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  إىل من محلتا الهوت األبد

  ا أشرف اخللق من قبل ومن بعدإىل من محلت
  إىل املظلومتني املنسيتني من األقرب واألبعد

eبقبوهلا ا عليَّأهدي هذه البضاعة املتواضعة آمالً منهما أن مين  
  سائالً اهللا تعاىل أن ال حيرمين من بركتهما وشفاعتهما دنيا وآخرة
  وعسى أن يكون هذا اجلهد البسيط كفارة لتقصريي يف حقهما

  حبيبك وأم وليك (ص) أم{ما فهما عل شأاللهم ا
  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  املقدمة

الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له  احلمد هللا رب العالني الواحد األحد الفرد الصمد
ـح   كفواً أحد ٬، احلمد هللا كلما طلعت مشس وغربت ٬، احلمد هللا كلما  ـت ري هب

ـر٬،    ـال البح وسكنت ٬، احلمد هللا بعدد أوراق الشجر ٬، احلمد هللا بعدد ذرات رم
  .احلمد هللا بعدد قطرات املطر ٬، احلمد هللا واحلمد حقه كما يستحقه محداً كثرياً

ـد    ـا وال ينف اللهم صل� على حممد وآل حممد صالة دائمة نامية زاكية يصعد أوهل
د كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم انك آخرها اهلم صل� على حممد وآل حمم

  .محيد جميد
جرت سنة اهللا تعاىل على فضح أهل الباطل وذلك من خالل وقوفهم يف وجه أهل 
ـة     ـاىل باملغالط ـاء اهللا تع احلق٬، أو قل يظهر جهلهم عندما يواجهون حكمة أولي

ـهم   وااللتواء ـون أنفس  والسفسطة اليت ال تسمن وال تغين من جوع ٬، فهم يقتل
  وكفى بذلك عاراً وخسراناً. فصحون عن جهلهم بألسنتهمبأيديهم وي�

فقد صدر يف اآلونة األخرية كتاب بعنوان ( الرد احلسن على أمحد احلسن ) حلسن 
ـم      ـول االس ـ ويف احلقيقة هذا الشخص جمه ـ حسب تسميته لنفسه  النجفي 

يف الرد على  .... ولكنه زعم انه أخذ االذن من بعض مراجع الدينلديناوالصفة 
  ٬، وقد أذنوا له بذلك .السيد أمحد احلسن وصي ورسول إلمام املهدي (ع)

وقد زعم حسن النجفي أن رده هذا يتسم باملوضوعية والدليل الواضح وقد بالغ 
ـت  ٬،يف التأكيد على ذلك ٬، ورغم جمهولية حسن النجفي عندنا ـا   :ولكين قل رمب



أو لدى املراجع  يف النجف األشرف يكون معروفاً لدى بعض طلبة احلوزة العلمية
ـن  فلذلك الذين أخذ األذن منهم يف الرد٬،  عزمت على الرد على كتابه بالدليل م

ـدِّ القرآن والسنة املطهرة موضحاً ضحالة ما كتبه بل رمبا ال ي� ـا   ص ـارئ م ق الق
حسن النجفي يف كتابه ( الرد احلسن  ارأه من جهل بأبسط األمور قد سطرهسيق

( ....  
حلقيقة ان ما كتبه النجفي يعترب فضيحة علمية ال تغتفر ويفصح عن املستوى ويف ا

ـربة   العلمي املتدين ألعداء السيد أمحد احلسن ٬، فعسى أن يكون حسن النجفي ع
ـن   لنفسه ولغريه من طلبة احلوزة العلمية ومن عامة الناس ليتوبوا إىل اهللا تعاىل م

ـا   ٬، ولكي ال يتورطوامعاداة السيد أمحد احلسن مرة أخرى ويفضحوا أنفسهم مب
ـذي   ختطه أيديهم٬، ولكي ال أسبق األحداث فسيتبني لكم ذلك يف هذا الكتاب ال

ـ ( الرد األحسن يف الدفاع عن أمحد احلسن ) واحلمد هللا أوالً وآخراً.       أمسيته ب
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  وىلالوقفة األ
ـها    ـاىل من من اإلشكاالت اليت تومهها ألنجفي وبالغ يف افتعال ضجة قد تع
ـدي   االستهزاء والتشنيع على السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام امله

ـد   بهي زعمه و ٬،(ع) ـيد أمح وجود أخطاء لغوية يف الكتب اليت ألفها الس
ـن      ـد احلس ـيد أمح ـذب الس احلسن وزعم النجفي ان ذلك دليل على ك

  اشاه) !!!(وح
  

  ويرد عليه :
  أوالً: 
األخطاء اليت اعترب©ا قاتلة وال ميكن أن تصدر من شخص يدعي العلم فضالً عن  

 من يدعي الرسالة عن اإلمام املهدي ٬، هي أخطاء مطبعية ٬، ومثل هذه األخطاء ال
ـول   خيلو منها كتاب يف العامليكاد  ٬، بل حىت الكتب اليت احتوت أحاديث الرس

ال ختلو من هكذا أخطاء حصلت أثناء الطباعة والنسخ ٬،  واألئمة (ع)حممد (ص) 
  (وحاشاهم )!!! مفهل هذا دليل على بطال{

ـرب   بل حصلت أخطاء مطبعية حىت يف القرآن الكرمي يف بعض الطبعات ٬، فهل يعت
 إىلل القرآن ٬، أعاذنا اهللا تعاىل من هكذا قول ال ميت ذلك دليل ضد القرآن ومرت�

  بل هو من إحياءات الشيطان (لع).  احلق بصلة



ـي    ـل ه فهل يعقل يا حسن ألنجفي أن السيد أمحد احلسن ال مييeز حروف اجلر ه
ـة. ؟!!! فهذا األمر ال خيفى على أدىن املستويات هلا ناصبة لألمساء أم جارeة  العلمي

ـة   وأحب أن أخربك بأن السيد أمحد احلسن ال يشق له غبار يف علوم اللغة العربي
عرف ´ا منك ومن أسيادك ٬، ولكنه ال يبالغ يف التركيز على ذلك يف كتاباته وهو أ

ـدقت   بقدر ما يركز على وضوح املعىن وقوة احلجة والربهان ٬، واألخطاء اليت تش
ـن    ـو م ´ا ال تغري املعىن وأغلبها من الترف اللغوي الذي يضر أكثر مما ينفع وه

ـه  اال{ماك يف العربية الذي ورد النهي عنه من  أهل البيت (ع) ٬، كما سيأيت بيان
  إنشاء اهللا تعاىل.

باأللفاظ املزخرفة ورغم ذلك فأخطائكم ال حتصى يف فأنتم تبالغون يف تزيني الكالم 
ـوره  االهتماماللغة العربية ٬، نعم أنتم ©تمون أشد  ـون   بظاهر الكالم وقش وتترك

ـة   اللب واملعىن واحلقيقة والروح ٬، فكالمكم خالٍ عن الرهبة وا ـوع وحقيق خلش
٬، بينما جتد  بنور الواحد القهار املضيءالتذكري باهللا تعاىل ٬، ألنه ال خيرج من القلب 

خطابات السيد أمحد احلسن ©يمن على القلوب واألرواح وتعرج ´ا اىل ملكوت 
ـا   خالصوااهللا عز وجل ٬، نعم ©يمن على القلوب اليت تطلب احلق بصدق  ٬، وأم

وإذا مـا أ�زلـت سـورة    ( تزيدهم إال مرضاً ٬، قال اهللا تعاىل : ´م مرض فالوالذين يف قل
فمنــهم مــن يقـــول أيكــم زادتـــه هــذه إميا�ـــا فأمــا الـــذين آمنــوا فـــزادهتم إميا�ــا وهـــم        

إىل رجســهم  يستبشــرون * وأمــا الــذين يف قلــوهبم مــرض فــزادهتم رجســاً 
  .125 ـ124 توبةال  ) وماتوا وهم كافرون



بالغ يف التشنيع على من يوجد يف كتبه بعض وأحب أن أخرب حسن النجف الذي 
األخطاء اللغوية ٬، بأن كتابه ( الرد احلسن ) مملوءاً باألخطاء اللغوية وقد عددت 

٬، وبعض الصفحات حتتوي على ما يقارب  حىت سأمت العد وتركته ةاملائما يقارب 
ـ وبه يصبح    ـ حسب ما تذهب إليه  العشرة أخطاء أو أكثر ٬، وهذا شنيع جداً 

  كتابك قبيحاً ال حسناّ وهذا قولك ال قولنا !!
ـه   فكان األجدر بك أن حتمل السيد أمحد احلسن على حممل حسن ال أن تشهر ب
على أنه ال يعرف عمل أحرف اجلر٬، حماوالً بذلك خداع الناس البسطاء لصدهم 

  إتباع السيد أمحد احلسن اليماين املوعود . وعن إنقاذ أنفسهم 
ع بأنك تعلم يقيناً بأن السيد أمحد احلسن ال ميكن أن خيفى عليه وأنا متأكد بل أقط

ـت  كنك لال خيفى على طالب االبتدائية ٬،و يمعرفة عمل أحرف اجلر الذ اقتنص
ذلك لتعرب عن بغضك وحقدك على السيد أمحد احلسن لتضحك على ذقون الناس 

ستقف أنك  حسـابك املساكني بذلك ٬، فأين الورع الذي تدعيه ٬، وهل جعلت يف 

  بني يدي اهللا تعاىل وستسأل عن هذا االفتراء أم ال ؟!!!
فقد تعلمنا من أهل العصمة أن حنارب أعدائنا بشرف ال بدهاء معاوية وشيطنته ٬، 

لو ال الدين والتقى لكنت أدهى     (آالم أمير المؤمنين (ع) : وهاك امسع 
   .28ص  1بن أيب احلديد ج الشرح {ج البالغة   )العرب 

لك باهللا العلي العظيم بأين عندما وجدت عشرات األخطاء يف كتابك مل  وأقسم  
أقطع بأنك جاهل ´ا ومل أشهر بذلك ٬، بل ظننت بأ{ا أخطاء وقعت منك سهواً أو 
ـط   أثناء الطباعة . فكيف يسوغ لك أن تقطع بأن السيد أمحد احلسن جيهل أبس



ـاء  قواعد اللغة العربية ٬، لوجود بعض األخطاء يف كتبه أمل  حتتمل بأ{ا حصلت أثن
ـع      ـم اجلمي ـذي أفح ـو ال الطباعة ٬، فكيف تتهم السيد أمحد احلسن بذلك وه
ـد     ـري والعقائ ـه يف التفس وأخرسهم عن مناظرته يف القرآن الكرمي ٬، وهذه كتب
واألخالق تشهد بذلك . فهل تقتنع يا حسن النجفي أن من جييب على كل سؤال 

 جلر باألمساء ؟!!!! حرف اأمن القرآن والسنة جيهل عمل 
  
  

  ثانياً: 
وحىت لو ترتلنا جدالً وقلنا بوجود أخطاء فعالً من قبل السيد أمحد احلسن ٬، فهو مل 
يعلن بأنه معصوم يف اللغة العربية ٬، بل قال انه معصوم من باب أنه ال يدخل الناس 

ـه األن  يف باطل وال خيرجهم من حق وهذا هو اهلدف الذي ب� ـن أجل ـاء  عث م بي
ـع   رسلووامل ـا ينف ن (ع) ٬، والذي يكفل دخول الناس اجلنة ورضا اهللا تعاىل . فم

ـبط يف     يف اإلنسان إذا كانت أقواله ـد خت ـة ق غاية الدقة والوزن وأعماله ملحون
اجلهاالت واستباح احملرمات ٬، وما يضر اإلنسان إذا كانت أقواله ملحونة وأعماله 

ـر  موزونة مبيزان احلق والعدل واالنصاف ويأمر با حلق وينهى عن الفحشاء واملنك
         (ع):؟؟ كما ورد هذا املعىن عن أمري املؤمنني 

ر            ا  أمي ال : ي الم ) فق ه الس ؤمنين ( علي ر الم ى أمي ل إل اء رج ج
الًال ؤمنين إن ب ًا الم وم فالن اظر الي ان ين ه ،  آ ي آالم ل يلحن ف ، فجع

ه السالم )  وفالن يعرب ويضحك من فالن ، فقال أمير المؤمنين ( علي
ا: (  راد  إنم رابي وم  أع ه ، ليق الم وتقويم الالك ا  األعم ذبها ، م ويه

اً  ع فالن ه ينف ت   أعراب ه ، إذا آان هوتقويم ة  أفعال بحملحون ن ،  أق لح



مقومة أحسن تقويم ، ومهذبة  أفعالهلحنه ، إذا آانت  ذا يضر بالًالوما
  .278ص  4املريزا النوري ج   ) مستدرك الوسائل أحسن تهذيب 

فأقول لك : ما ينفعكم إذا كانت أقوالكم قومية وأفعالكم ملحونة أشد حلن ؟ !!! 
ـرككم   كمداهنتكم لألمريكان وقبول نظريتهم الدميقراطية والدستور الوضعي وت

و...و... و.... العشرات من  لكتاب اهللا تعاىل وراء ظهوركم كأنكم ال تعلمون!!
  . هرةاملخالفات الصرحية للقرآن والسنة املط

ـ وأفعاله    ـ على زعمكم  وما يضر السيد أمحد احلسن إذا كانت أقواله ملحونة 
ـدوة    ـا ع موافقة للقرآن والسنة املطهرة وخمالف ألعداء اهللا تعاىل اليهود وأمريك

ولـن ترضـى عنـك اليهـود وال النصـارى حتـى       ( ٬، قال تعاىل :  الشعوب
هـواءهم بعـد الـذي    تتبع ملتهم قل إن هدى ا هو اهلدى ولئن اتبعت أ

   .120بقرة ال ) جاءك من العلم مالك من ا من ويل وال �صري

ـاىل   ـتج    وها أنتم حىت يف إشكاالتكم شاكلتم  أعداء أولياء اهللا تع ـدمياً اح ٬، فق
يف الكالم ٬،  فرعون على نيب اهللا موسى (ع) بثقل اللسان وعدم البيان والوضوح

مه قـال يـا قـوم ألـيس يل ملـك مصـر       و�ادى فرعون يف قو قال ا تعاىل : (
جتــري مــن حتــيت أفــال تبصــرون * أم أ�ــا خــري مــن هــذا   األهنــاروهــذه 

    .52ـ  51زخرفال  ) الذي هو مهني وال يكاد يبني



ـالم   وأصحابهمث حكى قول فرعون  وجاء يف تفسري القمي : (( ملوسى عليه الس

ـا   السـاحر )  أيهـا ( وقالوا يا فقال  ـا أي ي ـامل   أيه  أ�نـا ع لنـا ربـك مبـا عهـد عنـدك      ( ادالع
يعين  ( أم أ�ا خري من هذا الـذي هـو مهـني )   مث قال فرعون :  ملهتدون )

  .285ص   2تفسري القمي  ج  ))فقال مل يبني الكالم  ( وال يكاد يبني )موسى 

 " وال يكـاد يـبني "  كون قول فرعون ويوقال الشيخ الطوسي يف التبيان : ( ...  

ـه   فهم كذباًانه ال يأيت ببيان ي�  )عليه ليغوي بذلك الناس ويصرف به وجوههم عن
  .170ص  7التبيان ج 

أي : ال يأيت  ( وال يكاد يبني )ومعىن قوله وقال الشيخ الطربسي يف تفسريه : (  

تفسري جممع البيان ج  ) ببيان وحجة ٬، وإمنا قالوا ذلك متويها ليصرفوا الوجوه عنه
  .19ص  7

ـه   وال يكـاد يـبني )  ( وقال أيضاً : ( ...   أي : وال يكاد يفصح بكالمه وحجج

  .86ص  9ج  يانتفسري جممع الب ) للعقدة اليت يف لسانه
أم أنا خري مع هذه املسلكة والبسطة من  وقال الفيض الكاشاين يف تفسريه : ( ...

كاد يبني الكالم ملا به من هو مهني ضعيف حقري ال يستعد للرياسة وال ي الذيهذا 
  .394ص  4التفسري الصايف ج  ... ) كيف يصلح للرسالةف الرتة

  



ـن    ـو م ومثل فصيح اللسان مظلم القلب: كبيت وضع فوق سطحه مصباح٬، فه
  اخلارج مضيء ومن الداخل مظلم قد اختذته الشياطني مسكناً.
ـابع   اإلنسانوقد وردت روايات كثرية تؤكد هذا املعىن ٬، وتبني أن قيمة  وقدرة ت

   س بفصاحة اللسان وزخرفة الكالم :يرة وال يقالصفاء القلب والسر
وم    عن عمرو ، عن أبي عبد اهللا ( عليه السالم ) قال : قال لنا ذات ي

اً    الم وال واو خطيب ه أشد ظلمة     مصقعاً  : تجد الرجل ال يخطئ ب ولقلب
ه بلسانه        ا في قلب ر عم من الليل المظلم ، وتجد الرجل ال يستطيع يعب

  .422ص  2ج الكايف   )لمصباح وقلبه يزهر آما يزهر ا
وفيه داللة واضحة : (  وقال املوىل حممد صاحل املازندراين تعليقاً على هذه الرواية 

ـفاءه   على أن حسن الظاهر وطالقة اللسان وفصاحة البيان بدون تنور القلب وص
ـفاء   واستقامته ال عربة ´ا وإمنا العربة بصفاء الباطن ونورانيته وإن مل يكن معه ص

هركم وامنا ينظر إىل صور باطنكم لظاهر واهللا الناظر الرقيب ال ينظر إىل صور ظاا
  .145ص  1ج  يفشرح أصول الكا ) اللهم نور قلوبنا بنور اإلميان .

ـه   وأرجع وأقول : مادام السيد أمحد احلسن سائراً بسرية النيب حممد (ص) وعترت
ـداء اهللا  الطاهرة (ع) ٬، ومتخذاً القرآن الكرمي شعاراً ودثار اً ٬،وخمالفاً وحمارباً ألع

٬، فال يضره حلن اللسان  تعاىل من اليهود واألمريكان والنواصب األرجاس األجناس
ـالفني    ـ و ال ينفع سيبويه واألخفش والفراء فصاحتهم إذا كانوا خم ـ ان وجد 

  للثقلني ( القرآن والعترة ) .
  

  ثالثاً:



ـذكروا  لقد حدد األئمة (ع) العالمات اليت يعرف ´  ا احلجة على اخللق ٬، ومل ي
  منها املعرفة الدقيقة يف اللغات .

م يعرف      ألبيعن الحرث بن المغيرة قال قلت   ه السالم ب عبد اهللا علي
ـائر   )بالسكينة والوقار والعلم والوصية   : (قال ؟األمرصاحب هذا  بص

  .509 ص الدرجات
ـدليل   العربية٬،يف تعلم اللغة  والعلم املذكور يف الرواية السابقة ليس منه اال{ماك ب

  اآلتية:الرواية 
ه السالم   (     ال: عن أبي الحسن موسى علي دخل رسول اهللا صلى     ق

افوا برجل         د أط إذا جماعة ق ه المسجد ف ال: اهللا عليه وآل ذا ؟    فق ا ه م
ل: ة،عّال فقي ال: م ا العّال ق اب   وم اس بأنس م الن ه ، أعل الوا ل ة ؟ فق م

ال النبي    واألشعارهلية العرب ووقائعها وأيام الجا والعربية ، قال : فق
صلى اهللا عليه وآله وسلم : ذاك علم ال يضر من جهله ، وال ينفع من 
ة      ة : آي م ثالث ا العل علمه ، ثم قال النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم انم

 ) محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنة قائمة ، وما خالهن فهو فضل   
  .245ص  21ج  وسائل الشيعة (اإلسالمية)

ـن    ـع م وهنا وصف النيب (ص) علم األنساب واألشعار والعربية بأنه علم ال ينف
علمه وال يضر من جهله وهو فضلة ٬، وحدد العلوم اليت ينبغي أن جيتهد املؤمن يف 

   حتصيلها وهي : آية حمكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة.
ولكن نقول ينبغي االختصار على  نعم حنن ال نقول حبرمة تعلم علوم اللغة العربية٬،

ـة   مقدار احلاجة فقط٬، وترك اال{ماك يف ذلك٬، وينبغي تكريس أيام العمر لدراس
  ة.ومعرفة علوم القرآن والسن



ه   الصادق عن  ال: ( عليه السالم ) ان ( من انهمك في طلب النحو       ق
  .278ص  4مستدرك الوسائل  )سلب الخشوع 

ًا  ال أيض ه السالم  وق م عن  أصحاب(  ):( علي ون الكل ة يحرف العربي
  .278ص  4مستدرك الوسائل  ).مواضعه 

ؤمنين  عنو   ه السالم ) :   أمير الم ال      ( ( علي ى إعراب األعم م إل إنك
وال    3حممدي الريشهري ج   ن احلكمة ميزا  ) أحوج منكم إلى إعراب األق

  .2120ص 
ال ،  سبحانه بحسن األ  عند اهللالشرف  ( عنه ( عليه السالم ) :و  عم

  .2120ص  3حممدي الريشهري ج   ن احلكمة ميزا )ال بحسن األقوال 
ه   األزهر وعن أبي ل ان ال  ناصح بن علية البرجمي في حديث طوي :  ق

ن السكيت فتفاوضنا          ن شاهك واب أزاء دار السندي ب جمعني مسجد ب
نكم      :في العربية ومعنا رجل ال نعرفه فقال ة دي ى إقام يا هؤالء أنتم إل

ال :     أحوج م ام الوقت وق ى إم نكم إلى إقامة ألسنتكم ، وساق الكالم إل
ذا المحبوس موسى     ليس بينكم وبينه غير هذا الجدار ، قلنا : تعنى ه
د  راك اح ة ان ي دنا خيف م من عن ك فق ا : سترنا علي م ، قلن ال : نع ؟ ق

داً   ك اب م إال     جليسنا فنؤخذ بك قال : واهللا ال يفعلون ذل ا قلت لك واهللا م
  .414ص  3بن شهر آشوب ج الطالب  أيبمناقب آل   ) بأمره

  
ـق    وكل هذه الروايات تؤكد على ضرورة االهتمام بإصالح األفعال والسري وف

ـا   الشريعة احملمدية الغراء وترك اإلفراط يف االهتمام بإصالح األقوال إال مبقدار م
  .ة ميكن به تبليغ الناس وإفهامهم وهدايتهم ملا يصلح حاهلم دنيا وآخر



ـا يف   ـان قومن  مث ان كل نيب أو حجة ال يبعث إال بلسان قومه ٬، وال خيفى ان لس
ـة      ـيس باللغ ـة ٬، ول ـة الدارج العصر احلاضر هو التحاور والتفاهم باللغة العامي

ن ال يصل إىل مستوى فصاحة ربات االفصحى ٬، بل ان أفصح الناس يف هذا الزم
  البيوت والصبية يف عصر صدر اإلسالم .

أكثر ما  إىلبعث من قبل اإلمام املهدي (ع) كرسول ومبلغ عنه ٬، ال حيتاج فالذي ي
ـتقيم   إىلاحلجة للناس والتفاهم معهم هلدايتهم  إيضاحيستطيع به  ٬، الصراط املس

ـال     ـك ف ـى ذل وهذا أمر ضروري ال ميكن االستغناء عنه حبال ٬، وأما ما زاد عل
ـراب   يشترط توفره يف الشخص املرسÒل عن اإلمام احلجة اب ـا لت ن احلسن أرواحن

مقدمه الفداء ٬، ألن هذا املقدار يكفي ألداء مهمته فما الداعي الشتراط الزيادة ٬، 
ـخص   إىلوهذه الزيادة أمر موكول  اإلمام املهدي (ع) ٬، ان شاء راعاها يف الش

ـيأتيهم    ـذلك ٬، وس املرسÒل وان شاء تركها ٬، وال ميكن للناس االحتجاج عليه ب
ـل  قد أوصل الرسالة وأوضحها خبطاب يفهمه  بأن رسولنا :اجلواب العامل واجلاه

  والطبيب واملهندس والفالح والراعي فاخسئوا يف نار جهنم وال تكلمون .
  رابعاً:

ـد   جيب ان نعرف بعد ذلك ما معىن الفصاحة والبالغة اليت اشتهر ´ا الرسول حمم
ـان   (ص) واألئمة املعصومني (ع) ؟ هل هي ما تومهه البعض ٬،بأ{ا امل ـة يف إتق بالغ

     قواعد اللغة العربية املعروفة عندنا أم شيء آخر ؟؟  
ـد     ـة عن وعند التدبر يف الروايات السابقة يتضح بأ{ا غري تلك القواعد املعروف

ـا   ـى  الناس ٬، ولو كانت تلك القواعد هي املقصود من البالغة والفصاحة ٬، مل }
ـفها   تسلب اخلشوع  األئمة عن اال{ماك يف دراستها ووصفوها بأ{ا ـا وص ٬، ومل



ـا   الرسول حممد (ص) بأ{ا علم فضلة ال يضر من جهله وال ينفع من علمه ٬، ومل
ـيت   واليك الروايتني اآلتيتني و�صف أصحا´ا بأ{م حيرفون الكلم عن مواضعه ٬، ال

ـة   ا بميتضح من خالهل ـة املعروف أن اإلمام الصادق (ع) قد خالف قواعد العربي
   عندنا:

د   لم  عن محم ن مس ال:ب ه السالم   ق د اهللا (علي و عب رأ أب د  ):ق ولق
ا، ًا نادين ت: نوح ذا    قل ي ه و نظرت ف داك ل ت ف ت : جعل م قل وح ! ث ن

ـائل  )ربية ، فقال : ( دعني من سهككم  عني العأ ص  4ج مستدرك الوس
278.  
عبد اهللا ( عليه السالم ) : انك  ألبيقال : قلت  أسماءعن حويزة بن و

ي في         رجل لك فضل ، لو ال : ( ال حاجة ل ة فق ذه العربي نظرت في ه
  .278ص  4ج مستدرك الوسائل.  سهككم هذا )

٬،  حمل (نوح) فيها من األعراب : فاعل يف القرآن ) �ـوح  ـ �ادا�ـا ـ     �ادينـا ولقـد  (فجملة 

ويف قواعد اللغة العربية حكم الفاعل الرفع دائماً ٬، بينما قرأه اإلمام الصادق (ع) 
! على حنو  ما مسع ذلك الصحايب اجلليل حممد بن مسلم ٬،قال : نوحÕبالنصب ٬،فعند
  أي انه فاعل مرفوع ال مفعول به منصوب !االستغراب .

ـب    ـة ليتجن مث اقترح على اإلمام الصادق (ع) أن يطلع على قواعد اللغة العربي
  ). ( دعين من سهككم اللحن يف الكالم . فأجابه قائالً:

يهة النتنة اليت تنبعث من االبط أو من اللحم املتفسخ والسهك هو : الرائحة الكر
  الفاسد ٬، فهل يوجد وصف أقبح من هذا الوصف ؟!!   



ـة    ـادق خمالف ويف الرواية الثانية لو كان حويزة بن أمساء مل يسمع من اإلمام الص
ـا    ـنفس م لقواعد العربية ملا عرض عليه النظر يف العربية٬، فأجابه الصادق (ع) ب

  بن مسلم . أجاب به حممد
ـن  لو كي ال نتهم بأننا ننسب اجلهل إىل األئمة (ع) ٬، أقول : حاشا األئمة (ع) م

ـن   ل�عeأن ي� اجلهل ´كذا أمور ٬،فرمبا أراد اإلمام الصادق (ع) ـدهم ع م شيعته ويبع
ـالم    ـن روح الك االقتصار على حتسني األلفاظ واملبالغة يف التدقيق ´ا ٬،والغفلة ع

ـية أم  ومعدنه وهو اإلخالص وم راقبة اهللا تعاىل فيما يلفظه اللسان ٬، هل هو معص
ـل     إىلطاعة ؟ وأيضاً لفت النظر  ـان وفص ـة والربه ان املهم يف الكالم هو احلج

اخلطاب ٬، ال األلفاظ املزخرفة املنمقة اخلالية من الدليل واحلجة واليت ال يشم منها 
  .خشية اهللا تعاىل وخمافته 

  أن ميتحن اجلالسني وخيترب إميا{م بإمامته (ع). أو أن اإلمام الصادق (ع) أراد
أو ان اإلمام الصادق (ع) أراد أن يبني أن اإلمام واحلجة على اخللق ال يشترط أن 
يكون كالمه موافقاً متاماً لقواعد العربية املعروفة بقدر موافقته لقواعد الشريعة من 

ـرج  العدل واالنصاف واحلكمة واحلجة والربهان ٬، وبعبواهلدى  ارة أخرى : ال خي
٬، وعلى كل  الناس من حق وال يدخلهم يف باطل ٬، كما ورد عن أهل البيت (ع)

فهي لصاحل السيد أمحد احلسن ٬، ألن األحاديث تدل على عدم جواز  االحتماالت
  األشكال على املعصوم يف اللغة العربية .

أو شكك يف ورمبا لو كان حسن النجفي يف زمن اإلمام الصادق (ع) ألشكل عليه 
  إمامته مبجرد أن مسعه خالف بعض قواعد العربية !!!



ـدى   واليك الروايات اليت تنص على   أن املعصوم هو من ال ي�خرج الناس من ه
   : وال ي�دخلهم يف باطل وليس املعصوم من ع�صم يف اللغة العربية !!

  
يا علي ، اقرأهم مني السالم  عن الرسول محمد (ص) انه قال : ( ... 

لم أر منهم ولم يرني ، وأعلمهم أنهم إخواني الذين أشتاق إليهم ،  من
ل اهللا         رون من بعدي ، وليتمسكوا بحب غ الق فليلقوا علمي إلى من يبل
ى     وليعتصموا به ، وليجتهدوا في العمل ، فإنا ال نخرجهم من هدى إل
م   اهي به ه يب نهم راض ، وأن ل ع رهم أن اهللا عزوج اللة ، وأخب ض

ة أن تستغفر    إليهم في آل جمعة برحمته مالئكته وينظر ويأمر المالئك
   .658األمايل للصدوق ص ) لهم

وخامس أصحاب الكساء     وجاء في زيارة اإلمام الحسين (ع) : ( ... 
ة ، وتربيت في حجر       د الرحم دي     اإلسالم ، غذتك ي ، ورضعت من ث

،  االيمان ، فطبت حيا وميتا ، صلى اهللا عليك ، أشهد أنك أديت صادقا
ى     ومضيت على يقين ، لم تؤثر عمى على هدى ، ولم تمل من حق إل

  .466لشيخ املفيد ص ل املقنعة ) باطل
ال: (...       ه ق ؤمنين (ع)، ان ر الم ن أمي يكم    وع ت نب ل بي روا أه انظ

دوآم    هدى، سمتهم واتبعوا أثرهم فلن يخرجوآم من   فألزموا ن يعي ول
دوا ردى.ي ف دوا فالب إن لب وا  ف ووإن نهض بقوهم  ا.فانهض وال تس

  .189ص  1{ج البالغة ج  )وال تتأخروا عنهم فتهلكوا  فتضلوا،
وتى    أنمن سره    : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وعن   ى حي يحي

ة  يو يموت ميتت دخل الجن يلاوي قضيب من قضبانه  يوعدني رب ت
طالب عليه السالم   أبىغرسه بيده ثم قال له آن فكان فليتول على بن 

ن بع ياءدى م دى وال    واألوص ن ه ونكم م انهم ال يخرج ي ف ن ذريت م



نكم  أم ى وال تعلموهم فانهيعيدونكم في رد ـدرجات ) علم م ص  بصائر ال
70.  

يعن و  ه السالم  أب ر علي ة من جعف ي واألئم ام عل ال في حق اإلم ق
ده: (...  د ول اد  يوال يهت دى   إاله ن ه ارج م ديهم وال يضل خ  إالبه

اء  ألنهمبتقصير عن حقهم  م      أمن اهبط من عل ى م ـائر   ... )اهللا عل بص
   .219الدرجات ص 

ن  الم )  يأبوع ه الس ر ( علي ال جعف د هللا ال   ( : ق ن والحم ذلك نح آ
دًا دخل أح ى  ن ذهب حت دنيا ال ت ي ضاللة وال نخرجه من هدى إن ال ف

يكم        رى ف اب اهللا ال ي يبعث اهللا عز وجل رجال منا أهل البيت يعمل بكت
  .396ص  8ج  الكايف ) إال أنكره منكرًا

ؤمنين  وعن   ان       أمير الم تن في آخر الزم ال : (ع) في وصف الف (  ق
روآم    ... دوا وإن استنص دوا فالب إن لب يكم ، ف ت نب ل بي روا أه انظ

ن       دى ول ن ه وآم م ن يخرج إنهم ل ذروا ، ف روا وتع روهم تنص فانص
يدعوآم إلى ردى ، وال تسبقوهم بالتقدم فيصرعكم البالء وتشمت بكم 

  .258قيس ص  كتاب سليم بن ) عداءاأل
ال )ص(رسول اهللا  وعن ه ق ي  : ( ان ل نب ة آ ل ذري الى جع ان اهللا تع

ن      ي ب وان اهللا  طالب ( ع )  أبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب عل
ا وآل   طفى آدم ونوح ا اص طفاهم آم راهيماص ى  إب ران عل وآل عم

دموهم وال  ى صراط مستقيم فق دوآم إل اتبعوهم يه المين ف دموا الع تتق
م  صغارًا أحلمكم فإنهمعليهم  اراً  وأعلمك دخلونكم في     آب اتبعوهم ال ي ف

ـي ص  شاذان بن جربئ  الفضائل ) ضالل وال يخرجونكم من هدى     يل القم
154.   
ال و ار ق ك الفئ : (رسول اهللا ( ص ) لعم ت إذ ذاك  ةالباغي ةتقتل وأن

لك الناس وس سلك واديًا عليًا رأيتيا عمار ان  ،مع الحق والحق معك



ن يخرجك من         يفاسلك مع عل آلهم واديًا دليك في ردى ول ن ي ه ل فان
  .104ص  الطرائف ) ... هدى

ه  وعن   ه وآل ال رسول اهللا صلى اهللا علي ه ق ذا  ( :ان اس ه ا الن أيه
وازروه       ه ف ن أخلف ر م دي ، وخي ن بع ي م يي وخليفت ي ووص أخ

وال يخرجكم   وانصروه ، وال تتخلفوا عنه ، فإنه ال يدخلكم في ضاللة  
  .81ص  2الصراط املستقيم ج  )من هدى

واآلن نرجع إىل بيان معىن الفصاحة والبالغة اليت اشتهر ´ا الرسول حممد (ص)  
  وآل بيته املعصومني٬، فأقول: 

ـل  البالغة هي: بلوغ املعىن وبيان الربهان واحلجة  بأوضح مقال من غري أطناب مم
 إليه.أي وصلت  بلغت املكان. تقول البلوغوال إجياز خمل . فالبالغة مأخوذة من 

  والبالغة هي الفصاحة أيضاً.
ـل والفصاحة هي :   ـة   وضوح الكالم وبيانه من غري غموض أو إمجال خم وبداه

ـان   املفحم للخصماجلواب  ٬، والفصاحة مأخوذة من اإلفصاح وهو اإليضاح والبي
  بالغة تقريباً.والفصاحة هي نفس معىن المع مراعاة تقبل املستمع وادراكه .

ـان ٬،  صفوجاء شرح ذلك يف لسان العرب البن منظور : (   ح : الفصاحة : البي
 قال: أن إىل... فصح الرجل فصاحة ٬، فهو فصيح من قوم فصحاء وفصاح وفصح

يف الشعر يف وصف العجم أفصح يريد به بيان القول ٬، وإن كان  يءقال : وقد جي
ـه   يف آذا{ا فصيحاً بغري العربية ٬، كقول أيب النجم : أعجم يعين صوت احلمار ان

ـاحة :    ـم فص أعجم ٬، وهو يف آذان األتن فصيح بني . وفصح األعجمي ٬، بالض
ـه    ـح كالم تكلم بالعربية وفهم عنه ٬، وقيل : جادت لغته حىت ال يلحن ٬، وأفص

ـيب يف    يقال: الصيب٬،وكذلك  بالفصاحة٬،تكلم  وأفصح:إفصاحا .  ـح الص أفص



ـت   يتكلم.ما يقول يف أول ما  منطقه إفصاحا إذا فهمت وأفصح األغتم إذا فهم
ـل   يءمته . وأفصح عن الشكالمه بعد غت إفصاحا إذا بينه وكشفه . وفصح الرج

وقيل : مجيع احليوان ضربان  ......فصاحة.وتفصح إذا كان عريب اللسان فازداد 
: : أعجم وفصيح ٬، فالفصيح كل ناطق ٬، واألعجم كل ما ال ينطق . ويف احلديث 

ـهائم .   غفر له بعدد كل فصيح وأعجم ٬، أراد بالفصيح بين آدم ٬، وباألعجم الب
والفصيح يف اللغة : املنطلق اللسان يف القول الذي يعرف جيد الكالم من رديئه ٬، 
ـالن وال   وقد أفصح الكالم وأفصح به وأفصح عن األمر . ويقال : أفصح يل يا ف

عرب . ويوم مفصح : ال غيم فيه وال جتمجم ٬، قال : والفصيح يف كالم العامة امل
ـر .    ـه ق قر . األزهري : قال ابن مشيل : هذا يوم فصح كما ترى إذا مل يكن في

. وأفصح الصبح : بدا ضوءه واستبان . وكل ...... والفصح : الصحو من القر ٬،
ـبح أي   مفصح. واضح:ما وضح ٬، فقد أفصح . وكل  ويقال : قد فصحك الص

ـحه  بان لك وغلبك ضوءه ٬، و منهم من يقول : فضحك ٬، وحكى اللحياين : فص
الصبح هجم عليه . وأفصح لك فالن : بني ومل جيمجم . وأفصح الرجل من كذا 

   .544ص  2بن منظور ج ال  لعرب السان  ) إذا خرج منه
ـان   وباختصار شديد يكون معىن البالغة والفصاحة هو: قوة وبداهة احلجة والربه

ـردات مع إيضاح املعىن بأقل الك  الم وأسهله على املستمع مع الدقة يف اختيار املف
  وجتانسها مع املعاين.

ـة     ـىن البالغ ـن مع ولنترك تعريفنا وتعاريف اللغويني ولنسأل أهل البيت (ع) ع
  والفصاحة فقوهلم العدل والفصل وما بعد احلق إال الضالل املبني:



ه (       ي ، عن أبي ن عل د ب ن أبي طالب      عن زي ي ب ال : سئل عل (  ع) ق
المجيب المسكت عند بديهة  ( قال :؟ عليه السالم ) من أفصح الناس 

  .290ص  86ج حبار األنوار  ) السؤال
ـم    ومعىن ذلك ان أفصح الناس هو اØيب ـكت وامللج عند مفاجئة السؤال املس

ـم     ـاج اخلص ـى احتج جبوابه اخلصم ٬،وهذا يعتمد على قوة احلجة وهيمنتها عل
ـاً   السؤال د مفاجئة٬،وبذلك يكون ضعيف احلجة عن ليس فصيحاً وان كان متقن

٬،ألن إتقان العربية شيء وإمتام احلجة شيء آخر ٬،فليس جلميع فنون اللغة العربية 
كل متقن للعربية تام احلجة ٬، وكذلك ليس كل تام احلجة متقن للعربية ٬، فبينهما 

  عموم وخصوص من وجه كما يعرب املناطقة.
    فزيادة خري.وان أتقنها  للعربية٬،متقناً  مل يكنوان وبذلك يكون تام احلجة فصيحاً 

اهم اهللا من       يأبوعن   ا آت ى م جعفر ( ع ) : ( أم يحسدون الناس عل
ال :     ( فضله ) قال :  ا نزلت . وق نحن الناس ونحن المحسودون وفين

الى  إن ىاهللا تع يح ،  أعط ان الفص حيح ، واللس دن الص ؤمن الب الم
ضو منها طاعة لذاته ولنبيه ولخلفائه ، والقلب الصريح ، وآلف آل ع

ه ، ومن القلب          م ، ومن اللسان الشهادة ب ه وله فمن البدن الخدمة ل
الطمأنينة بذآره وبذآرهم ، فمن شهد باللسان واطمأن بالجنان وعمل  

 3بن شهر آشوب ج ال ـ  طالب أيبل مناقب آ  ) انزله اهللا الجنان باألرآان
  .315ص 
ه عن و ى المنطق       ( السالم ) :  اإلمام علي ( علي ا سهل عل البالغة م

  .290ص  1حممدي الريشهري ج   ميزان احلكمة  ) وخف على الفطنة
البالغة أن تجيب فال تبطئ ، وتصيب فال     ( عنه ( عليه السالم ) :و 

       نفس املصدر السابق . ) تخطئ



ليست البالغة بحدة اللسان      ( ):اإلمام الصادق ( عليه السالم  وعن 
 75البحار ج ) وال بكثرة الهذيان ، ولكنها إصابة المعنى وقصد الحجة  

   .292ص
ـدة   وهنا يبني لنا اإلمام الصادق (ع) بأن البالغة ليست هي حدة اللسان ٬، واحل

ـىن   .  أو مع البذاءة  الكالم أثناءعدم التلكؤ  ـن املع وال بكثرة الكالم الفارغ ع
ـي   والربهان وان كان موافقاً متاماً لقواعد ـابة اللغة الغربية ٬، وامنا البالغة ه  إص

على املطلوب ٬، وال ينايف ذلك املخالفة  وإمتامهاوتبيني املعىن املنشود وقصد احلجة 
البسيطة لقواعد اللغة العربية ٬،نعم املخالفة الفاحشة لقواعد اللغة العربية قد خترج 

ـة  من قبل أصالكالم عن حد البالغة والفصاحة ٬،وهذا نادر الوقوع  حاب احلج
  والربهان .

د سئل عن البالغة      -( عليه السالم )   وعن أحدهم من عرف    ( :وق
 ) وإنما سمي البليغ ألنه يبلغ حاجته بأهون سعيه فيه،قل آالمه  شيئًا

    .241ص 75البحار ج
يهن البالغة : التقرب من      ( ( عليه السالم ) : الصادق عنو  ثالثة ف

ر معنى البغية ، والتبعد من حشو   ) الكالم ، والداللة بالقليل على الكثي
    .417ص 1مستدرك سفينة البحار ج

 ) من البالغة باإليجاز  يقد يكتف ( اإلمام علي ( عليه السالم ) : وعن
   .290ص  1حممدي الريشهري ج   ميزان احلكمة 

ازه       ( ( عليه السالم ) : وعنه  ا سهل في الصواب مج أبلغ البالغة م
   صدر السابق .امل ) إيجازهوحسن 

أحسن الكالم ما زانه حسن النظام ، وفهمه (  ):عنه ( عليه السالم و 
   املصدر السابق . )الخاص والعام 



ـزاء   ـة  ومعىن ذلك ان أفصح الكالم وأبلغه ما كان منتظماً ومترابط األج واألدل
ـم    ـتويا©م يف الفه حبيث يفهمه اخلاص والعام أي يفهمه الناس على اختالف مس

فة٬، فالذي يريد التكلم مع عامة الناس ال يعد فصيحاً إذا احتوى كالمه على واملعر
يفهمها إال اخلاص يف الفهم واملعرفة ٬، بل ال يعد فصيحاً إال عند  املفردات اليت ال

حىت لو اضطر إىل التحدث باللغة  لغة القوم والتحدث معهم مبا يفهمون إىلالترتل 
ـدر    العامية الدارجة ٬، ألن الفصاحة هي ـى ق اإليضاح والبيان وخماطبة الناس عل

ـه    ـب فهم عقوهلم ومبا يفهمون ٬،حبيث يكون الكالم تستأنس به اآلذان وال يتع
   األذهان كما يف اخلرب اآليت:  

ن ؤمنين   ع ر الم الم ) : أمي ه الس ه    ( ( علي ا ال تمج الم م ن الك أحس
  املصدر السابق . ) اآلذان ، وال يتعب فهمه األفهام

ه  ه السالم ( ع وعن د من البال ( ):لي ي أحم ين ال ينبغ غة الصمت ح
  السابق.املصدر   ) الكالم

ه  وعن  ه وآل ى اهللا  ( ):رسول اهللا ( صلى اهللا علي اس إل أبغض الن
  السابق.املصدر  ) تعالى البليغ الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها

ه و ه وآل ه ( صلى اهللا علي بغض الرجل ( ):عن ذي  إن اهللا لي غ ال البلي
  السابق.املصدر  )يلعب بلسانه آما تلعب الباقرة 

ه    و ه وآل لى اهللا علي ه ( ص ب     ( ):عن ققون الخط ذين يش ن اهللا ال لع
  السابق.املصدر  ) تشقيق الشعر

ه ) :و ه وآل لى اهللا علي ه ( ص رار  ( عن يش ارون  أمت : الثرث
ار   ون ، وخي دقون المتفيهق يوالمتش نهم أمت ًا أحاس ـدر امل ) أخالق ـ ص

   السابق .



والشدق هو جانب الفم واملتشدق هو الذي حيرك جانب فمه أثناء الكالم ليظهر 
ـم    ـول اهللا (ص) ألن مهه فصاحته أمام الناس٬، وهؤالء ملعونون على لسان رس

ـأ{م   الوحيد هو الظهور أمام الناس مبظهر الفصحاء أو لكي يقول عنهم الناس ب
بأسهل  مراعاة الناس واحلرص على هدايتهعلماء لصعوبة فهم كالمهم ٬، وتركوا م

وأقرب خطاب اىل عقوهلم ٬، أضف اىل ذلك ما يرافق التشدق من العجب والرياء 
    والتكرب وغريها من األمراض الشيطانية .

ـه   والتفيهق يف الكالم هو التوسع والتعمق وهو أيضاً من االمتالء أي كأنه ميأل فم
ـ وال    ـ راجع صحاح اجلوهري  ـب   بالكالم  ـنع وح خيفى ما يف ذلك من التص

ـع   الظهور واملدح  ـالم موس ٬،أضف إىل ذلك صعوبة تفهم عامة الناس هلكذا ك
  ومعمق. 
ول       ( ):اإلمام علي ( عليه السالم وعن  ة " البالغة قلب عق ة " آي آل

  املصدر السابق . ) ولسان قائل
غ عن حجت      ( ):عنه ( عليه السالم و ا خرس البلي ج   ربم ا ارت ه ، ربم
  املصدر السابق . ) ى الفصيح الجوابعل

   املصدر السابق . ( أصدق المقال ما نطق به لسان الحال ) (ع):وعنه 
  

  خامساً:
هي وضوح احلجة والدليل وسرعة من النقطة الرابعة تبني أن البالغة والفصاحة    

  الكلمات. وأقل اإلجابة وإسكات اخلصم ٬، وإيصال املعىن إىل املستمع بأبسط



قطع بأن كل منصف متجرد عن التعصب األعمى إذا قارن خطابات وبيانات وأنا أ
وكتب السيد أمحد احلسن مع كتب وخطابات وبيانات غريه ٬، جيد أن كالم الغري 
ـريه   الثرى وكالم السيد أمحد احلسن الثريا٬، بل مقارنة السيد أمحد احلسن مع غ

  من العصا. أحد٬ُّ،كما انك تظلم السيف عندما تصفه بأنه  له يعترب ظلماً
فمن هو األفصح واألبلغ الذي أفحم اجلميع باحلجة والربهان الواضح الذي يفهمه 
ـرد   اخلاص والعام ٬، من القرآن والسنة املطهرة أم الذين هربوا من مناظرته أو ال
ـة    ـة واملخالف على كتبه وأدلته أم الذين واجهوه باألهواء واآلراء العقلية الناقص

  سنة املطهرة ؟؟!!!للثقلني القرآن وال
 إىلعلى العقول والقلوب ويعرج ´ا  بكالمهمن هو األبلغ واألفصح الذي يهيمن 

ـنة    ملكوت السماوات ـرآن والس ٬،ومنطقه القرآن والسنة أم الذين خالفوا الق
ونبذوا كتاب اهللا تعاىل  وأقروا حباكمية الناس واتبعوا الفكر الغريب ( الدميقراطية )

وضعي الشيطاين فتسافلوا بالناس إىل قعر اجلحيم مع من غصب واتبعوا القانون ال

قل هل من شركائكم من يهدي إىل ( قال ا تعاىل :  حق أمري املؤمنني.
احلق قل ا يهدي للحق أفمن يهدي إىل احلق أحق أن يتبع أم من ال 

   .35يو�س  )يهدي إال أن يهدى فما لكم كيف حتكمون 
   

  
  الوقفة الثانية



ـى   يف كتابه ( الرد احلسن ) بأن هناك ألنجفين زعم حس مؤاخذات أخالقية عل
ـى   :السيد أمحد احلسن وبعض األنصار ( وحاشاهم من ذلك )٬، منها كالمهم عل

أو وصفهم باملترفني وغري  إسرائيل٬،العلماء غري العاملني ووصفهم بأ{م كعلماء بين 
  ذلك.

ـفهم  ملاذا كل هذا التهجم على  :ألنجفيحيث قال حسن  العلماء وهم الذين وص
  اهللا تعاىل ( امنا خيشى اهللا من عباده العلماء ).

  
  ويرد عليه : 

ط األمور٬، وحقيقة يصدق عليه املثل عتاد حسن ألنجفي افتعال الضجة وخلالقد 
)٬، وإذا كان هذا اخللط وعدم التمييز بني أوضح  هاباجاملشهور ( أساء فهماً فأساء 
 سأل اهللا تعاىل له اهلداية وأنصحهري عمد أو سوء نية فأاألمور٬، قد صدر منه من غ

يصعب اخلروج منه إال بالفضيحة مبراجعة نفسه وأن ال يضع نفسه يف هكذا مأزق 
ـه ٬،ال واهللا   العلمية ٬، كما افتضح من جرب ذلك قبله ٬، وال يتصور اين استهزأ ب

ـه  ولكين أعطف عليه من هذا املوقف الذي ال حيسد عليه ٬، فهو توهم ب أن ما كتب
أدلة حسنة بينما هي أوهام ال تسمن وال تغين من جوع ٬، وسأثبت له ذلك بعون 
ـذي   اهللا تعاىل يف هذا الكتاب ٬، ولنرى من هو صاحب احلجة والبيان ومن هو ال

ـراء    سيوضع يف خانة  ـبب إغ ـذلك بس املهزومني ٬، ورمبا تورط حسن ألنجفي ب
  فسهم وورطوا حسن ألنجفي .احلاقدين على السيد أمحد احلسن ٬، فجنبوا أن



املوجودين اآلن فالظاهر ان حسن النجفي يعتقد أو يؤمن بنظرية عدالة كل العلماء 

وهذه نظرية خطرية  : ( امنا خيشى ا من عباده العلمـاء ) واستدل بقوله تعاىل 

وهي نفس نظرية عدالة كل الصحابة اليت متسك ´ا أبناء العامة لسلب حق اخلالفة 
املؤمنني (ع) واليوم نظرية عدالة كل العلماء تستخدم لسلب حق السيد من أمري 

  أمحد احلسن !!!!!
ـ كما يسمونه   فاستدالل حسن النجفي باآلية السابقة هو مصادرة على املطلوب 

فال ـ إذ ان حمل اخلالف هو ان هؤالء العلماء قد خالفوا الثقلني بأقواهلم وأفعاهلم 
ـوفر إال يف    تنطبق عليهم اآلية السابقة  ـروط ال تت ـة ش ٬، ألن ملصاديق هذه اآلي

  األوحدي وهم كالكربيت األمحر ٬، وسيأيت ذكرها انشاء اهللا تعاىل.
ـو رده   فكيف يستدل علينا بشيء هو أصل النقاش وحمل اخلالف ؟!! فهل هذا ه

  احلسن الذي يدعيه ؟!!!

ـ    ـه تع ـاديق قول ( امنـا  اىل واآلن نأيت اىل معرفة الصفات اليت جيب توفرها يف مص
ـمة  ٬، وال ميكننا معرفة ذلك إال  )خيشى ا من عباده العلماء  عن أهل العص

          (ع) فلنعرج عليهم : 
إنما يخشى اهللا أبي عبد اهللا عليه السالم في قول اهللا عزوجل : " عن 

ه ، ومن      من عباده العلماء ه قول " قال : يعني بالعلماء من صدق فعل
  .36ص  1ج  الكايف يس بعالم .لم يصدق فعله قوله فل

ن  الم  وع ه الس ؤمنين علي ر الم ال أمي ق   ( : ق ه ح رآم بالفقي أال أخب
الفقيه ؟ من لم يقنط الناس من رحمة اهللا ، ولم يؤمنهم من عذاب اهللا  
ى      ه إل ة عن رآن رغب ، ولم يرخص لهم في معاصي اهللا ، ولم يترك الق



يس    غيره ، أال ال خير في علم ليس فيه تفهم ، أال راءة ل  ال خير في ق
  .36ص  1ج  الكايف ) فيها تدبر ، أال ال خير في عبادة ليس فيها تفكر

جاد (ع) : (    ام الس ن اإلم ابوإن ...  وع ذين   أرب اعهم ال م وأتب العل
ال اهللا : "        د ق ه وق وا إلي ه و رغب وا ل ا يخشى اهللا   عرفوا اهللا فعمل إنم

دنيا بمعصية اهللا    مما " فال تلتمسوا شيئًا من عباده العلماء في هذه ال
ه         ا في ا واسعوا لم وا أيامه دنيا بطاعة اهللا واغتنم واشتغلوا في هذه ال

ا      نجاتكم غدًا ذر وأرج ى من الع من عذاب اهللا فإن ذلك أقل للتبعة وأدن
دي      ين ي ه ب  األمور للنجاة فقدموا أمر اهللا وطاعة من أوجب اهللا طاعت

من طاعة الطواغيت من زهرة     الواردة عليكم األمورآلها وال تقدموا 
ي     ه وطاعة أول م     األمر الدنيا بين يدي اهللا وطاعت وا أنك نكم . واعلم م

داً  وقفكم    عبيد اهللا ونحن معكم يحكم علينا وعليكم سيد حاآم غ وهو م
ى رب      ومسائلكم فأعدوا الجواب قبل الوقوف والمسائلة والعرض عل

وإياآم وصحبة العاصين  .......العالمين يومئذ ال تكلم نفس إال باذنه . 
تهم وتباعدوا من   ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين ، احذروا فتن    

ن اهللا واستبد   واعلموا أنه من خالف أولياء اهللا ودان بغير د ساحتهم ي
ر ول أمره دون أم دانًا يب ل أب ار تلتهب ، تأآ ي ن ان ف ت  اهللا آ د غاب ق

  .14ص  8ايف ج الك ...... ) عنها أرواحها وغلبت عليها شقوتها 
ـه: (  فانظر هداك اهللا إىل تعريف أمري املؤمنني ـين  حلقيقة العلماء العاملني بقول يع

أي أن تكون  ) بالعلماء من صدق فعله قوله ٬، ومن مل يصدق فعله قوله فليس بعامل
ـاس  والنابعة من الثقلنيموافقة لعقائده اليت يعتقدها أفعال العامل  ٬،  واليت يبثها للن
قول حباكمية اهللا فال جيوز له أن يعترف حبكم كل من مل ينصبه اهللا تعاىل فإذا كان ي

ـنة  كائناً من كان ٬، وإذا كان يقول  ـال  بأن الدستور الوحيد هو القرآن والس ٬، ف
ـة   جيوز له أن يقر أي دستور آخر غريمها من الدساتري الوضعية الشيطانية املنحرف



ـاد   اليت كتبتها أيدي أعداء اهللا ورسوله واألئم ـوب اجله ة ٬، وإذا كان يقول بوج
ـاثوا   دفاعاً عن الدين واألرض والعرض  ـذين ع فال ميكن له أن يهادن احملتلني ال

ـه   ٬، وإذا فساداً يف الدين واألرض وهتكوا األعراض على مرأى ومسمع العامل كل
ـراء     ـى فق ـوزع عل كان العامل يقر بأن أموال املسلمني ( بيت املال ) جيب أن ت

ـه   ني بالماملسل ـيته وأتباع سوية فال جيوز له أن يستأثر بأموال املسلمني له وحلاش
ـفة   ٬،املترفنيواملقربني له  ويترك الفقراء واملساكني يتضورون جوعاً يفترشون أرص

وقد هتكت األعراض وساءت أخالق اليتامى بسبب  ٬،الشوارع ويلتحفون السماء
ـد   للعامل ال ميكن٬، والفقر القاتل والتسكع يف الشوارع واألسواق  أن يتكلم بالزه

ـو  اء بسرية الرسول (ص) وأمري املؤمنني وذريته الطاهرين (ع) دويدعي االقت وه
يصعد أحدث املراكب ويسكن البيوت ويأكل أطيب الطعام و يلبس أفخر اللباس

بيوت ال تقي أهلها جنبه  إىلو الفارهة اليت ال تعرف حرارة الصيف وال برد الشتاء
ـنني األم  من برد أو حر وأجسا د ال جتد ما يسترها وبطون حتن إىل رغيف اخلبز ح

   إىل طفلها الرضيع ٬، وهو يقرأ ويسمع ويتكلم بقول أمري املؤمنني (ع) :
ذا القمح     ( اب ه ولو شئت الهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولب

ودني جشعي  ي هواي ويق ز ، ولكن هيهات أن يغلبن ذا الق  ونسائج ه
ر   ى تخي ةإل ة   . األطعم از أو اليمام ل بالحج ي    ولع ه ف ع ل ن ال طم م

ى   ولي بطون غرث ا وح ت مبطان بع ، أو أبي ه بالش د ل القرص وال عه
ال ا  ل  وأآباد حرى ؟ أو أآون آما ق ة    -لقائ  وحسبك داء أن تبيت ببطن

ؤمنين         ر الم ال أمي أن يق ع من نفسي ب وحولك أآباد تحن إلى القد أأقن
 ون أسوة لهم في جشوبة العيش أو أآوال أشارآهم في مكاره الدهر ، 

ا ،        ا علفه ة المربوطة همه ات آالبهيم ل الطيب . فما خلقت ليشغلني أآ



ا    قممهاأو المرسلة شغلها ت راد به ا ي  ، تكترش من أعالفها وتلهو عم
  .71ص  3ج {ج البالغة  )
  
ـدقه     ـؤمنني (ع) وال يص وبذلك يكون العامل الذي يدعي االقتداء بكالم أمري امل

ـاىل :   بفعله ٬،  ـه تع يـا أيهـا الـذين آمنـوا مل تقولـون مـا ال       ( يكون مصداقاً لقول
  .3 ـ2 صفال ) عند ا أن تقولوا ما ال تفعلون تفعلون * كرب مقتاً

   أو كما قال الشاعر :
ـيا أيها الرجل املعلم غي ـ ـلنفسك ك هالّ       ره ـ ـ   ان ذا التعليمـ

  سقيم وأنتما يصح به  يالضنا  ك       السقام وذي  يالدواء لذ تصف
ـوأراك تلقح بالرش ـ ـعن الرشاد ع وأنت وصفاً     قلوبنا  داـ   دميـ

ـفابدأ بنفسك فا{ها عن غيه ـحكي فأنتفان انتهت عنه      ا ـ ـ    مـ
  مـبالقول منك وينفع التعلي          فهناك نتبع ما تقول ونقتدي 

  مـعظيفعلت  عار عليك إذا          ه ـتنه عن خلق وتأيت مثل ال
ول إال مع    وقال الرسول محمد (ع) لعلي (ع) : (  يا علي ال خير في ق

، وال في المال إال مع الجود ، وال   فعل ، وال في منظر إال مع المخبرال
ي         ورع ، وال ف ع ال ة إال م ي العف اء ، وال ف ع الوف دق إال م ي الص ف

اة إال مع الصحة ، وال      وطن   الصدقة إال مع النية ، وال في الحي في ال
   .58ص  47ج  حبار األنوار ) والسرور األمنإال مع 



ـاىل    ـه تع ( إمنـا  فكل من يقول ما ال يفعل فليس بعامل وال يكون من مصاديق قول
  خيشى ا من عباده العلماء ).

ـل  فال ختلط احلابل بالاملفهوم  فيا حسن النجفي نقاشنا معكم يف املصداق ال يف ناب
ـاء    ورط يف وميeز الكالم قبل أن تت ـة العلم ـرف خبدم االحتجاج به ٬، فنحن نتش

( العاملني املوالني ألولياء اهللا املعادين ألعداء اهللا الذين هم من مصاديق قوله تعاىل 
٬، وال تتصور أن لنا عداء شخصي مع أحد  ا خيشى ا من عباده العلمـاء ) إمن

ـرة ٬،  من العلماء املوجودين إال يف اهللا ألننا نراهم قد خالفوا ا لقرآن والسنة املطه
  نسأل اهللا هلم اهلداية لنصرة قائم آل حممد (ع) .   

ه ؟ من       (وتدبر أيضاً قول أمري املؤمنني (ع):   ه حق الفقي رآم بالفقي أال أخب
م         ذاب اهللا ، ول ن ع ؤمنهم م م ي ة اهللا ، ول ن رحم اس م نط الن م يق ل

)  ى غيرهيرخص لهم في معاصي اهللا ، ولم يترك القرآن رغبة عنه إل
.  

ـرفت   أمل يترك هؤالء العلماء القرآن اØيد واستبدلوه بالدستور الوضعي الذي أش
  على وضعه أمريكا عدوة اهللا ورسوله ؟؟!!!

ــول : (   ــه يق ــم الكــافرون      وا جــل جالل ــك ه ــزل ا فأولئ ــا أ� (  ، )ومــن مل حيكــم مب
حيكـم مبـا أ�ـزل ا    ومـن مل   ) ، ( ومن مل حيكـم مبـا أ�ـزل ا فأولئـك هـم الظـاملون      

   ) . فأولئك هم الفاسقون



أمل يفتوا بوجوب املشاركة يف االنتخابات ( تنصيب الناس ) واهللا جل جالله يقول  

فهزمـوهم بـإذن ا وقتـل     ) ، ( وا يؤتي ملكـه مـن يشـاء وا واسـع علـيم      : (
إىل الذي حاج إبراهيم أمل تر  ( ) ، داود جالوت وآتاه ا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء

قل اللهم مالك امللك تؤتي امللك من تشاء وتنزع  ) ، (يف ربه أن آتاه ا امللك 
مـن تشـاء بيـدك اخلـري إ�ـك علـى كـل        امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتـذل  

أم هلــم �صــيب مــن امللــك فــإذا ال يؤتــون النــاس �قــريا * أم        ) ، (قــدير  يءشــ
 مــن فضــله فقــد آتينــا آل إبــراهيم الكتــاب حيســدون النــاس علــى مــا آتــاهم ا

 يءرك الذي بيده امللك وهو على كل شتبا) ، ( واحلكمة وآتيناهم ملكا عظيما 
  ) .قدير

ـرآن     ـة الق فهل تريد منا يا حسن النجفي أن نطيع العلماء يف معصية اهللا وخمالف

ورهبـاهنم أربابـا   اختـذوا أحبـارهم    ( :تعاىلوالسنة املطهرة ؟؟!!! فنكون مصداقاً لقوله 
  ). من دون ا

   تعاىل:فقد فسر أهل البيت العبادة يف هذه اآلية بطاعة العلماء يف معصية اهللا 
ن    يع ير، أب الم    بص ه الس د اهللا علي ي عب ن أب ال:ع ت  ق ه:قل "  ل

ا من دون اهللا "  اتخذوا أحبارهم و رهب  ال: ؟  انهم أرباب ا واهللا   فق " أم
ا     أنفسهم، ما دعوهم إلى عبادة  و دعوهم م ابوهم، ول وا    أج ولكن أحل



م  ًا،له الالً  حرام يهم ح وا عل عرون  وحرم ث ال يش ن حي دوهم م  ) فعب
  .53ص  1الكايف ج 

ال :   و دة ق ن عبي ه السالم        ( عن محمد ب و الحسن علي ي أب ال ل ا   :ق ي
أم المرجئة ؟ قال : قلت قلدنا وقلدوا ، فقال : لم  محمد أنتم أشد تقليدًا
ال         أسألك عن هذا ، ف ر من الجواب األول فق دي جواب أآث م يكن عن ل

ه     أبو الحسن عليه السالم : إن المرجئة نصبت رجالً  م تفرض طاعت ل
نكم   وقلدوه وأنتم نصبتم رجًال وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوه فهم أشد م

  .53ص  1الكايف ج  ) تقليدًا
ول اهللا عزوجل    و عن أبي بصير ، عن أبي عبد اهللا عليه السالم في ق
ا : ذوا أحب ا من دون اهللا" اتخ انهم أرباب ا  رهم ورهب ال : واهللا م " فق

 وحرموا عليهم حالًال صاموا لهم وال صلوا لهم ولكن أحلوا لهم حرامًا
  .53ص  1ج  الكايف )فاتبعوهم 

ول    و  ي ق الم ) ف ه الس ر ( علي ي جعف ن أب اره  اهللا:ع ذوا أحب م ( اتخ
اً  ال:  من دون اهللا )  ورهبانهم أرباب م وال    واهللا ق ا صلوا له  صاموا،  م

  .133ص  27الشيعة ج وسائل اهللا )ولكن أطاعوهم في معصية 
دموا أمر اهللا وطاعة    ( ....وهاك تدبر يف قول سيد الساجدين والعابدين :  فق

واردة   األمورآلها وال تقدموا  األمورمن أوجب اهللا طاعته بين يدي  ال
ين    دنيا ب رة ال ن زه ت م ة الطواغي ن طاع يكم م ه عل دي اهللا وطاعت ي

ي   ة أول روطاع نكم. األم ة  ......م ين ومعون حبة العاص اآم وص وإي
تهم وتباعدوا من ساحتهم       الظالمين ومجاورة الفاسقين ، احذروا فتن

ر د      اء اهللا ودان بغي ه من خالف أولي أمره    واعلموا أن ن اهللا واستبد ب ي
ر ول ت عن   يدون أم د غاب دانا ق ل أب ار تلتهب ، تأآ ي ن ان ف ا اهللا آ ه

  ....... ) أرواحها وغلبت عليها شقوتها 



ـن   باملباشرة٬،وكأن اإلمام السجاد (ع) خياطبكم  فقد تركتم أمر اهللا تعاىل وأمر م
 املرتزقة٬،أوجب طاعته عليكم وهم أهل البيت (ع) وقدمتم أمر احملتل وأذنابه من 

ـاريعهم املخا  فلم ختالفوا هلم فكرة وال مشروعاً بل  ـل مش ـة  وافقتموهم يف ك لف

ـا ٬،    مللثقلني وقد رضت عنكم لعد ـواجهتكم هل لـن  ووا تعـاىل يقـول : (   م
  ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم ) .

ـاس   فأنتم قدمتم األمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت  ـون الن الذين حيكم
 باحلديد والنار وهدفهم الوحيد هو القضاء على اإلسالم ومذهب أهل البيت (ع)

ـدنيا    ـاة ال ٬، نعم هربتم عن مواجهة أمريكا وفكرها بل أيدمتوه حرصاً على احلي
دموا  ( وطمعا يف زهر©ا ومل متتثلوا قول السجاد (ع) :  واردة   األمور وال تق ال

ه    دي اهللا وطاعت ين ي دنيا ب رة ال ن زه ت م ة الطواغي ن طاع يكم م عل
ي    نكم  األمر وطاعة أول (ص) خاصة وال يل األمر هم أوصياء الرسول ووأ ) م

ـاىل   قولهيف(ع) الباقر  يدعيها غريهم إال كاذب غاصب بدليل قول اإلمام (  :تع
ــأَمرِ مــنُكم )  ال أَطيعــوا اللَّــه وأَطيعــوا الرســولَ وأُولــي الْ ي  : (ق ي وف ي عل هي ف

ر      اء غي م اهللا مواضع األنبي م األئمة (ع) جعله يئًا وال    أنه ون ش ال يحل
  . 385ص 1ان جالربه يحرمونه)

ا اهللا و رسوله ،       جابر وعن د عرفن ال للنبي : ق لما نزلت هذه اآلية ق
ة المسل       ائي وأئم ال : خلف ي األمر ) ؟ ق م   فمن ( أول مين بعدي : أوله

  .254ص  1ج الصراط املستقيم  لب )علي بن أبي طا
ي :       ه لعل ه وآل لى اهللا علي ي ص ول النب ه ق ليم برجال د  ( وروى س ق

تجاب اهللا ت رن اهللا  اس ذين ق دك ال ن بع رآائك م ي ش ك و ف الى في ع



ي ق  اعتي ف ه وط اعتهم بطاعت نكم ط ر م ي األم الى : ( و أول ه تع )  ول
م         دين ، ث م سيد العاب م الحسين ، ث أولهم أنت يا علي ، ثم الحسن ، ث

اً   ر إمام ي عش ة اثن م تكمل اقر ، ث د الب ى   محم ين إل ا حس دك ي ن ول م
ين    مهدي أمة محمد ، واهللا واهللا إني ه ب ألعرفه باسمه ، حيث يبايع ل

ائلهم      2الصراط املستقيم ج  ) الرآن والمقام ، وأعرف اسم أنصاره وقب
  .127 ص

   
ـع   ومن اإلشكاالت اليت ذكرها حسن النجفي : بأن كالم السيد أمحد احلسن م
ـياً     ـرب وص ـخص يعت العلماء املكذبني له غري أخالقي وال ميكن أن يصدر من ش

ملهدي (ع) وان أسلوب السيد أمحد احلسن خمالف ألسلوب األئمة ورسوالً لإلمام ا
  (ع) !!!!!!

  
  

  أقول: 
ـار (ع)    ـة األطه حاشا السيد أمحد احلسن من سوء األخالق ٬، فهو سليل األئم

ـد  وأخالقه مستمدة من أخالقهم  ٬، وهو الذي علمنا وعرفنا أخالق الرسول حمم
  نعرف منها إال القشور . (ص) وأخالق عترته الطاهرة (ع) ٬، بعد أن كنا ال

ـاء   ومن الطبيعي أن يستغرب حسن النجفي وأمثاله نقد السيد أمحد احلسن للعلم
ـاء     ـن زالت العلم ـر ع غري العاملني ٬، أل{م اعتادوا على اØامالت وغض النظ
ـاء   ومداهنتهم بل تأييدهم واتباعهم يف أخطائهم ٬،واعتادوا العبادة والطاعة العمي

ذلك قبلهم بنو إسرائيل عندما وقفوا مع علمائهم يف مواجهة  علمائهم ٬، كما فعلل



أنبياء اهللا تعاىل ٬، وقد بيeن لنا األئمة (ع) حال حسن النجفي وأمثاله وذموهم أشد 
  الذم :

وم          ان ق ال : (( يكون في آخر الزم ه ق ورد عن اإلمام الباقر (ع)  أن
يهم  يتبع رؤن ويتنسكون حدثاء سفهاء ال       ف راؤن يتق وم م ون  ي ق وجب
رًا روف وال أم ًا بمع ون     نهي رر  يطلب وا الض ر إال إذا أمن ن منك ع

 ألنفسهم الرخص والمعاذير  يتبعون زالت العلماء وفساد علمهم ...))
 . 180/ 6 األحكام©ذيب 

ه      ؤمنين (ع)  عن الرسول (ص)  أن وعن الصادق (ع)  عن أمير الم
رآن إ      ان اليبقى من الق ال رسمه ومن   قال : (( سيأتي على الناس زم

ه مساجدهم عامرة          اسمه إال  اإلسالم د الناس من م أبع ه وه يسمون ب
ل       ت ظ اء  تح ر فقه ان ش ك الزم اء ذل دى  فقه ن اله راب م ي خ وه

  .   479روضة الكايف  السماء منهم خرجت الفتنة  وإليهم تعود ))
ـاء     ـ إال إذا تابع العلم ـ بنظرهم  فال يكون السيد أمحد احلسن صاحب أخالق 

ـهم !!!  على وال  أخطائهم واعتربهم معصومني كاألئمة ال ميكن صدور اخلطأ من
  ميكن أن يقال هلم ان فوق أعينكم حاجب .

 هذا االحنراف املخزي واملخالفة اليت ال تغتفر لسرية أهل البيت إىلفرببكم انظروا 
ـا   أهل البيت (ع) ليعلمونا إىل٬، أال حيسن بنا أن نرجع  (ع) ملن تكون الطاعة وم

ـد   هي صفات املطاع ٬، حىت ال نغتصب مرتلة أهل العصمة ونقمصها لغريهم ٬، فق
  ورد عن أهل البيت (ع) أن ال طاعة لغري املعصوم .

ال : (     ث ق ؤمنين (ع) حي ر الم ن أمي ا ورد ع ة هللا   آم ا الطاع إنم
ه   ولرسوله (ص) ولوالة األمر وإنما أمر اهللا بطاعة الرسول (ص) ألن

م      معصوم مطهر ال يأمر بمع ي األمر ألنه صية ، وإنما أمر بطاعة أول



أمرون بمعصية )    130ص 72وسائل الشيعة ج معصومون مطهرون ال ي
. 
د (ع) : (       ن محم ر ب اده    …وعن جعف ى عب الى عل وال يفرض اهللا تع

ار لرسالته وال يصطفي          ويهم ويضلهم وال يخت ه يغ م ان طاعة من يعل
د الشيطان        ه ويعب ر ب ه يكف م ان ى    من عباده من يعل ه وال يتخذ عل دون

   . 568ص 2الربهان ج عباده إال معصومًا )
ه :  وعن ى     ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل ا أتخوف عل من   أمتي إنم

ة   بعدي ثالث خصال : أن يتأولوا القرآن على غير تأويله أو يتبعوا زل
روا ، و      وا ويبط ى يطغ ال حت يهم الم ر ف الم ، أو يظه أنبئكمالع  س

ك : أ ن ذل ابهه ، المخرج م وا بمتش ه وآمن اعملوا بمحكم رآن ف ا الق م
ا ال    ه ، وأم وا زلت ان المخرج    وأما العالم فانتظروا فيئته وال تتبع ال ف م

  .164ص   الاخلص ) أداء حقهمنه شكر النعمة و
ـاك وبعد كل ذلك أ ني ما آن لكم أن تكفوا عن الضحك على عقول الناس املس

األئمة املعصومني (ع)٬، وورطتموهم يف طاعة العلماء كطاعة الذين أقنعتموهم بأن 
ـعتموهم   ـهم (    إلرادةمعاداة رسول اإلمام املهدي (ع) وأخض ـا ونظريت أمريك

ـون  الدميقراطية  )٬، وأبدلتموهم مكان الدستور اإلهلي الدستور الوضعي ٬، أال تظن
ـرياً ٬،   أنكم ستقفون غداً أمام اهللا تعاىل وتسألون عن ذلك وحتاسبون حساباً عس

ـاىل   وعندها ست ـنكم اهللا تع إذ تـربأ الـذين اتبعـوا مـن      ( :قولون كما حكا ع
* وقال الذين اتبعوا لو أن لنا  األسبابالذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت هبم 



كرة فنتربأ منهم كما تربءوا منا كذلك يريهم ا أعماهلم حسرات عليهم وما هم خبـارجني  
  .167 ـ166 بقرةال )من النار 

ـهم   وسيقول أتباع  ـاىل عن يـوم تقلـب    : (العلماء غري العلمني أيضاً كما حكا اهللا تع
وجوههم يف النار يقولون يا ليتنا أطعنـا ا وأطعنـا الرسـوال * وقـالوا ربنـا إ�ـا أطعنـا        
 سادتنا وكرباء�ا فأضلو�ا السبيال * ربنا آهتم ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كبرياً

  .68ـ66حزاب األ )
أمحد احلسن أن خياطب الذين أنكروا حقه وكذبوه من غري دليل  مث من حق السيد

 من كل سوء ) ٬، ومل قتله (حفظه اهللا إىلالسعي  إىلوناصبوه العداء ووصل األمر 
ـوا يف   يتعد السيد أمحد احلسن صيغة اخلطاب اإلهلي مع علماء السوء الذين وقف

لـوا التـوراة ثـم مل حيملوهـا     مثـل الـذين مح  (  :وجه األنبياء واملرسلني (ع) ٬، قال تعاىل 
كمثل احلمار حيمل أسفارا بئس مثـل القـوم الـذين كـذبوا بآيـات ا وا ال يهـدي القـوم        

   .5معة اجل  ) الظاملني
واتـل علـيهم �بـأ الـذي آتينـاه       ( إسرائيل بلعم بن باعوراء : عامل بين وقال تعاىل عن

ين * ولو شـئنا لرفعنـاه   آياتنا فا�سلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاو
واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه  األرضهبا ولكنه أخلد إىل 



يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنـا فاقصـص القصـص لعلـهم يتفكـرون * سـاء       
  .177 ـ175 عرافاأل )مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا وأ�فسهم كا�وا يظلمون 

أي مستوى وصل بلعم حىت يصفه اهللا تعاىل بأنه آتاه آياته ورغم ذلك  فانظر إىل  
ـئس   ومبجرد أن وقف مع فرعون ضد نيب اهللا موسى (ع) صار مثله كالكلب وب

  للكافرين مثالً.
ـوء   وسأذكر حلسن النجفي  ـاء الس بعض كلمات األئمة وأصحا´م يف حق علم

ـع    وأعداء احلق والصدق وأكثرها مل يتكلم ´ا السيد أمح ـد اآلن م ـن حل د احلس
  العلماء الذين حاربوه وا©موه بأبشع التهم :

   
ؤمنين    ر الم ن أمي يع ل  (ع) ف رة:ذم أه د  آ ( البص تم جن رأة.ن  الم

اق . رغا فأجبتم . وعقر  وأتباع البهيمة دآم  وع فهربتم . أخالقكم دق ه
  . 44ص  1{ج البالغة ج  ) آم زعاقشقاق ، ودينكم نفاق ، وماؤ

الم  ن آ ه  وم ه السالم قال ه علي ر   لألشعثل ى منب و عل يس وه ن ق ب
ه ش    ال  األشعث اعترضه   يءالكوفة يخطب فمضى في بعض آالم  :فق

ك     ك ال ل ذه علي ؤمنين ه ه بصره       .يا أمير الم ه السالم إلي فخفض علي
ة اهللا        : ( فقال ك لعن ي علي ا ل ي مم ا عل دريك م ين .    ما ي ة الالعن ولعن

   .56ص  1{ج البالغة ج  ) ..آافر.منافق بن  حائك ابن حائك
ن العاص     اً  : (ومن خطبة له عليه السالم في ذآر عمرو ب ن   عجب الب

ة  زعم النابغ لي يَّ  أله ام أن ف افس    الش ة أع رؤ تلعاب ي ام ة وأن دعاب
ول      ونطق آثمًا لقد قال باطًال وأمارس ه ليق ول الكذب إن . أما وشر الق

   .147ص  1{ج البالغة ج  فيكذب... )



   هي املرأة املشهورة بالزنا .والنابغة 
ال      ان فق ين عثم ه وب ومن آالم له عليه السالم وقد وقعت مشاجرة بين

ي  اإلمام المغيرة بن االخنس لعثمان أنا أآفيكه فقال  رة : (ع) عل  للمغي
رع      األبتريابن اللعين  ( ا وال ف ـج   ) ... ، والشجرة التي ال أصل له }

  .18ص  2البالغة ج 
ال    لسالم قاله للبرج بن مسهر الطائي  ليه اومن آالم له ع     د ق ، وق

أسكت قبحك  : ( الخوارج له بحيث يسمعه : ال حكم إال هللا ، وآان من
ه ضئيالً     اهللا يا أثرم ا    ، فو اهللا لقد ظهر الحق فكنت في شخصك ، خفي

  .114ص  2{ج البالغة ج  ... ) صوتك ، حتى إذا نعر الباطل نجمت
ع) : ( ...  ومن آالم له (ع) مع معا  ة (ل ة آهاشم .      وي يس أمي ولكن ل

فيان    و س ب . وال أب د المطل رب آعب اجر  وال ح ب . وال المه أبي طال آ
الطليق ريح  ،آ يق.وال الص ؤمن   آاللص ل وال الم ق آالمبط وال المح

 {ج )... هوى في نار جهنم  آالمدغل . ولبئس الخلف خلف يتبع سلفًا
  .17ص  3البالغة ج 

د خان   ومن آتاب له عليه   السالم إلى المنذر بن الجارود العبدي ( وق
ه ) في بعض ما وّال ك       : ( ... ه من أعمال ا بلغني عن ان م ئن آ اً ول  حق

يس بأهل أن      لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك ان بصفتك فل . ومن آ
ة... ) أو يعلى له قدر أو يشرك في    أمر،أو ينفذ به  ثغر،يسد به     أمان

  .132ص  3{ج البالغة ج 
ة         قال:عن أبان بن تغلب و  ه السالم في ناحي ر علي آنت مع أبي جعف

أترى هؤالء الذين يلبون  ( فقال:من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة 
ر   ألصواتهم؟ واهللا  ج وسائل الشيعة  ) أبغض إلى اهللا من أصوات الحمي

  .57ص  9



اهللا يا معاوية ، إن رسول  وقال أمير المؤمنين (ع) لمعاوية (لع) : (  
ن دم     ي م ه سيخضبون لحيت ي أن أمت د أخبرن ه ق ه وآل صلى اهللا علي

ك ستقتل ابني     األمةرأسي ، وإني مستشهد ، وستلي  من بعدي ، وأن
ه اهللا سيقتل ابني الحسين ،        الحسن غدرًا د لعن ك يزي بالسم ، وأن ابن

  .309كتاب سليم ص  ) يلي ذلك منه ابن الزانية
ن أبي      اع القصب عيينة بيّ قال : آنت أنا وعن أبي داود و ي ب د عل عن

ة    -حمزة البطائني  و       -وآان رئيس الواقف ي أب ال ل ول : ق فسمعته يق
ر        ( إبراهيم عليه السالم : ي أشباه الحمي ا عل ا أنت وأصحابك ي  ) إنم

  .67ص  لشيخ الطوسيل الغيبة
ع) : (  رزهي وقال  ه       بن القين (ع) للشمر (ل ى عقبي وال عل ن الب ا اب ي

تحكم من آتاب اهللا آيتين  أظنكبهيمة واهللا ما  أنت إنما اطبأخ إياكما 
ذاب     ة والع وم القيم الخزي ي لسيد حمسن األمني ل لواعج األشجان ) وابشر ب

  .133ص 
ـة  ن قال حسن النجفي بأن هذه الكلمات غري أخالفإ قية فقد كفر بعصمة األئم

ـه :   ن عن الرجس والفواحش ٬، وإن قال بأ{ا كلمات أخالقية ٬،املطهري فأقول ل
ـاملني   إذن ال  ـري الع ميكنك أن تؤاخذ السيد أمحد احلسن إذا خاطب العلماء غ

ء األئمة فيستحقون هكذا خطاب ٬، بأمثاهلا أو بأدىن منها ٬، وال تقل بأن هؤالء أعدا
ـو  فإ ن السيد أمحد أيضاً من أوصياء الرسول (ص) املنصوص عليهم بالوصية وه

مة (ع) بأن امللتوي عليه من أهل النار ٬، فمن كذبه د الذي أخرب األئواليماين املوع
ـن     وسيصبح أو حاربه فقد كذب وحارب اإلمام املهدي (ع)  ـى ألس ـة عل لعن

كما أمسى من كان قبله من املكذبني واملشككني املرتابني ٬، وسيعلم الذين  األجيال
      ظلموا آل حممد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني .



        
  
  

  الوقفة الثالثة                                   
٬، وقد بالغ يف  إلشكاالت العلمية اليت تومهها حسن النجفيلها الثالثة أخصe الوقفة 

الترويج هلا وكأنه خمتص ´ذه الصناعة ٬، وأطلق العنان لنفسه يف التفاخر بأنه ألزم 
وحاشاه ) ٬، وهذا  واستطاع  أن يظهر خلالً يف كالمه ( السيد أمحد احلسن احلجة

من هوان الدنيا على اهللا وأكررها : من هوان الدنيا على اهللا ٬، ألن حسن النجفي 
ـه يف  يف كتابه املزعوم  قد أبان جهله بأوضح بيان وفقأ عينه باصبعه ٬، ووضع نفس

خانة من سبقه من الذين حاولوا الرد على السيد أمحد احلسن ٬، فرجع كيدهم يف 
ـتروا   بسحنورهم وظهر جهلهم بأ ـداين ٬، وس ـيحتهم  ط األمور للقاصي وال فض

  بالسكوت وغض النظر عن الدفاع عن حجتهم اخلاوية . 
ـم   فسيتضح للقارئ أن حسن النجفي أساء فهماً فأساء إجابة ٬، فهو أصالً مل يفه

ـى ٬،   كالم السيد أمحد احلسن فأجاب مبا يوحيه إليه خياله من أمور تضحك الثكل
  كتبه على أنه رد علمي حسن ؟!!!وال أدري كيف اقتنع مبا 

جهل  ظهرفقد أىب اهللا إال أن ي� ( ميكرون وميكر ا وا خـري املـاكرين )  ولكن 

ـتكلم ال   كل من نصب العداء للسيد أمحد احلسن كنار على علم ٬، فاملرء ما مل ي
ـي   يعرف جهله من علمه ٬، فاحلمد هللا الذي أنطقهم ليعرف الناس مستواهم العلم



ـاً   ٬، املتدين وليقارن الناس بني السيد أمحد احلسن وبينهم ٬، ورحم اهللا من مسع حق
               .     ٬، كما قال أمري املؤمنني (ع)فوعى ودعي إىل رشاد فدنا

 واىل القارئ املنصف أذكر بعض إشكاالت حسن النجفي ٬، وأنا متأكد أن القارئ
  فاجئ ويندهش :سي�

  أوالً :
ـره  م 38ـ   37الرد احلسن ص يف كتابهقال حسن النجفي   شكالً على ما ذك

مـا نصـه : [    1ج 24: ( جاء في الصفحة  السيد أمحد احلسن يف كتابه ( االضاءات )

وأنه يوم نهايته قالل تعالى ( أتـى   ( لعنه اهللا) إبليسواقترب يوم الوعد المعلوم الذي وعد به 
  .] أمر اهللا فال تستعجلوه )

 العلي العظيم وإنا هللا وإنا إليه راجعون، منذ متى يوعد إبلـيس  أقولل ال حولل وال قوة إال باهللا
(لعنه اهللا) بيوم موعود وال يتغير هذا الموعود ، وهكذا ال يخلف إبليس وعده، و( أتى أمـر  

ثم أقره اهللا عليه ، أتعني أن أمر اهللا قد تعين وتحدد بعد (لعنه اهللا)  إبليسأمراً من اهللا) كان 
  ه اهللا) وعينه ؟.أن أقره إبليس(لعن

  انتهى كالم النجفي . ال تعليق فاألمر متروك لك عزيزي القارئ وعزيزي الكاتب.)
  

  أقول :
ـل  فأنت ال متيeز بني (و�حقاً ال ينبغي التعليق فحالك يغين عن سؤالك !!!  عßدÒ) فع

 والذي يأخذ نائب فاعل وبني (وÒعÒدÒ) فعل ماضٍ مبين للمعلومماضٍ مبين للمجهول 
  !!!!!يأخذ فاعل  والذي

ـو   فقول السيد أمحد (الذي وعد به إبليس)  ـدÒ) وه ßبصيغة املبين للمجهول (و�ع
ـن    ـه حس واضح ال حيتاج إىل عناء ٬، فيكون إبليس موعوداً ال واعداً كما تومه



النجفي ٬، ويؤيد ذلك القرائن اخلارجية من اآليات القرآنية والروايات اليت تذكر 
ند قيام القائم (ع) . فهل يريد حسن النجفي أن ال يقرأ وعد اهللا إلبليس باهلالك ع

  ؟!!!  إال كتاباً قد وضعت احلركات األعرابية على كل حروفه
فال ينبغي أن ختفى هكذا أمور واضحة على حسن النجفي الذي يدeعي أنه صاحب 

  الرد احلسن على السيد أمحد احلسن !!!
ـيس  وتأمل أيها القارئ املنصف كالم السيد أمحد احل سن ٬، هل تفهم منه أن  إبل

ـيس مث   ؟!(لع) هو الذي وÒعÒد أم اهللا تعاىل أو هل تفهم منه أن األمر كان من إبل
مث هل يتوقع عاقل أن مسلماً يقول  ؟!تعاىل أقره اهللا تعاىل عليه أم ان األمر من اهللا

ـ   ـ أعاذنا اهللا من ذلك  ولكن كما  ؟!بذلك إال أن يكون من عبيد إبليس (لع) 
ـه٬،  قي ل : ما أخفى أحد شيئاً إال أظهره اهللا من فلتات لسانه أو من صفحات وجه

  .بالذي فيه ينضح إناءوما فيك يظهر على فيك ٬، وكل 
واحلقيقة مل نكن نتوقع أن أتباع املرجعية ´ذا املستوى من الغفلة عن أوضح األمور 

       ٬، وحقاً يف آخر الزمان يرفع العلم كما أخرب أهل البيت (ع) .
  
  

  ثانياً :
ـره   م 34ـ33قال حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن ص  ـا ذك شكالً على م

ما نصه :[ ومـن   21: ( جاء في الصفحة  السيد أمحد احلسن يف كتابه ( االضاءات )

  الواضح أن الوقوف بوجه عالم إلهي منحرف سواء في العقيدة أو في التشريع ].



ثم يكون منحرفاً، نعم قد يكون مخطئاً في بعض المستحدثات  كيف يكون عالماً إلهياً أنا ال أفهم
 )الصغيرة وفي تشخيص الموضوع أو الحكم ، أما ينحرف في العقيدة فهذا الـذي ال يعقـلل   

  انتهى كالم حسن النجفي .
  

  أقول :
ـت ال  احلمد هللا الذي جعل حسن النجفي يعترف بلسانه بأنه ال يفهم  ٬، وإذا كن

  تعلم ؟!!! تفهم فكيف تتكلم مبا ال

وإذا قيـل هلـم اتبعـوا مـا أ�ـزل ا قـالوا بـل �تبـع مـا ألفينـا عليـه آباء�ـا أو لـو              قال ا تعاىل : (  
ــل        ــروا كمث ــذين كف ــل ال ــاؤهم ال يعقلــون شــيئا وال يهتــدون * ومث كــان آب
 ) الـــذي ينعـــق مبـــا ال يســـمع إال دعـــاء و�ـــداء صـــم بكـــم عمـــي فهـــم ال يعقلـــون

  .171 ـ170بقرةال
فهذا حكمك العقلي (ال ( أما ينحرف يف العقيدة فهذا الذي ال يعقل )  وأما قولك

àـ فهو حكم    يعقل) اما أن يكون موافقاً ومستوحى ـ القرآن والسنة  من الثقلني 
االحتمال  توإذا ثب إهلي ٬، واما إذا كان خمالفاً للقرآن والسنة فهو حكم شيطاين ٬،

قيدة ٬، وهو رد على قولك بأن العامل الثاين فيكون قولك (ال يعقل ) احنراف يف الع
ـد    ـي وق اإلهلي ال يعقل أن ينحرف يف العقيدة ٬، ألنك أكيداً تعتقد انك عامل إهل

وهذا غري إهلي أو عامل  عن القرآن والسنة ٬، اللهم إال أن تقول بأنك جاهل احنرفت
  طامة كربى !!! فماذا ختتار ؟



أن العامل اإلهلي ينحرف عقائدياً.  وسأثبت لك انشاء اهللا تعاىل بأن قولك : ال يعقل
  سأثبت لك أن قولك هذا خمالف للقرآن والسنة ٬، فاستمع هداك اهللا :

  
ـدة روسأذكر لك قصة عامل بين إسرائيل اإلهلي الذي احن ـحيحة  ف عن العقي  الص

  وحارب أنبياء اهللا تعاىل :

فأتبعـه الشـيطان    واتل عليهم �بأ الذي آتيناه آياتنـا فا�سـلخ منـها   قال ا تعاىل : ( 
واتبـع   األرض* ولـو شـئنا لرفعنـاه هبـا ولكنـه أخلـد إىل        فكان من الغاوين

كمثل الكلب إن حتمل عليـه يلـهث أو ترتكـه يلـهث ذلـك مثـل القـوم الـذين           هواه فمثله 
ا * ســاء مــثال القــوم الــذين كــذبو  ياتنــا فاقصــص القصــص لعلــهم يتفكــرون كــذبوا بآ

  .177 ـ175 عرافاأل  ) بآياتنا وأ�فسهم كا�وا يظلمون

ه      الم أن ه الس ا علي ن الرض ي الحس ن أب ال : ( ع ي ق ن   أعط م ب بلع
ى فرعون     األعظمباعورا االسم  ال إل ، وآان يدعو به فيستجيب له فم

بلعم : ادع      ، فلما مرَّ ال فرعون ل فرعون في طلب موسى وأصحابه ق
ي    ر ف ه ليم ب حمارت ا ، فرآ ه علين ى موسى وأصحابه ليحبس اهللا عل

ا اهللا ط ربها فأنطقه ل يض ه ، فأقب ه حمارت ت علي ى فامتنع ب موس ل
ت : ويل   ل فقال د أن أج   عزوج ربني ؟ أتري اذا تض ى م ك  يءك عل مع

ا ،  ى قتله زل يضربها حت م ي ؤمنين ؟ فل وم م ي اهللا وق ى نب دعو عل لت
ه : " فان   و قول انه ، وه ن لس م م لخ االس ه  وانس ا فأتبع لخ منه س

ان من   و   الشيطان فك اوين * ول ى        الغ د إل ه أخل ا ولكن اه به شئنا لرفعن



ه       األرض ه يلهث أو تترآ واتبع هواه فمثله آمثل الكلب إن تحمل علي
  .377ص  13حبار األنوار ج ) يلهث " وهو مثل ضربه

ل    قال : قال أبو جعفر عليه السالم : للبانعن سليمان او ا مث أتدري م
ل بل   المغيرة بن سعيد ؟ ه مث ذي   قال : قلت : ال ، قال : مثل م ال  أوتي ع

م  ماالس ا فأت      األعظ لخ منه ا فانس اه آياتن ال اهللا : " آتين ذي ق ه ال بع
  .379 ص 13حبار األنوار ج )الشيطان فكان من الغاوين " 

نسيين ذكرين فضائل العلم ٬، وت�فيقول للشيطان : أت� وقال صاحب منية املريد : ( 
إىل بلعم بن  يف وصفه مشرياً  ما ورد يف العامل الذي ال يعمل بعلمه ٬، كقوله تعاىل 

باعورا ٬، الذي كان يف حضرته اثنا عشر ألف حمربة يكتبون عنه العلم ٬، مع ما آتاه 
ـرش  اهللا من اآليات املتعددة اليت كان من مجلتها  أنه كان حبيث إذا نظر يرى الع

       .151لشهيد الثاين  ص ل منية املريد ) كما نقله مجاعة من العلماء
ن بلعم ليس بعامل إهلي ٬، فقولك مردود بداهة ٬،ألن اهللا تعاىل يقول ن زعمت بأفإ 

اعورا االسم    أعطي( واإلمام الرضا (ع) يقول عنه )آتيناه آياتنـا ( عنه بلعم بن ب

ـه   )، وآان يدعو به فيستجيب له األعظم ـول عن  (أوتي  واإلمام الباقر يق
م  م)االس ـه ( األعظ ـ رة وروي ان ف محب ر أل ا عش ي حضرته اثن ان ف  آ

رى العرش )   يكتبون عنه العلم ،  ان ي ـاً   .وانه آ فكيف ال يكون عاملاً إهلي
ـفات   نقبل االحنراف وهو ´ذا املستوى ؟!! فإذا كا ال من يتحلى بكل هذه الص

يعترب عاملاً إهلياً ٬، فال يصدق على علمائك بأ{م علماء إهليون أل{م مل يعطوا االسم 
  ...ومل ...ومل ... ومل األعظم الذي أعطي لبلعم 



ـمتهم٬، م احنراف العلماء يف العقائد هو عني القول دإن جزمك بعمث  ـذا   بعص وه
ـذلك ال   تعاىل٬،وال يعلم الباطن إال اهللا  باطن٬،ألن العصمة أمر  ضرورة٬،باطل  ول

  تعاىل.يكون املعصوم إال منصوصاً عليه من اهللا 
ون       ا ال يك ام مّن ال : (( اإلم ين (ع)  ق ن الحس ي ب ام عل ن اإلم إال  ع

ذلك ال      ا ول رف به ة فيع اهر الخلق ي ظ مة ف ت العص وما" وليس معص
يكون إال منصوصا" . فقيل له : يا ابن رسول اهللا فما معنى المعصوم  
ى      ان إل رآن ال يفترق ؟ فقال : هو المعتصم بحبل اهللا  وحبل اهللا هو الق
يوم القيامة  واإلمام يهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى اإلمام  وذلك 

وم ))      رآن يهدي للتي هي أق ـاين   قول اهللا عز وجل : (( أن هذا الق مع
  . 132 ص األخبار

وهذه هي عقيدة الشيعة اإلمامية خصوصاً  من الرسول حممد (ص) إىل يوم القيامة  
ودخل يف والية الشيطان أعاذنا اهللا من الفها إال من خرج من والية اهللا ال يقول خب

  لماء الشيعة  ´ذا اخلصوص :ذلك  وهاك امسع أقوال بعض ع
قال الشيخ الصدوق (رمحه اهللا )  يف وصف األئمة (ع)  : ( ... ال يضرهم قطع 

ـى    عنهم إذأدبار من أدبر  قطعهم والمن  ـيهم عل كانوا من قبل اهللا منصوصاً عل
  . 247 ص لسان نيب اهللا صلى اهللا عليه وآله ) كمال الدين ومتام النعمة

لنا على أن اإلمام ال يكون إال معصوماً وأرينا أنه إذا وجبت وقال أيضاً : ( ...دل
ـه ألن     ـه علي ـه وال العصمة يف اإلمام مل يكن بد من أن ينص النيب صلى اهللا علي
ـا   العصمة ليست يف ظاهر اخللقة فيعرفها اخللق باملشاهدة فواجب أن ينص عليه

ه وذلك ألن اإلمام ال لآاهللا عليه و م الغيوب تبارك وتعاىل على لسان نبيه صلىعالّ



ـن   يكون إال منصوصاً عليه . وقد صح لنا النص مبا بيناه من احلجج ومبا رويناه م
  .136 ص.. ) معاين األخبار الصحيحة.األخبار 

ـل   رعيته واملرادل وقال الشيخ الطوسي (ره) : ( ...أن يكون اإلمام أعق باألعق
ـرة وال   أجودهم رأياً  أعلمهم بالسياسة . وجيب أن يكون عل ـري منف ى صورة غ

ـا يلزم أن يكون أحسن الناس وجهاً وجيب أن يكون منصوصاً  مشينة وال  عليه مل
ـاهدة وال   عصمته.قدمناه من وجوب  وملا كانت العصمة ال تدرك حساً وال مش

ـريه   تعاىل وجباستدالالً وال جتربة وال يعلمها إال اهللا  أن ينص عليه ويبينه من غ
  .193صقتصاد  .. ) االنيب.على لسان 

ـاء    ـن علم وقال الشريف الرضي (ره) : ( ... ألنا نعلم ضرورة أن كل عامل م
عليه ... ) رسائل  منصوصاً اإلمامية يذهب إىل أن اإلمام جيب أن يكون معصوماً

  .367 / 2املرتضى 
ـواء يف    عصمتهم٬،وما دام العلماء غري منصوص على  ـراف س فهم قابلني لالحن

  أنت.ع كما قال السيد أمحد احلسن ال كما تقول العقيدة أو يف التشري
ف للعقيدة ٬، وتبني أيضاً و´ذا تبني من هو احملافظ على العقيدة احلقة ومن هو احملرِّ

من هو املوافق للقرآن والسنة ومن هو املخالف واملنحرف عنهما ٬، وتبني ان قولك 
ليس من اهللا تعاىل ٬، : ( أما ينحرف يف العقيدة فهذا الذي ال يعقل ) من الشيطان و

  وحسبك هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح.
ـخيص    وقولك ـغرية ويف تش (...نعم قد يكون خمطئاً يف بعض املستحدثات الص

ـتحدثات     .. )احلكم.املوضوع أو  ـض املس ـأ يف بع فرببك ماذا تسمي هذا اخلط
      الصغرية أو اخلطأ يف تشخيص املوضوع أو احلكم ؟؟



ـد   واستقامة٬،يه احنرافاً أم استقامة٬، هدىà أم ضاللة ؟؟ فإن قلت هدىà هل تسم فق
بديهي البطالن٬، وان قلت احنرافاً وضاللة٬،  اوصفت السيئة بوصف احلسنة٬، وهذ

  فقد أفحمت نفسك وهو املطلوب.
د     واالستدالل باخلرب القائل: ٬،وأنصحك بعدم التورط اآم فاجته م الح ( إذا حك

ـروي  حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر )  فأصاب فله أجران وإذا ٬، فهو أوالً م
ـد  عن عمرو بن العاص  ابن النابغة ابن الزنا اللعني الذي حارب أمري املؤمنني أش

ـون   احملاربة وكان يضع األحاديث كذباً ليضفي الشرعية على سيده معاوية ٬، لتك
اجتهد  نتيجة هذا احلديث أن أمري املؤمنني (ع) اجتهد فأصاب فله أجران ومعاوية

ـران    أخرى:فأخطأ فله أجر واحد!!! وبعبارة  ـؤمنني (ع) أج ـه  ألمري امل مبحاربت
!!!نعم أيها وألمري الفاسقني (معاوية) أجر واحد مبحاربته لإلمام علي (ع) ملعاوية٬،

ـرير   ئجتتفاالقارئ ال  إذا رأيت علي بن أيب طالب (ع) ومعاوية يف اجلنة على س
٬، املساواة تنتج من حديث (األجر واألجران)اليت واحد !!!! نعم هذه هي املهزلة 

تل واملقتول. وهذه هي مراكب أبناء العامة اليت {انا األئمة (ع) عن األخذ ابني الق
ـهم ٬،    الطربي ´ا ٬، فهاك امسع اعتذار ـا بين أحد علمائهم عن اقتتال الصحابة فيم

  ميع بأسلوب خمجل ٬، إذ قال :احلفاظ على عدالة اجل حماوالً
ـل   االجتهاد٬،فتلك أمور مبنية على  والفنت٬،أما ما وقع بينهم من احلروب و (  وك

ـن     )  بل مأجور معذور٬،واملخطئ  واحد٬،واملصيب  مصيب٬،جمتهد  ـحيح م الص
   .206ص  1السيد جعفر مرتضى ج   السرية 

ـيب   وكفى بالطربي تناقضاً قوله كل جمتهد مصيب واملصيب واحد!!!فقوله واملص
ـئ  )!! وأيضاً خرم كليته بقوله (كل جمتهد مصيبته (واحد هو خرم لكلي واملخط



ـالً أن   ان ) أيمعذور هناك خمطئ بني اØتهدين وليس كلهم مصيبني. وكفى جه
  يتناقض الكالم عدة مرات يف سطر واحد !!!

رغم انه مروي عن طريق الناصيب امللعون عمرو   ان حديث (األجر واألجران)مث
آن الكرمي وملا ورد عن أهل البيت (ع) فحىت الرسول بن العاص ٬، فهو خمالف للقر

ـمتهم     ـن عص ـرغم م حممد (ص) واألئمة (ع) ال حيق هلم القول بآرائهم على ال
  وطهار©م ٬، فمن كان أدىن منهم فهو باملنع أوىل وأحق .

منــه  ألخــذ�ا*  األقاويــلولــو تقــول علينــا بعــض     ( قــال تعــاىل خماطبــاً رســوله الكــريم :    
   .) قطعنا منه الوتنيباليمني * ثم ل
من تلقاء �فسي إن أتبع  أبدلهقل ما يكون يل أن وقال تعاىل : ( 

وما ينطق عن اهلوى * إن هو إال ( :  تعاىل قوله) وإال ما يوحى إيل 
  ) . وحي يوحى

ــتفرتوا     وقــال تعــاىل : ( ــوا ملــا تصــف ألســنتكم الكــذب هــذا حــالل وهــذا حــرام ل وال تقول
 )يفلحـون   يفرتون على ا الكذب ال على ا الكذب إن الذين

  إىل غري ذلك .  )تفرتون  : " قل ءا أذن لكم أم على اوقوله تعاىل 

   



داً     يأب عن رأ محم ه السالم : إن اهللا ب ه     جعفر علي ه وال صلى اهللا علي
واه ، أو يتكلف    من ثالث : أن يتقّو حبار  )ل على اهللا ، أو ينطق عن ه

  .178ص  2األنوار ج 
ـى   د العالمة اØلسي ´ذه اآليات قائالً : (هد استشوق واعلم أنه إمنا اقتصرت عل

ـاء     ـه يف قض ـب الفق تأليف كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى من كت
وما صنفت غري ذلك من الفقه وتقرير املسائل واجلوابات  األمواتالصلوات عن 

التفرغ عن الفتوى  وآخريت يف يت قد رأيت مصلحيت ومعاذي يف دنياكن ألين٬، 
ـاء     ألجلالشرعية ٬،  األحكاميف  ـني فقه ـة ب ما وجدت من االختالف يف الرواي

أصحابنا يف التكاليف الفعلية ٬، ومسعت كالم اهللا جل جالله يقول عن أعز موجود 
ـل عليه من اخلالئق عليه حممد صلى اهللا عليه وآله " ولو تقول علينا بعض   األقاوي

ـاجزين " ف الخدنا منه باليمني مث ل ـو  قطعنا منه الوتني فما منكم من أحد عنه ح ل
لتورعي عن الفتوى ٬،  عليها ٬، كان ذلك نقضاً يصنفت كتابا يف الفقه يعمل بعد

ـده     ألنهاملشار إليها ٬،  اآليةحتت حظر  ودخوالً ـذا ©دي ـان ه جل جالله إذا ك
ـه ل عليه فكيف يكون حايل إذا تقوeلو تقوe األعلمللرسول العزيز  ـل   لت علي ج

ج  حبار األنوار )يوم حضوري بني يديه  وغلطاً جالله ٬، وأفتيت أو صنفت خطاءاً
  .42ص  401

حديث (األجر واألجران)  معىن وهاك امسع هذه الروايات املتواترة اليت هي عكس
ـتغري وال   متاماً ٬، واليت تنهى عن القول بالرأي وان شريعة حممد (ص) واحدة ال ت

  تتبدل :



د اهللا     :قالعن أبي بصير  يس     (ع):قلت ألبي عب ا أشياء ل رد علين ( ت
نعرفها في آتاب اهللا وال سنة فننظر فيها ؟ قال ال أما انك ان أصبت لم 

  . 77ص 1الكايف جتؤجر ، وان أخطأت آذبت على اهللا عز وجل ) 
ا  ( … (ع):قلت ألبي الحسن موسى      قال:عن محمد بن حكيم و فربم

ه ع   ا في ى       ورد علينا الشيء لم يأتين ك شيء فننظر إل ك وال عن آبائ ن
ال  أحسن ه ؟ فق ذ ب نكم فنأخ ا ع ا جاءن ا وأوفق األشياء لم ا يحظرن م

م   قال: حكيم،في ذلك واهللا هلك من هلك يا ابن  هيهات،هيهات  ال: ث  ق
  .77ص 1الكايف ج قال علي وقلت ) يقول:لعن اهللا أبا حنيفة آان 

ر  و د دا      (ع):عن أبي جعف ه فق ى الناس برأي م   من أفت ا ال يعل ن اهللا بم
م )      ا ال يعل  ومن دان اهللا بما ال يعلم فقد ضاد اهللا حيث احل وحرم فيم

 .79ص 1الكايف ج
اك       و د اهللا (ع):( إي و عب ي أب ال ل ال : ق عن عبد الرحمن بن الحجاج ق

دين        ك أو ت اك ان تفتي الناس برأي ك :إي وخصلتين ففيهما هلك من هل
 . 60ص 1الكايف ج بما لم تعلم )

ال: يونس بن عبد الرحمن عن و ا  (ع):قلت ألبي الحسن األول     ق ( بم
ومن   هلك،من نظر برأيه  مبتدعًا،أوحد اهللا ؟ فقال يا يونس ال تكونن 

ر )      ضل،ترك أهل بيت نبيه (ص)  ه آف ول نبي اب اهللا وق رك آت  ومن ت
 .77ص1الكايف ج

( عن زرارة قال سالت أبا عبد اهللا (ع) عن الحالل والحرام ، فقال :و 
وم   ى ي دًا إل رام أب ه ح ة وحرام وم القيام ى ي دًا إل د حالل أب حالل محم

  .79ص1الكايف ج …)القيامة ، ال يكون غيره وال يجيء غيره 
ين (    ن الحس ي ب ن عل اب     ) :عوع ل ال يص ز و ج ن اهللا ع (( إن دي

بالعقول الناقصة و اآلراء الباطلة و المقاييس الفاسدة و ال يصاب إال   
لم ن س ليم فم ل    بالتس ان يعم ن آ دي و م ا ه دى بن ن اقت لم و م ا س لن



ه أو نقضي    بالقياس و الرأي هلك و من وجد في نفسه شيئا مما نقول
آفر بالذي أنزل السبع المثاني و القرآن العظيم و هو ال يعلم  به حرجًا

  . 262(ص)  17/ البحار ج324كمال الدين ص ))
ة م و ال : ثالث الم ) ق ه الس د اهللا ( علي ي عب ا اهللا عن أب الس يمقته ج

ا فال تقاعدوهم وال تجالسوهم : مجلساً       ى أهله ه   ويرسل نقمته عل في
ذباً   انه آ ن يصف لس اً  م اه ، ومجلس ي فتي د    ف ه جدي دائنا في ر أع ذآ

ال       وذآرنا فيه رث ، ومجلسًا م ت ال : ث م ، ق فيه من يصدعنا وأنت تعل
ا آن في فيه أبو عبد اهللا ( عليه السالم ) ثالث آيات من آتاب اهللا آأنم

ه  - ي ] آف ال [ ف ن دون اهللا  -أو ق دعون م ذين ي بوا ال : " وال تس
فيسبوا اهللا عدوا بغير علم " . " وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
ا          وا لم ره " . " وال تقول ى يخوضوا في حديث غي فأعرض عنهم حت

ى اهللا الكذب          روا عل ذا حرام لتفت ذا حالل وه  )تصف ألسنتم الكذب ه
  .378ص  2كايف ج ال

    :بل أكثر من ذلك فقد نص األئمة على أ{م أنفسهم ال جيوز هلم القول بآرائهم
دثنا برأ  عن أبي جعفر (ع) انه قال ا ح ا ضل من      (( لو أن ا ضللنا آم ين

ا ))      آان قبلنا و ا لن ه فبينه ا لنبي ا بينه ـائر   لكنا حدثنا ببينة من ربن بص
  .299الدرجات (ص) 
  ) : عوعن الباقر(

إنا لو آنا نفتي الناس برأينا و هوانا لكنا من الهالكين و لكنا نفتيهم ((
بآثار من رسول اهللا (ص) و أصول علم عندنا نتوارثها آابر عن آابر 

بهم و فضتهم ))   ـوارج   نكنزها آما يكنز هؤالء ذه ـار األن / 172ص2حب
  حملمدي الريشهري. 2374ص  3ميزان احلكمة ج

  ) : عوعن الصادق (



ا      ((فو اهللا ال ربن ا ق ول إال م ما نقول بأهوائنا و ال نقول برأينا و ال نق
 ((  

  . 173ص 2/البحار ج 320للشيخ املفيد / بصائر الدرجات ص 60صاألمايل 
واآلن يا حسن النجفي هل ما زلت مصراً على ان السيد أمحد احلسن وأنصاره ال 

  ).( قل هاتوا برها�كم ان كنتم صادقني حيسنون االستدالل ؟!!! 
  
  
  

  ثالثاً:
شكالً على ما ذكره السيد أمحد م38 قال حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن ص 

  ما نصه: 2ج 5: ( جاء في الصفحة  احلسن يف كتابه ( االضاءات )

(...وهكذا وهم في خضم هذه الحالة الجديدة أي إقبالل الدنيا علـيهم (بـدلنا مكـان السـيئة     
ي حالة سكر من النعمة والنعيم يأتيهم عذاب بغتة وهم ال الحسنة) وفي قمة هذه المتعة وهم ف

  يشعرون).
هذه اآلية مفهومها عكس مفهوم الكالم تماماً فاآلية تقولل كانت هنـاك سـيئة فـتم تبـديلها     

 إلىبالحسنة ـ بدلنا مكان السيئة الحسنة ـ أما األخ أحمد الحسن فيقولل تبدلل النعمة والنعيم   

  انتهى كالم حسن النجفي . ) ية. ويكفيوم اآلذا معكوس منطوق ومفهعذاب وه
ـت إىل   اهللا من أكرب الظلم أن ي�ناقش أولياء أقول : ´كذا مستوى من النقاش ال مي

ـ   ـاهر م  نالعلم بصلة ٬، فال أدري هل ان حسن النجفي يقرأ القرآن أم ال؟ والظ
ـ ه انه يف أحسن األحوال  يقرأه ولكخالل كالم رآن ن بال تدبر ٬، فلو تدبر يف الق



ـد  يف  ولو قليالً لفهم كالم السيد أمحد احلسن وملا تورط هذه املشكلة اليت ال حيس
ـه    ـدم تفهم عليها٬، حيث وضع نفسه يف موقف يندى له اجلبني لشدة غفلته وع

  ألبسط األمور وأوضحها !!!
ـد   دفاآلية اليت ذكرها السي أمحد احلسن متطابقة متاماً مع كالمه٬، فقول السيد أمح

ـيهم     احلسن (وهك ـدنيا عل ـال ال ـدة أي إقب ذا وهم يف خضم هذه احلالة اجلدي

ـة   (بدلنا مكان السيئة احلسـنة)  ويف قمة هذه املتعة وهم يف حالة سكر من النعم

ـيئة   والنعيم يأتيهم عذاب بغتة وهم ال يشعرون). يعين ان الناس كانت أوالً يف س
ا وذهب عنهم اخلوف والضيق واخلوف مث أقبلت عليهم الدنيالدنيا عنهم  إدبارمن 

  (بدلنا مكان السيئة احلسنة) .فيصدق قوله تعاىل 

ـال   :والدليل قول السيد أمحد احلسن (وهم يف خضم هذه احلالة اجلديدة أي إقب

فالبد ان تسبقها حالة قدمية خمالفة هلا  ( احلسـنة ) الدنيا عليهم ) فاحلالة اجلديدة هي 

(أي إقبال الدنيا  :اً هلذه احلالة اجلديدةقوله بعد ذلك شرح روتدبe. ( السـيئة ) وهي 

) فاإلقبال ال يكون إال بعد إدبار٬، أي كانت  (بدلنا مكان السيئة احلسنة)عليهم 

ـ بدلنا مكان السيئة احلسنة  (احلسنة)مث أقبلت عليهم  (السيئة)الدنيا مدبرة عنهم 

  . ـ



يف حالة سكر من ويف قمة هذه املتعة وهم  ( ذلك:مث قال السيد أمحد احلسن بعد 
ـة     النعمة والنعيم يأتيهم عذاب بغتة وهم ال يشعرون ) ـذه احلال ـة ه أي ويف قم

  يأتيهم العذاب بغتة وهم ال يشعرون. (احلسنة)اجلديدة 

قرأ هذه اآلية عناء يف التفكر ٬، ولو ان حسن النجفي  إىلفالكالم واضح وال حيتاج 
ـن    ملا التبس وتدبر ما قبلها وما بعدها يف املصحف ـه م عليه األمر أو ألنقذ نفس

  .املظلمةالوقوع يف هذه اهلاوية 
واليك أيها القارئ الكالم كامالً من القرآن الكرمي لتتأكد من غفلة حسن النجفي 

:   

ا بالبأسـاء والضـراء   وما أرسلنا يف قريـة مـن �ـيب إال أخـذ�ا أهلـه     ( تعاىل:قال 
عفـوا وقـالوا قـد مـس     * ثم بـدلنا مكـان السـيئة احلسـنة حتـى       لعلهم يضرعون

  .95ـ94عراف األ ) آباء�ا الضراء والسراء فأخذ�اهم بغتة وهم ال يشعرون

ـيئة    ٬،(السـيئة) أخذنا أهلها بالبأساء والضراء هكذا:فاملسألة  ـان الس مث بدلنا مك

  .(العذاب) فأخذناهم بغتة وهم ال يشعرون٬، (احلسنة) احلسنة

ـيم  أما األخ أمحد احلوامسع كالم حسن النجفي : (  سن فيقول تبدل النعمة والنع
ـوا   إىل عذاب وهذا معكوس منطوق ومفهوم اآلية. ويكفي ) ٬، بربكم أنتم احكم

على حسن النجفي ٬، فهو يعترض على السيد أمحد احلسن ألنه يقول يف هذه اآلية 
وحسن النجفي يرى عكس ذلك !!! فال أدري أن العذاب يأيت من بعد احلسنة ٬، 



ـان  ؟!!! فما هو ذنبنا  هما نص عليه القرآن ونتبع رأي هل يريد منا أن نترك إذا ك
تقصريه  ةحسن النجفي مل يطلع على كتاب اهللا تعاىل ٬، فهل يريد أن حيملنا مسؤولي

  يف هذا اØال ؟!!!
   احلسنة: السيئة و وسأذكر له بعض اآليات اليت تتحدث عن نزول العذاب بعد

بلـك فأخـذ�اهم بالبأسـاء والضـراء لعلـهم      ولقد أرسلنا إىل أمم من ققال تعاىل: ( 
يتضرعون * فلوال إذ جاءهم بأسـنا تضـرعوا ولكـن قسـت قلـوهبم وزيـن هلـم        

 يءالشيطان ما كا�وا يعملون * فلما �سوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل ش
   .44 ـ42نعاماأل ) حتى إذا فرحوا مبا أوتوا أخذ�اهم بغتة فإذا هم مبلسون

   
  رابعاً:

شكالً على ما ذكره السيد أمحد م44حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن ص  قال 
(...والثاني ليعظم عذابهم النفسي لما ينزلل بهم العـذاب   :احلسن يف كتابه ( االضاءات ) 

  اإللهي الدنيوي وذلك عندما يفارقون الدنيا التي أقبلت عليهم ).

ـهى   ما بعد الموت .... ) إلىتمتد  هذا أغرب ما سمعته طوالل حياتي فلم أسمع ان الدنيا انت
  كالم حسن النجفي.

ما زال يزداد تعجب حسن النجفي من أوهام ال واقع هلا يف اخلارج ٬، وال  أقول :
  واستعجاله وعدم تدبره .مصدر هلا سوى سوء فهمه 



ـدنيا   فليت شعري أين هو كالم السيد أمحد احلسن الذي ينص على أن احلياة ال
ـد   ما بعد إىلتستمر  املوت ؟!!! وأنتم أيها القراء أعينونا وتدبروا كالم السيد أمح
    ؟هل جتدون فيه ذلك احلسن 

ـا   إىلوسأضطر  شرح كالم السيد أمحد احلسن رغم وضوحه أشد الوضوح ٬، فرمب
  يتعامى املرء وهو بصري :

من  كإدبار وضن ن قوم أقبلت عليهم الدنيا من بعدفالسيد أمحد احلسن يتكلم ع
ـى    ٬، وهؤالء القوم بدل أن يشكروا واالستضعاف واخلوفالعيش  ـاىل عل اهللا تع

ـاىل   على معاصي اهللا التكالب إىلاعته وطاعة رسله ٬، بادروا نعمته ويعملوا بط تع
  .مومعاداة رسله وتشريدهم وقتله

عند  عليهم العذاب النفسي فالقوم سيضاعان هؤالء فالسيد أمحد احلسن يقول 
   .دنيوينزول العذاب اإلهلي ال

ـذاب   واآلن من حق القارئ أن يسأل السيد أمحد احلسن ( ما سبب مضاعفة الع
  على هؤالء؟ ).  

وذلك عندما يفارقون الدنيا اليت ( ليبني السبب قائالً: السيد أمحد احلسن فأردف 
أ{م يفارقون هذه الدنيا اليت مجعوها حبرص شديد أي حينما يرون  أقبلت عليهم ).
  ها رسل اهللا تعاىل٬، وكانوا يظنون أ{م سيخلدون للتمتع ´ا.وحاربوا من أجل

ـ هنا ضرف زمان مبعىن ( حني أو لدى )   ـ عند  ـ (عندما)  ـىن   ف ٬، فيكون مع
ـيت   أو حني أو لدى الكالم : ا{م يضاعف عليهم العذاب أثناء مفارقتهم للدنيا ال

ـدنيوي  اب٬، وال داللة يف الكالم على أمن سيضاعف عليهم العذ أقبلت عليهم  ال
   ٬، وال أدري كيف غفل عنه حسن النجفي ؟!!!٬، واملعىن واضح جداً  بعد املوت



 ولعله بسبب شدة حقده على السيد أمحد احلسن غُشي على بصره فقرأ (عندما )
  !!!!!(بعدما) هكذا

ـن٬،   وأظن ان حسن النجفي مل يكن يتوقع هذه النتيجة املخجلة من كتابه الالحس
  ظر هداك اهللا تعاىل للتوبة واالستغفار.ولدينا مزيد ٬، فانت

  
  خامساً:

شكالً على ما ذكره السيد أمحد م37نجفي يف كتابه الرد احلسن ص قال حسن ال 
ما نصـه: ( وعلـى هـذه     2ج 11جاء في الصفحة  : (احلسن يف كتابه ( االضاءات ) 

لباطلل عن المعارضة السيرة الكريمة والمعجزات العظيمة التي جاء بها األنبياء لم يعجز أهلل ا
  بالمغالطة والسفسطة الشيطانية ).

إن المغالطة عين الفقر وهو عين العجز وإال لو كان المناظر والمتكلم والمحتج قادراً وصحيح 
المعتقد ال يحتاج إلى المغالطة وال حتى إلى الجدلل والمناظرة إلنه يعتمد على البرهان وهـذا  

  الكالم الذي تقوله يا احمد الحسن هو بحد ذاته سفسطة .هو الدليلل فأين ما مالل نميلل ، فهذا 
هنا في هذا المقطع من النص وأقولل طامة كبرى . اقرأ الـنص معـي   إال أن الطامة الكبرى 

عزيزي القارئ ((لم يعجز)). لم أداة جزم ونفي وقلب ويهمني المعنيان الثاني والثالث فإنهما 
جز األنبياء معاجز علـيهم ، ألنهـم اسـتخدموا    ، أي لم تكن معام( أي نفي ) اإلعجاز عليه

(وقلب)، بلل أنهم ليس فقط لـم يؤمنـوا    المغالطة وانتصروا على المعجزة . والمعنى الثالث
 بالمعجزة ولم تؤثر بهم ، بلل أنهم قلبوا هذه المعاجز على أصحابها فأصبحت المعجزة عاجزة

من أن تكون المعجزة مqعجِـزة (   فبدلل الماء يسعى من يغص بلقمة ) إلىـ سبحان اهللا ـ (  

انتهى كالم حسن  بصيغة اسم الفاعلل ) اصبحت مqعجsزة ( بصيغة اسم المفعولل ) ....الخ )
  النجفي .

  



  ويرد عليه بعدة نقاط:
                النقطة األوىل:

ـل            ـز أه اعترض حسن النجفي على كالم السيد أمحد احلسن : ( مل يعج
  باملغالطة والسفسطة الشيطانية ).الباطل عن املعارضة 

ـتكلم     ـاظر وامل فقال : ( إن املغالطة عني الفقر وهو عني العجز وإال لو كان املن
ـاظرة   واحملتج قادراً وصحيح املعتقد ال حيتاج إىل املغالطة وال حىت إىل اجلدل واملن

  إلنه يعتمد على الربهان ...)
  .غالطة عني الفقر وهو عني العجز )( إن امل مناقشة هذه الفقرة إىلونأيت أوالً 

نعم ان املغالطة هي فقر عن احلق ال عن الباطل وعجز عن الدليل واحلكمة ال عن  
ـاج إىل  السفسطة واجلدل  وهذا واضح جداً من كالم السيد أمحد احلسن وال حيت

  اليت ال ختفى على أحد . ٬،ولكن يأىب حسن النجفي إال االلتواء واملراوغة تفسري
ر انه يقصد ان أهل الباطل فقراء وعاجزين عن املغالطة واØادلة بالباطل ٬، فالظاه

ومن املعلوم ان الفقري عن الشيء هو من فقده ٬، وفاقد الشيء ال يعطيه وال يصدر 
مغالطة من أهل الباطل جتاه البد ان نقطع بعدم صدور أي منه ٬، فعلى هذا الفهم 

  ية عظمى .أهل احلق !!! وهذا الفهم طامة كربى وداه
   ؟!!فهل غاب عن حسن النجفي جمادلة النمرود مع نيب اهللا إبراهيم (ع)

أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آتـاه ا امللـك إذ قـال     قال تعاىل: (
إبراهيم ربي الذي حييي ومييت قال أ�ا أحيي وأميت قال إبراهيم فـإن  



فبهت الـذي كفـر وا ال    ا يأتي بالشمس من املشرق فأت هبا من املغرب
   .258بقرة ال ) يهدي القوم الظاملني

ـن أيب    وهل غابت عنه مغالطات معاوية (لع) مع اإلمام علي (ع) أو مغالطات اب
ـيم    العوجاء مع اإلما ـق حك ـاحب احل م الصادق (ع) وهكذا يف كل زمان ص

ـا   وصاحب الباطل مغالط ٬، ولو كان صاحب الباطل فقري وعاجز عن املغالطة ٬، مل
ـوى     انك كتبت أنت كتابك ( الرد احلسن ) فقد ثبت باليقني ـه س ـب ب مل تكت

   .واجلهل  املغالطة والسفسطة
املغالطة وقول الزور٬،  نعم أهل الباطل ال يستطيعون إطفاء نور احلق مهما بالغوا يف

يريدون أن يطفئـوا �ـور ا بـأفواههم ويـأبى ا إال أن     ( قال ا تعاىل : 
ولو كره الكـافرون * هـو الـذي أرسـل رسـوله باهلـدى وديـن احلـق          يتم �وره

ليظهره علـى الـدين كلـه ولـو كـره املشـركون * يـا أيهـا الـذين آمنـوا إن           
ــثريا مــن   ــارك ــاس بالباطــل ويصــدون      األحب ــوال الن ــأكلون أم والرهبــان لي

عن سبيل ا والذين يكنـزون الـذهب والفضـة وال ينفقوهنـا يف سـبيل ا      
ــاههم     فبشــرهم بعــذ  ــنم فتكــوى هبــا جب ــار جه ــا يف � ــوم حيمــى عليه ــيم * ي اب أل

  .35 ـ32 توبة ) فذوقوا ما كنتم تكنزون أل�فسكم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنزمت
  .8صف ال  ) يريدون ليطفئوا �ور ا بأفواههم وا متم �وره ولو كره الكافرون( 



عارضة باملغالطة والسفسطة احلسن: ( مل يعجز أهل الباطل عن املفقول السيد أمحد 
   الشيطانية ) صحيح كل الصحة وال يعترض عليه إال من ابتلي باجلهل املخزي.

    
وإال لو كان املناظر واملتكلم واحملتج قادراً وصحيح قول حسن النجفي : ( ثانياً و

ـان   املعتقد ال حيتاج إىل املغالطة وال حىت إىل اجلدل واملناظرة إلنه يعتمد على الربه
ـق    ٬، ...) ـاحب احل غريب جداً وبعيد كل البعد عن املوضوع ٬، فمن قال ان ص

ـد   حيتاج إىل املغالطة والسفسطة واجلدل ؟!! وهل يشم ذلك من كالم السيد أمح
ـة    ـطة ومغالط احلسن ؟!! فالسيد أمحد احلسن يتكلم عن حكمة األنبياء وسفس

ـول ان  أعدائهم ٬،ويف احلقيقة ان كالم النجفي مبعثر ومشوش ٬، فهل  يريد أن يق
ـها   أعداء األنبياء أصحاب حق وال تصدر منهم املغالطة أل{م فقراء وعاجزون عن

  ؟!!!
ـي   احلسن يثبت املغالطة والسفسطة أل فالسيد أمحد ـن النجف عداء األنبياء وحس

ـالم   ي ـى ك نفيها عنهم وأ{م عاجزون عنها . وإال كيف ميكن ختريج اعتراضه عل
    السيد أمحد احلسن .

ـاظرة  وثال ثاً قوله: ( وصحيح املعتقد ال حيتاج إىل املغالطة وال حىت إىل اجلدل واملن
  .إلنه يعتمد على الربهان ...)

ـاج إىل    أقول: نعم ال حيتاج صاحب احلق إىل املغالطة واجلدل٬، ولكن كيف ال حيت
ـم   املناظرة ؟!! فاملناظرة هي طريق إلقامة الدليل والربهان٬، وال حيتاج أن أذكر لك

ناظرات األنبياء ومناظرات اإلمام علي (ع) مع عمر وأيب بكر ومعاوية وغريهم ٬، م



٬، فهل غفلوا عن  ومناظرات األئمة الباقر والصادق والكاظم والرضا واجلواد و...
ـ وتنبه إليه حسن النجفي ؟!!!!!  ـ وحاشاهم      ذلك 

  
  

            النقطة الثانية:
أداة جزم ونفي وقلب ويهمين املعنيان الثاين قول حسن النجفي: ( (مل يعجز) . مل 

ـاجز   موالثالث فإ{ما ( أي نفي ) اإلعجاز عليه ـاء مع ٬، أي مل تكن معاجز األنبي
  .عليهم ٬، أل{م استخدموا املغالطة وانتصروا على املعجزة )

ـن   (مل يعجز) أقول: لقد غاب عن اخلبري واملصحح اللغوي ان هي لنفي العجز ع
ـد    إعجاز٬، ال لنفي ثبوت املغالطة والسفسطة ـد أمح املعاجز على املكذبني ٬، فالس

احلسن مل يتطرق إىل ما تومهه حسن النجفي ال من قريب وال من بعيد بدليل قول 
ـطة    ـة والسفس السيد أمحد احلسن : ( مل يعجز أهل الباطل عن املعارضة باملغالط

ـي   الشيطانية ) فرببكم ماذا تفهمون منه نفي ثبوت املعجزة على امل ـذبني أم نف ك
ـزة   ؟؟عجزهم عن استخدام املغالطة والسفسطة فعندما جاء نيب اهللا موسى مبعج

ـذيب     عجز اجلميع عن مواجهتها العصا ـة والتك ـن املغالط ولكنهم مل يعجزوا ع

ـالوا:   (سـحران تظـاهرا) ، ( معلمهـم الـذي علمهـم      وحماولة متويه احلقيقة٬، فق
  السحر). 



دمت أيـديهم فيقولـوا ربنـا لـوال أرسـلت إلينـا رسـوال فنتبـع         ولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قـ ( 
آياتــك و�كــون مــن املــؤمنني * فلمــا جــاءهم احلــق مــن عنــد�ا قــالوا لــوال    
أوتي مثل ما أوتي موسى أو مل يكفروا مبا أوتي موسى من قبل قالوا 

   .48 ـ47القصص )سحران تظاهرا وقالوا إ�ا بكل كافرون 

* قال  جدا قالوا آمنا برب هارون وموسىفألقي السحرة سوقال تعاىل: ( 
آمنــتم لــه قبــل أن آذن لكــم إ�ــه لكــبريكم الــذي علمكــم الســحر فــال قطعــن   
أيديكم وأرجلكم من خالف والصـلبنكم يف جـذوع النخـل ولـتعلمن أينـا أشـد       

  . 71 ـ70طه  ) عذابا وأبقى

وقال فرعون ذرو�ي أقتل موسى وليدع ربـه إ�ـي أخـاف    وقال تعاىل: (  
  . 26غافر  ) الفساد األرضل دينكم أو أن يظهر يف أن يبد

يكف حسن النجفي عن خمالفته لصريح القرآن الكرمي ٬، ويغنينا عن االنشغال  فهالّ
  بتوضيح كالم واضح كالشمس يف رائعة النهار.

   
  النقطة الثالثة:

´م قوله: ( واملعىن الثالث (وقلب)٬، بل أ{م ليس فقط مل يؤمنوا باملعجزة ومل تؤثر  
  ). ٬، بل أ{م قلبوا هذه املعاجز على أصحا´ا فأصبحت املعجزة عاجزة



ـم  أقول:  ـون ٬، نع  ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وانا هللا وانا إليه راجع
داهية عظمى ال تغتفر ..ال  مصيبة و استرجعت ألن كالم حسن النجفيحوقلت و

  تغتفر ..ال تغتفر!!!
الذي  أو اجلملة ) هو قلب معىن الفعل مل ن وظائف (فقد توهم ان القلب الذي م

  تدخل عليه ٬، وهنا فلتذرف الدموع ولريتفع العويل والنحيب !!!!!
هو قلب داللة الفعل املضارع الداخلة عليه من  ) مل واحلقيقة ان معىن القلب يف (

ي أن ينبغ ال ٬، وهذا من واضحات اللغة العربية اليت زمان املاضي إىلزمان املضارع 
  ختفى على املصحح اللغوي حسن النجفي !!!!

ـ   وعلى قاعدة حسن النجفي اجلديدة تكون سورة التوحيد سورة جتسيم وشرك 

ـ هكذا :   تقلب إىل  ( ومل يولد ) !!! ٬،وله ذرية تقلب إىل انه يلد (مل يلد)والعياذ باهللا 

ـر  ) تقلب إىل انه له مث(ومل يكن له كفواً أحـد انه يولد وله أم!!!٬،  ـل وش ك يف يي

   . علواً كبرياً اإللوهية!!! وتعاىل اهللا عن كل ذلك
ـة (مل    ) تقلب مل (مث إذا كانت  ـي ٬، فجمل معىن الفعل املضارع عند حسن النجف

ـا   الباطل ..) لالباطل ..) البد أن تقلب إىل (يعجز أه ليعجز أه وهو عكس م
  استنتجه من ا{م ليس عاجزين!!!!

  ) عليها. مل اليت تقلب هي قبل دخول ( وإذا قال النجفي : اجلملة
ـة)  أيضاً جناريه ٬، فتكون النتيجة هكذا : ( يعجز أهل الباطل عن املعارضة  باملغالط

فعند دخول (مل) عليها تقلب إىل ( مل يعجز أهل الباطل عن املعارضة باملغالطة )!!! 
  امسع وتعجب ٬، فسر املاء بعد اجلهد باملاء !



٬، فلم يتغري اجلملة األصلية من كالم السيد أمحد احلسنفأين القلب ؟! فهي نفس 
ـة)   شيء بوظيفة القلب ٬، بل الذي تغري هو بوظيفة النفي (نفي العجز عن املغالط

ـة   ووكذلك نفي الوالدة والولد والكفو عن اهللا تعاىل يف سورة التوحيد ه بوظيف
وهو: ما  النفي ال القلب . ويبقى السؤال الذي جيب أن جييب عنه حسن النجفي

ـ فيجب  ) يف سورة التوحيد   مل هو املعىن الذي تقلبه ( ـ حسب اختراعه اجلديد 
هي  ) تقلب ما قبلها أم ما بعدها؟ وهل مل ان ( وضح لنا القاعدة كاملة و هلأن ي

ـل   مطردة أم ا{ا خاصة فقط يف كالم السيد أمحد احل ـل ..وهل..وه سن ؟!! وه
  ..؟؟؟

ـذا  ال ت�فاجئ وال ت� ئنعم أيها القار صدم فهذه هي احلقيقة اليت خ�فيت عليكم ٬، ه
آخر الزمان ٬، هذا محد احلسن ٬، هذا هو مستوى علماء السيد أ هو مستوى أعداء

 ٬، ا يتكلمونمر إال عندههو أقوى سالحهم ٬، هذا هو جهلهم املستور والذي ال يظ
ن ا على السكوت ٬، هذه هي سفسطتهم ومغالطتهم اليت يواجهووولذلك فقد أدمن

  م السيد أمحد احلسن وغداً اإلمام املهدي (ع) !!´ا اليو
ـاً     ـم متام ـة ؟!! فه فهل تقنع لنفسك مبثل هؤالء قادة جتتاز ´م الظلمات احلالك

ال عنهم نبي اهللا عيسى (ع)    كعلماء بين إسرائيل الذين  وهم .  ( :  ق اترآ
ا       ود أعمى يسقطان آالهم هم عميان قادة عميان . وإن آان أعمى يق

   .) حفرةفي 
ع ف     وقال (ع) :  تم آحجر وق م نهر   (الويل لكم يا علماء السوء ان ي ف

    .)الزرع إلىون الماء يخلص آرفال انتم تشربون وال تت
اه :   ا    ( وقال (ع) ما معن م ي ل لك اء السو  الوي ى آرسي     ءعلم تم عل ان

     .موسى جالسون وتقولون ما ال تفعلون)



ا م  وقال م ي ل لك و:(الوي ريعة و علم راؤن  الش يون الم أآلونالفريس  ت
وت  لبي د  األرام ينالكم اش الة س ون الص م تطيل رون انك تم تظه وان

ـهم.  ...وخاطبهم. )....القادة العميان. أيهاالعقاب. والويل لكم   ...وخاطب
 النفور والتكذيب واالستهزاء و إالوخاطبهم عيسى (ع) ونصح هلم فلم جيد منهم 

 تبـديال)  ا ولـن جتـد لسـنة    مـن قبـل  يف الـذين خلـوا    (سـنة ا االفتراء 
   .62األحزاب 

لترآبن أمتي سنة بني  انه قال: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وعن 
براً    ل ش ل بالنع ذو النع ذة وح ذة بالق ذو الق رائيل ح ًا إس بر وذراع  بش

  .113ص  1االحتجاج ج  )بباع  بذراع وباعًا
    
   

  رابعةالوقفة ال
ـى  اإلشكاالت للرد علىالوقفة الرابعة  ـاظم   اليت أشكل ´ا حسن النجفي عل ن

  ٬، وأجعلها على شكل نقاط:العقيلي واألستاذ ضياء الزيدي
  

ـا   54النقطة األوىل : قال حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن ص مشكالً على م
 ما نصـه : (أنـتم موعـودون    22ـ  21: ( جاء في الصفحة ورد يف كتاب البالغ املبني 

  بمهديين يأتون قبلل قيام اإلمام المهدي (ع) ).
أن المهديين بعد  5ليس لدي تعليق على هذا النص سوى شيء واحد إال وهو، ألم تقلل في ص

اإلمام المهدي (ع) وهذا النص ( فذلك أثنا عشر إماماً ثم يكون من بعده أثنا عشر مهـدياً ).  
  ذه كالحالل المعتزليه بين القبلل والبعد؟فمن هو الصحيح يا ترى ؟. القبليه أم البعديه أم ه



    انتهى كالم حسن النجفي.اكتفي بهذا القدر) 
  

  ويرد عليه:
نسخة البالغ املبني لريوا بأعينهم ويتأكدوا  إىلوأنا أكتفي بإرجاع القراء املنصفني 

   هل الكلمة ( مبهديني ) أم ( مبمهدين ) ؟!!!!
ـراءة  ليتأكدوا من ان حسن النجفي قد أعماه احلق د واحلسد حىت بات ال جييد الق

ـم   وال مييز بني املمهدين واملهديني!!! وإذا كان قد تعمد هذا اخللط فاملصيبة أعظ
  كما قال الشاعر:!!!

   فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة              وان كنت تدري فاملصيبة أعظم
  والسالم.

  
  

ـا    63ن صقال حسن النجفي يف كتابه الرد احلس النقطة الثانية: ـى م مشكالً عل
يحكم بعد اإلمام المهدي (ع) أثني عشـر   : ( المقدمة الثانية :ورد يف كتاب الرد احلاسم

مهدياً من ذريته وأن أولهم له ثالث أسامي أحدها أحمد وتصفه الروايـة اآلتيـة بأنـه أولل    
ونصرته في المؤمنين وهذه األولوية في األيمان البد أن تكون في تصديق اإلمام المهدي (ع) 

بعد قيام اإلمام المهدي وليس قبله كما  يإال لو كان هذا الولد يأتوأولل ظهوره وقبلل كلل أحد. 
يقوله البعض فأنه ال يصدق عليه أولل المؤمنين ألن قبله عدد غير قليلل قد آمنوا باهللا وباإلمام 

  المهدي (ع) ).



ين تعني األولوية اإليمانية، ثم في أولل المؤمن هذا النص فيه تعارض، فتارة يقولل أن األولوية
ؤمنين يعني أولل مـن  أي أن هذا الذي هو أولل الميقولل أن هذه األولوية هي أولوية الوجود 

  انتهى. يصدق ويؤمن به )
  

  ويرد عليه:
ـد  فإ!!! اين أكاد ال أصدق ان حسن النجفي جاداً يف كالمه  ن جهله ال يقف عن

ـداً   ؟!ه حد معني !! فرببكم أين التعارض الذي يدعي تعالوا معي وتأملوا النص جي
  فاين قلت : 

ـام    ـديق اإلم (...بأنه أول املؤمنني وهذه األولوية يف األميان البد أن تكون يف تص
ـأيت   املهدي (ع) ونصرته يف أول ظهوره وقبل كل أحد. وإال لو كان هذا الولد ي

ـدق   ـه أول  بعد قيام اإلمام املهدي وليس قبله كما يقوله البعض فأنه ال يص علي
  املؤمنني ألن قبله عدد غري قليل قد آمنوا باهللا وباإلمام املهدي (ع) ).

ـه  مامتستلزم وجود ابن اإل اإلميانة يف فاألولوي ـه   املهدي (ع) قبل قيام أبي ٬، ألن
ـارض     فإذا كانت ٬، كيف يتصور إميانه وهو مل يولد بعد ـان تع ـة يف اإلمي األولوي

ـ   الوجود ـدم!!! أي ان  فيج ٬، ـ حسب تفكري حسن   ب ان تكون موافقة للع
املؤمنني قبله وهو ما زال يف صلب أبيه!! هذه هي عبقرية حسن  يسبق  الشخص

     .النجفي وأمثاله٬، فهو ال يرى الشمس يف وضح النهار ويصف الناس بالعمى
ـا ان  فعلي بن أيب طالب ( ع) هو أول املؤمنني بنبوة الرسول حممد (ص) ٬،فإذا قلن

يكون مولوداً قبل اعالن رسالة الرسول (ص)٬، فهذا القول يعترب  ذلك يستلزم ان
  تعارضاً حسب نظرية حسن النجفي !!!



ـلب  نتخلص من التعارض البد أن نقول ا ولكي ن اإلمام علي (ع) ما زال يف ص
ـؤمنني    ـو أول امل أيب طالب عندما أعلن الرسول (ص) رسالته ٬، ورغم ذلك فه

  بالرسالة !!!!!
ـه    فاملوازين كلها م ـى أمثال ـه وعل ول  قلوبة عند حسن النجفي ٬، وانطبق علي ق

ان :     الرس ك     (......ول محمد (ص) في وصف آخر الزم وشر من ذل
ًا)  آيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرًا ر     والمنكر معروف ال أمي ا ق أو آم

اً  اإلسالمولبس  المؤمنين (ع): ( ـة ج  )  لبس الفرو مقلوب  1{ج البالغ
  .209ص 

  
  الثة:النقطة الث 
ـاب   68قال حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن ص  مشكالً على ما ورد يف كت

  ما نصه: 24. جاء في الصفحة 4 : (قاصمالرد ال

  (( وأصبح كدودة القز))
أن دودة القز تسـمى عـذراء (   أقولل ال حولل وال قوة إال باهللا العلي العظيم . ولكن هلل تعلم 

تصبح بعد ذلك فراشة جميلة فجملت نفسـها ونفعـت   داخلل شرنقة ) قد لفت نفسها بالحرير ل

  .انتهى كالم حسن النجفي غيرها فأردت أن تذم فمدحت )
  

  ويرد عليه:
وهنا حسن النجفي يقول بأن من استعمل هذا املثل للذم فهو خمطئ وأراد أن يذم 

  ٬، وهو بذلك يفتقر للحكمة.فمدح 



احلريص على يف ذم الباقر(ع)  مواكتفي يف الرد عليه : بأن هذا املثل استعمله اإلما
  ٬، فهل هو أيضاً أراد أن يذم فمدح وحاشاه ؟!!! الدنيا

ه السالم      ر ( علي عن أبي عبد اهللا ( عليه السالم ) قال : قال أبو جعف
: مثل الحريص على الدنيا آمثل دودة القز ، آلما ازدادت على نفسها  

  .134ص  2ج ايف الك ) آان أبعد لها من الخروج حتى تموت غمًا لفًا
ـذا  وقال العالمة اØلسي معلقاً على هذا احلديث: (  بيان : كمثل دودة القز " ه

  من أحسن التمثيالت للدنيا ٬، وقد أنشد بعضهم فيه :
ـأمل تر أن املرء طول حيات   حريص على ما ال يزال يناسجه   *     ه ـ

  ناسجه  فيهلك غما وسط ما هو   *      كدود كدود القز ينسج دائماً
   .23ص  70ج  حبار األنوار 

وال أعلق أكثر من ذلك ٬، ولكن أرجو أن يكون ذلك درساً نافعاً حلسن النجفي ٬، 
  مرة أخرى ويقصد اهليجاء بغري سالح .حىت ال يورط نفسه 

   
  النقطة الرابعة:

ـاب   71قال حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن ص  مشكالً على ما ورد يف كت
  ما نصه : 12جاء في الصفحة  : (الرد القاصم

  (( فتوى سماحة آية اهللا العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) )).
أعجب لهذا األسلوب فبعد أن قرأت عزيزي القارئ وعزيزي الشيخ ناظم ما سطرته أنت ومن 

التقليد العظام ( معك من األنصار من عبارات نابية ضد السيد السيستاني وغيره من المراجع 
لى اهللا مقاماتهم )، تنعت اإلمام ـ يقصد السيستاني!ـ نعتاً يتعارض تمام التعـارض مـع    أع

أمـوالل  آية اهللا تأكلل  أنأفكاركم ، فكيف يكون السيد السيستاني ( دام ظله ) ( آية اهللا ؟ وهلل 



أهذه هي آية اهللا العظمى ؟ فـإذا كـان ممـن     اليتامى والمساكين واألراملل ؟......إلى قوله:
عليها ، فهلل من المعقولل أن آية  اعتراضوه بهذه الصفات فآية اهللا تفعلل ما تشاء وال وصفتم

رمات اهللا ، اهللا تخطأ ؟ أو ان وصفه بآية اهللا العظمى تجني على اهللا ورسوله وخرق سافر لح
كيف يسمى شخص أنتهك الحرمات وسرق أموالل اليتامى واألراملل وتكرش من األكلل ما لـذ  

ألمريكان وغيرها من الصفات الذميمة ؟ هلل يجوز أن تمنح إنساناً صفة وتصادق مع اوطاب 
آية اهللا العظمى وما لهذه الصفة من عظمة ؟ فأنت مخير بين أمرين أمـا أن تـرفض هـذه    

وتنتزعها منه حتى تكون أعمالكم وأقوالكم ورداً واحداً ، وأما أن تـرفض  الصفة على السيد 

   م حسن النجفي .انتهى كال... ) كلل هذه االتهامات .
  

  ويرد عليه:
  

سيتبني لكم و أرعد حسن النجفي وأطال وأعرض ٬،زجمر و لقد مسعتم كيفأوالً : 
  أنه كمن ينفخ يف جراب مثقوب !!!

ـذا   فقول : ( فتوى مساحة آية اهللا العظمى السيد علي السيستاين (دام ظله) ٬، ه
أصدره مركز البحوث املقطع ليس من كالم ناظم العقيلي بل هو نص البيان الذي 

ـة  ـي ال   العقائدية دفاعاً عن فتوى السيد السيستاين ٬، وقد أنزلناه نصاً لألمان ولك
  نتهم بتغيري الكالم .

ـك  17ـ  15ص وبإمكان أي أحد مراجعة كتاب الرد القاصم ٬،  للتأكد من ذل
وليتبني لكم أن حسن النجفي فعالً قد أعماه احلقد والتعصب األعمى ضد السيد 

٬، فأصبح يقرأ ذيل الكالم ويترك صدره ٬، ظناً منه بأنه باستعجاله هذا سن أمحد احل
  يستطيع إطفاء نور السيد أمحد احلسن !!!



يريدون أن يطفئـوا �ـور ا بـأفواههم ويـأبى ا إال أن     ( قال ا تعاىل : 
  .32توبة ال ) يتم �وره ولو كره الكافرون

ـي  وأنا أعلم أن هذا املوقف حمرج وخمجل جداً ٬، وال  وصعب على حسن النجف
يف هكذا حال ٬، بل أمتىن التوفيق واهلداية للجميع وال تتصوروا  اًأمتىن أن أرى أحد

ان كالمي هذا جمرد حرب على ورق ٬، ال واهللا ٬، فقد تعلمنا من السيد أمحد احلسن 
أن نتمىن اهلداية لكل الناس ألن دعوة اإلمام املهدي (ع) عاملية ال ختص قوم دون 

  قوم ٬، وتعلمنا منه أيضاً أن ال حنب إال يف اهللا وأن ال نبغض إال يف اهللا.
ـن   ولكن هذه هي حكمة اهللا تعاىل أىب إال أن يفضح أعداء السيد أمحد احلسن م
أفواههم وجيعلهم خيطون عارهم بأيديهم ٬، ليكونوا لعنة على ألسن األجيال جيالً 

   وذريته الطاهرين (ع).بعد جيل ٬، كما فعل ذلك بأعداء أمري املؤمنني
ن ٬، فإ هذا اهلداية له وملن يقرأ كالمي ونسأل اهللا باب التوبة مفتوحاً ما زال ولكن

ـري   أرادوا كرامة تؤيد السيد أمحد احلسن ٬، فإن ما فعله اهللا حبسن النجفي هو خ
    . للسيد أمحد احلسن دليل ومؤيد

* يوم  األشهاداة الد�يا ويوم يقوم إ�ا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احليقال تعاىل: ( 
  .52ـ51غافر ) ال ينفع الظاملني معذرهتم وهلم اللعنة وهلم سوء الدار



وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلـوك أو خيرجـوك وميكـرون    وقال تعاىل: ( 
 وميكر ا وا خري املاكرين * وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قـد مسعنـا لـو �شـاء لقلنـا     

  .31ـ30نفالاأل األولني )مثل هذا إن هذا إال أساطري 

   
ـن     معي امث تعالو ثانياً: ـدى حس ـري ل أيها القراء لنقف على هذا االحنراف اخلط

ـذه  ….النجفي يف قوله: (  أهذه هي آية اهللا العظمى ؟ فإذا كان ممن وصفتموه ´
ـة اهللا  عليها ٬، فهل من املع اعتراضالصفات فآية اهللا تفعل ما تشاء وال  قول أن آي

  …. ). ختطأ ؟
وثانياً ان حسن النجفي يعتقد ان من وصفوه  أوالً تبني للقارئ بأننا مل نقل ذلك .

ـ ( آية اهللا العظمى ) معصوم ال خيطأ وال يزل وله أن يفعل ما يشاء وال حيق هم  ب
  ألحد أن يعترض عليه !!!!

وصياء غري األنبياء واأل و´ذا قد خالف األولني واآلخرين ٬، فلم يقل أحد بعصمة
ـى   الّأو من نصوا على عصمته ٬، فه يتفضل علينا ويتحفنا بالدليل الذي ينص عل

 قال تعاىل : ( قل هاتوا برها�كم إن كنتم صادقني )٬، عصمة آية اهللا املزعومة 

ـة  محأحب شيئاً أعشى بصره ٬، فالسيد أ من :٬، ولكن قد قيل د احلسن ثبت باألدل
مام املهدي ووصية ومنصوص عليه بوصية رسول اهللا (ص) القاطعة أنه رسول اإل

انه معصوم  موغريها من الروايات وشهد له ملكوت السماوات٬، وعندما قال لك
   ٬، فمن هو الذي يكيل مبكيالني ؟!! ألنه وصي أقمتم الدنيا ومل تقعدوها



ـ  ى مث انه مل ينقل لنا بأن هناك معصومون يتنازعون فيما بينهم ويتكلم أحدهم عل
  !!! بعضاًاآلخر بل يفسق بعضهم 

ـلطان ٬،    نعم قد أقنعتم بعض املساكني ´ذه املهزلة  ـن س ـا م اليت ما أنزل اهللا ´
ـا    ـد وم وحجرمت على عقوهلم واستحمرمتوهم ٬، فال تعترض وال تناقش وال تنتق
ـؤمنني   ـري امل  عليك إال أن تسمع فتطيع كما لو كنت مع رسول اهللا (ص) أو أم

وخترجوهم من هذه  املساكني٬،ن لكم أن ترق قلوبكم على هؤالء ٬، أما آ !!!!!(ع)
    الضاللة اليت تأكل الدنيا والدين ؟؟  

٬، ومل جند أحداً لقب  مث أن لقب ( آية اهللا العظمى ) لقب خاص بأمري املؤمنني (ع)
ال يف زمن األئمة (ع) وال يف زمن العلماء املتقدمني بل حىت املتأخرين إىل  به غريه
ـ ( آية اهللا العظمى )زمن ق  ريب ٬، فلم جند يف كتبهم أن أحداً منهم لقب نفسه ب

   ٬، واليكم الروايات اليت ختص هذه الصفة باألوصياء (ع) :
اح:  اء االفتت ي دع اء ف ي ( ...وج ى عل م صل عل رالله ؤمنين  أمي الم

ى   وأخيووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك  رسولك وحجتك عل
  .141ص  1إقبال األعمال ج  ). .. خلقك وآيتك الكبرى

ادق (ع) :   ام الص ن اإلم ي  ( ...  وع ه ف اً   أموجعلت ديك علي اب ل  الكت
ذي ، وجعلته آية لنبيك وآية من آياتك الكبرى ، والنبأ العظيم  حكيمًا  ال

وم     الذيالعظيم  أهم فيه مختلفون ، والنب ه ي هم عنه معرضون ، وعن
  .286ص  2 إقبال األعمال ج ) ... القيامة مسؤولون

ول اهللا         و ه السالم عن ق د اهللا علي ا عب ال : سألت أب عن داود الرقي ق
ال      ون " ق وم ال يؤمن تبارك وتعالى : " وما تغني اآليات والنذر عن ق



ـايف   )عليهم السالم  األنبياء، والنذر هم  األئمةاآليات هم  ( :  1ج الك
  .207ص 
ول اهللا عز وجل :     و ا    عن أبي جعفر عليه السالم في ق ذبوا بآياتن " آ

  .207ص  1الكايف ج  آلهم . األوصياءآلها " يعني 
ه : جعلت       و ال : قلت ل ه السالم ق عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر علي

ة " عم يتساءلون عن        ذه اآلي فداك إن الشيعة يسألونك عن تفسير ه
ذلك إلي إن شئت أخبرتهم وإن شئت لم اخبرهم  ( العظيم " قال : النبأ

ال :   ، ثم قال :  لكني أخبرك بتفسيرها ، قلت : " عم يتساءلون " ؟ ق
ؤمنين     ر الم ان أمي فقال : هي في أمير المؤمنين صلوات اهللا عليه ، آ

بر مني وال هللا من   صلوات اهللا عليه يقول : ما هللا عز وجل آية هي أآ
  .207ص  1الكايف ج  )أعظم مني  أنب
   

ـ ( آية اهللا العظمى )  أن يكون مساوياً ألمري املؤمنني (ع)  إمافالذي يلقب نفسه ب
ـ   هأو أفضل من ـفه    ـ والعياذ باهللا  ـن س وكالمها باطل بداهة وال يقول به إال م

   نفسه ٬، فيتعني أن أمري املؤمنني (ع) هو اآلية العظمى ال غري .
eـاىل   مث ان آيات اهللا تعاىل جيب أن ال يعي ـل ان اهللا تع نها أحد غريه سبحانه ٬، فه

eغض النظر عن كل بو هم بأ{م آياته أم اتبعوا الظن أم أعجبهم ذلك ؟أخربهم وعين
ـا  ف شيء ليأتونا بربهان ان كانوا صادقني ٬، أمل يزعموا أ{م أصحاب الدليل أين م

  ؟!! مال مييلون
وال يقولوا بأن كل خلق يعترب آية من آيات اهللا تعاىل. فإن ذلك صحيح ٬، ولكنهم 

ـب يف  ال يطلقون هذه الصفة ´ذا اللح اظ ٬، بل يطلقو{ا على من بلغ أعلى املرات



ـ وإذا أردت أن تتأكد أيها القارئ ٬، فاذهب أنت  ـ على زعمهم  العلم والتقوى 
مكاتبهم ٬، ونادß صديقك على مسمع منهم : السالم عليك يا  إىلوأحد أصدقائك 

ـوز ان    ـل جي آية اهللا العظمى. فهل سيقبلون ذلك منك ؟ أو اسأهلم وقل هلم : ه
ـذي    سمي الفالح ن ـاظ ال ـنفس اللح والراعي واملهندس و... بآية اهللا العظمى ب

ـواب    ؟ ماذا تتوقع أن يكون اجلواب ؟؟ به بذلكتسمون أنفسكم  ـن ان اجل أظ
ـاء وال   واضح وخصوصاً إذا الحظتم قول حسن النجفي : ( فآية اهللا تفعل ما تش

  اعتراض عليها ٬، فهل من املعقول أن آية اهللا ختطأ ؟ ).

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضـب أجتـادلو�ين يف   ال ا عز وجل : ( ق
أمساء مسيتموها أ�تم وآباؤكم مـا �ـزل ا هبـا مـن سـلطان فـا�تظروا إ�ـي معكـم         

   .71عراف األ ) من املنتظرين

ما تعبدون من دو�ه إال أمساء مسيتموها أ�ـتم وآبـاؤكم مـا أ�ـزل ا     وقال تعاىل: ( 
إن احلكــم إال  أمــر أال تعبــدوا إال إيــاه ذلــك الــدين القــيم هبــا مــن ســلطان 

  .40يوسف  )ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

إن هي إال أمساء مسيتموها أ�تم وآباءكم ما أ�ـزل ا هبـا مـن    وقال تعاىل : (  
ولقـد جـاءهم مـن     األ�فسسلطان إن يتبعون إال الظن وما هتوى 

   .23نجم ال ) رهبم اهلدى



   
  اخلامسة: النقطة 
ـاب   73قال حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن ص  مشكالً على ما ورد يف كت

  ما هذا نصه : 28 : ( جاء في الصفحة الرد القاصم

قطعية الداللة غير قطعي الداللة واإلجماع على أنه ال يجوز العملل بالرواية إال إذا كانت ((فأنه 
  أي أن لها وجهاً واحداً ال تحتملل غيره ))

مفاهيم علم الحديث ليس لها عالقة ال من بعيد وال مـن   ... إن الداللة القطعية لمفهوم من...
وإنما القطعية وعدم القطعية هي السند فإذا كان السند قطعي الصدور  الرواية،قريب بمضمون 

     انتهى كالم حسن النجفي . قطعي الصدور كالمتواتر.... )نسميه 
   
  ويرد عليه: 

ـن   حسن النجفي الالظاهر ان جهل  يقف عند حد ٬، فهو يدعي املعرفة يف كثري م
 . ولكناملنطق ٬، األصول ٬، الدراية ٬، الرجال العربية ٬، ٬،األخالق ٬، العقائد العلوم :
بل جهله يف بعض املوارد يكاد ال يصدق !!  منها٬،الشديد مل حيسن واحدة لألسف 

  .)صنايع والبخت ضايع سبع( ويصدق عليه املثل الشعيب : 
ـور     ـن األم ـذه م فأنا ليس من علماء الدراية أو الرجال أو األصول ٬، ولكن ه

الرد  الواضحة اجللية ٬،اليت هي من الدراسات البدائية ٬، ولعل الكثري سيلومين على
ونصرة  على هكذا جهاالت بديهية اخلطأ ٬، ولكن ما احليلة فالبد من فضح الباطل

  احلق ٬، أو كما قال الشاعر :
   لكن سيد قومه املتغايب    *    يد يف قومه ليس الغيب بس



  وقال آخر : 
    مل يفز باحلمد إال من غفل      *        وتغافل عن أمور أنه 

٬، فأقول : كيف ..كيف .. كيف تزعم ان فسأتغافل مع حسن النجفي إىل النهاية
حمتوية فالبد ان تكون الرواية  الداللة القطعية ليس هلا عالقة مبضمون الرواية ؟!!

معانè ٬، وداللة األلفاظ على معانيها املرادة عند  تدل على وهذه األلفاظ على ألفاظ
  :االستعمال

 كما إذا كان اللفظ قد استعمل للداللة على عدة معان تارة تكون ظنية الداللة ـ
كلفظ (عني) فهو مشترك بني عدة معانè ( العني الباصرة ٬، عني ملاء ٬، عني الشمس 

حصة معينة  تورد هذا اللفظ يف كالم معني ونصبت قرينة على اراد ... ) ٬، فإذا
ـذب  من املعىن ٬، كان اللفظ قطعي الداللة  ٬، كقولك : ( شربت من عني ماؤها ع

ـربت )   وبارد ) فاملراد من لفظ ( عني ) يف هذه اجلملة هي عني املاء ٬، بقرينة ( ش
لى عني املاء ٬، فال ميكن وهي قرائن ال تنطبق إال ع و( ماؤها ) و ( عذب وبارد )

ان تقول شربت من عني البصر وماؤها عذب وبارد وال من عني الشمس كذلك 
!!  

ـني   قلت:وأما إذا  ( رأيت عيناً ) فال ندري هل هي عني البصر أم عني ماء أم ع
الشمس ؟ فتكون داللة لفظ ( عني )على كل واحدة من هذه املعاين داللة ظنية ال 

  املخصصة.ة قطعية لفقدان القرين
ـة أم ال ٬،    ـ وتارة تكون األلفاظ قطعية الداللة على معانيها سواء ـت بقرين حف

ـ كما   كلفظ ( حيوان ) فانه لفظ خمتص باجلسم احلساس النامي املتحرك باإلرادة 
ـ  ـظ (    يعرفه املناطقة  ـة لف وال يطلق على غريه . أو كالنصوص الشرعية كدالل



ـة   على احللية  ) و ( أحلê ٬،م ) على احلرمةرِّح� ـاظ ذات الدالل ٬، وغريها من األلف
  القطعية على معانيها .

ـة    ـات ظني فعلى الفكر اجلديد حلسن النجفي تكون كل اآليات القرآنية والرواي
  الداللة !!ألن القطع واليقني لدى النجفي يف السند فقط بقوله : 

الصدور نسميه ( وإمنا القطعية وعدم القطعية هي السند فإذا كان السند قطعي   
  .قطعي الصدور كاملتواتر )

ـنت     ـا م ـط ٬، وأم و ( إمنا ) تفيد احلصر ٬، أي حصر الداللة القطعية يف السند فق
  الرواية ٬، مضمون الرواية ٬، مفردات الرواية ٬، فال داللة قطعية فيها !!!

هذا الكالم رمبا ختفى مصيبته على عامة الناس وأما أهل االختصاص ´ذه العلوم ٬، 
ـن  فال  أدري هل يضحكون أم يبكون من هذه الفضيحة العلمية اليت ابتدعها حس

  النجفي . 
ـق    ـم املنط وال أدري هل ميكن ان ختفى هكذا أمور عن شخص يدعي املعرفة بعل
ـث   واألصول والدراية وقد بالغ يف الترويج هلا واالعتماد عليها  ٬، أمل يدرس مبح

أمل .. أمل ..  حث القطع يف األصول ؟!الداللة يف أول منطق املظفر ؟! أمل يدرس مب
  هل هذه هي زبدة دراسته ؟ وهللا يف خلقه شؤون .

ـني   سردت هذا الكالم املبسط إللزام النجفي مبا يلزم به نفسه ٬، وليفتضح جبهله ب
  . ليهم ٬، فهذه النبلة من تلك الكنانةحزبه وليكن عاراً ع

ـن  وسأتغاىب أكثر مع حسن النجفي وأذكر له بعض كلمات ا لعلماء اليت يعرف م
غاية  ٬، بل خالهلا ان الداللة القطعية هي أيضاً يف مضمون الرواية ال يف السند فقط

               : السند القطع يف الصدور وال عالقة له بداللة احلديث



   
ومع مجيع ذلك ٬، صرحوا بوجوب كون اخلرب الواحد قطعي ( الوحيد البهبهاين : 

ـني  ص الكتاب به ٬، حىت حيصل التعالداللة ٬، حىت يصح ختصي ادل والتقاوم بينه وب
  .206الوحيد البهبهاين  ص   قهيةالرسائل الف )الكتاب 

  
وبتقرير آخر : وهو أن عام الكتاب ٬، وإن كان قطعي النقل ( ابن الشهيد الثاين : 

ـة ٬،   ٬، لكنه ظين الداللة وخاص اخلرب ٬، وإن كان ظين النقل ٬، لكنه قطعي الدالل
ـع  فصار لك ل قوة من وجه وضعف من وجه ٬، فتساويا ٬، فتعارضا . فوجب اجلم

  .141بن الشهيد الثاين ص ال املعامل ) بينهما
  

واخلاص يكون قرينة على عدم إرادة ظهور العام ٬، ( الشيخ حممد علي الكاظمي : 
فانه قطعي الداللة ٬، وكونه ظين السند ال مينع عن قرينيته ٬، الن املفروض . أنه قام 

ـوع    بسنده٬،ليل القطعي على التعبد الد ـا ملوض فيكون التعبد بسند اخلاص رافع
مد علي الكاظمي لشيخ حمل فوائد األصول ) أصالة الظهور يف طرف العام حقيقة

  .723ص  4ج 
  

إال أنه ظين  الداللة٬،واخلاص املبحوث عنه يف املقام وإن كان قطعي (  أيضا:وقال 
  .723ص  4علي الكاظمي ج لشيخ حممد ول لفوائد األص )السند 

  



ومنه  الداللة.أي قطعي  نص٬،منه ما هو  ):مث ( احملكم (  املظفر:الشيخ حممد رضا 
ـل    الظواهر.ما هو ظاهر تتوقف حجيته على القول حبجية  ـن مل يق ومن الناس م

ـخاً  حجة.وان كانت الظواهر  خاصة٬،حبجية ظاهرة  ـوخاً  مث ان فيه ناس ٬،  ومنس
ـي     ومبيناً ٬، وجممالً ومقيداً قا٬ً، ومطل وخاصاً وعاماً ـه قطع ـك ال جيعل . وكل ذل

  .47ص  2يخ حممد رضا املظفر ج لشلأصول الفقه  ) الداللة يف كثري من آياته
ـات  ( وقال أيضاً :  متهيد : ال خيفى ان من يستدل على حجية خرب الواحد باآلي

ما يدعيه ا{ا  ىأقصالكرمية ال يدعى بأ{ا نص قطعي الداللة على املطلوب ٬، وإمنا 
  .65ص  2لشيخ حممد رضا املظفر ج لأصول الفقه  ) ظاهرة فيه

  
ـاص   ( السيد حممد صادق الروحاين :  ـون اخل إذا عرفت ذلك فنقول انه قد يك

ـند   ظينالسند والداللة ٬، وقد يكون  ظينقطعي السند والداللة ٬، وقد يكون  الس
ـل   امأقس أربعةقطعي الداللة ٬، وقد يكون بالعكس ٬، فهذه  البد من البحث يف ك

  .322ص  4لسيد حممد صادق الروحاين ج لزبدة األصول  ) قسم منها
   

  
  

  النقطة اخلامسة:
ـا ورد يف   75ـ74قال حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن ص  مشكالً على م

  ما هذا نصه : 28: ( جاء في الصفحة كتاب الرد القاصم 

  تابه ( تاريخ ما بعد الظهور ) حيث قالل : أشار السيد الشهيد الصدر إلى ذلك في ك ( 



عدد غير قليلل مـن النـاس    –طبقا للتصور اإلمامي لفكرة المهدي (ع)  –( هناك في العالم 
يعرف المهدي بشخصيته وال يحتاج إلى إقامة المعجزة للتعرف عليه ألنه رآه خـاللل غيبتـه   

ألفراد المخلصين من الدرجة (ع) مرة أو مرات . وهم كلل األفراد من الدرجة األولى وبعض ا
 نخاللل غيبته وسيكونو –بشكلل أو بآخر  –وقد كان هؤالء هم وسائله إلى الناس … الثانية 

لنا بأنفسهم رادة الحق والعدلل واللسان الناطق والسيف الضارب بين يدي قائدهم المهدي (ع) 
ـ   –بغض النظر عن أي شيء آخر  فمن الممكن  ادق فـي  أن يكون هؤالء هم الشـاهد الص

صدقه وعظمـة أهدافـه   وتعريف قائدهم إلى الناس ، ريثما يثبت من مجموع أعماله وأقواله 
 . 234ومعه ال حاجة إلى إقامة المعجزة ) ما بعد الظهور ص

 
لقد حدد السيد الصدر (قدس) في هذا النص شخصية اإلمام المهدي (ع) وهـذه الشخصـية   

م بعلمهم بعصمتهم وكلل ما يتصلل بالمعصوم (ع) (ع) بأخالقهمثلها مثلل من سبقها من األئمة 
فقوله (من الناس من يعرف المهدي بشخصيته )، يعني ال بشخصه وإنما بما يحملل المهـدي  

فهو يعرف هذه الصفات حتى إذا جاء عشرة أشـخاص  (ع) من قيم وأفكار وعصمة وعظمة 
هذه الشخصية مـن   وكلل واحد منهم يدعي أنه المهدي (ع) فهؤالء الناس الذين اطلعوا على

خاللل صفاتها سيقولون أن هذا هو اإلمام (ع) التصافه بالصفات التي عرفناها عنه وأما غيره 
  فإنه كذاب ومدعي افتراء .

أما كلمة رآه فإنها تحتملل الفعلل القلبي ، فإن الفعلل رأى من أفعالل القلوب فال يدلل على الرؤية 
) وحتى كلمة مـرة أو مـرات   رآه نزلة أخرى ( ولقد  الجسمانية ( ما كذب الفؤاد ما رأى )

يكون قد حضر اإلمام (ع) حضوراً قلبياً عند هؤالء النـاس ،  أيضاً تعني الرؤية القلبية ، فقد 
ثم إذا علمنا أن الحضور القلبي أعظم من الحضور البصري ( إنما ال تعمى األبصـار ولكـن   

مرات فال يمكن أن نقولل الحضـور  تعمى القلوب التي في الصدور ) والحضور القلبي مرة أو 

  .انتهى ) الجسماني فقط
  

  



  ويرد عليه:
ـده أن   ان حسن النجفي كعادته يريد أن  يستر عني الشمس بغربال؟! فاملهم عن

ـك    ـان ذل يشكل على السيد أمحد احلسن وأنصاره مهما كلف األمر حىت لو ك
  وخمالفة أوضح األمور!!بقلب احلقائق 

طبقا للتصور اإلمامي لفكرة  –( هناك يف العامل ره) : يفسر قول الشهيد الصدر (ف
ـاج إىل   –املهدي (ع)  عدد غري قليل من الناس يعرف املهدي بشخصيته وال حيت

) يقول : ان إقامة املعجزة للتعرف عليه ألنه رآه خالل غيبته (ع) مرة أو مرات 
  بالعني !!!!!بالقلب وليس  يتكلم عنها السيد الصدر هي الرؤيةهذه الرؤية  اليت 

ـريش   وال تستغرب أيها القارئ من هذا التأويل الف ـأويالت ق احش ٬، فهذه هي ت
ـة    اإلمام املهدي ورسله ضد الزمانآخر  ـاجزين يف مواجه ٬، هذا هو سالح الع

  !!!!سالح احلق 
لنجفي يقول ان فعل (رأى) من أفعال لقلوب فال يدل إال على الرؤية افهنا حسن 

  خرى وقع فيها أكرب وأدهى من سابقا©ا .القلبية!! وهذه حفرة أ
ـال     فقوله: ـن أفع ـل رأى م ( أما كلمة رآه فإ{ا حتتمل الفعل القليب ٬، فإن الفع

  .القلوب فال يدل على الرؤية اجلسمانية )
ـط    فهنا حسن النجفي اما انه فعالً جيهل حاالت الفعل (رأى ) واما انه تعمد خل

  االحتماالن طامة كربى !! األمور ليحقق هدفه بأي طريقة ٬، وكال
  : منها والظاهر انه جيهل ان للفعل ( رأى ) عدة حاالت

  



ـن   ـ رأى: العلمية ( القلبية ) اليت هي من أخوات ظن واليت 1 ـر م تنصب أكث
أرى السعادة يف نصرة  ٬، وتأيت مبعىن : علم أو عرف أو ما شابه . حنو : ( مفعول
ـ ( رأى احلق٬، ولذلك عربوا عنها  أي أعلم أو أعرف السعادة يف نصرة احلق ) ب

  العلمية ) أي اليت تؤدي معىن العلم واملعرفة .
ـيء   2 ـرت الش ـ رأى: البصرية اليت تنصب مفعوالً واحداً واليت هي مبعىن أبص

ـها  (  حنو: ٬،اØسمأو  املادي رأيت القمر مكتمالً ) أي أبصرته ٬، ولذلك عربوا عن
ـ ( رأى البصرية )   األجسام .بري عن رؤية وتستعمل فقط للتع ب

وهنا تشابه البقر على حسن النجفي فظن ان الفعل (رأى) ال تأيت إال قلبية ٬،وعلى 
أو ان نسأل كل  عربية النجفي ال ميكن ألحد أن يقول : رأيت بعيين كذا وكذا !!

  أحد يقول : رأيت .  فنقول له : رأيت بقلبك أم بعينك؟!!!!

ديهم ال تصل إليه �كرهم وأوجس منهم خيفة قالوا ال أي رأى فلما( ويف قوله تعاىل :  
   . 70هود  ) ختف إ�ا أرسلنا إىل قوم لوط

ـه !! ألن  ) رأى( فعلى رأي النجفي يكون نيب اهللا إبراهيم رأى ضيفه بقلبه ال بعين
  على قول النجفي من أفعال القلوب فقط!!

كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إ�ه من ويف قوله تعاىل : (    
  يوسف  ) إن كيدكن عظيم

  يكون فرعون مصر قد رأى قميص يوسف بقلبه ال بعينه !! لنفس العلة . 



ـة ال   فيها  من اآليات والروايات كلما وردوغريها  ـة قلبي الفعل (رأى) فهي رؤي
ـ !!! ـ على املذهب اجلديد حلسن النجفي    بصرية 

 الرؤية العلمية مييز بنيلتورغم كل ما ذكرته ٬، سأذكر بعض كلمات العلماء يف ا
ـره     ـن فك ـع ع ( القلبية ) وبني الرؤية البصرية ٬، عسى أن يقنع النجفي ويتراج

  اجلديد!!
   

ـا  السيد الطباطبائي قال يف تفسريه : (  أن   أوال   والذي حتصل من سابق حبثن
ـت إىل   الرؤية البصرية سواء كانت على هذه الصفة اليت هي عليها اليوم أو حتول

ـها  أي صفة أ خرى هي معها مادية طبيعية متعلقة بقدر وشكل ولون وضوء تعمل
ـرة   ـري   )أداة مادية طبيعية فإ{ا مستحيلة التعلق باهللا سبحانه يف الدنيا واآلخ تفس

  .257ص  8لسيد الطباطبائي ج لامليزان 
  
ـة    ثانيا    قال أيضاً : (و ـة أن قوله تعاىل : " رب أرين أنظر إليك " اآلي  أجنبي

ـالم  أصال ع ن الرؤية البصرية احلسية إثباتا ونفيا وسؤاال وجوابا ٬، وإمنا يدور الك
ـه يف   فيها مدار الرؤية باملعىن اآلخر الذي هو رؤية القلب حبسب ما اصطلح علي

  .257ص  8لسيد الطباطبائي ج لتفسري امليزان  )الروايات 
ظالله عن  ايتفيؤ يءشقوله تعاىل : " أو مل يروا إىل ما خلق اهللا من وقال أيضاً : ( 

ـر   اليمني والشمائل سجدا هللا وهم داخرون " املراد بالرؤية الرؤية البصرية والنظ
ـر إىل    األشياءإىل  ياحلس ـات النظ ـام اجلسمانية الن املطلوب الف ذوات  األجس

  .264ص  21لسيد الطباطبائي ج ل تفسري امليزان)  االظالل



  
ـة  فإن الرؤي )أو نرى ربناوقال أيضاً : ( ( ة اليت كانوا يقصدو{ا بقوهلم هي الرؤي

ـيقني    ـني ال البصرية اليت تستلزم التجسم واملادية تعاىل عن ذلك ٬، وأما الرؤية بع
ـدونه     )وهي الرؤية القلبية فلم يكونوا ممن يفقه ذلك وعلى تقديره ما كانوا يقص

  .200ص   51لسيد الطباطبائي ج لتفسري امليزان 
ـا  ( راين : وقال حممد صاحل املازند  ( ومن األبصار رؤيته ) ألن الرؤية البصرية إمن

ـوس   ـيس مبحس  ) تتعلق باملبصرات اليت هي نوع من احملسوسات واهللا سبحانه ل
  .184ص  4شرح أصول الكايف ج 

  
ال ) من حيث   إال أتيتكما  يترانأ يله(إوقال هادي السبزواري : (     اآلم

ـن  اهلمزة للتقرير طلبا للعطوفة والرمحة ال ن محلها على معناها احلقيقي متعذر أو م
هو من احملسنات البديعة لنكتة الوله ولدهشته وا{ما بلغا  يباب جتاهل العارف الذ

ـاين   حدا ال يعرف الداعي املتحسر ´ما شيئا واجلملة املنفية يف موضع املفعول الث
شرح ) ة البصري رأىالعلمية وىف موضع احلال ان كان من  رأىلتراين ان كان من 

  .58ص  2ج  يلمال هادى السبزوارلاألمساء احلسىن 
  

طبقا للتصور  –( هناك يف العامل قول السيد الشهيد الصدر(ره) :  إىلواآلن نرجع 
ـيته   –اإلمامي لفكرة املهدي (ع)  عدد غري قليل من الناس يعرف املهدي بشخص

 ته (ع) مرة أو مراتوال حيتاج إىل إقامة املعجزة للتعرف عليه ألنه رآه خالل غيب
(.  



  ؟ قلبفقوله ( رآه ) هل هي رؤية بالعني أم بال
ـان   أقول: ان من له أدىن معرفة بعرف احملاورة يعلم يقيناً ان السيد الصدر (ره) ك

ذلك واضح كالشمس يف وضح النهار لوال التعصب يقصد الرؤية البصرية ٬، بل 
ـو أراد  أو الباطن وخصاملقيت ٬، فالسيد ال يتكلم بالرمزية  وصاً يف هذا املقام ٬، فل

ـ لصرح بذلك أو لنصب عليه    ـ كما يزعم النجفي  بكلمة (رآه) الرؤية القلبية 
  إليه٬، وال داعي هلذا التمويه ( وحاشاه).قرينة تصرف الذهن 

ـرة   –( هناك يف العامل مث ان قول السيد الصدر(ره) :  طبقا للتصور اإلمامي لفك
ـاد  ). أكرب دليل ع –املهدي (ع)  لى ارادة الرؤية البصرية ( بالعني ) ٬، ألن اعتق
مام املهدي (ع) بأنه حي غائب خبالف اعتقاد أبناء العامة فا{م يقولون اإلمامية باإل

بأنه يولد يف آخر الزمان . فعلى عقيدة الشيعة يصح رؤيته بالعني ٬، وأما على قول 
عن طريق الصفات الواردة  أبناء العامة فال يرى بالعني ألنه غري مولود ٬، بل يعرف

يف الروايات فقط ٬، أي رؤية قلبية كما يقول النجفي . ولذلك قال السيد الصدر 
) ٬،أي ان القول برؤية اإلمام املهدي  طبقا للتصور اإلمامي لفكرة املهدي (ع): ( 

وجوده حي يرزق قد غاب بالعني) ٬، يصح على عقيدة الشيعة ل(ع) رؤية بصرية (
دون البصرية ٬، ٬، وبعد هذا اتضح ان قول النجفي بالرؤية القلبية  عن دار الظاملني

٬، فال أدري ما  العامةتكلف واضح وقول بال دليل ٬، وهو أقرب إىل مذهب أبناء 
دهى القوم ؟! فهم ال يطيقون ان يسمعوا بأن شخصاً رأى اإلمام املهدي (ع) أو 

ـك يف ه(  :وكأن لسان حاهلم يقول يقول بأن قيامه قريب ٬، ـلك)!!   ل أي وادè س
      ستكتب شهاد©م ويسألون .

  



  
  النقطة السادسة:

ـا ورد يف   88 ـ 87صالنجفي يف كتابه الرد احلسن قال حسن   مشكالً على م
(والصـالة والسـالم علـى     :4في الصفحة  : ( قراءة جديدة يف رواية السمريكتاب 

  أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين األئمة والمهديين).
لق المسلم الشيعي هو اتباع أهلل البيت عليهم السالم في كلل حركاتهم وسكناتهم في إن من خ 

في السالم على النبي ( صلى اهللا عليه وآله)،  وبعد ذلك المداومة على  تاتهم في الزيارأدعي
(ع) هذا الخلق والبقاء عليه وعدم تغييره أو اإلضافة من نفسه، وال نعلم أحداً من أهلل البيـت 

  ) انتهى. بهذه التحية (والمهديين)، أفلم تكن هذه بدعة على أخالق أهلل البيت (ع)؟قد افتتح 
  

  ويرد عليه :
ـن   لو اتعظ النجفي بكالم ـا م ه وامتنع عن اخلوض يف البدع اليت ما أنزل اهللا ´

سلطان ٬، ألغنانا عن االنشغال برده ٬، ومشكلته انه كل شيء ال يعلمه يعتربه بدعة 
  قليل  العلم واملعرفة فكثرت برأيه البدع واالحنرافات !!واحنراف ٬، ومبا انه 

اً   ....: (وانطبق عليه متاماً وصف أمري املؤمنني (ع) ألهل آخر الزمان  ا عجب  في
وما لي ال أعجب من خطأ هذه الفرق على اختالف حججها في دينها ، 
ب وال    ون بغي ل وصي وال يؤمن دون بعم ي وال يقت ر نب ال يقتصون أث

روا  يعفون عن  عيب ، المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنك
ات        رى وثيق رى بع ا ي ا فيم ذ منه ه ، آخ ام نفس نهم إم رئ م ل ام وآ
الون        أ ، ال ين زدادوا إال خط ن ي ون بجور ول وأسباب محكمات فال يزال

ًا دًا تقرب زدادوا إال بع ن ي بعض  ول من اهللا عز وجل ، انس بعضهم ب
( صلى   األميوحشة مما ورث النبي وتصديق بعضهم لبعض آل ذلك 



وراً  ه ) ونف ه وآل ماوات    اهللا علي اطر الس ار ف ن أخب يهم م ا أدى إل مم
ة     واألرض أهل حسرات وآهوف شبهات وأهل عشوات وضاللة وريب

ر            ه ، غي د من يجهل أمون عن ه فهو م ى نفسه ورأي ه اهللا إل ، من وآل
د غ       ام ق ؤالء بأنع به ه ا أش ه ، فم ن ال يعرف د م تهم عن ا الم اب عنه

وم آيف      ا الي رعاؤها ووا أسفا من فعالت شيعتي من بعد قرب مودته
ل بعضها بعضاً       داً   يستذل بعدي بعضها بعضا وآيف يقت  ، المتشتة غ

ل حزب      األصلعن  ه ، آ ر جهت النازلة بالفرع ، المؤملة الفتح من غي
 8الكايف ج  ... ) منهم آخذ [ منه ] بغصن ، أينما مال الغصن مال معه

  .64ص 
ـم ان   فالنجفي يرى أن الصالة على املهديني من ذرية اإلمام املهدي بدعة ٬، وزع

  أهل البيت (ع) مل يفعلوا ذلك يف ابتداء حتيا©م .
  أقول:

صالة على املهديني من ان البدعة هي الزيادة أو النقصان يف الدين٬، فإذا ثبت أن ال
ـة   ليس زيادة يف الدين ٬، فس والدعاء هلم ذرية اإلمام (ع) ـتعملتها يف بداي واء اس

  .أو يف {ايته ٬، فكله مستحب وتعظيم لشعائر اهللا تعاىل وسطهالكالم أو يف 
ـم   والدليل على ان الصالة على املهديني من ذرية اإلمام املهدي (ع)  والدعاء هل

أدعية أهل روايات و هو ما ورد يف وأ{م أوصياء اإلمام املهدي (ع) ليس بدعة ٬،
      : والنص على إمامتهم بعد اإلمام املهدي (ع) الة عليهمالبيت (ع) من الص

ـد   ما جاء يف الدعاء املشهور املعترب عن اإلمام املهدي يف كيفية الصالة على حمم
فيقول (ع) : (( ... اللهم أعطه في نفسه   وآل حممد إىل أن يصل إىل نفسه 

دنيا      ع أهل ال ه وعدوه وجمي  وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامت
ك     ى ولي ما تقر به عينه وتسر به نفسه  ... إلى قوله (ع) : وصل عل



الهم          ي آج ارهم وزد ف ي أعم ّد ف ده وم ن ول ة م ده واألئم ووالة عه
ـي   وبلغهم أقصى آمالهم دنيا وآخرة ... ))  ـال   186صغيبة الطوس / مج

  .  301صاألسبوع 
 لإلمام المهدي في  –الصحيح  –وما جاء في دعاء اإلمام الرضا (ع) 

ه       ه وأمت ـَِده وذريت ه وول ي نفس ه ف م أعط ة : (( ... الله ر الغيب عص
ك            ه مل ع ل ه وتجم ه نفس ر ب ه وتس ه عين ر ب ا تق ه م ع رعيت وجمي
ة        ده واألئم ى والة عه م صل عل ول : الله المملكات آلها ... إلى ان يق

الهم وأعز نصرهم ... ))     ـاتيح   من بعده وبلغهم آمالهم وزد في آج مف
  .  116صاجلنان 
ر    ور ه ذآ ا (ع) وفي ام الرض ن اإلم اءًا ع ه دع ن بابوي ي ب وى عل

ى         ه معاشر أهل البيت : (( ... إل داوم ب ا ن المهديين (ع) قال : هذا م
ك      ان قال : اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويس وأخصص ولي
اتم         ين وخ ام المتق ده إم ي عه ره وول ووصي نبيك وأخا رسولك ووزي

د  ى سيدي شباب       الوصيين لخاتم النبيين محم ول وعل ه البت (ع) وأبنت
ديين    دين المه ة الراش ى األئم رين وعل ين واآلخ ن األول ة م ل الجن أه
لين      ة الفاض ررة األئم اء الب اء األتقي ى النقب يين وعل الفين الماض الس
ى    الباقين وعلى بقيتك في أرضك القائم بالحق في اليوم الموعود وعل

  . 403صفقه الرضا  )) الفاضلين المهديين األمناء الخزنة ....
ك     م آن لولي وعن الصادق (ع) قال في أحد األدعية المشهورة (( الله
القائم بأمرك محمد بن الحسن المهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة 
دا"       ا" وقائ ا" وحافظ اعة ولي ل س ي آ اعة وف ذه الس ي ه الم ف والس
ا طوال"   ه فيه ا" وتمتع ى تسكنه أرضك طوع دا" حت وناصرا" ومؤي

وارثين ))  و  349/ 49حبار األنوار  عرضا" وتجعله وذريته من األئمة ال
  وأغلب كتب األدعية . 



وهناك روايات كثرية تركتها مراعاة لالختصار من أرادها فعليه مبراجعة كتاب ( 
املهديني يف القرآن والسنة ) وكتاب ( الوصية والوصي أمحد احلسن ) وغريها من 

  ي (ع) .إصدارات أنصار اإلمام املهد
وبعد كل ذلك من هو صاحب البدعة ؟ من يصلي على ذرية اإلمام املهدي (ع) 

ـم   كما صلى عليهم هو واإلمام الرضا (ع) ٬، أم من ينكر الصالة عليهم؟ فما لك
  كيف حتكمون؟!

ووصفك لسنة أهل البيت (ع) بالبدعة ٬، هو ابدال للحسنة بالسيئة ٬، وينطبق عليه 
ل   (ع) : ( ... قول أمير المؤمنين متاماً  ومن قبل ما مثلوا بالصالحين آ

ة   نة عقوب ي الحس وا ف ة ، وجعل ى اهللا فري موا صدقهم عل ة ، وس مثل
   .31ص  2{ج البالغة ج  ... ) السيئة

  
  :بعةالنقطة السا

ـا ورد   113ـ  112صقال حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن   مشكالً على م
 (( أقولل : صحيح أنها ال تشـملل كـلل   51ص ( ...في الرد القاصم الرد القاصميف كتاب 

العلماء ويوجد علماء مخلصون عاملون . ولكـن األمـر اشـتبه علـى النـاس وتعـددت       
  المرجعيات)).

فنقولل حسب كالمك هذا فإن السيد الصدر (قدس سره) قد وقع ضمن المجموعة التي تصنف 
التـي   ا هي الخصائصمن المخلصين العاملين وهذا صحيح أيضاً لكن لماذا لم يكن غيره وم

  انتهى . لشهيد(قدس سره) من غيره )ايد الصدر خصصت الس
  

  ويرد عليه:



ـري    ـاء غ ان اخلصائص اليت ميزت السيد الشهيد الصدر (ره) عن غريه من العلم
  العاملني هي :

ـيتهم   1 ـاع قدس ـ فضحه للعلماء غري العاملني املترفني الساكتني ٬، وكشف قن
ـد   املزيف ٬، وبسبب ذلك نصبوا ل ـيد أمح ه العداء كما ينصبون العداء اليوم للس

ـة ٬،   احلسن ٬، فهم ال عمل هلم غري ذلك وكأ{م خلقوا من أجل تلك املهمة اهلدام
ـم   إصالحهمول اوقد خاطبهم السيد الصدر (ره) من على منرب الكوفة وح ٬، فل

 يستطع ٬، ومل يسمع منهم إال كلمات اجلرح واال©ام والتحقري كقوهلم : ( بعثي ٬،
  أمريكي ٬، جمنون ٬، ابن زنا ٬، صاحب بدعة ... ) وحاشاه من ذلك .

ـد   وأخزاه٬،ـ وقوفه يف وجه الطاغية صدام لعنه اهللا 2 وأنتم قابعون يف بيوتكم ق
ـو   ظهره٬،وفوق كل ذلك قد غرستم خناجركم املسمومة يف  اخلوف٬،أجلمكم  فه

ـ .كال يا ظامل . وأنتكال. يقولوا:م العراقيني الشجاعة وأن علّ وء دم علمتموهم اهل
  . إليهموالسكينة ومهادنة الظاملني والركون 

ـتقبلتموهم   ـ3 موقفه املعادي ألمريكا والرافض هلم وألفكارهم ٬، وأنتم اليوم اس
ـن   باألحضان وأقررمت هلم مبشروعهم {اية التاريخ ( الدميقراطية ) بل قلتم ا{ا م

  الفكر اإلسالمي !!!
ـابع    وإصالحاس باملباشرة ـ نزوله للشارع وخماطبته للن4 ـر الط املنحرفني ونش

الديين يف اØتمع بعد ان كان سائراً حنو االحنطاط األخالقي٬، وغريه من العلماء غري 
ـل ٬،  العاملني ال تسمع الناس هلم صوتاً و ال يرو{م إال وهم معلقني أيديهم للتقبي

ـنع  هذا الفعل الذي {ى عنه األئمة (ع) والوحيد الذي كان ميتنع ع ن ذلك ويش
  على من يفعله ٬، هو السيد الصدر(ره).



ـ زهده وورعه وتواضعه خبالف غريه من املترفني على حساب الذين حينون اىل 5
  رغيف اخلبز.

ـ توجيه الناس النتظار اإلمام املهدي (ع) واحلث على العمل لتقريب فرجه ٬، 6
ـن  وشرح ذلك بالتفصيل ٬، وهو يعد أفضل الوتبيني حركته وأهدافه  ذين كتبوا ع

ـام   قضية اإلمام املهدي (ع)يف وقته ٬، بينما كانت أكثر الناس ال تعرف أسم اإلم
ـة    ـل آل املهدي أو اسم أبيه (ع) ٬، أو ا{م يعرفون فقط انه يظهر ويتم تعطيل ك

          ويقتل سبعني عاملاً يف الكوفة!!!
ـدها٬،  وغريها الكثري من املميزات اليت فقدها العلماء غري العاملني أ و اتصفوا بض

ـق   وإعطاء اإلنصاففهل كل هذا ال يعد مميزاً له عن غريه ؟إذن أين  كل ذي ح
  حىت مع أعدائنا. اإلنصافحقه؟!! ٬، فقد تعلمنا من األئمة (ع) 

ـاء أً يف نعم حنن ال نقول بعصمة السيد الصدر وانه مل يرتكب خط ـريته ٬،   أثن مس
  .ولكنه عموماً أهدى الرايات املعلنة يف وقته 

  
  

          الوقفة اخلامسة                                    
ـاب    ـات كت هذه الوقفة أتناول ´ا اإلشكاالت املتفرقة اليت ذكرها النجفي يف طي

يوجد فيها مهم ٬، فكلها  ٬، وسأقتصر على األهم فاألهم ٬، وان كان ال الرد احلسن
ـه  على ن أخذت٬، ولكن ة بصلة احلقيق إىلمتت  خياالت ال  إىلفسي أن أتغاىب مع

النهاية ٬، ليعلم القراء وطالبو احلق بصدق من هو صاحب الدليل والربهان املعتمد 



ـراء    ـى النك على القرآن والسنة ٬، ومن هو صاحب املغالطة وااللتواء املعتمد عل
  والشيطنة؟؟

  نقاط:واليكم الكالم على شكل 
  

  النقطة األوىل: 
مشكالً على ما ورد يف  144ـ143سن صقال حسن النجفي يف كتابه الرد احل

( ان أحمد الحسن حق وكلل  11: ( جاء في صفحة كتاب بيان احلق والسداد من األعداد

  ما سواه باطلل ).
على ضوء تفسير أحمد الحسن للقضية أما مسورة أو غير مسورة فالمسورة أمـا كليـة أو   

  جزئية ومن ألفاظ الكلية ، كلل ، جميع، كافة.
ذا النص وعلى رأي أحمد الحسن ال رأي المنطق ـ نقولل اإلمـام المهـدي    اآلن على ضوء ه

(ع) من سوى أحمد الحسن ـ يعني غيره ـ فهلل ـ والعياذ باهللا ـ أن اإلمام المهـدي (ع)      
باطلل أيضاً وفقط أحمد الحسن هو الحق؟ أم ال ؟فإذا كان الجواب نعـم، فإنـا هللا وأنـا اليـه     

  انتهى. فأين نذهب بكلمة كلل ، الكليه؟ )راجعون .... وأما إذا قلت كال ، 
  
  

  ويرد عليه :
ـ ان السيد أمحد احلسن تكلم ´ذه القاعدة العقلية املنطقية ( املسورة واملهملة ) 1

من باب ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم ٬، وهو من متام احلجة على اخلصم ٬، وهذا 
ـذاهب ٬،    ـان وامل ا ورد عن    وما كان يفعله األئمة (ع) مع سائر األدي هو م



وا أنفسهم )   (ع) ، قال: (الرضا  ـيعة (آل   ألزموهم بما ألزم وسائل الش
  .158ص 26البيت) ج

ـا   وقد نص السيد أمحد احلسن على ذلك بقوله : ( ... أقول من باب ألزموهم مب
ـي : ( ان   ألزموا به أنفسهم : ان القاعدة اليت يقرها القوم يف املنطق واألصول ه

  .9وة اجلزئية ) ....) نصيحة إىل طلبة احلوزات العلمية صالقضية املهملة بق
فقول حسن النجفي : ( على ضوء تفسري أمحد احلسن للقضية أما مسورة أو غري 
ـة).   ـع٬، كاف  مسورة فاملسورة أما كلية أو جزئية ومن ألفاظ الكلية ٬، كل ٬، مجي

كم وما مغالطة واضحة ٬، ألن ذلك ليس تفسري السيد أمحد احلسن ٬، بل هو تفسري
ـن أراد أن   ٬، مثل منطق املظفر وغريهطر يف كتب املنطق س� ـد احلس ٬، والسيد أمح

وهذا واضح من كالمه السابق٬، ولكن  يلزمكم مبا تعتمدون عليه من هذه العلوم ٬،

   ( وال حييق املكر السيئ إال بأهله ).النجفي اعتاد على قلب احلقائق ٬، 

ـد أن  من يقرها فإذا كان له اعتراض فليعترض على واضعها و ٬، فهل النجفي يري
  يقول : ال مهملة يف لغة العرب؟ 

ـ يعين   قول النجفي : ( ... ـ2 نقول اإلمام املهدي (ع) من سوى أمحد احلسن 
ـد       ـط أمح ـ أن اإلمام املهدي (ع) باطل أيضاً وفق ـ والعياذ باهللا  ـ فهل  غريه 

  احلسن هو احلق؟ أم ال ... ). 
ـل ).   ق وهنا يريد أن يلزمنا بأن ـواه باط ولنا : ( ان أمحد احلسن حق وكل ما س

يستلزم أن يكون السيد أمحد احلسن أفضل من اإلمام املهدي (ع)٬، ألننا قلنا كل 
  ما سوى أمحد احلسن باطل !!!!



باالستقالل عن  نال هذا الفضل احلسن وهذا كالم عجيب ٬، فهل ان السيد أمحد
ـدي (ع)  ؟ أم انه مستمد منه ؟ يقاإلمام املهدي (ع) يناً انه مستمد من اإلمام امله

  ولوال طاعة السيد أمحد احلسن لإلمام املهدي (ع) ملا نال ذلك الفضل .
وان ترتلنا فانك ال ميكن أن تلزمنا بكلمة (كل) الواردة يف كالمنا ٬، لوجود مئات 

ألن أهل البيت (ع) ال ميكن  القرائن املخصصة هلذه الكلية يف غري أهل البيت (ع)
ـه إال  أن  يقاس ´م أحد ٬،وهم احلق ومنهم يؤخذ احلق ٬، وهذا أمر ال يقول خبالف

  كافر مبا أنزل على حممد (ص).
ـوعاً )   وعلى هذا يكون اإلمام املهدي (ع) خارج عن هذه الكلية ختصصاً ( موض

ـ   . ـ كما تعربون 
يد ٬، فان الس اإلشكاللو ان النجفي تأمل كالم السيد أمحد احلسن ملا تفوه ´ذا و

ـود     ـا أو وج ـى خالفه أمحد احلسن قيد الكلية بشرط عدم وجود قرينة تدل عل
ـة وال   ... خمصص هلا. واليك كالمه يف نفس املوضوع : ( والقضية أعاله مهمل

ـن   توجد قرينة تدل على كليتها بل توجد قرينة تدل على جزئيتها ... ) ويفهم م
ى كليتها ٬، وكذلك الكلية كالمه ان املهملة تكون كلية إذا وجدت قرينة تدل عل

  .تكون م�خصÒصÒة إذا وجدت قرينة تدل على استثناء جزء من موضوعها
        اآلتية:وبغض النظر عن كل شيء فأهل البيت ال يقاس ´م أحد كما يف الرواية 

راء عن رجل     ال:  عن أحمد بن إسماعيل بن الف د اهللا     ق قلت ألبي عب
ما أظلت  ذر: عليه وآله في أبي قال رسول اهللا صلى اهللا السالم:عليه 

ى ،           ال : بل راء أصدق لهجة من أبي ذر ؟ ق ا أقلت الغب الخضراء وم
يهم       ين عل ن والحس ؤمنين والحس ر الم ول اهللا وأمي أين رس ت : ف قل

ال : هراً  السالم ؟ ق نة ش يكم الس م ف ي : آ ال ل ا عشر  فق ت : اثن ؟ قل



شهر رمضان    ال:ق  أشهر،أربعة  قلت:، قال : آم منها حرام ؟  شهرًا
ا أفضل من        ال، قلت:منها ؟  ة العمل فيه قال إن في شهر رمضان ليل

ـد ص   ل االختصاص )ألف شهر إنا أهل بيت ال يقاس بنا أحد  ـيخ املفي لش
13.  

ما (  :فهل ميكن للنجفي أن يعترض على رسول اهللا (ص) ويقول له : بأن قولك 
يستلزم أن  ) ذر أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي 

يكون أبو ذر أصدق منك ومن أمري املؤمنني ومن احلسن واحلسني (ع)٬، أل{م من 
  الذين أضلتهم اخلضراء وأقلتهم الغرباء !!!!!  

   
  : النقطة الثانية

: ( ... فحصلت النيابة العامة محـلل   178صقال حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن 

واالنتقـالل إلـى دار    اإلمام (ع) للسفير إذا ما اقترب أجله النيابة الخاصة ، فبدلل من أن يقولل
 اآلخرة أوصِ إلى فالن من بعدك قالل: ( فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حـديثنا 

  فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اهللا ).

  انتهى. فهذه النيابة العامة هي التي تحدد من هو الذي يتصدى لها)
  

  ويرد عليه:
 إىللقارئ ان النجفي استعمل التدليس والتمويه على الناس ٬، فهو يشري سيتضح ل
ة...)  ان توقيع  ـن   (...الحوادث الواقع قد صدر على يد السفري الرابع علي ب

ـا   ٬، فتأملوا يف قوله: (حممد السمري فبدل من أن يقول اإلمام (ع) للسفري إذا م
ـال  اقترب أجله واالنتقال إىل دار اآلخرة أوصِ إىل فالن  ـدك ق ا  من بع : ( فأم



ـه  ...) الحوادث الواقعة ـام   ومن املعلوم أن السفري الوحيد الذي مل يقل ل اإلم
ان توقيع (  إىلفالنجفي يشري فالن هو علي بن حممد السمري (ع)٬،  إىل(ع) أوصِ 

ـل ان   .. احلوادث الواقعة ... ) صدر على يد السفري الرابع ويف {اية حياته ٬، ب
  ´ذا الوجه فقط!!! كالم النجفي حمصور

ـدر   وهذا حتريف فضيع وتزوير شنيع لتاريخ اإلمام املهدي (ع) ٬، فهذا التوقيع ص
بأكثر من على يد السفري الثاين حممد بن عثمان العمري وقبل وقوع الغيبة الكربى 

ـه داالً   ستني سنة تقريباً ٬، فكيف زحزحه حسن النجفي إىل السفري الرابع ليجعل
فاحلديث خاص بالسفراء اخلاصني يف الغيبة الصغرى ٬، وكيف ٬،  على النيابة العامة

النيابة العامة مع وجود النيابة اخلاصة  إىلوجه اإلمام املهدي (ع) الناس يتوقع أن ي�
  سنة تقريباً ؟!!بأكثر من ستني للسفراء األربعة ٬، وقبل انتهاء السفارة اخلاصة 

ـرخي يف   ومن أراد تفصيل الكالم يف هذا التوقيع ونظائره فلرياجع كتاب ( الص
ـان      ـا الربه ـ ٬، ففيهم ـ قيد الطباعة  امليزان ) وكتاب ( من هم ورثة األنبياء ) 

     اهللا تعاىل . إنشاءالوايف 
  ولكي يكون القارئ على يقني من تزوير حسن النجفي أذكر التوقيع نصاً بتمامه :

ا      ن عثم د ب ال : سألت محم ن العمري رحمه   عن إسحاق بن يعقوب ق
ورد       ابًاتاهللا أن يوصل لي آ ي ، ف قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت عل

ه السالم     التوقيع بخ دار علي ا صاحب ال ه      : (ط مولين ا سألت عن ا م أم
ا ،     ي عمن ا وبن ل بيتن ن أه ي م رين ل ر المنك ن أم ك م د اهللا وثبت أرش
يس    فاعلم أنه ليس بين اهللا عزوجل وبين أحد قرابة ، ومن أنكرني فل

ر           مني ، وسبيله ا سبيل عمي جعف ه السالم. وأم وح علي ن ن سبيل اب
ا       الم. وأم ه الس ه وعلي ا وآل ى نبين وة يوسف عل بيل إخ ده ، فس وول
ا إال          ا نقبله والكم فم ا أم الفقاع فشربه حرام وال بأس بالشلماب. وأم



ا   لتطهروا فمن شاء فليصل ، ومن شاء فليقطع ، فما آتانا اهللا خير مم
ا   آتاآم   وأما ظهور الفرج  اتون. وأم فإنه إلى اهللا عزوجل ، آذب الوق

ذيب   ر وتك ل ، فكف م يقت الم ل ه الس ين علي م أن الحس ن زع ول م ق
إنهم    ديثنا ، ف وضالل. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة ح
حجتي عليكم وأنا حجة اهللا ( عليكم ) . وأما محمد بن عثمان العمري  

ل ، ف ه من قب ه وعن أبي ابيرضي اهللا عن ه آت ي وآتاب ه ثقت ا . إن وأم
ه      ل عن ه ، ويزي محمد بن علي بن مهزيار االهوازي فسيصلح اهللا قلب
ا طاب وطهر ، وثمن      شكه . وأما ما وصلتنا به فال قبول عندنا إال لم
ه رجل من شعيتنا            يم فإن ن نع ن شاذان ب د ب ا محم المغنية حرام. وأم

[ فإنه ]  األجدعينب أهل البيت . وأما أبو الخطاب محمد بن ( أبي ) ز
رئ    نهم ب ملعون وأصحابه ملعونون ، فال تجالس أهل مقالتهم وإني م
وآبائي عليهم السالم منهم براء. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل 
يح لشيعتنا          د أب ا الخمس فق ران . وأم ل الني ا يأآ منها شيئا فأآله فإنم

ا لتطيب والد     م وال تخبث  وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرن  ته
ا         د أقلن ه ، فق ا وصلونا ب ى م ن اهللا عل وأما ندامة قوم قد شكوا في دي
ع من             ا وق ة م ا عل ا في صلة الشاآين . وأم من استقال وال حاجة لن
ألوا عن   وا ال تس ذين آمن ا ال ا أيه ول : ( ي إن اهللا عزوجل يق ة ف الغيب

وقعت في   أشياء إن تبد لكم تسؤآم ) إنه لم يكن أحد من آبائي إال وقد
ة   من   ألحد عنقه بيعة لطاغية زمانه ، وإني أخرج حين أخرج وال بيع

اع     ي فكاالنتف ي غيبت اع ف ه االنتف ا وج ي. وأم ي عنق ت ف الطواغي
ان أهل      األبصار بالشمس إذا غيبتها عن    األرضالسحاب ، وإني الم

ا ال     فاغلقواالسماء ،  ألهلآما أن النجوم أمان  واب ] السؤال عم [ أب
رج    يعنيكم ل الف ، وال تتكلفوا على ما قد آفيتم ، وأآثروا الدعاء بتعجي

ع     ى من اتب فإن ذلك فرجكم ، والسالم عليك يا إسحاق بن يعقوب وعل
     .290ص  لشيخ الطوسيل الغيبة )الهدى 

  



ـه    ـد قول : ( ... فالحظ كيف أردف النص على نيابة السفري األول والثاين بع
ديثنا      ى رواة ح ا إل ارجعوا في ـو  وكأنه أعطى املصاديق لذلك  ... )ف ٬، بل ه

  قرينة واضحة على ذلك .
ـاقي    مث ان إسحاق بن يعقوب يسأل عن مسائل أشكلت عليه يف زمنه ٬، بقرينة ب

  سنة تقريباً!!!! ستنييسأل عن مسائل سوف تقع  هأسألته ٬، ال أن
ـاحب    ـو ص فهو يسأل عن احلوادث الواقعة واملتجددة ملن يرجع فيها ٬، ومن ه

ـم  ا لقول الفصل فيها ؟؟ فأتاه اجلواب بوجوب الرجوع إىل رواة حديثه (ع) وه
السفراء األربعة (ع) . وال عالقة للتوقيع بزمن الغيبة الكربى ال من قريب وال من 

  بعيد.
  : الثالثةالنقطة 

: ( واآلن عزيزي القـارئ لنضـع    193صقال حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن 

 نيتين والحديث الشريف عن اإلمام الحسن العسكري (ع) أو المروي عنمقارنة بين آيتين قرآ
  اإلمام المنتظر(ع).

  اآلية  األولى
وجاهدوا في اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعلل عليكم في الدين من حـرج ملـة أبـيكم    (( 

إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبلل وفي هذا ليكون الرسولل شهيدا عليكم وتكونوا شـهداء  
 ى الناس فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واعتصموا باهللا هو موالكم فنعم المولى ونعم النصيرعل
.((     

  اآلية الثانية
  )). وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسولل عليكم شهيداً(( 

  أركان هاتين اآليتين 
   محجوج. الركن األولل: الرسولل/ الشهيد على المسلمين. حجة غير



  الركن الثاني: المسلمون / الشهداء على الناس محجوج وحجة.
  الركن الثالث: الناس / محجوج فقط.

   الرواية
  )) أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اهللا(( ف

  أركان الرواية
  وجالركن األولل: أنا ( وهو اإلمام (ع) / حجة غير محج

  الركن الثاني: رواة حديثنا / محجوج وحجة
  الركن الثالث: المسلمون وعامة الناس/ محجوج فقط

وهكذا نالحظ عزيزي القارئ كيف أن اإلمام المعصوم (ع) هو القـرآن النـاطق وكيـف أن    
كالمهم ال يختلف تماماً عن القرآن وكيف أصبح الثقالن حجة على كلل انسان فلو كان من عند 

  انتهى . لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً ... )غير اهللا 
  

  ويرد عليه :
ـاقها    اعتاد مقلدة علماء آخر الزمان ـة ٬، وإلص على سرقة صفات وفضائل األئم

ة   بالعلماء٬، ومل يكتفوا بسرقة الروايات الواردة ´م (ع) كرواية  اء ورث ( العلم
ـدوا    وغريها من الروايات الواردة يف فضل أهل البيت (ع) ٬، األنبياء ) ـل تع ب

ـي يف   لقرآنية النازلة حبقهم (ع) ٬،االيوم إىل سرقة اآليات  كما فعل حسن النجف
( ... الحوادث الواقعة ... كالمه السابق ٬، حيث عمل مقارنة بني آيتني ورواية 

ـت   انتشري اآليتني٬، ليخرج بنتيجة أال وهي: ان هاتني  ) إىل العلماء ٬، بينما نص
ـ وهو بذلك   الروايات على أ{ما ختصان ا ـ كما سيأيت ذكرها  ألئمة املعصومني 

ـات    ـى رواي من الذين حيرفون الكلم عن مواضعه ٬، مستغالً قلة اطالع الناس عل
ـى   العترة الطاهرة يف تفسري كتاب اهللا تعاىل. وقد تقدم يف النقطة السابقة الرد عل



ى ر     : (( ول التوقيع القائل تأوي ا إل ارجعوا فيه ة ف واة أما الحوادث الواقع
  .)) حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اهللا

   :واآلن نأيت بالقول الفصل يف تفسري اآليتني من أهل البيت (ع)
  اآلية األوىل:

وجاهــدوا يف ا حــق جهــاده هــو اجتبــاكم ومــا جعــل علــيكم يف قولــه تعــاىل: (( 
الدين من حرج ملة أبـيكم إبـراهيم هـو مسـاكم املسـلمني مـن قبـل ويف        

كون الرسول شهيدا عليكم وتكو�وا شهداء على الناس فأقيموا الصـالة وآتـوا   هذا لي
  )). الزكاة واعتصموا با هو موالكم فنعم املوىل و�عم النصري

  
  

  اآلية الثانية:

لتكو�ـوا شـهداء علـى النـاس ويكـون       وكذلك جعلناكم أمة وسطاًقوله تعاىل: (( 
  )). الرسول عليكم شهيداً

العلماء ب٬،  األمة الوسط واملسلمني يف هاتني اآليتني تفسريان  ىلوالنجفي يشري إ    
  !! واليكم الروايات اليت تنص إىل أ{م األئمة املعصومون (ع):

ول اهللا      ه السالم ، عن ق عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبد اهللا علي
عز وجل : " وآذلك جعلناآم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس "  

ه وحججه في         األمة قال : نحن  ى خلق الوسطى ونحن شهداء اهللا عل
ا      ال : إيان راهيم " ق يكم إب أرضه ، قلت : قول اهللا عز وجل : " ملة أب



ل " في الكتب التي مضت       عنى خاصة " هو سماآم المسلمين من قب
هيدا " فرسول اهللا   يكم ش ون الرسول عل رآن " ليك ذا " الق ي ه " وف

ه الشهيد علي ه وآل ا عن اهللا عزوجل ونحن صلى اهللا علي ا بلغن ا بم ن
ذب      ن آ ة ، وم وم القيام دقناه ي ن صدق ص اس فم ى الن هداء عل الش

  .190ص  1الكايف ج  ) آذبناه يوم القيامة
جعفر عليه السالم : قول اهللا تبارك  ألبيعن بريد العجلي قال : قلت و

طاً  ة وس اآم ام ذلك جعلن الى : " وآ اس   وتع ى الن هداء عل وا ش لتكون
الوسط ونحن شهداء  األمة" قال : نحن  الرسول عليكم شهيدًاويكون 

الى    ه تع اهللا تبارك وتعالى على خلقه ، وحججه في أرضه ، قلت : قول
ر     وا الخي م وافعل : " يا أيها الذين آمنوا ارآعوا واسجدوا واعبدوا ربك
ا   لعلكم تفلحون * وجاهدوا في اهللا حق جهاده هو اجتباآم " قال : إيان

دين " من       عنى ونحن الى في ال ارك وتع المجتبون ، ولم يجعل اهللا تب
ى    ا عن راهيم " إيان يكم إب ة أب ن الضيق " مل د م الحرج أش رج " ف ح
ل " في      خاصة و " سماآم المسلمين " اهللا سمانا المسلمين " من قب
يكم         ول عل ون الرس رآن " ليك ذا " الق ي ه ت " وف ي مض ب الت الكت

ه   وتكونوا شهداء على الناس شهيدًا " فرسول اهللا صلى اهللا عليه وآل
ى         الى ، ونحن الشهداء عل ارك وتع ا عن اهللا تب الشهيد علينا بما بلغن

ذبناه   1الكايف ج  ) الناس ، فمن صدق يوم القيامة صدقناه ومن آذب آ
  .191ص 

  
   
ه السالم )  و ؤمنين ( علي ر الم وا  : (عن أمي ه : لتكون ي بقول ا عن إيان

ه وسلم ) شاهد      شهداء على الناس فرسول اهللا  ه وآل  ( صلى اهللا علي
ال    ذين ق علينا ونحن شهداء اهللا على خلقه وحجته في أرضه ونحن ال



ـاين ج  ل الصايف التفسري ) اهللا وآذلك جعلناآم أمة وسطاً  ص  1لفيض الكاش
197.  

  
ل    : (والعياشي عن الباقر ( عليه السالم )   ا   :نحن نمط الحجاز قي وم

از ط الحج ال ؟نم ط األ :ق ة  أوس اآم أم ذلك جعلن ول وآ اط إن اهللا يق نم
لفيض ل الصايف التفسري )ا يرجع الغالي وبنا يلحق المقصر  قال إلين وسطًا

  .197ص  1الكاشاين ج 
  
ه السالم )    اآم      : (وفي المناقب عنه ( علي ذلك جعلن زل اهللا وآ ا أن إنم

ى الناس ويكون الرسول شهيداً      اءلتكونوا شهد أمة وسطًا يكم   عل عل
ه         قال وال ا األمة فان ى الناس إال األئمة والرسل فأم  يكون شهداء عل

دنيا    ي ال هادته ف وز ش ن ال تج يهم م هدها اهللا وف ائز ان يستش ر ج غي
  .197ص  1لفيض الكاشاين ج ل التفسري الصايف ) على حزمة بقل

ـاىل يف    ـه اهللا تع فاحلمد هللا الذي جعلنا ندافع عن حق أهل البيت (ع) الذي أنزل

تنصـروا ا ينصـركم ويثبـت     إن يـا أيهـا الـذين آمنـوا     (مي ٬، قال تعاىل كتابه الكر
  وسيعلم الذين ظلموا آل حممد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني . أقدامكم )

  
  : النقطة الرابعة

ـ 212صقال حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن  : ( روايـة المهـديين       214ـ

  (المستحفظ م ح م د)



ت في كتاب الرد الحاسم على منكري ذرية القائم لمؤلفه الشيخ ناظم العقيلي هذه الرواية ورد
  وبهذا النص: 32ـ 31، حيث وردت في الصفحة 

عن أبي عبد اهللا {عليه السالم} عن آبائه {عليه السالم} عن أمير المؤمنين {عليه السـالم}  
{عليه السالم} : (يـا أبـا   قالل : قالل رسولل اهللا (ص) : في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي 

الحسن احضر صحيفة ودواة فأملى رسولل اهللا (ص) وصيته حتى انتهى إلى هـذا الموضـع   
فقالل : يا علي انه سيكون بعدي أثنى عشر إماما من بعدهم أثنى عشر مهدياً فأنت يـا علـي   

إلى ابنه  أولل االثني عشر إماماً ، [وساق الحديث إلى أن قالل] وليسلمها الحسن {عليه السالم}
م ح م د المستحفظ من آلل محمد فذلك أثنى عشر إماماً ثم يكون من بعده أثنى عشر مهـدياً  
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أولل المهديين له ثالثة أسامي اسم كاسمي واسم أبـي  

  .150ص 53وهو عبد اهللا واحمد واالسم الثالث المهدي وهو أولل المؤمنين ) بحار األنوار ج 
....... إلى أن قالل : فإذا ما تم له (عجلل اهللا فرجه) السيطرة على كافة إرجاء المعمـورة ،  

جوار ربه ، خلفه أحد األئمة المعصـومين (ع) ، واألرجـح    إلىوجرت سنة اهللا عليه وانتقلل 
استمرت إلـى   احتى إذالحسين (ع) ، فيكون اإلمام الحسين (ع) ثاني المهديين وهكذا اإلمام 

  انتهى. األخير.....الخ ) اإلمام
  

  ويرد عليه :
ـأن     ـه٬، ب ـة وفات لقد فهم حسن النجفي من رواية وصية الرسول حممد (ص) ليل
املهديني هم األئمة االثنا عشر عند رجوعهم يف عامل الرجعة بعد وفاة اإلمام املهدي 

  (ع) وأوهلم اإلمام احلسني (ع).
ـة    وهذا تعصب أعمى مقيت ٬، وجهل فضيع ألبسط األمور ـك ألن الرواي ٬، وذل

ـني  نصت على ان أول املهديني هو ابن اإلمام املهدي (ع)٬، ف هل ان اإلمام احلس
   (ع) ابن اإلمام املهدي (ع) ؟!!!



ه م       : ( وهاك امسع نص الرواية  ى ابن ه السالم} إل وليسلمها الحسن {علي
ن   ون م م يك ًا ث ى عشر إمام ذلك أثن د ف ن آل محم ح م د المستحفظ م

ى  ده أثن ه أول    بع ى ابن لمها إل اة فليس رته الوف إذا حض ديًا ف ر مه عش
د    د اهللا واحم المهديين له ثالثة أسامي اسم آاسمي واسم أبي وهو عب

  . واالسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين )
ـذا   فهل وصل بكم التعصب والعداء إىل عدم التمييز بني الوالد والولد؟!!! أم ه

ليصعب موقفكم غداً أمام اإلمام املهدي  ؟!!األسلوب خاص فقط مع أمحد حلسن 
فليسلمها إلى ابنه (( مجلة  . فهل هذا هو مستواكم العلمي أن تفهموا من(ع) 

ديين  فليسلمها إىل جده ؟!! ولكن ال واهللا ( جحدوا ´ا واستيقنتها  ) أول المه
   أنفسهم ).

إلمام املهدي أن الذين حيكمون بعد ا على وهاك أيضاً بعض الروايات اليت تؤكد 
   :(ع) هم ذريته املهديون

ـد   ما جاء يف الدعاء املشهور املعترب عن اإلمام املهدي يف كيفية الصالة على حمم
ول  وآل حممد إىل أن يصل إىل نفسه  م أعطه في نفسه     ((. (ع):فيق .. الله

دنيا       ع أهل ال ه وعدوه وجمي وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامت
ه   ما تقر به عينه وتسر ب ى قول ك     (ع):ه نفسه  ... إل ى ولي وصل عل

الهم          ي آج ارهم وزد ف ي أعم ّد ف ده وم ن ول ة م ده واألئم ووالة عه
ا    الهم دني ـي  .. )) وآخرة. وبلغهم أقصى آم ـال   186صغيبة الطوس / مج

  .  301صاألسبوع 
لإلمام المهدي في   –الصحيح  –وما جاء في دعاء اإلمام الرضا (ع) 

ة : (( ... الل  ر الغيب ه    عص ه وأمت ـَِده وذريت ه وول ي نفس ه ف م أعط ه
ك            ه مل ع ل ه وتجم ه نفس ر ب ه وتس ه عين ر ب ا تق ه م ع رعيت وجمي



ا. المملكات  ة        آله ده واألئم ى والة عه م صل عل ول : الله ى ان يق .. إل
الهم وأعز نصرهم ... ))     ـاتيح  من بعده وبلغهم آمالهم وزد في آج مف

  .  116صاجلنان 
ال : ((   ه ق ادق (ع) أن ن الص ر    وع ي عش ائم (ع) أثن د الق ا بع أن مّن
  .  49صخمتصر بصائر الدرجات مهديا" من ولد الحسين (ع) )) 

ال: وعن اإلمام السجاد (ع)   ا         ق ده اثن م يكون بع ا ث ائم من وم الق (( يق
   .400/ 3شرح األخبار  عشر مهديا" ))

ام       وفي الدعاء الوارد عن الحسن العسكري (ع)  بمناسبة والدة اإلم
ين  دود الحس ين ) المم رة ( الحس يد األس ه : (( ... وس ال في (ع) ق

بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله أن األئمة من نسله والشفاء في  
تربته والفوز معه في أوبته واألوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته 

ر أنصار ))  وا خي ار ويكون أروا الث ار ويث درآوا األوت ى ي ــباح حت املص
  .  826صباح املتهجد للشيخ الطوسي / مص 543صللكفعمي 

ع) من ذرية احلسني فهذه الروايات وغريها تؤكد على أن خلفاء اإلمام املهدي (
ـذي   (ع) ومن ذريته. واآلن فلنطبق هذه الروايات على اعتقاد حسن النجفي ال
يقول ان بعد اإلمام املهدي (ع) خيرج اإلمام احلسني (ع) وباقي األئمة ٬، فهل ان 

ـام  اإلمام ا حلسني ابن نفسه ؟!! وهل ان اإلمام علي واحلسن  (ع) من ذرية اإلم
احلسني (ع)؟!!!وهل ان األئمة األحد عشر (ع) آباء اإلمام املهدي (ع) أم أبنائه 

  ؟؟!! فعلى فكر النجفي يكونون أبنائه ال آبائه !!!
   وانصح حسن النجفي بقول الشاعر:

  هك باملداددت وجولو سوe    فدع عنك الكتابة لست هلا 



ـدهم    ـديون ٬، مث بع والعقيدة احلق هي ان بعد اإلمام املهدي (ع) حيكم ذريته امله
   تكون الرجعة فيخرج اإلمام احلسني على آخر مهدي من ذرية اإلمام املهدي (ع). 

   
  : النقطة اخلامسة 

: ( ...بـودي أن اضـيف روايـه     216صقال حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن 

هذا نصها ( عن ابي الحسن الرضا  16الشيخ ناظم العقيلي في الرد الحاسم ص قصيره اوردها
( كأني برايات من مصر مقبالت ، خضر مصبغات ، حتى تأتي الشامات فتهدى إلى قالل ( (ع)

أقـولل ان صـاحب   . 158، بشـارة اإلسـالم ص   250صاحب الوصيات ) اإلرشاد للمفيد ص
ب لجميع وصايا النبي (ص) واالئمه االحد عشـر  الوصيات هو اإلمام المهدي (ع)، النه صاح

من قبله وان اولل الوصيين هو االمام علي (ع) ، فليس لها عالقه باحمد الحسن وال بغيره من 

  انتهى.غير المعصومين (ع) )
  

  ويرد عليه: 
ـذه    ـل ه ان حسن النجفي ال يكاد يقوم من حفرة حىت يقع يف أخرى ٬، فقد نق

ى صاحب الوصيات    ... (الرواية بصورة حمرفة هكذا  ـي يف   ) فتهدى إل وه
ـالم  ـذا   الرد احلاسم ويف اإلرشاد ويف بشارة اإلس ى   ( ... هك ن  فتهدى إل اب

وهو بذلك قد أقر حبق السيد أمحد احلسن بنفسه ألنه قال  ). صاحب الوصيات  
ـاحب    ـابن ص : ( أقول ان صاحب الوصيات هو اإلمام املهدي (ع) ) ٬، إذن ف

  .م املهدي (ع) ٬، وهو يقوم ممهداً ألبيه قبل قيامه املقدس الوصيات هو ابن اإلما



ـال  فاحلمد هللا الذي أظهر حق أوليائه على لسان أعدائهم رغماً على أنوفهم  ٬، ق

  ) * فمهـل الكـافرين أمهلـهم رويـداً     * وأكيد كيداً إهنم يكيدون كيداًتعاىل : ( 

   .17 ـ15طارقال
( إن مثرة النقل تظهر عندما يكون :  115مث ان حسن النجفي قال يف كتابه ص 

ـى    ـب عل الناقل أميناً وحيادياً يف نقله فقد ينقل رواية ولكن خيطئ يف نقلها فيترت
ـك   ذلك أن يعترب من الوضاعني ومن الكذابني وال يقام له وزن ولو تكلم بعد ذل

  صحيحاً نافعاً ) انتهى . كالماً
والكذابني الذين ال يقام له وبذلك قد حكم على نفسه بلسانه بأنه من الوضاعني 

ى صاحب    (... وزن ٬، ألنه نقل الرواية السابقة بصورة حمرفة هكذا  فتهدى إل
ـدرها  )  الوصيات عن ابي الحسن الرضا     : ٬، واليكم الرواية نصاً من مص
ى        (ع) قال ( بالت ، خضر مصبغات ، حت ات من مصر مق ( آأني براي

ى أتي الشامات فتهدى إل ن ت ــد  صاحب الوصيات ) اب ــاد للمفي اإلرش
  .٬16، الرد احلاسم ص٬158، ٬، بشارة اإلسالم ص 250ص

ـا    ( ابن )فحذف حسن النجفي كلمة  ـها أل{ من الرواية أو أعماه التعصب عن
   !!!تثبت حق السيد أمحد احلسن

  
  : النقطة السادسة

ة العجلي عن بريد بن معاوي..... ( : 225صقال حسن النجفي يف كتابه الرد احلسن 

 البـاقر  : إن أبا جعفر ألصحابهلعنه اهللا يقولل  )البربري( ه الزبيديان حمزة بن عمارقالل : ك
 (ع)فقدر لي أني لقيت أبا جعفـر  رآه يأتيني في كلل ليلة ، وال يزالل إنسان يزعم أنه قد  (ع)



مثلل في صـورة  اهللا ما يقدر الشيطان أن يت هولل حمزة ، فقالل : كذب ، عليه لعنفحدثته بما يق
اال ان الشيطان ممكن يتمثلل باي صورة ويقولل انا رسولل اهللا او انا علي  )وصي نبي نبي وال 

او غيره من االئمه الننا لم نر احدهم (ع) حتى نحكم عليه من صدق او كذب وإليك عزيـزي  
   القارئ الرواية الثانية.

ن أبـي  : أخبرني عن حمزة أيـزعم إ  (ع) ( الصادق ) عن زرارة قالل : قالل أبو عبد اهللا... 
إن إبليس سلط شيطانا يقالل لـه :   ،كذب واهللا ما يأتيه إال المتكون ( تيه ؟ قلت : نعم قالل :آ

إن شاء في صورة صغيرة وإن شاء فـي صـورة    ،المتكون يأتي الناس في أي صورة شاء

  انتهى. (ع) )في صورة أبي  يجيءكبيرة وال واهللا ما يستطيع أن 
  

  ويرد عليه:
ـان  سبحان اهللا ان حسن ال نجفي ال يتوقف عن خمالفة أهل البيت (ع) !! فالروايت

قدرة الشيطان من التمثل بصورة وتؤكدان وبشدة على عدم ا تنصان نقلهم ناللتا
ما يقدر الشيطان أن يتمثل في صورة نبي وال وصي     (نيب أو وصي نيب 

ي تطيع أن (٬،  ) نب ا يس يءواهللا م ي يج ي صورة أب الم ) ف ه الس  علي
٬، فمن أين جاء النجفي بالتخصيص مبن شاهد  لقتان يف كل األحوالفالروايتان مط

 ( قـل هـاتوا برهـا�كم ان كنـتم صـادقني )     النيب أو اإلمام يف احلقيقة فقط ؟!! 

  وأحتداه أن يأيت برواية واحدة تدل على ما يزعم . 
الغيبة  بدايةاألئمة (ع) منذ بوعلى رأيه ال تكون هناك رؤيا صادقة بالنيب (ص) أو  
ـني  ال كربى واىل قيام القائم (ع) بل حىت يف زمن األئمة (ع)ففي زمن اإلمام احلس

ـه     ـراه يف حيات ـن مل ي مثالً ال ميكن أن تكون رؤيا صادقة بالرسول حممد (ص) مل
  ٬،وهكذا سائر األئمة (ع) !!! 



مث تعال معي أيها القارئ لنقف وقفة منصف على احلديث الذي استدل به حسن 
ـن   النجفي وعلى هذا اقر (ع) :    املقطع بالذات م ام الب ول اإلم در   ( ق ا يق م

نفى فهنا اإلمام (ع)  )الشيطان أن يتمثل في صورة نبي وال وصي نبي     
ـام   متثل الشيطان يف صورة أي نيب من األنبياء (ع) ٬، فهل يوجد أحد يف زمن اإلم

ـل   ـى أو .. أو ...ب ال  الباقر (ع) قد رأى نيب اهللا آدم أو نوح أو موسى أو عيس
ـذه  يوجد أحد شاهد رسول اهللا (ص) يف حياته إال ما ندر كجابر (رمحه  اهللا). وه

  إدانة للنجفي من فمه.
: ( ولقد رأيت فـي   229وقد تناقض كالم النجفي كاملعتاد ٬، فقد قال يف كتابه ص

.  (ع) وكنت أحاضر على أصدقائي عن معنى اإلمامة ...... الـخ ) أحد المنامات اإلمام علي 
ـرف   واآلن نسأله كيف تقول بأنك رأيت اإلمام علي (ع) يف املنام ٬، فهل أنت تع

ـه  صورة اإلمام احلقيقية أو هل شاهدته يف حياته  ؟؟ فعلى زعمك رمبا الذي رأيت
رمبا هو .....٬، ال أجترأ ان ألفظ ما لفظت أنت ٬، فعلى رأيك  ليس اإلمام علي (ع)

قولك بإمكان متثل الشيطان باسم  جيب ان ال تقول بأنك رأيت اإلمام علي ٬، أم ان
ـري يف    ـن ٬، وال جي املعصومني ٬، خاص فقط بالرؤى اليت تؤيد السيد أمحد احلس

  الرؤى اليت ختصكم !!! تلك إذاً قسمة ضيزى.
ـل   وسأذكر بعض األدلة اليت تؤكد على عدم قدرة الشيطان من التمثل بصور أه

ـوم  ذلك سيتضح للقارئ قلة معرفة البيت (ع) ٬، ومن خالل  النجفي وأمثاله بعل
  أهل البيت (ع) :



ام    رآ�ـي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قال : ( من  ـ عن    في المن
وم وال يقظة وال بأحد من       فقد رآني ، فإن الشيطان ال يتمثل بي في ن

ة )   وم القيام ـاري  ص   ـ  كتاب سليم بن قيس أوصيائي إلى ي حتقيق األنص
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ففي هذا احلديث ينفي الرسول حممد (ص) متثل الشيطان به أو بأحد أوصيائه إىل 
حىت  القيامة٬، وهذا خري دليل على عدم متثل الشيطان بصورة املعصومني (ع)يوم 

ـوم   يف منام الشخص الذي مل يرهم يف حيا©م (ع) ٬، ألن الرسول (ص) قال اىل ي
ـول اهللا (ص) يف    القيامة ٬، فمثالً يف زمن ـد رأى رس الغيبة الكربى هل يوجد أح

حياته أو رأى أمري املؤمنني أو فاطمة الزهراء أو احلسن أو احلسني أو .... ( عليهم 
ـل   )صلوات اهللا مجيعاً ٬، يقيناً ال يوجد أحد رآهم يف حيا©م ٬، فإذا قلنا بإمكان متث

فإن : ( ل الرسول (ص) الشيطان بصورهم ملن مل يرهم ٬، فيكون ذلك تكذيباً لقو
الشيطان ال يتمثل بي في نوم وال يقظة وال بأحد من أوصيائي إلى يوم 

ـ فهل نأخذ باجتهاد النجفي    القيامة ) ـ أعاذنا اهللا من تكذيب الصادق األمني 
ونترك كالم من ال ينطق عن اهلوى ؟!!! وهل ان هذه الفكرة حضرت لدى حسن 

وحاشاه ) عندما قال بعدم متثل الشيطان به  النجفي وغابت عن رسول اهللا (ص) (
  أو بأوصيائه إىل يوم القيامة؟!!!

ه السالم يأب عن ـ    2 د اهللا علي ال عب يدنا ( :  ق رى س من أراد أن ي
اً  رسول اهللا في منامه فليصل العشاء اآلخرة ، وليغتسل غسالً   ،  نظيف

ى مح  آية الكرسي وليصلِّ مرة (مائة)وليصل أربع رآعات بأربع د  عل م
م يجامع     وآله عليه وعليهم السالم ألف مرة وليبت على ثوب نظيف ل

وليسبح   األيمن ، وليضع يده اليمنى تحت خده    وال حرامًا عليه حالًال



مائة مرة سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أآبر وال حول وال 
رى النبي       ه ي ا شاء اهللا فان صلى اهللا  قوة إال باهللا وليقل مائة مرة : م

لسيد ابن ل فالح السائل 214،٬ص  37حبار األنوار ج  )عليه وآله في منامه 
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ـذا   فاإلمام الصادق (ع) يقول للناس من أراد أن يرى رسول اهللا (ص) فليعمل ك
فهل الناس يف زمن اإلمام الصادق (ع) شاهدوا رسول اهللا (ص) يف حياته  ٬، وكذا

ـادق (ع) ورأى  ؟!!! وإذا عمل أ حد الناس األعمال اليت أعطاها هلم اإلمام الص
Òـل   رسول اهللا (ص) يف املنام رغم انه مل ير رسول اهللا (ص) ومل يعرف صورته ٬، فه

ـ ؟!! ـ والعياذ باهللا    حنكم بأنه رأى رسول اهللا فعالً أم حنتمل انه رأى الشيطان 
 اإلمام الصادق (ع)وإذا كان الشرط الذي ذكره حسن النجفي صحيحاً ٬، فهل 

ـذا    انه قصد خداع الناس؟!! يتكلم بكالم ال مصداق له ؟!! أم ـى ه أم انه نس
رحم اهللا من عرف حده فوقف  وحاشاه من كل ذلك. الشرط وتنبه له النجفي؟!!

       عنده . 
ة   (: قال علي بن الحسين عليهما السالم عن ـ   3 من ختم القرآن بمك

رى رسول اهللا صل     ى ي ه من      لم يمت حت رى منزل ه وي ه وآل ى اهللا علي
   .227ص  2ج حيضره الفقيه  من ال ) الجنة

  والكالم عن هذه الرواية هو نفس الكالم عن الرواية السابقة .
ـول اهللا  ـ   4 مث هناك الكثري من أولياء اهللا تعاىل قد آمنوا بسبب رؤيا رأوها برس

ـة  أم اإلمام املهدي ((ص) أو أحد األنبياء (ع) كنرجس (ع)  ع) وقصتها معروف
فكيف آمنت Øرد رؤيا رأ©ا برسول اهللا (ص) وهي مل تره بل مل تر أحداً من األئمة 



اإلمام اهلادي (ع) ؟! هذه األسئلة على حسن  إميا{ا؟!! وكيف أقر على اإلطالق
  جب عليها أل{ا ختالف قاعدته املخرومة .النجفي أن ي�

ا كرامات ومعجزات حصلت مع أناس وهناك مئات الرؤى ان مل نقل اآلالف فيه
     النجفي جيب التشكيك فيها مجيعاً!!! وعلى قاعدة حسنمل يدركوا عصر األئمة ٬،

  
   

  
  سادسةالوقفة ال                                    

ـار    ـب أنص هذه الوقفة سأناقش فيها بعض إشكاالت النجفي على ما ورد يف كت
ـن  اإلمام املهدي(ع) من استدالل بعل م احلروف إللزام البعض مبا ألزم به نفسه م

  .قواعد هذا العلم
مشكالً على ما ورد يف كتاب بيان 17ـ  16قال النجفي يف كتابه الرد احلسن ص

  ما نصه : 31: ( جاء في الصفحة احلق والسداد من األعداد 

   51هو أحمد الحسن =         51= ـ من هو قائم آلل محمد (ص) 3
   51هو نائب اإلمام المهدي (ع) =         51إلمام (ع) =ـ من هو رسولل ا 2
  51هو نجمة الصبح =                    51ـ من هو الموعود = 3
  51هو ابن اإلمام المهدي (ع)=              51ـ من هو مذلل األعداء =  4

نا ومن خاللل وضع خاص هو ألزم الحسن،وعلى ضوء هذه المعادالت التي أثبتها األخ أحمد 
  :29به ونحن التزمنا به وبالطريقة التي يريد حيث قالل في صفحة 

((وهذه مجموعة من الحسابات بالجمع الصغير ويقتصر فيها الكاتب على السؤالل بـ (من هو 
وقد أعرضـنا عـن   ... )، والجواب ( هو ... ) وأن يكون ناتج السؤالل والجواب متساويان 



ب صباح الزيادي من كتاب ( كتاب األبـرار ) الجـزء   التفصيلل )) وهذا الكتاب المنسوب للكات
  األولل ، وعليه فسوف نستخدم نفس األسلوب ونفس المعادلة ....... الى ان يقولل:

           49من هو رسولل مبين= 
  49هو الكذاب المفتر =                                      

   49من هو الذي يلي أمره=
  45هو األعور الدجالل=            45من هو داعي اهللا =
  45هو السفير األمريكي=             45من هو المندوب =
  38هو صدام حسين=               38من هو المهدي=
  36هو جورج بوش =              36من هو اليماني =
  37هو رسولل المهدي=             37من هو الدوري=
  37لكريم=هو القرآن ا             37من هو الدوري=
  37هو النبأ العظيم =             37من هو الدوري=

  46هو رسولل المهدي=            46من هو السفياني=
هذا غيظ من فيض، فنقولل لألخ أحمد الحسن وصباح الزيادي وغيرهم مـن األنصـار هـلل    

ـ   تقبلون بهذه النتائج أم ال ؟هلل تقبلون بما هو موجوداً في كتاب  ن بيان الحـق والسـداد م

  انتهى. األعداد ؟ وهلل هذا هو الحق وهذا السداد؟ ..... الخ )
  

  ويرد عليه:
ـن    ـض م ان علم احلروف هو من علوم أهل البيت (ع) وقد احتجوا به على بع
ـد   خالفهم والروايات تشهد بذلك وليس اآلن حمل ذكرها . ولكن هل ان قواع

بيت (ع) ؟ أكيداً علم احلروف املوجودة اآلن هي القواعد الصحيحة لدى أهل ال
ـيس يف   ال ٬، نعم رمبا توجد بعض القواعد الصحيحة ٬، وعلى أي حال فأنا اآلن ل



ـى   مقام شرح وتفصيل هلذا العلم  ـرد عل ٬، فلهذا وقت وأهل٬، وما يهمين هو ال
  .إشكال النجفي

  
   فأقول:

ـد   صباح الزيادي والشيخأوالً: ان السيد أمحد احلسن  كتبوا ما كتبوا إلزاماً ملاج
ـك    هدي مبا ألزم به نفسه ألنه يعتمد على علم احلروف يف كتاباتهامل ـان ذل ٬، فك

ـذا   حجة دامغة له وملن يعتمد على ذلك العلم ٬، وأما تقييم السيد أمحد احلسن هل
  لعلم فهذا مما مل حين وقته بعد .ا

        وثانياً: ان حساباتك اليت أجريتها وهي : 
  
           49من هو رسول مبني= 

  49هو الكذاب املفتر =                                      
   49من هو الذي يلي أمره=

  45هو األعور الدجال=            45من هو داعي اهللا =
  45هو السفري األمريكي=             45من هو املندوب =

  38هو صدام حسني=               38من هو املهدي=
  36هو جورج بوش =              36من هو اليماين =
  37هو رسول املهدي=             37من هو الدوري=
  37هو القرآن الكرمي=             37من هو الدوري=
  37هو النبأ العظيم =             37من هو الدوري=



  46هو رسول املهدي=            46من هو السفياين=
اهللا) ٬، وهي إساءة أدب فهذه مغالطة وال مصدر هلا سوى وسوسة الشيطان (لعنه 

كبرية يف حضرة الناحية املقدسة اإلمام املهدي (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء)٬، وال 
ـان    هذا املستوى إىل اإلنسانيتسافل  أن ادري كيف ميكن ـو ك الشنيع ؟!!! ول

ـتدالل ٬، لرمبا كان له حماستدالل النجفي صحيحاً  همل حسن ٬، ولكن ما دام ان اس
ـ كما  ـاء     خطأ ومغالطة  ـن إحي ـ فال ميكن أن يكون هذا الكالم إال م سأثبت 

  ٬،ورمبا مل يتنبه النجفي لذلك. الشيطان (لع)
ـب     ـرائط جي ـا ش فطرق اهلداية كاخلرية وعلم احلروف وعلم التوسم وغريها هل

  منها: عليه٬،مالحظتها يف املوضوع الذي يراد االستدالل 
ـام أ االدعاء ٬، فمثالً إذا أردت أن تستخري على شخـ   1 و ص هل هو نيب أو إم

ـك     ـون ذل ـتخارة إال أن يك أي منصب آخر ٬، فال ميكن أن يكون مورد لالس
ـاءه ٬،    ـوت ادع الشخص مدعياً هلذا املقام ٬، فطلب اهلداية إىل شخص ما فرع ثب
ـ فهل يعقل أن يطلب أحد اهلداية    ـ كما يعربون  والفرع عدم عند عدم أصله 

ـو   إىل نبوة أو إمامة شخص مل يدع النبو ـى حن ة أو اإلمامة ومل يتكلم ´ا أصالً عل
ال حيتاج إىل مزيد من ؟!! وهذا أمر وجداين وبديهي اإلشارة أو التعريض إىل نفسه

  االستدالل.
2  eـاً   ـ أن ال يكون املد ـة حق عي حق بيeن ٬، أي إذا كان مدعي النبوة أو اإلمام

ـرع  واضحاً بيeناً ٬، فال يصح ان تستخري اهللا عليه هل هو حق أم ال  ؟ ألن اخلرية ف
ـورد     ـال م ـيeن ٬، ف احلرية واشتباه األمور ٬، ومادام أن األمر ثابت بأدلة أخرى وب
للخرية يف هكذا مقام . فال يصح مثالً أن نستخري على صحة نبوة الرسول حممد 



ـة    (ص) أو إمامة أمري املؤمنني (ع)  ـهم ثابت ـة (ع) ألن إمامت أو غريهم من األئم
سنة فال حرية وال اشتباه يف املقام حىت يكون مورد للخرية. بالدليل من القرآن وال

ـن  وكذلك بالنسبة لالستدالل بعلم احلروف  فال ميكن االستدالل ´ا على نفي م
من صحت نبو©م أو  إثباتثبتت نبو©م أو إمامتهم ٬، بل ال يصح االستدالل على 

. وبعبارة أخرى هإمامتهم إال من باب االحتجاج على اخلصم وإلزامه مبا يلزم نفس
ـق   : ال يصح مثالً ملن يعتقد بإمامة أمري املؤمنني (ع) أن يتخذ علم احلروف كطري
هداية لنفسه إلثبات إمامة أمري املؤمنني (ع) ٬، فسواء أيده ذلك العلم أم مل يؤيده ٬، 

ـاج   شيئاً ال يغري من االعتقاد ٬، نعم كما قدمت يصح استعمال هذا العلم لالحتج
  على الغري .

ـه   ـ  3 أن ال يكون املدeعي باطل بيeن ٬، فمثالً لو ادعى شخص وهايب املذهب ان
ـه ٬، أو   رسوالً عن اإلمام املهدي (ع) ٬، فهل يصح ألحد أن يستخري اهللا تعاىل علي

ـم     إلثباتأن يستخدم علم احلروف  ـن عل ـل م صدقه ؟؟!! فلو جاء مبليون دلي
ـون    من الواقع ٬، شيئاً احلروف يدل على صدقه ٬، ال يغري ـاذب وملع وهو انه ك

ـل   وأجنس من الكلب ألنه ليس من أتباع املذهب احلق  ـداء أله ومن ناصيب الع
  .البيت (ع) 

ـح   ومثالً لو ادعى شخص النبوة من اهللا تعاىل بعد الرسول حممد (ص) ٬، فهل يص
ـن   أن نسأل اهللا عنه هل هو حق أم باطل ؟! وهل نصدقه إذا جاء مبليون دليل م

  يناً ال ألن النبوة ختمت بالنيب حممد (ص) وال نيب من اهللا بعده.علم احلروف ؟! يق
أو هل يصح أن يستخري أحد ما هل يسرق أم ال أو هل يشرب اخلمر أو ال أو ... 

   وهل ميكن ألحد أن يثبت حلية هذه األمور احملرمة من خالل علم احلروف؟!!!



روط ليصح نقضه علينا هل تتوفر به هذه الشما كتبه حسن النجفي  إىلواآلن نأيت 
                   به أم ال ؟

ـ إذن ال  ـ ـ ـ ـ ـ األعور الدجال = باطل بيeن واضح  االستدالل بعلم يصح أ 
  .  داعي اهللا على انه احلروف

ـ السفري األمريكي = باطل بيeن + مل يدع انه املندوب   ـ إذن ال  ب  ـ ـ ـ ـ ـ
  جة (ع).على انه املندوب عن احل االستدالل بعلم احلروف يصح

ـ    ـ ـ ـ ـ ـ ـدي (ع)  ـ صدام حسني= باطل بيeن + مل يدع انه امله إذن ال  ج 
   على انه املهدي (ع) . االستدالل بعلم احلروف يصح

ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ جورج بوش = باطل بيeن + مل يدع انه اليماين  ـح إذن ال  د   يص
  على انه اليماين. االستدالل بعلم احلروف

ـ   ـ  ـ الدوري= باطل بيeن + مل يدع اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح إذن ال  رسالة   يص
  على انه رسول املهدي (ع). االستدالل بعلم احلروف

ـ    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالة  ـ السفياين= باطل بيeن + مل يدع الرس ـح إذن ال  و   يص
  على انه رسول املهدي (ع). االستدالل بعلم احلروف

ـن ٬،    ـد احلس نعم ´كذا سفسطة ومغالطة يريد حسن النجفي أن يطفئ نور أمح
ـو ٬،   هيهات هيهات ـور   و٬، ما كان هللا ينمو وما كان لغري اهللا ال ينم ـذا أم ´ك

ـاحب   مضحكة مبكية حياججون أولياء اهللا تعاىل ٬، ساعد اهللا قلبك يا موالي يا ص
ـاءت إرادة اهللا   الزمان وساعد اهللا قلب رسولك املظلوم الغريب الطريد الذي ش

ـوة   تعاىل أن يواجه فقهاء آخر الزمان ويرد على جهلهم الفظيع . وال حول وال ق
      إال باهللا العلي العظيم.     



  
  

                                      
  
  
  

  الوقفة السابعة
  

ـق   هذه الوقفة سأتناول فيها التجاوزات األخالقية اليت ارتكبها حسن النجفي حب
ـى   السيد أمحد احلسن وأنصاره ٬، حيث سطر يف كتابه الرد احلسن ©م و´تان عل

  ٬، إذ قال : أمحد احلسنالسيد 
: ( إن هذه األفكار متعمدة ومقصودة وورائها جهات اهللا يعلم بها ، كما أصبحت  89في ص   

  النجمة اإلسرائيلية شعاراً لنهجكم ودثاراً إلدعائكم ).   
: ( ... صاحبك الذي اتخذ من النجمة اإلسرائيلية الصهيونية شعاراً وأنت من  88وقالل في ص
  االنصاف يا استاذ ).ورائه أهكذا 
: ( ... ولكن قد يكون ( األنصار ) ال يعلمون نعم ، ولكـن قيـاداتهم تعلـم    128وقالل في ص

  ومدفوعة من قبلل جهات مغرضة أخرى ـ اهللا العالم ـ ..... )

  ويرد عليه:
منا أهل عن البهتان ٬،وا©ام الغري بال دليل قاطع ٬، بل علّالورع  من أخالق املؤمن

٬، وقد توعد ننصف حىت أعدائنا ٬، وأن ال نقول فيهم ما ليس فيهم البيت (ع) أن 
    أهل البيت (ع) الذين يبهتون املؤمنني بالنار وساءت مقراً ومقاماً. 



ا  ة مم ا أو مؤمن ال : من بهت مؤمن ه السالم ق د اهللا علي ي عب عن أب
ال      ا ق ى يخرج مم ال حت  .ليس فيهما بعثه اهللا يوم القيامة في طينة خب

ال  وم :قلت ال ؟ ق اة       :ا طينة خب روج الزن ـواب   )صديد يخرج من ف ث
  .240األعمال ص 

     .( مدفوعة من قبلل جهات مغرضة أخرى )ـ  1: وقول النجفي 

  (هذه األفكار متعمدة ومقصودة وورائها جهات اهللا يعلم بها )ـ  2               
ن أعداء اإلسالم يشري ويعرض بل يصرح فيه على اننا عمالء إلسرائيل أو لغريها م

  واملذهب احلق !!!
ـك ؟ وإذا مل    ـى ذل وليت شعري هل يستطيع حسن النجفي  أن يقم الدليل عل
ـ     ـار   ـالل يف الن يستطع ولن يستطع فليستعد لسؤال اهللا تعاىل ٬، وملعاجلة األغ

ـ فهل هذه األخالق اليت يدعيها النجفي ؟!! أين الورع ؟ أمل  أعاذنا  هللا من ذلك 

وال تقـف مـا    (وقوله تعاىل:  )إال لديه رقيب عتيدما يلفظ من قول ( اىل : يقرأ قوله تع
  .) كل أولئك كان عنه مسؤالً ن السمع والبصر والفؤادليس لك به علم إ

ـاىل     ـة اهللا تع ـدي (ع) وحلاكمي وهل اإلسرائيلي هو من يدعو لنصرة اإلمام امله
ـدعو   وللحكم بالقرآن والسنة وللكفر بالدميقراطية والقانون ا ـن ي لوضعي أم م

للفكر اإلسرائيلي الغريب كحاكمية الناس والعمل بالدستور الوضعي ؟؟ من هو يا 
  ترى أوىل بوصف العمالة إلسرائيل ؟؟

ـل   ومن هو أوىل بوصف العمالة من تلقى الغرب الكافر باألحضان ووافق وأيد ك
ـاريعهم  مشاريعهم اهلدامة للدين  ـل مش  أم من أعلن وجوب جهادهم وعارض ك

  ووقف نداً يف وجه نظريتهم {اية التاريخ ( الدميقراطية ) ؟؟



ومن هو أوىل بوصف العمالة من تطارده حليفة إسرائيل وال جيد ملجئاً يلتجئ اليه 

قال تعاىل : ( لن حليفة إسرائيل كل الرضا ؟؟  عنهإال اهللا تعاىل أم من رضت 
  .) حتى تتبع ملتهم ترضى عنك اليهود وال النصارى

ـن   )وحاشاه(... ومن .... فالذي يتهم السيد أمحد احلسن بالعمالة ومن  ٬، ال ميك
إال أن يكون منكوساً فهو يرى األسفل أعلى واألعلى أسفل ٬، أو كما قال رسول 

  المعروف منكرًا والمنكر معروفًا ).... آيف بكم إذا رأيتم  : (اهللا (ص) 
ى طب املثل الشعيب  لأو كما يقو ه ) ( آٌل يرى الناس عل ـى   ائع ٬، لعنة اهللا عل

ولعنة اهللا على من رضي ´ا ولعنة اهللا على من رضي بأفكارها  احملتلة دولة إسرائيل
ـى   لعنة اهللا على كل من حيارب دين حممد وعلي (ص)الشيطانية ٬،  ٬، لعنة اهللا عل

       .٬، لعنة تتبعها ألف لعنة يف كل صباح ومساء حيارب اإلمام املهدي (ع) كل من
  

( اً لنهجكم ودثاراً إلدعـائكم )،  ( كما أصبحت النجمة اإلسرائيلية شعار: ول النجفي واما ق

... صاحبك الذي اتخذ من النجمة اإلسرائيلية الصهيونية شعاراً وأنـت مـن ورائـه أهكـذا     
  االنصاف يا استاذ ).

ـذه   فهذا الكالم من أقبح اجلهل وهو تغرير لعامة الناس الذين ال يعرفون حقيقة ه
ـليم النج ن امة السداسية املقدسة ٬، فهي جنمة نيب اهللا داود (ع) وورثها نيب اهللا س
ـا   (ع) وبقيت تتوارث من نيب  إىل وصي حىت ورثها  الرسول حممد (ص) وورثه

بعده علي بن أيب طالب (ع) واألوصياء من ذريته حىت وصلت إىل اإلمام املهدي 



ـن  (ع) ٬، فاإلمام املهدي (ع) هو وارث األنبياء وامل رسلني (ع) ٬، وجنمة داود م
   مواريث األنبياء ٬، إذن فهي جنمة اإلمام املهدي (ع) وذريته املهديني الطاهرين . 

ـية يسلب فال اما اختاذ دولة إسرائيل املوجودة اآلن هذه النجمة شعاراً هلا ٬،   قدس
فهم سارقون وغاصبون  وال جيعلها من خمتصات الصهاينة املفسدين ٬، النجمة هذه

والذل كل الذل أن  واجلهل كل اجلهل .ن هلذه النجمة السداسية املقدسةلوومنتح
بامللكية ٬، وأن يرتع ثوبه ويربأ منه ويلبسه يعترف صاحب احلق املغصوب للغاصب 

  لعدوه !!!
ـب   فداود داودنا وسليمان سليماننا وكل األنبياء أنبيائنا وال ميكن ألحد أن ينتس

  .ا نعتقد مبحمد (ص) وأله الطاهرين (ع) هلم حقيقة غرينا إال أن يعتقد مب

ـل   ( ا أكـرب ) مث ان صدام ( لعنه اهللا وأخزاه ) قد اختذ كلمة  شعاراً يف علمه ٬، فه

ـذها    ـد أن يتخ هذا يعين أن تكون هذه الكلمة من خمتصات صدام وال جيوز ألح
ـة    شعاراً؟!!! ـعارات مقدس بل ان أكثر املنحرفني واملفسدين اختذوا ألنفسهم ش

ـرفني  فهل نترك هذه الشعارات املقدسة هلؤالء٬،  واحنرافهم يغطوا فسادهمل  املنح
         ر من يرفعها من الصادقني ؟!!!ونكفّ

والدليل على ان النجمة السداسية هي جنمة أهل البيت (ع) ٬، هو أ{م استعملوها 
ـري  20ص 3راجع دار السالم ج٬، ونقلها كبار علماء الشيعة . يف األحراز .وأكس

ـيخ   155لدعوات صا لعبد اهللا بن حممد بن عباس الزاهد ٬، والسر املستسر للش
  وغريها من الكتب.  85وص 35البهائي ص



ـن   فكم يا ترى عمر دولة إسرائيل احلالية فعلى كل االحتماالت فهي أقل عمراً م
ـة   النجمة السداسية أل{ا  ـي جنم جنمة نيب اهللا داود وكانت درعه يف احلروب وه

ـدي   الرسول حممد (ص) وعترته الطاهرة وهي جنمة بقية اهللا يف أرضه اإلمام امله
ـة   (ع) ٬، فمن نكرها وأهداها لدولة إسرائيل ٬، فهو منكر ملواريث األنبياء واألئم

  ٬، وكفى بذلك جهالً وفضيحة وعاراً.(ع) 
ـك     ـ قد ورثها رسول اهللا (ص) وقد ذكر ذل ـ السداسية  وان درع داود (ع) 

  ه يف كتبهم :العالمة اØلسي وغري
ـادة ٬،  قال ابن شهر آشوب : ( ...  دروعه : ذات الفضول أعطاها سعد بن عب

والفضة ٬، ودرعان أصا´ما من بين قينقاع ومها السعدية وذات الوشاح ٬، ويقال : 
ـب   )كانت عنده درع داود النيب صلى اهللا عليه وآله لبسها ملا قتل جالوت  مناق

  . 147 ص 1بن شهر آشوب ج ال آل ايب طالب
  
   
ـادة ٬،  وكذلك قاله اØلسي : ( ...   دروعه : ذات الفضول أعطاها سعد بن عب

ـاح ٬،    ـعدية ٬، وذات الوش والفضة ٬، ودرعان أصا´ما من بين قينقاع ٬، ومها الس
لعالمة لحبار األنوار   )الوت ويقال : كانت عنده درع داود اليت لبسها ملا قتل ج

  .110ص  61اØلسي ج 
  
   
     



وكانت له درع يقال هلا ذات الفضول لطوهلا أرسل ابن سيد الناس : (... وقال 
ـاح . وذات   ـي إليه ´ا سعد بن عبادة حني سار إىل بدر . وذات الوش .  احلواش

قينقاع السغدية وفضيت يقال السغدية كانت درع داود  بينودرعان أصا´ما من 
بن سيد الناس ال األثرن عيو )ق فتلك سبع نها لقتال جالوت . والبتراء واخلرلبس
  .405ص  2ج 

. األوىل :  كانت دروعه صلى اهللا عليه وسلم سبعاًوقال الصاحلي الشامي : ( ... 
داود اليت لبسها  السغدية بضم السني املهملة ٬، وسكون الغني املعجمة : وهي درع

   .368ص  7لصاحلي الشامي ج ل سبل اهلدى والرشاد )حني قتل جالوت 
ـة   وبذلك يكون   ـة املظلوم السيد أمحد احلسن قد أحيا ذكر هذه النجمة املقدس

املغصوبة ٬، وهو املدافع عن مواريث األنبياء واألئمة (ع) وهو حميي السنن ومميت 
ـه     ـذي في ـاء بال البدع بأمر اإلمام املهدي ٬، فحسبك هذا التفاوت بيننا وكل إن

    ينضح. 
ومصدق الرواية لسذاجة أفكارهم أو : ( .... وال يدري الكاتب  203يف ص النجفي قالو

  .لتعمدهم من خاللل الدوالرات المدفوعة.... )
  

  أقول:
من قرأ استدالل حسن النجفي وقارنه مع استدالل أنصار اإلمام املهدي (ع) يتبني 

  .له بوضوح تام من هو صاحب األفكار الساذجة البعيدة عن الربهان والدليل 
وخروج عن ن أعداء اإلسالم ٬، فهو جتين ال يغتفر ا©امنا باستالم الدوالرات موأما 

حدود الورع إىل التهتك والبهتان٬، والظاهر ان ذلك من سجايا النجفي اليت جبل 



ـول   ـه  عليها ومن شب على شيء شاب عليه. فهل لديه الدليل على ما يق أم ان
ـاس   إلضاللخترص نابع من احلقد والعداء املقيت ٬، وأسلوب رخيص اعتمده  الن

  .ه مسعة أناس موحدين شيعة يدعون لنصرة اإلمام املهدي (ع)وتشوي

ـدوالرات   ـو  ورمبا هناك سبب آخر دفع حسن النجفي ال©امنا باستالم ال ( ٬، وه
ـه    من أحب شيئاً أعشى بصـره )  ـي وأمثال فلشدة وله وعشق حسن النجف

للدنيا وحطامها ( الدوالرات ) فهم ال يرون غريها ويظنون ان الناس كلهم على 

  و ( كل إ�اء بالذي فيه ينضح ). ( كل يرى الناس على طبائعه )ذه الشاكلة ه

وهذا بعينه أسلوب معاوية ( لعنه اهللا ) الذي سلكه ألجل تشويه مسعة أمري املؤمنني 
ـ ٬، حىت استطاع معاوية من اقناع أهل الشام بأن وهو سالح العاجزين   ـ  (ع)

  حاشاه ).علي بن أيب طالب (ع) ال يصلي وال يصوم ( و
ـرآن    ـالفتم الق مث ملاذا ال يكون هذا اال©ام موجه إليكم وهو الئق بكم ألنكم خ
والسنة املطهرة ووافقتم األفكار الغربية كالدميقراطية ٬، فتكون فعلتكم هذه مقابل 

ـ الدوالرات املدفوعة من قبل الغرب الكا ىت فر ٬، فنحن مل نوافق مبادئ الغرب ح
الذي وقف نداً معارضاً لدميقراطية احلسن هو الوحيد نتهم بذلك ٬، بل السيد أمحد 

ـرية   الغرب الكافر وأذنابه ٬، واختذ خندق الدفاع عن مبادئ اإلسالم احلنيف وس
  الرسول حممد (ص) وعترته الطاهرة (ع) .

       فنعم احلكم اهللا واملوعد القيامة واخلصم لكم اإلمام املهدي (ع). 
  



وهناك من المهديين من يذودون عن المذهب ،وعـن  : ( ..... 215يف ص  النجفي وقال

، أن اهللا يجعلل في كلل قرن من يذود عن  حركة اإلمام بين فترة وأخرى وحتى أن هناك حديثاً
  الدين ويجدد أمره.

فإذا كان كذلك ، فال يستعملل السحر وال الشعبذه ، وال ما هو خارج عن حدود إدراكه والتأكد 
ة واالستخارة ، على الرغم من أنا ألننكر هـذه األفعـالل ، وال   منه كالمنامات وغيرها والخير

  نقولل ال نقر بها ..... )
: ( إن األخ أحمد الحسن ... يبدو لي كما وصف نفسه هو ، أنـه  251يف صأيضاً  وقال

  .أتهم بأنه مسحور وانه يلتقي بالجن وأنه غير سليم العقلل .... )

  
  أقول:

ـ :األخالق هنا ارتقى حسن النجفي يف    فا©م السيد أمحد احلسن ب
  ـ السحر والشعبذة.1
  ـ مسحور.2
  ـ يلتقي باجلن.3
  ـ غري سليم العقل .4

وال أدري ما هو دليله على ذلك ومباذا يعتذر غداً أمام اإلمام املهدي (ع) من هذه 
ـه  عالتهم الباطلة يف حق السيد أمحد احلسن ٬، وهل  اشر السيد أمحد احلسن بنفس

ـىت   هي وما حىت عرف ذلك ؟!! أعمال السحر اليت قام ´ا السيد أمحد حلسن ح
املئات من أنصار اإلمام يتهم بذلك ؟!! أم ان هناك ساحر بدون سحر ؟!! وهاهم 

ـنوات   املهدي (ع) الذين عاشروا السيد أمحد احلسن ومنهم من اصطحبه لعدة س
ـ    ـة يف األخ ـمة غاي الق فلم يروا منه شيئاً من ذلك بل وجدوه سليل أهل العص



والزهد واإليثار والنبل والعبادة واخلشوع هللا تعاىل والتواضع ألدىن الناس ٬، ولكن 
أبيتم إال إتباع سنة مكذيب األنبياء والرسل (ع) حيث ال تكاد ©مة السحر تفارق 

   نيب من األنبياء (ع) ٬، قال اهللا تعاىل :  

جمنـون  كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسـول إال قـالوا سـاحر أو    (   
  .53 ـ 52 ذارياتال ) * أتواصوا به بل هم قوم طاغون

  .47سراء اإل ) إذ يقول الظاملون إن تتبعون إال رجال مسحوراً(... 

  .101اء سراإل ) يا موسى مسحوراً ألظنكفقال له فرعون إ�ي  (... 

  .25ؤمنون امل ) إن هو إال رجل به جنة فرتبصوا به حتى حني(  

   .70ؤمنون امل ) بل جاءهم باحلق وأكثرهم للحق كارهون أم يقولون به جنة(  

ــالوا مــا هلــذا الرســول يأكــل الطعــام وميشــي يف      (   لــك لــوال أ�ــزل إليــه م   األســواقوق
* أو يلقــى إليــه كنــز أو تكــون لــه جنــة يأكــل منــها وقــال        فيكــون معــه �ــذيرا   

   . 8 ـ 7الفرقان ) الظاملون إن تتبعون إال رجال مسحورا

كفروا هل �دلكم على رجل ينبئكم إذا مـزقتم كـل ممـزق إ�كـم لفـي       وقال الذين ( 
أفرتى على ا كذبا أم به جنة بل الـذين ال يؤمنـون بـاآلخرة    * خلق جديد 

  .8 ـ7أسب ) يف العذاب والضالل البعيد



جعل اآلهلة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب * أ(   
وا واصـربوا  عجـاب * وا�طلـق املـال منـهم أن امشـ      يءإهلا واحدا إن هذا لشـ 

  .6 ـ4ص ) يراد يءعلى آهلتكم إن هذا لش

  .24غافر  ) إىل فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب( ...

ويف موسى إذ أرسلناه إىل فرعون بسلطان مبني * فتـوىل   ( 
  .39ـ38ذاريات ال  ) بركنه وقال ساحر أو جمنون

  وأنه غير سليم العقلل ... ). : ( ...د احلسن  وقول النجفي عن السيد أمح
ـاء    ـكت علم أقول : هل يعقل ان رجالً جمنوناً (وحاشاه) يستطيع أن يفحم ويس
ـاً    ـالً جمنون آخر الزمان باحلجة والدليل من القرآن والسنة ؟!!! هل يعقل ان رج
ـاب    ـل كت يتحدى كل األديان السماوية اإلسالم واليهودية واملسيحية وكل أه

ـع   ا´م ؟!!بكت هل يعقل ان رجالً جمنوناً يثبت بالدليل القاطع بأنه أهدى من اجلمي
ـن    هوان ـري يف م الوحيد املدافع واملوافق للقرآن والعترة الطاهرة ؟!!! إذن فال خ

فهم عند الناس جمانني هو جنون األنبياء واملرسلني (ع) يغلبه اØانني ! ولكن هذا 

كذلك ما أتـى الـذين مـن قبلـهم     عاىل : (قال توعند أهل السماء عقالء ٬، 
  .) من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون * أتواصوا به بل هم قوم طاغون

   : في وصف شيعته وآما ورد عن الرسول محمد (ص)



د اهللا   ( انهم عند الناس آفار وعند اهللا أبرار وعند الناس آاذبون وعن
د ال     اف وعن د اهللا نّظ ناس مالعين   صادقون وعند الناس أرجاس وعن

ازوا       ادلون ف د اهللا ع المون وعن اس ظ د الن اّرين وعن د اهللا ب وعن
  .  59املالحم والفنت باب  …)باإليمان وخسر المنافقون 

ـاس   فمرحباً مبن هم عند الناس جمانني وعند اهللا عقالء  ـد الن ٬، وتعساً ملن هم عن
عقالء أهل السماء ٬، اللهم ارزقنا والية جمانني أهل األرض عقالء وعند اهللا جمانني 

     وال تفرق بيننا وبينهم دنيا وآخرة انك مسيع جميب. 
به أحمد الحسن  تخندق : ( واألصعب فإن الخندق الذي 256يف ص حسن النجفي وقال

وأنصاره هو خندق السلفية التكفيرية والتي أطلقت على مراجـع الـدين وبالتحديـد السـيد     
سموا المراجع باألصنام واألوثان ، فإذن مـا   أيضاًالسيستاني بالصنم وأحمد الحسن وأنصاره 

  .الفرق بينكم يا أخوة وبين السلفية التكفيرية )

  
  أقول:

ـة     ـأ{م أئم ـان ٬، وك ان النجفي ال يرى شيئاً من الدين سوى علماء آخر الزم
ـت   معصومني من أنكرهم فقد أنكر الدين !!! فبمجرد ان تتكلم على أحدهم فأن

ـ وبينهم  فرق بينك ٬، وال يف خندق السلفية    !!!  ـ حسب فكر النجفي 
  والفرق بيننا وبني السلفية هو:

  ا{م منحرفون عن سنة الرسول حممد (ص) وحنن متبعون لسنته. •
ـه (ع)    • ـا ل ا{م منكرون لوالية علي بن أيب طالب (ع) وحنن نتشرف بواليتن

 (ع).ونعتقد بأن رضا اهللا ال ينال إال بواليته ووالية األئمة من ولده 



لبين أمية ولبين العباس وحنن نكفر متبعون و .ا{م موالون لألول والثاين والثالث •
 ´م ونلعنهم يف الصباح واملساء ونعتقد ا{م يف جهنم وبئس املهاد.

ـدم ٬،   • ا{م يرون كل من يتوىل علي بن أيب طالب وذريته (ع) كافراً مهدور ال
فدمه هدر وهو أجنس من  وحنن نقول ان كل من يستحل قتل الشيعة لتشيعهم

 الكلب.
ـلفية   ا{م ... ا{م ... أ{م .... فهل كل هذه األمور ال تعد فارقاً بيننا وبني الس

  حىت يضعنا النجفي معهم يف خندق واحد ؟!!!
ـأ{م    ـاكتني ب وقد قال السيد الشهيد الصدر( رمحه اهللا ) عن علماء النجف الس

  ( وحاشاه ): أصنام وأموات ٬، فهل هو من السلفية أيضاً
ـك ٬،  اقال يف  جلمعة الثالثة اخلطبة الثانية : ( ... أفضل لك أن جتلس على فراش

ـرب   وتصبح (سكويت) كالصنم ٬، هذا هو األفضل ٬، هكذا هي سياسة املرجعية ) من
  .35الصدر ص

وقال يف اجلمعة العشرين اخلطبة الثانية عن عدم حضور املراجع لصالة اجلمعة : ( 
تهم فلم جييبوا طبعاً ٬، كما قال الشاعر ( لقد أمسعت لو ناديت حياً ... ولكنين نادي

  .227) منرب الصدر ص
ـرب    ـى من وغري ذلك عشرات الكلمات اليت أطلقها الشهيد السيد الصدر من عل

العلماء الساكتني وفضحهم٬، ومن أراد املزيد فعليه مبراجعة كتاب ( الكوفة يف ذم 
        إصدارات أنصار اإلمام املهدي (ع). الشهيد الصدر يقتل من جديد ) أحد 

ـة (ع)  ك اآلن ساكتون عن أفعال السلفية إىلمث انكم  ـور األئم ومل  تهدميهم لقب
ـدي (ع)   تفارقوا اهلدوء والسكينة ٬، والسيد أمحد احلسن قد أفىت باسم اإلمام امله



خ ٬، وذلك بتاري ألهل البيت (ع) ´در دم النواصب الذين أعلنوا عدائهم وحر´م
ـ ق ٬، عندما 1427احلرام / م/حمر23 ـي   ه قاموا ´دم قبور كل من : اإلمام عل

  اهلادي (ع) واإلمام احلسن العسكري (ع) ونرجس (ع) وحكيمة (ع) .
فمن هو أوىل أن يكون يف خندق السلفية من أعلن احلرب عليهم وهدر دمائهم أم 

ـن  فمالكم كيف حتكمون. أما آن ل من هاد{م وحرeم قتاهلم ؟!! كم أن تكفوا ع
ـكم   خداع الناس وابعادهم عن الصراط املستقيم ٬، أما آن لكم أن تنصفوا أنفس

  وتعطفوا بقلوبكم على احلكمة اليمانية ؟
ـة   واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد واله األئمة واملهديني واللعن

ـب  الدائمة على أعدائهم إىل يوم الدين ٬، وسيعلم الذين ظلموا آ ل حممد أي منقل
  ينقلبون والعاقبة للمتقني.

ـ ق    1427مت حترير هذا الكتاب بتوفيق اهللا تعاىل بتاريخ              ه
  م 2007/  5/ 25 
   
   

  
  
  
  
  
  


