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 هذا الكتاب

 :وحيتوي على ما يلي ،حممود احلسين والسيد Xعبارة عن مناظرة بني أنصار اإلمام املهدي 
محد أضية السيد فيه عن قل أقدمه إىل السيد حممود احلسين يس استفتاء ألحد املؤمنني -

 .Xاحلسن رسول اإلمام املهدي 
 .محد احلسنأدعوة السيد  رد السيد حممود احلسين على االستفتاء مكذبا   -
رد الشيخ ناظم العقيلي على رد السيد حممود احلسين مبينا  خطأه يف االستدالل العقائدي  -

 .Xيف قضية اإلمام املهدي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ررا ِا ار ا  ) :X هِ أَبُو َعْبِد الل   قَالَ  َُأا َارُ   ِللارل  ِأ ِا ِرك  اْ رُر وا اا ِِ  ،َلا وااللَِّه َلا يراْرِجُع اْْلاْمرُر وااْل
ر ا واالَ  راَّْرِر ِا ار ا   ،واَلا ِللال  انِرك ُِماََّّر ا ِا ار ا   َِرك ُولْرِ  لاْلةا ُْرْر  ا  ،واَلا  رْ  َراذارُاوا اْل ُُ رَّ َا َِا واِاْ طالُراا  ،واذالِر

َا  ،الَسنانا  أِ  واقااأا راُساُأ اللَِّه  ،طَُّلاا اْْلاْح ااما وا ُْْر ُ  ُه  ى ِمنا الضَّاا َّااٌ  ِمنا اْلعاأال ،اْل  ،واتِذرْ
ْاالاٌ  ِمنا اْلعاثْرراةِ  ر ِ  ،واِضَّااٌء ِمنا اْْلاْح ااثِ  ،واَُاٌر ِمنا الظَْلأا ِ  ،وااْسِت لا ا ُا ٌ  ِمرنا اْل َِْصرأا واُرْشرٌ  ِمرنا  ،وا

ِِرتانِ وا  ،اْلغاااايا ِ  ٌٌ ِمرنا الرَ َْرَّاا ِللارل اْرِةرراةِ  ، راَّااٌ  ِمرنا اْل راُأ ِييرِنُ  ْ  ،وا اراا أا ََِّرِه َا رٌ   ،وا َار اأا ِاحا وامارا 
ُْْر ِ  ِلَلَّ ِللال النَّارِ   .8ص 6ج :، تفسري الربهان106ص 2ج :الكايف( َاِن اْل

 هِولررل النررام  رر مر هرراَرر    ...) :(نننه اهلع)يف رسننالته إىل معاويننة  Xعننن أمننري املننؤمنني 
َلأُا  ال تاب وح يثا   اْلم  ق يأا   تراب ا  ...  ِقر ُا من الرساأ ِو َِل ولَرك ِيَرَا  للرلَ 
ول  ِ َّت   ،َ   قذلت  ِصذت  رشَ   واهت يت  لةظ   ،وحْن يماء هاه اْلم  وسن  َذَّه 

الرررب َلررَّ   لَل  ولررن يرر ياي لَل الِرقرر  وشررا َصررا هرراه اْلمرر  لررن ترر يايوا مررن ا  لَل  عرر ا  
 .020ص 22ج :حبار األنوار( والسام ،سِطا  

ْعُتُه يَنُقولُ  :قَالَ  ،Xَعْن َأِب َجْعَفٍر  ،َعْن زََكرِي ا النن ق اضِ  النَّاُم صااُروا  راْع ا راُساِأ اللَِّه ) :َسَِ
ِل َّ ِا اا ،واماِن اترَّذاعا اْلِعْجلا  Xِ أاْن ِلاِ  ماِن اترَّذاعا هااُرو ا   َاِلكٌّ  وا َا ا ال  َاا  ِلَل  X اْ ُر يا

ُْْر  ا  َاِلكٌّ  ،اْل َا ا ال  َاا  َُأارا يا ُْْر  ا  Xواِل َّ  َاِلكٌّ  ،ِلَل اْل َا ا ال  َاا  َُْثأاا ا يا ِلَل  Xواِل َّ 
ُْْر  ا  ُرجا ال َّجَّاُأ ِلَل ساَّاِجُ  ماْن يُرذا  ،اْل ِْ َُا ِللال ِاْ  يا ِلَُّه لاَّْسا ِمْن ِاحاُ  ياْ  واماْن راَاعا راايا ا  ،اِيُعهُ وا

ا لااُغاتٌ  ُا َاصااِحذُر لاُ    .222ص 28ج :األنوار، حبار 291ص 8ج :روضة الكايف( ضااا
 
 
 
 



ق مرره للررل السررَّ  مةأرراي الةسررنك يسرر أ ََّرره َررن ( مُنرر  شررَّا )اسررتِتاء ِحرر  الأرر منَّن 
 .Xحأ  الةسن رساأ اإلمام الأُ ي ِيَاة السَّ  
 :ويتلاه

حأرر  الةسررن يو  ِي ِلةسررنك َلررل اَلسررتِتاء م ررا ا  يَرراة السررَّ  ري السررَّ  مةأرراي ا
ك  .يلَّل شَر

 :إىل حممود الصرخي استفتاء
 .(دام ظله)َساحة ويل أمر املسلمني السيد حممود احلسين ..  مدعي رسول اإلمام

يف كتب معتربة وصحيحة السند مبجيء ممهدين  ورد كثري من األخبار عن أهل البيت 
لذا ) :282صوغيبة النعماين  ،06ص سلطانه يف بشارة اإلسالمميهدون   قبل دولة اإلمام

 الْائ  الأ ماأ واإلمام الأجُاأ ث  يْام ... وقام قائ  منا  جَّا  ... قام قائ   ِراسا 
 .فهناك قائمون بأمر اإلمام وممهدين له قبل ظهوره ينقلون عنه أي يشاهدونه يف غيبته ،(اخل ...

 .(وما  ثاثَّن من وحش  ... الغام من غَّذ     لُااَل): قال 
ويطلب  Xمن سنة ونصف شخص يدعي بأنه رسول لإلمام املهدي  أكثرظهر قبل 
ومؤيد بأدلة وبراهني قطعية وعلوم غيبية فضال  عن الروايات الدالة  ،محد احلسنأالنصرة له اَسه 

 ،عروف بصدقه وأمانته وغزارة علومهوم ،نه كان طالبا  يف احلوزة ملدة مثانية سنواتأعلما   ،عليه
مخسة من كبار علماء الشيعة إىل املناظرة لتأكيد علومه بأهنا تفوق ما وجد وأهنا من علم  دعاوقد 

ن العلماء ميكن هلم متييز أل ؛أي معجزة خيتاروهنا طلباإلمام فقوبل بالرفض حىت وصل األمر إىل 
آخر األمر املباهلة اقتفاء بسرية أهل البيت  وطلب منهم ،فلم يستجيب أحد ،املعجزة عن السحر

 .ليهلك الكاذب وكان نفس الرد
يف كتاب هناية الغيبة  122يف صفحة ( قدس سره)وجود أدلة من كالم السيد الصدر 

تكون خارجة عن  الصغرى بأنه يوجد من يلتقي يف الغيبة الكربى وينقل عنه أمور بشرط ال
 .القواعد اإلسالمية
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م على مدعي اليماين الكاذب الذي ال ميلك أي دليل عقلي وال نقلي على وقد َسعنا ردك
احملافظات  محد احلسن يف شىتأخذوا يصدقون دعوة سيد أن كثري من الناس أعلما   ...مدعاه 

وأصحاهبم يردون على الزنادقة وامللحدين  فكما كانوا أهل البيت  ،وينشروهنا بني الناس
تنصح ن كان باطال  فيجب أن ترد عليه و إف ،الوحيدة احلقة يف الساحة لدعوةفعليك الرد باعتبارك ا

ن أل ؛صادقا  تأيّده وإرشاد الناس إليه، وال نرضى بالسكوتن كان إو  ،من تبعه بالرجوع إىل احلق
 .لصادقة ال تعرف الصمت كما علمتنااملرجعية ا

ين إو  ،Xورسوله واإلمام ُأمّحل كل من حيجب طالب احلق والباحث عنه املسؤولية أمام اه 
ن هذا أعلما  ب ،كون معذورا  يوم احلسابقنع إال برد السيد حممود احلسين بدليل املقنع ألأال 

 ،خواين املؤمننيإاالستفتاء ليس األول ومل يأت الرد فهذا االستفتاء مصريي بالنسبة يل ولكثري من 
هو عند بقية مكاتب العلماء بينما  فال أريد أن تكون وصوالت اخلمس واحلقوق تأيت باحلال كما

 .هذان الوصالن دليلي على ما أقولو  ،االستفتاء املهم واملصريي ال يصل إىل َساحة السيد
 .والسالم عليكم ورمحة اه وبركاته

محد احلسن إصدارات كثرية أمهها املتشاهبات على جزئني وهي أن لدى أعلما  : مالحظة
 .أو من يتصل هبم املتشابه ال حيكمه إال املعصومني ن أومن العلوم  ،إحكام ما اشتبه

 مهند شياع
 
 
 
 
 
 
 



 :رد السيد حممود احلسين على االستفتاء
 :بسمه تعاىل

ة الوجدانية الثابت بالدليل العلمي والشرعي أن االجتهاد والتقليد هو من املبادئ الفطري :ِوَل  
نه ثابت بالعقل والفطرة أ - الجتهاد والتقليدا - نهاج الواضح، وذكرنا يف املالعقالئية اإلنسانية

، ومن ينكر هذا املبدأ يف القرآن الكرمي والسنة املطهرةوالسرية العقالئية واملتشرعية بالدليل الشرعي 
فإذا كان الشخص املذكور يرفض ويبطل  ،فهو خارج عن العقل والعقالء بل خارج عن اإلنسانية

مية د نقل أمرا  أو حكم حبكم خرج به عن القواعد اإلسالمبدأ االجتهاد والتقليد فهو هبذا ق
 (.2)، وهبذا فهو غري مشمول مبا ذكرته يف االستفتاء عند التسلسل والعقلية العقالئية والفطرية

 ،وما دامت إمكانية الرياء والكذب واخلداع موجودة ،مادامت وسائل التجميل موجودة :ثاََّا  
نه ميكن ألي شخص جعل بعض ظواهر الروايات إ، فشخص ميكن أن يدعيه أيومادام التأويل 
 ،نه ال يثبت الوجودإق عليه ظاهرا  بل وكذبا  وخداعا ، وحىت لو ثبت اإلمكان فميكن أن تنطب

وعلى هذا الفرض  ،والتحقق يف خصوص هذا الشخص دون غريه ممن يثبت اإلمكان حبقه أيضا  
 !!املورد الشرعي ؟فاالحتماالت تكون كثرية وكثرية فعلى من ينطبق 

، فحكام (انيا  ث)أذكرك ونفسي واآلخرين إن الواقع اخلارجي املوضوعي يثبت ما ذكرناه  :ثالثا  
األَساء والكىن واأللقاب اليت وردت يف ( أبنائهم)جعلوا ألنفسهم وأهليهم  بين العباس الطغاة

، فنسمع ونقرأ (وعلى آبائه ات اه وسالمه عليهصلو )الروايات املقدسة حبق اإلمام قائم آل حممد 
وكلها وردت  (...، وحممد وعبد اه... اهلادي واملهدي واألمني واملأمون، السفاح واملنصور و )

ع الناس وإعطاء املشروعية وكان الغرض من سلوك بين العباس هو خدا  Xخبصوص املعصوم 
، وال ننسى واملوعود املنقذ واملصلح واملهدين كل حاكم منهم كان يعترب نفسه هو إ، و حلكمهم

وحتدثوا عن الرايات السود القادمة من املشرق اليت طبقوها  (يا لثارات احلسني)رفعوا شعارات  أهنم
فهل نعطي املربر ألنفسنا أو لغرينا التصديق ببين العباس  ،وأتباعهعلى أِب مسلم اخلراساين 

 !!!؟ وأتباعهمودعاواهم 
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للشرائط وهذا  توجيهاهتم منصبة على الفقيه اجلامعإن وصايا املعصومني و  ،عزيزي :را عا  
ن األصول ترعرع يف أل ؛الفقه وبالتأكيد باألصول أيضا  ، فالكالم خاص بثابت شرعا  وعقال  

وهو أي  ،بل هو العناصر املشرتكة يف عملية االستنباط اليت هي عمل الفقيه ،أحضان الفقه
فإذا كان دليله وأثره العلمي الذي حاجج به األصول كالروح بالنسبة للفقه الذي ميثل اجلسد 

فله احلق يف دعواه ويثبت مصداقية ما يدعي لو ثبت  ماء الفقهاء خبصوص الفقه واألصولالعل
 .ملكلف أرجحية دليله وأثره العلميعند ا

ى نه قادر علإنه صاحب معجزات فأوال خيفى عليك أيها املكلف العاقل النبيه إن من يدعي 
 ، ولتكن القضيةعلم بالفقه واألصول، فعليك مطالبته هبذه املعجزةأنه أة يثبت فيها اإلتيان مبعجز 

، فاطلب منه أن يأيت بالدليل واألثر العلمي الذي يناقش املباين األصولية والفقهية مشلأأوضح و 
إذا كان  Xويثبت األرجحية واألعلمية ويكون هذا األثر العلمي صادرا  من اإلمام املعصوم 

جزة واليت ميكن ، وأنا معك أيها املكلف ننتظر هذه املعصدقا   Xميثل رسول اإلمام  املدعي
اذهب إليه وأعطه فرتة زمنية  ل إليك اجلواب على هذا االستفتاء، وعندما يصمتييزها عن السحر

 .لتحقيق معجزته أو ما تقدر أنت أيها املكلف أشهرشهر أو شهرين أو ستة 
عندنا )، بل املهم هو تربية النفس فالن وكشف حقيقة فالن م ذكر عيوبليس امله :ةامسا  

احلق وأهله  وإتباععلى التفكر والتدبر وانتهاج طريق العلم والعقل للتمييز بني احلق والباطل ( مجيعا  
، ومع هذا أجد من (صلوات اه وسالمه عليه وعلى آبائه)مام احلق وقائده أونصرة قائم آل حممد 

أن يكشف ( ءات والبياناتإذا كان هو نفسه صاحب الندا)ذلك املدعي  طلب منأاملناسب أن 
 خبصوصه حيث كشفت جانبا   أشهرللجميع ويسجل ويصدر الكالم الذي سجلته أنا قبل عدة 

عدم  ، وأخربناهمنسخ مما سجلنا عند بعض املؤمنني ، ويوجدمن حقيقته وبطالن دعواه وادعاءه
ن املدعي لو وصل إليكم وعلم مبا عندكم فهو على أاهم بإصدارها ونشرها بل يف حينها، أخربن

 ...ثر والأوال  أشهراحلق لكن مرت 
 م املتشابه فهي دعوى قدمية حديثة، بدأت منذ السقيفة األوىلودعوى معرفة حك :سايسا  

، ويشنون احلرب Xواستمرت وتستمر حىت يتأول أئمة الضالل القرآن على اإلمام املعصوم 
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، وبعد هذا هل ميكن لعاقل أن لعسكرية واإلعالمية وغريهااالقتصادية وا هلاعليه وبكل أشكا
 .نه حيكم ويعرف حكم املتشابهأعي يصدق بكل من يد

، فمن نه قد ذكر ويف مناسبات عديدةأقد نعت ا ذكرنا أعاله يف النقاط السابقةإن م :سا عا  
ز الدليل واألثر العلمي واتبعه وتابع خلص ه تعاىل وجعل العقل هو القائد واحلاكم واملسيطر وميأ

ة الذهبية وحبوث ما أصدرناه والتزم بالواجبات صدقا  وعدال  وإخالصا  ومنها قراءة حبوث السلسل
عوى املدعي املذكور نه مييز وبكل تأكيد احلق عن الباطل ويتيقن من بطالن دإ، فالسلسلة الوافية

نوار العقلية املفروض تكون حاضرة عند املؤمنني ، فالقواعد الكلية واألصول واأليف االستفتاء
، وال داعي بل ال يصح وال يصلح تعويد النفس تباعهاو الصادقني وهي كافية يف متييز ومعرفة احلق 

ىل غريه من إىل هذا األمر و إر وفاعلية العقل وأنواره اإلهلية، و على السؤال عن كل األمور وإلغاء دو 
ىل غريها من أمور إمتييز الصادق املخلص عن غريه، و متحيص و جعل أنفسنا يف مرحلة اختبار و 

الدعوى وشبيهاهتا  يرجع عدم تصدينا إليها إىل اإلجابة التفصيلة أو التأجيل يف اإلجابة عن هذه
 .من فنت وشبهات

ن مل ختلص إو  ،جتعل العقل هو احلاكم والقائد ن ملإ، أيها املكلف وأنا من املكلفني :ثامنا  
نك إ، فعد معرفته بالدليل واألثر العلمياحلق ونصرته ب إتباعوان مل تعقد العزم على  ،ملالنية والع

ستقع يف الفنت والدعاوى الباطلة اليت تكون ممهدة لوقوعك يف فتنة الدجال فتكون من أنصاره 
، فهل تتبع يصل إىل مستوى سحر الدجال األعورنه ال إفمهما سحر عينك املدعي ف ،وأشياعه
 !!؟ Xلسحره أم تكون مع احلق وإمام احلق الدجال 

 :ذكر هنا ما يفيد اجلميعأو 
خيرج ومعه جنة ونار،  ...ومه الدجال نذر قأنبيا  إال وقد ما بعث اه ) :عن رسول اه  

 ....( وجبل من خبز وهنر من ماء
 ن الدجال يأيت القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون لهإ)... : عن الصادق األمني 

، فينصرف مث يأيت القوم فيدعوهم، فريدون عليه قوله ... فيأمر السماء فتمطر واألرض فتنبت
اخرجي   :ومير باخلربة فيقول هلا ...، لحني ليس بأيديهم شيء من أمواهلمعنهم فيصبحون مم

 رد السيد حممود احلسين على االستفتاء
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 بالسيف فيقطعه جزئني ، مث يدعو رجال  ممتلئا  شابا  فيضربهنحلفتتبعه كنوزها كيعاسيب ال ،كنوزك
 (.... مث يدعو فيقبل ويتهلل وجهه يضحك ،رمية الغرض

يف جبهته تضيء والعني األخرى  ،الدجال عينه اليمىن ممسوحة)... : Xعن إمام املوحدين 
لفه ، بني يديه جبل من دخان، وخخيوض بالبحار وتسري معه الشمس ... وكأهنا كوكب الصبح

خطوة محاره ميل، تطوى له األرض مهال   ... حتته محار أقمر ... نه طعامأبيض يرى الناس أجبل 
 ....( مهال  

ومنهم من ال يتبعه ، دون الساعة اثنان وسبعون دجاال  )... : عن خامت األنبياء واملرسلني 
 ....( إال رجل واحد

على شيعتنا ( لعنة)تنة شد فأإن من يتخذ مودتنا أهل البيت ملن هو ): Xعن اإلمام الرضا 
، واالة أعدائنا ومعاداة أوليائنامب: Xقال  ، مباذا ؟يا ابن رسول اه(: راويال)، فقلت من الدجال

 .(، ومل يعرف مؤمن من منافقاختلط احلق بالباطل واشتبه األمرنه إذا كان كذلك إ
 ،بة للمتقنيوالعاق ،، واحلمد ه رب العاملنيالعلي القدير اهلداية لنا مجيعا  ل اه تعاىل أأس

 .ل حممد وعجل فرجهم والعن عدوهمآمد و وصل اللهم على حم
 حممود احلسين

 
 
 
 
 
 



 :محد احلسنأتقديم السيد 

 
له الطيبني آشرف اخللق أمجعني حممد و أوالصالة والسالم على  ،ب العاملنياحلمد ه ر 

 .الطاهرين
حيتجون على الناس بالقرآن والروايات والرؤيات واإلخبارات  أهل البيت  أتباعكان 

... و ...بكتاب اه حمكمه ومتشاهبه و وسريهتم وعلمهم  ،وشفاء املرضى بإذن اهالغيبية 
ون هذا ليس فريدهم املعاند ،ن الوصية فيهمإو  ،وأحقيتهم إلثبات إمامة أهل البيت  ...و

 .دليل وهذا ليس حبجة
 ،كمصيبتنا باألمس مع الناس  أهل البيت  إتباعومصيبتنا عادت اليوم مع من يّدعون 

ووصية رسول اه !!! فالقرآن ومعرفة حمكمه و متشاهبه وناسخه ومنسوخه ليس حجة عند هؤالء 
ومئات بل  !!!ليست حجة  والنصوص الصحيحة عن أهل البيت !!! ليست حجة  

 !!! ن احلق هاهنا ليست حجةأعند أناس متفرقني تنص على  آالف الرؤيات باملعصومني 
واملعجزة !!!  بية ليست حجةخبارات الغيواإل !!!اه ليس حجة هود عند أولياء والكشف والش

 ...و ...و!!! واملباهلة ليست حجة  !!!ليست حجة بل سحر 
قولون مل يأت ولآلن ي ،ومل يبق إال العذاب ن و جئت بكل ما جاء به األنبياء واملرسل

 ؟ بدليل ومل يأت حبجة
وعندها  ،ة نار جهنم اليت سيصلوهنا حجوال تبقى إال ،فمع هؤالء ال يبقى إال العذاب حجة

ْرُتْ  َل تُرْذِصُرو ا ﴿: سيخاطبهم سبحانه وتعاىل ا ِاْم َِا َاِسْةٌر هااا  .(6)﴾ِا
قرأت هذا الكتاب وهو رد موفق للشيخ ناظم العقيلي على جواب السيد حممود احلسين 

 ه الدعوة يف طياتب السيد حممود احلسين هذفكذّ  ،ةأله فيه سائل عن هذه الدعوة احلقلسؤال س
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َا َااَّبا الَِّاينا ِمْن ﴿ :حجة كالمه دومنا ِل اا ْ  تاْ ِويُلُه َا ُِ  اْل َااَّ ُاا ِ أاا لاْ  ُيِةَّطُاا ِ ِعْلِأِه والاأَّا ياْ ِت
َااِقذاُ  الظَّاِلِأَّنا  ا ا  َّْفا َا َااَْظُْر َا   ْ ُِ   .(6)﴾قراْذِل

يف أصول الفقه، وكأنه ال يعلم  -ا هو تومهه -معجزة وطلب السيد حممود احلسين يف جوابه 
أصول الفقه علم ظين ونظريات ظنية مستندة إىل قواعد وضعها كفرة اليونان وقالوا إهنا  نّ أ

ن عقالء ملا و ، وليت شعري لو كان هؤالء اليونانيمنطقية ال خالف فيها بني العقالءبديهيات 
ُُْ  لاِِك﴿: عرضوا عن األنبياءأ ُُا ا سا ْ  لاعاْأُركا ِلَرَّ ْ  يراْعأا ُِ ، ولو كان دين اه يصاب بعقول (2)﴾راِت

 سبحانه وتعاىل ولكانوا بين آدم الناقصة لصح استدالل كارل ماركس ومن أسس إلنكار وجود اه
هنا بديهيات وأسسوا عليها نظريات أنكروا هبا وجود اه سبحانه أوا قواعد ادعوا ، فقد تبنّ معذورين

 .ل األرضا نصف أهوتعاىل وضلوا وأضلوا هب
ن ظل العقل الذي أودع فيه أ، وظن إلنسان مل يعرف نفسه فتكرب وجتربصل املشكلة إن اأو 

َْساا ا َااَّ ِل َّ اإْلِ ﴿ :نه يستطيع أن يعصم عقله بعقلهأأو  ،عقله معصوم نّ أفتوهم  ،هو عقل تام
ا ووضع نظرية قال إهن( كفرة اليونانها  كما ادعا)، فتوهم بديهية (2)﴾ِاْ  را ُه اْستراْغنال # لاَّاْطغال

 :الناس قبلوها، واه يقول أكثرن أل ؛جمنون أوجاهل  إال، ال خيالفها احلق املبني والصراط املستقيم
ِلْ  ﴿ ِلْ  ُهْ  ِلَلَّ وا ِذَِّل اللَِّه ِلْ  يراتَِّذُعا ا ِلَلَّ الظَّنَّ وا َاْن سا َِك اْْلاْرِض ُيِضَلاكا  ثرارا ماْن  َْ  ُتِطْع ِا

ُرُصا ا  ِْ  .(0)﴾يا
ارُِها ا ﴿ :ويقول ثراُرُهْ  لِْلةااِّ َا َْ ِا ُْاُلا ا ِ ِه ِجنٌَّ   اْل جااءاُهْ   ِاْلةااِّ وا  .(2)﴾ِاْم يرا

فقد  ،حاشاهم من ذلك وصلوات اه عليهم ،ألوصياء حبسب هؤالء جهلة وجماننيفاألنبياء وا
 هم العقالء أهنم، فعند أهل األرض عاقلن الن اجملنون ومَ فليت شعري مَ  ،عاشوا غرباء بني الناس

، فنيب اه ذو الرس مل الغرباء هم العقالء وعند أهل السماء األنبياء  ،جمانني واألنبياء 
 ،هم العقالء العلماء أهنموحبسب نظرهم  ،يصدقه وال واحد من أهل زمانه بل كذبوه بأمجعهم
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علتهم حياربون األنبياء واألوصياء على مدى وهذه هي آفة بين آدم اليت أردهتم يف هاوية جهنم وج
 :بذلك( لعنه اه)العصور ويتهموهنم باجلهل واجلنون وخمالفة العقالء كما أومههم الشيطان 

ُر ماْجُنا ُ ﴿ َِ ِتناا ِلشاا ُا ُْاُلا ا ِاِلَّا لاتااِرَُا  ِل  .(6)﴾وايرا
َاْنُه واقااُلاا ُمعالٌَّ  ماْجُنا ٌ ﴿  .(2)﴾ثُ َّ ترااالَّْاا 
ِنِه واقااأا سااِحٌر ِاْو ماْجُنا ٌ ﴿  .(2)﴾َراترااالَّل ِ ُرَْ
﴿  ْ ُِ َا ماا ِاتال الَِّاينا ِمْن قراْذِل ِل اا  .(0)﴾ِمْن راُساُأ ِلَلَّ قااُلاا سااِحٌر ِاْو ماْجُنا ٌ َا
َاا واقااُلاا ماْجُناٌ  وااْزُيِجرا ﴿ َاْذ ا َا ااَّ ُاا  ُُْ  قراْاُم َُاُح  لا  .(2)﴾َااَّ اْت قراذرْ
َا ِ  ااِهُن واَل ماْجُنا ُ ﴿ :اه يقولو  َاأاا ِاَْتا  ِِنْعأاِت را ِّ ْر  َِّ  .(1)﴾َااا

ال خنتار على  ،ال واه؟  اه وسكان َساواته أم أهل األرض ،فرببكم من تريدون أن نصدق
صدق اه ورسوله هذا ما وعدنا اه ورسوله، فأهل األرض هم  ،ئا  تصديق اه سبحانه وتعاىل شي

 .جملانني على كثرهتم واألنبياء الغرباء هم العقالء على قلتهما
إن ظل العقل الذي عند بين آدم ترد عليه أوهام الشياطني من  :واحلق وال أقول إال احلق

ن من عاصم مييز به احلق فالبد لإلنسا ،األنس واجلن كما يرد عليه احلق من املالئكة والصاحلني
 ِلَلَّ ماِن اْرتاضال ِمْن راُساأُ ﴿ ا  كان العاصم هو اه سبحانه وتعاىلن كان نبيا  أو وصيإف ،ليتبعه

َُ ِمْن  راَِّْن يا  ِِِه راصا ا  َاِ َُّه ياْسُل ْل ْيِه واِمْن ةا ْ  واِاحااطا ِ أاا  #  ا لَّراْعلا ا ِاْ  قاْ  ِا ْرلاُغاا ِرسااَلِت را ُِِّ
َا ايا   ْ  واِاْحصال َُلَّ شاْكُء  ُِ ْي  .( )﴾لا ا

، وال حيلة هلم إال فال عصمة هلم إال باألنبياء واألوصياء  غري األنبياء واألوصياء أما 
 ختبطوا العشواء وخاضوا يف اجلهاالت واألوهام عرضوا عنهم أن إف ،واقتفاء آثارهم إتباعهم
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ْ  ُيْةِسُنا ا ُصْنعا  ﴿ ُُ رَّ العقل والعلم ، وحيسبون جهاالهتم وأوهامهم هي متام (6)﴾واُهْ  ياْةساُذا ا َِا
نكراء عن عقوهلم بأهنا ال X، وكما عرب اإلمام الصادق لكمال وهي الشيطنة واجلهل والنقصوا

، وال تكسب اجلنان وال يعبد بد به الرمحن واكتسبت به اجلنانعُ ن العقل ما أل؛ (2) والشيطنة
 ،اه على خلقهوهو حجة  ،ثر صاحب العقل الكامل املعصوم من اهأواقتفاء  بإتباعالرمحن إال 

 .Xواقتفاء آثاره تكمل العقول وتعصم بفضل اه وفضله  وبإتباعه ،وال يكون إال نيب أو وصي
ِِْر لاُ ْ  ُذَُا اُ ْ  وااللَُّه غاُِاٌر ﴿ َااتَِّذُعاَِك ُيْةِذْذُ ُ  اللَُّه وايراْغ ْنُتْ  ُتِةَذا ا اللَّها  ُقْل ِلْ  َُ
 .(2)﴾راِحَّ ٌ 

حجة اه  إتباعدعه ابن آدم اجلواهر من العلم واملعرفة باه واحلق من إن أو  ،فهذا ظل العقل
لسابعة متام العقل يف السماء ا إىلواقتفاء أثره ارتقى به يف ملكوت السماوات الست حىت يصل 

 .سبحان اه إن وعد رِب كان مفعوال   ،الكلية فيكون من املقربني
، وقليلون هم الذين يطعمون أرواحهمومع األسف كل الناس يعملون إلطعام أجسادهم 

م الذين يهتمون ملعرفة وقليلون ه ،نفسهمعرفة احلقيقة ويهتمون للدنيا وألالناس ال يهتمون مل وأكثر
وقليلون يصلون  ،ل للحقيقةقل الذين يعملون للوصو أو  ،قل منهم الذين يعرفون احلقيقةأو  ،احلقيقة

 .للحقيقة
العامل الفاضل والويل الناصح آلل ( حفظه اه)عقيلي ل اه أن يكون الشيخ ناظم الأوأس

 مستندا  إىل كتاب اه وسنة النيب الكرمي حممد  ،قد وفق يف هذا الرد إلظهار احلق حممد 
 .وأهل بيته األطهار 

ن حيارب أاحلق وخيضع للحق ويتبع داعي احلق، و وأرجو من السيد حممود احلسين أن يسمع 
تاُه ِمْن ﴿ داعي األنا( نه اهلع)األنا وخيزي الشيطان  ْْ لا تاِنك ِمْن َااُر واةا ْْ لا ٌر ِمْنُه ةا َّرْ قااأا ِاَاا ةا

 .(0)﴾ِلَّنُ 
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 ،، فال يشرك نفسه مع من ظلمناإىل يومنا هذا فنحن قوم قد ظلمنا منذ أن قبض نبينا 
 .ل عليناا وينكرنا ويقاتلنا ويتأوّ وال يكون ممن يدعو إىل حقن

وقطعة من  ،Xوذخرية من إبراهيم  ،وأعوذ باه من األنا بقية من نوح فإن تنصفوين فأنا
وأمي  ،أِب علي املرتضى .ونور من حممد املصطفى  ،Xوبشارة عيسى  ،Xطور موسى 

و  ،، أنا بقية من آل حممد جتري يف عروقي ودماء احلسن واحلسني  ،فاطمة الزهراء 
، أنا رمحة اه Xدرع داوود و  ،وجنمة الصبح ،أنا طالع املشرق، (6)﴾َاِايٌر ِمنا الَنُاِر اْْلُولال﴿

 .ونقمة اه على الكافرين ،باملؤمنني
ن إف .بني يدي عذاب شديد بشريا  ونذيرا   Xأرسلين أِب اإلمام حممد بن احلسن املهدي 

رب كما من الص ر  يعلم اه أين صربت على أمٍر أم وحىت ،صرب حىت يأذن الرمحن يف أمريأتنكروين 
صرب من أيوب أنه أه ورسله ؤ  ومالئكته وأنبياحىت شهد اه Xفطاملا صرب أِب  ،صرب آبائي 
X  زهد من عيسى أوX. 

ة ربه مقعد ويل أنا العبد الفقري لرمح Xن له إف ،وأغناين عما يف أيديكم Xوما أغناه 
، لدنيا وغدا  يف القيامةيف هذه ا ، وقد بعثين ألنقذكم من النار املستعرةصدٍق عند مليٍك مقتدر

وسيندم غدا  من يساوي نفسه اليوم بآل  ،بعد استصراخكم إياه واستغاثتكم به مساء  وصباحا  
 .وسأقف بني يدي حكم عدل وتقفون ونعم احلكم اه واملوعد القيامة ،والت حني ندم ،حممد

ُْاُأ ياا لاَّْتاِنك اتَّ ﴿ ْيِه يرا َالال يا ا  .(2)﴾ساِذَّا   ِاْاُت ماعا الرَُّساأِ يراْاما يراعاَض الظَّاِلُ  

 أمحد احلسن
 Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

 ق.  هـ 3411/ ربيع األول/ 3
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 املقدمة

 .ينل بيته الطيبني الطاهر آة والسالم على أشرف اخللق حممد و والصال ،احلمد ه رب العلمني
ُجارا  ﴿ :قال تعاىل ُْ ُْْر  ا ما ا اْل ُاوا هااا ِا  .(6)﴾واقااأا الرَُّساُأ ياا رابِّ ِل َّ قراْاِمك اتَّ

َارِيٌا ِمنا الَِّاينا ُِوُتاا اْلِ تاابا  ﴿ ْ  َراذااا  ُُ ْنِ  اللَِّه ُمصا ٌِّق ِلأاا ماعا َِ والاأَّا جااءاُهْ  راُساٌأ ِمْن 
ُُارِ  ُُْ  َل يراْعلاُأا ا َِتاابا اللَِّه وارااءا ُظ رَّ  .(2)﴾ِهْ  َا َا

َّرِّنُرنَُّه لِلنَّاِم واَل تاْ ُتُأاَاُه َراناذاُاوُه وارااءا ﴿ ِلْذ ِاةااا اللَُّه ِمَّثااقا الَِّاينا ُِوُتاا اْلِ تاابا لاتُذرا  وا
َاِذْئسا ماا ياْشتراُرو ا  نا  قاِلَّا   ُُارِِهْ  وااْشتراراْوا ِ ِه ثاأا  .(2)﴾ُظ

َه سَّ تك َلَّ   لو ) :راض هذه األمة عن اإلمام والقرآنيف وصف إع Xني قال أمري املؤمن
من ال اب  َِثر، وَل ظُر من الذاللِزما  لَّس ََّه شَّئا  ِةِل من الةا، وَل من  ع ي 

 ،ن ال تاب لذا تلك حا تاوتهولَّس  َن  ِهل ذلَ ال ما  سلع  ِ ار م!! َلل ا  ورساله 
َرف من ِالذاي شكء َِ ر من الأعروف وَل ، وَل َك هَِا منه لذا حرف َن مااضعِوَل 

هله لري ا  منَِّا  ألته، وتناساه حِظتهْ  َذا ال تاب حا ، َالأن ر ، َال تاب يامئُا ِو
هله َك ذلَ ا!!    َك لريا واح  َل ي ويُأا م وى  وصاحذا  مصطةذا ل ما  َال تاب ِو

َاجتأع الْام َلل  ،  اجتأعالو  لُ ى  الضال  َل تااَا اْل ؛َك النام ولَّسا ََُّ  ومعُ 
َل  يذا َن ه   !   ،َ  َُ  ِئأ  ال تاب ولَّس ال تاب لمامُالجأاَ الِرق  واَترقاا َن 

ا  منه لَل اسأه ل مثل!! َل ةطه وز ره ل، وَل يعَر وسأاا   ومن قذل ما مثلاا  الصالةَّنَ 
 .(0) (َْا   السَّئ   ص قُ  َلل ا  َري  وجعلاا َك الةسن

                                                           
 .97: الفرقان - 
 . 7 : البقرة - 
 .22 : آل عمران -9
 .  ص  ج: نهج البالغة - 
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َْسا ِلَلَّ ﴿ :ادته، قال تعاىللق اه تعاىل اخللق وأمرهم بعبخ ُت اْلِجنَّ وااْْلِ لاْْ  واماا ةا
اخللق كيفية العبادة والوصول إىل رضا اه  اوبعث إليهم األنبياء والرسل لكي يعلمو  .(6)﴾لَّراْعُذُ و ِ 

ْ  ِلْ  َا ﴿ :، قال تعاىل8تعاىل وكمال توحيده  ُُ ْ  ُرُسُل ُُ ْةُن ِلَلَّ  اشاٌر ِمثْرُلُ ْ  والاِ نَّ اللَّها قاالاْت لا
َالال اللَّ  ا ا لاناا ِاْ  َاْ تَّاُ ْ  ِ ُسْلطااُ  ِلَلَّ  ِِ ْذِ  اللَِّه وا ذااِيِه واماا َا َِ َالال ماْن ياشااُء ِمْن  ِه ياُأَن 

ِل اْلُأْ ِمُنا ا  ََّ  .(2)﴾َراْلَّاترااا
أنزل اه تعاىل  X فداود ،عن طريق السماء وكان األنبياء والرسل يشرعون األحكام والسنن

 ،نزل اه تعاىل عليه اإلجنيلأ Xوعيسى  ،نزل اه تعاىل عليه التوراةأ Xوموسى  ،عليه الزبور
، فاحلجة يف كل زمان البد أن تكون إهلية وليس من وضع نزل اه تعاىل عليه القرآنأ وحممد 

 .ةمأو أئ البشر حىت لو كانوا أنبياء أو رسال  
ناا  راْعضا اْْلاقااِويلِ ﴿ :قال تعاىل َالاَّرْ ْااَّأا  ْاَاا ِمْنُه  ِاْلَّاِأَّنِ #  والاْا ترا اةا ثُ َّ لاْاطاْعناا ِمْنُه #  ْلا

 .(2)﴾اْلااتَّنا 
ِرجا النَّاما ِمنا الظَُلأااِت ِللال الَناِر  ِِ ْذِ  را ِّ ﴿ :وقال تعاىل ِْ َا لُِت ْر اْلنااُه ِللاَّْ َِتااٌب َِا ُِْ  الر 

 .(0)﴾ِللال ِصرااِط اْلعا ِيِ  اْلةاِأَّ ِ 
َِتااٌب ماْعُلامٌ ﴿ :وقال تعاىل ا   .(2)﴾واماا ِاْهلاْ ناا ِمْن قراْرياُ  ِلَلَّ والاُا
َالال ﴿ :وقال تعاىل َّ ا   ُِ َا شا ناا ِ  ْ  واِجئرْ ُِ ُِِس ْر ْ  ِمْن َِا ُِ َالاَّْ َّ ا   ُِ َِك َُلِّ ُِمَُّ  شا عاُث  وايراْاما َراذرْ

َّااَا  ِلُ لِّ شاْكُء واُه ى  واراْحأا   واُ ْشراى لِْلُأْسِلِأَّنا هاُ َلِء وا  َا اْلِ تاابا تِذرْ َالاَّْ  .(1)﴾َرا َّْلناا 
زل من تسبق مبعثه حياججهم بكتاهبم املنفكل نيب عندما يريد أن حياجج أتباع الشريعة اليت 

قال  ،Xت على موسى حاجج اليهود بالتوراة اليت نزل Xفمثال  نيب اه عيسى  ،اه تعاىل

                                                           
 .16: الذاريات - 
 .  : إبراهيم - 
 .6  –   : حاقةال -9
 . : إبراهيم - 
 . :الحجر -1
 .23: النحل -6
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قا  ِلأاا  راَّْنا يا ايَّ ﴿ :تعاىل ََِّسال اْ ُن ماْريا ا ياا  اِنك ِلْسرائَّلا ِلِّك راُساُأ اللَِّه ِللاَُّْ ْ  ُمصا ِّ ِلْذ قااأا  وا
 .(6)﴾ِمنا الترَّْارااةِ 

ََِّسال  ِاْلذراَّرِّنااِت قااأا قاْ  ِجْئُتُ ْ   ِاْلِةْ أا ِ ﴿ :وقال تعاىل واِْلُ راَِّّنا لاُ ْ   راْعضا  والاأَّا جااءا 
ُْاا اللَّها واِاِلَُّعا ِ  َااترَّ ََِِّه  ُِا ا  تاِل ِْ  .(2)﴾الَِّاي تا

نااُهُ  ﴿ :قال تعاىل ،حاجج علماء اليهود والنصارى بالتوراة واإلجنيل وحممد  الَِّاينا  تراَّرْ
َارِيْا   ِل َّ  أاا يراْعِرَُا ا ِا ْرنااءاُهْ  وا ُُْ  لاَّاْ ُتُأا ا اْلةااَّ واُهْ  يراْعلاُأا ا  اْلِ تاابا يراْعِرَُاَاُه َا  .(2)﴾ِمنرْ

َِك الترَّْارااِة ﴿: وقال تعاىل ُهْ   ْن ا َِ الَِّاينا يراتَِّذُعا ا الرَُّساأا النَِّذكَّ اْْلُمِّكَّ الَِّاي ياِجُ وَاُه ماْ ُتا ا  
َِْجَّلِ   .(0)﴾وااْْلِ

ََِّسال اْ ُن ماْريا ا ياا  اِنك ِلسْ ﴿ ِلْذ قااأا  قا  ِلأاا  راَّْنا يا ايَّ وا رائَّلا ِلِّك راُساُأ اللَِّه ِللاَُّْ ْ  ُمصا ِّ
ا ِسْةٌر ِمنا الترَّْارااِة واُمذاشِّرا  ِ راُساُأ ياْ ِتك ِمْن  راْعِ ي اْسُأُه ِاْحأاُ  َرالاأَّا جااءاُهْ   ِاْلذراَّرِّنااِت قااُلاا هااا 

 .(2)﴾ُمِذَّنٌ 
وا  لا ثنَّت لك الاساية لْضَّت  َّن ِهل ) :عناهما منه قال أ Xوينقل عن اإلمام علي 

 .(1) ( تاراتُ  و َّن ِهل اإلَجَّل   َجَّلُ  و َّن ِهل الْر    ْر َُ  التاراة
( نه اهلع)حتج على علماء اليهود والنصارى يف جملس املأمون اعندما  Xواإلمام الرضا 

حيتج على أهل  X، وأيضا  تواترت األخبار على أن اإلمام املهدي حتج عليهم بالتوراة واإلجنيلا
نه يدعو إىل املناظرة إو  ،التوراة بتوراهتم وعلى أهل اإلجنيل بإجنيلهم وعلى أهل القرآن بقرآهنم

، وأحد فقرات خطبة اإلمام املهدي لسوء عليه القرآن ويقاتلونه عليهبالقرآن الكرمي فيتأول علماء ا
X تاب ا  َ َا ...) :عند قيامه  .( ) (... ِولل النام   تاب ا  من يةاجنك َكَ 

                                                           
 .6: الصف - 
 .69: الزخرف - 
 .6  : البقرة -9
 .12 : األعراف - 
 .6: الصف -1
 .يق محمد باقر االنصاري، تحق 99ص: كتاب سليم بن قيس -6
 .22 ص: لنعمانيلغيبة ال -2
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 .(6) (.. َتا َ والْائ    ينَ  لللاللُ  اجعله ال اَك . .) :وورد يف دعاء االفتتاح الشهري
: Xيف رواية طويلة يشرح فيها حال بعض أصحاب اإلمام املهدي  Xوعن الصادق 

ما الأةتج   تاب ا  َلل الناصب من سرةس َرجل َارف يلُأه ا  معَر  ... ) ِو
اََّثذت  هحاج  َل لِح  من الأِالَِّن  الْر   َا يذْل تاب ا  ِمَر  .(2) (... َكَ 

حيتج على املسلمني  Xن اإلمام املهدي أن الكتب السماوية هي احلجة القاطعة و أفقضية 
 .كرمي تعد من املسلمات والبديهياتبالقرآن ال

 Xهدي محد احلسن عندما أعلن عن نفسه بأنه مرسل من اإلمام املأذا ما فعله السيد وه
حيث حتدى علماء املسلمني باملناظرة يف القرآن الكرمي وقد أحجم القوم عن  ،إىل الناس كافة

 .بالرد عليه ومل جيدوا حيلة لذلك إجابته وأنزل هلم تفسري املتشاهبات وحتداهم
صدر استفتاء  يكذب فيه السيد أد ولكن من املضحكات املبكيات أن السيد حممود احلسين ق

 X، ويذكر يف ذلك االستفتاء املبعثر أن اإلمام املهدي بدون حجة وال برهان محد احلسنأ
ن املعجزة الوحيدة اليت ميكن أن مييزها عن السحر هي فقط أو  ،(أصول الفقه)حياجج بعلم 

تأييد القرآن والسنة هذا العلم الذي هو ظين ومستند إىل قواعد عقليه وجمردا  عن  ،(أصول الفقه)
 !!!املطهرة 
 :ه القضية فقال لنا بعد كالم طويله يف كربالء يدعى الشيخ عباس هبذئنا ناظرنا أحد وكالوإ

يقصد هبذا ( حنن يهود) :احلديث وعندما أفحمته احلجة قال ويف هناية ،(حنن قرآننا أصول الفقه)
 !!!نفسه 
من  ليك أيها القارئ املنصف هذا الرد على فتوى السيد حممود احلسين بالدليل الواضحإو 

 .القرآن والسنة املطهرة
وأحتدى السيد حممود احلسين أن يرد على هذا الكتاب أو أن يذكر  .. وأحتدى .. وأحتدى

 .(علم أصول الفقه)جج املسلمني بن حيا Xاإلمام املهدي  ولو رواية واحدة تدل على أنّ 

                                                           
 .127ص: مصباح المتهجد للطوسي - 
 .169ص: دالئل االمامة - 
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ذي ال يفارقه وصاحبه ال ،وما ابتغيه من هذا اجلهد املتواضع هو الدفاع عن القرآن الكرمي
ة عن طريق القرآن ، وتفنيد اآلراء الباطلوهداية هذه األمة إىل طريق احلق ،Xاحلجة بن احلسن 

 ن يعيذين منأو  ،هذا العمل خالصا  لوجهه تعاىل ، سائال  اه تعاىل أن جيعلوالسنة املطهرة
عا  لنصرة ذخر األنبياء ن يأخذ بأيدينا مجيأن أكون سببا  يف هداية املؤمنني، و أو  ،وساوس الشياطني

 (.روحي ملقدمه الفداء)واملرسلني اإلمام املهدي 
 .، والسالم على من اتبع اهلدى وخاف عواقب الردىواحلمد ه رب العاملني

 ناظم العقيلي                                                                                                                                                                      
 ق. هـ  3411/ ربيع األول/ 9

 النجف األشرف                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
ديّان  ،اإلصباحفالق  ،مسخر الرياح ،جمري الفلك ،مالك امللك ،احلمد ه رب العاملني

وترجف األرض  ،احلمد ه الذي من خشيته ترعد السماء وسكاهنا .رب العاملني ،الدين
 .ومتوج البحار ومن يسبح يف غمراهتا ،وعّمارها

يأمن من ركبها ويغرق  ،لى حممد وعلى آل حممد الفلك اجلارية يف اللجج الغامرةع اللهم صل  
 .والالزم هلم الحق ،تأخر عنهم زاهقوامل ،املتقدم هلم مارق ،من تركها

 :أواًل
الثابت بالدليل الشرعي إن مبدأ االجتهاد والتقليد هو من املبادئ ) :قاأ السَّ  الةسنك

 .(... اإلنسانيةوالوجدانية العقالئية  الفطرية
الدليل  -يكون الدليل العقلي أحد أدلته  الذي -االجتهاد عند األصوليني  نّ إ :ويري َلَّه

وهذا ما صرح به كثري من . ليل شرعي قطعي السند والداللة قطعليه عقلي فقط وال يوجد عليه د
 .ملوضوعآراء العلماء خبصوص هذا ا ، وسنذكر بعضن أنفسهمو الشيعة ومنهم األصولي ءعلما

 :وسنضطر لإلطالة ألمهية الكالم
x يعقوب الكليين صاحب كتاب الكايف قول احملدث اخلبري ثقة اإلسالم حممد بن: ( ...

، ومعرفة قتبسه العاقل، والتمسه املتدبر الفطن، وسعى له املوفق املصيب، العلم بالدينافأحق ما 
مره وهنيه وزواجره وآدابه، إذ كانت ا استعبد اه به خلقه من توحيده، وشرائعه وأحكامه، وأم

، والشرط من اه جل ذكره والتكليف الزما ، والعمر يسريا ، والتسويف غري مقبول ،احلجة ثابتة
يكون املؤدي هلا حممودا  عند ، لا مجيع فرائضه بعلم ويقني وبصريةفيما استعبد به خلقه أن يؤدو 

وال  ،ؤدي بغري علم وبصرية، ال يدري ما يؤديألن الذي ي ؛ربه، مستوجبا  لثوابه، وعظيم جزائه
، ألن املصدق ال مل يكن على ثقة مما أدى، وال مصدقا   يدري إىل من يؤدي، وإذا كان جاهال  

، ألن الشاك ال يكون له من مبا صّدق به من غري شك وال شبهة يكون مصدقا  حىت يكون عارفا  
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ِلَلَّ ماْن ﴿ :8، وقد قال اه العامل املستيقنمثل ما يكون من الرغبة والرهبة واخلضوع والتقرب 
ُِ ا  ِاْلةااِّ واُهْ  يراْعلاُأا ا   .(6)﴾شا

، هادة مقبولة لعلة العلم بالشهادة، ولوال العلم بالشهادة، مل تكن الشهادة مقبولةفصارت الش
عمله، يف الشاك املؤدي بغري علم وبصرية، إىل اه جل ذكره، إن شاء تّطول عليه فقبل واألمر 

ال يكون  ، كييؤدي املفروض بعلم وبصرية ويقني ألن الشرط عليه من اه أن ؛وإن شاء رد عليه
ٌر ﴿ :فقال تبارك وتعاىل ،ممن وصفه اه َّرْ َاِ ْ  ِاصاا اُه ةا َالال حاْرُف  واِمنا النَّاِم ماْن يراْعُذُ  اللَّها 

ْالابا  ناٌ  اَْر َِترْ ِلْ  ِاصاا راْتُه  ُِْسرااُ  اْلأا ا َّ ِ ِه وا َا ُهاا اْل ِه ةاِسرا الَ َْرَّاا وااْرِةراةا ذاِل ُِ َالال واْج
، ذلك صار خروجه بغري علم وال يقني، فلان داخال  فيه بغري علم وال يقنيألنه ك ؛(2)﴾اْلُأِذَّنُ 

ِعه ليأاَه: )Xوقد قال العامل  َّه  غَّر ، ومن يةل َمن يةل َك اإليأا   عل  ثذت ََّه َو
أ  .(ا يةل ََّهَل  ةرج منهَ 

تاب ا  وسن  َذَّه صلاات ا  َلَّه و له زالت الجذاأ : )Xوقال  من ِةا يينه منَ 
 .(أيينه من َِااه الرجاأ ريته الرجاومن ِةا  ،قذل ِ  ي وأ

ا من الْر   ل  يتن ب الِتن من ل  يعرف: )Xوقال   .(ِمَر
 واملذاهب املستشنعة اليت قد ،دهرنا بثوق هذه األديان الفاسدةوهلذه العلة انبثقت على أهل 

وأن  ، فمن أراد اه توفيقهوذلك بتوفيق اه تعاىل وخذالنه ،استوفت شرائط الكفر والشرك كلها
، سبب له األسباب اليت تؤديه إىل أن يأخذ دينه من كتاب اه وسنة نبيه يكون إميانه ثابتا  مستقرا  

، ومن أراد اه يف دينه من اجلبال الرواسي أثبت، فذاك ه عليه وآله بعلم ويقني وبصريةصلوات ا
قليد سبب له أسباب االستحسان والت -نعوذ باه منه  -خذالنه وأن يكون دينه معارا  مستودعا  

اء اه تبارك وتعاىل أمت إميانه، وإن شاء سلبه ، فذاك يف املشيئة إن شوالتأويل من غري علم وبصرية
ا رأى  ألنه كلم ؛مؤمنا  ويصبح كافرا  ، أو ميسي مؤمنا  وميسي كافرا  ، وال يؤمن عليه أن يصبح إياه

 .انتهى (2) (...لما رأى شيئا  استحسن ظاهره قبله، وككبريا  من الكرباء مال معه

                                                           
 .26: الزخرف - 
 .  : الحج - 
 .من مقدمة الكتاب   ص  ج: أصول الكافي -9
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 ،وهو معروف بالعلم والورع والتقوى، (ثقة اإلسالم)كليين هو املسمى بن إن الشيخ ال :ِقاأ
علي بن  Xنه عاصر السفري الرابع لإلمام املهدي إ وهو معاصر لزمن النصوص الشرعية أي

. ومتييز اخلطأ والصواب فيكون هو أدق يف معرفة طريق أهل البيت  ،Xحممد السمري 
هو أوثق الكتب األربعة اليت تعترب الركيزة األساسية ( الكايف)ن كتابه املعروف بن أومن املعلوم 

أهل احلقد أحد على الطعن يف وثاقته إال إذا كان من  ؤوال جير  ،(أيدهم اه تعاىل)ملذهب الشيعة 
ثنوا على صحة روايات كتاب الكايف هو احملقق النائيين أ، وأحد الذين والتعصب ضد احلق وأهله

 .(...املناقشة يف سند روايات الكايف حرفة العاجز) :حيث قال ما معناه ،(رمحه اه)
x وسائل )ر العاملي صاحب سن احلقول احملدث املتبحر احملقق الشيخ حممد بن احل
حيث قال بعد ذكره للروايات املتواترة اليت تنص على عدم جواز العمل بالرأي واالجتهاد  (:الشيعة

ا  من الُِْاء، صائنا  لنِسه ...) :وبعد ذكره للرواية اليت تقول الِا  ، حاَظا  ل ينه مَِ ما منَ 
لُ ، وذلَ َل ي ا  لَلَلل هااه، َللعاام ِ  يْل وه  .(...   عض َُْاء الشَّع  َلَ 

التقليد املرخص فيه هنا إمنا هو قبول الرواية ال قبول : أقول: )ق على هذه الرواية بقولهفعلّ 
وقد وقع التصريح  الرأي واالجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك ال خالف فيه، وال ينايف ما تقدم

، على أن هذا احلديث ال جيوز مواضعث وفيما تركناه منه يف عدة بذلك فيما أوردناه من احلدي
، ظين السند واملنت ألنه خرب واحد مرسل ؛اد عليه يف األصول وال يف الفروععند األصوليني االعتم

 (6) (على التقية ، ومع ذلك حيتمل احلملعندهم، ومعارضه متواتر، قطعي السند والداللة ضعيفا  
 .انتهى
x  اْلغااُوو ا ﴿ :يف تفسريه عند قوله تعاىل إبراهيمعلي بن  ُ ُُ قال ): قال ،(2)﴾واالَشعارااُء يراتَِّذُع

اا ما ِمر ا َ لت َك الاين غَّ: Xأبو عبد اه  يت  شاَرا  ، ولروا يين ا  وتَر  ن هل ِر
إىل أن  -  آرائُ  َتذعُ  النام َلل ذلَ يينا  ( وضعاا)، لَأا َنل  ُ  الاين قط يتذعه ِح 

                                                           
 .31ص 2 ج: وسائل الشيعة - 
 .   : عراءالش - 
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ر  أ مةأ   :-قال َاِأُلاا ِلَلَّ الَِّاينا  ﴿: وشَّعتُ  الأُت ين َْاأ ث  َذ ماُناا وا
 .(2) (... (6)﴾.. الصَّاِلةاات

x  ( الغيبة)بن جعفر الكاتب النعماين صاحب كتاب  إبراهيمتعليق الشيخ اجلليل حممد بن
مث أعجب من هذا ... : )قياس واالجتهادم على أصحاب الرأي وال 6 9 هـ 210املتويف سنة 

ء من صغري الفرائض وكبريها ودقيق  ن علم كل شي القرآادعاء هؤالء الصم العمي أنه ليس يف
جيدوه فيه احتاجوا إىل القياس واالجتهاد يف الرأي والعمل  أهنم ملا ملو  ،األحكام والسنن وجليلها

أطلق هلم ما والزور بأنه أباحهم االجتهاد و  الكذب افرتوا على رسول اه و  ،يف احلكومة هبما
َا اْلِ تابا تِْذَّاَا  ِلُ لِّ شاكْ ﴿ :اه يقولجبل و  بن ادعوه عليه لقوله ملعاذ َالاَّْ  .(2)﴾ءُ  واَرا َّْلنا 

َِك اْلِ تاِب ِمْن شاكْ ﴿: ويقول  .(0)﴾ءُ  ما َرارَّْلنا 
َِك ِلماُم ُمِذَّنُ  واَُلَّ شاكْ ﴿: ويقول  .(2)﴾ُء ِاْحصاَّْناُه 
َِتا ا   واَُلَّ شاكْ ﴿: ويقول  .(1)﴾ُء ِاْحصاَّْناُه 
 .( )﴾ْ  ِاتَِّذُع ِلَلَّ ما يُاحل ِللاكَّ قل لِ ﴿ :ويقول
ْر اأا اللَّهُ ﴿ :ويقول ُُْ  ِ أا َِا نرا  .(8)﴾واِاِ  اْحُ ْ   راَّرْ

مجيع ما حيتاج إليه من أمور الدنيا واآلخرة وأحكام الدين وفرائضه وسننه و  فمن أنكر أن شيئا  
فهو راد  (9)﴾ءُ  َّاَا  ِلُ لِّ شاكْ تِذْ ﴿ :يف القرآن الذي قال اه تعاىل فيه أهل الشريعة ليس موجودا  

 .مفرت على اه الكذب وغري مصدق بكتابهعلى اه قوله و 

                                                           
 .2  : الشعراء - 
 .1  ص  ج: تفسير القمي - 
 .23: النحل -9
 .92: األنعام - 
 .  : يس -1
 .3 : النبأ -6
 .17: األنعام -2
 .3 : المائدة -2
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أئمتهم الذين يقتدون هبم يف أهنم ال جيدون ذلك يف ولعمري لقد صدقوا عن أنفسهم و 
بل خص  ،ال رسوله هلم فيه نصيبا  ن أهله وال ممن أويت علمه وال جعل اه و ألهنم ليسوا م ؛القرآن

دل عليهم الذين أمر مبسألتهم ليدلوا على الذين آتاهم العلم و  لعلم كله أهل بيت الرسول با
وا لاْا ﴿: يف قوله 8و لو امتثلوا أمر اه . ترامجتهموضعه من الكتاب الذي هم خزنته وورثته و 

ُُْ  لاعاِلأاُه الَِّاينا ياسْ  ِللل ُِوِلك اْْلاْمِر ِمنرْ ُُ ْ راَيوُه ِللال الرَُّساِأ وا ْنِذطُاَاُه ِمنرْ  .(6)﴾ترا
ْنُتْ  َل تراْعلاُأا ا ﴿ :ويف قوله ِر ِلْ  َُ َْ  ،ألوصلهم اه إىل نور اهلدى .(2)﴾َاْسئراُلاا ِاْهلا الاِّ
سقط االختالف الواقع و  ،س واالجتهاد بالرأيأغناهم عن القياو  ،مل يكونوا يعلمون وعّلمهم ما

الكذب أنه أطلقه  يدعون على النيب ونه بينهم و كام الدين الذي يدين به العباد وجييز يف أح
ْنِ  غاَِّْر اللَِّه لاااجاُ وا وا ﴿: عزيقول جل و  ،وأجازه والقرآن حيظره وينهى عنه حيث َِ ا ا ِمْن  لاْاَ 

ِثَّرا    .(2)﴾ََِِّه اْةِتاَا  َا
ِارَُّقاا وا َل تاُ ا وا ﴿: ويقول الَِّاينا ترا  .(0)﴾ُهُ  اْلذراَِّّناتُ اْةترالاُِاا ِمْن  راْعِ  ما جاءا َُاا َا
َْتاِصأُ وا ﴿: ويقول ْذِل اللَِّه جاِأَّعا  وا ا ِارَُّقاااا ِ ةا  .(2)﴾َل ترا

ين هو الفرقة يف الدوآيات اه يف ذم االختالف والفرقة أكثر من أن حتصى واالختالف و 
ظره حي 8كتاب اه أنه أطلقه وأجازه افرتاء عليه و  يّدعون على رسول اه الضالل وجييزونه و 

ِارَُّقاا وا َل تاُ ا وا ﴿: ينهى عنه بقولهو  الَِّاينا ترا  .انتهى كالمه أعلى اه مقامه .( )( (1)﴾اْةترالاُِااَُاا َا
 .لميذ ثقة اإلسالم الكليين وكاتبهنه تأوالشيخ النعماين مشهور بالوثاقة ويكفيه فخرا  

x  (الفوائد املدنية) ابادي صاحب كتابسرت االقول احملدث اخلبري العالمة مال حممد أمني ،
، ومرة يوم أجريت القواعد ، مرة يوم تّويف النيب وباجلملة وقع ختريب الدين مرتني) :حيث قال

                                                           
 .29: النساء - 
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. ية احلديث ويف أحكامنا وأحاديثناواالصطالحات اليت ذكرها العامة يف الكتب األصولية ودرا
ي، ويقولون قول امليت  قولون جبواز االختالف يف الفتاو وناهيك أيها اللبيب أن هذه اجلماعة ي

حاأ للل يام    حاأ مةأ  ل"األخبار عن األئمة األطهار بن  ، مع انه تواترتكامليت
 .(6) ("وحرامه حرام للل يام الَّْام  ،الَّْام 
x  وينقل لنا السيد الشهيد حممد باقر الصدر آراء علمائنا املتقدمني حول االجتهاد

وتتبع كلمة االجتهاد يدل على أن الكلمة محلت هذا ... ) :عتماد على الدليل العقلي قائال  واال
فالروايات املأثورة عن أئمة  ،املعىن وكانت تستخدم للتعبري عنه منذ عصر األئمة إىل القرن السابع

تذم االجتهاد وتريد به ذلك املبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكري الشخصي  أهل البيت 
احلملة ضد هذا املبدأ الفقهي دور التصنيف يف عصر ، وقد دخلت احلكم درمصامن  مصدرا  

للتعبري عن  تستعمل كلمة االجتهاد غالبا   ، وكانت احلملةوالرواة الذين محلوا آثارهم األئمة أيضا  
، فقد صنف عبد اه بن عبد الرمحن الزبريي  للمصطلح الذي جاء يف الروايات ذلك املبدأ وفقا  

وصنف ، "د على أصحاب االجتهاد والقياسعون على األوائل والر االستفادة يف الط"أَساه  با  اكت
الرسول الرد على من رد آثار "يف املوضوع بإسم كتاب  هالل بن إبراهيم بن أِب الفتح املدين كتابا  

منه إَساعيل بن علي بن  ، وصنف يف عصر الغيبة الصغرى أو قريبا  "وأعتمد على نتائج العقول
، كما نص على ذلك  رد على عيسى بن أبان يف االجتهاديف ال  كتابا  إسحاق بن أِب سهل النوخبيت

 .لرجال يف ترمجة كل واحد من هؤالءكله النجاشي صاحب ا
، ونذكر له ط القرن الرابع يواصل تلك احلملةويف أعقاب الغيبة الصغرى جند الصدوق يف أواس

موسى مع كمال عقله  نإ": يقول ، إذ كتبثال تعقيبه على قصة موسى واخلضرعلى سبيل امل
معىن أفعال اخلضر حىت أشتبه عليه وجه  واستدالله باستنباطهوفضله وحمله من اه تعاىل مل يدرك 

األمم  ، فإذا مل جيز ألنبياء اه ورسله القياس واالستدالل واالستخراج كان من دوهنم منبه األمر
فكيف تصلح  -مع فضله وحمله  -ر فإذا مل يصلح موسى لالختيا ... أوىل بأن ال جيوز هلم ذلك

                                                           
 .962ص: وائد المدنيةالف - 
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 ، وكيف يصلحون الستنباط اإلحكام الشرعية واستخراجها بعقوهلم الناقصةاألمة الختيار اإلمام
 ."تفاوتةوآرائهم امل

، وهو على نفس اخلط ويهجم على االجتهادويف أواخر القرن الرابع جيئ الشيخ املفيد فيسري 
ى النقض عل" باسميف ذلك  اآلنف الذكر ويكتب كتابا   يعرب هبذه الكلمة عن ذلك املبدأ الفقهي

 ."ابن اجلنيد يف اجتهاد الرأي
ب يف الذريعة يذم ، إذ كتضى يف أوائل القرن اخلامسوجند املصطلح نفسه لدى السيد املرت

ل بالظن وال الرأي وال ، وإن اإلمامية ال جيوز عندهم العمإن االجتهاد باطل": االجتهاد ويقول
إمنا عول ابن " :قائال   -بابن اجلنيد  معرضا   -( االنتصار)وكتب يف كتابه الفقهي . "االجتهاد

يف مسألة مسح  وقال ،"اجلنيد يف هذه املسألة على ضرب من الرأي واالجتهاد وخطأه ظاهر
 ."ال نرى االجتهاد وال نقول به إنا": يف فصل الطهارة من كتاب االنتصارالرجلني 

فالشيخ الطوسي الذي تويف يف  ، كلمة االجتهاد بعد ذلك أيضا  واستمر هذا االصطالح يف
جتهاد فعندنا إهنما ليسا ما القياس واالأ": اخلامس يكتب يف كتاب العدة قائال  أواسط القرن 

بن إدريس يف اويف أواخر القرن السادس يستعرض . "بل حمظور يف الشريعة استعماهلا ،بدليلني
ني على األخرى مث من املرجحات إلحدى البينت ه السرائر عددا  مسألة تعارض البينتني من كتاب

، والقياس واالستحسان واالجتهاد باطل وال ترجيح بغري ذلك عند أصحابنا:: يعقب ذلك قائال  
 .(6) ("...عندنا

هنا ال تنطبق أتأويل هذه التصرحيات وبيان ( محه اهر )وقد حاول السيد حممد باقر الصدر 
، ولكن التصرحيات صرحية بعدم جواز االجتهاد ستنباط عند بعض الشيعة اليومواالعلى االجتهاد 

استعملوا  أهنموالرأي على اإلطالق وال يوجد فيها استثناء ومل ينقل عن العلماء املتقدمني األوائل 
، وهذا ما أكد عليه  ومل ميارسوا االجتهاد بكل أنواعهدليل العقل يف استنباط األحكام الشرعية 

، هـ6600احلر العاملي املتويف سنة مثل صاحب الوسائل حممد حسن  ،من علمائنا احملدثنيكثري 
األسرتابادي ، واحملدث هـ 660فسري الربهان املتويف سنة والسيد هاشم البحراين صاحب ت

                                                           
 .   – 93ص: المعالم الجديدة لألصول - 
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وغريهم الكثري من فحول العلماء صرحوا بعدم جواز االجتهاد بكل  ،هـ 6022املتويف سنة 
 .متارسه طائفة من الشيعة يف هذا العصرأنواعه حىت الذي 

كرب علماء املدرسة األصولية أمن ( محه اهر )وبالرغم من أن السيد الشهيد حممد باقر الصدر 
بأنه استند يف فتاواه إىل القرآن والسنة ( الفتاوى الواضحة)املعاصرة ولكنه صرح يف مقدمة كتابه 

 الدليل العقلي ، وقد أشار إىلن يرى جواز العمل بهن كاإة ومل يستند إىل الدليل العقلي و املطهر 
ليك نص كالم إ، و ال خيفى على أهل البالغةواليت تستخدم للتحقري كما ( ما يسمى)بعبارة 

 (:محه اهر )السيد حممد باقر الصدر 
ة رئيسية يف املصادر اليت اعتمدناها بصور  إىلونرى من الضروري أن نشري أخريا  بصورة موجزة )
، والسنة الكرمي عبارة عن الكتاب -كما ذكرنا يف مستهل احلديث   - اط هذه الفتاوىاستنب

واالستحسان  ، أما القياستورعني يف النقل مهما كان مذهبهمالشريفة املنقولة عن طريق الثقاة امل
 .وحنومها فال نرى مسوغا  شرعيا  لالعتماد عليهما

هل يسوغ العمل به أو نه أتهدون واحملدثون يف وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف اجمل
ه على يتوقف إثبات ا  ن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكنا مل جند حكما  واحدإال ؟ فنحن و 

ثابت يف نفس الوقت بكتاب أو  ، بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهوالدليل العقلي هبذا املعىن
 .سنة

إىل جانب الكتاب والسنة، وال يعتمد عليه إال من  س مصدرا  وأما ما يسمى باإلمجاع فهو لي
 .كونه وسيلة إثبات يف بعض احلاالتجل  أ

من أن نكون ، ونبتهل إىل اه تعاىل الكتاب والسنة: هكذا كان املصدران الوحيدان مهاو 
َِِْصااما لا ﴿املتمسكني هبما ومن استمسك هبما  ْال َل ا ِة اْلُاثْر َا  ِاْلُعْروا ْاِ  اْستاْأسا ا وااللَُّه َرا ُا

 .(2) ( (6)﴾َاِلَّ ٌ  ساِأَّعٌ 
 :باقر الصدر يف أحد خطاباتهوأيضا  قال السيد الشهيد حممد 
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، وال متأل وجدانه أي أن قل اإلنسان ولكنها ال متأل ضمريهإن مطالب الفقه واألصول متأل ع)
جدانه قد العامل إذا انكب على الفقه واألصول فقط فسوف ميتلئ عقله علما  ولكن ضمريه وو 

 (.يبقى فارغا  
فنحن ال ننفي ضرورة وجود علماء صاحلني عاملني ميّحصون األخبار واآلثار ملعرفة ومتييز 

واملوافق للقرآن من الصحيح من اخلطأ واخلاص من العام واحملكم من املتشابه والناسخ من املنسوخ 
وبغض ، القرآن والسنة املطهرةلتوضيح أحكام الشريعة لعامة الناس عن طريق  ،اخل... املخالف له 

النظر عن أي شيء آخر فإنا اآلن لسنا بصدد الدفاع عن األخبارية أو األصولية وال يهمنا ذلك 
( مبدأ االجتهاد)يف الوقت احلاضر ولكن التجأنا إىل ذلك لبيان خطأ زعم السيد احلسين من أن 

والواقع يشهد خبالف  . لسنة املطهرةمستمد من القرآن وا نهأمن املبادئ الفطرية وعليه اإلمجاع و 
 . كما َسعت وكما سوف تسمع الحقا  كالم السيد احلسين

بعض الروايات تنص على جواز االجتهاد باملعىن األصويل مثل الرواية  بعضهم توهم أنّ  نّ إمث 
ما الةاايث الااقع  َارجعاا ََُّا للل رواة ح يثنا ) .X املنسوبة إىل اإلمام املهدي  َ َُ ِو

َا حج  ا  حجتك  .(َلَّ   ِو
 :ناقشة تلك الرواية ضمن عدة نقاطوتكون م

وهذا ما حققه العلماء  ،الرواية من أخبار اآلحاد فال ميكن االستدالل هبا يف العقائد نّ إ -6
 .احملققني يف هذا املوضوع

م جواز بعدة روايات متواترة صحيحة السند تنص على عد هذه الرواية معارضة نّ إ -2
 68ج :عاملي صاحب وسائل الشيعة، كما نص على ذلك احلر الالدليل العقلياالستنباط ب

بد من تأويل خرب فعند تعارض خرب اآلحاد مع األخبار املتواترة الصحيحة السند فال. 90ص
 .أمر واضح ال حيتاج إىل مزيد بيان، وهذا يوافق األخبار املتواترة أو طرحهاآلحاد ل

الذين ينقلون  Xعلى السفراء األربعة لإلمام املهدي  هذه الرواية ميكن تأويلها نّ إ -2
ت سبعني إىل الناس من شيعته خالل الغيبة الصغرى اليت دام Xاألحكام من اإلمام املهدي 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي . ............................................ 18

على غريهم مبالحظة عدة وأوضح من انطباقها  كدو أن انطباقها على السفراء األربعة إسنة، ف
 :منها ،أمور
فال ميكن تعديتها إىل الذين يشرعون  ،عن أهل البيت ن الرواية ختص رواة احلديث إ -أ

 .باألدلة العقلية األصولية وغريها
الرواية تنص على أن رواة احلديث املذكورين يف الرواية هم حجة اه على الناس واحلجة  -ب

غري املعصوم مث ال يؤمن من  إتباعالبد أن يكون معصوما  يف إيصال احلكم الشرعي وإال لزم 
، وهذا هو عني قول املخالفني للشيعة من أبناء العامة وخمالف إتباعهع باخلطأ واالحنراف عند الوقو 

 !!لعقيدة الشيعة متاما  
ولَأا ِمر ا   طاَ   ،ولاَلة اْلمر لَأا الطاَ    ولرساله : )Xعن أمري املؤمنني 

ْلَُ   ؛اْلمر، ولَأا ِمر  طاَ  ِولك ْلَه معصام مطُر َل ي مر  أعصَّ  ؛الرساأ 
 .(6) (معصاما  مطُرو  َل ي مرو   أعصَّ 

َه ِوَل يِرض ا  تعالل َلل َذايه لاَ  من يعل  ... : )Xوعن جعفر بن حممد 
َه ي ِر  ه ويعذ  ِوَل يِتار لرسالته وَل يصطِك من َذايه من يعل   ،يغايُ  ويضلُ 
ه  .(2) (وَل يتِا َلل َذايه لَل معصاما   ،الشَّطا  يَو

ِ  ي ا  َك ح أه اةتاف ِو  8ِ ل ا  ... : )يف خرب طويل قال Xِب جعفر عن أ
 .(2) (ناقض َّن ِهل َلأه ت

ن كبري يف خمالفة األحكام الواقعية، بل املخالفة حاصلة قطعا ، وذلك ألبل إن االحتمال  
 أو ثالثة أو لة الواحدة إىل قولنيأالشرعية وقد تصل اآلراء يف املس العلماء قد اختلفوا يف األحكام

وأي عامل يكون الراد ! فأي قول يكون حجة وغريه ليس حبجة ؟ ... بني حمرم وجموز ومبيح أكثر
نك قطعا  إا  معينا  يف املسائل الشرعية ففعندما تتبع عامل!! عليه كالراد على اه وغريه ليس كذلك ؟
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يف األمة مل  يوجد شخص والنتيجة ال ،رادا  على من خالفه من العلماء يف بعض املسائل تكون
ن األمة قلدت علماء خمتلفني بالفتوى وهذه النتيجة أل ؛-على فرضكم  -يرد على اه تعاىل 

 !!!خمالفة للوجدان والعقل والشرع 
 ،كما ال يوجد فقيه يقول إن أحكامه واقعية بل كثري منها ظين ورمبا خالف احلكم الواقعي

 !!ن صاحبه حجة اه ؟حجة اه ؟ وكيف يكو  فكيف يكون الظن
هم حجة على  وإهنمعلى السفراء األربعة ( رواة حديثنا)وبعد هذا كله يتعني انطباق احلديث 

معصومون يف تبليغ األحكام الشرعية  وإهنم ،مباشرة Xألهنم متصلني باإلمام املهدي  ؛الناس
 .إىل الناس Xمن اإلمام املهدي 

نا ؤ د يف فتاواه على القرآن والسنة فقط وهم علماالرواية ختص من اعتم نّ إف ،زلبعد التن -ج
مل يعملوا بالرأي ومل  Xن علماء الشيعة بعد غيبة اإلمام املهدي إف ،املتقدمون وبعض املتأخرين

مثل الشيخ الكليين صاحب   ،يعتمدوا على األدلة العقلية األصولية يف استنباط األحكام الشرعية
 ،Xلذي عاصر السفري الرابع علي بن حممد السمري وا ،هـ 229كتاب الكايف املتويف سنة 

والشيخ  ،هـ 282املتويف سنة ( من ال حيضره الفقيه)والشيخ الصدوق ثقة األمة صاحب كتاب 
، واحملدث احلر العاملي هـ 010واملتويف سنة ( واالستبصارالتهذيب )الطوسي صاحب كتاِب 

، هـ 6022األسرتابادي املتويف سنة  ، واحملدثهـ 6600املتويف سنة ( ائل الشيعةوس)صاحب 
، واحملدث السيد هاشم البحراين من اهلجرةوالسيد نعمة اه اجلزائري املعاصر للقرن الثاين عشر 

وحممد باقر اجمللسي صاحب حبار  ،واملريزا النوري ،والفيض الكاشاين ،هـ  660املتويف سنة 
رضوان )ماء األتقياء وغريهم الكثري من العل ،واحملقق الكركي صاحب كتاب هداية األبرار ،األنوار

 .(اه عليهم
زل وتكون الرواية شاملة للعلماء الذين يستندون يف د التنفهذا غاية ما يستفاد من الرواية بع

يصلنا  اإلفتاء إىل الكتاب والسنة فقط ويسلكون طريق التوقف واالحتياط يف الوقائع اليت مل
 .حكمها من القرآن أو السنة
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ز االجتهاد مبعناه األصويل وهي الرواية املنسوبة إىل ا الرواية اليت توهم البعض بأهنا جُتوّ وأم
تعليق الشيخ احلر ليكم الرواية بتمامها من وسائل الشيعة مع إو  ،Xاإلمام احلسن العسكري 

 :العاملي عليها
كري عن أِب حممد العس( االحتجاج)بن علي بن أِب طالب الطربسي يف أمحد  -22006)
X، ُْاُلا ا ها ااْيٌل لِّلَِّاينا ياْ تُُذا ا اْلِ تاابا  ِ َرا ﴿: يف قوله تعاىل ْ  ثُ َّ يرا ُِ نِ   اْيِ ي َِ ا ِمْن  اا
ا  : Xوقاأ رجل للصايق : -إىل أن قال - هاه لْام من الَُّاي): قال ،(6)﴾الل هِ   َ لذا

ه من َلأ ا  ال تاب لَل  أا يسأعَا ائُ  َ َّف ذمُ  ه َلء العاام من الَُّاي َل يعَر
عاامنا يْل و  َلأاءه  تْلَّ ه  والْذاأ من َلأائُ  ؟ وهل َاام الَّ إىل أن  - ُاي لَلَ 

اام : Xفقال  :-قال  الَُّاي َرق من جُ  وتساي  من جُ ، ِما من حَّث  َّن َاامنا َو
ما من حَّث اَترقاا َ   ا  ذم َاامنا اَلستااء َ أا ذم َاامُ ، ِو     تْلَّ ه  َلأاءه َ 

َل الةرام والرشا وتغََّّر اْلح ام  اا َلأاءه   ال اب الصراح ِو اَاا ق  ََر َاام الَُّايَ 
واضطروا  ْلا ُ  للل ِ  من َعل ذلَ َُا َاسا َل يجاز ِ  يص ق َلل ا  وَل َلل 

اا من َلأائُ  الِسا  َّن الِلا و َّن ا  َلالَ ذمُ  الاسائط الَ َاامنا لذا ََر ، َو
، َأن قل  مثل ه َلء َُا مثل ي ة والت الب َلل ال ََّا وحرامُاالش الظاهر والعصذَّ  

ا  من الُِْاء صائنا  لِسْ  َلأائُ الَُّاي الاين ذمُ  ا   التْلَّ    َ ، لنِسه ، َ ما من
ا  لَل ، وذلَ َل ي ْلمر ماَله، َللعاام ِ  يْل وه ، مطَّعا  َلل هااه ل ينه مِالِا   حاَظا  

لُ ب َلأاء العام  َا   ، َ عض َُْاء الشَّع  َلَ  ب من الْذائح والِااحش مرَا   من َر
رام  تْذلاا منُ  َنا شَّئا   ثر التِلَّوَلَ  ، ْل  ط ََّأا يتةأل َنا ِهل الذَّت لالَ، ولَأاَ 

ه   سره لجُلُ  ويضعا  اْل َا شَّاء َلل غَّر وجُُا لْل  الِسْ  يتةألا  َنا ََّةَر
تُ  وعلق . يف تفسريه Xوأورده العسكري . حلديثا (، و ةرو  يتعأ و  ال اب َلَّنامعَر

 :مبا يليصاحب الوسائل 
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الرأي واالجتهاد والظن وهذا التقليد املرخص فيه هنا إمنا هو قبول الرواية ال قبول : أقول)
، وال ينايف ما تقدم  وقد وقع التصريح بذلك فيما أوردناه من واضح، وذلك ال خالف فيه

اد ، على أن هذا احلديث ال جيوز عند األصوليني االعتمدة مواضعث وفيما تركناه منه يف عاحلدي
عندهم،  ، ظين السند واملنت ضعيفا  عليه يف األصول وال يف الفروع، ألنه خرب واحد مرسل

 .انتهى (6) (ومع ذلك حيتمل احلمل على التقية ،ومعارضه متواتر، قطعي السند والداللة
ا التفسري مرسل عند وهذ Xسري احلسن العسكري هذه الرواية واردة يف تف وكما َسعت أنّ 

حىت يف الفقه فضال  عن عليها  ، فتكون هذه الرواية مرسلة وال جيوز االعتمادعلماء الشيعة
 .برد احلر العاملي عليها فال نطيلىل هنا نكتفي إو  ،العقائد

لسرية العقالئية نه ثابت بالعقل والفطرة واإ - داالجتهاد والتقلي) :وقال السيد احلسين يف أوال  
 (.... الشرعي يف القرآن والسنة املطهرةواملتشرعية وبالدليل 

ولنضع كالم السيد حممود احلسين على طاولة البحث العلمي ونرى هل يصمد أم ينهار من 
 أساسه ؟

 .(نه ثابت بالعقل والفطرةإ) :قوله -6
ولكنه ال يعد من  نه ثبت عند األصوليني إن االجتهاد ثابت بالدليل العقليأصحيح : ِقاأ

ن طائفة كبرية من الشيعة ال يستهان هبا مل تذهب إىل وذلك أل ،اجملمع عليها بني الشيعة املبادئ
والعصر القريب من  بل إن الشيعة يف عصر األئمة  ،جتهاد والتقليد باملعىن األصويلجواز اال

  صوص األئمةالعمل باالجتهاد واألدلة العقلية، ونالنصوص الشرعية كانوا حيضرون 
، فإذا كان االجتهاد والتقليد باملعىن األصويل متأخر عن عصر وتصرحيات العلماء تشهد بذلك

ميكن ومل يتم اإلمجاع عليه بني الشيعة أنفسهم كيف  وعن العصر القريب عنهم  األئمة 
ن ، فهل هذه الفطرة اختص هبا السيد حممود احلسين وغابت عأن يكون من املبادئ الفطرية

وإذا كان !!! املتأخرين احملدثني وغريهم ؟م وعن علماء الشيعة املتقدمني و األئمة وأصحاهب
 ،ثوهم عليهويدلوا عليه أصحاهبم وحي االجتهاد مهما  إىل هذا احلد فلماذا مل يشر إليه األئمة 
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يف املنع عن االجتهاد  حيث تواترت األخبار عن األئمة  بل حصل عكس ذلك متاما  
واقتصروا  ،ناد إىل األدلة العقلية يف استنباط األحكام الشرعية عند فقدان النص الشرعيواالست
، وحذروا من الرجوع إىل أهل الرأي واالجتهاد الة الناس إىل رواة أحاديثهم فقطيف إح 

 .واعتربوه من مراكب أبناء العامة املخالفني ألهل البيت 
هم مل يشرعوا بآرائهم واجتهادهم اخلاص بل أنفس واألمر املذهل والعجيب أن األئمة 

 .واهلام عن اه تعاىل Xوعلي  علمهم وراثة من رسول اه 
: اخربين عن علم عاملكم ؟ قال: )قلت: قال ،Xعن أِب عبد اه  ،عن احلارث بن املغرية

يقذف يف قلوبكم وينكت نه أإنا نتحدث : قلت: قال. Xومن َلك  وراث  من رساأ ا  
 .(6) (ِو ذاك :قال ؟ آذانكميف 

 :قال .(2)﴾ِاِلَُّعاا اللَّها واِاِلَُّعاا الرَُّساأا واُِوِلك اْْلاْمِر ِمْنُ  ْ ﴿ :قي قوله Xعن أِب جعفر 
ك اْلئأ  ) َل يةلا  شَّئا  وَل  َُِ جعلُ  ا  مااضع اْلَذَّاء غَّر  هك َك َلك َو

ه  .(2) (يةرمَا
ال يفتون بآرائهم وإمنا يفتون عن  ن األئمة أ وغري هذه األحاديث العشرات تؤكد على

يستعمل عقله يف إصدار الفتاوى الشرعية من  أنفكيف يكون لغري األئمة  ،طريق اه ورسوله 
غري الرجوع إىل الكتاب والسنة املطهرة، وكل ما قلناه وما سنقوله ليس رأينا وإمنا هو كالم علماء 

كالم السيد   نأوغرضنا من سرده هو بيان  ،مسطر يف كتبهمالشيعة احملدثني رضوان اه عليهم و 
 !!حممود احلسين عاٍر عن الدليل ودون إثباته خرط القتاد 

 (.والسرية العقالئية واملتشرعية ...نه ثابت إ - االجتهاد والتقليد) :قول السيد احلسين -2
وهذا ال يكون  ،ودوامهم عليهالسرية املتشرعية هي ممارسة املتشرعة لعمل ما  إنّ  :ويري َلَّه

حىت يكون  ألحد املعصومني  ا  حجة قطعية وال يكون كاشفا  عن الواقع إال إذا كان معاصر 
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وإال كيف تكون السرية املتشرعية . وعدم النهي عنه دليال  على صحته سكوهتم عن هذا السلوك
لكي حيرز  مل تكن معاصرة لزمن املعصومني أو مستمدة من عصرهم  احجة قطعية إذ

 .اطالعهم عليها وإمضائها
ما سئل عند( محه اهر )ومما يؤدي هذا املعىن كالم السيد الشهيد حممد حممد صادق الصدر 

ال حجة يف قول غري املعصوم واحدا  أو مجاعة إال  .. بسمه تعاىل: )عن حجية اإلمجاع فأجاب
فحينئذ  ،و مبوافقة قوله قوهلميكون االتفاق كاشفا قطعيا  عن دخول املعصوم يف مجلتهم أ أن
 .(6) (ل ضمن السنة ويكون حجة حبجيتهادخي

ن السرية يف إملتشرعية املعاصرة للمعصومني ففإذا كان السيد حممود احلسين يقصد بالسرية ا
وأيضا  ثبت من  ،خذ األحكام منهم أو  ئمة هم كانت قائمة على رجوع الناس لألعصر 

خذ معامل الدين أو  الناس إىل رواة أحاديث أهل البيت  جواز رجوع خالل كالم األئمة 
فيمكنهم تعليم الناس أحكام الدين  وذلك ألهنم على علم بأحاديث أهل البيت  ،عنهم
ألهنا أدلة ال  ؛وليس استنادا  إىل األدلة العقلية األصولية وغريها ملا َسعوه عن األئمة  وفقا  

 .يغين عن احلق شيئا   ن الظن الإو  تفيد العلم بل تفيد الظن
وأما إذا كان السيد حممود احلسين يقصد بالسرية املتشرعية السرية القريبة عن زمن املعصومني 

وهذه  تكون مطابقة لسريهتم  أنحبيث حيتمل  -ي اليت أعقبت الغيبة الصغرى أ - 
نا القريبون من زمن ؤ ، بل كان علماجتهاد والتقليد باملعىن األصويلالسرية أيضا  مل يثبت فيها اال

اعتمدوا  أهنمال يقولون باالجتهاد والتقليد ومل ينقل عنهم  Xالغيبة الصغرى لإلمام املهدي 
سنة فقط يف بل كانوا يعتمدون على القرآن وال ،على األدلة العقلية يف استخراج األحكام الشرعية

ن السابع اهلجري بعد غيبة ن علم األصول مل يعرفه الشيعة إال يف القر إف ،معرفة احلكم الشرعي
 كتابا  اختصر فيه أحد كتب السنة يف( رمحه اه)اإلمام املهدي الكربى عندما كتب العالمة احللي 

 .أصول الفقه
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َاأاا لاُ ْ   ﴿ :قال تعاىل ُْ اى  ِ ي ِللال اْلةااِّ ِاحاَا ِاْ  يُرتَّذاعا ِامَّْن َل ياُِ ِّي ِلَلَّ ِاْ  يُر ُْ َاأاْن يرا ِا
َّْفا تا   .(6)﴾ْةُ ُأا ا َا

وأما إذا كان السيد احلسين يقصد بالسرية املتشرعية السرية املتأخرة عن زمن املعصومني فإهنا ال 
تكون حجة وال تفيد القطع وال تكون كاشفة عن احلكم الشرعي ما دامت خمالفة للسرية املعاصرة 

بعة النهار وإنكاره اوهذا أمر واضح كالشمس يف ر  ،لزمن املعصومني أو القريبة من عصرهم 
ن مبدأ االجتهاد إف ،عية يقصدها السيد حممود احلسيندري أي سرية متشر أوال . مكابرة واضحة

 ،زاع فيها حلد اآلن وبني الشيعة أنفسهم ومل يتم عليه اإلمجاعيد من املبادئ اليت مل يتحرر النوالتقل
 !!!ملوضوع بل وصل األمر إىل لعن الشيعة بعضها البعض اآلخر بسبب هذا ا

وشرط  ،وأما السرية العقالئية فهي اعتياد العقالء مبا هم عقالء سلوكا  معينا  ومداومتهم عليه
كاشفا    نه مل يرد عليه لكي يكونأو  يكون معاصر ألحد املعصومني  أنحجية هذا السلوك 

مبعناه جوز العمل باالجتهاد  أحد من املعصومني  أن، ومل يثبت عن تقريره وعدم هنيه عنه
األصويل ألحد من أصحاهبم أو غريهم بل ورد النهي عن الرأي واالجتهاد والقياس يف كثري من 

 .حةالروايات املتواترة الصحي
مل يثبت االجتهاد يف معناه األصويل حىت يف السرية القريبة من عصر النصوص الشرعية  وأيضا  

 .عت سابقا  قدمني تشهد بذلك كما َسوالتاريخ وتصرحيات العلماء املت
السرية العقالئية اليت ادعاها السيد احلسين تبني إهنا سرية خيالية ال واقع هلا وإهنا  إنوبالتايل 

 !!!أضغاث أحالم 
لشرعي يف القرآن والسنة الدليل ا"االجتهاد والتقليد ثابت بن  إن) :قول السيد احلسين -2
 (."املطهرة

وهذا ما  ،عي على جواز االجتهاد مبضمونه األصويلنه ال يوجد دليل شر أتقدم  :ويري َلَّه
بالدليل ، فمن أين جاء السيد حممود احلسين سواء من األصوليني أو اإلخبارينيأثبته احملققون 

، فاآليات القرآنية اليت توجب النفر إىل طلب العلم وغريها ال يستفاد الشرعي من القرآن والسنة
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، وإمنا غاية ما تدل عليه هو لظن يف معرفة األحكام الشرعيةى امنها جواز االجتهاد واالعتماد عل
وإيصاهلا إىل الناس الذين هم بعيدون  واألئمة  وجوب تعلم األحكام الشرعية عن النيب 

يف تفسري آية النفر ومن  وهذا املعىن ما نصت عليه روايات أهل البيت  ،عن األئمة 
، وهذا وغريمها من الكتب املعتربة ،حراينالربهان للبتفسري  ،شاء فلرياجع كتاب الكايف للكليين
وهذا أيضا  ما عمل به علمائنا املتقدمون القريبون من  ،أيضا  ما عمل به أصحاب األئمة 

 .ائنا املتأخرين رمحهم اه تعاىلعصر النصوص الشرعية وكثري من علم
حتكام إىل رواة حديث من هذا املعىن بوجوب اال أكثرال تفيد  هوحىت رواية عمر بن حنظل

وباستطاعتهم احلكم طبقا  ملا َسعوه منهم  ألهنم قد حفظوا أحاديثهم  ؛أهل البيت 
. 
 :هابتمامها مث التعليق علي ةالقارئ الكرمي رواية عمر بن حنظلليك أيها إو 
نَنُهَما ُمَناَزَعٌة َعْن َرُجَلنْيِ  Xَسأَْلُت أَبَا َعْبِد الل ِه  :قَالَ  ،هَعْن ُعَمَر ْبِن َحْنظَلَ ) ِمْن َأْصَحابَِنا بَنينْ

َِك حااٍّ  :قَالَ  .حيَِل  َذِلكَ َحاَكَما ِإىَل الس ْلطَاِن َوِإىَل اْلُقَضاِة أَ يف َدْيٍن َأْو ِمريَاٍث فَنتَ    ْ ُِ َا ا ِللاَّْ ماْن تاةاا
َا ا ِللال الطَّاُغاِت واماا ياْةُ ُ  لاهُ  َاِ َّأاا تاةاا ْ ا  ثاا ِتا  ِْلاَُّه أاا ياْ ُةُا ُسْةتا  وا َاِ َّ  ِاْو  ااِلُل  ِلْ  َاا ا حا

ُه ِ ُةْ ِ  الطَّاُغاِت وا ِا  ُأاا ﴿ :قااأا اللَُّه تراعاالال .قاْ  ِامارا اللَُّه ِاْ  ُيْ ِارا ِ هِ ةااا َا يُرِيُ و ا ِاْ  يراتاةا
ُُِروا ِ هِ  يراْنظُرااِ  ِللال ماْن   :قَالَ  ؟ َفَكْيَف َيْصنَنَعانِ  :قُنْلتُ  .(6)﴾ِللال الطَّاُغاِت واقاْ  ُِِمُروا ِاْ  ياْ 

ا ا ِمْنُ ْ  مِ  ِ يثراناا وا َا َِك أَّْن قاْ  راواى حا لِناا واحارااِمناا وا َاظارا  َارافا ِاْح ااماناا َراْلَّراْرضاْاا  ِِه حا اأا  حااا
َِأا   َالاَُّْ ْ  حاا َاِ َّأاا  َاِ ذاا حا ا ا ِ ُةْ ِأناا ،َاِ ِّك قاْ  جاعاْلُتُه  ْلُه ِمْنُه  ذرا ْْ ِافَّ ِ ُةْ ِ  اللَِّه َرالاْ  يرا اْستا

ناا رايَّ  َالاَّرْ َالال حا ِّ الشِّْرِك  ِاللَّهِ وا  ،وا َالال اللَِّه واُهاا  ناا الرَّاَي  َالاَّرْ اَن ُكل  َرُجٍل فَِإْن كَ  :قُنْلتُ  .الرَّاَي 
ِكاَلمُهَا اْختَنَلَفا َواْختَنَلَفا ِفيَما َحَكَما َو ُكونَا الن اِظَرْيِن يف َحق ِهَما ِمْن َأْصَحابَِنا فَنَرِضَيا َأْن يَ  اْخَتاَر َرُجال  
ُُأاا اْلُةْ ُ  ماا حا ا ا ِ ِه ِا  :قَالَ  ؟ يف َحِديِثُكمْ  َُ َِك اْلةاِ يِث واِاْورا ُُأاا  قُر ُُأاا واِاْص ا ُُ ْا رْ َِا ُُأاا وا ُل َْ ا

فَِإنن ُهَما َعْداَلِن َمْرِضي اِن ِعْنَد َأْصَحابَِنا اَل يُنَفض ُل  :قُنْلتُ  :قَالَ  .اْرةارُ  َلا يراْلتاِِْت ِللال ماا ياْةُ ُ  ِ هِ وا 
ُهَما َعَلى اآْلَخرِ  َا الَِّاي حا اأاا  :فَنَقالَ  :قَالَ  .َواِحٌد ِمننْ َِك ذاِل َانَّا    ْ ُِ يُرْنظاُر ِللال ماا َاا ا ِمْن ِروااياِت
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َالاَِّْه ِمْن  ُع  ْن ا ِ ِه اْلُأْجأا َِ ُُاُر  راُك الشَّاَذ الَِّاي لاَّْسا ِ أاْش ُا ِ ِه ِمْن ُحْ ِأناا وايُرترْ َا َراَُّرْ ةا اِ  ِاْصةا
َا  اِ  ََِّهِ َاِ  َّ اْلُأْجأا  ،ِاْصةا َالاَِّْه َلا راْيبا  ثا ٌ وا  ،عا  ِاْمٌر وا  ، راٌَِّّن ُرْشُ ُه َراَُّتَّذاعُ ِاْمٌر  :ِلَّأاا اْْلُُماُر ثااا

ْلُأُه ِللال اللَِّه وا ِاْمٌر ُمْشِ ٌل يرُ وا  ،ْجترانابُ  راٌَِّّن غاََُّه َراَُّ  َِ ٌأ  :قااأا راُساُأ اللَِّه  .ِللال راُساِلهِ راَي  حااا
َا  ،حارااٌم  راَِّّنٌ وا  ،نٌ  راَِّّ  اٌت  راَّْنا ذاِل ُا ُااتِ  ،واُشذُر ماْن ِاةااا وا  ،َاجاا ِمنا اْلُأةارَّمااتِ  َاأاْن تراراكا الَشذُر

ا ُا َا ِمْن حاَُّْث َلا يراْعلا ُ  ابا اْلُأةارَّمااِت وا ِت اْرتا  ِالَشذُر لا فَِإْن َكاَن اخْلَبَنرَاِن َعْنُكَما  :قُنْلتُ  .ها
َااا  :قَالَ ؟ َمْشُهوَرْيِن َقْد َرَوامُهَا الثن َقاُت َعْنُكْم  َاأاا واا  ةاالافا ُحْ ُأُه ُحْ  ا اْلِ تااِب واالَسنَِّ  وا  يُرْنظاُر 

راُك ماا ةاالافا وا  ،هِ اْلعاامَّ ا َراَُّرْ ةاُا  ِ  َااا اْلعاامَّ ا ُحْ ُأُه ُحْ  ا اْلِ تااِب واالَسنَِّ  وا  يُرترْ ُجِعْلُت  :قُنْلتُ  .واا
ْيِن ُمَواِفقا  لِْلَعام ِة َوَجْدنَا َأَحَد اخْلَبَنرَ فَا ُحْكَمُه ِمَن اْلِكَتاِب َوالس ن ِة وَ أَرَأَْيَت ِإْن َكاَن اْلَفِقيَهاِن َعرَ  ،ِفَداكَ 

َاَِِِّه الرَّشاايُ  :قَالَ  ؟ اآْلَخَر خُمَالِفا  هَلُْم بَِأي  اخْلَبَنَرْيِن يُنْؤَخذُ وَ  ُجِعْلُت  :فَنُقْلتُ  .ماا ةاالافا اْلعاامَّ ا 
يعا   ،ِفَداكَ  ُُْ  واُقضااترُ يُرْنظاُر ِللال ماا ُهْ  لِ  :قَالَ ؟ فَِإْن َوافَنَقُهَما اخْلَبَنرَاِن مجَِ راُك لاَِّْه ِاْمَّاُل ُح َّاُم ُُْ  َراَُّترْ

يعا   :قُنْلتُ  .يُرْ ةاُا  ِاْرةارِ وا  ْال  :قَالَ ؟ فَِإْن َواَفَق ُحك اُمُهُم اخْلَبَنَرْيِن مجَِ َا اْرِجْه حاتَّل تراْل َا  ا ا ذاِل ِلذاا َا
لا ااتِ  ُا َِك اْل ٌر ِمنا اَِلْقِتةااِم  َّرْ اِت ةا ُا ْن ا الَشذُر َِ َاِ  َّ اْلُاُقافا  َا   .(6) (ِلمااما

ا ا ِمْنُ ْ  مِ ) :Xقال  -6 لِناا يراْنظُرااِ  ِللال ماْن َا َِك حااا َاظارا  ِ يثراناا وا أَّْن قاْ  راواى حا
وهذا املقطع من الرواية صريح بوجوب االحتكام ( َارافا ِاْح ااماناا َراْلَّراْرضاْاا  ِِه حا اأا  واحارااِمناا وا 

 .ال إىل أصحاب الرأي واالجتهاد إىل رواة حديث أهل البيت 
ظرا َك حالنا وحرامنا: )Xوأما قوله  جواز االجتهاد والرأي بل  فال يستظهر منه( َو

رف : )X، والدليل على ذلك قوله دقق وتعمق يف فهم حاللنا وحرامنامن : معناها َو
نه من روى حديثنا ودقق النظر يف فهم ما جاء فيه من احلالل واحلرام فينتج معرفة إأي ( ِح امنا

، وأيضا  بقية القرائن اآلتية تدل على ذلك وتؤيده وتنفي جواز االعتماد ت أحكام أهل البي
 .عقلي يف استنباط األحكام الشرعيةعلى الدليل ال

َاِ َّأاا): Xقوله  -2 ْلُه ِمْنُه  ذرا ْْ ناا رايَّ  َاِ ذاا حا ا ا ِ ُةْ ِأناا َرالاْ  يرا َالاَّرْ ِافَّ ِ ُةْ ِ  اللَِّه وا  ،اْستا
نا وا  َالاَّرْ َالال اللَّهِ الرَّاَي  ن احلكم أدليل واضح وظاهر على ( لذا ح    ة أنا) :فعبارة ،(ا الرَّاَي 
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وأيضا  هذه العبارة دليل على حرمة  ،الذي حيرم الرد عليه هو ما جاء يف روايات أهل البيت 
، بقهق احلكم الواقعي ورمبا ال يطان احلكم االجتهادي رمبا يطابأالجتهاد والقول بالرأي والقياس با

!! وهو خمالف للحكم الواقعي ؟( حكمنا) بن فعلى االحتمال األخري كيف يعرب عنه األئمة 
وفق أي إذا حكم وفق ما جاء يف حديثنا وليس ( إذا حكم حبكمنا) :والنتيجة املقصود من عبارة

 .ما توصل إليه االجتهاد الظين
بل تفيد الظن فقط كأخبار  ال تفيد اليقني ن بعض روايات أهل البيت أب :وأما من قال

 .اآلحاد
نه ظن مستند إىل رواية أعلى أقل تقدير  إن الظن الناتج عن روايات أهل البيت  :فأقول

 !!؟ باإلتباعفأيهما أوىل  ،وأما الظن االجتهادي فهو ناتج عن الرأي ومنهي عنه ،ومرخص فيه
ارة كذلك تدل على وهذه العب ،(وكالمها اختلفا يف حديثكم: )Xقول السائل لإلمام  -2

ن االختالف إذا حدث فهو يف الرواية أو يف تطبيقها وليس يف االجتهاد والنظر عند فقد الدليل أ
 .يالشرع
ص قُأا َك الة يث ِ   ما ح    ه َِ لُأا واَُُْأا و الة) :Xقوله  -0

ُأاِو  ظر وليس الن( الرواية)ن املدار مدار النص الشرعي أوأيضا  هذا الكالم يدل على  ،(وَر
ستنباط ومل يقل أعلمهما يف النظر واال( ِص قُأا َك الة يث) :Xبدليل قوله  ،واالجتهاد

 .الظين املستند إىل العقل
َالاَِّْه : )Xقوله  -2 ُع  َا الَِّاي حا اأاا ِ ِه اْلُأْجأا َِك ذاِل َانَّا    ْ ُِ ا ا ِمْن ِروااياِت يُرْنظاُر ِللال ماا َا

َا َرا  اِ  ُا ِ ِه مِ ِمْن ِاْصةا راُك الشَّاذَ ْن ُحْ ِأناا وا َُّرْ ةا املخرج عند  Xوهنا يبني اإلمام  ،(يُرترْ
  ن يؤخذ ما كان حكمه جممع عليه يف رواياهتمأف احلكام العدول يف نقل احلديث باختال

ظاهر  ، وهذالظين املستند إىل األدلة العقليةمجع عليه اجملتهدون استنادا  إىل االجتهاد اأومل يقل ما 
َا ): Xمن قوله  َِك ذاِل َانَّا    ْ ُِ َراَُّرْ ةاُا ِ ِه ِمْن ُحْ ِأناا وا ) :وقوله ،(يُرْنظاُر ِللال ماا َاا ا ِمْن ِروااياِت

راُك الشَّاذَ   .أي من أحاديثنا( يُرترْ
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ثا ٌ وا ) :Xقوله  -1 ِاْمٌر وا  ،بُ  راٌَِّّن غاََُّه َراَُّْجترانا ِاْمٌر وا  ، راٌَِّّن ُرْشُ ُه َراَُّتَّذاعُ ِاْمٌر  :ِلَّأاا اْْلُُماُر ثااا
ْلُأُه ِللال اللَِّه وا ُمْشِ ٌل يُررا  َِ ٌأ  را  :قااأا راُساُأ اللَِّه  .لال راُساِلهِ لِ َي   ،واحارااٌم  راَِّّنٌ  ،َِّّنٌ حااا

َا وا  اٌت  راَّْنا ذاِل ُا ُااتِ  ،ُشذُر اوا  ،َاجاا ِمنا اْلُأةارَّمااتِ  َاأاْن تراراكا الَشذُر ُا ِت اْرتا ابا ماْن ِاةااا  ِالَشذُر
َا ِمْن حاَُّْث َلا يراْعلا ُ الْ  لا ما فيها نص شرعي يف الوجوب إومعىن ذلك أن األمور  ،(ُأةارَّمااِت واها

ما أن تكون أمور مشتبهة إو  ،ما فيها نص يف احلرمة فتجتنبإو  ،أو اإلباحة أو االستحباب فتتبع
وز وال جي ،هأو التوقف عندها للنجاة من اهللكأي ال يوجد فيها نص شرعي فاالحتياط تركها 

 .النظر فيها واالجتهاد العقلي

( فَِإْن َكاَن اخْلَبَنرَاِن َعْنُكَما َمْشُهوَرْيِن َقْد َرَوامُهَا الثن َقاُت َعْنُكمْ ) :Xقول السائل لإلمام  - 
 .ن املدار مدار احلديث وليس الرأي أو االجتهادأوهذه العبارة تدل أيضا  على 

َااا ُحْ ُأُه ُحْ  ا اْلِ تااِب  :قَالَ ) :على السؤال السابق Xجواب اإلمام  -8 َاأاا واا يُرْنظاُر 
راُك ماا ةاالافا ُحْ ُأُه ُحْ  ا اْلِ تااِب واا َااا واالَسنَِّ  واةاالافا اْلعاامَّ ا َراَُّرْ ةاُا ِ ِه وايُرترْ لَسنَِّ  واواا

 ،فيعرضان على القرآنن وقد روامها العدول ينه إذا كان كال احلديثني مشهور أويعين ذلك  .(اْلعاامَّ ا 
لرشد يف ن اأوالسبب يف  ؛فما وافق القرآن والسنة النبوية وخالف حكم أبناء العامة يؤخذ به

وما خالف  ،فضلوا وأضلوا أفتوا باألدلة العقلية وتركوا أهل البيت  خالف أبناء العامة ألهنم
وجد أي إشارة إىل جواز ، وال تيؤخذ به القرآن والسنة النبوية ووافق حكم أبناء العامة فال

 .الظين يف استنباط مسائل الشريعة استخدام االجتهاد
ِذَِّل اللَِّه ِلْ  يراتَِّذُعا ا ِلَلَّ الظَّنَّ ﴿ :قال تعاىل َاْن سا َِك اْْلاْرِض ُيِضَلاكا  ثرارا ماْن  َْ ِلْ  ُتِطْع ِا وا

ُرُصا ا  ِْ ِلْ  ُهْ  ِلَلَّ يا  .(6)﴾وا
ْل ُ ﴿ َِ ْ  ِ ِه ِمْن  ُُ َّْئا   واماا لا  .(2)﴾ِلْ  يراتَِّذُعا ا ِلَلَّ الظَّنَّ واِل َّ الظَّنَّ َل يُرْغِنك ِمنا اْلةااِّ شا
ْرُتْ  ِلَلَّ ﴿ ِلْ  َِا رُِجاُه لاناا ِلْ  تراتَِّذُعا ا ِلَلَّ الظَّنَّ وا ِْ ْلُ  َراُت َِ ْ  ِمْن  َُ ْن ا َِ ُرُصا ا  هاْل  ِْ  .(2)﴾تا
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اية وال ميكن االستدالل عليه أجنيب وغريب عن الرو نه إوأما االجتهاد واحلكم باألدلة العقلية ف
 .هبا

وقد تضافرت الروايات الصحيحة السند على عدم جواز اإلفتاء بالرأي والقياس واالجتهاد 
ليك بعض إ، و  ووجوب التوقف واالحتياط عند كل شبهة حىت يعلم حكمها عن أهل البيت

 :يعها لضيق املقامعن اإلحاطة جبم ونعتذر ،الروايات اليت تنص على ذلك
لياك وةصلتَّن ََُِّأا هلَ ) :Xقال يل أبو عبد اه : قال ،عن عبد الرمحن بن احلجاج

يَ ِ لياك  :من هلَ  .(6) (ِو ت ين  أا ل  تعل  ،تِتك النام  ِر

ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف كتاب اه وال  :Xقلت ألِب عبد اه ): قال ،عن أِب بصري
ا ت َلل ا  لو  ِصذت ل  ت جر ل ََ لِما  ،َل :قال ؟سنة فننظر فيها  .(2) (8  ِةط تَ 

 يا :مبا أوحد اه ؟ فقال :Xقلت ألِب احلسن األول ): قال ،عن يونس بن عبد الرمحن
س يه هلَ ،يَا ن مذت َا ، من َظر  ِر ومن ترك  ، ضل ، ومن ترك ِهل  َّت َذَّه َل ت َا

ِر  .(2) (َتاب ا  وقاأ َذَّهَ 

فرمبا ورد علينا الشيء مل ...  :Xقلت ألِب احلسن موسى ): قال ،مد بن حكيمعن حم
ما حيظرنا وأوفق األشياء ملا جاءنا عنكم  أحسنيأتينا فيه عنك وال عن آبائك شيء فننظر إىل 

: مث قال: ، قاللَ وا  هلَ من هلَ يا ا ن ح َّ ، َك ذهَُّات هَُّات :فنأخذ به ؟ فقال
 .(0) (قاأ َلك وقلت: َا  يْاأ  ،لعن ا  ِ ا حنَِّ 

يه َْ  يا  ا   أا َل يعل ): Xعن أِب جعفر    أا َل ومن يا  ا  ،من َِتل النام  ِر
 .(2) (م ََّأا َل يعل حل وحر ِيعل  َْ  ضاي ا  حَّث 

                                                           
 .67ص  ج: الكافيأصول  - 
 .22ص  ج: الكافيأصول  - 
 .22ص  ج: الكافيأصول  -9
 .22ص  ج: الكافيأصول  - 
 .23ص  ج: الكافيأصول  -1



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي . ............................................ 10

حاأ مةأ  حاأ ) :عن احلالل واحلرام، فقال Xلت أبا عبد اه أس :قال ،عن زرارة
 .(6) (..رامه حرام ِ  ا  للل يام الَّْام ، َل ي ا  غَّره وَل يجكء غَّرهوح ام ِ  ا  للل يام الَّْ

ييا معشر شَّعتنا الأنتةلَّن ): Xوقال أمري املؤمنني  ، مايتنا، ليَا  ِوصةاب الِر
ََّتُ  السن  ِ  يعاها ،َِ اء السنن َ َُ  ، تِلتت منُ  اْلحاييث ِ  يةِظاها، ِو

لاَُ  الِلا ِشذاه ال اب، وماله يوَل   ،  ةاَل  َاتِاوا َذاي ا ، َالت لُ  الرقاب، ِو
اا الةا ِهله، وتأثلاا  اْلئأ  الصايقَّن اَز ََّن، َسئلاا َأا َل ، وه  من ال ِار الأاَو

اا   َُ  َل يعلأا ، َ يعلأا  ضلاااا ال ين  آرائُ ، َعارضَِاا ِ  يعتَر  .(2) (، َضلاا ِو

ا  تذارك وتعالل ل  ي    ل ) :َسعته يقول :قال ،Xِب جعفر عن أ ،عن عمر بن قيس
تا ه و َّنه لرساله تشَّئا   وجعل  ،وجعل ل ل شكء ح ا   ،ةتاج للَّه اْلم  لَل َِ له َكَ 

 .(2) (وجعل َلل من تع ى ذلَ الة  ح ا   ،َلَّه يلَّا  ي أ َلَّه

أذينة، عن أبان بن أِب ، عن عمر بن ، عن محاد بن عيسىأمحد بن حممد بن عيسى، عن أبيه
حاروا َلل يين   ا: يقول Xَسعت أمري املؤمنني ): قال ،عياش، عن سليم بن قيس اهلاليل

يت َلَّه  ُجته ِ رجا   :ثاث  ، ةترط سَِّه َلل جاره ورماه  الشركقِر الْر   حتل لذا ِر
لأا  هستِِتا ، ورجا  الرامك: أيهما أوىل بالشرك ؟ قال ،ملؤمننييا أمري ا: فقلت اْلَاذيبَ 

اب م ها   لاأ منُا ته لاَ  ا  ََ   ِ  لاَ  تاه ا  سلطاَا   ، ورجا  ِح ث ِح وث َ 
ابومعصَّت  معصَّ  ا  ِ  ي ا  ، َل ينذغك َل لاَ  لأِلاق َك معصَّ  الِالا ْلَه ؛، َو

 ، لَأا الطاَ   َك معصَّته وَل لاَ  لأن َصل ا ، َا لاَ  الأِلاق حذه لأعصَّ  ا 
ْلَه معصام مطُر َل ي مر  ؛، ولَأا ِمر ا   طاَ  الرساأ ولاَلة اْلمر ولرساله 
 .(0) (عصاما  مطُرو  َل ي مرو   أعصَّتهْلَُ  م ؛، ولَأا ِمر  طاَ  ِولك اْلمر أعصَّ 
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لياك والرياس ، ولياك ِ  تط  َِْاب : Xقال أبو عبد اه ): قال ،عن أِب محزة الثمايل
 ، وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما يفأما الرياسة فقد عرفتها ،علت فداكج :، قلتالرجاأ

يو   ، لياك ِ  تنصب رجا  لَّس حَّث تاهب: فقال يل .يدي إال مما وطئت أعقاب الرجال
ل ما قاأ  .(6) (الةج  َتص قه َكَ 

* * * 
فهو خارج  -د والتقليد أي ثبوت االجتها -ومن ينكر هذا املبدأ ) :قال السيد حممود احلسين

فإذا كان الشخص املذكور يرفض ويبطل مبدأ  ،عن العقل والعقالء بل خارج عن اإلنسانية
االجتهاد والتقليد فهو هبذا قد نقل أمرا  أو حكم حبكم خرج به عن القواعد اإلسالمية والعقلية 

 (.... والعقالئية والفطرية
 :نقاطبأربعة يكون على هذا الزعم  وكالمي يف الرد

التقليد اآلن باطل  إنوإمنا قال  ،محد احلسن مل يبطل التقليد مجلة وتفصيال  أالسيد  إن -6
 ،والسيد حممد باقر الصدر ،السيد اخلميين :هم ،وعلى الناس االحتياط بني فتاوي ثالث علماء

 يف فتاواهم اليت استندوا هبا على روايات أهل (رمحهم اه)مد حممد صادق الصدر والسيد حم
وذلك ألسباب معينة موجودة يف الساحة رمبا من بينها التفرقة احلاصلة من وراء  ،البيت 

وهي غري خفية على أصحاب البصائر  ،التقليد وبعض األمور املنحرفة على نطاق املرجعية
 .زنوا األمور مبيزان احلق والعدلواألحرار الذين رفضوا التعصب وو 

ل والعقالء بل خارج عن فهو خارج عن العقومن ينكر هذا ) :قول السيد احلسين -2
 (.اإلنسانية
ن االجتهاد والتقليد ثابت بالدليل أقول السيد احلسين ب إنلقد قدمت يف كالمي هذا  :ِقاأ

وخمالف للعلماء الذين  ،خمالف ملا صح عن أهل البيت  عي والسرية املتشرعية والعقالئيةالشر 
عرف عند الشيعة إال يف القرن السابع للهجرة بل الشيعة نه مل يإو  ،هم قريبني عن زمن املعصومني

                                                           
 .6  ص 2 ج: (آل البيت)وسائل الشيعة  - 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي . ............................................ 11

ومنهم من اقتصر  ،فمنهم من يثبته بالدليل العقلي وهم األصولية ،اآلن خمتلفة يف هذا املبحث
 .اإلخباريةفقط وهم  على القرآن الكرمي وما صح عن أهل البيت 

كرمي والسنة املطهرة كالم السيد حممود احلسين خمالف للقرآن ال  أنفيتضح من هذا كله 
رحم اه تعاىل األموات منهم وأيد )نا األعالم ؤ وخمالف ملا عليه علما ،وللسرية املتشرعية والعقالئية

 .(حياء اجملاهدين الربانيني منهموسدد األ
ورغم كل ذلك ال نفقد األدب ونقول مثل ما قاله السيد احلسين بأنه من أنكر االجتهاد 

 .ل والعقالء بل خارج عن اإلنسانيةوالتقليد خارج عن العق
ُُْ  ﴿ :بكالم اه تعاىل ظنتع اّل فه اِيْل َِظاِ  اْلةاساناِ  واجا َا  ِاْلِةْ أاِ  وااْلأاْا ِذَِّل را ِّ ايُْ  ِللال سا

تا ِ  ُْ َْلاُ   ِاْلُأ َاْن ساِذَِّلِه واُهاا ِا َْلاُ  ِ أاْن ضالَّ  َا ُهاا ِا  .(6)﴾ينا  ِالَِّتك ِهكا ِاْحساُن ِل َّ را َّ
ُيكّفر  أن Xويّدعي نيابة اإلمام املعصوم  لألمةفال ينبغي لشخص يّدعي القيادة الروحية 

جملرد  اإلخباريةثنا عشرية وهم إمنهم إخواننا يف الوالية شيعة  إنبل  ،أكثرية األمة اإلسالمية
حققه  ، بل الدليل الشرعي على خالفه حسب ماله يف أمر ليس له فيه دليل شرعي خمالفتهم

 .(ه تعاىل املاضني وحفظ الباقنيرحم ا)بعض علماء الشيعة اإلعالم 
بل السيد حممود احلسين بكالمه هذا قد حكم على علمائنا املتقدمني بالكفر واخلروج عن 

ن ثقاة و وقد ثبت بالتواتر وبإمجاع األمة عليهم بأهنم علماء حمدث ،العقل بل اخلروج عن اإلنسانية
 ،Xوبعضهم تشرف مبراسلة اإلمام املهدي  Xف بلقاء اإلمام املهدي ن بعضهم تشر و ورع

والشيخ الصدوق  ،صاحب الكايف وأيضا  من هؤالء الشيخ الكليين ،(رمحه اه)مثل الشيخ املفيد 
، واألمني األسرتابادي ،واحلر العاملي صاحب وسائل الشيعة ،كتاب التوحيد صاحب

ن كتبهم إف ،ملا وصلنا حديث صحيح عن أهل البيت وهؤالء العلماء لوالهم  ،والشهرستاين
 .اليت متثل السنة الصحيحة املوثقةاآلن معتمدة عند علمائنا بل هي 

                                                           
 .1  : النحل - 
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 أنوهؤالء كلهم مل ميارسوا االجتهاد الذي يقول به السيد حممود احلسين فيلزم من كالمه 
العبد الفقري  وأنا ،وحاشاهم من ذلك!!! يكونوا خارجني عن الدين وعن العقل وعن اإلنسانية 

 .أتشرف وأتربك بالرتاب الذي وطأته أقدامهم رضوان اه عليهم
كثري من العلوم قد اندرست ونسيت وبعضها أبدعتها بعض األمة بآرائها وعقوهلا  -2

وقد ورد عنهم  ،ال يعلمه أحد من األمة Xوبعضها خمزون مكنون عند اإلمام املهدي  ،الناقصة
امتةن  م منِو  ،َذك مرسلِو  ،ملَ مْربستصعب َل يةتأله لَل صعب م ح يثنا): 

 .(6) (يأا ا  قلذه لإل

 :Xوقد ورد أيضا  يف وصف هنضة اإلمام املهدي 
أا يَا للَّه ) :أنه قال Xعن أِب جعفر  ل  قائأنا لذا قام يَا النام للل ِمر ج ي َ 

 .(2) (َطا ل للغر اء َِأا     وسَّعاي غريذا   غريذا   ِل  اإلسام   و  ،رساأ ا  
سألته عن ) :قال ،Xعن شيخ من الفقهاء يعين أبا عبد اه  ،عن عبد اه بن عطاء املكي

أا صنع رساأ ا   :فقال ؟ سرية املهدي كيف سريته أا ه م  ،يصنعَ  ا  قذلهَ  يُ م ماَ 
 .(2) (الجاهلَّ  ويست َف اإلسام ج ي ا  ِمر  رساأ ا  

تاب ج ي  و ) :Xال أبو جعفر ق: قال ،عن أِب بصري قضاء يْام الْائ    مر ج ي  َو
ه َك ا  لام  َل ي ةاو  َل يستتَّب ِح ا   ،لَّس ش َه لَل السَّف ،ج ي  َلل العرب ش ي 

 .(0) (َلئ 

يا : صحابه فقال يلعنده نفر من أو  Xدخلت على أِب عبد اه ) :قال ،ابن أِب يعفور
ت الْر   ،ا ن ِ ك يعِار َنُا س لتَ لَّس َن : قال .هذه القراءة ،نعم :قلت :الق ؟ هل قِر

ح ث قامه  ة يث ل   Xْل  ماسل : ومِلَ ؟ قال ،نعم جعلت فداك :فقلت: قال .غَّرها
ح ث قامه  Xْل  ََّسل و  ،ه  أصر َْاتلاه َْاتلُ  َْتلُ يةتألاه َنه َِرجاا َلَّ

                                                           
 .  ص: بصائر الدرجات - 
 .996ص: الغيبة للنعماني - 
 .2 9ص: يبة للنعمانيالغ -9
 .92 ص: الغيبة للنعماني - 
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ها قاأ ا  و  ،َْتلُ  ت ريت َْاتلاه َْاتلُ   ة يث َل  يةتألاه َنه َِرجاا َلَّه 
َاُ وِّ ِاٌ  ِمْن  اِنك ِلْسرائَّلا وا َاآماناْت لائِ ﴿ :8 َالل  َا ايَّْ َاا الَِّاينا  ماُناا  ِاٌ   ِاراْت لاِئ ِهْ  َا

ه و  .(6)﴾َا اْصذاُةاا ظاِهرِينا  لَه ِوأ قائ  يْام منا ِهل الذَّت ية ث    ة يث َل تةتألَا
 .(2) (َه ََّْاتل   ََّْتل   وهك  ةر ةارج  ت ا رة َتْاتلا َتِرجا  َلَّه  رمَّل  ال س 

أئ  منه قلاب ل  ح يث   هاا لتش: قال: )قال ،Xعن أِب جعفر حممد بن علي الباقر 
لَه َل   من ِ  ت ا   ،، َأن ِقر  ه َ ي وه، ومن َِ ره َاروهالرجاأ، َاَذاوه للَُّ  َذاا  

ل  طاَ  وولَّج  حتل يسْط ََُّا من يشا ن حتل َل يذْل الشعرة  شعرتَّ َتن  يسْط ََُّاَ 
 .(2) (لَل َةن وشَّعتنا

بأمر جديد  Xهذه األحاديث والكثري من أمثاهلا تؤكد على جميء اإلمام املهدي  نّ إف
سوف  Xاإلمام املهدي  إنوالشيء املتيقن من هذه األحاديث  ،وكتاب جديد وسنة جديدة

اجهها اجملتمع اإلسالمي بالرفض وسوف يو  ،يأيت بأمور جديدة وغريبة على اجملتمع اإلسالمي
من هذه األمور  وكما قدمت رمبا يكون سبب استغراب الناس ،واالمشئزاز بل باللعن والرباءة منها

ف وبعضها خمزون مكنون عند ألن كثري من األحكام قد اندرست ونسيت وبعضها ُحرّ ورفضها 
 .Xاإلمام املهدي 

تاريخ الغيبة الكربى يف مناقشة توقيع يف ( سره قدس)ولذلك قال السيد الشهيد الصدر 
باطلة عن  ا  فمدعي املشاهدة كاذب مزور يف ما إذا كان منحرفا  ينقل أمور  ،ذنإ... ) :السمري

سواء  ،التوقيع الشريف داال  على بطالنهوأما فيما سوى ذلك فال يكون . Xاإلمام املهدي 
قل أاإلسالمية أو حمتملة الصحة على  صحيحة حبسب القواعد ا  ينقل الفرد عن املهدي أمور 

 أنواضح يف ( سره قدس)وكالم السيد الصدر  .(0) (مل ينقل شيئا  على اإلطالقتقدير، أو 
حىت لو نقل أمورا  غري يقينية الصحة بل حمتملة  Xالشخص الذي يشاهد اإلمام املهدي 

 .الصحة فال ميكن تكذيبه
                                                           

 .  : الصف - 
 .921ص  1ج: بحار األنوار - 
 .7  ص: الغيبة للنعماني -9
 . 61ص: الغيبة الصغرى - 
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يد وسنة جديدة وإسالم جديد وما دمنا غري يأيت بكتاب جد Xاإلمام املهدي  أنفما دام 
أو من يرسله مبجرد  Xنعرتض على اإلمام املهدي  أنحميطني بكل الشريعة فال ميكن لنا 

اللهم إال إذا جاء بنفي حكم ضروري الثبوت كاإلمامة واملعاد  ،خمالفته لنا يف بعض األحكام
 .صالة وغريها من الثوابت الضروريةوال

 Xاإلمام املهدي أو من يرسله اإلمام املهدي  أنم السيد احلسين ن فحوى كالإوهبذا ف
!!! نسانيةالسيد احلسين وإال فهو خارج عن اإلسالم وعن العقل وعن اإل راءآليكن تابعا   أنالبد 

 .فهذا ما يضحك الثكلى
نه إذا إ: وهو ،ال خيفى حىت على ربات احلجالإن السيد حممود قد غفل عن أمر بديهي  -0

نه حيرم على اجلميع التصدي لإلفتاء واملرجعية بدون إذن إأو من ميثله ف Xمام املهدي ظهر اإل
َاأاا لاُه ِمْن َُارُ ﴿ :، قال تعاىلأو من ميثله Xاإلمام   .(6)﴾واماْن لاْ  ياْجعاِل اللَُّه لاُه َُارا  

* * * 

 :ثانيًا
كانية الرياء والكذب وما دامت إم ،دامت وسائل التجميل موجودة ما) :قول السيد احلسين

نه ميكن ألي شخص جعل بعض إ، فام التأويل ميكن أن يدعيه أي شخصوماد ،واخلداع موجودة
نه ال إق عليه ظاهرا  بل وكذبا  وخداعا ، وحىت لو ثبت اإلمكان فظواهر الروايات ميكن أن تنطب

وعلى  ،أيضا  يثبت الوجود والتحقق يف خصوص هذا الشخص دون غريه ممن يثبت اإلمكان حبقه 
 .(!!؟ هذا الفرض فاالحتماالت تكون كثرية وكثرية فعلى من ينطبق املورد الشرعي

 :عدة نقاطلنقطة ضمن ويكون الكالم على هذه ا
هل  ،ملاذا كل هذه التهم وسوء الظن بشخص مل يطلع على واقعه السيد حممود احلسين -6

فلماذا ال يواجهه إال باحتمال  ،فكل أمر مشكل حيتمل الصدق وحيتمل الكذب!!! اطلع الغيب 
 .ق التهم املشينة بصاحب ذلك األمرالكذب وإلصا

                                                           
 .7 : النور - 
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َاِتَّ ٌ ﴿ :قال تعاىل ْيِه راِقٌَّب  ُِِظ ِمْن قراْاُأ ِلَلَّ لا ا  .(6)﴾ماا يراْل
محد احلسن أب واستطاع حتصيل واقع حال السيد فإذا كان السيد احلسين قد اطلع على الغي

وأما إذا كان السيد احلسين مل يكشف له . ابه ذلك فال لوم عليههدي أو ما شعن طريق اإلمام امل
 اْل َااَّ ُاا ﴿ :نه مشمول بقوله تعاىلإتضيه فالواقع وهذا هو الظاهر من كالمه وحاله واألصل يق

 ْ ُِ َا َااَّبا الَِّاينا ِمْن قراْذِل ِل اا ْ  تاْ ِويُلُه َا ُِ َااِقذاُ   ِ أاا لاْ  ُيِةَّطُاا ِ ِعْلِأِه والاأَّا ياْ ِت َّْفا َاا ا  َااَْظُْر َا
 .(2)﴾الظَّاِلِأَّنا 

ُُْ  واُيْس الا ا ﴿ :وقال تعاىل اياتُر ُا  .(2)﴾ساُتْ تاُب شا
 (.أرواحنا ملقدمه الفداء)فليعد اجلواب لصاحب األمر 

وما دامت إمكانية الرياء  ،ما دامت وسائل التجميل موجودة) :قال السيد احلسين -2
نه ميكن ألي شخص إيّدعيه أّي شخص، ف أنالتأويل ميكن  وما دام ،موجودةوالكذب واخلداع 

 .(تنطبق عليه ظاهرا  بل كذبا  وخداعا   أنجيعل ظواهر الروايات ميكن  أن
على تكذيب  وجود وسائل التجميل وإمكانية الرياء والكذب واخلداع ال تعترب دليال  : ِقاأ

عترب ذكرها كدليل على كذب في. به بدليل آخرينا  إال إذا ثبت كذأي شخص ادعى مقاما  مع
صاحب االستفتاء  وخصوصا  إذا الحظنا ما ذكره ،على الذقون ا  محد احلسن لغوا  وضحكأالسيد 

نه طالب يف احلوزة العلمية ملدة مثان سنوات تقريبا  أعلما  ) :محد احلسنأعن شخصية السيد 
 .(عروف بصدقه وأمانته وغزارة علومهم

محد احلسن فقط بل يرد أحممود احلسين ال يرد على السيد  الذي ذكره السيد وهذا الكالم
 !!! Xحىت على اإلمام املهدي 

الشامتني واخلتم يف كوجود اخلال و   ،ن الروايات اليت تذكر عالمات اإلمام اجلسدية كثريةإف
 .الكتف األمين وأزج احلاجبني وكث اللحية

                                                           
 .2 : ق - 
 .93: يونس - 
 .3 : الزخرف -9
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 Xيقول لإلمام املهدي  أن( حسب ما ذهب إليه)السيد حممود احلسين  باستطاعةفأيضا  
 !!!نك لست اإلمام املهدي أتوجد بعمليات جتميل و  أنهذه العالمات املوجودة فيك ميكن  إن

دري الذي يقرأ هذا الكالم أوال . تحه السيد حممود احلسين على نفسهوهذا باب خطري قد ف
 !!هل يضحك أم يبكي ؟

نه ال يثبت الوجود والتحقق يف إوحىت لو ثبت اإلمكان ف) :قول السيد حممود احلسين -2
وعلى هذا الغرض فاالحتماالت  ،خصوص هذا الشخص دون غريه ممن يثبت اإلمكان حبقه أيضا  

 (.!!؟ تكون كثرية فعلى من ينطبق املورد الشرعي
نه حىت إذا كانت جمموعة روايات تنطبق على شخص أفحوى كالم السيد احلسين  :ِقاأ

تصدق  أنألنه باإلمكان  ؛ فال ميكن االستدالل هبا على صدق ما يدعيه ذلك الشخصمعني
 .لروايات على شخص آخرهذه ا

كتفي بالرد عليه بعدة نقاط تنويرا  أم مردود وال حيتاج إىل رد ولكن هذا الكال نّ أورغم 
 :ألذهان وتوضيحا  لوهن هذا الكالمل

قد ذُكر يف  السيد األوحد حممد  أنّ  أو تغافل عنلقد غفل السيد حممود احلسين  -أ
 ،ألهنم وجدوه مكتوبا  عندهم ؛التوراة واإلجنيل باَسه وصفته وقد آمن به كثري من اليهود والنصارى

 نأصحيح : يقولوا للرسول حممد  أنفعلى كالم السيد احلسين ميكن هلؤالء اليهود والنصارى 
فلرمبا  ،نك أنت املقصود بذلكأيقول  اَسك وصفتك موجودة يف التوراة واإلجنيل ولكن من

 تصدق هذه الصفات على شخص غريك سواء وجد اآلن أو يوجد يف املستقبل ؟
 !!إذا سرنا على كالم السيد حممود احلسين ويكون احملجوج يف هذا املقام الرسول حممد 

 لرسول حممد وأيضا  كثري من األئمة ذكروا بأَسائهم وصفاهتم يف التوراة واإلجنيل ويف كالم ا
حيث آمن به كثري من اليهود  ،Xمثل اإلمام علي . عرف عليهم بتلك األوصاف املذكورةومت الت

مييزوه عن مدعي اخلالفة كذبا   أنألهنم وجدوه مكتوبا  عندهم باَسه وصفته واستطاعوا  ؛والنصارى
 .وزورا  كاألول والثاين
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 Xهؤالء االحتجاج على اإلمام علي فعلى كالم السيد حممود احلسين أيضا  يكون من حق 
 !!؟...بنفس االحتجاج 

عا  ﴿ :قال تعاىل ُُْ  ترارااُهْ  رََُّ نرا َالال اْلُ َِّاِر رُحاأااُء  راَّرْ اُء  ُمةاأٌَّ  راُساُأ اللَِّه واالَِّاينا ماعاُه ِاِش َّ
َِك ُوُجاهِ  َاْضا  ِمنا اللَِّه واِرْضاااَا  ِسَّأااُهْ   َِك ُسجَّ ا  يراْذتراُغا ا    ُُْ َا ماثراُل ْ  ِمْن ِاثاِر الَسُجاِي ذاِل ُِ

َالال ُساِقِه يُرْعجِ  َااْستراااى  َااْستراْغلاظا  َاآزاراُه  َِْجَِّل َا ارُْ  ِاْةراجا شاْط اُه  َِك اْْلِ   ُُْ ُب الترَّْارااِة واماثراُل
َا  َا ا اللَُّه الَِّاينا  ماُناا وا ُ  اْلُ َِّارا وا ُِ ِِراة  واِاْجرا  الَ رَّا ا لَّاِغَّظا ِ  ُُْ  ماْغ ِأُلاا الصَّاِلةااِت ِمنرْ

 .(6)﴾َاِظَّأا  
َِك الترَّْارااِة وااْْلَِْ ﴿ ُهْ   ْن ا َِ ِجَِّل الَِّاينا يراتَِّذُعا ا الرَُّساأا النَِّذكَّ اْْلُمِّكَّ الَِّاي ياِجُ وَاُه ماْ ُتا ا  

ِر  َاِن اْلُأْن ا اُهْ   ُا ذااِئثا واياضاُع ياْ ُمُرُهْ   ِاْلأاْعُروِف وايرانرْ ِا ُ  اْل ُِ َالاَّْ ُُُ  الطََِّّّذااِت واُيةارُِّم  واُيِةَل لا
َاصاُروُه وااترَّذراُعاا ا َا َُّروُه وا َاالَِّاينا  ماُناا ِ ِه وا   ْ ُِ َالاَّْ اَاْت  ُُْ  ِلْصراُهْ  وااْْلاْغاأا الَِّتك َا لَنارا َانرْ

لِ  ِْ َا ُهُ  اْلُأ  .(2)﴾ُةا ا الَِّاي َُِِْ أا ماعاُه ُِولاِئ
قا  ِلأاا  راَّْنا يا ايَّ ﴿ ََِّسال اْ ُن ماْريا ا ياا  اِنك ِلْسرائَّلا ِلِّك راُساُأ اللَِّه ِللاَُّْ ْ  ُمصا ِّ ِلْذ قااأا  وا

ا ِسْةٌر  ِمنا الترَّْارااِة واُمذاشِّرا  ِ راُساُأ ياْ ِتك ِمْن  راْعِ ي اْسُأُه ِاْحأاُ  َرالاأَّا جااءاُهْ   ِاْلذراَّرِّنااِت قااُلاا هااا
 .(2)﴾ُمِذَّنٌ 

ن إو  ،يلزم من كالم السيد حممود احلسين عدم االستفادة من كالم أهل البيت  -ب
 .ميكن االستدالل هبااألوصاف اليت ذكروها يف رواياهتم ال 

المهم لغو وليس فيه حكمة ك  أنويلزم منه  وهذا طعن يف شخصية أهل البيت 
 إنلتمييز شخص معني يأيت يف املستقبل مث  ا  ات وأوصافيذكروا عالم أنفما معىن  ... وحاشاهم

ال يفيد كالم زائد خمالف  والذي ،هنا ال تفيدنا بشيءأهذه العالمات يقول عنها السيد احلسين 
 .للحكمة

                                                           
 .3 : الفتح - 
 .12 : األعراف - 
 .6: الصف -9
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لحاء وكالمهم حق عن كل ذلك وهم احلكماء والعلماء والبلغاء والص وحاشا األئمة 
 .وقوهلم فصل وعدل

نأخذ مبا جاء يف رواياهتم من أوصاف  أنحكمة ويلزم منه  األئمة يكون كالم  أنفأما 
وأما إذا كان كالمهم الذي ذكروه يف حتديد شخصية ما ال يصلح  .لتمييز شخصية ما عن غريها

 .غري مفيد وال يفي بالغرض وحاشاهم فيكون كالمهم  ...ملعرفة تلك الشخصية 
 .ذا بالغ ملن ألقى السمع وهو شهيده!!! فما الذي خيتاره السيد احلسين يا ترى ؟

إضافة إىل ذكرهم والنص عليهم مسبقا   واألئمة األطهار  إن الرسول حممد  :ن قيلإف
 .هم املقصودون بتلك األخبار أهنمأُيدوا بأمور كثرية تدل على  فإهنم

 ،محد احلسن مل يكتف مبجرد ذكر اَسه وبلده وبعض صفاته بالرواياتأكذلك السيد  :فأقول
خرب عنها أليت وباإلخبارات الغيبية ا ،بل أُيد باإلعجاز العلمي الذي حتدى به مجيع العلماء

عصومني واليت تنص على ، وأُيد أيضا  مبئات املنامات الصادقة باألئمة املوحتققت لبعض املؤمنني
فقة للقرآن وأُيد أيضا  بسريته املستقيمة املوا ،Xمحد احلسن مرسل من اإلمام املهدي أأن السيد 

حكم )والسنة املطهرة خالفا  لغريه الذين نبذوا القرآن وراء ظهورهم وأقروا باألنظمة الوضعية 
 .(الطاغوت

ْنُتْ  صااِيِقَّنا ﴿ :قال تعاىل ُُأاا ِاتَِّذْعُه ِلْ  َُ ْنِ  اللَِّه ُهاا ِاْه اى ِمنرْ َِ َاْ ُتاا ِ ِ تااُب ِمْن   .(6)﴾ُقْل 
 فهو الوحيد الذي أعلن عن نفسه ،سن مل يدعها أحد غريهمحد احلأإن شخصية السيد  -ج

 .أُيد من جانب الغيب بعدة مؤيدات بالدليل العلمي الواضح والذي Xرسوال  لإلمام املهدي 
بدال  عن الفرضيات تعيش الواقع  أناألحرى بك  :أقول للسيد حممود احلسين -د

 ؛Xىل تكذيب اإلمام املهدي نك إذا سرت هبكذا طريق فسوف يؤدي بك إإف ،واالحتماالت
الروايات  أنومن يقول  ،نك احلجة بن احلسنأمن يقول  Xتقول لإلمام  أنألنك من املمكن 
 .تنطبق عليك فقط

                                                           
 .3 : القصص - 
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 .وهلم جرا   ...و... بعدك و Xولرمبا سوف يأيت اإلمام املهدي 
م يرى الرجل ويستمع إىل حجته وينظر يف حاله وهو قد حتداك أنفيجب عليك وعلى غريك 

 .فرضياتن هذا أفضل من العيش يف عامل اخليال والإف ، القرآن معجزة الرسول اخلالدةيف تفسري
ُتْ  َُلَّ ُمأا َّقُ ﴿ :قال تعاىل َالال راُجُل يُرناذُِّئُ ْ  ِلذاا ُم ِّقرْ ِاُروا هاْل َاُ َلُ ْ   ِلَُّ ْ   واقااأا الَِّاينا َا

ْلُا جاِ ي ُ  َالال ال # لاِِك ةا تراراى  رْ اِب َِا َِك اْلعااا ِا ا  ِاْم ِ ِه ِجنٌَّ   اِل الَِّاينا َل يُرْ ِمُنا ا  ِاْرِةراِة  لَِّه َا
 .(6)﴾واالضَّاِأ اْلذاِعَّ ِ 

* * * 

  :ثالثًا
أذكرك ونفسي واآلخرين إن الواقع اخلارجي املوضوعي يثبت ما ذكرناه ) :قول السيد احلسين

األَساء والكىن واأللقاب ( أبنائهم)نفسهم وأهليهم جعلوا أل ، فحكام بين العباس الطغاة(انيا  ث)
ات اه وسالمه عليه وعلى صلو )اليت وردت يف الروايات املقدسة حبق اإلمام قائم آل حممد 

وعبد اه  ،، وحممد...اهلادي واملهدي واألمني واملأمون، السفاح واملنصور و )، فنسمع ونقرأ (آبائه
وكان الغرض من سلوك بين العباس هو خداع الناس  ،Xوكلها وردت خبصوص املعصوم ( ...

املنقذ واملصلح واملهدي ن كل حاكم منهم كان يعترب نفسه هو إو  ،هموإعطاء املشروعية حلكم
وحتدثوا عن الرايات السود القادمة من ( يا لثارات احلسني)رفعوا شعارات  أهنم، وال ننسى واملوعود

فهل نعطي املربر ألنفسنا أو لغرينا التصديق  ،وأتباعهراساين املشرق اليت طبقوها على أِب مسلم اخل
 (.!!!؟ وإتباعهمببين العباس ودعاواهم 

 :ويري َلَّه
حكام بين العباس عندما وضعوا الكىن واأللقاب ألنفسهم خالفوا بذلك مذهب أهل  إنّ  -6

لد ن األئمة من و أب لوجود النصوص عن النيب  ؛وكان أمرهم واضح البطالن البيت 
بين  إنبل  ئمة ألومل يتبعهم على ذلك أحد من الشيعة املوالني ل ،بأَسائهم Xاحلسني 

                                                           
 .2 – 2: سبأ - 
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 العباس أنفسهم مل يكونوا مقتنعني بذلك إمنا فعلوه لطلب الرياسة ولدفع حق أهل البيت 
 .للبيب إذا جترد عن التعصب األعمىوال خيفى على القارئ املنصف ا. حسدا  وبغضا  

أجنيب عن املوضوع وال ينبغي لصاحب علم ( النقطة الثانية والثالثة)سين يف كالم السيد احل  إنّ 
ن املناصب اإلهلية مجيعا  ادعيت كذبا  وزورا  ولكن هل هذا يدل على إيستدل به إطالقا ، ف أن

 !!!هليا  ؟إبطالن كل من يدعي منصبا  
 يدل على بطالن دعوة منصب النبوة قد ادعاه مسيلمة الكذاب وسجاح كذبا  وهبتانا  ومل نّ إف

 .الرسول حممد 
يف  Xومل يدل على عدم أحقية اإلمام علي ومنصب اخلالفة قد ادعي من قبل الثالثة 

 .خالفة الرسول حممد 
على بطالن إمامة قد ادعي لغريهم وأيضا  مل يدل  Xومنصب األئمة من ولد احلسني 

 .األئمة املطهرين
أيضا  حاول بين العباس وغريهم انتحاله هلم وقد بان بطالن ما  Xومنصب اإلمام املهدي 

روحي له )حلجة ابن احلسن ادعوه كالشمس يف رابعة النهار ومل يدل ذلك على بطالن إمامة ا
 .(الفداء

قد ادعاه بعض الكذابني املفسدين ومل يدل  Xوأيضا  منصب السفارة عن اإلمام املهدي 
 .لسفراء األربعةالسفارة الصحيحة لعلى بطالن 

فكلما يوجد حق حمض يوجد يف قباله باطل  ،هذه سنة اه تعاىل يف كل زمان ومكان نّ إف
وهذا !!! وجود الباطل يدل على بطالن احلق  نأويلزم من كالم السيد حممود احلسين  ،حمض

نه يدعي أالكالم من املضحكات املبكيات وال جيوز أن يصدر من السيد احلسين وخصوصا  
 !!!ة ؟علمية على اجلميع يف الفقه واألصول فهل هذا هو نتاج األعلمياأل

 .قد نضح اإلناء مبا فيه وبان ما حيتويه: وبعد هذا أقول
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لثارات  يا)رفعوا شعار ( أي بين العباس) أهنموال ننسى ) :وأما قول السيد احلسين -2
لى أِب مسلم اخلرساين وحتدثوا عن الرايات السود القادمة من املشرق اليت طبقوها ع( احلسني
 .(!!!؟ وإتباعهمفهل نعطي املربر ألنفسنا أو لغرينا التصديق ببين العباس ودعاواهم  ،وأتباعه

  :ويري َلَّه
بعيد كل البعد عن الواقع اخلارجي ( النقطة الثانية والثالثة)يف  كالم السيد حممود  إن -أ

فرض )ال يقف عند شيء ويصل إىل ، واالفرتاض بثق من العامل االفرتاضي اخليايلاملوضوعي ومن
 ، ولكن كالمنا يف الواقعامل اخليال والفرضيات واسع األفقفع ،كما يقولون( احملال ليس مبحال

 .رض الواقعأاخلارجي واحملال ال سبيل له يف 
يف بداية ( الرضا من آل حممد) و( ارات احلسنيلث يا)بين العباس عندما رفعوا شعار  إن -ب

واضح البطالن وال حيتاج إىل وعندما ادعوا ذلك كان أمرهم  ،مامة واخلالفةاألمر مل يّدعوا اإل
فهو باطل  ( يالثارات احلسني)كل من رفع شعار  أن، ولكن مع كل هذا ال يدل ذلك على بيان

 .كالعباسيني
 ؛-على فرض كالمك  -ن قلت يا سيد حممود بذلك، فأنت أيضا  مشمول بالكذب إو 

وأيضا  يكون كالمك شامال   ... ارات احلسني ويا قائم آل حممدالثألنك اآلن ترفع شعار ي
 أنويف احلقيقة  ،(يالثارات احلسني) أيضا  يرفعون شعار فإهنم Xللممهدين لإلمام املهدي 

ا  ﴿الكالم يف هذا املوضوع يعترب من توضيح الواضحات ولكن ما احليلة  ُا ْرُتْ  لا َِا ُرْل ُِمُ ُأاهاا وا َِا
ارُِها ا   .(6)﴾َا

بين العباس قد طبقوا حديث الرايات السود على  أننه مادام أحوى كالم السيد احلسين ف -ج
، واليت نصت الروايات على نتبع أصحاب الرايات السود احلقة أنمسلم اخلرساين فال ينبغي  أِب

السيد حممود مستعد لتكذيب هؤالء القوم  أنوالظاهر . وجوب نصرهتم ولو حبوا  على الثلج
 !!!ذين قلوهبم كزبر احلديد  النيالصاحل

                                                           
 .2 : هود - 
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وهذا الكالم ال يقبله قوم إال إذا كانوا مثل أهل الشام عندما صلى هبم معاوية صالة اجلمعة 
 .وه يف خلقه شؤون!!! ضوا عليه يف يوم األربعاء وقبلوا ذلك منه ومل يعرت 

 من االستدالل الروائي نه إنشائي خالٍ أال خيفى على من قرأ كالم السيد حممود  -د
 .املوضوعي

* * * 

 :رابعًا
إن وصايا املعصومني وتوجيهاهتم منصبة على الفقيه  ،عزيزي :رابعا  ) :قول السيد احلسين

ن أل ؛الفقه وبالتأكيد باألصول أيضا  ، فالكالم خاص بللشرائط وهذا ثابت شرعا  وعقال   اجلامع
اط اليت هي عمل بل هو العناصر املشرتكة يف عملية االستنب ،األصول ترعرع يف أحضان الفقه

وهو أي األصول كالروح بالنسبة للفقه الذي ميثل اجلسد فإذا كان دليله وأثره العلمي  ،الفقيه
فله احلق يف دعواه ويثبت مصداقية ما  ماء الفقهاء خبصوص الفقه واألصولالذي حاجج به العل

 .كلف أرجحية دليله وأثره العلمييدعي لو ثبت عند امل
ى نه قادر علإف نه صاحب معجزاتأن من يدعي أملكلف العاقل النبيه وال خيفى عليك أيها ا
علم بالفقه واألصول، فعليك مطالبته هبذه املعجزة، ولتكن القضية أنه أاإلتيان مبعجزة يثبت فيها 

، فاطلب منه أن يأيت بالدليل واألثر العلمي الذي يناقش املباين األصولية والفقهية مشلأأوضح و 
إذا كان  Xواألعلمية ويكون هذا األثر العلمي صادرا  من اإلمام املعصوم ويثبت األرجحية 

عجزة واليت ميكن ، وأنا معك أيها املكلف ننتظر هذه املصدقا   Xاملدعي ميثل رسول اإلمام 
إليه وأعطه فرتة زمنية  اذهبل إليك اجلواب على هذا االستفتاء ، وعندما يصمتيزها عن السحر

 .(أنت أيها املكلف، لتحقيق معجزته أو ما تقدر أشهرشهر أو شهرين أو ستة 
  :ويري َلَّه

وصايا املعصومني وتوجيهاهتم منصبة على الفقيه  إن ،عزيزي) :قول السيد حممود احلسين -6
 .(للشرائط وهذا ثابت شرعا  وعقال  اجلامع 
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 وهو من روى ما أشار إليه األئمة ( الفقيه)أراد السيد حممود احلسين بن  إن :ِقاأ
م ن كان يف إطالقه كالإلسنة املطهرة فهذا ال خالف فيه و نه يفيت طبقا  للقرآن واإأحاديثهم أي 

 .وهذا خاص بالفروع دون العقائد
ة اجملتهد باملصطلح احلايل أي الذي يعترب الدليل العقلي من أدل( الفقيه)ن كان يقصد بن إو 

بني الشيعة أنفسهم ومل زاع النوقع فيه  هذا ما إن ،يا عزيزي: فأقول لك يا سيد حممود ،التشريع
وقد  ،ى عن اإلفتاء بالرأي والعقلوقد جاءت عشرات الروايات تنه ،زاع فيه حلد اآلنيتحرر الن

وكل  Xيف القرن السابع للهجرة وبعد الغيبة الكربى لإلمام املهدي ( األصول)حدث علم أ
 ،يعقوب الكليين صاحب كتاب الكايفأمثال الشيخ حممد بن  ،علمائنا املتقدمون مل يعملوا به

تغمدهم اه برمحته )والشيخ املفيد  ،والشيخ احملقق الطوسي زعيم الطائفة ،والشيخ الصدوق
 (.الواسعة

ما قاله السيد حممود احلسين  إننبني  أنولكن أردنا  أكثروال يهمنا التطرق إىل هذا املوضوع 
 .ىل هنا فلنكسر سنان القلمإو . رع على خالفهالش إنمل يثبت شرعا  بل ( األصول العملية)عن 

ن أل ؛الفقه وبالتأكيد باألصول أيضا  فالكالم خاص ب) :قول السيد حممود احلسين -2
بل هو العناصر املشرتكة يف عملية االستنباط اليت هي عمل  ،األصول ترعرع يف أحضان الفقه

 .(أرجحية دليله وأثره العلمي...  فقيهال
  :ويري َلَّه

بل املخصص على  ،يص بال خمصصختص (فالكالم خاص بالفقه)احلسين  لسيدقول ا إنّ 
 ،العقائد ال جيوز التقليد فيها أنّ ومن املعلوم  ،فالقضية اليت حنن بصددها قضية عقائدية. خالفه

فلماذا هذا اخللط والذي ينتج  ...وأما عمل الفقيه فهو خاص بالفروع كالصالة والصيام والزكاة 
ملقدمه روحي )موالهم اإلمام احلجة بن احلسن  الناس وإضالهلم عن نصرةعنه تشويش أذهان 

وقد ( لألصول العملية)فإنكم بالغتم يف حبكم ( شيء أعشى بصره أحبمن )، ولكن (الفداء
كما جاء عن رسول اه   ،عميتم عن القرآن الكرمي الثقل األكرب والذي هو املخرج من كل فتنة

. 
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باألصول وكأن  م بتفسري القرآن الكرمي وأنتم تريدون أن يأيتمحد احلسن جاءكأن السيد إف
وقلتم بإعجاز األصول ونفيتم إعجاز القرآن وهو معجزة الرسول حممد  ... القرآن ليس كتابكم

 .إىل يوم القيامة 
ه واألصول عاٍر عن يكون بالفق Xإعجاز اإلمام املهدي  نّ أفقول السيد حممود احلسين ب

 ، فهو منبثق عن عدة رواياتاإلمام إعجازه ينبع من القرآن الكرمي نّ بأا قولنا موأ ،الدليل الشرعي
 .(6) (ق  قام قائأنا َنطا ص قه الْر   ولا... : )Xجعفر  أِبعن  :منها

 ؛يلْل َك حر ه ما ل  يلا رساأ ا   Xل  الْائ  : )قال ،Xعن أِب عبد اه 
، ول  الْائ  أنْارة والِشذ  الأنةات ةجارة الِتاه  وه  يعذ و  ال ْل  رساأ ا  

 .(2) (ْاتلا  َلَّهيِرجا  َلَّه ََّت ولا  َلَّه ال تاب وي

 :  لصاحب هاا اْلمر غَّذتَّنل: يقول Xَسعت أبا عبد اه ) :قال ،عن املفضل بن عمر
كيف نصنع إذا    :، قلتيْاأ هلَ َك ِي واي سلَواْلةرى  ،يرجع َك ِح هأا للل ِهله

 .(2) (تلَ العظائ  التك يجَّب ََُّا مثلهَن  س لاها  ايَل م   ل :كان ذلك ؟ قال

 :فقال ،(0)﴾واِلُ لِّ قراْاُم هاايُ ﴿ :8عن قول اه  Xسألت أبا عبد اه  :قال ،عن الفضيل
 .(2) (َل لمام هاي للْر   الاي ها ََُّ )

صأنا وجعلنا شُ ا ل ) :قال ،Xعن أمري املؤمنني  ا َو ء َلل ا  تذارك وتعالل لَُر
 .(1) (ْر   معنا َل َِارقه وَل يِارقناوجعلنا مع الْر   وجعل ال ،ةلْه وحجته َك ِرضه

اَت لذا َ لت اري  َلل رجل ث  مات ذلَ الرجل ... ) :Xعن أِب عبد اه   َ لا
أا ج  .( ) (رى ََّأن مضلماتت اري  مات ال تاب ول نه حك يجري ََّأن  ْلَ 

                                                           
 .  ص  ج: تفسير البرهان - 
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ذلَ الْر   َاستنطْاه ولن ينطا ل  ،  ...) :يليف خرب طو  Xعن أمري املؤمنني 
ل  ما ي تك للل يام الَّْام ََّه َل  ما م  ِِةذَر  َنه  ن   و َّا  ما وح   ما  َّ ضل َو

ك َنه لعلأت    .(6) (ِصذةت  ََّه تِتلِا ، َلا س لتأَا

 :َْاأ ،ةطذ  Xةطذنا ِمَّر الأ منَّن ) :قال ،عن جده  ،عن أبيه ،عن أِب عبد اه
ِرسله   تاب  ،َذ ه ورساله ِو  مةأ ا   ،لله لَل ا  وح ه َل شريَ له َشُ  ِ  َل ََُّا

َ ه وحِظه  علَصله و  ح أه  ناره ،أهِح أه ِو ي ه  سلطاَه ،ِو أله من ل  يتن ،ِو  ه هاى َو
ْيِه وا َل ياْ تَِّه اْلذاِلُل ِمْن  راَّْ  ،ِو يأَّل  ه شُاة ِِِه ترا ِن يا ا ْل وَل  ،ِ َُّ  حاِأَّ ُ ْن ِيٌل ِمْن حا َل ِمْن ةا

 ،ومن ةاص   ه َلج ،ومن َأل ِجر ،من قاأ  ه ص ق ،يِلْه لاأ الري وَل يِنل َجائذه
ا  قذل   و  ،تاَِّْ ُ من قام  ه ُهِ يا ِللل ِصراُط ُمسْ و  ،ومن قاتل  ه َصر الة   ََّه َذ  منَ 

 .(2) (...ََّأا  َّن  

َالاَُّْ ُ   ... :قااأا راُساُأ اللَِّه ): قَالَ  ،َعْن آبَائِِه  ،َعْن َأِب َعْبِد الل هِ  َاِ ذاا اْلتاذاساْت 
ُْْر  ِ  ِْطاِع اللََِّّْل اْلُأْظِلِ  َراعالاَُّْ ْ   ِاْل ِِتاُن َا ٌَِع مُ  ،اْل َِّعٌ َاِ َُّه شاا ماْن جاعالاُه وا  ،وامااِحٌل ُمصا َّقٌ  ،شا

نَّ ِ ِامااماُه قااياُه ِللا  َِّْر ساِذَّلُ ُهاا ال َّلَُّل وا  ،سااقاُه ِللال النَّارِ ِاُه ماْن جاعالاُه ةالْ وا  ،ل اْلجا َالال ةا  ،ياُ َأ 
ِصٌَّل وا راَّااٌ  واتاْةِصَّلٌ  ِْ ََِِّه ترا َِتااٌب  ْ أِ ُهاا اوا  ،واُهاا  ُا ِاْصُل لاَّْسا  ِاْل َاظااِهُرُه لا وا  ،ْل ٌر وا اْطٌن  ُْ ُه ظا

ْل ٌ  ااِلنُ وا  ،ُحْ  ٌ  َِ َّاٌ  ،ُه  َلا ُتْةصال  ،امٌ َالال َُُجاِمِه َُجُ لاُه َُُجاٌم وا  ،َاِأَّاٌ  اِلُنهُ  ا وا  ،ظااِهُرُه َِا
ائُِذهُ  لال غاراائِذُ وا  ،َاجا ُُ اى ،هُ َلا تُرذرْ ْعِرَاِ  ِلأاْن وا  ،وامانااُر اْلِةْ أا ِ  ،ََِِّه ماصاا َُّح اْل َالال اْلأا يالٌَّل 

ِا ا  ِا ا وا  ،جااُأ  اصاراهُ  َراْلَّاْجلُ  ،َارافا الصِّ َاطابُ  ،َاظاراهُ  ْلَُّْذِلِغ الصِّ لَّْص ِمْن َاشابُ وا  ،يراْنُج ِمْن  ِا  ،يراتا
َِك الظَُلأااِت  ِالَناِر َراعالا  أاا ياْأِشك اْلُأْستاِنَُّر  َّااُة قراْلِب اْلذاِصَِّر َا ِاَ را حا َُّْ ْ  ِ ُةْسِن َاِ  َّ الترَّ

َلِص وا  ِا  .(2) (ِقلَِّ  الترَّراَ صِ التَّ

يا : ِتاَك جذرائَّل َْاأ :يْاأ سأعت رساأ ا  ... : )قال ،Xعن أمري املؤمنني 
ََّه  َّا  ما  ،ا َتاب   :َْاأ ؟ َأا الأِرج منُا :قلت .سَّ ا  َك ِمتَ َتن  ،مةأ 
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من ولَّه من  ،ها الِصل لَّس  الُ أو  ،قذل   من ةَّر وةذر ما  عَ   وح   ما  َّن  
 ،وها حذل ا  الأتَّن ، التأس الُ ى َك غَّره ِضله امن و  ،جذار َعأل  غَّره قصأه ا 

ر الة َّ  وَل يِلا  ،وَل تلذسه اْللسن  ،َل ت يِه اْلهااء ،راط الأستَّْ ها الصو  ،وها الَا
ها الاي ل  ت نه الجن لذا سأعه ِ   ،َل يشذع منه العلأاءو  ،وَل تنْضك َجائذه ،َن الري

ِ ي  ُْ ذا  يرا َاجا من و  ،ومن َأل  ه ِجر ،من قاأ  ه ص ق ،ِللال الَرْش ِ قالاا ِلَّا ساِأْعنا قُرْر َا  
ْيِه ها ال تاب الع ي  الاي َل ياْ تَِّه الْ  ،اَتص   ه ُهِ يا ِللل ِصراُط ُمْستاَِّْ ُ  ذاِلُل ِمْن  راَِّْن يا ا

ِِِه تراْن ِيٌل ِمْن حاِ َُّ  حاِأَّ ُ وا  ْل  .(6) (َل ِمْن ةا

ا  قذل   َجَأا وج ت   ي   ،َلَّ    الْر  ) :يقول ،Xعن أِب عبد اه  ا  ُا منَ 
ا  قذل   َاجتنذااَاَألاا  ه  .(2) (، وما وج تأاه هلَ منَ 

َُأارا ِا ا ا  ) :Xقَاَل أَبُو َعْبِد الل ِه  َاُ   ِللال  ِأ ِاِ ك  اْ ُر وا اا ِِ  ،َلا وااللَِّه َلا يراْرِجُع اْْلاْمُر وااْل
َِك ُوْلِ  لا  ،واَلا ِللال  اِنك ُِماََّّ ا ِا ا ا   َا ِا وا  ،الَ  راَِّْر ِا ا ا  ْلةا ا وا واَلا  ُْْر  ا ذاِل ْ  َراذاُاوا اْل ُُ ِاْ طاُلاا وا  ،َرَّ

َاطَُّلاا اْْلاْح ااما  ،الَسنانا  أِ  :واقااأا راُساُأ اللَِّه  ،وا ُْْر ُ  ُه  ى ِمنا الضَّاا َّااٌ  ِمنا  ،اْل واتِذرْ
ْاالاٌ  ِمنا اْلعاثْرراةِ  ،اْلعاأال لا ا ِ  ،واِضَّااٌء ِمنا اْْلاْح ااثِ  ،ظَْلأا ِ واَُاٌر ِمنا ال ،وااْسِت ُا َِْصأاٌ  ِمنا اْل  ،وا

ِِتانِ  ،واُرْشٌ  ِمنا اْلغاااايا ِ  ٌٌ ِمنا الَ َْرَّاا ِللال اْرِةرا  ،وا راَّااٌ  ِمنا اْل ََِِّه َاأااُأ ِييِنُ  ْ  ،ةِ وا ااا ماا وا  ،وا
ُْْر ِ  ِلَلَّ ِللال النَّارِ  َاِن اْل  .(2) (َا اأا ِاحاٌ  

لل النام   مر هاا َ   ِو ... ) :(نه اهلع)يف رسالته إىل معاوية  Xعن أمري املؤمنني 
َلأُا  ال تاب  وح يثا   اْلم  ق يأا   تاب ا   ...ِقر ُا من الرساأ ِو َِل ولَك ِيََا  لللَ 

ول  ِ َّت   ،اهت يت  لةظ  ه اْلم  َ   قذلت  ِصذت  رشَ   و حْن يماء هاو  سن  َذَّه و 
لن ي ياي الرب َلَّ   لَل و  ،  لن ت يايوا من ا  لَل  ع ا  شا َصا هاه اْلمالِرق  و لَل 

 .(0) (السامو  ،سِطا  
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ْعُتُه يَنُقولُ  :قَالَ  ،Xَعْن َأِب َجْعَفٍر  ،َعْن زََكرِي ا النن ق اضِ  النَّاُم صااُروا  راْع ا راُساِأ اللَِّه ) :َسَِ
َاِلكٌّ وا  ،واماِن اترَّذاعا اْلِعْجلا  X ا ِ أاْن ِلاِ  ماِن اترَّذاعا هااُرو   َا ا ال  َاا  ِلَلَّ  Xِل َّ ِا اا  اْ ُر يا

ُْْر  ا  َاِلكٌّ وا  ،اْل َا ا ال  َاا  َُأارا يا ُْْر  ا  Xِل َّ  َاِلكٌّ وا  ،ِلَلَّ اْل َا ا ال  َاا  َُْثأاا ا يا ِلَلَّ  Xِل َّ 
ُْْر  ا  َُا ِللا وا  ،اْل ُرجا ال َّجَّاُأ ِلَلَّ ِلَُّه لاَّْسا ِمْن ِاحاُ  ياْ  ِْ ماْن راَاعا راايا ا وا  ، ساَّاِجُ  ماْن يُرذااِيُعهُ ل ِاْ  يا

ا لااُغاتٌ  ُا َاصااِحذُر لاُ    .(6) (ضااا
 ،محد احلسن إال القرآنأفأىب السيد ( أصول الفقه)دعا لن إن السيد حممود احلسين  :وأنا أقول

َِك الَِّاينا ةالااْ ﴿ :قال تعاىل  .(2)﴾ً  ا ِمْن قراْذُل والاْن تاِج ا ِلُسنَِّ  اللَِّه تراْذِ ياُسنَّ ا اللَِّه 
ليس حباجة إىل  Xاملهدي  إن... ) (:س سرهقد)ىل هذا املعىن أشار السيد الصدر إو 

يعتمد على املستوى الفكري والعقائدي واملفاهيمي الذي يعلنه إلثبات  أن، بل يستطيع املعجزة
للجواب على أي سؤال مهما كان  Xاستعداده : ثايناملستوى ال ... افهصدقه وعظمة أهد

يسأله ألجل التأكد  إمنانه إو  ..السائل موضوعي الفكرة طالب للحق  أنعرف  إذاصعبا  فيما 
 .من صدقه

 ،ليين بسنده عن املفضل بن عمرهي ما أخرجه ثقة اإلسالم الك: حول ذلك رواية توقد ورد
لح اهأا يرجع ََُّا للل  :ذتا هاا اْلمر غَّلصاحب ) :يقول Xَسعت أبا عبد اه : قال
لذا  :كيف نصنع إذا كان كذلك ؟ قال  :قلت. واْلةرى يْاأ هلَ َك ِي  واي سلَ، ِهله

يستند فيه إىل  أنوهذا األمر أوضح من  .(ايَاها م   َ سالاه َن ِشَّاء يجَّب ََُّا مثله
زلة عالية يف ل من كل من يدعي من، بXألنه هو املفهوم من االجتاه العام لإلمام املهدي  ؛رواية

خيتار السؤال الذي يعتقد  أننه ميكن للفرد إف ... لعلم أو يف التقوى أو يف مجيعهاالقيادة أو يف ا
ن جاء اجلواب إف. اجمليب وجدارته على مستوى مدعاه ن اجلواب الصحيح يدل على صدقأب

 .غري طبيعي التفكري ذا كان معقدا  يشك من جديد، إال إ أنصحيحا  مل يكن للسائل 
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هذين املستويني بف .عند ظهوره Xفليفكر القارئ بالسؤال الذي يرغب بتوجيهه إىل املهدي 
 .هما إلثبات صدقه يف أول ظهورهاالنطالق من Xميكن له  الفكريني

اإلعجازية على التدقيق وهي اليت تقوم فكرهتا ( العلمية)ما أَسيناه باملعجزات : القسم الثاين
فت الفرد االعتيادي إىل وجود شيء خارق لنظام الطبيعة فورا  وإمنا ينبغي توقد ال يل ... لوالتحلي

 .يلتفت الناس إىل ذلك بالتدريج أن
ومن هذا  ،أهم معجزات نيب اإلسالم( القرآن الكرمي)شكل هلذا القسم هو  وأقدموأوضح 
 .م السيد الصدرانتهى كال X )... (6)تنطلق معجزات القائد املهدي  أنالقسم ميكن 

ماء الفقهاء خبصوص فإذا كان دليله وأثره العلمي الذي حاج به العل) :قول السيد احلسين -2
ملكلف أرجحية دليله فله احلق يف دعواه ويثبت مصداقية ما يدعي لو ثبت عند ا الفقه واألصول

 (.... العلمي وأثره
  :ويري َلَّه

وأول من  ،Xإليه بسبب فقد اإلمام املعصوم  علم األصول من العلوم الظنية احتيج إن -أ
مث نقل إىل الشيعة يف القرن السابع للهجرة بعد الغيبة الكربى لإلمام املهدي  ،أحدثه أبناء العامة

X،  وقد حدث اختالف كبري بني الشيعة بسبب العمل باألصول العملية يف استنباط األحكام
واحلق إن علم األصول ، ...و... و... فري وتالف إىل التفسيق والتكالشرعية وصل ذلك االخ

 إضافة،  حيصل عليه إمجاع الشيعة أنفسهمومل علم ابتدعه أبناء العامة ومل ينص عليه األئمة 
 .ه ظين أي مل حيرز مطابقته للواقعنأإىل 

علوم الظنية تذهب أدراج ال فجميععند ظهور اإلمام املعصوم أو من ميثله  هأنومن املعلوم 
على ( س سرهقد)، وقد علق السيد الشهيد الصدر بالفقه الواقعي حتما   يأيتن اإلمام أل ؛الرياح
يراد بالكتاب  أن: األمر الثالث: )، قائال  Xأي اإلمام املهدي ( يأيت بكتاب جديد) :رواية

يعطي  Xنه أ، أو عميقا  موسعا  للقرآن الكرمي يربز للمأل تفسريا  جديدا   Xاملهدي  أن اجلديد
 .من التفسري والفهم للقرآن الكرميسلوبا  جديدا  أعامة جديدة تؤسس  قواعد

                                                           
 .92  – 91 ص: تاريخ ما بعد الطهور - 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي . ............................................ 10

نه ميثل حقال  مهما  من العمق والشمول الذي يتصف به إ، فوهذا أمر صحيح ال حميص عنه
هذا الفهم اجلديد  أنويكون جانب اجلدة فيه هو . يف عهد الدولة العاملية العادلة الوعي البشري

والناسخ حبقائقه كل االختالف والتضارب املوجود يف فهم القرآن  ،بقةمن كل األفهام السا أعمق
القرآن على ما أنزل )نه يراد من أرب السابق من حيث ولعل هذا هو املراد من اخل ،الكرمي وتفسريه

، تلك املقاصد اليت مل تكن واضحة بالشكل رمياملقاصد واملعاين الواقعية للقرآن الك( 8اه 
خمالفة الفهم التقليدي االعتيادي  ،ويراد من خمالفة التأليف. السابق على الظهوركايف يف العصر ال

 .(6) (الذي كان واضحا  يف األذهان يف العصر السابق
ن اإلمام إذا ظهر أإىل ( س سرهقد)وأيضا  أشار السيد الشهيد حممد حممد صادق الصدر 

 :ه وغريهواليت منها علم أصول الفق ،سوف يلغي كل العلوم الظاهرية
ي عرفناه من ، بعد الذوهو موقف واضح أيضا   .موقفه من األحكام الظاهرية: املوقف الثالث)

احلياة عند يفته يف ظو ية و تعين تعيني تكليف اإلنسان من الناحية اإلسالم ن األحكام الظاهريةأ
 .الناشئ من البعد عن عصر التشريع ، ذلك اجلهلاجلهل باحلكم الواقعي

. فيحرم عليه العمل باحلكم الظاهري لعا  على احلكم اإلسالمي الواقعيالفرد مط وأما إذا كان
، عليه يف نفسهيظهر من الدين ما هو الدين )واملهدي يعلن األحكام الواقعية اإلسالمية بأنفسها 

 .على ما قال ابن عرِب يف الفتوحات( حلكم بهما لو كان رسول اه 
ككل مبن   ثىن عشر ، واألئمة اإلإمامهم الثاين عشر هو Xفاملهدي  وأما عند اإلمامية

يف ( السنة)سم األكرب من ، ميثل قوهلم وفعلهم القفيهم املهدي نفسه هم مصادر التشريع
 .حكما  واقعيا  بطبيعة احلال Xفيكون احلكم الذي يعلنه املهدي . اإلسالم
املكلف أو  ية اليت قد يشك فيها، يبقى العمل باألحكام الظاهرية موجودا  يف املوارد اجلزئنعم

، ومعه يف احلكم الظاهري سوف يرتفع يف التشريع األصلي ويبقى يف بعض جيهلها من واقع حياته
 .(2) (التطبيقات اجلزئية
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أو من ميثله يناظر العلماء  Xاإلمام املهدي  إنيقول  أنوبعد هذا كله هل ميكن لعاقل 
القرآن الكرمي ال يعترب أثرا  علميا  إعجازيا  وعلم  أنأو  ،كربباألصول ويرتك القرآن الكرمي الثقل األ

 !!!!األصول يعترب أثرا  علميا  إعجازيا  
 .(6)﴾...ِاتاْستاْذِ ُلا ا الَِّاي ُهاا ِاْيَال  ِالَِّاي ُهاا ةاَّْر ...﴿ :واترك اجلواب لكالم اه تعاىل

ِ ي ِللال اْلةااِّ ِا  ...﴿: وقوله تعاىل ُْ َاأاْن يرا َاأاا ِا ُْ اى  حاَا ِاْ  يُرتَّذاعا ِامَّْن َل ياُِ ِّي ِلَلَّ ِاْ  يُر
َّْفا تاْةُ ُأا ا   .(2)﴾لاُ ْ  َا

 فقد ،السيد حممود احلسين كان شارد الذهن يف هذا املوضوع وكثري من املواضيع نّ أيبدو  -ب
هلا يف  األعلمية يف الفقه واألصول يتم من خالهلا حتديد املرجع الديين وال دخل نأغفل عن 

فالسفراء . والتمهيد له Xأو االتصال باإلمام املهدي  Xقضية الرسالة عن اإلمام املهدي 
د ىل هذا أشار السيإو  ،لم أهل زماهنم بالفقه أو بغريهعأمل ميتازوا بأهنم  (هم اه تعاىلرمح)األربعة 

ص يتصفون إىل أشخا رةإيكال الوكالة أو السفا: الطريق السابع) :الصدر يف الغيبة الصغرى قائال  
أو  Xباإلمام املهدي  يشوا أن، حبيث يكون من املستحيل عادة بدرجة من اإلخالص عظيمة

 أنوال يتوخى بعد ذلك السفري . عليه ولو فرق حلمهم أو دق عظمهم خيربوا مبا يكون خطرا   أن
لتوسط بينه وبني ين إال اال تع Xن السفارة عن اإلمام إف. يكون األعمق فقها  أو األوسع ثقافة

اخلاصة إىل املفضول من هذه ومن هنا قد تسند الوكالة . اآلخرين، وال دخل لألفضلية الثقافية فيه
 .توضيحا  لتلك الدرجة من اإلخالص ،اجلهة
: وا على أِب سهل النوخبيت فقيل له، حيث اعرتضهذا هو الذي ذكر يف بعض الرواياتو 

هم : لقاسم احلسني بن روح دونك ؟ فقالالشيخ أِب اإىل ( أي السفارة)كيف صار هذا األمر 
 .علم وما اختاروهأ
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، وضغطتين علمت مبكانه كما علم أبو القاسم ، ولوكن أنا رجل ألقى اخلصوم وأناظرهمول
قرض باملقاريض ما  ، فلو كان احلجة حتت ذيله و ي كنت أدل على مكانه وأبو القاسماحلجة لعل

 (.س سرهقد)م السيد الصدر انتهى كال. (6) (كشف الذيل عنه
إىل هذا املعىن أيضا  مرة أخرى يف الغيبة الصغرى ( س سرهقد)وأشار السيد الشهيد الصدر 

 .فراجع ذلك وتأكد منه إن شئت 009صو  008ص
زاع مل يتحرر الن ألهنا مباين ظنية ؛ن األعلمية يف الفقه واألصول ال تعترب إعجازا  أوال خيفى 
تلك املباين غلب أعامل قد أسس مباين أصولية ويأيت الذي بعده فيهدم  فكم من ،فيها حلد اآلن
وحلد اآلن ضاعت الناس بني األعلم واألفقه واألذكى ومل جتن الناس  ... وهكذا ،ويؤسس غريها

وانطبق فينا كالم  ،وأصبحت كل فرقة تلعن أختها ،من األصول غري الضياع والتفرقة والتشتت
ه حتل يذِر  عض   من ) :يقول Xاحلسني بن علي اإلمام  َل ي ا  اْلمر الاي تنتظرَو
يلعن  عض   و  ،ويشُ   عض   َلل  عض  ال ِر ،يتِل  عض   َك وجاه  عضو  ، عض
له َك ذلَ ال ما   :Xفقال احلسني  ؟ ما يف ذلك الزمان من خري :فقلت له . عضا   الَِّرَ 

له  .(2) (يْام قائأنا وي َع ذلََ 
وليت شعري من أين للناس التمييز بني أدلة  ،م يف الفقه واألصولفالكل يقول أنا األعل

 ... يف األصول و العلماء
ن إف ،من الضياع بني األعلم واألفقه ترمحوا هذه األمة أنأما آن لكم : وبعد هذا أقول لكم

 .بن فاطمة ال يرحم أبدا  حىت يرضى اه تعاىلاسيف 
نه صاحب أدعي من ي أن خيفى عليك أيها العاقل النبيه وال) :قول السيد حممود احلسين -2

 (.علم بالفقه واألصولأنه أى اإلثبات مبعجزة يثبت فيها نه قادر علإمعجزات ف
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ظهر على أيديهم املعجزات والكرامات أه ورسله و ءعندما بعث أنبيا >اه  إن :ويري َلَّه
وإمنا كانت عن طريق اه تعاىل  ،ل فقطمل تكن تلك املعجزات مستندة إىل اختيار األنبياء والرس

 .من خالهلم تلك املعاجزوكان األنبياء والرسل جمرد وسائل تصدر  ،واختياره
ْن ا اللَِّه واِلَّأاا ِاَاا َاِايٌر ﴿ :قال تعاىل َِ َالاَِّْه  يااٌت ِمْن را ِِّه ُقْل ِلَّأاا اْرياُت  واقااُلاا لاْاَل َُِِْ أا 

 .(6)﴾ُمِذَّنٌ 
َاْ تِناا ِ أاا تاِعُ َاا﴿ :عاىلوقال ت الاناا  ثراْرتا ِج ا َْ َا ا  ِلْ  َُْنتا ِمنا  قااُلاا ياا َُاُح قاْ  جااياْلتراناا 
ْرُتْ  ِ ُأْعِج ِينا   #الصَّاِيِقَّنا   .(2)﴾قااأا ِلَّأاا ياْ تَُّ ْ  ِ ِه اللَُّه ِلْ  شااءا واماا َِا

ا كانت موافقة للحكمة اإلهلية أظهرها اه وحىت املعجزات اليت طلبها الناس من األنبياء إذ
 .ألهنا خمالفة للحكمة ؛وأما إذا كانت خمالفة للحكمة اإلهلية فيمتنع اه تعاىل عن إظهارها ،تعاىل

ْن ا اللَِّه واِلَّأاا ِاَاا﴿ :قال تعاىل َِ َالاَِّْه  يااٌت ِمْن را ِِّه ُقْل ِلَّأاا اْرياُت  َاِايٌر  واقااُلاا لاْاَل َُِِْ أا 
 .(2)﴾ُمِذَّنٌ 

ثرارا ﴿ َْ َالال ِاْ  يُرنرا ِّأا  يا   والاِ نَّ ِا َالاَِّْه  ياٌ  ِمْن را ِِّه ُقْل ِل َّ اللَّها قااِيٌر  ُهْ  َل واقااُلاا لاْاَل َُر ِّأا 
 .(0)﴾يراْعلاُأا ا 
ا اْْلاوَّلُا ا وا ﴿ ُا َاظالاُأاا واماا مانراعاناا ِاْ  َُرْرِسلا  ِاْرياِت ِلَلَّ ِاْ  َااَّبا ِ  ناا ثاُأايا النَّاقا ا ُمْذِصراة    تراَّرْ

اِيِا   ِْ ا واماا َُرْرِسُل  ِاْرياِت ِلَلَّ تا ُا  ِ﴾(2). 
َالاَّْهِ ﴿ ا الَِّاي َُر ِّأا  ُا َا لاأاْجُنا ٌ  واقااُلاا ياا ِايَر ُر ِلَّ َْ ِ  ِلْ  َُْنتا ِمنا  # الاِّ لاْا ماا تاْ تَّناا  ِاْلأااِئ ا
اَُاا ِلذا  ُمْنظارِينا #  اِيِقَّنا الصَّ   .(1)﴾ماا َُرنرا ُِّأ اْلأااِئ ا ا ِلَلَّ  ِاْلةااِّ واماا َا
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ناا  ﴿ َالاَّرْ َا حاتَّل تُرنرا ِّأا  َِك السَّأااِء والاْن َُرْ ِمنا ِلُرِقَِّّ َا  راٌَّْت ِمْن زُْةُرُف ِاْو تراْرقال  ِاْو ياُ ا ا لا
 َُ راُُِه ُقْل ُسْذةاا ا را ِّك هاْل  ْْ  .(6)﴾ْنُت ِلَلَّ  اشارا  راُساَل  َِتاا ا  َرا

ليس كل ما يطلب من أصحاب الدعوات اإلهلية جيب  أنحتصل بدليل القرآن الكرمي  ،ذنإ
 ...فرمبا كان الطلب سفيها  أو خمالفا  حلكمة اه تعاىل أو ،يظهروه للناس أن

لمي هو اإلعجازي العدليله  Xمحد احلسن رسول اإلمام املهدي أالسيد  أنوحمل الشاهد 
 عجازاإليبدله بعلم األصول ويعترب األصول هو  أنوالسيد حممود احلسين يريده ، تفسري القرآن

 .الوحيد الذي ميكن متيزه عن السحر
ْ   يااتُرناا  راَّرِّنااُت قااأا ﴿ :ونكتفي بالرد على السيد حممود احلسين بقوله تعاىل ُِ َالاَّْ لال  ِلذاا تُرترْ وا

ْا  ْااِء الَِّاينا َل يراْرُجا ا ِل لاُه ِمْن تِْل ْلُه ُقْل ماا ياُ اُ  ِلك ِاْ  ُِ ا ِّ ا ِاْو  ا ِّ ُْْر ُ  غاَِّْر هااا اءاَاا اْئِت ِ 
َاِظَّ ُ  َاااابا يراْاُم  َاصاَُّْت را ِّك  ِسك ِلْ  ِاتَِّذُع ِلَلَّ ماا يُاحال ِللاكَّ ِلِّك ِاةااُف ِلْ   ِْ  .(2)﴾َرا

ْ   يااتُرناا ﴿ ُِ َالاَّْ لال  ِلذاا تُرترْ ا ا يراْعُذُ  وا َاأَّا َا   َُْ ا ِلَلَّ راُجٌل يُرِيُ  ِاْ  ياُص َّ  راَّرِّنااُت قااُلاا ماا هااا
ا ِلَلَّ  ِاُروا لِْلةااِّ لاأَّا جااءاُهْ  ِلْ  هااا تارى  واقااأا الَِّاينا َا ِْ ٌَ ُم َْ ا ِلَلَّ ِل  ِسْةٌر   ااُؤَُْ  واقااُلاا ماا هااا

 .(2)﴾ُمِذَّنٌ 
َا ﴿ لال  ِلذاا تُرترْ ا ِسْةٌر وا ِاُروا لِْلةااِّ لاأَّا جااءاُهْ  هااا ْ   يااتُرناا  راَّرِّنااُت قااأا الَِّاينا َا ُِ لاَّْ
 .(0)﴾ُمِذَّنٌ 

والاِا اترَّذاعا اْلةاَا ﴿ :ينبغي للعاقل النبيه أن يتفكر يف قوله تعاىل :وأيضا  أقول للسيد احلسين
رِِهْ  ِاْهاااءاُهْ  لاِاسا اِت السَّأااوااُت وااْْلاْرُض وا  َْ َاْن ِذ   ْ ُُ رِِهْ  َرا نااُهْ  ِ ِاَْ ُِنَّ  اْل ِاتراَّرْ ََِّ ماْن 

 .(2)﴾ُمْعِرُضا ا 

                                                           
 .39: اإلسراء - 
 .1 : يونس - 
 .9 : سبأ -9
 .2: األحقاف - 
 . 2: المؤمنون -1
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، فاطلب مشلأفعليك مطالبته هبذه املعجزة، ولتكن القضية أوضح و ) :قول السيد احلسين -0
يأيت بالدليل واألثر العلمي الذي يناقش املباين األصولية والفقهية ويثبت األرجحية  أنمنه 

إذا كان املدعي ميثل اإلمام  Xويكون هذا األثر العلمي صادرا  من اإلمام املعصوم  ،علميةألوا
 (.صدقا   Xاملهدي 

  :ويري َلَّه
السيد  نإ، مث ة وليس معجزةقضية اإلعجاز يف املباين األصولية مهزل نّ أقد اتضح مما سبق  -أ

ول فلماذا ال دعي األعلمية يف األصنه يإف عجاز يف املباين األصولية معجزةحممود إذا كان يعترب اإل
 ،أفواه الرجال زالته الرجال خذ دينه منأمن )ن أل ؛هيهات أىن له ذلك ؟ حيتسب ذلك معجزة له

ن املباين األصولية نظريات عقلية إف ،(خذ دينه عن القرآن والسنة زالت اجلبال ومل يزلأومن 
علكم بسبب متسككم الشديد ول ،(روحي له الفداء)أحدثت بسبب غياب اإلمام املعصوم 
ألنه يأتيكم بالقرآن الكرمي  ؛(ةارجع يا ابن فاطم) Xباألصول سوف تقولون لإلمام املهدي 

 ( !!!املباين األصولية)يأيت بن  أننتم تريدونه أو 
تاب ا  َ َا) :بني الركن واملقام أحد فقراهتا Xوخطبة اإلمام املهدي   من يةاجنك َكَ 
 !!!.فمالكم كيف حتكمون  (6) (ِولل النام   تاب ا 

 ،الةا -و َّت ا   - تع وا... ) :يف خطبة طويلة يف وصف اإلمام X مام الرضاعن اإل
ذاوا ُُْ  َلا يراْعلاُأا ا ﴿ َو رَّ ُُارِِهْ  َا َا تاب ا  الُ ى وال ،(2)﴾َِتاابا الل ِه وارااء ُظ كَ  ، شِاءَو

تعه ءَنذاوه واتذعاا ِهاا ُُْ  ﴿ :َْاأ جل وتعالل ،سُ ، َامُ  ا  ومْتُ  ِو َراتراْعسا  لا
 ْ ُُ َْأاالا  .(0) ((2)﴾واِاضالَّ ِا

كبرية   فيه إساءة أدب ن خيوض يف املباين األصوليةأب Xالطلب من اإلمام املهدي  إنّ  -ب
خيوض  أنوإهنا جلرأة ال تغتفر ملن يطلب من ناموس العصر والزمان  ،حنو حضرة الناحية املقدسة

                                                           
 .22 ص: لنعمانيلغيبة ال - 

 . 7 : البقرة - 
 .2: محمد -9
 .   ص  ج: أصول الكافي - 
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واإلعراض عن كتاب اه تعاىل القرآن  ،من نيب مرسل أو إمام معصوميصدر  يف علم ظين مل
 .وهذا هو اهلجران الواضح للقرآن الكرمي ،الكرمي

ُجارا﴿ :قال تعاىل ُْ ُْْر  ا ما ا اْل ُاوا هااا ِا  .(6)﴾ً  واقااأا الرَُّساُأ ياا رابِّ ِل َّ قراْاِمك اتَّ
ُروا اللَّها حااَّ قاْ رِِه ِلْذ قاالُ ﴿ ْر اأا اْلِ تاابا واماا قا ا َالال  اشاُر ِمْن شاْكُء ُقْل ماْن َِا ْر اأا اللَُّه  اا ماا َِا

َُلِّْأُتْ  ما  ِثَّرا  وا ُِا ا َا ِْ ا واُت ُا را ا الَِّاي جااءا ِ ِه ُماسال َُارا  واُه ى  لِلنَّاِم تاْجعاُلاَاُه قرارااِلَّسا تُرْذُ َو
ْرُتْ  واَل   ااُؤَُْ  ُقِل اللَّ  ْ  يراْلعاُذا ا لاْ  تراْعلاُأاا َِا ُِ َِك ةاْاِض  .(2)﴾ُه ثُ َّ ذاْرُهْ  

فيحتج على  ،حيتج على كل أصحاب كتاب بكتاهبم Xاإلمام املهدي  أنّ ومن املعلوم 
دري ماذا يقول السيد حممود احلسين خبصوص أوعلى املسيح بالتوراة، وال  ،د باإلجنيلاليهو 

علم ) أم حيتج عليم بن ،ألنه كتاهبم ؛بالقرآن Xهل حيتج عليهم اإلمام املهدي  ،املسلمني
 !!!؟( األصول

فهذا ما يضحك ( علم األصول)حيتج على املسلمني بن  Xاإلمام املهدي  فإن قال بأنّ 
 .ئمة األطهار يف التمسك بالثقلنيواأل الثكلى وبه خيالف وصايا الرسول 

ه لن تضلاا ت   لَك ق  ةلِت ََّ   ما ل  تأس  ،ِيُا النام) :قال، عن رسول اه 
هل  َّتك  ، ع ي ك َُِأا لن يِترقا حتل يريا َلك  َِل و  ،َتاب ا  ِو  ل  اللطَّف الِذَّر ِةذَر

 .(2) (الةاض
ِ ي لِلَِّتك ِهكا ِاقرْاامُ ﴿ :يف قوله تعاىل Xعن أِب عبد اه  ُْ ُْْر  ا يرا ا اْل  :قال ،(0)﴾ِل َّ هااا

 .(2) (يُ ي للل اإلمام)

                                                           
 .97: الفرقان - 
 . 3: األنعام - 
 .27ص  ج: االحتجاج -9
 .3: اإلسراء - 
 .   ص  ج: أصول الكافي -1
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لن  - القرآن والعرتة -بأن الثقلني  وعن األئمة  ل إن الروايات صرحية عن الرسو  -ج
أي إن اإلمام ال يفارق الكتاب وحجته  ،يوم القيامة يفرتقا حىت يردا احلوض على رسول اه 

 .يت إال والكتاب بيمينهأي وعلمه ال خيالف الكتاب وال ،كتابال تفارق ال
 :فقال .(6)﴾واِلُ لِّ قراْاُم هاايُ ﴿ :8عن قول اه  Xسألت أبا عبد اه  :قال ،عن الفضيل

 .(2) (َل لمام هاي للْر   الاي ها ََُّ )

صأنا وجعلنا شُ اء َلل ) :قال ،Xعن أمري املؤمنني  ا َو ل  ا  تذارك وتعالل لَُر
 .(2) (ْر   معنا َل َِارقه وَل يِارقناوجعلنا مع الْر   وجعل ال ،ةلْه وحجته َك ِرضه

ارف من ل  يع: ) األئمةعن   .(0) (من الْر   ل  يتن ب الِتن ِمَر
ويرتك القرآن ( باملباين األصولية)فكيف يريد السيد حممود احلسين من اإلمام أن يأيت 

زل هي القرآن الذي ن( باين األصوليةامل)فهل اشتبه األمر على السيد احلسين فتخيل أن !!! الكرمي؟
 !!!أم ماذا ؟ ،على حممد 

محد احلسن يف القرآن أريه من العلماء عن مناظرة السيد احلسين وغإن هروب السيد حممود 
قضوا حياهتم يف املبالغة يف دراسة  وأهنم ،الكرمي يدل على قلة بضاعتهم من القرآن وعلومه

وب عن وإال فلماذا كل هذا اهلر . العلوم البعيدة عن القرآن الكرمياألصول والفلسفة وحنوها من 
اب زلنا عن املناظرة يف القرآن الكرمي فلماذا ال يرّدون على كتن تنإمي، و املناظرة يف القرآن الكر 

وقد  ،ن ثالث حلقاتمحد احلسن والذي صدر منه إىل اآلأاملتشاهبات الذي أصدره السيد 
 .وباستطاعة اجلميع فعله أسهل، فاألمر يف هذا محد احلسن يف الرد عليهأحتداكم السيد 

واليت ميكن أن منّيزها عن  وأنا معك أيها املكلف ننتظر هذه املعجزة: )قول السيد احلسين -ن2
 (.... السحر، وعندما يصل إليك اجلواب

                                                           
 .2: الرعد - 
 .   ص  ج: أصول الكافي - 
 .   ص  ج: أصول الكافي -9
 .7 ص  ج: الكافيأصول  - 
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الظاهر أن السيد حممود احلسين قد تشاهبت عليه كل العلوم وأصبحت كلها  :ويري َلَّه
 !!! (علم األصول)طان والسحر فيها إال خاضعة لتدخل الشي

 :رآن الكرميحممود احلسين مستبطنه ألجوبتها حول القوأُوجه عدة أسئلة للسيد 
َل ياأاَسُه ِلَلَّ ﴿ :قال تعاىل ؟ هل ميكن لساحر أن يأيت بتفسري للقرآن يفوق كل التفاسري

 .(6)﴾اْلُأطاَُُّرو ا 
واماا ﴿ :قال تعاىل ؟ موا بواطن القرآن الكرمي وتأويلههل ميكن للسحرة أو الشياطني أن يعل

 ُُ  .(2)﴾ْ  واماا ياْستاِطَُّعا ا يراْنذاِغك لا
َِك اْلِعْل ِ ﴿ :ما هو رأيك يف قوله تعاىل ُِا ا  هل هم ، (2)﴾واماا يراْعلاُ  تاْ ِويلاُه ِلَلَّ اللَُّه واالرَّاِس

 !!!أم السحرة ؟ األئمة 
ِِِه ترا ﴿ :ما هو رأيك يف قوله تعاىل ْل ْيِه واَل ِمْن ةا ْن ِيٌل ِمْن حاِ َُّ  َل ياْ تَِّه اْلذااِلُل ِمْن  راَِّْن يا ا

 ؟ (0)﴾حاِأَّ ُ 
 .شاء اه تعاىل إن (سادسا  )حبث هذه املسألة يف أوسوف 

* * * 

 :خامسًا
، بل املهم هو م ذكر عيوب فالن وكشف حقيقة فالنليس امله) :قول السيد احلسين -6

بني احلق للتمييز  ؛وانتهاج طريق العلم والعقل ،على التفكر والتدبر( عندنا مجيعا  )تربية النفس 
وات اه وسالمه عليه صل)قائم آل حممد إمام احلق وقائده ونصرة  ،واتباع احلق وأهله ،والباطل

 (.... (وعلى آبائه
  :ويري َلَّه

                                                           
 .23: الواقعة - 
 .   : الشعراء - 
 .2: آل عمران -9
 .  : فصلت - 
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فلماذا ال يتفكر . هبا ظيا حبذا لو وّجه السيد حممود احلسين هذه النصيحة إىل نفسه وأتع -أ
بدون تدبر وبدون أن يراه أو يسمع  وتفصيال   وملاذا كذبه مجلة ،ويتدبر يف أمر السيد أمحد احلسن

 اْل َااَّ ُاا ِ أاا لاْ  ُيِةَّطُاا ِ ِعْلِأِه والاأَّا ﴿ :وملاذا ال يتدبر السيد احلسين يف قوله تعاىل ،حجته
َااِقذاُ  الظَّالِ  ا ا  َااَْظُْر َاَّْفا َا   ْ ُِ َا َااَّبا الَِّاينا ِمْن قراْذِل ِل اا ْ  تاْ ِويُلُه َا ُِ  .(6)﴾ِأَّنا ياْ ِت

هل أم  ،هل أخربك اه بذلك ،محد احلسنأة يا سيد حممود قطعت بكذب السيد فبأي حج
 .ن الظن ال يغين عن احلق شيئا  إو  !!!؟نك تظن أهل أم  ،بذلك Xأخربك اإلمام املهدي 

هل اختذت عند اه ) ،احلق معك فقط وغريك باطل وضاللفلماذا يا سيد حممود ترى 
بأن أمر اإلمام املهدي  ي لك يا سيد حممود أن تتفكر مبا ورد عن األئمة أما ينبغ(. عهدا  
X (يظهر يف شبهة ليستبني ) معروفون يف السماء  وإهنم ... ن اه أخفى أولياءه بني عبادهإو

 ...و ...و ...جمهولون يف األرض 
ترون ) :يل بقوله، ما معناهحني خاطب علماء بين إسرائ Xفسالم اه تعاىل على عيسى 

 .(الناس وال ترون اجلذع يف أعينكم القذى يف أعني
إنكم مثل صخرة وقعت يف فم هنر ال هي تشرب وال هي ترتك املاء خيلص ) :وخاطبهم أيضا  

 .(إىل الزرع
نتم تدخلون وال ترتكون أيف باب امللكوت جالسون فال أنتم علماء السوء يا ) :وخاطبهم أيضا  

 .(يدخلون الداخلني
 ، واألئمة عيوب فالن وحقيقة فالن ليس مهما  حممود يرى أن كشف  السيد نّ إ -ب
إذا مل يُفضح الباطل أمام  فكيف ميكن معرفة احلق (2) (اَرف الةا تعرف ِهله: )يقولون

ن سرية األنبياء والرسل هو كشف حقيقة الباطل ورموزه وإحقاق احلق إالناس، إضافة إىل ذلك ف
 .لة إىل توحيد اه تعاىلفة الوسيورموزه ليتسىن للناس معر 

                                                           
 .93: يونس - 
 .91 ص 2 ج(: ل البيتآ)وسائل الشيعة  - 
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هل احلق فيتبعوهنم ويتعلموا وأيضا  كيف ميكن للناس أن يتكاملوا روحيا  وأخالقيا  إذا مل يعرفوا أ
وفضحهم لباقي ، وإذا مل يعرفوا أهل الباطل حىت جيتنبوهنم وحيذروا من اتباعهم مث حماربتهم منهم

 .الناس لتعم اهلداية
عيوب فالن حممود احلسين وإصداراته جيده هو الذي يكشف ن الذي يتابع كالم السيد إمث 

نفي ذلك عن نفسه ويلصقه نعيبه على ذلك ولكن ملاذا ي ، وحنن الوفالن وقد بالغ يف ذلك
وأرى من . به أيضا   اتصفمدحا  فهو له وملن ن كان إو  ،ن كان ذلك ذما  فهو عليهإف ،باآلخرين

 :االستشهاد بقول الشاعراملناسب اآلن 
 لينمُ نننعنلنفسك كان ذا الت اّل نه     ره نيننننم غننننعلل املننننا الرجنأيهيا 

 فأنت حكيمُ عنه ن انتهت إف     غيها ا عنهابدأ بنفسك فاهن
 مُ نننننننفعلت عظي إذاعار عليك      هننق وتأتى مثلننننال تنه عن خل

 ،ث الناس عليهدري أي علم وأي تفكر وأي حق يقصده السيد حممود احلسين وحيأال  -ج
 ،(علم األصول)واحلق  ،(علم األصول)والتفكر رمبا أيضا  يف  ،(صولعلم األ)ن العلم عنده إف

علم ) واإلمام يأيت حياجج يف ،(علم األصول)واملعجزة الوحيدة هي  ،(علم األصول)وطريق احلق 
توجد عندنا عقيدة  وكأنه ال ،زل به جربائيل على نبينا حممد وكأن علم األصول ن ،(األصول

 فكل شيء ،(علم األصول)يوجد عندنا شيء يف اإلسالم أفضل من  وال يوجد عندنا قرآن وال
 .عند السيد احلسين هو أصول الفقه

فإن كل ! ؟ أم ال( أصول الفقه)دري هل أن السيد احلسين حيسن االستدالل بعلم أوال 
واه  ،املتصدين يّدعون األعلمية والكثري يدعي اآلثار العلمية ولكن احلقيقة خافية عن اجلميع

 .حبقيقتها وال واحد( علم األصول)يوجد من يفقه  لعامل رمبا الا
وإذا كانت طريقة السيد حممود احلسين يف االستدالل األصويل مثل استدالله العقائدي كما يف 

 !!!هذا االستفتاء فعلى اإلسالم السالم 
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َْأااَل  ُقْل هاْل َُرناذُِّئُ ْ   ِاْْلا ﴿ :قال تعاىل َّااِة الَ َْرَّاا  الَِّاينا #  ْةسارِينا ِا َِك اْلةا   ُُْ ضالَّ ساْعَُّر
ُُْ  ُيْةِسُنا ا ُصْنعا   رَّ  .(6)﴾واُهْ  ياْةساُذا ا َِا

إذا كان هو )طلب من هذا املدعي أاملناسب أن ومع هذا أجد من ): قول السيد احلسين -2
لته أنا صدر الكالم الذين سجأن يكشف للجميع ويسجل وي( نفسه صاحب النداءات والبيانات

نسخ مما  ، ويوجدمن حقيقته وبطالن دعواه وادعائه شهر خبصوصه حيث كشفت جانبا  أقبل 
ن املدعي أعدم إصدارها ونشرها بل يف حينها، أخربناهم ب ، وأخربناهمسجلنا عند بعض املؤمنني

 .(... ثر والأوال  أشهرلو وصل إليكم وعلم مبا عندكم فهو على احلق لكن مرت 
  :ويري َلَّه

ال يستعجل فأن يف العجلة نصح السيد حممود احلسين أن يتأىن يف كتابته و أأن  بأح -أ
ما  ويثبت فيه بطالن دعوة السيد فكيف يسجل كال)نه قد أوقع نفسه يف التناقض، إالندامة، ف

 !!!؟(سن إذا علم مبا عندكم فهو على حقمحد احلأن السيد إمحد احلسن مث يقول ألصحابه أ
تدبروا وقارنوا بني العبارتني األوىل والثانية يتبني لكم مدى ارجتاف قلم  ،أيها األحبة رجاء  

ألنه إذا كان يف  ؛محد احلسن بدون دليل وال برهانأنه كّذب السيد إو  ،د حممود احلسينالسي
كيف يقول   -محد احلسن أالسيد  بكذمتيقنا  من   -م الذي سجله وأودعه عند أصحابه الكال

 !!!؟محد احلسن وأخربكم مبا عندكم فهو على حق أهلم إذا جاءكم السيد 
ل كالما  وتذكر فيه تكذيب محد احلسن فكيف تسجأإذا كنت يا سيد حممود حتتمل صدق ف

سأل عنه وسوف تُ  ،لت عليك هذا الكالماملالئكة قد سجّ  أال تعتقد بأنّ  ،محد احلسنأالسيد 
 !!!غدا  ؟

ُِِظ ِمْن قراْاُأ ِلَلَّ لا ﴿: قال تعاىل َاِتَّ ٌ ماا يراْل ْيِه راِقٌَّب   .(2)﴾  ا
ُُْ  واُيْس الا ا ﴿: وقال تعاىل اياتُر ُا  .(2)﴾ساُتْ تاُب شا

                                                           
 . 7  – 79 : الكهف - 
 .2 : ق - 
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فما هو  ،أعلمكم مبا عندكم وتبني لكم صدقهمحد احلسن قد أتاكم و أمث افرض أن السيد 
نه  أمحد احلسن ؟ بالتأكيد أق الذي سجله وذكر فيه كذب السيد حال كالم السيد حممود الساب

حيكم اآلن  Xولو كان اإلمام املهدي . ول بال دليل وبال تفكر وبال تدبروق كذب وهبتان
، ونعم احَلَكم اه واملوعد ولكن حسبنا اه ونعم الوكيل. ى حكم اه تعاىل يف هذه الواقعةألجر 

 .القيامة
ن قضية اإلخبار بأشياء خمبوءة شاعت واشتهرت يف هذا الزمان عند املشعوذين إ -ب

س وقد تبني هلم عن أمور كثرية لكثري من النا( الكشافني)خرب هؤالء أوقد  ،وهأصحاب اجلن وحن
 .ع وخصوصا  يف هذه الفرتة املعاشة، وهذا األمر شائخربوا بهأصدق ما 

الناس بأنه يقينا  أنكم سوف تتهمونه أو تتهمه  محد احلسن مبا عندكمأيد فإذا أخربكم الس
بأهنم  موااهتُ فإهنم  ،م أسالفه من األنبياء واملرسلنيكما أهتُ ( وحاشاه)يعمل يف تسخري اجلن 

من التهم اليت ألصقت بشخصيات األنبياء  ...و ..و ...و ،وإن الذي يعلمهم جن ،سحرة
 .وهي سنة جارية يف كل مكان وزمان ،مواملرسلني سالم اه عليه

ك ق: )حني قال Xن طلب السيد حممود احلسين يذكرين بأمري املؤمنني إو  ذل ِ  سلَا
ك  !!!؟ (6) (أخربين كم شعرة يف حلييت :هأحد املنافقني وقال ل ليهإفقام  ،...تِْ َو

ومن أهل  ،ين أعلم من أهل القرآن بقرآهنمإ اه السيد أمحد احلسن يقول لكم ،فسبحان
 !!!نا عن أشياء أخفيناها عندنا خرب أومن أهل اإلجنيل بإجنيلهم، وتقولون له  ،وراهتمالتوراة بت

َِك الَِّاينا ةالاْاا ِمْن قراْذُل والاْن تاِج ا ِلُسنَِّ  اللَِّه تراْذِ يا  ﴿: ل تعاىلقا  .(2)﴾ُسنَّ ا اللَِّه 
اس ال ينتسبون إىل اإلسالم وسوف أذكر قصتني خبصوص األخبار مبا هو خمبوء حدثت من أن

 :أصال  
 :قصةهذه ال( 216سر اخلطاب ص)تابه ينقل الشيخ عبد الكرمي العقيلي يف ك

 :بل مثانني عاما  يف النجف األشرفأنقل لكم قصة واقعية حدثت ق)
                                                           

 . 6ص: للشريف الرضي األئمةخصائص : انظر - 
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ُأخرب به املرجع ! جاء رجل خبري من اهلنود إىل النجف األشرف يعلم بعض ما يف النفس 
 .خترب صدقه من كذبهأأحضروه يل، أريد أن  :قال ،(طه آل جنف رمحه اه)على الشيخ الديين األ

ودخل  .أحضروه: فقال! !خربهم بدقة عما يكّنون يف صدورهم أجودين كل املو   ،موالنا: قالوا له
أي شيء : اهلنديقال  .عندي شيء أريد أن أخترب فيه صدقك: على اجملتهد، وقال له اجملتهد

فعند ذلك قام هذا اخلبري اهلندي  .أضمرت: قال اجملتهد !، وسأخربك به تريده أخفيه يف صدرك
واه أن الذي أضمرت يطوف على : ما بك ؟ قال: قال له! يدور يف اجمللس حىت وقع خذ أو 

مث قال له  .ستطع حىت أصبحت كاملصروعأنظر إليه فلم أن أرض يف ثانية وأنا أردت أن أراه و األ
ن هو يف هذه الساعة ؟ عرف اإلمام احلجة أيأأردت أن : قال اجملتهد ماذا أضمرت ؟: اهلندي

 .(قل من ثانيةأد حبد، يدور على الكرة األرضية يف ن أن حيُّ إن صاحبكم ال ميك واه: قال اهلندي
 :ر قصة مضموهناوأيضا  ينقل صاحب كتاب سيماء الصاحلني يف كتابه املذكو 

خرب كثري من أ النفس من خالل حسابات رياضية و جاء رجل من اإلفرنج يعلم بعض ما يف)
 ، ذلك املرجع ليختربهفأحضروه إىل .فعوا أمره إىل أحد املراجع آنذاكفر  ،الناس مبا يف أنفسهم

 Xخرج ذلك املرجع من جيبه مسبحة مصنوعة من تراب قرب اإلمام احلسني أفعندما حضر 
ة خذ الرجل ميارس العمليات احلسابيأأعلمين ما يف يدي، ف :قال لذلك الرجلو  ،وأخفاها بيده

دأه فابت. ن اجلوابحلساب مرة ثانية وأحجم عخذ إعادة اأوظهرت عليه احلرية واالضطراب و 
ن الذي يف يدك قطعة من اجلنة هذا شيء إ ن حسابايت تقولإ: ملاذا ال جتيب ؟ فقال :املرجع

الذي بيدي هو مسبحة من تراب قرب اإلمام  :؟ فقال املرجع فمن أين لك بذلك ،مستحيل
ة أن القطعة اليت دفن فيها األمام احلسني هي قطع والثابت عن طريق الرسول  Xاحلسني 

هذا الرجل وآمن بالدين  فتأثر .من اجلنة وهذا حجة ودليل على صحة الدين اإلسالمي
 .(اإلسالمي

عليه أراد أن جيرب فلما قدم  ،أرسل ملك إىل سطيح ألمر شك فيه) :عن كعب بن حارث
ما خبأت لك يا : له فدخل، فقال له امللك أذندينارا  حتت قدمه مث ، فخبأ له علمه قبل حكمه

والصبح إذا تبسم وبكل ظلم أواحلرم واحلجر األصم والليل إذا حلفت بالبيت : فقال ؟ سطيح
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 من أين علمك هذا يا :كفقال املل. نارا  بني النعل والقدم، لقد خبأت يل ديفصيح وأبكم
 .(6) (من أخ يل من اجلن: ؟ فقالسطيح

بل أهنم سيقولون  ،ةفبعد هذا كله هل ميكن للناس أن تطمئن جملرد األخبار عن أشياء خمبوء
ن هذا الزمان خيتلف أل ؛(أعاذنا اه من ذلك)ر أو من أعمال اجلن واملشعوذين عنها بأهنا سح

 .الباطل من هذه األمور وما شاهبهاعن سابقه النتشار هذه األمور فيه واختالط احلق ب
* * * 

 :سادسًا
ة حديثة، بدأت منذ م املتشابه فهي دعوى قدميودعوى معرفة حك) :قول السيد احلسين

 ،X، واستمرت وتستمر حىت يتأول أئمة الضالل القرآن على اإلمام املعصوم السقيفة األوىل
، وبعد هذا هل ميكن دية والعسكرية واإلعالمية وغريهااالقتصا ويشنون احلرب عليه وبكل أشكاهلا

 .(... ،نه حيكم ويعرف حكم املتشابهأعي لعاقل أن يصدق بكل من يد
 :بعدة نقاط هويري َلَّ

ن خالفة أل ؛قضية السقيفة هي ترك احملكم والتمسك باملتشابه واجتهاد مقابل النص نّ إ -6
يف عشرات  وأيضا  نص عليها الرسول  ،نص عليها اه تعاىل يف الكتاب Xأمري املؤمنني 

وأمر  وخالفوا بذلك أمر اه تعاىل( أمرهم شورى)ن القوم اجتهدوا برأيهم وقالوا ولك ،املواقف
 .وهذا هو الكفر بعينه ،رسوله

ن السيد أمحد احلسن مل خيالف آية حمكمة وال سنة إف ،ضوعناوهذا الكالم أجنيب عن مو 
. ل بأمور خارجة عن موضوعنا ختصصا  فلماذا السيد احلسين خيلط احلابل بالنابل ويستد ،قائمة

 !!!وما هذا إال سالح العاجزين 
هي قضية تأويل أهل الباطل علماء السوء  Xم املهدي قضية تأويل القرآن على اإلما -2

محد احلسن عدة مرات ويف كثري من أوقد أعلن السيد . Xضد تأويل احلق وهو اإلمام املهدي 
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 Xنه ناقل عن اإلمام املهدي إن العلم الذي عنده ليس من حتصيله اخلاص بل أاإلصدارات ب
محد احلسن وتكذيبه يعترب أعلى ما جاء به السيد فإن ردكم  ،وهو الذي عّلمه تأويل القرآن الكرمي

 .Xردا  وتأويال  ضد اإلمام املهدي 

مام باملباشرة وليس وإنكم إذا سرمت يف طريقتكم هذه إىل النهاية سوف تتأولون القرآن على اإل
وأيضا  كل  ،ن كل واحد منكم يريد اإلمام أن يأيت عن طريقه ال عن طريق غريهأل ؛بالواسطة فقط

وأيضا  كل واحد منكم  ،أن يقر مبرجعيته ويبطل باقي املرجعيات X منكم يريد من اإلمام عامل
ذلك  Xوإذا مل يعطكم اإلمام املهدي  ،...و ...و ...يريد من اإلمام أن جيعله قائدا  و

 !!!القرآن وتقاتلونه من أجل ذلك فسوف تنكرونه وتتأولون عليه 
فلماذا ال ( وحاشاه)د احلسن باطل أمحأن تأويل السيد د إذا توصلت إىل نك يا سيد حممو إمث 

فقد  ،(املتشاهبات)الثة كتب على شكل سلسلة بعنوان صدر ثأقد حتداكم بذلك وقد ترد عليه و 
لأه َأن ل  يِعل َعلَّه لعن  لذا ظُرت الذ   َك ِمتك َلَّظُر العال  َ: )جاء عن النيب 

 .(6) (ا 
ينبغي لك أن تكون أعلم الناس بالقرآن  -كما تدعي   -مني فإذا كنت األعلم وويل أمر املسل

نك ستعتذر وتقول أأم  ،سيد أمحد احلسن وتبني احلق للناسفلماذا ال ترد على ال ،الكرمي والعقائد
 !!!؟( أصول الفقه فقط)إنك األعلم بن 

ليت و  ،قرآن فإذا كان كذلك ينبغي أن نستورد علماء من خارج املذهب يتصفون بأهنم علماء
 ،ألن علم القرآن ال يُعرف إال عن طريق أهله وهم العرتة الطاهرة  ؛شعري من أين هلم ذلك

زكم عن ما أن تعرتفوا بعجإو  ،محد احلسن يف القرآن الكرميأما أن تردوا على السيد إمفر لكم فال 
بت أيضا  وبذلك يث ،محد احلسن قد أعجزكم علميا  يف القرآن الكرميأذلك وبذلك يثبت أن السيد 

ألن اإلعجاز يف القرآن الكرمي ال يتم إال عن  ؛Xالسيد أمحد احلسن متصل باإلمام املهدي  أنّ 
 .Xطريق اإلمام املعصوم 
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رب حجة وبإمكان الكثري قد ذكر السيد حممود احلسين أن قضية إحكام املتشابه ال يعت -2
ليك إو . والسنة املطهرة وللعقل آن الكرميوسيتبني أن كالم السيد احلسين خمالف للقر . ادعاء ذلك

 :أيها القارئ بعض الروايات اليت تنص على أن تأويل املتشابه خاص باألئمة 
ةن َعل   ت ويله) :Xعن أِب عبد اه   .(6) (َةن الراسِا  َك العل  َو

واماا يراْعلاُ  تاْ ِويلاُه ِلَلَّ ﴿ :8يف قول اه  :(هما السالميلع) أحدمهاعن  ،عن بريد بن معاوية
َِك اْلِعْل  اللَّهُ  ُِا ا  الراسَِّن َك العل ، ق  َلأه ا  جأَّع  َِضلَرساأ ا  ) ،(2)﴾واالرَّاِس
ا  ا  لَّن   ،َ أ َلَّه من التن يل والت ويلِما  وصَّا، أ َلَّه شَّئا  ل  يُعلَّأه ت ويلهوماَ  ه ؤ ِو

له،  َ ه اسخ ومنساخوالْر   ةاص  ... من  ع ه يعلأَا ام ومة   ومتشا ه َو ، َو
هاسِا  َك العل  يعلَالر   .(2) (أَا

 .(0) (الراسِا  َك العل  ِمَّر الأ منَّن واْلئأ  من  ع ه) :نه قالأ Xعن أِب عبد اه 

َِك ﴿ :َسعته يقول :قال ،X، عن أِب عبد اه عن هارون بن محزة  اْل ُهاا  يااٌت  راَّرِّنااٌت 
 .(1) (ةاص ه  اْلئأ  ) :قال ،(2)﴾ُصُ وِر الَِّاينا ُِوُتاا اْلِعْل ا 

نااُهُ  اْلِ تاابا ﴿ :8عن قول اه  Xلت أبا عبد اه أس: قال ،عن أِب َوالّد الَِّاينا  تراَّرْ
َا يُرْ ِمُنا ا ِ هِ  ُلاَاُه حااَّ ِتاواتِِه ُِولاِئ  .(8) (ه  اْلئأ  ) :قال ( )﴾يراترْ

له ظاهر : )قال ،Xعن أِب جعفر  ه ما يستطَّع ِح  ِ  ي َك ِ  َن ه جأَّع الْر  َ 
 .(9) (و النه غَّر اْلوصَّاء

                                                           
 .2  ص  ج: أصول الكافي - 
 .2: آل عمران - 
 .93 ص  ج: أصول الكافي -9
 .93 ص  ج: أصول الكافي - 
 .3 : العنكبوت -1
 .7  ص  ج: أصول الكافي -6
 .   : البقرة -2
 .   ص  ج: أصول الكافي -2
 .11 ص  ج: أصول الكافي -3



 81................................................. اإلفحام ملكذب رسول اإلمام 

من سر  ل  َن َا وا  سرا   ،مةأ  يا ِ ا: )نه قالأ Xعن أِب عبد اه  ،عن أِب بصري
لأا  من َل  ا  ، وا  ما يةتأله ملَ مْرب وَل َذك مرسل وَل م من امتةن ا  قلذه ا  َو

 .(6) (...لإليأا 

عن  ،عن أبيه( يءاه يف القرآن تبيان كل ش أنزل)سن يف باب ما رواه الربقي يف كتاب احملا
 :قال ،عن املعلى ابن خنيس ،من حدثه عن ،عن ثعلبة بن ميمون ،احلسن بن علي بن فضال

ما ما س لت َن الْر   َالَ ِيضا  ): يف رسالة Xقال أبو عبد اه  من ةطراتَ  ِو
رتْل ؛الأتِاوت  الأِتلِ  ل ما سأعت َأ ،  الْر   لَّس َلل ما َذ عناه غَّر ما ذهذت َو

ه حا تاوته وه  الاين  ،ولَأا الْر   ِمثاأ لْام يعلأا  يو  غَّره  ،للَّه ولْام يتلَا
هي م َا ، ولالَ له َلَُّ  ِو ع ه من مااهب قلا ُ ش  لش اَِ ما غَّره  َأا  ،نا   ه ويعَر

ذلَ  ك   ع  من قلاب الرجاأ من تِسَّر الْر   َو كءَه لَّس شل :قاأ رساأ ا  
ذلَ ِ  ينتُاا للل  ا ه ولَأا ِراي ا   تعأَّته َك  ،َّر الِائا ِجأعا  لَل من شاء ا تة

  ِو  ،ْاام   تا ه والنالَّْن َن ِمره  يعذ وه وينتُاا َك قاله للل لاَ  الِو  ،وصراله
والاْا راَيوُه ِللال ﴿ :مث قال ،َل َن َِِسُ  يستنذطاا ما احتاجاا للَّه من ذلَ َنُ  

ُُ ْ الرَّسُ  ُُْ  لاعاِلأاُه الَِّاينا ياْستراْنِذطُاَاُه ِمنرْ ِللال ُِوِلك اْْلاْمِر ِمنرْ َ ما غَّره  َلَّس يعل   ،(2)﴾اِأ وا
لُ  وَلة اْلمر لذ َل ِوق  َلأت  ،ذلَ ِ  ا  وَل ياج   َ َه َل يستَّْ  ِ  ي ا  الِلا

َُّه َجعل ا  تع ه ِمر ا  َو  الل الاَلة ةااصا  يج و  من ي تأرو  َلَّه وَل من يذلغَا
َاَُ  ذلَ ل  شاء ا  تعالل، ولياك وتاوة الْر    ،الَلَّْت ي  ُ  من ل  يِصصُ   

يَ َ ُ  ََّأا سااه من اْلمار  ِر اشترَا َّن َك َلأهَ  وَل قايرين َلَّه  ،  النام غَّر مشتَر
اللب اْلمر َاَُ  ل  شاء ا  تعالل و  ،وَل َلل ت ويله لَل من ح ه و ا ه الاي جعله ا  له

 .(2) (من م اَه تج ه ل  شاء ا  تعالل
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باستطاعة أي شخص أن  :ها الكثري هل ميكن لعاقل أن يقولفبعد َساع هذه األحاديث وغري 
إن هكذا شخص يكون كالمه خمالفا  لنص  ا  أكيد! نه يعلم إحكام متشاهبات القرآن ؟أيدعي 

 .ضا  القرآن والسنة الصحيحة املطهرة وخمالفا  للعقل أي
 :فالقضية حمصورة بني احتمالني

، وعندها جيب عليكم رده( وحاشاه)سيد أمحد احلسن خمالفا  للواقع ما أن يكون تفسري الإ
لذا ظُرت الذ   َك ِمتك َلَّظُر العال  ): فإن امتنعتم عن الرد فيشملكم كالم رسول اه 

 .(6) (لأه َأن ل  يِعل َعلَّه لعن  ا َ
صحيحا  فعندها  Xري الذي طرحه السيد أمحد احلسن نقال  عن اإلمام ما أن يكون التفسإو 

ن علم التأويل وإحكام املتشابه علم أل ؛Xن السيد أمحد احلسن متصال  باإلمام املهدي أيتعني 
ال يستطيع أي شخص اإلتيان به إال إذا كان متصال  هبم وناقال  عنهم  خمزون عند األئمة 

. 
* * * 

 :سابعًا
خلص ه تعاىل وجعل العقل هو القائد واحلاكم واملسيطر أمن ) :ود احلسينقول السيد حمم

وميز الدليل واألثر العلمي واتبعه وتابع ما أصدرناه والتزم بالواجبات صدقا  وعدال  وإخالصا  ومنها 
نه مييز وبكل تأكيد احلق عن الباطل إف ة الذهبية وحبوث السلسلة الوافيةقراءة حبوث السلسل

 (.عوة املدعي املذكور يف االستفتاءن بطالن دويتيقن م
 :وعليه عدة مالحظات

لعقل هو القائد واحلاكم وجعل ا: )وهو ،ن كالمك غري تامإعذرا  يا سيد حممود ف -6
إن  فإن الذي تعلمناه من القرآن والسنة النبوية املطهرة وأيضا  عن أهل البيت  ،(واملسيطر

فالقائد واملسيطر هو اه . موافقا  للقرآن والسنة املطهرة نالعقل ال يكون حجة أبدا  إال إذا كا
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وأما العقل فهو تابع للقرآن الكرمي والسنة  ،تعاىل والدستور هو القرآن والرتمجان هم األئمة 
ٌر ِمْنُه ﴿ (واألنا)حب النفس واإلعجاب بالرأي  :منها ،فللعقل آفات كثرية ،املطهرة َّرْ ِاَاا ةا

تاِنك ِمْن َاارُ  ْْ لا تاُه ِمْن ِلَّنُ  ةا ْْ لا ، وكلكم نكم سائرون وفق العقلأن تّدعون فكلكم اآل .(6)﴾واةا
عقله ن الذي توصل إليه بأوما الدليل  ،فال أدري عقل من يقصده السيد حممود!! أيضا  خمتلفون 

فلو كنتم حقا  كلكم  ،العقل .. العقل .. فكلكم تصيحون العقل. حق وما توصل إليه غريه باطل
 !!!فلماذا ختتلفون عقالء 

تسبما ): بقوله X االمام الصادقفالعقل هو ما ّعرفه   ه  َذ   ه الرحأن وَا
وال ميكن معرفة اه تعاىل أو اكتساب اجلنة من دون الرجوع إىل القرآن والسنة  ،(2)(الجنا 

 .املطهرة والفطرة اإلهلية
 !!!؟ الى عقله وجنعتمد عاريخ ونرى من الذي أمث تعال معي يا أخي ولنتصفح الت

ستحق اوتكرب عليه و  Xوقاس نفسه مع آدم ( لعنه اه)عتمد على عقله إبليس افأول من 
بل حىت املالئكة عندما اعتمدوا على عقوهلم فشلوا وذلك . املصري وبئسبذلك عذاب جهنم 

 .ما خلق آدم وجعله خليفة يف األرضعندما اعرتضوا على اه تعاىل عند
لِ ﴿ :قال تعاىل ا ماْن وا ُا ََِّ ِلَِّا   قااُلاا ِاتاْجعاُل  َِك اْْلاْرِض ةا ٌَِل  ا َا لِْلأااِئ اِ  ِلِّك جا ْذ قااأا راَ 

َْلاُ  ماا َل  َا قااأا ِلِّك ِا ْا ُِّم لا َاْةُن َُساذُِّح ِ ةاْأِ كا واَُر َُ ال ِّمااءا وا ا واياْسِِ ُا ََِّ ِسُ   ِْ يُر
 .(2)﴾تراْعلاُأا ا 

ة عندما وقفوا ضد األنبياء والرسل أيضا  اعتمدوا على عقوهلم البائر  للماء بنو إسرائيوهكذا ع
وهكذا هلم جرا  حىت وصلت  ،جل معرفة حقيقة األنبياء والرسلأومل يرجعوا إىل اه تعاىل من 

يف حادثة السقيفة عندما استدل القوم بعقوهلم وتركوا القرآن ووصية  Xالنوبة إىل أمري املؤمنني 
وأيضا  يف قضية اخلوارج عندما خرجوا عن طاعة أمري املؤمنني  ،يف حق علي الرسول حممد 
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َلك مع ) :متناسني قول الرسول  ،وهي كلمة حق يراد هبا باطل( ال حكم إال ه)وقالوا 
 .(6) (والةا مع َلك ي ور معه حَّثأا يارالةا 

ا يتأول عليه علماء عندم Xوأيضا  تستمر سنة اه إىل أن تصل النوبة إىل اإلمام املهدي 
وهذه . (روحي ملقدمه الفداء) يف أرضه السوء القرآن بعقوهلم احلائرة ويعارضون ويقاتلون حجة اه

ري من أحاديثهم نذكر يف كث هي الطامة الكربى والداهية العظمى واليت حذر منها األئمة 
لطريق للناس وحثهم على ، ولعلنا أطلنا الكالم يف هذا املوضوع ولكن جيب توضيح اجانبا  منها

، ال أن حنثهم على الرجوع إىل اه تعاىل والفطرة اإلهلية وإىل القرآن وسرية آل الرسول 
 .االعتماد على العقل فقط

لياك وةصلتَّن، ََُِّأا : )Xقال يل أبو عبد اه : قال ،عن عبد الرمحن بن احلجاج
يَلياك ِ  تِتك النام : هلَ من هلَ  .(2) (َل تعل ِو ت ين  أا  ، ِر

ل  ا  تذارك وتعالل ل  ي   : )َسعته يقول: قال ،Xجعفر  أِب، عن عن عمر بن قيس
تا ه و َّ نه لرساله تشَّئا   ح ا  وجعل َلَّه  وجعل ل ل شكء ،ةتاج للَّه اْلم  لَل َِ له َكَ 

 .(2) (وجعل َلل من تة ى ذلَ الة  ح ا   ،يلَّا  ي أ َلَّه

اه وال  ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف كتاب: Xِب عبد اه قلت أل): قال ،أِب بصري عن
ا ت َلل ا  لََ ل  ِصذت ل  ت جر، و ِما َِل، : سنٍة فننظر فيها ؟ قال   ِةط تَ 

8)(0). 

: Xفقال  ؟مبا أوحد اه  :Xقلت ألِب احلسن األول ) :قال ،عن يونس بن عبد الرمحن
ن مذت َا   ،يا يَاس ومن ترك  ، ضل ومن ترك ِهل  َّت َذَّه  ،ِيه هلَمن َظر  ر  ،َل ت َا

ِر  .(2) (َتاب ا  وقاأ َذَّهَ 
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ُاوا﴿ :قلت له) :قال ،عن أِب عبد اه ،عن أِب بصري ِا ْ  ِاْر اا ا  ِمْن  اتَّ ُُ ِاْحذااراُهْ  وارُْهذااَرا
ول ن  ، لا يَاه  ما ِجا اهما وا  ما يَاه  للل َذاية َِِسُ  و ِ :فقال ،(6)﴾ُيوِ  اللَّهِ 

 .(2) (َعذ وه  من حَّث َل يشعرو  وحرماا َلَُّ  حاَل   حلاا لُ  حراما  ِ

 من َِتل النام  غَّر َل  وَل ه ى لعنته مائ   الرحأ  ومائ  : )قال ،عن أِب جعفر
 .(2) (العااب ولةْه وزر من َأل  ِتَّاه

 ،الكتاب والسنةوغري هذه األحاديث الكثري تنص على عدم جواز االعتماد على العقل دون 
ن آن القائد واملسيطر هو القر أيرى  فالذي درس واستأنس بالكتاب والسنة وسرية أهل البيت 

وأما من درس واستأنس بفلسفة . فالعقل تابع ال متبوع ،عونة العقلوالسنة والفطرة اإلهلية مب
وه يف !!! طر املسيأفالطون ومنطق أرسطو طاليس وحنو ابن هشام فإنه يرى العقل هو القائد و 

 .خلقه شؤون
هل ! محد احلسن ؟أما هو دليلك يف تكذيب السيد  :سينونرجع ونقول للسيد حممود احل
خالف سرية أهل هل أم  ،خالف الرسول حممد هل أم  ،السيد أمحد احلسن خالف القرآن

ن السيد أمحد احلسن يدعو الناس إىل التمسك إف ،بل العكس هو الصحيح !!!؟ البيت 
والسيد أمحد يدعو  ،(أصول الفقه)الكرمي ودليله هو القرآن الكرمي، وأنتم دليلكم العقل و لقرآنبا

فينبغي للسيد احلسين أن  ،ل البيت األطهار آو  بسرية الرسول حممد  كالناس إىل التمس
ينه من أفواه ، فإن من أخذ دحبتا   باألدلة القرآنية أو الروائية ال أن يكون إنشائيا   يكون كالمه معززا  

ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت اجلبال ومل يزل كما ورد عن أهل  ،الرجال أزالته الرجال
 .البيت 
 .(...وميز األثر العلمي واتبعه... ) :قول السيد حممود احلسين -2

 اليت( صوليةاملباين األ)ي يقصده السيد حممود احلسين هو إن األثر العلمي الذ :َ قاأ
، وليت شعري من أين للناس التمييز بني املباين األصولية احلقة وبني املباين اخلاطئة وهي طرحها
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فليس الناس كلهم طلبه حبث  ،مبنية على اصطالحات أصولية وعلمية غريبة عن أذهان اجملتمع
ما  خارج بل إن أغلب طلبة البحث اخلارج ال يستطيعون التمييز بني املباين األصولية واستخراج

 !!!هو أدق وأصوب منها 
ن طلبة البحث اخلارج الذين يستطيعون متييز املباين األصولية قد اختلفت أإضافة إىل 

، وهبذا تتعارض الشهادات ألعلمية ألحد اجملتهدين دون غريهشهاداهتم وكل جمموعة تشهد با
 .االعتبار كما ال خيفى على اللبيبفتسقط عن 

نه أ، فالكل يدعي األثر العلمي و عامة الناس دونه خرط القتادقبل  فمعرفة األثر العلمي من
يف حال يبكي عليهم العدو والصديق، ويصدق هو األعلم وضاعت الناس بينكم ووضعتموهم 

 :عليهم قول الشاعر
 !!! إياك إياك أن تبتل باملاءِ     وقال له  ألقاه يف اليم مكتوفا  

ة الذهبية ومنها قراءة حبوث السلسل...  وتابع ما أصدرناه... ) :قول السيد احلسين -2
عوى املدعي ، ويتيقن من بطالن دمييز وبكل تأكيد احلق عن الباطل نهإ، فوحبوث السلسلة الوافية

 .(... املذكور يف االستفتاء
 :وعلى هذا الكالم عدة مالحظات

على   الصدور والداللة إننا نتحدى اجلميع أن يأتوا بدليل واحد قطعي :الأاحظ  اْلولل
، بل إن األدلة الروائية تؤيد السيد أمحد احلسن وتنص عليه باالسم محد احلسنأكذب السيد 

من ( رد احلاسم على منكري ذرية القائم، والالبالغ املبني)د التأكد فلرياجع ومن أرا ،والبلد
 .Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي 

األدلة اليت تنص على كذب السيد  قينبغي للسيد احلسين أن يذكر مصادي :الأاحظ  الثاََّ 
ال يوجد فيها أي  هناأ، واحلقيقة مبجرد اإلحالة على إصدارات مكتبهمحد احلسن ال أن يكتفي أ

اضحا  يف استدالله ال فالذي يريد هداية الناس جيب أن يكون و  ،محد احلسنأدليل ضد السيد 
 !!!غامضا  
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بن فاطمة هذه اارجع يا )احلسين وهو إصدارات مكتب السيد إن أحد  :الث الأاحظ  الث
، ويف الكتاب رد على السيد حممود احلسين وتفنيد وهو من تقدمي السيد حممود احلسين( عقائد

 :ليكم نصهإو  ،ويرتك القرآن الكرمي ،مام يأيت يناقش املباين األصوليةن اإلأيف  لرأيه
 :ارجع يا ابن فاطمة هذه عقائد)

 Xاين من أئمة الضاللة يسعون جاهدين حملاربة املعصوم هكذا املمهدون للدجال والسفي
وال خيفى على  ،مبحاربة أدلته بتهيئة األذهان والنفوس واألرواح لرفض دليل جده املصطفى 

ن املراجع وأذناهبم الضالني املضلني تعودوا وعودوا الناس أورمبا  ،اجلميع انقياد الناس حنو املرجعية
تلك الدعوة ليست من الفقه  أنم وكذهبم وخداعهم بادعاء على رفض أي دعوى تكشف زيفه

ن أوادعاء  ،وادعاء أن ذلك الدليل يف العقائد وال جيري يف الفقه واألصول ،وال من األصول
ل أمتوهم وال تس، وادعاء أن صاحب احلق أهل اخلربة من يدعو لصاحب احلق التقييم حيصل من

 ؛نه سينتصرإحلق لو كان على حق فدعاء أن صاحب اوا ،ألنك ال تفهم الدليل ؛عن دليل تومهه
واالنتظار فإذا كان ه فسينمو وإذا منى يف الساحة  فعليكم تركه وحيدا   ،ن ما كان ه ينموأل

فسيقولون  Xن قلت له كيف وهو اإلمام إو  ،ركه فإهنا مرجعية أو قيادة فاسدةفسيقول لك ات
ل أواآلن تس ،، أصبحت يف حرية أيها املكلف املسكنيملإلما عدم كونه إماما  أو نائبا  لك األصل 

 ما هو احلل ؟
 :احلل يف مقامني

يف هذا الوقت وهذه الظروف عليك إظهار كذبه وخداعه بأسلوب علمي وأخالقي  :اْلوأ
، وهذا األمر لناسكذوبات اليت وقع وأوقعك هبا وعليك كشف خداعه أمام اببيان التناقضات واال 

فيكون مثل هذا من مصاديق الدجال  ،لية الظهور املقدس يف أي حلظةالحتما ؛واجب عليك
 .Xوالسفياين أو من اتباعهما فيتفق بالعداء املباشر ضد املعصوم 

وقد أشارت  ،Xيف وقت الظهور املقدس فاألمر واحلكم سيكون للمعصوم  :الثاَك
صل إال بعد خلع الزي ومن املتعني أن القتل ال حي ،الروايات إىل وضع السيف وقتل مثل هؤالء

ألنه سيتكرر  ؛، ذكرت ما ذكرت خلطورة املوقف وعظمتهالذي تسرتوا به وخدعوا الناس به الديين
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ومن نفس النجف ومن املخادعني من العلماء حيث يطرح احملاججة واملناظرة  Xمع املعصوم 
الدعوة للمناظرة ترد ن مثل هذه أومن الواضح عندك  ،وبالقرآن باه واألنبياء والنيب األكرم 

، (ارجع يا أبن فاطمة هذه عقائد): بأهنا عقائد وال عالقة لنا هبا رمبا يرجع قوهلم إىل معىن
 .ن الدين والفقه واألصول خبريإد فودعوتك للعقائد وال حاجة لنا بالعقائ

يْ م الْائ  حَّث ي تك النجف ََِّرج للَّه من ال َا  ) :Xفقد ورد عن اإلمام الباقر 
صةا ه والنام معُ جَّش  َه ََِّ َاه  اإلمام ويناش ه  حْه ويِذره   ... السَِّاَك ِو

َا ِولل النام  ا ، ومن  ك َك ا  ََِل من حاجن ،يا ِيُا النام :ويْاأ ،مظلام مُْار
َا ِولل  ومن حاجنك َك مةأ  َ ....َا ِولل النام  آيم، ومن حاجنك  حاجنك َك  يم َ

تاب ا  َ النام  أةأ ، ومن حاجنك  ....( َا ِولل النام   تاب ا  َكَ 
 ،يا ابن فاطمة ارجع من حيث جئت ال حاجة لنا فيك قد خربناك واختربناك :فسيقولون

 .فيقتلهم ...يف فيهم على ظهر النجف فيضع الس
  ،انتهى(. يبني الطاهرينله الطآنبينا حممد وعلى وصلى اه على  ،واحلمد ه رب العاملني

 (.من السلسلة الوافية)مود احلسين تقدمي السيد حم - جع يا ابن فاطمة هذه عقائدر اكتاب 
: قال تعاىل !!!ه ملوقف خمجل حقا  نإ، و قد أفحم السيد احلسين نفسه بنفسهوهبذا 

َِرِينا ﴿ ُر اْلأاا َّرْ  .(6)﴾واياْأُ ُرو ا واياْأُ ُر اللَُّه وااللَُّه ةا
محد احلسن أن يراجع أحلسين من أجل معرفة السيد مود اأنصح السيد حم :حظ  الرا ع الأا

ن فيها الكفاية لكل طالب إالتابعة للسيد أمحد احلسن ف Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي 
 ...أقوى استدالال  وأوضح بيانا  و ، وليقارهنا مع إصدارات مكتبه ليتبني له من هوحقيقة

 :هي (2)حلد اآلن  Xوإصدارات أنصار اإلمام املهدي 
 .شيء من تفسري سورة الفاحتة -6

                                                           
 .97: األنفال - 
 .ـه 6   عام  أيهذا الكتاب  تأليفوقت  أي - 
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 :ثامنًا
 ،جتعل العقل هو احلاكم والقائد ، إن ملأيها املكلف وأنا من املكلفني) :قول السيد احلسين

عد معرفته بالدليل واألثر احلق ونصرته ب إتباعن مل تعقد العزم على إو  ،ن مل ختلص النية والعملإو 
تكون ممهدة لوقوعك يف فتنة الدجال فتكون نك ستقع يف الفنت والدعاوى الباطلة اليت إالعلمي، ف

، يصل إىل مستوى سحر الدجال األعورنه ال إفمهما سحر عينك املدعي ف ،وأشياعهمن أنصاره 
 (.... !!؟ Xفهل تتبع الدجال لسحره أم تكون مع احلق وإمام احلق 

 :بعدة نقاط ويري َلَّه
فكل  ،ماء أم غريهمجيب على اجلميع البحث عن احلق والوقوف معه سواء كانوا عل -6

وال يستطيع أحد أن يدعي بأنه احلق أو الطريق الوحيد لإلمام  ،الناس داخلة يف الغربلة والتمحيص
فيجب على السيد  ،باملباشرة Xإال إذا كان عنده عهد خاص من اإلمام املهدي  Xاملهدي 

إلمام املهدي البحث عن احلق أو الطريق املؤدي ل -حاله حال سائر الناس  -حممود احلسين 
X   ال أن يدعي أنه هو الطريق املؤدي لإلمام املهدي . يقيناX،  االغرتارفاحلذر احلذر من 

 ...فالوقت عصيب والفنت كثرية وشديدة و  ،بالنفس
قر  ه ِهاا لتشأئ  منه قلاب الرجاأ َأن ح يث    ل : )قال ،Xعن أِب جعفر 

ل  طاَ  وولَّج  حتل  ت ا  ِ َه َل   من ل ،، ومن َِ ره َاروهَ ي وه  َ َتن  يسْط ََُّا
 .(6) (يسْط ََُّا من يشا الشعرة  شعرتَّن، حتل َل يذْل لَل َةن وشَّعتنا

َُّئتُا يام  عث ا   ل َِل ) :يف أحد خطبه Xوقال أمري املؤمنني   لَّت   ق  َايتَ 
  والاي  عثه  الةا لتذلذلن  لذل  ولتغر لن غر ل  حتل يعاي ِسِل   َِاَ ،َذَّه 

َاَ  ِسِل   اَاا قصروا ،ِو  َ اَاا سذْاا ،ولَّسذْن سذاقا  وا  ما   ،ولَّْصر  سذاقا َ 
ا   و  ا تَ   .(2) (لْ  َذئت  ُاا الأْام وهاا الَّامَتأت وسأ  وَلَ 

                                                           
 . 2 ص  ج: أصول الكافي - 
 .2  ص  ج: أصول الكافي - 
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نسأل  ،فينبغي للسيد حممود احلسين أن ال يكون من السّباقني الذين يقّصرون يف آخر الوقت
 .(روحي ملقدمه الفداء)وصاحب احلق  مجيعا  لنصرة احلق  ن يهدي أمة حممدأاه تعاىل 

يصل إىل مستوى سحر الدجال  نه الإفمهما سحر عينك املدعي ف) :قول السيد احلسين -2
 .(... األعور

ألننا عاشرناه من البداية وحلد اآلن ومل  ؛محد احلسنأقول يعترب هبتان واضح حبق السيد فهذا ال
 ،ومل يصدر منه ذلك أمام أي أحد من الناس ،بيل السحر أو ما شابه السحرنَر منه شيئا  من ق

نه رجل يدعو إىل توحيد اه تعاىل وترك عبادة األشخاص ويؤكد على ضرورة السري بسرية إبل 
ونبذ كل ما يفرق األمة عن  Xالناس حنو نصرة اإلمام املهدي  اجتاهوضرورة  أهل البيت 

نصح السيد حممود أن يراجع نفسه ويستغفر ربه فال عذر له غدا  ، فأXنصرة اإلمام املهدي 
 .وهذا هو اخلسران املبني Xأمام اإلمام املهدي 

، فإهنا فإهنا سنة اه تعاىل ولن جتد لسنة اه تبديال  ( السحر)بن  االهتامولكن ال غرابة من هذا 
ة كاألنبياء واملرسلني واألئمة الناس إلصاقها بأصحاب الدعوات اإلهلية احلق أعتادالتهمة اليت 

وغدا  أيضا  يقولون لإلمام ( !!! ساحر كذاب)قالوا عنه  وأفضلهم الرسول حممد  ،
 .كما جاء يف بعض الروايات الصحيحة( شاهاوح)بأنه ساحر  Xاملهدي 

ن  ا  ِ رار لَُ ) :يف وصف شيعته عن الرسول  ِار َو ن  النام   ،َن  النامَ  َو
ن  ا ن  ا  َظ اف ،  صايقا َاذ ا  َو ن  النام ِرجام َو ن   ،َو ن  النام ماََّن َو َو

ن  النام  ،ا   ار ين ن  ا   ظالأا َو  .(6) (َازوا  اإليأا  وةسر الأناَْا  ، َايلا َو
 ،وأجنز لنا ما وعدتنا ،زهني عند اه تعاىلن هؤالء املتهمني عند الناس املنم جعلناااللهم 

 .Xنا ومقتدانا اإلمام احلجة ابن احلسن وعجل قيام موال
 .وصلى اه على حممد عبده وآله بعده، واحلمد ه وحده وحده وحده

                                                           
 .13باب: المالحم والفتن - 


