩ندىا الطوفاف، كلكن ليعلم أٌف ىذا حصل بعد مئات السنٌن من مباشرتو بدعوتو 
 َوُىمْ  الطُّوفَانُ  فََأَخَذُىمُ  َعاماً  َخْمِسينَ  ِإالَّ  َسَنةٍ  َأْلفَ  ِفيِهمْ  فَ َلِبثَ  قَ ْوِموِ  ِإَلى نُوحاً  َأْرَسْلَنا

 . (ُ)﴾ظَاِلُمونَ 

فبماذا احتج على قومو قبل ذلك، كىل يعذر من ٔنلف عنو طيلة ىذه السنٌن إذل حٌن 
 !! حصوؿ الطوفاف، كىو آية العذاب ؟

كبيناهتم لعرؼ قانوف ا يف خلفائو جيدان،  كلو قرأ اٝنباز ما قدمتو من كبلـ آؿ ١نمد 
جوىرتو اليت أكضح فيها بينات الرسل كاحتجاجهم بالوصية ٣نن  Xكلسمع من اإلماـ الصادؽ 

احتجاجهم  -إضافة إذل النص أك الوصية  -سبقهم، كأيضا لو قرأ القرآف ككبلـ ترٗنانو لعرؼ 
 .كقد قمت بياف ذلك أكثر من مرة. بالعلم، كبدعوهتم الناس إذل ا فهو عنواف رايتهم

يف آخر الزماف، فقد أشرت أيضان إذل  ؿ ١نمد كأما ِنصوص معرفة القائم بالسيف من آ
بيناتو اليت أكضحها آباؤه الطاىركف، ككانت آيات بينو كجلية ٞنن يؤمن با كخلفائو، كسيكوف 

بالسيف كاقتصاصو من أعداء ا آية  Xلآليات اٞنادية كآيات العذاب دكر أيضان، بل قيامو 
 !! ٌف اإل٬ناف بالقائم حينها ينفع من آيات ا بكل تأكيد، كلكن ىل تعتقدكف أ

 آيات بعض يأتي يوم: "8 ا قوؿ يف: قاؿ أنو X ا عبد أيب عن رئاب، بن علي عن
 واآلية األئمة، ىم اآليات): فقاؿ ،"قبل من آمنت تكن لم إيمانها نفساً  ينفع ال ربك

 بالسيف قيامو قبل من آمنت تكن لم إيمانها نفساً  ينفع ال فيومئذ ،X القائم ىو المنتظرة
 .(ِ)(  آبائو من تقدمو بمن آمنت وإن

* * * 
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 : ٍب إٌف ىناؾ أموران أخرل كردت يف كبلـ السيد اٝنباز، يهمين أف اذكر أمرين منها

، باٞنعىن الذم عٌلموه (ُ)يتعلق بتفسًنه للعلماء الوارد ذكرىم يف اٜنديث الشريف  :األول
، يقوؿ ف ىذا اٜنديث كنقوؿ العلماء معصوموف أل بإطبلؽ نأخذ أفىل نستطيع .. : )الناس اليـو

 ؟ ٞناذا ،ٟنم الوالية التكوينية ؟ ال األنبياءف العلماء ٟنم الوالية التكوينية أل ..معصوموف  األنبياء
ديث يريد اٜنىذا ، ف ىذا اٜنديث ليس يف مقاـ البياف من ىذه اٛنهة كليس ناظر ٟنذه اٛنهةأل
 (.يف كجوب العمل؟ يف ماذا  األنبياءينزؿ العلماء منزلة  أف

كال أعرؼ مىن أمره أف ينزؿ علماء الناس منزلة األنبياء يف كجوب العمل، كمن منهم صار  
اآلف السيد اٝنباز أكيد يرل نفسو !! أقواٟنم كما ىو كموسى كعيسى كغًن٨نا يف كجوب األخذ ب

كلو عمل أحد بأقوالو !! ٧نوذجان من علماء الناس، فهل لو منزلة األنبياء يف كجوب العمل بقولو 
كإذا كاف !! كآرائو اليت عرفنا منها ما كفق ا للرد عليو، فماذا سيكوف مصًن ذلك العامل هبا ؟

لنار، كىو ذاتو مصًن اٞنتقوؿ برأيو يف قضية كاحدة يف دين ا أيضان، مصًن من رد حديثان كاحدان ا
ما دل يتب الراد أك اٞنتقوؿ، فكيف بالعامل بآراء اٝنباز اليت رد فيها عشرات اآليات كالركايات  

كىل األخذ بآراء أمثاؿ ىؤالء كمن شاهبهم كجعلها كاجبة العمل كما صوره اٝنباز ! كما عرفنا ؟
 ! بركاياهتم ؟ ناس كإغراء يف الباطل، فكيف يقصده آؿ ١نمد إال إضبلؿ لل

كرغم كل االحرتاـ الذم نبديو لعلماء الشيعة العاملٌن اٞنقتفٌن أثر أئمتهم كاآلخذين بقوٟنم 
كاٞنتوقفٌن عن إبداء آرائهم كاجتهاداهتم يف دين ا، كلكن مع ذلك ال نقوؿ ىم اٞنقصودكف 

ٞنا بينوا اٞنقصود من العلماء الذين ىم   ّنا قالو آؿ ١نمد باٜنديث الشريف، كإ٧نا نقوؿ 
 : كىذا بعض قوٟنم. كأنبياء بين إسرائيل بل أفضل منهم

 ذلك عن لوهأفس ،وغثاء ومتعلم عالم :ثالثة على الناس يغدوا) :Xعن اإلماـ الصادؽ 
 .ركايات كثًنةكمثلو . (ِ)( غثاء الناس وسائر ،المتعلمون وشيعتنا ،العلماء نحن :فقاؿ
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 أقول ما عني احفظ ،كميل يا: )Xكعن ىذا التقسيم الثبلثي للناس، قاؿ أمًن اٞنؤمنٌن 
 يميلون ناعق، كل أتباع رعاع وىمج نجاة، سبيل على ومتعلم رباني، عالم: ثالثة الناس: لك
 . (ُ)( وثيق ركن إلى يلجئوا ولم العلم، بنور يستضيئوا لم ريح، كل مع

 أن علينا وبغياً  كذباً  دوننا، العلم في الراسخون أنهم زعموا الذين أين: )أيضان  Xكقاؿ 
 ويستجلى الهدى يستعطى بنا وأخرجهم، وأدخلنا وحرمهم، وأعطانا ووضعهم، اهلل رفعنا

 .(ِ)( العمى

أفضل من أنبياء بين إسرائيل كما ىو ثابت عندنا، إذف فهم  كبكل تأكيد ىم 
 .اٞنقصودكف بالعلماء يف الركاية، كشيعتهم متعلموف منهم على سبيل ٤ناة

 .Xفهو ما يتعلق بغيبة اإلماـ اٞنهدم  :األمر الثانيكأما 

 عينناأاور اٝنامس يف اٞننتظر عجل ا تعاذل فرجو الشريف الذم غاب عن : )اٝنباز يقوؿ
 ..(. ةغيبة عنواني كإ٧نا ةغيبتو ليست غيبة مادي أفٌ ّنعىن  ،نسبية ال حقيقية ..غيبة 

ىذا ىو اٞنعركؼ عندىم بأطركحة خفاء العنواف، يف مقابل األقواؿ األخرل، كالسيد اٝنباز 
كما أٌف الكثًن منهم ٞنا ييسأؿ . دكف أف يقدـ عليو دليبلن كاحدان عليو!! أخذىا كجعلها قوالن فصبلن 

و كغيبتو كطوؿ عمره ٩نيب بتشبيهو باٝنضر كعيسى عليهما السبلـ، كى Xعن اإلماـ اٞنهدم 
 . اعرتاؼ ضمين منهم بأٌف حالو كحاٟنم، كال شك يف أٌف حاٟنم ىو أهنم مرفوعوف

كال يتسع اجملاؿ لبياف حقيقة الرفع كاٞنسائل اٞنرتبطة بو، كدكر كرل ا اٞنرفوع على ىذه 
األرض، كىي مسائل ال أتصور أٌف السيد اٝنباز ٬نتلك شيئان كاضحان فيها، خصوصان بعد أف رأينا 

كىو عبارة " مع العبد الصاحل"بسط اٜنقائق الدينية فيما تقدـ، لذا أنصحو بقراءة كتاب جهلو بأ
، كاف قد سألو فيها Xعن حوار دار بٌن أحد األنصار ك٬ناين آؿ ١نمد السيد أ٘ند اٜنسن 

 .عدة أسئلة تتعلق بالرفع فأكضح اٜنقيقة اليت ٩نهلها اٛنميع اليـو

* * * 
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 كلنة أخرية
 .(ُ)﴾َوَنِذيراً  ُمَبشِّراً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناكَ  َوَما نَ َزلَ  َوبِاْلَحقِّ  َأنَزْلَناهُ  َوبِاْلَحقِّ ﴿: قاؿ تعاذل

ىل من : ىا ىو اٜنق كصاحبو قد حل بٌن أظهركم، كينادم فيكم بأعلى صوتو.. أيها الناس 
 .. ناصر لدين ا 

الذم أتاكم بكل ما بينو ا سبحانو يف خلفائو، كبكل ما .. إنو اليماين اٞنوعود أ٘ند 
اكضحو لكم آباؤه الطاىركف ٞنا ذكركه باٚنو كنسبو كصفتو كمقامو كحجتو كرايتو ككل ما يتعلق 

 . اليت شاء ا سبحانو أف ييكشف فيها بعض حقو الناصع" البينات"بأمره، ٣نا مٌر بعضو يف ىذه 

، فبماذا  كإف كانت ىذه البينات اإلٟنية ال تعرفكم بآؿ ١نمد !! إذف ماذا تنتظركف  اليـو
 !!بل ّناذا سيأتيكم كدل يرتؾ لكم أ٘ند كتابان كعرتة إال كاحتج بو !! ستعرفوف من تنتظركف 

، فها قد ظهر حاؿ بعضهم كإذا ال زلتم تستعيضوف بأدعياء العلم منكم عن آؿ ١نمد 
لكم، كال يكاد حاؿ البقية ٫نتلف، كباف لكم بكل كضوح جهلهم بكتاب ا كسنة نبيو 

 . اٞنصطفى كآلو الطاىرين

 الكتاب وأىل فالكتاب: )Xقاؿ أمًن اٞنؤمنٌن !! أال تشعركف بغربة القرآف كعدلو بينكم 
..  (ِ)( مؤو يأويهما ال واحد طريق في مصطحبان وصاحبان منفيان طريدان الزمان ذلك في

 !!كىل توجد غربة ٟنما أكثر من أف يقاؿ عن التارؾ ٟنما، اآلخذ برأيو؛ عادل 

بل ىل توجد جر٬نة أقبح من أف تقدـ األمة موازينها اٞنأخوذة ٣نن تقوؿ ىي عنهم علماء، 
كىل عبده  من يقدـ قولو على قوؿ !! الذين قاؿ ا عنهم علماء  كهتجر موازين آؿ ١نمد 

 !!ربو 

بفضل ا كتوقعنا الكثًن باعتباره دربان حف باٞنكاره كأعداء اٜنق   اخرتنا نصرة آؿ ١نمد 
كثًن، لكن أف يصل اٜناؿ بأمة تنتسب إليهم ٍب ييعلن من على منابرىا االستهزاء كالسخرية 

 !!فهو ٣نا يدمي قلب الغيور " نات ابي"كالقهقهة على 

                                                             

 .06 : اإلعشاء - 
 .66 ص 6ط: اٌىبفٟ - 



 X ..........................................301البٍناث على أحقٍت الىصً أمحد احلسن  

، كيعاد رفضها اليـو كتسمحوف ٞنن أيعقل أف يرفض أصحاب السقيفة األكذل كصية ١نمد 
اخل، إهنا كا .. بالضعف كعدـ القيمة كالتهالك ككبلـ عجائز : تقولوف عنهم علماء أف يصفوىا

 .، كنعم اٜنكم ا كخلفاؤهاٛنرأة على ١نمد 

 !!من جديد كأنتم ال تشعركف  ىل تقادكف ٜنرب آؿ ١نمد .. إذل أين ييسار بكم 

 !!كىل تيعاد فتاكل شريح لتجمع األمة خيلها كرجاٟنا لقتاؿ أبناء نبيها مرة أخرل 

كىل سألتم أنفسكم ٞناذا القلة من ينصركف القائم، بل كرد أهنم كاٞنلح يف الزاد ككالكحل يف 
 !!اٞنبليٌن من اٞنقلدين اليـو العٌن، إذف أين ذىبت 

 !!حشره مع الناس عيد : نعم قلة؛ ألٌف القلة من تصدؽ ببينات ا، كالكثًن تصر على القوؿ

كىا ىي العرب ٔنلع .. ىذا، كاألرض كما تركف ٕنوج بأىلها فتنان كاضطرابان ككسادان ككوراث 
قبلت ّنا كسبت أيدم الناس، كإذا  أعنتها كما أخرب سادة اٝنلق، كأياـ اٟنرج كالقحط كاٟنبلؾ أ

كاف ذلك عذاب كىو عذاب، فأين الرسوؿ اٟنادم قبلو كالذم يكوف العذاب جزاءن على تكذيبو،  
بِينَ  ُكنَّا َوَما﴿: كيف كا يقوؿ َعثَ  َحتَّى ُمَعذِّ !! أك تركف أف سنة ا تغًنت !!  (ُ)﴾َرُسوالً  نَ ب ْ

 .أفيقوا قبل فوات األكاف كارجعوا إذل ا يعرفكم سبيلو كىو الغفور الرحيم. ىيهات

 َعَلْيُكمْ  فَ ُعمَِّيتْ  ِعنِدهِ  مِّنْ  رَْحَمةً  َوآتَاِني رَّبِّيَ  مِّن بَ ي َِّنةٍ  َعَلى ُكنتُ  ِإن َأرََأيْ ُتمْ  قَ ْومِ  يَا قَالَ ﴿
 .(ِ)﴾َكاِرُىونَ  َلَها َوَأنُتمْ  َأنُ ْلزُِمُكُموَىا

 .كاٜنمد  رب العاٞنٌن

 .كصلى ا على ١نمد كآؿ ١نمد األئمة كاٞنهديٌن كسلم تسليمان 
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