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 :تقديم

 األئمةوصلى اهلل على حممد وآل حممد ، واحلمد هلل رب العاملني..  بسم اهلل الرمحن الرحيم
  .واملهديني وسلم تسليما  

لقد ابتلي أمري ] :ملا قلت الصادق ابن الصادقني  وأنتصدقت روحي لك الفداء 
، وجاءه بقوم ال يفرقون بني الناقة واجلمل، وقد (لعنه اهلل)مبعاوية بن هند  Xاملؤمنني علي 

، (لعنه اهلل)، ولكن بسبعني معاوية Xطالب ابتليت اليوم كما ابتلي أيب علي بن أيب 
 [.ويتبعهم قوم ال يفرقون بني الناقة واجلمل، واهلل املستعان على ما يصفون

بسالح الكذب واالفرتاء  Xطالب  أيبجدك علي بن ( لعنه اهلل )لقد حارب معاوية 
وها هم  ،(وحاشاه صلوات اهلل عليه)عليا  ال يصلي  والبهتان، حىت صدَّق أهل الشام بأن  

كلهم حياربونك بسالح الكذب واالفرتاء   ألوفاليوم سبعون معاوية يكذبون عليك ويتبعهم 
 إليه وإناهلل  إنا .وبراهني ساطعة جلية أدلةوالبهتان ملا مل جيدوا ما يردون به ما قدمت من 

 .وحسبنا اهلل ونعم الوكيل ،راجعون

وترمجها  ،إيرانمن " شرفني"وشبهات طرحها شخص فارسي باسم  أسئلةوعة هذه جمم
محد أ اإلمامرد عليها  أنغلبها موهونة وضعيفة وسبق أ أن  ورغم  ،حفظه اهلل األنصارحد أ

اكتب  أنفقد شاء اهلل  ،يف ما كتبوه ونشروه األنصار اإلخوةوفصل القول فيها  Xاحلسن 
وقد مجعت فيه ما تفضل  ،-صيل اململ واالختصار املخل جتنب التف حماوال   -هذا اجلواب 

محد أ اإلمامالعبد اجلاهل قليل العلم والعمل ما فهمته من كالم  أنا به سبحانه وتعاىل علي  
ينفع  أناهلل سبحانه وتعاىل  وأسال .العلماء ذوي الفضل والسبق أنصارهوكالم  Xاحلسن 

واعتذر خلليفة اهلل عن  ،واستغفر اهلل عن التقصري والقصور ،به السائل وكل من يصله اجلواب
 .مقر بقصوري وتقصريي وأنالع عليه مط   وأنتولكن هذا حايل  ،كثرة االعتذار

 املغربي توفيق: املقصر املذنب
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 :نص ترجمة السؤال للعربية

 .هلل رب العاملني واحلمد، ميبسم اهلل الرمحن الرح

ُكِتَبت يف املنتدى الفارسي ألنصار اإلمام املهدي أتباع الوصي أصل املشاركة  : مالحظة
 .أمحد احلسن عليهما السالم

 شريفني :االسم
 إيران: البلد

يف بداية األمر كنت معجب بكم . منذ فرتة وأنا أحبث يف أدلتكم: السيد أمحد إمساعيل
من . مورا  غري واضحة بل غري مقبولةأهناك  أن   إىلولكن كل ما قرأت ودققت توصلت 

ومرات عديدة كانت غري جيدة، وكم مرة  ،إليهاضمنها عملت استخارة بالطريقة اليت أشرمت 
فرتة طويلة كنت متتبع خطوات بعض األنصار لكين مل أَر من . نك غري صادقأرأيت رؤيا 

 .بالتقوى االلتزامأغلبهم غري الكذب والتدليس وعدم 

كذب املدعي، لذلك   أومعاملة األتباع ال أراه دليال  على صدق  أن   على كل حال مبا
 .حىت أختم هذا امللف الذي فتحته منذ فرتة وأرجو اإلجابة أسئلةطرح  أريد

لفظ القائم يشري على  أن  على كم مورد واستنتجت  أشرتيف سريتك الذاتية  -1
الذي ميلئ الدنيا قسطا   أتباعك خيصونك بالقائم. نفرتض إنا قبلنا هبذا....  شخصني

كذلك على هذه   أنتهل . ، وأساسا  بعد فرتة عرفوك بقائم آل حممد دون غريكوعدال  
 ؟ نك ترد بعض ما يقولونه األنصارأ أو ،العقيدة

: وهو ،ال اعتقد بالفقهاء ولست من أهل التقليد، لكن هناك مورد الحظته أينمبا  -2
فقهاء والسيما فقهاء الشيعة، يف حال فقهاء السنة إن ال إىلملاذا سهمك احلاد غالبا  موجه 

ملاذا تعاملكم بالنسبة آلل صهيون : والسؤال األهم. أيضا  فهم ليس أفضل  أسوأمل يكونوا 
مل يسبقوا الفقهاء بالظلم واجلور ليسوا أقل  إنآل صهيون  أيهذه الفئة  أن  متآخي؟ برأيكم 

 ؟ يبمنهم كذلك، تعاملكم بالنسبة هلم أليس بعج
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ما هو السبب الذي أتباعك حياولونه وهو يصورونك صاحب الدور الرئيسي واألهم؟  -3
وهبذا احلال مل  ،وأي دعوة هذه تكون أخذ البيعة للحجة لكن عمليا  يصورون دورك األهم

نك أهل عندك علم هبذا أم . يبَق أي مكان للحجة وحىت أكثر األلقاب يطلقوهنا عليك
 ؟ ممن يقول هذا من أنصارك ترفض هذا القول وتربئ

 ؟ كذلك تعتقد هبذا  أنتدابة األرض، هل  أنت بأنكأتباعك يعرفونك  -4

ن آهل لكم تبينون يل أي سور من القر ...  نآهناك نقص يف القر  أن  نتم تعتقدون أ -5
 ؟ حذفت لطفا  

على  أنت، هل بامسكالنداء أو الصيحة من السماء تكون  إن  بعض أتباعك يقولون  -6
 ؟ أم لك رأي أخر االعتقادذا ه

، هل ممكن أن تعلنون عن اسم السفياين حىت Xنك تقول تتواصل مع اإلمام أمبا  -7
 ؟ يكون سند على صدق دعواك عند خروجه

نك أول إوتقول  Xنك وصي اإلمام أمل حتل من قبل، مبا  مسألةهل لك حتل لنا  -8
هل تستطيع حل فرضية زيتا : السؤال. نتوقع منك الكثري نإذ.... املهديني وأول املؤمنني و

 ؟ رميان

 .ليس لدي أسئلة أخرى

اإلجابة من  أريدالرجاء ال جييب على األسئلة أي من األنصار على اإلطالق وفقط 
 .إمساعيلمحد أالسيد 

 .والسالم علی من اتبع اهلدی

 :للسؤال بالفارسية األصليالنص 

 نيشرو  :(مستعار) نام
 رانيإ: ييايجغرافمکان 
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 .. ست که در مورد مشا مطالعه کرده اميبنده مدت نسبتا طوالن: ليآقای امحد امساع
شرت متقاعد شدم که در يشرت مطالعه کردم بيهرقدر ب أمال داشتم يل امر به مشا متاياوا

نکه با روش يمن مجله ا .. اری وجود دارديرفتنی بسيدعوت مشا نکات مبهم و بلکه نپذ
ده ين بار خواب دينکه چنديا ايب مشا آمده و ياستخاره کرده ام و بارها در تکذ خودتان
اری يادی انصار مشا را مد نظر داشته ام و از بسيمدت ز . ديستينکه مشا صادق نيام در ا

که رفتار ي نحال از آجنایيبا ا..  ده اميی ندياز آنان جز کذب و دروغ پراکنی و بی تقوا
دامن چند سوال از خود مشا دارم يابی خود آن فرد منيل خوبی برای ارز يک فرد را دليوان ري پ

 .ديدوارم پاسخ اهنا را به بنده ارائه کنيق را ببندم و امين حتقيتا پرونده ا

د که لفظ يجه گرفته ايد و نتيث اشاره کرده ايمشا در معرفی خودتان به چند حد -1
وان مشا ري پ ... ميرفته اينجا را پذيم تا اينار خوب فرض کيبس ... قائم اشاره به دونفر دارد

که شرق و غرب عامل را از يعنی مهان کسيدانند يمشا را قائم آل حممد به معنی خاص م
ا خود يآ. کننديکند و اساسا کم کم فقط مشا را قائم آل حممد معرفی ميعدل و داد پر م

 ؟ دييجو يزاری ميا از رفتار برخی از انصار خود بيد يده اي عقنيمشا هم بر مه

د نبوده ام اما ينکه بنده به اکثر فقها اعتقادی ندارم و اصوال اهل تقليبا توجه به ا -2
کان ينکه چرا پيکند و آن ايار توجه بنده را جلب ميک نکته در رفتار مشا هست که بسي
که يعه است در حاليا اغلب متوجه فقها و باالخص فقهای شيشرت و يز اسلحه مشا بيت

نکه چرا رفتار مشا يو سوال اساسی تر ا ، ستنديز نياهل سنت بدتر نباشند هبرت ن علمای
ن ينکه ايلی متعادلرت و دوستانه تر است ؟ به نظرتان با توجه به ايون خينسبت به آل صه

ن برخورد يستند ايون در ظلم و ستم از فقها جلوتر نباشند عقب تر نيعنی آل صهيدسته 
 ؟ ستيب نيمشا عج

وان مشا سعی در پررنترت نشان دادن مشا از حضرت حجت دارند ري نکه پيا علت -3
عت گرفنت برای حضرت يست که قرار است برای بين دعوت چتونه دعوتيست و ايچ

ی برای حضرت يدهد که عمال جايحجت باشد اما عمال انقدر مشا را پررنگ نشان م
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 .. دهنديق ميمشا تطبحجت باقی نتذاشته و حتی اکثر القاب حضرت حجت را هم بر 
نمورد اعالم برائت ينکه از رفتار برخی از انصار در ايا ايد و ين موضوع باخرب يا مشا از ايآ
 ؟ ديکنيم

 ؟ دي باور نيا خود مشا هم بر مهيا ، کنندياالرض معرفی م دابةوان مشا مشا را ري پ -4

ی را که يکی از سوره هايممکن است  ... د از قران کم شده استيمشا معتقد -5
 ؟ ديد در قران بوده و حذف شده لطفا ارائه دهيمعتقد

ا مشا بر يا ، شوديند ندای امسانی به نام مشا سر داده ميتو يوان مشا مري برخی از پ -6
 ؟ ا نظرتان با اهنا متفاوت استيد يده اين عقيا

را انی يد ممکن است نام سفيد با حضرت در ارتباطييفرماينکه مشا ميبا توجه به ا -7
 ؟ ت مشا باشديد تا وقتی خروج کرد سندی بر حقانيمعرفی کن

کی از مسائل حل نشده در علوم را از مشا بپرسم يا برای مشا امکان دارد حل يآ -8
چ يد انقدر علم داشته باشد که علوم مادی بشر در برابر علم او هي امام بانيچون جانش

 بود و سواد چندانی ريعرفای اخکی ار ياط که يست حتی شخصی مثل اقای رجبعلی خين
نکه مشا خود را يس بود با توجه به اينداشت هم قادر به حل سواالت سخت الکرتو مغناط

د ينکه از مشا توقع داشته باشم بتوانيد پس ايداني مني ومقربيني مهدني امام و اولنيجانش
د حلی يادر ا قآين است يسوال ا. ستيی نيجايد توقع بيسواالت مشکل علوم را پاسخ ده

 ؟ ديان ارائه دهميبرای فرض زتای ر 

 .شرتی ندارميبنده سوال ب

ن سواالت مطلقا جواب ندهند وفقط خود آقای يچکدام از انصار به ايخواهشمندم ه
 ل جواب دهنديامحد امساع

 .والسالم علی من اتبع اهلدی



 :الجواب

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  واملهديني وسلم تسليما   األئمةوصلى اهلل على حممد وآل حممد ، العاملنيواحلمد هلل رب 
  .كثريا  

شاء اهلل بالرد على ما جاء يف مقدمة الرسالة ملا جاء فيها من شبهات  إنبدأ أسوف 
 .بعد اآلخر واحدا   لألسئلةمث اعرض  ،وافرتاء

 الرد على مقدمة الرسالة. 1

 :األنصارالرد على اهتام  .4. 4

فرتة طويلة كنت متتبع خطوات بعض األنصار لكين مل أرى من أغلبهم غري ) :قولك
معاملة األتباع ال أراه دليال   أن  على كل حال مبا . بالتقوى االلتزامالكذب والتدليس وعدم 

حىت أختم هذا امللف الذي فتحته منذ  أسئلةطرح  أريدكذب املدعي، لذلك   أوعلى صدق 
 .(فرتة وأرجوا اإلجابة

مل  نَر منهم إال خريا ، وكثري  فإننا Xاملهدي  اإلمام أنصار (نصاراأل) كنت تقصد بـ  إن
وكثري منهم ُعباد ُنساك حُييون الليل بالصالة والنهار بالصيام وال  ،عالية أخالقمنهم على 

ويؤمنون باهلل   ،ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ،يعصون اهلل وال يرتكبون الفواحش
القرآن والتوراة ) مجيعا ، وبالكتب السماوية اليت جاء هبا األنبياء  نبيائه ورسله وبأ

وباهلل  لإلميانيدعون الناس  ، وباملالئكة وبالغيب وبالقيامتني الصغرى والكربى،(واإلجنيل
فإن كان  ،البيت  أهلويلتزمون بالقرآن وبكالم  ،وحباكمية اهلل وبوصية رسول اهلل 

وإن كان  !!عدم التزام بالتقوى واحنرافا  فكيف يكون اهلدى والصراط املستقيم ؟هذا عندك 
 !!هذا عندك كذب وتدليس فكيف يكون الصدق ؟
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كانوا من أتباع العلماء ومنهم علماء معروفون، مث تبني  هلم   األنصارمث إن  معظم هؤالء 
هلل يستحقون التشهري هبم باحلق وبالدليل الذي يرضاه ا إمياهنماحلق فاتبعوه، فهل جملرد 

 .بالكذب والبهتان والزور

كذب من يتبعونه ومع ذلك   أوعلى صدق  كنت ال ترى معاملة االتباع دليال    إذامث 
 ! فهذا يدل على السفه وهبتانا   كذبا    باألنصارمن تشهري  أوردتما  أوردت

 :االستخارة والرؤيا وسالح املكذب هبما. 4. 3

 :اإللهياالستخارة في الدين . 1. 2. 1

ومرات عديدة كانت غري جيدة،  إليهاعملت استخارة بالطريقة اليت أشرمت )...  :قولك
ل اهلل أنك تسأحني تستخري  بأنك باالستخارة ومؤمنا   نك لو كنت مؤمنا  أاملفروض  ،(...

 وكذلك لو كنت مؤمنا   ،هذا كتنبيه لبيان حالك ،ال تكرر االستخارة أنسبحانه وتعاىل 
حبسب زعمك رؤى عديدة فلما  ورأيت -كما تقول   -نك كررت االستخارة أ، فبما بالرؤيا  

 !؟ سألته كنت فعال    إنبه اهلل  أجابكمل تعمل مبا 

فتابع  ،املنكرين للغيب أسلحةوهو سالح من  ،بل واهلل هو كذب ومفضوح كما سنبينه
 .ويقينا   نك كذبت قطعا  ألك فيما يلي من هذه السطور وبالدليل كيف  وسأبني

ومن هذه الشروط  ،وبالتايل فال بد من شروط ،االستخارة هي سؤال اهلل سبحانه وتعاىل
 :األقلعلى 

 .إنك ال ترجح يف نفسك طرفا  على آخر بل تساوي األمرين يف نفسك: األول]

اهلل بشكل كامل وال يوجد يف نفسك أي رفض  أن تكون مستعدا  لقبول جواب: والثاين
 .للجواب وال مناقشة ممكنة ملا يأتيك من اجلواب

 .ن كلمك اهلل وأجابكإأن تقبل اجلواب وتعتربه نعمة اهلل الكربى عليك : والثالث
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أم ا أن يأيت . هذه األمور الثالثة كحد أدىن ضرورية لتكون أنت فعال  قد استخرت اهلل
يف قبول جواب اهلل له مث يستخري ويعترب أن ما فعله استخارة، فاحلق إن  شخص وهو مرتد د 

ولكن يا له من خزي هلذا وأمثاله وهو ال  ،مثل هذا الشخص رمبا ينعم عليه اهلل الكرمي وجييبه
يرضى أن يستشريه أحد مث يذهب خلالف مشورته وكأنه استشاره ليخالف قوله، فكيف 

انه، واهلل إن  هذا ألمر عظيم وجتر أ كبري على اهلل سبحانه يرضى أن يفعل هذا مع اهلل سبح
 .(1)[ وتعاىل، ومع هذا اخلبث الصادر من الناس فأن  اهلل يعاملهم برأفة ورمحة

 :كطريق لمعرفة الحجة على الخلق  اإللهياالستخارة في الدين . 1. 2. 2

شيعتهم يف الروايات  إليهاووجهوا  ،شد االهتمامأ البيت  أهلواالستخارة اهتم هبا 
 :وهذا مثال من النصوص املقدسة ،وورد الكثري من احلث عليها ،الكثرية جدا  

فواهلل ما استخار اهلل  ,صلِّ ركعتين واستخر اهلل: )Xعن أيب عبد اهلل الصادق 
 .(2) (خار له ألبتة مسلم إال

مث  .من القرآنكنا نتعلم االستخارة كما نتعلم السورة : )قال ،Xوعن أيب عبد اهلل 
 .(3) (ما أبالي إذا استخرت على أي جنبي وقعت: قال

دليل ينكر  فبأي، Xهني عن االستخارة يف معرفة حجة اهلل  ومل يرد عنهم 
 !شيعتهم ؟ البيت  أهل إليهاملعاندون واملخالفون هذا الطريق الذي وجه 

نه سبحانه وتعاىل أو أ !اهلل سبحانه وتعاىل يغش من استنصحه ؟ ن  أ وهل جيوز عقال  
 !مث ال جييبه يف معرفة مصداق حجته؟ ..و.. و.. جييب من يستنصحه يف سفره ومعاشه و

االستخارة على  إىليغري سبحانه وتعاىل عباده بالباطل حبيث يوجههم  أنوهل جيوز 
حاشاه سبحانه وتعاىل عن ! ينهاهم عنها يف معرفة خليفة اهلل ؟ أندون  لسان حججه 

 .كبريا    ا  ذلك علو 
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 Xالرضا  إمامةصفوان اجلمال وهو من كبار الشيعة قطع على  أن  بل قد ورد 
 :باالستخارة

أي )قطعت على علي  يءبأي ش: قلت لصفوان بن حيىي: )نه قالأعن علي بن معاذ 
 .(1) (وقطعت عليه( عليه)صليت ودعوت اهلل واستخرت : ؟ قال( Xعلي الرضا 

كما يف   عنهم  Xاملهدي  أمركما ورد احلث على االستخارة باخلصوص يف 
 :الرواية اليت ينقلها الشيخ النعماين

، عن أبيه، عن (عليهما السالم)حدثنا جعفر بن حممد : )قال ،عن سليمان بن بالل
يا : ، فقال لهXجاء رجل إلى أمير المؤمنين : قال، Xجده عن احلسني بن علي 

 المهديثم رجع إلى صفة  :قال أن إىل..........  نبئنا بمهديكم هذا ؟ ،المؤمنينأمير 
X اللهم فاجعل بعثه خروجا  ، وأوصلكم رحما  ، وأكثركم علما  أوسعكم كهفا  : فقال ، 

اهلل لك فاعزم وال تنثن عنه إن وفقت له،  فإن خار. األمةمن الغمة، واجمع به شمل 
 .(2) (إلى رؤيته شوقا   -وأومأ بيده إلى صدره  -هاه وال تجوزن عنه إن هديت إليه، 

 :الرؤيا دليل على تشخيص حجة اهلل يف القرآن ويف الروايات. 4. 4
 .(نك غري صادقأومرات عديدة كانت غري جيدة، وكم مرة رأيت رؤيا : )قولك

بينه اهلل  أمر األرضالرؤيا كدليل على تشخيص مصداق عقيدة خالفة اهلل يف  أن  اعلم 
وهو معصوم يعترب الرؤيا طريق ملعرفة خليفة  Xفهذا يعقوب  ،سبحانه وتعاىل ويف القرآن

اعتبار الرؤيا طريق ملعرفة  أيوهذا الفعل ، Xاهلل وحجة اهلل من بعده ووصيه يوسف 
َنْحُن نَ ُقصُّ َعَلْيَك ﴿ :خليفة اهلل أقره القرآن وحث عليه ومساه أحسن القصص، قال تعاىل

َنا ِإلَْيَك َهَذا اْلُقْرَآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن قَ ْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِليَن أَ  ِإْذ قَاَل  #ْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحي ْ
 #يُوُسُف أِلَبِيِه يَا أََبِت ِإنِّي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكب ا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيْ تُ ُهْم ِلي َساِجِديَن 
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ْنَساِن َعُدوٌّ  ا ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلْْلِ قَاَل يَا بُ َنيَّ اَل تَ ْقُصْص رُْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوا َلَك َكْيد 
وََكَذِلَك َيْجَتِبيَك رَبَُّك َويُ َعلُِّمَك ِمْن تَْأِويِل اأْلََحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى  #ُمِبيٌن 

 .(1)﴾وَب َكَما أََتمََّها َعَلى أَبَ َوْيَك ِمْن قَ ْبُل ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَحاَق ِإنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيمٌ َآِل يَ ْعقُ 

وََكَذِلَك َيْجَتِبيَك رَبَُّك َويُ َعلُِّمَك ِمْن تَْأِويِل ﴿: Xفلو كان باطال  قول يعقوب 
يَ ْعُقوَب َكَما أََتمََّها َعَلى أَبَ َوْيَك ِمْن قَ ْبُل ِإبْ َراِهيَم  اأْلََحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى َآلِ 

ه ومساه قر  أ بطالنه، بل هو سبحانه وتعاىل ألنكره اهلل وبني   ﴾َوِإْسَحاَق ِإنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيمٌ 
 .(َأْحَسَن اْلَقَصصِ )

ت على رؤيا نص  مع اإلمام موسى بن جعفر الذي رأى  هذا األمر قد تكرر أيضا   بل إن  
 :إمامة الرضا من بعده

عن احلسن بن موسى اخلشاب، عن علي بن أسباط، عن احلسني موىل أيب عبد اهلل، عن 
لقينا أبا ) :أيب احلكم، عن عبد اهلل بن إبراهيم اجلعفري، عن يزيد بن سليط الزيدي، قال

ألئمة املطهرون بأيب أنت وأمي أنتم ا: يف طريق مكة وحنن مجاعة، فقلت له Xعبد اهلل 
هؤالء  ،نعم: واملوت ال يعرى أحد منه فأحدث إيل شيئا  ألقيه إىل من خيلفين، فقال يل

وفيه العلم والحكم والفهم  - Xوأشار إىل ابنه موسى  - ولدي وهذا سيدهم
 ... والسخاء والمعرفة بما يحتاج الناس إليه فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم

بأيب أنت : بعد فقلت له Xمث لقيت أبا احلسن يعين موسى بن جعفر : وقال يزيد
في زمن ليس  Xكان أبي : فقال: وأمي إين أريد أن ختربين مبثل ما أخربين به أبوك، قال

: فضحك، مث قال: من يرضى منك هبذا فعليه لعنة اهلل، قال: فقلت :قال يزيد .هذا مثله
ت من منزلي فأوصيت في الظاهر إلى بني فأشركتهم مع أخبرك يا أبا عمارة إني خرج

ولقد رأيت رسول اهلل في المنام وأمير المؤمنين  ،ابني علي وأفردته بوصيتي في الباطن
X أما : ما هذا، فقال: معه ومعه خاتم وسيف وعصا وكتاب وعمامة، فقلت له

وأما الكتاب  ،(عز وجل)وأما السيف فعزة اهلل  ،(عز وجل)العمامة فسلطان اهلل تعالى 
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وأما الخاتم فجامع هذه األمور،  ،(عز وجل)وأما العصا فقوة اهلل ،(عز وجل)فنور اهلل 
إنها وديعة  ،يا يزيد: قال مث قال .واألمر يخرج إلى علي ابنك: ثم قال رسول اهلل 

وال تكفر نعم  ،لْليمان أو صادقا  عندك فال تخبر بها إال عاقال  أو عبدا  امتحن اهلل قلبه 
ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن ﴿ :فإن اهلل تعالى يقول ،وإن سئلت عن الشهادة فأدها ،اهلل تعالى

َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َكَتَم َشهاَدة  ِعْنَدُه ﴿ (:عز وجل)وقال اهلل ، ﴾تُ َؤدُّوا اأْلَماناِت ِإلى َأْهِلها
 .واهلل ما كنت ألفعل هذا أبدا   :، فقلت﴾ِمَن اللَّه

علي ابنك الذي : فقال ،ثم وصفه لي رسول اهلل : Xمث قال أبو احلسن : قال
ينظر بنور اهلل ويسمع بتفهيمه وينطق بحكمته يصيب وال يخطئ ويعلم وال يجهل وقد 

ء كان لم يكن فإذا رجعت من  ملئ حكما  وعلما  وما أقل مقامك معه، إنما هو شي
سفرك فأصلح أمرك وأفرغ مما أردت فإنك منتقل عنه ومجاور غيره، فاجمع ولدك 

إني أؤخذ في هذه السنة  ،يا يزيد: مث قال. جميعا  وكفى باهلل شهيدا  وأشهد اهلل عليهم 
، أعطي فهم Xوسمي علي بن الحسين  Xوعلي ابني سمي علي بن أبي طالب 

األول وعلمه ونصره وردائه، وليس له أن يتكلم إال بعد هارون بأربع سنين، فإذا مضت 
 .(1) (أربع سنين فاسأله عما شئت يجيبك إن شاء اهلل تعالى

 :(يوسف)ن الرؤيا هي من معصوم أل( يعقوب)قر فعل أهل القرآن : شبهة وجواهبا. 4. 1
معصومان  ألهنماحق  Xموسى  اإلمامورؤيا  أو Xرؤيا يوسف  إن  من يقول  أما

 رؤيا غري املعصوم ؟ إىلفكيف تعديتم 

الرؤيا طريق  Xاعتباره  أي Xاحتججنا بفعل املعصوم يعقوب وهو نيب  إمنا :فأقول
فاملعصوم ال خيرج الناس من حق وال يدخلهم يف  ،لتشخيص خليفة اهلل وليس بنفس الرؤيا

 .باطل
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واعتباره الرؤيا  Xحيث قص فعل يعقوب  ،القرآن هلذا الفعل بإقراروكذلك احتججنا 
 َأْحَسنَ  َعَلْيكَ  نَ ُقصُّ ﴿: حيث قال سبحانه وتعاىل ،دليل ومدح هذه القصة يف فاحتة السورة

إمهاله واحلال هذا يكون إغراء   األقلعلى  أوفمدح هذا الفعل  ولو كان باطال  ، ﴾اْلَقَصصِ 
حق  Xفعل يعقوب  فتبني أن  ، بالباطل وحاشاه سبحانه أن يغري وخيدع عباده بالباطل

 حمكم يف القرآن وال قيمة وال اعتبار ألي رأي إن خالف نصا  قرآنيا  حمكما   أمروهذا  ،ويقني
 .بينا  

  :وطريق تشخيص حجة اهلل إميانالرؤيا طريق  نّأب رسول اهلل  إقرار. 4. 1

فأقر إميان خالد بن سعيد بن العاص ، الرؤيا كطريق هداية وإميان رسول اهلل  قد أقر  
 .(1) والقصة مشهورة عند السنة والشيعة ،لرؤيا رآها به( وهو ليس معصوما  )األموي 

 :ينقلها السيد حبر العلوم يف كتابه الفوائد الرجاليةوهذه قصته باختصار 

، من السابقني األولني، ومن بين أمية أبو سعيد جنيب: خالد بن سعيد بن العاص)
مؤججة يريد أبوه أن  وكان سبب إسالمه أنه رأى نارا  . X أمري املؤمنني املتمسكني بوالء
فلما استيقظ . وخلصه من تلك النارقد جذبه إىل نفسه  برسول اهلل  يلقيه فيها، وإذا

فلقي أبا بكر، وقص عليه  هإسالمليعرض عليه  مبادرا   النيب  رؤياه خرج إىل صدق وعرف
 .(2) (...وأسلما الرؤيا، فأقبل معه أبو بكر حىت أتيا إىل رسول اهلل 

وشخص له خليفة اهلل واحلجة يف  Xيهودي رأى النيب موسى  إميانهذه قصة  أيضا  
ينقلها السيد الربوجردي والشيخ علي اليزدي احلائري يف كتابه  زمانه حممد رسول اهلل 

 :الناصب وغريهم إلزام

دخل جندل بن جنادة بن جبري اليهودي على : )قال ،عن جابر بن عبد اهلل األنصاري
اسلم  ،يا جندل: موسى بن عمران فقالين رأيت البارحة يف النوم إ: ... فقال رسول اهلل 
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فلله احلمد ! اسلم  :فقلت. على يد حممد خامت األنبياء واستمسك بأوصيائه من بعده
 .(1) ...(أسلمت وهداين بك 

ويقر  ،(نه ليس معصوما  أمع )يقبل إميان خالد بن سعيد بن العاص  رسول اهلل  ،إذن
الرؤيا حق من  ويبني هبذا اإلقرار أن   ،وال ينكر عليه( ليس مبعصوم أيضا  وهو )رؤيا اليهودي 

السكوت عن هذا  ن  إحيث  ،اهلل وطريق هداية وإميان يف الدين اإلهلي مفتوح جلميع اخللق
يكون فيه إغراء بالباطل وحاشاه صلوات اهلل عليه وآله أن يدخل الناس  األمر لو كان باطال  

 .يف باطل أو خيرجهم من حق

 .الرؤيا كطريق ملعرفة خليفة اهلل حق ال مرية فيه ثبت بذلك أن  ف

 .وزوراً ادعاء الرؤيا املخالفة كذباً أواالستهزاء : سالح املكذبني بالرؤيا. 4. 6

وقد أقر رسول اهلل  ،حد املعصومني أو القرآنأاليت فيها  وخصوصا   ،فالرؤيا من اهلل ،إذن
الرؤيا حق من اهلل وكالم تكلم به الرب سبحانه عند عبده كما ورد عن أمري املؤمنني  أن   
X ،(2) (رؤيا المؤمن تجري مجرى كالم تكلم به الرب عنده: )قال. 

واالستخفاف  هزاءتاالس أسلوب إىليلجؤون  الذين ال يؤمنون بالرؤيا وبطرق الغيب عموما  
 ! ادعاء رؤيا خمالفة إىل أو

تناقضت رواية شخصين لرؤى يدعون  إذا (تناقض الرؤى): شبهة وجوابها. 1. 6. 1
 ؟ رؤيتها

كالمها    أوالرؤى  إحدىفإما تكون  ؛إذا تناقضت رواية شخصني لرؤى يدعون رؤيتها
 !كالمها كذاب   أو األشخاصحد أأن يكون  أو ،كاذبة
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األنصار الذين يروون الرؤى بأحقية الدعوة اليمانية قد فاق عددهم املئات وفاقت  ومبا أن  
وذلك ألهنم من بلدان خمتلفة  ،اجتماعهم على الكذب وميتنع عقال   ،عدد رؤاهم اآلالف

 .ومن خلفيات عقائدية خمتلفة

 ؛ال يبقى إال أن يكون هذا الشخص الذي يقول أنه رأى رؤيا ضد الدعوة كذاب ،إذن
 .ن قوله يناقض حقيقة يقينية وهي رؤى متواترة ميتنع تواطؤ رواهتا على الكذبأل

 :(موافقة الرؤى لدليل النص اليقيني): دليل قطعي آخر. 1. 6. 2

 ،ألهنا موافقة للدليل اليقيين غري القابل للنقض ؛رؤى األنصار دليل إىل هذا فإن   مضافا  
 .سك بهوهو النص التشخيصي العاصم من الضالل ملن مت

عن كوهنا فاقدة لشروط احلجية  يتها ففضال  أنك ر أ أنتروايتك للرؤى اليت تدعي  وأما
كما قدمنا رواية شخص مقابل املتواتر اليقيين إذا عرضناها على الدليل اليقيين هي   ألهنا

 .قطعا   وبالتايل تكون كذبا   ،تناقضه

 .وما تكاذب مع الصدق واحلق واليقني هو كذب قطعا   ،فما ليس حبجة ال يعارض احلجة

محد أ اإلمامالدليل اليقيين الذي يقدمه  إىلوال باس أن نتعرض ولو بشيء من االختصار 
 .الذي يعرف به حجة اهلل اإلهليونعرض للقانون ، Xاحلسن 

 :لمعرفة حجة اهلل اإللهيالقانون . 1. 6. 3

هو النص والعلم والدعوة حلاكمية اهلل بالدليل  قانون معرفة احلجج  قد ثبت أن  
  :القطعي من القرآن الكرمي

 : فتعيني خليفة اهلل والنص عليه يف قوله تعاىل
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َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفة  قَاُلوا أََتْجَعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ﴿
َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َونُ َقدُِّس َلَك قَاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما ال ِفيَها َوَيْسِفُك  الدِّ

 .(1)﴾تَ ْعَلُمونَ 

الوصية لعلة وجود اخلليفة السابق الذي ينص  إىلحتول  Xدم آالنص اإلهلي على  مث إن  
 .اهلل على من يكون من بعده بأمر

َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم ﴿: والعلم وكون اخلليفة هو األعلم يف قوله تعاىل
 .(2)﴾َعَلى اْلَمالِئَكِة فَ َقاَل أَنِْبُئوِني بَِأْسَماِء َهُؤالِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

: ورفع راية البيعة هلل أو حاكمية اهلل جتده يف األمر من اهلل بطاعة هذا اخلليفة يف قوله تعاىل
حاكمية اهلل وملك  أي أن   ،(3)﴾فَِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِدينَ ﴿

حيمل هذه الراية  فكل خليفة ،اهلل يف أرضه يتحقق من خالل طاعة خليفة اهلل يف أرضه
 .مقابل راية حاكمية الناس واختيار الناس والدميقراطية( البيعة هلل أو حاكمية اهلل أو امللك هلل)

وبالدليل يف كتبه املنشورة  Xمحد احلسن أهلذا القانون فيما بينه اإلمام  وجتد تفصيال  
 .فراجعه ،ومنها كتاب االضاءات من دعوات املرسلني ،باملوقع

 :Xحمد الحسن أ اإلمامتطبيق القانون على . 1. 6. 4

ملعرفة حجج اهلل، فاحتج بالنص  اإلهلياحتج بالقانون  Xمحد احلسن أاإلمام 
اليت وصفها بأهنا عاصمة من الضالل ملن متسك  التشخيصي وهو وصية رسول اهلل حممد 

 .هبا إىل يوم القيامة

 :هم آل حممد  ومن نقل الوصية عن الرسول حممد 
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عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد، عن أبيه الباقر، عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين، 
 - قال رسول اهلل ): قال، Xعن أبيه احلسني الزكي الشهيد، عن أبيه أمري املؤمنني 

. أحضر صحيفة ودواة ،يا أبا الحسن: Xلعلي  -في الليلة التي كانت فيها وفاته 
إنه سيكون  ،يا علي: فقال ،وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فأمال رسول اهلل 

، فأنت يا علي أول االثني عشر ومن بعدهم إثنا عشر مهديا   بعدي إثنا عشر إماما  
المرتضى، وأمير المؤمنين، والصديق األكبر،  عليا  : سماك اهلل تعالى في سمائه ،إماما  

 .ق األعظم، والمأمون، والمهدي، فال تصح هذه األسماء ألحد غيركوالفارو 

فمن ثبتها لقيتني : أنت وصيي على أهل بيتي حيهم وميتهم، وعلى نسائي ،يا علي
، ومن طلقتها فأنا برئ منها، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة، وأنت خليفتي غدا  

ابني الحسن البر الوصول، فإذا  فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ،على أمتي من بعدي
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول، فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى 

ا حضرته ابنه محمد الباقر، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق، فإذ
الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي 
الرضا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي، فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إلى ابنه علي الناصح، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن 

الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد عليهم الفاضل، فإذا حضرته 
  .فذلك اثنا عشر إماما  . السالم

، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا  
اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد : له ثالثة أسامي( أول المهديين :ويف مصادر)المقربين 

 .(1) (المهدي، هو أول المؤمنين: الثالث ، واالسموأحمداهلل 

 .هذا وقد ثبت صحة صدور الوصية بالتواتر والقرائن
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 :تواتر معنى الوصية. 1. 6. 5

 :منها ،مهديني  Xبعد القائم  أن  التواتر فقد وردت روايات كثرية  أما

اثنا عشر مهديا  من ولد الحسين  Xمنا بعد القائم  إن  : )Xعن أيب عبد اهلل  -
X) (1). 

نعم، كان أمير : فقال سألته عن األئمة بعد النيب ): ، قالXعن أيب عبد اهلل  -
المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اهلل عليه اإلمام بعد النبي صلوات اهلل عليه وأهل 
بيته، ثم كان علي بن الحسين، ثم كان محمد بن علي، ثم إمامكم اليوم، من أنكر 

إنما ذكرت هذا لتكون من : فقال يل......  اهلل ورسوله،ذلك كان كمن أنكر معرفة 
سبعة أوصياء أئمة مفترضة طاعتهم  منا بعد الرسول  شهداء اهلل في األرض، إن  

اهلل عزيز حكيم، يقدم ما يشاء ويؤخر ما  إن  [ إن شاء اهلل له]سابعهم القائم إن شاء له 
 .(2) . ....(يشاء وهو العزيز الحكيم، ثم بعد القائم أحد عشر مهديا  من ولد الحسين

منا بعد القائم أحد  يا أبا حمزة، إن  : )أنه قال Xعن أيب محزة، عن أيب عبد اهلل  -
 .X) (3)عشر مهديا  من ولد الحسين 

يا ابن رسول (: عليهما السالم)قلت للصادق جعفر بن حممد : )عن أيب بصري، قال -
: إنما قال: يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا ، فقال: أنه قال Xاهلل، إين مسعت من أبيك 

إثنا عشر إماما ، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى : اثنا عشر مهديا ، ولم يقل
مفرتضو الطاعة  وأوصياءوهؤالء االثنا عشر مهديا  هم حجج  .(4) (مواالتنا ومعرفة حقنا

 .ن كانوا ليسوا كاألئمة من آل حممد عليهم صلوات اهلل فهم أئمة هدى ومهديونإو 
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 - لتصلن هذه بهذه: إىل احلرية فقال Xخرج أمري املؤمنني : )عن حبة العرين، قال -
الذراع فيما بينهما بدنانير، وليبنين بالحيرة حتى يباع  -وأومى بيده إىل الكوفة واحلرية 

؛ ألن مسجد (عجل اهلل تعالى فرجه)مسجد له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم 
 .(1) ...(الكوفة ليضيق عنهم، وليصلين فيه اثنا عشر إماما  عدال  

اللهم أعطه في نفسه وأهله . .: ).لصاحب األمر Xويف الدعاء املروي عن الرضا  -
وتجمع له ملك  ،َوَوَلِدِه وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه

على والة عهده  اللهم صل   ........... المملكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها
 .(2) ...( واألئمة من بعده

على وليك ووالة عهدك،  وصل  : )... Xويف الصالة املروية عن اإلمام املهدي  -
واألئمة من ولده، ومد  في أعمارهم، وزد في آجالهم، وبلغهم أقصى آمالهم دينا  ودنيا  

 .(3)( وآخرة

وقد مجع عشرات  ،والروايات كثرية لست بصدد استقصائها، وإمنا ذكرت بعضها للحجة
وهو منشور  ،(يف املهديني حديثا   األربعون) :يف كتاب( حفظه اهلل)منها الشيخ ناظم العقيلي 

فلرياجع من يطلب احلق كتب احلديث ويطلع بنفسه  وإال، Xاملهدي  اإلمام أنصارمبوقع 
 .االثين عشر من آل حممد  األئمةعلى احلجج بعد  ليجزم بتواتر الروايات اليت تنص  

 :محفوفية الوصية بالقرائن. 1. 6. 6

 ،حمفوفية الوصية بقرائن عديدة كلها تفيد اجلزم بصدورها وصحة معناها قد ثبت أيضا  
 ،فليطلع عليه أرادومن  ،من القرائن بالتفصيل ثبت فيه عددا  أ (4) ويوجد كتاب للشيخ ناظم

عن كل  األعذارولكن اذكر هنا وباختصار قرينة واحدة كافية للعلم بصدور الوصية ولقطع 
 :معاند متكرب
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ونقل  ،عندما حضره املوت Xعلى علي  الوصية هي كتاب أماله رسول اهلل  :وال  أ
حد غريه وصية رسول اهلل أالرواية الوحيدة هلذا الكتاب ومل ينقل ( رمحه اهلل)الشيخ الطوسي 

 .عند وفاته 

واليت  ،عند حضور املوت فال يوجد لدى كل املسلمني سنة وشيعة وصية رسول اهلل 
ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تَ َرَك ﴿: يف القرآنو  ،هبا اهلل سبحانه وتعاىل أمر

َربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحق ا  َعَلى اْلُمتَِّقينَ   .(1)﴾َخْيرا  اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواألق ْ

مبخالفة القرآن وحاشاه  فمن يردها سواء من السنة أم الشيعة يتهم رسول اهلل حممدا  
 .من أن خيالف قول اهلل سبحانه 

وهي مهيمنة  ،هي خالصة رسالته وما حيفظ الدين بعده وهذه الوصية من رسول اهلل 
 .ألهنا يف آخر حلظات حياته ؛على كل وصاياه 

هذه الوصية بأنه كتاب يعصم األمة من الضالل إىل يوم  وصف رسول اهلل  :ثانيا  
بالتقصري يف كتابة هذا  فمن ال يقبل هذه الوصية يتهم رسول اهلل  القيامة ملن تسمك به،

الكتاب املهم والذي يعصم األمة من الضالل بعد أن كانت عنده فرصة أليام قبل وفاته يوم 
كتاب عند الوفاة وحاشا   أولشيخ الطوسي لوصية ال توجد غري رواية ا ألنه ؛االثنني ليكتبه

 .من التقصري الرسول 

 إالكتب هذا الكتاب وال جيوز تركه فال يبقى   يقينا   الرسول  أن  ثبت هذا وعلمنا  فإذا
ومن ال يقبلها مع إقراره بكتابة الكتاب العاصم لألمة من  ،قبول هذه الوصية الوحيدة اليتيمة

وهذا التضييع ال  ،بعدم حفظ هذا الكتاب( وحاشاه)حانه وتعاىل الضالل فهو يتهم اهلل سب
وإال فما فائدة كتابة هذا الكتاب ووصفه بأنه  !! يكون إال عن عجز أو إمهال أو عبث
نه ليس وصية خاصة مث أأي  (كتاب لألمة)وأؤكد  ،عاصم لألمة من الضالل ملن متسك به

قل ولكنه ضاع فلم يصل إليهم نه نأيكون هذا الكتاب غري منقول وال يطلع عليه الناس أو 
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فهل جيوز ملؤمن أن ينسب إىل اهلل العجز أو اإلمهال أو العبث تعاىل اهلل عما يقول  !!!؟
 !؟ كبريا    الظاملون علوا  

الوصية بأهنا   رسول اهلل  وهذه بعض الروايات من كتب السنة والشيعة يصف فيها
 :كتاب عاصم

 :في كتب السنة

يوم اخلميس وما يوم اخلميس، اشتد برسول اهلل صلى اهلل عليه : )قال ،عن ابن عباس
فتنازعوا، وال ينبغي عند  .ائتوني اكتب لكم كتابا  لن تضلوا بعده أبدا  : وسلم وجعه فقال

دعوني فالذي أنا : ما شأنه ؟ أهجر، استفهموه، فذهبوا يردون عليه فقال :نيب نزاع، فقالوا
أخرجوا املشركني من جزيرة العرب، : وأوصاهم بثالث قال .فيه خير مما تدعونني إليه

 .(1) (فنسيتها :وسكت عن الثالثة أو قال ،وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم

ميس، مث جعل تسيل دموعه حىت رؤيت يوم اخلميس وما يوم اخل: )قال ،عن ابن عباس
ائتوني بالكتف والدواة، أو اللوح  :قال رسول اهلل : على خديه كأهنا نظام اللؤلؤ، قال

 .(2) (رسول اهلل يهجر إن  : ، فقالواوالدواة، أكتب لكم كتابا  لن تضلوا بعده أبدا  

 :في كتب الشيعة

بعد ما قال  Xمسعت عليا  : مسعت سلمان يقول): قال ،عن سليم بن قيس اهلاليل
 أال نسأل رسول اهلل : ودفع الكتف ما قال وغضب رسول اهلل ( عمر)ذلك الرجل 

 عن الذي كان أراد أن يكتبه في الكتف مما لو كتبه لم يضل أحد ولم يختلف اثنان
)...... (3). 
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ألست قد شهدت رسول : لطلحة Xقال اإلمام علي : )عن سليم بن قيس اهلاليل
حين دعا بالكتف ليكتب فيها ماال تضل األمة وال تختلف، فقال صاحبك ما  اهلل 
 .(1).......(  فغضب رسول اهلل  "إن نبي اهلل يهجر": قال

قال لطلحة يف حديث طويل عند ذكر تفاخر  X عليا   إن  ) :عن سليم بن قيس
حين  أ ليس قد شهدت رسول اهلل  ،طلحةيا  :املهاجرين واألنصار مبناقبهم وفضائلهم

فقال صاحبك ما قال إن  ،دعانا بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل األمة بعده وال تختلف
 .(2) (بلى قد شهدته :قال ؟ وتركها رسول اهلل يهجر فغضب رسول اهلل 

 :كذبة السند. 1. 6. 7

اليقيين بصحة صدور ومع ذلك كله وبعد عجز الفقهاء عن الرد على الدليل القطعي 
 أن  رغم  ،سند الوصية ضعيف إن  وقالوا هلم  ،الوصية حاول هؤالء مدعوا العلم خداع الناس

رواية الوصية متواترة وحمفوفة بالقرائن العديدة اليت تفيد القطع بصدورها وال تدخل يف التقسيم 
 .أصال  الرباعي 

من جواب  مأخوذةوهي  ،لك فقرات فيها بيان صحة سند الوصية سأنقلوللفائدة 
على سؤال وجهه له شخص يبحث يف الدعوة من خالل  Xمحد احلسن أ لإلمام

 :الفايسبوك وهو اآلن مؤمن واحلمد هلل

وهبذا  ،رواة الوصية جمهولون ن  إيقولون للناس  أهنم( أي الفقهاء) من أكاذيبهم أيضا   ...]
 .فالوصية ضعيفة السند

 األمرهذا  األنصارل هلم وفص   ،هلم صحة صدور الوصية بالتواتر والقرائن أثبتنا أنناومع 
علم الرجال الذي  أن  ومع  ،الوصية ال تدخل يف التقسيم الرباعي لتوصف بالضعف أن  وبينوا 

ال توجد عندهم مادة رجالية معتربة  أصال  فهم  ،يتبجحون به كذبة كبرية خيدعون هبا الناس
هم ولكي ال متر كذبتهم على الناس املظلومني املخدوعني فقد بينا هلم مع ولكن تنزال   ،وكافية

                                                           
 .  6ص: كتاب سليم بن قيس - 
 . 8ص: للنعماني - الغيبة كتاب -6
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من  بأهنمنه يكفي شهادة الشيخ الطوسي رمحه اهلل لرواهتا أو  ،الوصية سندها صحيح أن  
 ،نتم تعتمدون على قول الطوسي يف الرجال فما عدا مما بداأو  ،الشيعة االمامية أياخلاصة 

اهلوى صرعكم وما عادت  ن  أ أم ،قول الطوسي يف الرجال هنا ال قيمة له عندكم أصبحملاذا 
 !؟ احلقيقة تعنيكم بشيء

 :نقل لك السؤال وجوابهأعليه و  وأجبتهذا سؤال وجه يل قبل فرتة  وعموما  

رواية الوصية وصلت  يف أن   Xاألخ جعفر الشبيب يسأل عن معىن قول اإلمام  /س)
 .بسند صحيح

 .أبو زينب

 بسم اهلل الرمحن الرحيم /ج

 .وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني سلم تسليما  ، واحلمد هلل رب العاملني

احلجة ال حيتاج ملناهج وضعية منحرفة عن احلق ليثبت  قبل اجلواب البد من التنبيه أن  
وإمنا رمحة بالناس حيتج على بعض املنحرفني مبنهجهم ويناقشه ويبني وهنه والقول  ،احلق

 .الصحيح من السقيم ويلزمهم لعلهم يرجعون إىل احلق

لصحة  ،إذن. الرواية إذا كان رواهتا شيعة عدوال  أو صادقني فهي صحيحة السند عندهم
 :ن  السند يكفي أن نثبت أ

 .صادقون، الرواة شيعة

الشيخ الطوسي روى الوصية ضمن روايات  رواة الوصية شيعة أن   وت أن  ويكفي لثب
فقد قال الطوسي يف  ،(الشيعة)الشيخ الطوسي يعترب رواهتا من اخلاصة  أي أن   ،اخلاصة

 .(1) (.. منها فأما ما روي من جهة اخلاصة فأكثر من أن حيصى، غري أنا نذكر طرفا  : )الغيبة
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 37 .............................................. دالئل الصدق ونفض غبار الشك

أما الذي يدل على صحتها فإن : )ومنها الوصية علق قائال  مث بعد سرد روايات اخلاصة 
الشيعة يرووهنا على وجه التواتر خلفا  عن سلف وطريقة تصحيح ذلك موجودة يف كتب 

 .(1) (والطريقة واحدة Xاإلمامية يف النصوص على أمري املؤمنني 

رواة الوصية  للوصية للشيخ ناظم حفظه اهلل يف إثبات أن   وميكن مراجعة كتاب انتصارا  
 .شيعة بالتفصيل

نه مل يثبت أفال حنتاج فيه غري  - وحنن يكفينا الصدق - أما احلكم بصدق الرواة أفرادا  
فاملؤمن صادق فيما يقول حىت يثبت كذبه بدليل  ،حدهم مقدوح فيهأ بدليل شرعي أن  

 .شرعي

نه أومن يقول هذا فكالمه يعين  ،املؤمن كاذب حىت يثبت صدقه فهم ال يقولون أن  
 !؟ يفسق أتباعه ويعتربهم كذابني حىت يثبت كل فرد منهم صدقه بدليل

نه ال يعرف أحىت يثبت صدقه، ويريدون  املؤمن جمهول احلال ظاهرا   أما من يقول منهم أن  
فقوهلم هذا خمالف للقرآن وملنهج الرسول ، حاله الظاهري صادق أو كاذب إال بدليل شرعي

واآلية القرآنية  ،مساعه من املؤمنني وتصديقه للمؤمنني دون أن يفحص عن أكثر من إمياهنمو 
 .اليت تبني سرية الرسول يف هذا األمر واضحة جلية

ُهُم الَِّذيَن يـُْؤُذوَن النَّيبَّ َوِيُقوُلوَن ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخرْيٍ لَُّكْم يـُْؤِمُن بِالل ِه ﴿: قال تعاىل َوِمنـْ
 أي أن   ﴾يـُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننَي َوَرمْحٌَة لِّلَِّذيَن آَمُنوْا ِمنُكْم َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن َرُسوَل الل ِه هَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ وَ 

قوهلم كقول هؤالء مبجهولية حال املؤمن وعدم  املعرتضني على فعل رسول اهلل حممد 
لسماعه  ينتقدون الرسول حممدا   نه صادق بدليل، فهمأاالعتماد على قوله حىت يثبت 

 ﴾َوِيُقوُلوَن ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخرْيٍ لَُّكْم يـُْؤِمُن بِالل ِه َويـُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننيَ ﴿ وتصديقه كالم أي مؤمن
و  أاملؤمن جمهول احلال  يسمع لكل مؤمن ويصدقه فيما يقول وال يقول أن    حممدا   أي أن  

: بل عند الرسول كما يف اآلية املؤمن صادق حىت يثبت كذبه ،كاذب حىت يثبت صدقه
 .﴾ُقْل أُُذُن َخرْيٍ لَُّكْم يـُْؤِمُن بِالل ِه َويـُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننيَ ﴿
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 أي يصدق املؤمنني، وهذا احلكم القرآين بصدق املؤمن ظاهرا  : ﴾َويـُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننيَ .. ﴿
 .وليس مبجهولية حاله كما يدعون

وهبذا  ،كما يف القرآن  واملؤمن صادق ظاهرا   ،رواة الوصية شيعة مؤمنني ن  إيكفينا حيث 
وهذا يثبت صحة سندها ملن يلتزمون مبسألة السند  ،فرواة الوصية شيعة صادقون ظاهرا  

وتصحيحه ويعتمدون ويعولون عليها، أما مسألة باطن املؤمن وكونه صادق أو كاذب على 
 يكلف اهلل هبا الناس وال يعلمها غري رب األرباب العامل بالبواطن ومن احلقيقة فهذه مسألة مل

 .يشاء أن يعلمه

حىت يثبت  املؤمن كاذب ظاهرا   قوهلم بأن   ولكن للزيادة أضف أن   ،اعتقد ما تقدم كاف
ويلزم منه  ،حىت يثبت صدقه خمالف لسماحة شريعة اإلسالم صدقه أو جمهول احلال ظاهرا  

حيث ال تستطيع  ،لشرعية والقضاء واإليقاعات والعقود يف كثري من األحيانتعطيل احملاكم ا
هذا إن حصل تسامح  ،التوصل إىل شاهد على الزواج والطالق واملرافعات إال بشق األنفس

حد إال عند الفاحص واملدقق أوإال فال تثبت عدالة  ،يف شرط ثبوت العدالة والصدق عندهم
فالفاحص  ،عدالة والصدق ال تثبت إال بالفحص والتدقيقال ن  أنفسه بناء  على قوهلم ب

واملدقق نفسه حيتاج من يشهد له بالعدالة والصدق لتقبل شهادته عند غريه حبق شخص 
حد إال من أفاألمر يتسلسل ويبطل، فال ميكن أن يثبت هبذا الطريق عدالة  ،وهكذا ،آخر

وال ميكن  ،لفاحص نفسه فقطشهد له حجة من حجج اهلل ثبتت حجيته بالدليل أو تثبت ل
إذن تعطلت الشهادة عند القضاة يف  ،أن يفحص القاضي الشرعي عدالة كل الناس بنفسه

 .اإلسالم

فقوهلم مبجهولية حال املؤمن جيعل من العسري حتصيل الشهادات يف احملاكم وما  ،إذن
واألئمة  فقوهلم باطل وخمالف لسرية الرسول حممد  شابه من قضايا العقود واإليقاعات،

 .ولإلسالم ومساحته وللقرآن ويسر أحكامه 

 قوهلم مبجهولية حال املؤمن يلزم منه عدم االعتماد على سوق املؤمنني فضال   وأضف أن  
بينما الروايات اعتربت االعتماد على سوق املسلمني جائزا ، وفقهاؤهم  عن سوق املسلمني،
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يف قوله بذكاة السمك  اعتربت املسلم صادقا   الروايات عن األئمة  أي أن  ، ذايفتون هب
 !!!؟ فما بالك باملؤمن، والذبائح وما شابه

 .فالصحيح أن حنكم بصدق املؤمن حىت يأيت دليل قطعي على كذبه ،إذن

أو املؤمن جمهول احلال أو فاسق حىت تثبت عدالته  أما من يصرون بعد هذا البيان على أن  
املؤمن صادق  بل الدليل قائم على أن   ،صدقه فهذا شأهنم وهو عناد وحتكم بال دليل

وليسمع أتباعهم قوهلم وليعرفوا أهنم فسقة ونكرات جمهويل احلال وغري  ،ويصدق يف قوله
ثبتوا أهنم مؤمنون حيث يُلزمهم فقهاء الضالل أن أن إحىت و  ،صادقني عند فقهاء الضالل

حيث  ،عدالته واليت ال ميكن ثبوهتا على طريقتهم بدليل منطقي صحيحيثبت كل فرد منهم 
لو قالوا تثبت عدالة الشخص بشهادة عدول أو عدلني له فهؤالء العدول حيتاجون لشهادة 

 .وهكذا يتسلسل األمر ويبطل ،أيضا  

يف  وفوق كل ما تقدم فهؤالء الذين يتبجحون بعلم الرجال ليس لديهم مادة رجالية أصال  
ليحق هلم أن يتكلموا  به من صحابة حممد وآل حممد  معتدا   اجلرح والتعديل تغطي عددا  

حيث هناك مئات  ،فاقدون ملادة اجلرح والتعديل املعتد هبا فهم أصال   ،يف اجلرح والتعديل
وليس لديهم يف كتب رجال املتقدمني سوى ذكر  اآلالف من صحابة الرسول واألئمة 

وإذا كان احلال هذا فأي رواية ال تعجب بعضهم وال توافق  ،من هؤالء عدد قليل جدا  
هذا الراوي جمهول احلال أو مل يذكر يف كتب رجال  أهواءهم ميكنهم ردها بسهولة حبجة أن  

 احلقيقة اليت ال يعلمها عامة الناس أن   ويف حني أن   ،األكثرية مل يذكروا يف حني أن   ،املتقدمني
 .يتحاكمون هلا ليس لديهم مادة توثيق معتد هبا منطقيا   هؤالء أصال  

 .ومن يريد التفصيل أكثر ميكنه الرجوع إىل ما فصله شيخ ناظم حفظه اهلل يف هذا األمر

 (.واحلمد هلل رب العاملني

حجتنا بالدليل الشرعي والعقلي وهي منشورة يف الكتب  أثبتناحنن  وفقك اهلل ،إذن
وال يوجد عندهم رد غري الكذب وغري حرفة العاجز وهي  ،كتاب الوصية املقدسة  وآخرها
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سندها قد صححه الطوسي بوصفه  ن  إوفوق هذا ف ،الطعن يف سند الوصية املتواترة واملقرونة
وليس  ،الطوسي يف الرجال أقوالوهم وكل العلماء املتأخرين عيال على  ،خاصة بأهنمرجاهلا 

وإال لنسف حىت الفتات الذي بني  املتأخرينالرجال بناء  على قول  هلم رد قول الطوسي يف
نه جمرد أنه والعدم سواء طاملا أيف الرجال  املتأخرينفحقيقة قول  ،ويسمونه علم رجال أيديهم

 .قول خال من الدليل الشرعي

عقلي على عقيدة التقليد عندهم واليت يبنون  أودليل شرعي  إعطاءهم عاجزون عن 
فال توجد عندهم آية قرآنية حمكمة الداللة وال رواية قطعية الصدور  ،عليها دينهم املرجعي

العامل اليت  إىلفقاعدة وجوب الرجوع  ،وال يوجد عندهم دليل عقلي تام ،قطعية الداللة
 أهنمواحلقيقة  ،فهم ظانون ،مون ظنا  يقد أحواهلم أحسنيف  ألهنم ؛يقدموهنا ال تنطبق عليهم

 ،الصالة يف املناطق القريبة من القطب أحكاممثل  ،أوهامال يقدمون غري  األحيانيف بعض 
 إنناففي حني  ،مراجع ال يفهمون ما يقال هلم أنفسهمبعض هؤالء الذين يسمون  إن  بل 

نه أنطالبهم بدليل على عقيدهتم يف وجوب تقليد غري املعصوم جندهم يقدمون دليلهم على 
وحىت  ،يعين اجلواز وليس الوجوب أحواله أحسنوهذا القول يف  ،املتخصص إىلالرجوع 

 ،ال يفهمون ما نقول هلم إما أهنمومعىن تقدميهم هذا القول كدليل عقلي  ،اجلواز فيه نقاش
بينا  أنعقيدهتم بدعة وباطلة وبال دليل وتنازلوا عن عقيدة الوجوب بعد  ن  أيقرون ب أهنمو أ

يعلنوا تنازهلم  أنكذلك فعليهم   األمروإذا كان  ،االستحباب أوعقيدة اجلواز  إىلبطالهنا هلم 
هذا املقام  إىلاجلواز لكي ننقل نقاشنا معهم  إىلعن عقيدهتم الباطلة وانتقاهلم من الوجوب 

 .هتم اجلديدةونناقش عقيد

محد احلسن أيرتك هذه احلقيقة اليت يقدمها له  أن اآلخرةبربك كيف لعاقل خياف 
أشفق على حال  أناواهلل  ،مراجع أنفسهمويتمسك بأوهام وجهاالت يقدمها من يسمون 

مراجع وما هم فيه من ضعف وركة وعجز عن الدفاع عن  أنفسهمهؤالء الذين يسمون 
فكلنا للموت  ،أنفسهميراجعوا  أنوادعوهم  ،عقيدهتم اليت اهنارت بفضل اهلل وتوفيقه لنا

املناصب والزعامة الدينية تستحق كل هذا العناء  أن  وال اعتقد  ،وسنسأل وُيسألون ،سائرون
الل عن علم ويضللون الناس ويبوءوا بغضب اهلل وخيتاروا طريق الض آخرهتمن يبيعوا ألجلها أو 
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 وأوهامفليتقوا اهلل يف الناس املساكني الذين يضلوهنم ويبعدوهنم عن احلق بأكاذيب  ،ونقمته
 [.....ال حقيقة هلا وال دليل عليها مثل كذبة عقيدهتم يف وجوب تقليد غري املعصوم

اكمية اهلل فانطبق عليه قانون معرفة واحتج بالعلم وانفرد برفع راية البيعة هلل والدعوة حل
رؤى  وأماالنص،  ينقض الدليل وخصوصا   أنوبالتايل فمن يرفض الدعوة فعليه  ،احلجة

وهي موافقة  ،الدعوة فهي كما قدمت متواترة بل تفوق حد التواتر بكثري جدا   بأحقية األنصار
 .للدليل القطعي اليقيين

 .كاذب مفضوح الكذب  وحتما   رؤيا خمالفة فهو يقينا   رأىنه إمن يقول  :وبالنتيجة

 :الموقف من الفقهاء ومن الصهاينة /2ج س

ال اعتقد بالفقهاء ولست من أهل التقليد، لكن هناك مورد  أينمبا  -2) :قولك أما
الفقهاء والسيما فقهاء الشيعة، يف حال  إىلملاذا سهمك احلاد غالبا  موجه  أن: الحظته وهو

 .(أيضا  فهم ليس أفضل  أسوأفقهاء السنة إن مل يكونوا 

بدعوة احلق  لإلميانحد عداوة شخصية والكل مدعو أنه ال يوجد بيننا وبني أي أاعلم 
.. حبق وصدق  اإلنسانيةوهو ميد يده جلميع ، Xمحد احلسن أ اإلمام أدلةوالبحث يف 

ما يقرب منه آمنوا  أوهناك عددا  من طلبة احلوزة ومنهم من هو جمتهد  ن  أ أيضا  واعلم 
مرجع  أرسلقليلة  أيامكالسيد الطاهر حسن احلمامي، وقبل   ،والتحقوا بالركب املبارك

نه يبحث يف الدعوة بكل أخيربه فيها  Xمحد احلسن أ لإلماممعروف عند الشيعة رسالة 
 .إميانه وإلعالنيوفقه ملعرفة احلق  أنل اهلل أنس ،جد

من يسمون  أوللعلماء غري العاملني  Xمحد احلسن أ اإلمامفالكالم الذي يوجهه 
فقهاء الشيعة  وأما .عاما   هو موجه خاصة ملن حياربون احلق وليس خطابا   (مراجع) أنفسهم

احلق واعلم  ىلإقرب أهو لسبب كوهنم  إمنامن سواهم  أكثرمنهم خاصة فتوجيه اخلطاب هلم 
 األديانغريهم من علماء وفقهاء  أن  وال يعين هذا ..  ل حممد آمبا وصى به حممد و 

 !! قل سوءا  أو أ حاال   أفضليقتدى هبم ويقلدهم العوام  أئمة أنفسهمالذين ينصبون 
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هل  !!!اآلخر ؟ إىلكل عاقل من الذي سهمه حاد وموجه   واسأل أسالك أن أودولكن 
من يرد عليه  أو ،الذي يدعو الفقهاء للحوار العلمي واملناظرة Xمحد احلسن أ اإلمامهو 

 !!!واضطهادهم ؟ األنصاربالكذب والتسقيط واالفرتاء واعتقال 

هذه  إن؟ برأيكم  ملاذا تعاملكم بالنسبة آلل صهيون متآخي: والسؤال األهم) :قولك أما
مل يسبقوا الفقهاء بالظلم واجلور ليسوا أقل منهم كذلك، تعاملكم  إنآل صهيون  أيالفئة 

 .(؟ بالنسبة هلم أليس بعجيب

الذي يدافع عن دين اهلل سبحانه وتعاىل وعن وصية  !!!من هو الذي يؤاخي الصهاينة ؟
والذي جياهد األمريكان الكفرة احملتلني  ،واملرسلني  األنبياءووصايا  رسول اهلل 

املعصوم والقرآن، والذي يلزم  ي يقر  حاكمية اهلل وال يقبل إالويوجب جهادهم وقتاهلم، والذ
شعارا  ودثارا  وال يتعد اهم بقول أو فعل، والذي يطلب النصرة  القرآن والرسول واألئمة 
يدعو للزهد يف هذه الدنيا الدنيئة ويهيئ له أنصاره، والذي  Xوالبيعة لإلمام املهدي 

أم الذي يداهن األمريكان الكفرة، ؟ ...والذي  ...وااللتفات إىل اآلخرة والسعي هلا والذي 
والذي يقر  الدميقراطية وحاكمية الناس واالنتخابات، والذي يقر  الدستور الذي يضعه الناس 

 !!!؟ ...والذي  ...والذي 

على العقائد الباطلة  وقد رد   ،يواجه كل باطل وال يداهن أحدا   Xمحد احلسن أ اإلمام
وهو يرد اآلن على امللحدين يف كتابه الذي سيصدر  ،للمسيحيني واليهود والوهابية عبدة هبل

على العقائد الباطلة اليت ادخلها فقهاء الشيعة للمذهب  ورد  ....  ووو( اإلحلادوهم ) قريبا  
 ... وووو ،وحاكمية الناس ، املعصوماحلق كعقيدة وجوب تقليد غري

عاصمة من  بأهنااليت وصفها  احتججت بوصية رسول اهلل حممد  ...]: Xقال 
حتمية انطباقها على مدعيها ليتحقق الغرض  وأثبتنا ،صحة صدورها أثبتناوقد  ،الضالل

وبني يديك جوابان بينت فيهما احلجة ومجعهما وعلق عليهما الشيخ الطاهر عالء  ،منها
نه ليس لديه دليل شرعي وال عقلي على ما يدعيه من أ إىلوخمالفنا إضافة  ،السامل حفظه اهلل

فال  ،به أتيتعقيدة وجوب تقليد غري املعصوم فهو عاجز عن رد الدليل القطعي الذي 
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باطلهم الذي يقدمونه بال دليل شرعي وال عقلي ويرتك حقنا وديننا  حجة أمام اهلل ملن يتبع
 .قطعيا   شرعيا   الذي قدمنا عليه دليال   ل حممد آوحممد و  األنبياءدين  ،احلق اإلهلي

وقد كنت يف  ،آيات ومراجع هربوا من مواجهيت ومناظريت مباشرة أنفسهمومن يسمون 
وقد قدمت هلم  ،ي شخصأواستقبل  وهنارا   ليال   النجف يف حي النصر وكان بايب مفتوحا  

ن  إمكان خيتارونه هم حىت و  أيعن استعدادي للمناظرة يف  وأعلنت ،للمناظرة املباشرة عرضا  
خذوا حيركون أعاجزون  أهنممث ملا وجدوا  ،وانتظرت سنوات دون نتيجة ،كان مكاتبهم

علي  اإلماموا على مكتب الدعوة قرب وهجم ،اعتقايل أوالقوات املوالية هلم حملاولة اغتيايل 
X ،ن املراجع افتضح جهلهم وعجزهم واعتقلوا جمموعة من املؤمنني بدون ذنب فقط أل

  ألهنا ؛ففعلوا كل هذا ليهربوا من املناظرة العلنية ،محد احلسنأعن مواجهة العلم الذي طرحه 
يدة وجوب تقليد غري كانت ستبني خواءهم العقائدي وكذبة دينهم املرجعي املبين على عق

 .املعصوم

 ،باب املناظرة أغلقالنجف مل  أطرافاالعتزال يف بييت يف  إىلوملا اضطروين بقوة السالح 
حيث قمت بنشر العقيدة احلق يف كتب  ،هذا اليوم إىلخر وهو مفتوح هلم آ بل فتحت بابا  

يومك هذا كما  إىل أحجموا أيضا  ولكنهم  ،مناظرة كتابية وإجراءوطلبت منهم الرد عليها 
 .ترى

كتاب الوصية املقدسة وفيه جوابان بينت فيهما صدور الوصية   أيامصدر قبل  وأخريا  
فلنرتك كل ما مضى ولريدوا على هذين  ،وقطعية داللتها على مصداقها عندما يدعيها

ولريدوا وليستعني مراجع النجف مبراجع قم  ،له قيمة علميا   يردوا ردا   أنادعوهم  وأنا ،اجلوابني
حرضوا  أصال   ألهنم ؛هنم لن يردواإ لك مقدما   أقول وأنا ،ولتبدأ مناظرة كتابية بيين وبينهم

وعلى داري يف النجف والسبب الوحيد فقط هو ليهربوا  وإغالقهقوات للهجوم على املكتب 
اللهم هناك سبيل وحيد رمبا يأيت بنتيجة وهو  ،يردوا أنمن املناظرة فكيف انتظر منهم اليوم 

 .ىل الردإنتم أحتثوهم وتضطروهم  أن
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ذا كانوا ال يريدون املناظرة يف اجلوابني املتقدمني وفيما نعتقده حنن فلتبدأ مناظرة كتابية إو 
 .بيين وبينهم يف عقيدهتم يف وجوب تقليد غري املعصوم

 أنصارشيوخ  وأقالمشابه فقد تعبت ألسنة صغارهم من خطباء ومدعي االجتهاد وما  أما
املهدي وهم يطلبون من هؤالء املناظرة العلنية على الفضائيات لتتبني العقيدة احلق  اإلمام

املهدي  اإلمام أنصاروكل مرة خيرجون حبجة لتربير هروهبم من مناظرة  ،للناس وهم يتهربون
X ، ذوا يكذبون خلداع الناسخأوصمتوا، ال بل  األنصاروليتهم هربوا من مناظرة. 

ويكرر  ،(كاطع) آبائيحد أاسم  إن  الكوراين واملركز التابع للسيستاين يقولون  فمثال  
وإال فكيف يصدر  ،وهذا ينم عن خفة الرجل ،(ابن كويطع: )االسم يف الفضائيات ويقول

 .من رجل معمم وكبري بالعمر هذا الكذب وهبذا السلوك املبتذل

صاحل حسني سلمان وال  إمساعيلمحد أامسي يف السجالت الرمسية يف العراق هو  أن  مع 
 جاء الكوراين باسم كاطع ؟ أينفمن  ،قاطع أواسم كاطع  أييوجد 

 ! كذبة من سلسلة كذبات مركز السيستاين والكوراين  إذنهذه 

قرأوا مل ي كأهنم باأللقابوحماولة رخيصة منهم للكذب على الناس وخداعهم والتنابز 
ال يوجد  وأنافكيف  ن كان اللقب صحيحا  إحىت و  السيئالقرآن وهو ينهى عن هذا اخللق 

الكذب وهذه التصرفات ال تليق بصيب  أن  ، اعتقد أبدا  وليس هذا لقيب ( قاطع)اسم  آبائييف 
يكونوا هبذه اخلفة  أنفمشني  ،وهم كبار يف السن وحلاهم بيضاء ويرتدون العمائم أهوج

 .هبذه الصورة الفجة باأللقابم الكذب واالفرتاء والتنابز ويصدر منه

ميَاِن َوَمن ملَّْ يـَُتْب َفُأْولَِئَك ﴿: قال تعاىل َواَل تـََنابـَُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اإْلِ
 .(1)﴾ُهُم الظَّاِلُمونَ 

اللذين يكرههما باب كراهة ذكر اللقب والكنية  444ص 21الشيعة ج ويف وسائل
هِ  ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن حَيْىَي ْبِن َأيب َعبَّادٍ ) :صاحبهما أو حيتمل كراهته هلما َعِن الرَِّضا  ،َعْن َعمِّ
                                                           

 .  : الحجرات - 
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X ،ْعِر َوذََكَرَها  :فـَُقْلتُ  ،َما َكاَن يـُْنِشُد الشِّْعرَ  قَِليال  وَ  :قَالَ  ،أَنَُّه أَْنَشَد َثاَلَث أَبـْيَاٍت ِمَن الشِّ
َهاِت امْسَُه َودَْع  :فـََقالَ  .أَْنَشَدنِيِه أَبُو اْلَعَتاِهَيِة لِنَـْفِسهِ  :قـُْلتُ  .لِِعَراِقيٍّ َلُكمْ  :قَالَ  ؟ ِلَمْن َهَذا
 (.َوَلَعلَّ الرَُّجَل َيْكَرُه َهَذا "َوال تَنابـَُزوا بِاأْلَْلقابِ " :ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يـَُقولُ  ،َعْنَك َهَذا

ودليله على  ،محد احلسن صهيوينأ ن  إفقد قال الكوراين ، ال؟  هنا األمرانتهى  ولكن هل
 .األنبياءهنا من مواريث إويقول  ،محد احلسن يدافع عن النجمة السداسيةأ أن  هذا االهتام 

 ،حضارة عرفتها األرض أقدمالسومرية وهي  اآلثارالنجمة السداسية وجدت يف  أن  ومع 
 ولكن الكوراين يصر   ،يوجد شيء امسه اليهود أنوقبل ، Xيولد موسى بن عمران  أنوقبل 
يبني  أوالنجمة السداسية من خمتصات الصهاينة فقط ال غري ومن يدافع عنها  أن  على 

 .من مواريث األنبياء فهو صهيوين إهناحقيقتها ويقول 

 ،وحكومة العراق احلالية ،حوزة النجف ن  إفعلى طريقة الكوراين يف االستدالل ف ،إذن
يف كربالء كلهم يتهمهم  Xاحلسني  اإلماممتحف  وإدارة ،وحكومة حمافظة كربالء احلالية

املزين بنجمة  (ليها السالمع)مت استنساخ صندوق فاطمة الزهراء  ألنه ؛صهاينة أهنمالكوراين 
 Xاحلسني  اإلمامووضعت النسخة يف متحف  ،سداسية كبرية واملوجود يف متحف يف تركيا

بل الكوراين بقياسه هذا يتهم الرسول حممدا   ،يف كربالء يف العراق وبعلم حوزة النجف
كانت تضع هذا الصندوق   (ليها السالمع)فاطمة  ن  إحيث  ،صهاينة أهنموفاطمة الزهراء 

ينة املنسوب هلا وعليه النجمة السداسية يف بيتها املفتوح على مسجد رسول اهلل حممد يف املد
 .النجمة السداسية كانت موجودة يف املسجد النبوي ن  إ أي ،املنورة

وكل عاقل حيكم  ،هنم يردون على دعوة احلق بالكذب واالفرتاءأاهلل  أصلحكفكما ترى 
نه عاجز عن الرد أللرد على دعوة خمالفه فهو يقر بفعله هذا  الذي يضطر للكذب متعمدا   أن

 [.....هلذا اختار طريق الكذب ،العلمي

وكيف كان  ،قليلة أيامانظر ماذا فعلوا قبل  ،السيف حاد عليهم ن  إ أنتمن تقول  وأيضا  
 .Xمحد احلسن أ اإلمامردهم على 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .......................................... 46

حد املراجع املشهورين لدى الشيعة أقبل فرتة وصلتنا رسالة أرسلها  ...] :Xقال 
يدرس الدعوة  اآلننه إ :قال وهو جزاه اهلل خريا   ،ويف حوزيت النجف وقم خصوصا   عموما  

فقد تقدم  ،يوفقه ويسدد خطاه أنىل احلق، أسأل اهلل إيصل  أنبدقة وتفصيل ويرجو 
 أنشاء اهلل، نسأل اهلل  إنوالدنيا والشيطان ولن يرتك اهلل مثله  األناوحارب  ،اهلل إىلخطوات 

وأسأل اهلل أن  ،ويفيض عليه القوة والثبات ليعلن إميانه إن وفقه اهلل لإلميان ،خيتم له خبري
 .رحم الرامحني هو وليي وهو يتوىل الصاحلنيأيباركه ويرمحه برمحته وهو 

كالمي السابق واآليت غري موجه ملثل هذا املرجع وفقه اهلل   أن  أقول هذا لكي يعرف اجلميع 
ىل املراجع والعلماء غري العاملني الذين إمنا كالمنا موجه إو  ،حياربون دعوة احلق الذين ال أو
ن بينا هلم بطالنه بنقض تام أحىت بعد  ،هم فيه من باطل اربون احلق وهم مصرون على ماحي

 .هم عاجزون عن رده

ن يثبتوا عقيدة وجوب تقليد غري أملناظرة املراجع وطلبت منهم  قبل أيام قدمت طلبا  
تنا وطلبت منهم الرد على دليل دعو  ،نقضتها هلم بنقض تام أناملعصوم اليت يعتقدوهنا بعد 

ومن مث توسعت وطرحت عليهم بعض األسئلة  املهدوية الذي نشر يف كتاب الوصية املقدسة،
العلمية املتعلقة بإثبات وجود اهلل وانتظرت جواهبم لتبدأ مناظرة علمية بيين وبينهم ولنرى 

ولألسف باألمس وصلين رد املراجع وهو اعتقال السيد الطاهر  وترى الناس ما حيسنون،
والشيخ اجلليل كاظم  ،احلمامي ابن املرجع الراحل حممد علي احلمامي رمحه اهللحسن 

من  بيه مرجعا  أومل يشفع لسيد حسن احلمامي عندهم كون  ،الناصري يف النجف االشرف
نه  أومل يشفع لسيد حسن احلمامي  ،شهر مراجع الشيعة وجده من فقهاء الشيعة املشهورينأ

ومل يشفع لسيد حسن ، Xمام علي يت تقام يف ضريح اإللصالة اجلماعة ال كان إماما  
الفقراء  وإعالةمفتوح لتدريس علوم احلوزة  (1) (براين)نه من فقهاء الشيعة وكان له أاحلمامي 

ومل يشفع لسيد حسن احلمامي كرب سنه ، Xعلي  اإلماموطلبة احلوزة مقابل ضريح 
 .ومرضه

                                                           
 .الضيوف الستقبال مكان - 
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محد احلسن أ آمن بأن   ألنههكذا يعتقل هذا السيد اجلليل الطاهر مرة بعد أخرى فقط 
هل  ،حدأوإال فما هو ذنب سيد حسن احلمامي وهو يعيل الفقراء وال يعتدي على  ،حق

على  كبريا    واهلل سيكون عما قريب عارا   ،تطلبونه بذنب ليودع يف السجن بني فرتة وأخرى
 .ه مع السيد الطاهر حسن احلماميرؤوسكم هذا الذي تفعلون

نا ، أماذا أقدم وكيف يرد الذين يسمون أنفسهم مراجع ،أيها املنصفون ،الناس أيهاانظروا 
 (مراجع)ومن يسمون أنفسهم ، األئمة أقدم العلم واملعرفة اليت قدمها آبائي الصاحلني 

 .يقدمون اجلهل ويعتمدون على جتهيل الناس

 :سجن وقتل  األئمةوردهم عليَّ كرد كل الطواغيت على األنبياء واملرسلني وآبائي 
َوقَاَل اْلَمأُل ِمن قـَْوِم ِفْرَعوَن أََتَذُر ُموَسى َوقـَْوَمُه لِيـُْفِسُدوْا يف اأَلْرِض َوَيَذَرَك َوآهِلََتَك قَاَل ﴿

قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِالل ِه  #ا فـَْوقـَُهْم قَاِهُروَن َسنـَُقتُِّل أَبـَْناءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساءُهْم َوِإنَّ 
 .(1)﴾َواْصربُواْ ِإنَّ اأَلْرَض لِل ِه يُورِثـَُها َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ 

ن عمائم بين العباس كانت عاجزة عن رد أل ؛قضى يف السجن Xفموسى بن جعفر 
هل بقي يف ، من سجنه وقتله ليتخلصوا من احلرج الذي هم فيه فلم جيدوا بدا   ،وعلمهدليله 

 !؟ مشاهبة أمري آلبائي األئمة لبس على من يطلب احلقيقة

مخس  وكانت حصته مخس وعشرين سنة يف بيته X جهل الناس أجلس عليا  ، لألسف
وسب مثانني سنة على املنابر اليت ، واجلن لقتاله اإلنسة هاجت فيها كل شياطني ر  سنوات مُ 

وفهم  Xعلي  أقوالولكن بالنتيجة جاء جيل وقرأ ، اآلنتساوي الفضائيات الدينية 
 .احلقيقة وبصقوا على قرب معاوية

ولكن هل  ،Xمحد احلسن كحصة علي أتكون حصة  أنهؤالء اليوم يراهنون على 
 إنهذا  ،قيقة ويبصق على قبورهميأيت جيل يقرأ ما سطره أمحد احلسن ويفهم احل أنيأمنون 

 .(2)[ !؟ بقيت هلم قبور

                                                           
 .68  – 67 : األعراف - 
 .بالفيسبوك الشخصية الصفحة - X الحسن أحمد اإلمام -6



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .......................................... 48

محد أمام هنم مؤمنني باإلأ إالآخرين بدون أي هتمة وال ذنب  أنصارا  اعتقلوا  بأياموبعدها 
ومن املؤاخي واملقتفي سرية وسياسة  ،فمن الذي سهمه حاد وموجه للمقابل !! Xاحلسن 

 !!!؟ الصهاينة

 .باهلل إالوال حول وال قوة 

 :(1جواب س)القائم يف زمن الظهور . 2

ن لفظ القائم يشري أعلى كم مورد واستنتجت  أشرتيف سريتك الذاتية  -1) :قولك أما
أتباعك خيصونك بالقائم الذي ميلئ الدنيا قسطا  . نفرتض إنا قبلنا هبذا....  على شخصني

كذلك على هذه   أنتهل . ، وأساسا  بعد فرتة عرفوك بقائم آل حممد دون غريكوعدال  
 .(؟ نك ترد بعض ما يقولونه األنصارأ أوالعقيدة 

بالقائم دون غريه هو جمرد  Xمحد احلسن أ اإلمامخيصون  األنصار أن  ادعاؤك  :وال  أ
املهدي  اإلمام أنصارفهال دللتنا على كتاب من كتب  ،الهتامك افرتاء ومل تعطي مصدرا  

X  ؟ لألنصاراملنشورة يوجد فيه ما افرتيته علينا ونسبته!!! 

صفة يتصف هبا كل آل حممد  هو بعد حممد  (القائم)لفظ  ن  أعقيدتنا هي  :ثانيا  
ويف زمن القيام املقدس هناك حجتان مفرتضا  ،وليست خاصة بواحد منهم  
اليماين املوعود  األولووصيه ورسوله املهدي  Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن  ؛الطاعة

 .Xمحد احلسن أ

 :كلهم قائم (عليهم السالم)احلجج . 3.4
كلهم قائم   احلجج من آل حممد  أن  تبني لك  ليك بعض الروايات وهي كثرية جدا  إو 

 :حبجة وقائم باحلق وقائم بأمر اهلل وقائم بأمر من قبله من احلجج 

فأنت املهدي؟ : قلت .بأمر اهلل كلنا قائم ،يا حكم: )قال للحكم، X جعفر أيبعن 
كلنا صاحب السيف : ؟ قال فأنت صاحب السيف: قلت .كلنا نهدي إلى اهلل: قال
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اهلل ويظهر بك دين اهلل؟  أولياءفأنت الذي تقتل أعداء اهلل ويعز بك : قلت .ووارث السيف
صاحب هذا  ؟ وإن   [سنة]وأربعين  كيف أكون أنا وقد بلغت خمسا    ،يا حكم: فقال

 .(1) (باللبن مني وأخف على ظهر الدابة أقرب عهدا   مراأل

كلنا قائم بأمر اهلل، واحد بعد واحد : )أنه سئل عن القائم فقال X اهلل عبد أيبعن 
 .(2) (صاحب السيف، فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غير الذي كان يجيءحتى 

 ،"بإمامهم أناسيوم ندعو كل ": X اهلل عبد أليبقلت : )قال ،اهلل بن سنان عن عبد
 .(3) (وهو قائم أهل زمانهإمامهم الذي بين أظهرهم : قال

 ..: ).قال ،يف حديث طويل ذكر فيه فضائل وخصائص اإلمام Xالرضا  اإلمامعن 
 .(4) .....( ، ناصح لعباد اهلل، حافظ لدين اهللقائم بأمر اهللمضطلع مفروض الطاعة، 

روى الشيخ الصدوق عن أيب جعفر الثاين حممد بن علي عليهما السالم يف حديث لقاء 
أشهد أن ال (: Xاخلضر  أي)فقال الرجل : )......... Xاملؤمنني  بأمري Xاخلضر 

أنك  رسول اهلل، ومل أزل أشهد هبا، وأشهد حممدا   إله إال اهلل، ومل أزل أشهد هبا، وأشهد أن  
ومل أزل أشهد هبا،  - Xإىل أمري املؤمنني ( بيده)وأشار  -( بعده) وصيه والقائم حبجته

احلسني بن علي  وأشهد أن   - Xوأشار إىل احلسن  - والقائم حبجته وأشهد أنك وصيه
احلسني بعده،  القائم بأمر ، وأشهد على علي بن احلسني أنهوالقائم حبجته بعدك وصي أبيك

 علي بن احلسني، وأشهد على جعفر بن حممد أنه القائم بأمروأشهد على حممد بن علي أنه 
جعفر بن حممد،  القائم بأمر حممد بن علي، وأشهد على موسى بن جعفر أنه القائم بأمر

 موسى بن جعفر، وأشهد على حممد بن علي أنه القائم بأمر وأشهد على علي بن موسى أنه
حممد بن علي،  بأمر القائم علي بن موسى، وأشهد على علي بن حممد أنه القائم بأمر

                                                           
 (.كلهم قائمون بأمر هللا تعالى هادون إليه( عليهم السالم)إّن األئمة )الشيخ الكليني ـ الكافي باب  ـ 
 .المصدر السابق  ـ6
 .المصدر السابق  ـ3
محمد بن  -، وفي كتاب الغيبة 778ص: ، االمالي ـ الشيخ الصدوق646ص  ج: الكافي ـ الكشيخ الكليني ـ0

 .، وغيرها من المصادر664ص: إبراهيم النعماني
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علي بن حممد، وأشهد على رجل من ولد  القائم بأمر وأشهد على احلسن بن علي أنه
 .(1)(كما ملئت جورا    عدال   األرضاحلسن بن علي ال يكىن وال يسمى حىت يظهر أمره فيمال 

: دخلت على موسى بن جعفر عليهما السالم فقلت له: )قال ،عن يونس بن عبد الرمحن
ولكن القائم الذي يطهر  القائم بالحقأنا : ؟ فقال أنت القائم باحلق ،يا ابن رسول اهلل

هو الخامس من  وظلما   كما ملئت جورا    من أعداء اهلل عز وجل ويمالها عدال   األرض
مث . على نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون له غيبة يطول أمدها خوفا   ،ولدي

طوبى لشيعتنا، المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا، الثابتين على مواالتنا والبراءة : قال
من أعدائنا، أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة، ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم، 

 .(2) (يامةثم طوبى لهم، وهم واهلل معنا في درجاتنا يوم الق

إين : قلت حملمد بن علي بن موسى ): قال ،عن عبد العظيم بن عبد اهلل احلسين
 كما ملئت جورا    وعدال   قسطا   األرضأن تكون القائم من أهل بيت حممد الذي ميال  ألرجو
وجل، وهاد إلى دين  ما منا إال وهو قائم بأمر اهلل عز ،يا أبا القاسم: X، فقال وظلما  

من أهل الكفر والجحود، ويمالها  األرضوجل به  القائم الذي يطهر اهلل عز ، ولكناهلل
هو الذي تخفى على الناس والدته، ويغيب عنهم شخصه، ويحرم عليهم  وقسطا   عدال  

 .(3) .......( وكنيه تسميته، وهو سمي رسول اهلل 

بيدي فأخرجين إىل  Xأخذ أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ): قال ،عن كميل بن زياد
ظاهر ( إما) من قائم بحجة األرضال تخلو اللهم بلى : ن قالأ إىل ........ظهر الكوفة 
مغمور لئال تبطل حجج اهلل وبيناته، وكم ذا وأين أولئك، أولئك واهلل  خاف  مشهور أو 

بهم يحفظ اهلل حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم  ،، واالعظمون خطرا  عددا   األقلون
 .(4) ....( ويزرعوها في قلوب أشباههم

                                                           
 .3 3 – 3 3ص: الشيخ الصدوق -كمال الدين وتمام النعمة  ـ 
 . 32ص: الشيخ الصدوق -كمال الدين وتمام النعمة  ـ6
 .378 – 377ص: الشيخ الصدوق -كمال الدين وتمام النعمة  ـ3
 . 64 – 644ص: الشيخ الصدوق -كمال الدين وتمام النعمة ـ 0
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، وعرفاؤه على عباده، وإنما األئمة قوام اهلل على خلقه: )، قالXعن أمري املؤمنني 
 .(1) (ال يدخل الجنة إال من عرفهم وعرفوه، وال يدخل النار إال من أنكرهم وأنكروه

من قبله من  بأمرالذي هو من يقوم بأمر اهلل ويقوم باحلجة ويقوم  (2)( قائم)والقوام مجع 
 .احلجج 

 .(3) ..( وخزانه على دينه قوام اهلل على خلقهونحن  .: ).، قالXوعن أيب عبد اهلل 

اهلل جل وعز خلق خلقا  من  ويحك يا قتادة إن  : )، أنه قال لقتادةXوعن أيب جعفر 
، نجباء في علمه، قوام بأمرهخلقه فجعلهم حججا  على خلقه فهم أوتاد في أرضه، 

 .(4) (اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه

كلهم قوام    أهنمتبني  -ويوجد غريها  - عشرة رواية عنهم  إحدىكانت هذه 
 .وكل واحد منهم قائم

 :قوام (عليهم السالم)قائم واملهديون  X األولاملهدي . 3.3
 :بالقوام املهديني  مسوا  كما أهنم 

حدثين أيب، عن سعد بن عبد اهلل، عن أيب عبد اهلل حممد بن أيب  :قال ،عن ابن قولويه
عبد اهلل الرازي اجلاموراين، عن احلسني بن سيف بن عمرية، عن أبيه سيف، عن أيب بكر 

عز )إي بقاع األرض أفضل بعد حرم اهلل : قلت له): ، قالXاحلضرمي، عن أيب جعفر 
الكوفة يا أبا بكر، هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيين : ، فقالوحرم رسوله ( وجل

المرسلين وغير المرسلين واألوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث اهلل 

                                                           
 . 0 – 04ص 6ج: نهج البالغة - 
بحار ( القوام جمع قائم ككفار وكافر: )، كما قال العالمة المجلسي(قوام)يجمع على عدة وجوه أحدها ( قائم) -6

 .634ص 32ج: األنوار
 .338ص: للصفار -بصائر الدرجات  -3
 .632ص 2ج: الكافي -0
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، وهي يها يكون قائمه والقوام من بعدهوفنبيا  إال وقد صلى فيه، ومنها يظهر عدل اهلل، 
 .(1) (منازل النبيين واألوصياء والصالحين

 األئمةبعد  يأتونفمن يكون هؤالء القوام سالم اهلل عليهم غري املهديني االثين عشر الذين 
وكما تقدم ذكر  ،وكما يف الروايات عنهم  ،االثين عشر كما يف وصية رسول اهلل 

من ولد الحسين  اثنا عشر مهديا   Xمنا بعد القائم  إن  : )Xعن أيب عبد اهلل  :بعضها
X) (2). 

الذين يصلون يف املسجد الذي يبنيه  عدال   إماما  االثين عشر  ومن يكون هؤالء القوام غري
 :X بالكوفة بعد قيامه، كما قال أمري املؤمنني Xاإلمام املهدي 

وليبنين بالحيرة مسجد له خمسمائة : )قال، Xطالب  أيباملؤمنني علي بن  أمريعن 
باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهلل تعالى فرجه؛ ألن مسجد الكوفة ليضيق عنهم، 

 .(3) (فيه اثنا عشر إماما  عدال  وليصلين 

بعض الروايات ويوجد غريها الكثري  إليك تأكيدن كان ما تقدم يكفي ولكن لزيادة إو 
 إىل لإلشارة البيت  أهللفظ القائم يف زمن القيام املقدس جاء يف روايات  أن  تبني لك 

حممد  آلومياين  X األولاملقصود هبا هو املهدي  ن  إ أي ،عالمة من عالمات الظهور
X  حممد بن احلسن  اإلماماملوجود قبل ظهورX. 

 ،والنداء من المحتوم ،اختالف بني العباس من المحتوم: )Xعن أيب  عبد اهلل 
 .(4) ...( وخروج القائم من المحتوم

: كان يقول  Xأبا جعفر  إن  : Xقلت أليب عبد اهلل ): قال ،عن أيب محزة الثمايل
، والنداء من احملتوم، وطلوع الشمس من املغرب من احملتوم، وأشياء  خروج السفياين من احملتوم

                                                           
 .72ص: لجعفر بن محمد بن قولويه -كامل الزيارات  - 
 33ج: ، بحار األنوار04ص: ، مختصر بصائر الدرجات330 – 333ص: منتخب األنوار المضيئة -6

 .08 ص
 .630 – 633ص 3ج: الشيخ الطوسي -تهذيب األحكام  -3
 .080 – 4 3ص 8ج: الشيخ الكليني -الكافي  -0
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واختالف بني فالن من المحتوم، وقتل : Xفقال أبو عبد اهلل . كان يقوهلا من احملتوم
 .(1) (... وخروج القائم من المحتوم ،النفس الزكية من المحتوم

بصدد بيان  Xهنا  واإلمام ،العالمة شيء وما تدل عليه شيء آخر ن  أ وأكيد
هو القائم الذي خروجه من احملتوم وهو  نمف، Xاملهدي  اإلمامالعالمات احلتمية لظهور 

 ؟ Xاليماين  األولغري املهدي  Xاملهدي  لإلمامعالمة 

 .الزيادة أرادتفصيل كاٍف واٍف ملن  Xمام املهدي نصار اإلأ إصداراتويف 

 :(3جواب س)يف زمن الظهور  X األولودور املهدي  Xاملهدي  اإلمامدور . 3
ما هو السبب الذي أتباعك حياولونه وهو يصورونك صاحب الدور الرئيسي ) :قولك أما
؟ وأي دعوة هذه تكون أخذ البيعة للحجة لكن عمليا  يصورون دورك األهم وهبذا  واألهم

هل عندك علم هبذا أم . احلال مل يبقى أي مكان للحجة وحىت أكثر األلقاب يطلقوهنا عليك
 .(؟ نك ترفض هذا القول وتربئ ممن يقول هذا من أنصاركأ

املمهد له والقائم  وهو، Xاملهدي  اإلماموصي ورسول  Xمحد احلسن أ اإلمام
واالبتالء يف زمن الظهور  ،اإلهليوهو صاحب الدور الرئيسي يف التمهيد لدولة العدل  ،بأمره

املهدي  اإلمامدور  إلغاءوال يعين هذا . بينته الكثري من الروايات األمروهذا ، Xيكون به 
X ، محد احلسن أمام اإل ن  إبلX  املهدي  اإلمامرسول منX. 

هلل سبحانه والعياذ  إلغاءيعين هذا  هل ملا يرسل اهلل سبحانه وتعاىل رسوال  : أقولوللتمثيل 
املالئكة املوكلني من  أو ،يلغى بذلك دور اهلل سبحانه األرواحوملا يقبض ملك املوت  !باهلل ؟

 !هل هبذا يلغى دور ملك املوت ؟ األرواحملك املوت ملا يقبضون 

 .(2)﴾اأْلَنْ ُفَس ِحيَن َمْوِتَهااللَُّه يَ تَ َوفَّى ﴿: قال تعاىل

 
                                                           

 .033ص: الشيخ الطوسي -الغيبة  كتاب - 
 .06: الزمر -6
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 .(1)﴾َواللَُّه َخَلَقُكْم ثُمَّ يَ تَ َوفَّاُكمْ ﴿: وقال تعاىل

 .(2)﴾ُقْل يَ تَ َوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكَِّل ِبُكْم ثُمَّ ِإَلى رَبُِّكْم تُ ْرَجُعونَ ﴿: وقال تعاىل

الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَارَُهْم َوَلْو تَ َرى ِإْذ يَ تَ َوفَّى ﴿: وقال تعاىل
 .(3)﴾َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَحرِيقِ 

 اإلمامهلي وهو رسول ووصي إ بأمر Xمحد احلسن أ اإلمامويف كل األحوال إذا قام 
 X إليهوالفعل منسوب  Xاملهدي  اإلمام أمرفهو  Xاملهدي حممد بن احلسن 

 .والفاعل احلقيقي هو اهلل

 Xمحد احلسن أ اإلماماليت نطلقها على  األلقابح لنا ما هي هذه فوض   األلقاب أما
 ؟ يف القرآن ويف الروايات عن الطاهرين  أصال  وغري موجودة 

محد احلسن أ اإلمام أن  خيرب مبصداقها معصوم وصادق عن اهلل، وقد ثبت  اإلهلية واأللقاب
X اآلن  إىل أنتوقد ذكرت ، قال فقوله حجة ودليل قطعي يقيين فإذا ،حجة ومعصوم
ويتصف به  لفظ يتصف به كل آل حممد  بأنهوتبني كما سبق  ،منها وهو القائم واحدا  

 .يف الروايات األولاملهدي 

 :ومنها ،بدون دليل من ليس منهم أخذها خاصة بآل حممد  ألقابهناك  ،نعم
واليت انتحلها فقهاء آخر الزمان والعلماء  (آية اهلل العظمى) و ،(آية اهلل) و ،(الذكر أهل)

 !!فسبحان اهلل  ،تنكروا عليهم أنغري العاملني دومنا 

 :(4جواب س)يف زمن الظهور  األرضدابة . 4
 .(؟ كذلك تعتقد هبذا  أنتنت دابة األرض، هل أ بأنكأتباعك يعرفونك ) :قولك

                                                           
 .74: النحل - 
 .  : السجدة -6
 .34: األنفال -3
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َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابَّة  ِمَن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس  ﴿: قال تعاىل
ُب ِبَآيَاتَِنا فَ ُهْم  #َكانُوا ِبَآيَاتَِنا اَل يُوِقُنوَن  َويَ ْوَم َنْحُشُر ِمْن ُكلِّ أُمَّة  فَ ْوج ا ِممَّْن ُيَكذِّ

 .(1)﴾يُوزَُعونَ 

 بني   145محد احلسن جواب عن السؤال رقم أ لإلماميف كتاب املتشاهبات اجلزء الرابع 
 :أن   Xفيه 

 .إنسانالدابة  .أ
 .Xمصداق الدابة يف الرجعة علي  .ب
  دابة كما يف الروايات عنهم أيضا  يوجد  Xقبل الرجعة يف زمن قيام القائم  .ج
 .الدابة يف زمن القيام املقدس من العالمات .د

 .باآليات وهي الرؤيا والكشف إمياهنموسبب تبكيت الدابة للناس وهو عدم  .هـ

طالع )محد حطاب أ األستاذيوجد تفصيل يف كتاب  X اإلمامجواب  إىل وباإلضافة
 أنس أشاء اهلل ال ب إنمن الفائدة  أيضا  ولكي ال خيلوا هذا الكتيب  ،(األرضاملشرق ودابة 

 .ولو  باختصار X اإلمامنسلط الضوء على النقاط اليت بينها 

 :أقولوقبل ذلك 

يف الروايات  أوالصفات املذكورة يف القرآن  أو األمساء أو األلقاب أن  ن ذكرت إقد سبق و 
وقد ثبت  ،من اهلل والصادقني وهم املعصومني بإخبارنعرف مصاديقها  إمنا عنهم 

وهذا  ،فقوله حجة ،حجة بالدليل ألنه ؛صادق خمرب عن اهلل Xمحد احلسن أ اإلمام أن  
 :القول فصل قليال  أيثار من شبهات سوف  أنملا ميكن  ولكن ولزيادة بيان ودفعا   ،يكفي للرد

 :Xوهو يف الرجعة علي  إنسان األرضدابة . 1. 4
 :إنسانالدابة يف هذه اآلية  أن  بينوا فيها  البيت  أهلتوجد روايات كثرية عن 

                                                           
 .83 – 86: النمل - 
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أي ( َتكلمهم: )العامة يقرؤون هذه اآلية هكذا بلغين أن  : )Xقال رجل أليب عبد الل ه 
 .(1) (كلمهم اهلل في نار جهنم ما نزلت إال ُتكلمهم من الكالم: Xفقال ، جترحهم

 .(2) (يا دابة اهلل: Xقال لعلي  النبي  ن  إ) :Xوعن أيب عبد اهلل 

 .(3)( أنا دابة األرض: )قال، Xعن علي 

 .(4) ..(أنا باب المقام، وحجة الخصام، ودابة األرض): نه قالأ Xوعنه 

َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم ﴿: أي شيء يقول الناس يف هذه اآلية: )Xعن أيب جعفر 
هو أمير : ، فقال﴾يُوِقُنونَ َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابَّة  مَِّن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا ِبآيَاتَِنا اَل 

 .X) (5)المؤمنين 

: X، قال ﴾َلُهْم َدابَّة  ِمَن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهمْ  َأْخَرْجَنا﴿: يف قوله تعاىل Xوعن الرضا 
 .(6) (Xعلي )

 .يف الرجعة Xوهو علي  ،إنسانيف اآلية ( األرضدابة ) ،إذن

 :هناك دابة تكلم الناس يف زمان الظهور املقدس أيضاً. 1. 3

 :منها أمثلةوهذه  ،الدابة يف زمن قيام القائم أن  فيها  أخرىولكن توجد روايات 

دابة األرض خترج قبل خروج السفياين الذي حيكم مثانية يف حديث  عن النيب  -
في العشرين بعد ستمائة الجرح والقتل وتمتلئ : )Xأشهر مث بعد ذلك يظهر القائم 

                                                           
 .33ص 33ج: بحار األنوار  - 
 .03ص: مختصر بصائر الدرجات  ـ6
 .603ص 34ج: األنوار بحار -3
 .3ص  0ج: األنوار بحار -0
 .34ص الرجعة باب 6  ح 36ج: األنوار بحار -3
 33ج: بحار األنوار. وفي الرجعة Xالعديد من الروايات تشير إلى أّن دابة األرض هو علي بن أبي طالب  -2

 .، وغير ذلك44ص 3ج: للبحراني -، ومدينة المعاجز 33ص
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وفي التسعين تخرج ...  وجورا ، وفي العشرين بعدها يقع موت العلماءاألرض ظلما  
 .(1)( ... دابة األرض ومعها عصا آدم وخاتم سليمان

َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابَّة  ﴿: يف قوله تعاىل Xعن أمري املؤمنني و  -
وما يتدبرونها حق : )Xقال ، (2)﴾النَّاَس َكانُوا ِبآيَاتَِنا اَل يُوِقُنونَ مَِّن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ 

قتل نفس حرام : بلى يا أمري املؤمنني، قال: ، قلناتدبرها، أال أخبركم بآخر ملك بني فالن
في يوم حرام في بلد حرام من قوم من قريش، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما لهم 

 .(3) (ومملك بعده غير خمس عشرة ي

 ،(4)﴾ِإنَّ الل َه قَاِدٌر َعَلى َأن يُ نَ زِّل  آيَة  ﴿: يف قوله تعاىل Xوعن أيب جعفر  -
وسيريكم في آخر الزمان آيات، منها دابة األرض، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، )

 .(5) (وطلوع الشمس من مغربها

إذا : Xفقال ؟  Xمىت يكون خروج القائم  :سأله رجل: )Xوعن أيب عبد اهلل  -
نعم، عالمات شتى، : Xفله عالمة قبل ذلك ؟ قال : قال. شاء من له الخلق واألمر

" أي بغداد" خروج دابة األرض من المشرق ودابة من المغرب، وفتنة تضل أهل الزوراء
...) (6). 

ثم تظهر دابة األرض بين الركن والمقام فتكتب : )... Xوعن اإلمام الصادق  -
مؤمن، وفي وجه الكافر كافر، ثم يظهر السفياني ويسير بجيشه إلى في وجه المؤمن 

 .(7) ...( العراق

                                                           
 .33 ص: األخبار جامع - 
 .86: النمل -6
 .634ص: النعماني -غيبة كتاب ال -3
 .37: األنعام -0
 .48 ص  ج: القمي تفسير -3
 .26ص 83ج: األنوار بحار -2
 .44 ص: لألسترآبادي - الرجعة -7
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بن رسول اهلل؟  مىت يا ..: علي بن إبراهيم بن مهزيار سأله: )Xوعن اإلمام املهدي  -
في سنة كذا وكذا تخرج دابة األرض من بين الصفا والمروة ومعه : فقال يل ،(أي القيام)

 .(1) ...( سليمانعصا موسى وخاتم 

وهو قبل الرجعة   Xهناك دابة تكلم الناس يف زمن قيام القائم  أن  والروايات كثرية تبني 
 .كما ورد عنهم 

 :قيام القائم قبل الرجعة. 1. 4
بل هو قبله كما روي عنهم  ،اهلل عز وجل غري يوم الرجعة أيام أول Xقيام القائم  إن  
: 

يوم يقوم القائم، ويوم الكرة، ويوم : اهلل عز وجل ثالثةأيام : )قال، Xجعفر  أيبعن 
 .(2) (القيامة

أيام اهلل عز وجل ثالثة، يوم يقوم القائم : )قال ،عن أبيه عليهما السالم ،عن الصادق
 .(3) (ويوم الكرة ويوم القيامة

 .X (4)محد احلسن أ لإلمامويوجد كتاب عن الرجعة 

هو  Xوقبله قيام القائم ، Xيف الرجعة هو علي : مصداقان األرضلدابة  إذن. 1. 1
 .األولاملهدي 

وهذا اإلنسان به  ،إنسان وبالتايل فدابة األرض اليت تكلم الناس قبل القيام املقدس أيضا  
وال  ،نه حجة معصوم وذو والية إهليةإأي  ،ومييز املؤمن من الكافر ،يفصل بني احلق والباطل

                                                           
 .632ص: اإلسالم بشارة - 
 .48 ص: الشيخ الصدوق -الخصال  -6
 . 322 – 323ص: الشيخ الصدوق -معاني األخبار  -3
 .X، أحد إصدارات أنصار االمام المهدي Xالسيد احمد الحسن  -كتاب الرجعة ثالث أيام هللا الكبرى  -0



 19 .............................................. دالئل الصدق ونفض غبار الشك

يف رجل  إالحق  Xيوجد يف زمن الظهور املبارك وقبل قيام اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
 .فهو مصداق الدابة يف اآلية يف هذا الزمان ،األولوهو اليماين واملهدي  ،واحد

 األرضدابة )يف كتاب ( حفظه اهلل)محد حطاب أ األستاذلة أوقد فصل القول يف املس
 .فراجعه Xاملهدي  اإلمام أنصارلى موقع وهو موجود ع ،(وطالع املشرق

يكشف عن  أنيف زمن القيام املقدس ال ميكن  (األرضدابة )وعلى أي حال فوصف 
هم اثنان  اإلهليواحلجج يف زمن القيام وقبل دولة العدل ، Xحجة معصوم  إالمصداقه 

، Xد احلسن أمح األولوقبل ظهوره املهدي ، Xاملهدي حممد بن احلسن  اإلمام: فقط
 .وتكرارا   ن قول املعصوم حجة كما قدمت مرارا  أل ؛حدمها باملصداق فهو هوأخرب أفمىت ما 

 .شاء اهلل إنبقيت شبهة وسنوردها هنا وجنيب عليها 

 (.يف زمن الظهور املقدس أوالرجعة قبل ): شبهة وجواهبا. 1. 1
الرجعة تكون يف زمن القيام  أن  وهو  ،وأتباعهميوجد فهم خاطئ مشهور بني الفقهاء 

 بإحياءومنشأ هذا الوهم هو بعض الروايات املتشاهبة اليت ميثل فيها للرجعة  ،املقدس
 بأصحاب أنصاره أو، Xبعلي  Xاليت ميثلون فيها القائم  أو ،(صاحب احلمار)

 .الكهف وبعض الشيعة املاضني كسلمان ومالك االشرت وغريهم

الرجعة يف عامل آخر غري هذا  أن   بكل وضوح قد بني   Xمحد احلسن أ اإلمام أن  ورغم 
 أيامالرجعة ثالث )وميكن مراجعة كتاب  ،بعد القيام املقدس يف ما نشره هناأو العامل اجلسماين 

على دعوة احلق حىت  لإلشكالنه ال جمال أ يضا  أ فقد بني   ،مبا ال يبقى معه شك (اهلل الكربى
 :أقولاختصار شديد وب .ذلك الفهم اخلاطئ إىلبالتنزل 

له مصاديق عديدة ويف عوامل  (الكرة أوالرجعة )يكون لفظ  أنهل يوجد مانع  :أوال  
وال دليل على حصر لفظ الرجعة يف  ،نه ال يوجد مانعأواجلواب ! متعددة ؟ وأوقاتمتعددة 

 .وهذا كاٍف لرد الشبهة ،الرجعة بعد انقضاء ملك املهديني 
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 :فأقول هذا تبني   إذا

هي باملثل كما بينه  األوىل ن  أو  ،الرجعة رجعتان أن  يوجد يف الروايات دليل على  :ثانيا  
رجعة يف قيام القائم مبَثَِلهم، ورجعة يف عامل : الرجعة رجعتان]: Xمحد احلسن أ اإلمام

بعد أن ينسيهم اهلل حاهلم واالمتحان  ملالعاالرجعة األوىل بأنفسهم وبأجساد تناسب ذلك 
 .(1) [... األول والثاين

املقصود منها  Xيف زمن القائم  حممد  أو Xوبالتايل فالروايات اليت تذكر علي 
يات اليت تذكر رجوع اوكذلك الرو ، Xوهو القائم  Xوعلي  هو من ميثل حممد 

 وأصحاب أنصاروما شاهبها فليس املقصود منها نفسه، بل نظريه من  مالك االشرت مثال  
 .ويقف مواقف مالك وحيمل مواصفات مالك االشرت X اإلمام

من اهلل ومن عزرائيل ومن املالئكة املؤمترين  األنفسوقد تقدم مثال من القرآن يف تويف 
 .من القرآن ويف رواياهتم  أخرىوكذلك يف مواضع  ،وال تعارض بأمره

كتاب مع العبد ) و ،(كتاب التوحيد)املزيد فلرياجع  أرادومن  ،واكتفي هبذه الرواية
محد احلسن أ لإلمام (املتشاهبات) و ،(اهلل الكربى أيامكتاب الرجعة ثالث ) و ،(الصاحل
X ،  إصداراتمحد حطاب وغريه من أ لألستاذ (وطالع املشرق األرضكتاب دابة ) وأيضا 

 .Xاملهدي  اإلمام أنصار

ألبنين بمصر منبرا ، وألنقضن دمشق : قال Xاملؤمنني  أمري أن  : )عن عباية األسدي
وألسوقن العرب بعصاي  ،حجرا  حجرا ، وألخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب

هيهات يا : كأنك خترب أنك حتىي بعد ما متوت ؟ فقال  ،يا أمري املؤمنني: قلت له: قال .هذه
 .(2) (يفعله رجل منيعباية ذهبت في غير مذهب 

 

                                                           
 .X الحسن أحمد لإلمام - الكبرى هللا أيام ثالث الرجعة كتاب - 
 .24 – 34ص 33ج: بحار األنوار 6
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 :(5جواب س )نقص القرآن  شبهة . 5
هل لكم تبينون يل أي سور من ...  نآهناك نقص يف القر  أن  نتم تعتقدون أ) :قولك أما

 .(؟ القران حذفت لطفا  

 :جواب الشبهة في نقاط

 :تنبيه. 1. 4

قال به  أون وجد إ -النقص  أن  حكم صاحب السؤال : أقولوفقط كتنبيه قبل الرد  أوال  
 .على حد تعبريه( سور)جمموعة  أويكون سورة كاملة  أنالبد  -حد أ

كلمة   أوجمموعة حروف  أووجود اختالف على مستوى احلرف الواحد  يكفي مثال   أال
 !؟ الزيادة نسبيا   أوجمتمعة للقول بالنقصان  أوكلمات متفرقة   أوواحدة 

 !هناك نقص يف القرآن ؟ أنّ X اإلمامقال  أين. 1. 3

نه عقيدة أصاحب الشبهة على  إليه أشارما  Xمحد احلسن أ اإلمامال يوجد يف كالم 
الشيعة  األصولينيمن العلماء وكبار الفقهاء  كثريا    أن  بل املوجود هو ، Xوقول صريح منه 

علماء من السنة ويف كتبهم وفيما رووه وصح  وأيضا  يقولون بالتحريف ويصرحون به، 
 .عندهم

بعض العلماء القائلني بالتحريف علل ذلك مبخالفة القرآن للقواعد  أن  واملوجود هو 
 .يف كالم اآلخوند اخلراساين وكالم املشكيين سيأيتالوضعية من حنو وبالغة وما شابه كما 

وقال لكم  ،بيت النيب  ألهلءة هناك قرا ن  أفما قاله هو  Xمحد احلسن أ اإلمامأما 
 .فقط اعتربوا قراءة أهل البيت كالقراءات السبعة األخرى املقبولة عندكم
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القول بالتحريف ال يعدو القول بالنقصان أو بتغيري بعض الكلمات ): شبهة وجواهبا. 1. 4
 (:وعن بعض الصحابة (عليهم السالم)اعتماداً على الروايات اليت وردت عن املعصومني 

هو النص املتشابه على جاهله الذي جاء يف  األسئلةعند صاحب  (1) لعل منشأ الشبهة
يف بداية الدعوة املباركة  X، وهو كتاب العجل الذي كتبه Xمحد احلسن أ لإلمامكتاب 

 إىلوللعلماء وطلبة العلم  لألمة الدعوة املباركة وتنبيها   إلعالن ويف فرتة الدعوة السرية متهيدا  
 فيه وبني   ظهر، إذا Xجتعلهم معادين للمهدي  أناليت وقعوا فيها واليت ميكن  األخطاء

بعد غيبة احلجة  األممواحنراف  ،اإلهليةلة العجل والسامري اليت تتكرر مع كل الدعوات أمس
مث سلط فيه  ،X اإلماموبعد غيبة  بعد النيب  اإلسالمية األمة احنراف وبني   ،عليها لفرتة

لة حتريف أمث بدأ مبس ،عند ظهوره Xالذي يقوم به املهدي  اإلصالحيالضوء على العمل 
فطرح  ،سنة وشيعة ني عموما  مسلالقرآن عند السنة والشيعة وما وقع فيها من خالف بني امل

لة التشريع أعن احلق كمس األمةاحنرفت فيها  أخرىكما ناقش مسائل   ،الفريقني وناقشها أدلة
القائلني بالدليل العقلي يف التشريع والقائلني بالتوقف عند النصوص  أدلةدليل العقل وطرح ب

 .وناقشها وغريها

 أدلةناقش  أنبعد  X أورده، وهو نص X اإلماموننقل هنا موضع الشبهة من كالم 
إن  القول بالتحريف ال يعدو القول بالنقصان أو بتغيري : واخلالصة] :Xقال  ،الفريقني

. وعن بعض الصحابة بعض الكلمات اعتمادا  على الروايات اليت وردت عن املعصومني 
ال يقدح بكون الذي بني أيدينا قرآنا ،  -أي النقصان وتغري بعض الكلمات  -وكالمها 

أيدينا بعض القرآن، فال إشكال يف أن ه من اهلل  الذي بني حيث إن  القول بالنقصان يعين أن  
 .سبحانه

طلح بـ )، و (اجعلنا بـ اجعل لنا)، و (أمة بـ أئمة: )أم ا القول بتغري بعض الكلمات مثل
، فهو شبيه بالقول بالقراءات السبعة أو العشر اليت القت القبول من مجيع املسلمني (طلع

                                                           
عموماا هي شبهة واردة وقد استخرت هللا أن أطرحها وأبين الحق فيها راجياا من هللا أن يستفيد منها األنصار ـ   

 . والباحث عن الحق بفضل هللا ومنه
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منها مع اختالف بعض الكلمات من قراءة إىل أخرى، اليوم، وهم ال خيط ئون من يقرأ بأي 
 [.سواء باللفظ أو باملعىن

املطروح  اإلشكاليف هذا النص مل يثبت ومل ينفي النقص ولكن فقط رد  X فاإلمام
ال  ما يف الروايات عنهم  أن  وذلك  ،وعلى رواياهتم  البيت  أهلعلى قراءة 

 موجود يف الواقع وال ينكرونه، األمرينوكال  !ا تغيريه أويعدو القول بنقصان بعض الكلمات 
زيادة : قل السبعة منها املشهورة وبينها اختالفأهناك قراءات عديدة مقبولة للقرآن ال  ن  أ إذ
حد يقدح يف القرآن بسبب هذه أومع ذلك ال  ،وتغيري بعض الكلمات ،(نسبيا  )نقصان  أو

 (.أخرىقراءة  أو)ومصحف آخر  ( قراءة أو)النقصان بني مصحف  أوالزيادات 

وينبه الشيعة خاصة واملسلمني عامة  البيت  أهلكان يدافع عن قراءة   X فاإلمام
 جاء سيقرأ بقراءة جده رسول اهلل  إذاالذي  Xلكي ال يقعوا يف اخلطأ وحياربوا املهدي 

 .نهم ويتأولون عليه القرآن كما جاء يف الروايات ع  األئمة آبائهوقراءة 

ووقع فيه الناس،  إال يءمن ش خلفاؤه  أووسبحان اهلل ما حذر اهلل سبحانه وتعاىل 
وكمثال على ذلك ملا قرأ ، Xمحد احلسن أ اإلمامالدعوة وقع ما حذر منه  إعالنفبعد 
X  وأقعدوهاالدنيا  أقامواسورة القدر  بقراءة آبائه. 

حتققت  أنوبعد  ،والذي جاء بعد كتاب العجل بسنني Xكالمه   سأنقلوللفائدة 
شيخ عالء السامل  وسأله Xحماربة هؤالء املدعني العلم والدفاع عن الدين للمهدي 

 ستفيد منه من يطلب احلق وينتبه الذي ال زال غافال  يوهذا جوابه ل ،حينها( حفظه اهلل)
 .وتقطع حجة املعاند

، وهذا خيالف النسخة (بكل أمر)أمحد احلسن يقول بقراءة  هم يقولون إن  ] :Xقال 
 ؟ املوجودة املكتوبة اآلن، وكل من خيالف النسخة املكتوبة اليوم باطل، أليس كذلك

إذن، حبسب هذا االستدالل منهم يكون فقهاء الشيعة األصوليون كلهم باطل؛ ألهنم 
أقول البحث؛ ألنه مليء بالقول يقولون بأعظم من هذا، فقط اذهب إىل كتبهم الفقهية ولن 
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بالقراءات وهذا يرجح هذه القراءة وذاك يرجح تلك القراءة، بل اذهب إىل كتب الفتوى يف 
وليس ( 112)القراءة من كتاب الصالة عندهم ستجد أهنم يقولون بأن  سور القرآن 

املكتوبة،  ، ويقولون بزيادة بسملتني، إذن فهم يبطلون أنفسهم؛ ألهنم خالفوا النسخة(114)
 .هذا أوال  

عندك كتاب كفاية األصول وتعليق املشكيين عليه؛ ألن هذه النسخة يدرسوهنا يف : ثانيا  
 يوجد كالم يف الكفاية عن حجية ظاهر القرآن، هل مر  . حوزة النجف ويعملون بتعليقتها

ن؟ عليك سابقا  ؟ هل قرأت كالم صاحب الكتاب وتعليق املشكيين عن مسألة حتريف القرآ
اقرأه ستجد أن صاحب الكتاب يرجح التحريف، واملشكيين يؤكد التحريف باالعتبار 

واألخبار معروفة، واالعتبار يقصد به اخللل يف البالغة واالنقطاع يف الكالم واخللل . واألخبار
 .اخل.. يف النحو 

فقد  فهؤالء علماؤهم وكبار فقهائهم األصوليون يقولون بالتحريف ويصرحون به، أما حنن
كالقراءات السبعة األخرى املقبولة عندكم، فما   قلنا هلم فقط اعتربوا قراءة أهل البيت 

 !هي املشكلة ؟

اعتربوا قراءة أهل البيت كالقراءات السبعة األخرى اليت تقرأوهنا، : واهلل، قلت لوهايب يوما  
أهل البيت  يقول إن  مع أن  هذا الوهايب كان ! فسكت ومل يرد وقبل قويل، فما بال هؤالء ؟

 .(1)[ يقولون بتحريف القرآن وحيتج، ولكن هؤالء أعماهم احلسد فال يكادون يفقهون قوال  

قراءهتم مع كثرة الروايات  فوا عجباه لشيعة آخر الزمان كيف ينكرون على آل حممد 
أي بالقراءات )يقرؤوا القرآن كما يقرؤه الناس  أناليت حيثون فيها شيعتهم على  عنهم 

 ! البيت  أهلفيقرأ بقراءة  Xن يظهر القائم أ إىل( السبع وغريها املوجودة يف زمنهم

ويا عجباه كيف ال تنكرون على فقهاء الشيعة وعلمائهم وكثري منهم يقول بالتحريف 
خمالفة ما جعلوه  أو ،للنحوقواعد وضعية كمخالفة القرآن  إىلويصرح به ويستندون يف ذلك 

 !من قواعد البالغة بزعمهم 
                                                           

 .Xكتاب مع العبد الصالح، أحد إصدارات أنصار االمام المهدي  - 
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كيف   أمخربونا بوقوع ذلك منذ قرون، أوقد  أعجبوا عجباه وال ينقضي عجيب، وكيف 
 !!وقد حذرونا من الوقوع يف ذلك  أعجبال 

كيف تقبلون ويقبل علماؤكم وفقهاؤكم ويقبل مجيع املسلمني قراءات القرآن نقلها 
وبني ( (1)قل يف وثاقة عدد منهم أال  أو ،بل ومقدوح يف وثاقتهم) غري معصومني أشخاص

قراءاهتم واملصاحف املطبوعة هبا اختالفات زيادة ونقصان وتغيري كلمات وحركات يلزم منها 
مع  ،بيت نبيكم  أهلوالعقائد وال تقبلون قراءة  واألحكاماختالف يف الرسم واملعىن 

هنم الثقل الثاين الذي ال يفارق القرآن وال يفارقه بنص من رسول أ وقطعا   تعلمون يقينا   أنكم
 .ثبت عند مجيع املسلمني اهلل 

 -إهنم بعد مجع عثمان الناس على مصحف واحد : وسببها أي القراءات السبعة ...]
وليس قراءة واحدة؛ ألنه مل يكن فيه تنقيط وال حركات وال مهز، قرؤوا  -أي رسم واحد 

متعددة حبسب ما يتصور كل قارئ فكثرت القراءات، وكان يف العهد األموي الرسم بصور 
السلطة األموية وح دت الناس على قراءة القراء املعتربين عند الناس وعند السلطة، ورفضوا  أن  

بالقراءات األخرى، فقبلوا سبعا   -بالنقط واحلركات واهلمز  -أن ينسخ أو يقرأ املصحف 
تاريخ القرآن، فاحتجوا عليهم بالكتب وما موجود عندهم وما كتب ورفضوا األخرى، ولديك 

 .يف كتب تاريخ القرآن

ويكتب هبا مجيعا  املصحف  والقراءات السبعة كلها كانت شائعة يف زمن األئمة 
بالقراءة اليت يقرأ هبا الناس : اقرؤوا كما يقرأ الناس، يعين: Xويقرأ هبا مجيعا ، فقول اإلمام 

                                                           
: .. عبد هللا بن عامر - ) :أوردها الشيخ عالء السالم حفظه هللا عن السيد الخوئي ترجمة القراء السبع كما  ـ  

عبد هللا بن  -6. 8  ولد سنة ثمان من الهجرة، وتوفي سنة .. كان يزعم أنه من حمير، وكان يغمز في نسبه 
وتوفي سنة  03إنه ليس بمشهور عندنا، ولد بمكة سنة : فارسي األصل، وقال الحافظ أبو العالء الهمداني: .. كثير
أبو عمرو  -0. 68 مات سنة .. وكان عثمانياا : .. قال العجلي.. هو ابن أبي النجود: عاصم الكوفي -3. 64 

حمزة  -3. 30 ومات سنة  28ولد سنة .. ناس بالجامع األموي وكان يلقن ال.. قيل إنه من فارس : .. البصري
 84ولد سنة .. غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض : وقال سفيان الثوري.. هو ابن حبيب بن عمارة : الكوفي

" أصله من أصبهان: "قال ابن الجزري. هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم: نافع المدني -2. 32 وتوفي سنة 
هو علي بن : الكسائي -7. ثقة: منكر الحديث، وقال يحيى: اختلف فيه أحمد ويحيى، فقال أحمد.. 24 ت سنة ما

كان : " قال أبو عبيد في كتاب القراءات.. حمزة بن عبد هللا بن بهمن بن فيروز االسدي، موالهم من أوالد الفرس 
مات سنة .. علم الرشيد، ثم علم ولده األمين . اا يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعض: الكسائي
 .62 ص: السيد الخوئي ـ البيان( 84 
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وليس واحدة، وإىل اليوم من لديه معرفة بالقراءات السبعة يقرأ هبا  أكثرات أو وهي سبع قراء
مجيعا  مثل عبد الباسط، فهو يقرأ بالقراءات السبعة وإذا وصل إىل كلمة فيها قراءتني أو 

 .انتهى. (1)[ ثالث يقرأها أكثر من مرة وكل مرة بقراءة

 :واملقبولة عند املسلمني املوجودة حالياًمثال من النقصان والزيادة يف املصاحف . 1. 1
 أن  ال يعرفون ( السؤال منهم أوصاحب الشبهة  ن  أ واألرجح) األسفكثري من الناس مع 

وبينها  ،هناك قراءات ومصاحف مطبوعة للقرآن الكرمي خمتلفة يف النطق ويف الرسم ويف املعاين
بل  ،األحكامومنها يلزم منه اختالف يف  ،من االختالفات ما يلزم منه اختالف يف العقيدة

وبني بعضها زيادة ونقصان يف كلمات وحروف وهذا ما يهمنا هنا، فالقراءات املقبولة هي 
 أكثرالعلماء السنة والشيعة يقبلون  إن  بل  ،سنة وشيعة سبعة لدى املسلمني مجيعا   األقلعلى 

 .من السبعة

: ل فلرياجع كتب القراءات وكتب تاريخ القرآنالتفصي أرادومن  واحدا   هنا مثاال   وسأعطي
حفص عن )بكثرة هو املصحف بقراءة ( وإيرانكالعراق )املصحف املنتشر يف بالد الشرق 

 :وتكتب أمن سورة احلديد هكذا تقر ( 24)وفيه اآلية  ،القراءات السبعة إحدى (عاصم
 .(2)﴾اْلَغِنيُّ اْلَحِميدُ  ُهوَ  ْن يَ تَ َولَّ فَِإنَّ اللَّهَ الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َومَ ﴿

تقرأ وتكتب ( يف مصحف ورش)بينما يف قراءيت نافع وابن عامر نفس اآلية املطبوعة 
الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَمْن يَ تَ َولَّ فَِإنَّ اللََّه ﴿ :هكذا( هو)بنقص كلمة 
 .﴾اْلَغِنيُّ اْلَحِميدُ 

 إىلنسبة ( هو)فمصحف ورش املطبوع واملنتشر يف املغرب العريب ناقص كلمة  ،إذن
مصحف  ن  إ :وتقول األمرتعكس  أنميكنك  أو!!  يف الشرق  أكثرمصحف حفص املنتشر 

 !!مصحف ورش  إىلنسبة ( هو)يف هذه اآلية بكلمة  األقلحفص يزيد على 

                                                           
 .Xكتاب مع العبد الصالح، أحد إصدارات أنصار االمام المهدي  - 
 .60: الحديد -6
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فيه  وأيهمافيه زيادة  وأيهما! ؟ مصحف حفص أوش القرآن مصحف ور  فأيهما
 !نقصان؟

واختالفات عديدة ولكين لست بصدد استقصاءها هنا  وهناك نقص وزيادة كثرية جدا  
 .(1) وفيما تقدم كفاية

وحىت كتب علماء ، Xاملهدي  اإلمام أنصار إصداراتردت التفصيل فراجع أ إن أما
 .شيعة أوالقراءات سنة 

 :السيستاني وفتوى اخلامنئي جبواز قراءة القرآن بالقراءات املختلفةفتوى . 1. 1
x فتوى السيستاني: 

هذا نص فتوى السيستاين جبواز قراءة القرآن ليس فقط حبسب القراءات السبع بل مبطلق 
 :ما يوافق النهج العريب

كفاية األنسب أن تكون القراءة على طبق املتعارف من القراءات السبع وإن كان األقوى  )
 .(2)...(  القراءة على النهج العريب وإن كانت خمالفة هلا يف حركة بنية أو إعراب

x فتوى الخامنئي بصحة قراءة القرآن بروايات غير رواية حفص عن عاصم: 

بطهران يف ( ايكنا)القرآنية العاملية  األنباءنقل فيما يلي نص اخلرب كما نشرته وكالة أ
 :وفيه فتوى اخلامنئي بصحة القراءة بغري قراءة حفص عن عاصم ،موقعها على الشبكة

دراسة األحكام  - 816386: رقم اخلرب ،۲:4۸ ،۸۱۲۲ /حزيران /۸۲الثالثاء )
قراءة القرآن  :مكتب قائد الثورة اإلسالمية ردا  على ايكنا /الفقهية حول القرآن الكرمي

 .بروايات غري رواية حفص عن عاصم صحيح

                                                           
شيخ ـ الجزء األول ـ  بقلم ( ماذا جرى على القرآن وقراءة أهل البيت عليهم السالم)للتفصيل أكثر راجع كتاب ـ  

 .عالء السالم
 .627 مسألة  6 ص: المنتخبة المسائل -6
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مساحة آية اهلل العظمى  ،إيرانيف  اإلسالميةأكد مكتب قائد الثورة : يكناا -طهران 
 .اخلامنئي جواز تالوة القرآن الكرمي بروايات غري رواية حفص عن عاصم يالسيد عل

أنه جاء ذلك ردا  على استفتاء وكالة ايكنا ( ايكنا)القرآنية العاملية  األنباءوأفادت وكالة 
 .اء الشيعة للقرآن الكرمي بروايات غري رواية حفص عن عاصملألنباء حول صحة تالوة قر 

متعددة بني قراء  أسئلةويعترب موضوع اختالف القراءات من املواضيع اليت يوجد حوهلا 
القرآن الكرمي من ضمنها هل يعترب تالوة القرآن الكرمي هبذه القراءات املختلفة صحيح من 

 .الناحية الشرعية

وهل تعترب تالوة قراء الشيعة للقرآن الكرمي بروايات غري رواية " :وفيما يلي نص االستفتاء
 ".؟ حفص عن عاصم صحيح

احة آية اهلل العظمى السيد مس إيرانيف  اإلسالميةوفيما يلي جواب مكتب قائد الثورة 
 .صحيح األمرهذا  إن  : اخلامنئي على هذا االستفتاء يعل

816386=ProdID?php.detail_news/ar/ir.iqna.ca://http). 

 

 :(6س وابج)النداء  أوالصيحة . 6
 أنت، هل بامسكالنداء أو الصيحة من السماء تكون  ن  إبعض أتباعك يقولون ) :قولك

 .(؟ خرآأم لك رأي  االعتقادعلى هذا 

ولو اطلعتم  ،فيه Xمحد احلسن أ اإلماملو كنتم تقرؤون القرآن لوجدمت حالكم وحال 
وشيعته وما  Xقد واهلل وصفوا قائمهم  لوجدمتوهم  البيت  أهلعلى روايات 
 !!يلقون منكم 

 :التالية األسئلةشاء اهلل على  إنجنيب 

http://ca.iqna.ir/ar/news_detail.php?ProdID=816386
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 الصيحة ومن املنادي ؟ أويكون النداء  أين -
 من الذي يسمع النداء ؟ -
 ما هو مضمون النداء ؟ -
 ما هي احلكمة والفائدة من النداء ؟ -

 .يف الرؤيا والكشف األولالنداء باسم املهدي  إن   :النتيجة بـ إىلمث  خنلص 

، Xالنداء هو باسم القائم  أوالصيحة  أن  بينت  كثرية جدا    الروايات عنهم  ن  إ
فصل )محد حطاب حفظه اهلل يف كتابه أ األستاذوقد فصل القول يف هذا املوضوع كل من 

غري  ،(املعرتضون على خلفاء اهلل)وكذلك الشيخ عالء السامل حفظه اهلل يف كتابه  ،(اخلطاب
 :نذكر هنا بعض النصوص مع بيان خمتصر لداللتها يف نقاط أننا

 ومن املنادي ؟ ،الصيحة أويكون النداء  أين. 6. 4

x  النداءان أوالصيحتان: 

، ومها صيحة جربائيل وصيحة إبليس، أو صيحة Xهناك صيحتان ترافقان دعوة القائم 
فكل صيحة حق تتبعها صيحة باطل، فكما يسمع الناس . احلق وصيحة الباطل اليت تليها

واجلن  بدعوة احلق وداعي احلق البد أن ميروا باالمتحان ويسمعوا من شياطني اإلنس
 .الشبهات اليت يريدوا أن يغطوا هبا احلق ويضلوا هبا اخللق عن الصراط املستقيم

x  األرضمن  إبليسصيحة جبرائيل من السماء وصيحة: 

صيحة جربائيل  أن   وبينوا  ،بكل حكمة بني مكان الصيحتني فر ق أهل البيت 
X  من األرض( نه اهلللع)من السماء وصيحة إبليس. 

ثم ينادي  ..... ينادي مناد من السماء أول النهار: )نه قالأ Xعبد اهلل  أيبعن 
 .(1) (إبليس في آخر النهار من األرض
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باسم ]صوت من السماء وهو صوت جبرائيل : )Xوعن أيب جعفر حممد بن علي 
، والصوت الثاني من األرض وهو صوت إبليس [صاحب هذا األمر واسم أبيه

 .(1) ...(اللعين

x (تكون هي سماء هذه األرض أنالسماء ال يمكن ): شبهة وجوابها. 

 ،مساء هذه األرض Xاملقصود بالسماء اليت منها صيحة جربائيل  ن  إ: رمبا يقول أحد
 الصوت مسموع من كل أهل األرض ؟ ن  إو 

 :واجلواب يف نقاط

وهو طاقة ميكانيكية حيتاج إىل مادة كثيفة لينتقل  ،الصوت يف هذا العامل املادي إن   -
فيها من خالل موجات حاملة هلا، وميكن للصوت أن ينتقل يف أي وسط تتوفر فيه كثافة  

املقصود بالصوت الثاين هنا هو الصوت الذي ينتقل يف اهلواء  ن  أ، ومن الواضح ب(2) كافية
بل وقد ورد  ،صادر من مادة صلبة وينتقل فيها أووليس صوت صادر من املاء وينتقل فيه 

 :التصريح بذلك عنهم 

فيؤمن أهل األرض إذا سمعوا  : )...نه قالأ Xعن أبيه ، Xعبد اهلل  عن أيب
فإذا كان من الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن  ..... الصوت من السماء

 .(3) (.... أهل األرض، ثم ينادي

مادية  Xهو من األرض ويف اهلواء، فلو كانت صيحة جربائيل  (صوت إبليس) ،إذن
و يف الفضاء أ ،باألرضتكون داخل الغالف احمليط  أن فإما ،ويف مساء هذا العامل املادي

 .اخلارجي

من  يضا  أ األوىلالصيحة  أن  فيعين  ،يف اهلواء X جربائيلصيحة  ن  إ :األولاالحتمال 
!!  يصعد يف اهلواء إىل أن يتوارى عن أهل األرض أيضا   فإبليس ،ن اهلواء منهاأل ؛األرض

                                                           
 .630ص: الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني -كتاب الغيبة   ـ 
 .الصوت يمكن أن ينتقل ليس فقط في  الهواء أو الغازات بل أيضاا في السوائل والمواد الصلبة ـ6
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 فإذا كان من الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل األرض، ثم ينادي )...
).... (1). 

وما احلكمة يف هذا التفريق لو   ،يف الروايات بني الصوتني فلماذا  فرق أهل البيت 
 !؟ األرضكانا كالمها يف اهلواء ومن 

وحاشاهم صلوات اهلل عليهم وهم  ومن يقول هبذا القول ينسب السفه إليهم 
 .كبريا    احلكماء الناطقني عن احلكيم املطلق سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا  

هو صوت مادي مسموع صادر من مساء هذا  Xصوت جربائيل  ن  إ :االحتمال الثاني
  ، ولو باختصار استحالة هذا األمرس أن نبني  أالعامل اجلسماين اليت تقع خارج اهلواء، وال ب

 .بفيزياء الصوت وقانون انتقاله ولنقطع عذر املعاندين وندفع الوهم لدى من كان جاهال  

ال ميكن أن ( خارج اهلواء)ارجي فضاء هذه السماء اليت حنن فيها أو الفضاء اخل إن  : أقول
نه أفالفضاء ورغم  ،نه باستثناء األجرام السماويةأينقل املوجات الصوتية امليكانيكية، وذلك 

ال حيتوي على مادة كثيفة مبا يكفي إلحداث اضطراب فيها مث اهتزازات  مطلقا   ليس فراغا  
ك فحىت االنفجارات الكبرية ولذل ،تنقل تلك الطاقة امليكانيكية كموجات صوتية إىل األرض

بل ما يصل هو موجات   ،اليت حتدث يف الشمس ال يصل منها حسيس مسموع
 .ألهنا ال حتتاج إىل حامل خارجي للطاقة ؛كهرومغناطيسية

 ،يكون يف اهلواء أنلكي يكون صوت من السماء مسموع يف هذه األرض البد  ،إذن
 أيضا  من األرض  أهنان هذا يعين أل ؛تكون صيحة جربائيل يف اهلواء أنوقد تقدم استحالة 
 .ويف اهلواء األرضكالمها من   إبليسفتكون هي وصيحة 

يكون  أنال ميكن  Xفاملقصود بالسماء اليت تكون منها صيحة جربائيل  :وبالنتيجة
 .ماديا   وبالتايل فالصوت ليس صوتا   ،األرضمساء هذه 
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لو كانت صيحة جربائيل يف مساء هذه األرض ]: Xمحد احلسن أوذلك قول اإلمام 
املوافق واحملكم لقول آبائه الطيبني الطاهرين  .(1)[ لكان كال الصيحتني من األرض ويف اهلواء

 .أمجعنيصلوات اهلل عليهم 

 ؟ وهل يسمعها كل شخص ،من الذي يسمع الصيحة. 6. 3
 ؟ األرضالتي ليست سماء هذه  إذنهي هذه السماء  ما. 6. 2. 1

هو عامل  Xوعامل جربائيل  ،ماديا   وليس جسدا   ،وهو روح ،ملك Xجربائيل  -
الصوت هو صوت ملكويت وليس  أن  أي  ،النداء يف امللكوت أوالصيحة  ،إذن .امللكوت

 .ماديا   صوتا  

هم الذين هلم وجود يف األرواح  (يدركون الصوت امللكويت)لنقل  أوفالذين يسمعون 
 .(2) بين آدم وأرواحاملالئكة 

هلذا الصوت امللكويت وهو موجود يف هذا العامل  اإلنسان إدراكلكن ما يهمنا هو  -
يفهمه يف عامل  أويف امللكوت ينتبه له  اإلنسانفليس كل ما تدركه روح  ،اجلسماين املادي

حمجوبون باجلسد املادي وحبجاب املادة  ألهنم ؛ذلككثر الناس غافلون عن أ أن  بل  ،املادة
 .املنغمسني فيها

من كان روحه متعلق بامللكوت غري غافل عنه يسمع يف امللكوت وال حيجبه جسده  ،بلى
فمن كان هكذا  ،األرواحاملؤمنني ميشي يف الكوفة ويكلم  أمري Xاملادي كما كان علي 

الرؤيا  أويدركها من خالل الكشف  أن ميكن وأيضا   ،مباشرة X جربائيليدرك صيحة 
الصادقة واليت فيها ما يدل على صدقها وكوهنا من امللكوت كاحتوائها على كلمات اهلل 

 .الذين ال يتمثل هبم الشيطان واملعصومني ( القرآن)

                                                           
 .X، أحد إصدارات أنصار االمام المهدي 84ص  ج: أحمد حطاب - فصل الخطاب - 
بخصوص  Xراجع ما كتبه االمام أحمد الحسن . )ألن كل إنسان روحه أو نفسه في الملكوت التي هي حقيقته ـ6

شيء من تفسير سورة "، و "الجواب المنير"، و"المتشابهات: "السماوات والعوالم في عدة من كتبه، منها
 (.، وغيرها"الفاتحة
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يصيح يف  Xجربائيل  ن  أكما هو واضح يف الروايات ]: Xمحد احلسن أقال اإلمام 
، وجربائيل ملك فصيحته يف عامله Xالصيحة جلربائيل  ......... السماء يعين يف امللكوت

وهو عامل امللكوت، يصيح مبلك الرؤيا وملك الرؤيا يصيح مبالئكة الرؤيا التابعني له والذين 
 .(1)[ وكذلك يصيح جربائيل يف السماء فيسمع األرواح ،يأمترون بأمره ويرون الناس الرؤيات

 ؟ سيسمع الصوت إنسانهل كل : شبهة وجوابها. 6. 2. 2

 ،الصيحة يف عامل امللكوت ن  أسلمنا : األمرمن جيهل حقيقة  أورمبا قال بعض املعاندين 
 .يسمعها كل الناس كما جاء يف الروايات أنولكن البد 

 :رد الشبهة يف نقاط

 .كل شخص سيسمع النداء بل الدليل خالفه  أنال يوجد دليل على . 6. 2. 2. 1

 ،الصيحة أو الصوت يسمعه ويدركه كل فرد يف هذا العامل املادي ال يوجد دليل على أن  
الصيحة يف عامل امللكوت والصوت فيه ليس  أن  وذلك ملا قدمنا  ،بل الدليل على عكسه

الصوت )ولكي يصل ذلك  ،ديوال حتكمه قوانني هذا العامل املا ،ينتقل يف اهلواء ماديا   صوتا  
 أومباشرة  إما ،الناس مستقبلة من امللكوت أرواحتكون  أنالبد  األرضىل إ (امللكويت
 .عليهم إنزاهلااملالئكة  بإرسال

ُقْل َلْو َكاَن ِفي اأْلَْرِض َماَلِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّيَن لَنَ زَّْلَنا َعَلْيِهْم ِمَن ﴿: قال تعاىل
على  إالاملالئكة وهي كائنات طاهرة مقدسة ال تتنزل  إن  أي ، (2)﴾َمَلك ا َرُسوال  السََّماِء 

هنا هي  ،وإذا نزلت على غريها فعادة تتنزل بالعذاب والصيحة ،النفوس الطاهرة املقدسة
 .(3) والتعريف به وحبقه وليست صيحة عذاب Xالقائم  إىللتبليغ رسالة وللدعوة 

فال  ،هو فقط يعاند وال يطلب احلق واحلقيقة فإمنافمن يتمسك هبذا القول بدون دليل 
 .كالمه وال قيمة علمية له  إىليلتفت 
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 .يسمع كل شخص النداء أنالدليل العقلي على استحالة . 6. 2. 2. 2

 أنوهو حيتاج  ظاهريا   فكيف يكون صوتا   ،ماديا   الصيحة ليست صوتا   لقد تقدم بيان أن  
ن يسمعه كل فرد يف هذه أعلى  فضال   ،ينتقل يف اهلواء وتسمعه جمموعة من الناس يف اهلواء

 :فهذا يستوجب معجزة خارقة على األقل لثالثة قوانني فيزيائية ،األرض

 .اهتزازات صوتية بدون مصدر جسمي مادي .أ
 .انتشار صوت مادي يف هواء كل األرض .ب
 .تلون املوجات الصوتية خباصيات هواء املتلقي حبسب لغته .ج

ومل يبَق  ،ولو أهنا حصلت ملا كان هناك جمال للشك فيها ،وهذه ستكون معجزة قاهرة
فلكي يكون هناك امتحان ال بد أن  ،جمال لالمتحان بالصيحة الثانية واليت هي من األرض

ولكي يبقى جمال لالمتحان كما  ،للرتدد ا  مبثلها فتكون صيحته منشئ( نه اهلللع)يأيت إبليس 
معجزة قاهرة  إبليساهلل سبحانه وتعاىل جيري على يد  حد بأن  أفهل يقول  بينت الروايات،

 !!!؟ وهو يدعي باطال  

 .Xصيحة جربائيل  األرضن يسمع كل شخص يف أ يستحيل عقال   ،إذن

العموم  إرادةعامة ليست قطعية الداللة على  ألفاظهاالنصوص التي . 6. 2. 2. 3
 .االستغراقي

فيؤمن أهل األرض ) :مثل قوهلم ،من يتمسك مبا ورد يف النصوص عنهم  أما
ويريد منه العموم واالستغراق  ،(1) (يسمعه كل قوم بلسانهم) أو ،(للصوت األول جميعا  

 ،ليس للعموم املستغرق لفظ خيصه ألنهوذلك  ،فهو كمن حياول حجب نور الشمس بقشة
ودليل ذلك من القرآن وهو كالم اهلل ومن كالم  ،ألفاظ العموم كلها حتتمل اخلصوص أي أن  
 .ومن كالم أصحاب اللغة وكالم كبار فقهاء الشيعة األئمة 
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َوأَنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى ا بَِني ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الَِّتي أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم يَ ﴿: قال تعاىل
 .(1)﴾اْلَعاَلِمينَ 

وهم ، Xوَبيِن ِإْسرائيَل هم أوالد يعقوب  ،واملراد منه خاص ،فاخلطاب بظاهره عام
يف غري ذلك فاملراد من  وأماوهم إمنا فضلهم على عامل أزماهنم بأشياء خصهم هبا،  ،األسباط
يفضل الكافر منهم على العاملني بل وحىت  أن، وال يعقل هنا األوصياء  األسباط

 .ليسوا مفضلني على آل حممد  Xاألوصياء من بين يعقوب النيب 

، (2)﴾ِإنِّي َوَجْدُت اْمَرَأة  َتْمِلُكُهْم َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْيء  َوَلَها َعْرٌش َعِظيمٌ ﴿: وقال تعاىل
مما فضل اهلل تعاىل به الرجال على عىن سبحانه بلقيس وهي مع هذا مل تؤت أشياء كثرية 

 .النساء

وقد  ،(3)﴾.... ُتَدمُِّر ُكلَّ َشْيء  بَِأْمِر رَب َِّها #رِيٌح ِفيَها َعَذاٌب أَلِيٌم  ...﴿ :وقال تعاىل
 .كثرية مل تدمرها  أشياءتركت الريح 

ُكلِّ َشْيء  َحتَّى ِإَذا َفرُِحوا   فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه فَ َتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْ َوابَ ﴿: وقال تعاىل
وقد عىن سبحانه وتعاىل دولتهم يف الدنيا  ،(4)﴾ِبَما ُأوُتوا َأَخْذنَاُهْم بَ ْغَتة  فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسونَ 

 .بالتأكيدليس كل شيء  أكيدوما بسط هلم فيها وهو 

وخاص  ،وعام يراد به خاص ،فيه حمكم ومتشابه يضا  فأ كالمهم   وأماواآليات كثرية، 
 .وهكذا ككالم اهلل سبحانه وتعاىل ،يراد به عام

 :بعضها والروايات كثرية جدا  

أي )وسألوه : )نه قالأ Xعن اإلمام الصادق : األنوار روى العالمة اجمللسي يف حبار
 إن  : فقال ،صلوات اهلل عليه عن الخاص والعام في كتاب اهلل تعالى( Xأمري املؤمنني 
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كتاب اهلل تعالى آيات لفظها الخصوص والعموم، ومنه آيات لفظها لفظ الخاص من  
فأما ما . ومعناه عام، ومن ذلك لفظ عام يريد به اهلل تعالى العموم وكذلك الخاص أيضا  

ا بَِني ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الَِّتي يَ ﴿ :ظاهره العموم ومعناه الخصوص فقوله عز وجل
فهذا اللفظ يحتمل العموم ومعناه . (1)﴾َلْيُكْم َوأَنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمينَ أَنْ َعْمُت عَ 
ألنه تعالى إنما فضلهم على عالم أزمانهم بأشياء خصهم بها، مثل المن  ؛الخصوص

 ِإنَّ ﴿ :والسلوى، والعيون التي فجرها لهم من الحجر، وأشباه ذلك، ومثله قوله تعالى
أراد اهلل تعالى أنه  .(2)﴾اْلَعاَلِمينَ  َعَلى ِعْمَرانَ  َوآلَ  ِإبْ َراِهيمَ  َوآلَ  َونُوحا   آَدمَ  اْصطََفى الل هَ 

َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْيء  َوَلَها َعْرٌش ﴿ :وكقوله تعالى ،فضلهم على عالمي زمانهم
تعالى يعني سبحانه بلقيس وهي مع هذا لم تؤت أشياء كثيرة مما فضل اهلل . (3)﴾َعِظيمٌ 

يعني الريح  ،(4)﴾ُتَدمُِّر ُكلَّ َشْيء  بَِأْمِر رَب َِّها﴿ :ومثل قوله تعالى ،به الرجال على النساء
 َأفَاضَ  َحْيثُ  ِمنْ  َأِفيُضواْ  ثُمَّ ﴿ :ومثل قوله عز وجل. وقد تركت أشياء كثيرة لم تدمرها

 .(6) ...( أراد سبحانه بعض الناس ،(5)﴾النَّاسُ 

: عن قول اهلل Xسألت أبا جعفر : )قال ،إبراهيم عن أيب محزةويف تفسري علي بن 
وقد أمروا به  Xفلما تركوا والية علي بن أبي طالب  ييعن "فلما نسوا ما ذكروا به"
 .(7) ...( دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها ييعن "فتحنا عليهم أبواب كل شيء"

 .فمن أرادها فلرياجع كتب التفسري واحلديث ،والروايات كثرية هبذا املعىن
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 أقوال إىلاالستقصاء  الالعلماء والفقهاء فيمكن الرجوع على سبيل املثال  أقوال وأما
والسيد املرتضى يف  ،(2) وكذلك التذكرة بأصول الفقه ،(1) يف الفصول املختارة لشيخ املفيدا

 .(4) والشيخ الطوسي ،(3) كتابه الذريعة

 :توجيه النصوص الدالة على العموم. 6. 2. 2. 4

كل أهل ) :مثل قوهلم الواردة يف النصوص عنهم  األلفاظ ن  إتنزلنا وقلنا  إذا
كل شخص   ن  أفال ميكن القطع ب ،تعين العموم املستغرق( كل قوم بلسانهم) أو ،(األرض

وهذا الفهم الذي سنقدمه  ،فهم ممكن بإعطاءوذلك  ،الصوت من السماء األرضيسمع يف 
 .بالدليل أثبتناهوميكن من خالله اجلمع بينه وبني ما  ،مقبول جدا   -من باب التنزل  -

 :وهو على النحو التايل

يسمع الصيحة  إنسانوبالتايل فكل  ،له روح ونفس فهو له وجود يف امللكوت إنسانكل 
ولكن ليس كل من مسعت روحه يف امللكوت سيتذكر  ،يف امللكوت أي روحه تسمع الصيحة

قال ، ومثله يف القرآن الكرمي ،غلب الناس غافلون عما مسعوهأبل  ،يف هذا العامل املادي
َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَِني َآَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنْ ُفِسِهْم أََلْسُت ﴿: تعاىل

 .(6) ،(5)﴾ُكْم قَاُلوا بَ َلى َشِهْدنَا َأْن تَ ُقوُلوا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلينَ ِبَربِّ 

                                                           
 .36 ص: الفصول المختارة ـ الشيخ المفيد...( العموم ال صيغة له عندنا )...  - 
: وكل لفظ أفاد من الجمع ما دون استيعاب الجنس فهو عام في الحقيقة، خاص باإلضافة كقوله عز وجل)...  -6
كل جبل  ثم اجعل على": وقوله. ولم يفتح عليهم أبواب الجنان وال أبواب النار "فتحنا عليهم أبواب كل شيء"

جاءنا فالن بكل عجيبة، واألمثال في ذلك كثيرة، وهو كله : وكقول القائل. وإنما أراد بعض الجبال "منهن جزءا
 .30ص: للشيخ المفيد -التذكرة بأصول الفقه  (عام في اللفظ، خاص بقصوره عن االستيعاب

هذه األلفاظ التي يدعى فيها  فصل في ذكر الداللة على أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه واشتراك) -3
الذي يدل على ذلك أن كل لفظة يدعون أنها لالستغراق تستعمل تارة في الخصوص، وأخرى في . االستغراق

من دخل داري أهنته أو أكرمته، ال يراد به إال الخصوص، وقلما يراد به : العموم، أال ترى أن القائل إذا قال
الشرفاء، وهو يريد العموم تارة، والخصوص أخرى، وهذا معلوم لقيت العلماء، وقصدت : العموم، ويقول

ضرورة، مما ال يقع في مثله خالف، والظاهر من استعمال اللفظة في شيئين أنها مشتركة فيهما، وموضوعة 
لهما، إال أن يوافقونا، أو يدلونا بدليل قاطع على أنهم باستعمالها في أحدهما متجوزون، وهذه الجملة تقتضي 

: للسيد المرتضى -( أصول فقه)الذريعة ( ك هذه األلفاظ، واحتمالها العموم والخصوص، وهو الذي اعتمدناهاشترا
 .646 –  64ص  ج
 .68 ص: للشيخ الطوسي -االقتصاد ...( أن العموم ال صيغة له على مذهب كثير من أصحابنا )...  -0
 .76 : األعراف -3
 .23سؤال رقم  6ج: لتفسير اآلية ـ المتشابهات Xراجع تفسير اإلمام أحمد الحسن  ـ2
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 .(1)﴾َنُسوا اللََّه فَأَْنَساُهْم أَنْ ُفَسُهمْ ﴿: وقال تعاىل 

لتلك  اإلنسان إدراك فإدراك النفس أو الروح حقيقة يف عامل امللكوت ال يلزم منه حتما  
بيانه هو فهم  أردناما  وعموما   ،احلقائق يف هذا العامل اجلسماين وهو حمجوب باجلسد املادي

املقصود من الروايات هو  أن   إىلللجمع بني الروايات بعد التنزل  -قل مقبول أال  -صحيح 
 .اليت هي يف امللكوت Xمساع كل الناس صيحة جربائيل 

 .ليس عاما   األرضسماع الصوت في  أن  رواية فيها بيان . 6. 2. 2. 5

وهو   ،آخر أمر إىل اإلشارةس من أن كان يف ما تقدم كفاية ملن يطلب احلق ولكن ال بإو 
الصادق  اإلمامحيث حكى  ،واليت نقلناها سابقا   ،واضح وجلي يف الدرة من آل حممد 

X  أبيهقول X...( : فيؤمن أهل األرض إذا سمعوا الصوت من السماء)... (2). 

مشروط بسماع  إذنفاإلميان  ،(إذا سمعوا الصوت من السماء: )Xقوله  إىلفانتبه 
ملا ... ): Xولو كان كل أهل األرض يسمعون الصوت لقال  ،الصوت من السماء

 !!( ...حني يسمعون الصوت ... ): Xو لقال أ ،(...يسمعون الصوت 

 .مسك الختام وفصل الخطاب. 6. 2. 2. 6

مل  Xصيحة جربائيل ملا ضرب ابن ُملَجم اإلمام علي ]: Xمحد احلسن أ اإلمامقال 
فلو كانت يف هذا العامل املادي  ،ولو مسعها كل الناس لنقلها مجيعهم ،يسمعها كل الناس
وهذه الصيحة نظري  ،فما املانع لسماعهم هلا لو كانت يف هذا العامل ،لسمعها كل الناس

حىت لو افرتضنا  الصوت ال يكون ماديا   ن  إأي  .(3)[ دصيحة جربائيل يف زمن الظهور املوعو 
يسمع الصوت املادي واحد يف  أننه مبجرد وذلك أل ،مساعه ينحصر يف مكان معني مثال   أن  

 األصواتكما هو حال كل   ،يسمعه كل املوجودين يف ذلك املكان أنمكان ما يلزم منه 
 .املادية
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 مل يسمعه كل شخص ؟ إذاكيف يكون النداء عالمة وحجة : شبهة وجواهبا. 6. 4

x كان النداء والصوت ال يسمعه كل شخص فكيف يكون عالمة لظهور   إذا :الشبهة
 !!وما هو دليل حجيته ؟، Xاملهدي 
x ن يتواطؤوا على الكذب أ يسمعه جمموعة يستحيل عقال   أنيكفي  :جواب الشبهة

خمتلفي اللسان والبالد واخللفيات العقائدية اليت  أشخاصتواترت رواية  فإذا ،وينقلوه للناس
 أو األمرنه هو صاحب أو  أبيه،واتفقت روايتهم لنداء ملكويت باسم رجل واسم  ،ينتمون هلا

 أهلوحتقق بذلك املقصود من روايات  ،ثبتت حجية النداء األمري، أواملهدي  أوالقائم 
 .البيت 

ن أ أبدا  مل يسبق هلم  يف زمن واحد تقريبا   األشخاصلو جاء عدد من  :أقولوللتوضيح 
واحد  مثال   ،خمتلفة وألسنتهم ،رتات عن بعضهاملو يبآالف الكومن بلدان خمتلفة تبعد  ،التقوا

وهكذا  ،(رابع تركي)و ،(ثالث فارسي)و ،(ثاين عريب من مصر )و ،(عريب من العراق)منهم 
ودياناهتم خمتلفة  ،(روسي)و ،(سويدي)و ،(اسباين)و ،(أملاين)و ،(فرنسي)و، (مريكيأ)
رؤى  أورؤيا  رأىكل واحد منهم   أن   وأخربوك (.ومسيحي وشيعي وسين ووهايب يهودي)

 ،امسه فالن ابن فالن حق رجال   أن  خيربونه فيها   وأئمة وأنبياءمالئكة  أوفيها قرآن 
 .األشخاصهذا نداء ملكويت مسعه هؤالء  فيكون قطعا  

وهكذا تناقل الناس كل بلسانه  ،مث إهنم نقلوا هذه األخبار ألقوامهم وللناس كل بلسانه
مث  ،أن بلغوا العشرات إىل ،وأيدته روايات أخرى من أشخاص آخرين ،ولغته هذا األمر

نك عرضت روايتهم على إمث . األرض أحناءهكذا وذاع صيتهم يف كل  األمرتواصل 
كل قوم   ،يكون هذا نداء ملكويت للعامل كله فحتما   ،دهتا موافقة هلاالنصوص الصحيحة ووج

 .(1) مسعه من يؤمن بالرؤيا والكشف وبالغيب إذاوسيؤمن به  ،بلساهنم

                                                           
والرؤى ، Xالمهدي األول السيد أحمد الحسن  Xفي الواقع تحقق هذا األمر في دعوة قائم آل محمد  ـ 

والكشف باآلالف يرويها مئات الناس من أجناس ولغات وبلدان مختلفة كلها تشهد بأّن أحمد الحسن ابن اإلمام 
 !!المهدي وأنه حق 
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 .(وكنيته X أبيهاسم القائم واسم ): مضمون الصيحة من السماء هو. 6. 1

ميكن اجلواب على سؤالك  ،وكيف تكون ،تكون وأين ،اآلن وقد تبني مصدر الصيحة
املراد من الصيحة هو  أن  ملعرفة  ويكفي استنطاق الروايات املقدسة عنهم  ،االستنكاري

ن أوبالتايل ميكنك  ،أبيهمن خالل التعريف بامسه واسم  Xوالقائم  األمرتعريف بصاحب 
النسبة عنه كما هو احلال ب املقصود هو شخص خمفي عن الناس أمره وليس معلنا   أن  تعرف 
 .له الفداء أرواحنا Xاملهدي حممد بن احلسن  لإلمام

نه ينادى بامسه أو  األمرليك بعض من هذه الروايات اليت تصف هذا القائم وصاحب إو 
 :للتعريف به أبيهوباسم 

في كتاب اهلل  النداء من السماء باسم القائم أما إن  : )أنه قال Xعن أيب عبد اهلل 
 ،"طسم تلك آيات الكتاب المبين"في : فقال ؟ فأين هو أصلحك اهلل: فقلت .لبين
إذا : قال ."إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين: "قوله

 .(1) (سمعوا الصوت أصبحوا وكأنما على رؤوسهم الطير

المقام فيقال ، فيؤتى وهو خلف ينادي باسم القائم: )أنه قال Xعن أيب عبد اهلل 
 .(2) (قد نودي باسمك فما تنتظر ؟ ثم يؤخذ بيده فيبايع: له

فالن [ من آل محمد]المهدي  إن  : المنادي ينادي إن  : )أنه قال Xجعفر  أيبعن 
 يعني رجال   -وشيعته على الحق  إن فالنا  : "، فينادي الشيطانبن فالن باسمه واسم أبيه

 .(3) ("- أميةمن بني 

 إن  : "ينادي مناد من السماء: يقول Xمسعت أبا عبد اهلل ): عن زرارة بن أعني، قال
فمن يقاتل : قلت. "وشيعته هم الفائزون عليا   إن  : "وينادي مناد ،"األميرهو  فالنا  
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لرجل من  وشيعته هم الفائزون فالنا   إن  : الشيطان ينادي إن  : المهدي بعد هذا ؟ فقال
يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا : فمن يعرف الصادق من الكاذب ؟ قال: قلت .أميةبني 

 .(1) (ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون

: مناد من السماء األمرينادي باسم صاحب هذا إنه : )نه قالإ Xعن أيب عبد اهلل 
 .(2) (؟القتال : ففي مَ  لفالن بن فالن األمر أال إن  

الذي تمدون إليه أعناقكم حتى  األمرال يكون هذا : )نه قالإ Xعن أيب عبد اهلل 
 .(3) (، فعلى ما القتالصاحب األمر فالنا   أال إن  : ينادي مناد من السماء

يشمل الناس موت وقتل حتى يلجأ الناس عند ذلك إلى : )Xوعن أيب عبد اهلل 
 .(4) (صاحبكم فالنمن شدة القتال فيم القتل والقتال ؟  فينادي مناد صادقالحرم 

 .ن كانت الروايات كثرية جدا  إويكفي هذا القدر ملن يطلب احلق و 

 ؟ يعرف القائم مبجرد مساع امسه أنوكيف ميكن  ،ما هي الفائدة من النداء. 6. 1

وهو لبيان  ،أبيهواسم  Xالنداء الذي من السماء هو باسم القائم  أن  قد تبني مما سبق 
 .وبه يعرف صلوات اهلل عليه، Xحقه 

امسك بيدك هالك الفالني، : Xقال يل أبو عبد اهلل ): عن ابن أيب يعفور، قال
وما الصوت هو  :قلت .وقتل النفس، وجيش الخسف والصوت ،وخروج السفياني

 .(5) (وبه يعرف صاحب هذا األمر ،نعم :X؟ فقال  املنادي

                                                           
 .المصدر نفسه - 
 .670ص: النعماني -كتاب الغيبة  -6
 .70 ص 6ج: محمد تقي االصفهاني -مكيال المكارم  -3
 .673ص: النعماني -كتاب الغيبة  -0
 .622ص: النعماني -كتاب الغيبة  -3



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .......................................... 73

املهدي حممد بن احلسن والذي يعرف امسه  اإلمامهنا هو  Xفلو كان املقصود بالقائم 
 أووالكنية  األبسيعرف الناس شخصه مبجرد مساع االسم واسم  إذنالقاصي والداين فكيف 

 !النسب ؟

جاءنا عددا  من  أو ،(املهدي هو حممد بن احلسن)يعين لو نادى مناد من السماء 
فيكون  ،وحتققت شروط صدقهم كما قدمنا ،مسعوا هذا النداء مإهنيقولون  األشخاص

يف الكتب مبا  أصال  كيف سيعرف الناس من هو املقصود هبذا االسم املوجود : هو اإلشكال
 !ومن سيشري على املصداق لصاحب احلق ؟ !يفوق التواتر ومنذ قرون ؟

ه حممد واسم امس نه هو حممد بن احلسن ويكون فعال  أن يدعي شخص أقل جيب أفال 
على من كان يف غيبة منذ قرون  األمر اهذفهل ينطبق  ،وهو معروف عند الناس ،احلسن أبيه

 الذي تويف منذ القرن الثالث هجري ؟؟؟ X أبيهوعلى 

الثاين عشر الذي  اإلمام أن  ملا استفيد منه سوى  (حممد بن احلسن)فلو كان االسم هو 
نداء  إىلثابت بالدليل النقلي القطعي منذ قرون وال حيتاج  األمروهذا  ،تقول به الشيعة حق

 أحقيةعلى  يف زمن حيتاج الناس فيه ملعرفة املصداق اخلارجي يف زماهنم ويكون دليال   إلثباته
 !! باألمرصاحب االسم ملا يظهر ويقوم 

 ن  أ يضا  أوتبني  ،سالم اهلل عليه (حممد بن احلسن)املراد ليس املناداة باسم  ن  أ إذنتبني 
نه صاحب إأي  ،به عليه ومعروفا   املقصود هو شخص ظاهر معروف كي يكون االسم داال  

 X وأحقيتهعلى حقه  مزامنة له ليكون النداء بامسه دليال   أودعوة سابقة على النداء 
 .فيحتج عليهم بذلك النداء ومبا جاء من النص عليه يف الكتب والروايات ،وصدق دعواه

إن ا نصف صاحب هذا األمر بالصفة : X قلت أليب جعفر): عن مالك اجلهين، قال
ال واهلل ال يكون ذلك أبدا  حتى يكون هو الذي : اليت ليس هبا أحد من الناس، فقال
 .(1) (يحتج عليكم بذلك ويدعوكم إليه
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هم أ أن  ومعلوم  ،هو الذي حيتج على الناس بامسه ال العكس إذن األمرفصاحب 
 .هي االسم وأوهلاالصفات 

؟  إليه التسليم ن  إو  X يا موالي، فكيف يدري ظهور املهدي: )... عن املفضل
وينادي باسمه  يا مفضل، يظهر في شبهة ليستبين، فيعلو ذكره ويظهر أمره :X قال

وكنيته ونسبه، ويكثر ذلك على أفواه المحقين والمبطلين والموافقين لتلزمهم الحجة 
به، على أنه قد قصصنا ودللنا عليه ونسبناه وسميناه وكنيناه وقلنا سمي جده بمعرفتهم 
ليتحقق  واهلل ،وكنيته لئال يقول الناس ما عرفنا له اسما  وال كنية وال نسبا    رسول اهلل

كل ذلك   ،حتى ليسميه بعضهم لبعض اإليضاح به وباسمه ونسبه وكنيته على ألسنتهم
ُهَو الَِّذي ﴿ :في قوله عز وجل  ه كما وعد به جدهللزوم الحجة عليهم، ثم يظهر 

 .(1) (﴾َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ 

للزوم احلجة وكيف سيكون ذلك ! ملاذا ينادى بامسه وكنيته ونسبه وما الفائدة يف ذلك ؟
الثاين عشر هو حممد بن احلسن والنداء  اإلمامكون   إالوجمرد االسم ال يلزم منه ! عليهم ؟

 !!عالمة عن زمن الظهور  إالهكذا ال يلزم منه 

مبجرد النداء باالسم لو كان ( أي املصداق يف اخلارج)فكيف يعرف الناس الشخص  وإال
حد أكيف يتحققون من نسبه وال   أووهو كان يف غيبة ؟ ( Xحممد بن احلسن )املقصود 
 ويبني شخصه للناس؟؟ إليهظهر الناس ؟؟ ومن سيشري أموجود بني  من آبائه 

، Xامسه حممد بن احلسن  Xاملهدي  اإلمام أن   بإثباتفقط  متعلقا   األمرفلو كان 
يتعلق مبعرفة مصداق  األمرولكن  ،يف زمن الظهور لكان هلذا الفهم جمال للقبول لإلعالن أو

 على شخص غري معروف بذلك االسم مسبقا   يكون االسم داال   أنوال يعقل  ،يف اخلارج
 .وقبل االدعاء
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املوصوف املعروف هبا بال  أحقيةوالكنية هي صفات تدل على  األبفاالسم واسم 
نه أه مث يدعي وكنيت أبيهبامسه واسم  ومعروفا   يكون هذا الشخص موجودا   أنأي البد  ،جدال

 .بعده أوالنداء لتصديقه عند ادعائه  فيأيت ،اخل...ووو  األمري أوالقائم  أوهو املهدي 

وخمفي عنهم  (اسم رجل معروف بشخصه وظاهر بني الناس عينه) النداء هو بـ :بالنتيجة
ن املشهور واملعلن عند من ينتظرون وذلك أل .نه اسم القائم باحلق املقصود من النصوصأ

امسه يواطئ  ن  أو  ،عند الشيعة Xاسم القائم هو حممد بن احلسن  أن   Xاملهدي  اإلمام
 .عند السنة النيب  أيباسم  أبيهواسم  اسم النيب 

 -فهل يوجد يف زمن الظهور حجة معصوم مفرتض الطاعة يصدق عليه عنوان القائم 
ويكون ، Xاملهدي حممد بن احلسن  اإلمامغري  -صفة لكل حجج اهلل  أهناوقد تقدم 

  ؟ وأمرهويكون للنداء فائدة بالتعريف حبقه  ،ظاهرا  معروفا  بشخصه بني الناس

خيفى على الناس لقائم باحلق  هناك امسا   أن  هل ذكرت النصوص : لنطرح السؤال هكذا أو
 !؟ ألسنتهمغري االسم املعلن هلم واملشهور على 

يف وصية  Xاملهدي  اإلمام أوصياءاملهديني االثين عشر  أولنه القائم باحلق إ ،نعم
 )... :وقد تقدم نصها بالكامل ،عن آبائه  Xاليت نقلها الصادق  ،رسول اهلل 

واالسم  أحمدأول المهديين، له ثالثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي، وهو عبد اهلل و 
 .(الثالث المهدي، وهو أول المؤمنين

ويصدق  ،وهو حجة معصوم ،املؤمنني موجود يف زمن الظهور أولنه أمحد املوصوف أو 
 .وهو صاحب االسم املخفي عن الناس ،(القائم)عليه صفة 

اسم يخفى واسم يعلن، فأم ا  -أي للقائم  - له اسمان: )نه قالأ Xعن الباقر 
 .(1)( وأم ا الذي يعلن فمحمد ،الذي يخفى فأحمد
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ومن : )... الذين من البصرة Xيف أصحاب القائم  Xوهو الذي مساه الصادق 
 اإلمام أصحاب أول أن   Xاملؤمنني  أمري ن البصرة قد بني  أل، (1) ...( أحمد...  البصرة

 أولهم من البصرة أال وإن   : )...منها ،(املؤمنني به يف زمن الظهور أولأي ) Xاملهدي 
)... (2). 

ذاك : )... فقال، Xاملهدي  اإلمام أوصافجسدية غري  بأوصاف Xوميزه الباقر 
المشرب حمرة، الغائر العينين، المشرف الحاجبين، العريض ما بين المنكبين، برأسه 

 .(3) (حزاز وبوجهه أثر، رحم اهلل موسى

 إليهوالقائد الذي امسه شعار كنوز الطالقان والرايات املشرقية الواجب النهوض  األمريوهو 
إن  هلل تعالى كنزا  بالطالقان ليس بذهب وال فضة، اثنا عشر : )Xعن الباقر ، ونصرته

يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء،  ،أحمد، أحمد: ألفا  بخراسان شعارهم
عليه عصابة حمراء، كأني أنظر إليه عابر الفرات، فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو 

 .(4) (حبوا  على الثلج

وهو مياين آل حممد املوعود الذي يدعو إىل احلق وامللتوي عليه من أهل النار كما يف 
أي صوت )نس وال جان أالذي ينادى بامسه وبصوت ليس من  ،الروايات عنهم 

 .(واملالئكة  Xجربائيل 

يسمعون أمير الغضب ليس من ذي وال ذهو لكنهم  :قال: )يف كتاب املالحم والفنت
خليفة ليس من ذي وال ذهو ولكنه  ،إنس وال جان بايعوا فالنا  باسمهصوتا  ما قاله 

  .(5) (يماني

                                                           
 . 8 ص: بشارة اإلسالم  - 
 .08 ص: اإلسالم بشارة  -6
 .3 6ص: النعماني -كتاب الغيبة  -3
 .303ص: منتخب األنوار المضيئة  -0
 .67ص: للسيد ابن طاووس الحسني -المالحم والفتن  -3



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .......................................... 76

 ،فيجتمعون وينظرون لمن يبايعونه: )ويف املالحم والفنت للسيد بن طاووس احلسين
ليس من ذي  سمعوا صوتا  ما قال إنس وال جان بايعوا فالنا  باسمهفبيناهم كذلك إذا 

 .(1) (خليفة يمانيوال ذه ولكنه 

وقد بينها  ،ردنا استقصاءها يف هذا املقامأن إوسيطول بنا املقال  والروايات كثرية جدا  
 ،فلرياجعها أرادهاومن  ،وفقهم اهلل االستدالل هبا األنصاروفصل  Xمحد احلسن أ اإلمام

من يصله الكتيب  أوولعل السائل  ،منها لكي ال خيلوا اجلواب من توضيح ذكرنا طرفا   وإمنا
 .أهلهواحلمد هلل كما هو ، أوردناهمبا ينتفع 

 (:7س وابج) تشخيص السفياني. 7
، هل ممكن أن تعلنون عن اسم السفياين Xنك تقول تتواصل مع اإلمام أمبا ) :قولك

 .(؟ حىت يكون سند على صدق دعواك عند خروجه

! خرج ؟؟ إذافما هو الضابط الذي ستميز به السفياين  ،نه قد حدد لك امسا  ألنفرتض 
لكن  ،حيارب احلق ألنه ؛فبمعرفة احلق يعرف كل باطل! نك ستعرفه مبحاربته للحق ؟أ أليس

ال طريق ملعرفة  أنفتبني لك . آخر حيارب باطال   أنن الباطل ميكن أل ؛مبعرفة الباطل ال تنجو
 .بل الباطل يعرف مبخالفته احلق ،احلق بالباطل

فليس كل من يصدم : ]يف كتاب اجلهاد باب اجلنة Xمحد احلسن أ اإلماميقول 
لذا فالبد  ،بالظلمة هو النور بل رمبا كان ظلمة أيضا ، ولكن كل من يصطدم بالنور هو ظلمة

 .(2)[ أن نبحث ونعرف النور وبه نعرف الظلمات

وكل من ليس مع  ،من اهلل سبحانه وتعاىل ملعرفة صاحب احلق هناك طريقا   أن  حنن نعرف 
نتم مل تكلفوا اإلميان بالسفياين وغريه، بل  أو  ،غريه أواحلق فهو باطل سواء كان سفياين 

 .ال يضره شيء وكفي مؤنة البحث X، فمن عرف احلجة كلفتم اإلميان باحلجج 
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واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك : )... Xعن اإلمام علي  :ويف الكايف
وكفيتم مؤونة الطلب  ،فتداويتم من العمى والصم والبكم بكم مناهج الرسول 

وال يبعد اهلل إال من أبى وظلم واعتسف  ،ونبذتم الثقل الفادح عن األعناق ،والتعسف
 .(1) (وأخذ ما ليس له، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

زيادة  أرادومن ، Xمحد احلسن أواليماين املوعود  األولوطالع املشرق هو نفسه املهدي 
 ،(حفظه اهلل)محد حطاب أ لألستاذ( طالع املشرق ودابة األرض)تفصيل فليطلع على كتاب 

 .ومنشور باملوقع الرمسي Xمام املهدي اإل أنصار إصداراتوهو من 

ضالل  إمامفهو  ،وبه ابتالء ،هو امتحان للناس والسفياين كما يف روايات آل حممد 
من السفيانيني  أوالسفياين  أنتال تكون  أن آمنتفهل  ،وجيش حيارب احلق أتباعله 
يكون له عدة  أنالسفياين ميكن  أن  الظاهر من الروايات  أن  مبعرفة  خصوصا   !؟مثال  

 .مصاديق

الوصية  وخصوصا   Xمحد احلسن أاليت بينها اإلمام  باألدلةصدق الدعوة فقد ثبت  أما
 .املقدسة العاصمة من الضالل ملن متسك هبا

 ،من السفيانيني حتذيرا   (الفيسبوك)يف صفحته على  Xمحد احلسن أ اإلماموقد كتب 
 :من مصاديق الراية السفيانية املرفوعة اليوم  مصداقا  وبني  

 .ماحيدث اليوم يف سوريا، الشام إىلدخول سبايا آل حممد ، معركة صفني :مبناسبة]

أكرر دعويت مرة أخرى وأوجهها للمسلميني يف كل مكان وباخلصوص يف العراق 
الذين جتمعوا يف سوريا  ،لاللتفاف حول راية احلق املهدوية ملواجهة ذباحي القاعدة السفيانيني

 .(2)[ ويعتربون العراق خطوهتم الثانية ،وأذناهبا األمريكيةوبدعم من احلكومة 
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 (:0س وابج) لة رياضية دالة زيتا لرميانأحل مس. 0
وتقول  Xنك وصي اإلمام أمل حتل من قبل، مبا  مسألةهل لك حتل لنا : )قال السائل

هل تستطيع حل : السؤال. نتوقع منك الكثري نإذ....  نك أول املهديني وأول املؤمنني وأ
 .(؟ فرضية زيتا رميان

 :شاء اهلل يف نقاط جنعلها بصورة فقرات إنواجلواب 

 ؟ عموماً أكادمييةعلمية  أولة رياضية أما هي حجية حل مس. 8. 4

لة معينة دون غيرها من أما الحكمة والهدف من حل مس): تمهيد. 8. 1. 1
 (.؟المسائل

ملاذا  :فأقول ،السؤال أونقف على احلكمة من الطلب  أنال بد  :أقولقبل املناقشة 
 مشكلة من الرياضيات ؟ بالضبط

فيوجد الكثري من املسائل يف  ،مث من الرياضيات ملاذا اخرتت مشكلة دالة زيتا رميان
من بني مشاكل هيلبارت  أخرىهذه وليس مشكلة  فلماذا مثال   ،الرياضيات بدون حل

 !؟ املطروحة

الثة هي الثامنة من مسائل هيلبارت الث( دالة زيتا أصفارأي توزيع )لة أفهذه املس
 !وعشرين

للمسائل املستعصية ومن بينها عدد من  حلوال   أعطوامث هل كل هؤالء العلماء الذين 
صادقني يف كل ما اخربوا  أو ،مسائل هيلببارت يعتربون معصومني وحججا  مفرتضي الطاعة

 ن كثريا  أل ؛األديانبل وعن كل  ،اإلسالميلوجب عليك اخلروج عن الدين  ،إذن (1)! عنه ؟
 !! لهإملحدين وال يؤمنون بوجود  أوليسوا مسلمني  إمامنهم 

                                                           
، أو فالديمير ارنولد Matiyasevich، أو ماتياسيفيك Schneider، أو شنايدرGelfondهل جيلفوند  - 

Vladimir Arnold أو ماياسوشي ناكاطا ،Masayoshi Nagata وغيرهم ممن حل أحد مشاكل  ...ووو
 !هيلبارت أصبحوا بذلك معصومين وحجج مفترضي الطاعة ؟
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 ؟ كيف سيكون الحل المفترض. 8. 1. 2

وللجواب عنها البد من تقدمي برهان خاضع للنقد والتفنيد  ،أكادمييةلة ألة رميان مسأمس
وبالتايل  ،(الدليل على نقض الفرضية أو)العلماء من صحة الدليل املقدم  يتأكدالعلمي كي 

الصدق يف  أولة العصمة ألة رياضية على مسأفال وجه لالستدالل بربهان رياضي يف مس
 .وهذا ما سنناقشه يف ما يلي ويف نقاط ،آية ومعجزة األمر إن  ن يقال أ إالهلي إادعاء مقام 

 ؟لة ريمان يعتبر آية ومعجزةألة علمية مستعصية كمسأهل حل مس: شبهة. 8. 1. 3

 .فحلها آية ومعجز إذن ،لة رميانأعلماء الرياضيات عجزوا عن حل مس إن  رمبا قيل 

 :أقول

 أكادمييةلة علمية أأي مس أولة رميان أحل مس ن  أعلماء الرياضيات ال يقرون لك ب :أوال  
حبله هو مؤيد من اهلل كيف وكثري منهم  يأيتمن  ن  أيقروا لك ب أنعلى  فضال   ،معجز أمرهي 

 .ومن هؤالء امللحدين من حل مسائل علمية معقدة جدا   ،لهإملحد وال يؤمن بوجود 

 أكثرو البت يف أمت حل (  مسائل هيلبارت)لة صعبة أمن بني الثالث وعشرين مس :ثانيا  
 إىل مضافا   ،اآلن العلماء عن حله إىلوقد عجز  ،وبقي عدد منها مطروحا   ،من عشرة منها

 !! لة رميانأفال خصوصية ملس ،صعوبة أو أمهيةيف الرياضيات مطروحة ال تقل  أخرىمسائل 

مث لو افرتضنا  ،لة رميان معجزة لبعض علماء الرياضياتأحل مس إن  لو تنزلنا وقلنا  :ثالثا  
بل رمبا  ،اآلن إىلعندهم مسائل تعجزهم  أيضا  فالفيزيائيون  ،حال   أعطى X اإلمام أن  

 ،وكذلك علماء البيوليوجيا وعلماء الطب وووو وهكذا ،لة رميانأهم من مسأو  أصعبتعترب 
هذا لن يقنع  وطبعا   ،جبميع العلوم الدنيوية املعقدة اإلحاطةاملطلوب سيكون هو  إن  أي 

 مثال   ،قل تعقيدا  أحل مسائل يف علوم  أيضا  الذين ال يفهمون تلك العلوم املعقدة فسيطلبون 
... و ...و ...و( كلهم)اء النفس واللغويني يعجز االقتصاديني والسياسيني وعلم أنجيب 

من كونه  أكثرلة معينة من جمال علمي معني مدعاة للريبة والشك أفسيكون حل مس وإال
 .على صدق املدعي دليال  
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حقية حجة من أعلى  معينة دليال   أكادمييةلة علمية أال ميكن اعتبار حل مس :بالنتيجة
 باإلحاطةيكون  أن إال إهليا   إعجازا  ال ميكن اعتبار حل املسائل العلمية ، حجج اهلل 

 .ابسطها إىلجبميع العلوم من اعقدها 

ن كان يف هذا كفاية  لبيان سفه طلب إو  ،ابتداء  وهذا هو جواب السؤال الذي طرحناه 
 أنصار اإلخوة -السائل ولكن سنفصل القول لعل اهلل ينفع هبذه الكلمات بفضله ومنه 

 :ل هذا السؤال ونعنون له فقرةأفنس .املهدي وكل طالب حق اإلمام

 مجيع العلوم الدنيوية اعقدها وابسطها ؟ Xهل يعلم املعصوم : شبهة. 8. 3
الذي هو صفة مالزمة ويعرف هبا وبني العلم الذي  Xجيب التفريق بني علم املعصوم 

املعصوم عند الضرورة للقيام مبهمته كخليفة اهلل وحاكم ومدافع عن دين اهلل وعن  إليهحيتاج 
 .اخل ...رسله وكتبه ووو

كما نقله الشيخ عالء السامل يف   Xمحد احلسن أ اإلماموفيما يلي  سؤال وجوابه من 
 :من احلوزة املهدوية االنرتنيتية األوىلدرس العقائد للمرحلة 

 ،األنصارهناك مسألة خبصوص علم املعصوم رمبا هي موضع شبهة على كثري من  /س]
 أو هو مقتصر على جهة معينة من العلم ؟.. هل املعصوم يعلم بكل شيء  يعين مثال  

أبسط علم دنيوي، ولكن هذه معجزة وال  إىلمن أعقد علم دنيوي .. كل العلوم  /ج
العلم الواجب وهو علم األديان البد أن  إىلطبعا  إضافة .. تكون دون سبب وبسفاهة 

عند . بالعلوم اإلحاطةتكون كل العلوم، وإال فكيف يقود وكيف يرد عندما حيتاج الرد 
اخل، ولكن ... وأمور أخرى  ،لو حكم البد أن يعلم باالقتصاد: الضرورة البد أن يعلم، مثال  

جلسماين بل يعلمه اهلل عند هذه أمور معجزة يعين ليس هو يعلم منذ ولد يف هذا العامل ا
 .(1)[ أفعىمتاما  كالعصى اليت أصبحت  ،الضرورة

                                                           
/ 44نقله الشيخ عالء السالم في درس مادة العقائد للحوزة المهدوية ـ بتاريخ  Xجواب لإلمام أحمد الحسن  - 

44 /64 6  3 34=t?php.showthread/org.mehdyoon-al.vb://http  

http://vb.al-mehdyoon.org/showthread.php?t=13150


 84 .............................................. دالئل الصدق ونفض غبار الشك

 :أقول Xجبميع العلوم صفة يعرف هبا املعصوم  اإلحاطة أن  وملن يعتقد 

الدليل من القرآن  إن  بل  ،والعقائد ال بد فيها من دليل يقيين وهو مفقود ،هذه عقيدة ن  إ
فقيه من فقهاء  أوبل وال يوجد حىت عامل  ،والروايات والعقل والواقع على خالف ذلك

 .العقائد املعتد بقوهلم يقول هبذه العقيدة الباطلة

قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َيْدُعوُكْم لِيَ ْغِفَر ﴿: قال تعاىل
َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َويُ َؤخِّرَُكْم ِإَلى َأَجل  ُمَسمًّى قَاُلوا ِإْن أَنْ ُتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْ لَُنا ُترِيُدوَن َأْن 

قَاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ِإْن َنْحُن ِإالَّ َبَشٌر  #بَاُؤنَا فَْأُتونَا ِبُسْلطَان  ُمِبين  َتُصدُّونَا َعمَّا َكاَن يَ ْعُبُد آَ 
بِِإْذِن  ِمثْ ُلُكْم َوَلِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما َكاَن لََنا َأْن نَْأتَِيُكْم ِبُسْلطَان  ِإالَّ 

 .(1)﴾َيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ اللَِّه َوَعَلى اللَِّه فَ لْ 

ُقْل ِإنََّما أَنَا َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإَليَّ أَنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن ﴿: وقال تعاىل
ا  .(2)﴾يَ ْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال  َصاِلح ا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحد 

َلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ ِإن َُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم َويَْمُشوَن ِفي ﴿: وقال تعاىل َوَما َأْرَسْلَنا قَ ب ْ
َنة  أََتْصِبُروَن وََكاَن رَبَُّك َبِصير ا  .(3)﴾اأْلَْسَواِق َوَجَعْلَنا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعض  ِفت ْ

لة املعرفة بالعلوم أففي مس ،كسواه من الناساحلجة يف هذا العامل اجلسماين   أن   فاألصل
باالكتساب كسواه  إال األخرىيعرف العلوم  أنالدنيوية فهو يف هذا العامل اجلسماين ال ميكن 

 إالال ميكن اخلروج عنه  األصلوهذا  ،فباملعجزة وإال ،﴾ِإنََّما أَنَا َبَشٌر ِمثْ ُلُكمْ ﴿من الناس 
 .بدليل قطعي يقيين وهو مفقود

 ،ال يسع اجملال لذكرها)روايات كثرية  يف القرآن وفيما ما ورد عنهم  األنبياءويف سرية 
ملن تدبرها ( فلرياجع حبث يف العصمة للدكتور عبد الرزاق الديراوي حفظه اهلل أرادومن 

 .خالف هذا القول الباطل
                                                           

 .   – 4 : إبراهيم - 
 .4  : الكهف -6
 .4 : الفرقان -3



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .......................................... 83

ولو كانوا حييطون  ،كانوا يتعلمون احلرف ليعاجلوا معاشهم ويكتسبوا رزقهم  فاحلجج 
العزم   أويلوهو معصوم ومن  Xفهذا عيسى  ،بكل العلوم فما احلاجة للتعلم عند احلرفيني

طالب  أيبكان يسافر مع قريش وعمه   والنيب  ،كان يتعلم النجارة عند يوسف النجار
X  بكثري من الرياضيات والفيزياء وغري ذلك من  أسهلليتعلم التجارة وهي كالنجارة
 .األكادميية العلوم

يتعلم عنده الكتابة كما يف قصة ( أي معلم)كان له مؤدب   Xاحلسن  اإلمام ن  إو 
وهو  أخذهالذي  ،لة بيض النعامأعن مس ل خليفة رسول اهلل أالذي جاء يس األعرايب

 .وهو بني يدي املعلم Xاحلسن  إىلاملؤمنني  أمريفوجهه  ،خارج للحج

أجل يا أعرابي عليك بالصبي : أمير المؤمنينفقال : ).... Xعن أيب عبد اهلل 
قال . الذي بين يدي معلمه ومؤدبه صاحب الرواية فإنه ابني الحسن فاسأله فإنه يفتيك

تأمرني أن أسأل الصبي الذي بين يدي معلمه ال يفصل بين الخير  : ....األعرابي
يا أعرابي، ال تقل ما ليس لك به علم واسأل  :Xوالشر ؟ فقال أمير المؤمنين 

وقلمه في يده يخط في الصحيفة  Xفقام األعرابي إلى الحسن . الصبي فإنه يفتيك
 .(1) ....( أحسنت أحسن اهلل إليك يا حسن: ومؤدبه يقول

 .كان يتعلم على يدي مؤدب  Xوكذلك اإلمام حممد اجلواد 

إنه كان بني يدي يوما  يقرأ ): قال، Xعن حممد بن قتيبة، عن مؤدب كان أليب جعفر 
إنا هلل وإنا إليه راجعون، مضى واهلل، : "يف اللوح إذ رمى اللوح من يده وقام فزعا  وهو يقول

 .(2) .....( القرآن إن شئت سأفسر لك وحتفظه بآيواستعرضين "..... Xمات أبي 

يضيعون وقتهم وهم يعلمون هبذه العلوم  وغري ذلك من الروايات، فهل كانوا 
 !السفه  أووحاشاهم صلوات اهلل عليهم من العبث 

                                                           
: الميرزا النوري -، وعنه مستدرك الوسائل 84  – 87 ص: الحسين بن حمدان الخصيبي -الهداية الكبرى  - 
 . 67 – 622ص 4ج
السيد الحسيني  - X، وموسوعة اإلمام الجواد 4 3 – 344ص: ابن حمزة الطوسي -الثاقب في المناقب  -6

 .72 – 73ص  ج: القزويني
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من  قل تعقيدا  أوهو )يعلمون الطب  Xواحلسني  Xواحلسن  Xولو كان علي 
 أمري رأساللعني ابن ملجم يف  أحدثهليفحص اجلرح الذي  فلماذا استدعوا طبيبا  ( الرياضيات

للحكمة  ؟ فاستدعاؤهم الطبيب وهم يعلمون الطب ومعصومون يكون جمانبا   Xاملؤمنني 
 !وحاشاهم من ذلك 

 أوالستئجار خدمة رجل يدله على الطريق ملا يريد املدينة  وما حاجة النيب حممد 
 السفر ملكان ما ؟

يف كل حني وبدون  إهنمأي )يعلمون كل العلوم على حنو املالزمة  مث لو كان احلجج 
فما حاجة النيب موسى  ،كرب معجزة بل معجزة قاهرةألكان ذلك ( ضرورة لذلك يعلموهنا

X  معبد كمعجزة  أموما حاجة علماء العقائد لنقل حادثة در شاة  ،أفعىلعصى تتحول
 .اخل ...و ...و ...و من معجزات نبينا حممد 

يعلمون كل هذه العلوم لكانوا احتجوا هبا ووصلنا ذلك عن  فلو كان املعصومون 
 ،ولو كانت هذه العقيدة موجودة لدوهنا واعتىن هبا علماء وفقهاء املذهب احلق ،طريق التواتر

ومل يوجب العلماء حىت  ،عقيدة الغالة أهناالطائفة احملقة على  إمجاعبل هم رمحهم اهلل نقلوا 
 .عي مقام احلجيةحصول املعجزة ملعرفة صدق املد

ذكرهتم ال  ألين ؛األمانةرمحهم اهلل من باب  األوائلالعلماء  أقوالبنقل بعض  وسأكتفي
 :فقول العامل حيتج له وال حيتج به عندنا ،من باب االحتجاج

وليس من شرط ... : )اخلضر Xقال الشيخ املفيد ردا  على إشكال إتباع النيب موسى 
 وقد كان نبينا حممد. أن حييطوا بكل علم، وال أن يقفوا على باطن كل ظاهر األنبياء 

وآله أفضل النبيني وأعلم املرسلني ومل يكن حميطا  بعلم النجوم وال متعرضا  لذلك وال  
وكان أميا  بنص التنزيل ومل يتعاط معرفة الصنائع، وملا أراد . يتأتى منه قول الشعر وال ينبغي له

أجر دليال  على سنن الطريق، وكان يسأل عن األخبار وخيفى عليه منها ما مل يأت املدينة است
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الشيعة على عقيدته يف عدم اشرتاط  إمجاعكما نقل   .(1) ...( به إليه صادق من الناس
 .(2) املقاالت أوائلبالعلوم والصنائع ونسبها للغالة يف  اإلحاطة

ال ما تقتضيه واليته، إن نوجب لإلمام من العلوم أمعاذ اهلل : )وقال الشريف املرتضى
يعلم اإلمام باحلرف واملهن  أنال جيب .......  سند إليه من األحكام الشرعيةأو 

ن اإلمام إ، و أرباهباهذه يرجع فيها إىل  ن  إ. والصناعات، وما إىل ذاك مم ا ال تعلق له بالشريعة
، إقامتهاتاج إىل غريه يف معرفتها، ألن ه ويل ن يعلم األحكام، ويستقل بعلمه هبا، وال حيأجيب 

 .(3) (وتنفيذها

به  أتىن إنه سيؤمن ألة علمية يعتربها من طلبها معجزة وأحل مس): شبهة وجواهبا. 8. 4
 (.Xمحد احلسن إمام اإل

يعتربها هو ( أي فرضية رميان)لة علمية من نوع الذي اقرتحه السائل أحل مس إن  رمبا يقال 
 :اجلواب يف نقاط .Xمحد احلسن أ اإلمامبه  أتىن إنه سيؤمن أو  ،معجزة

 .هل المعجزة دليل وهل حصولها واجب. 8. 3. 1

 أنحتصل وميكن  أنميكن  إهناأي  ،ولكن ليست واجبة اإلهليةاملعجزة دليل يف الدعوات 
نقلت له  أوومىت ما حصلت معجزة كانت حجة على كل من بلغته سواء شهدها  ،ال حتصل

 .بطريق صحيح

 .المعجزات التي تؤيد الدعوة اليمانية ملزمة للجميع وهي كثيرة وموثقة. 8. 3. 2

لة علمية أقد تقدم بيان عدم املالزمة بني العصمة وصدق الدعوة وبني اجلواب عن كل مس
كان   إذاولكن . بيان سفه الطلب الوارد يف السؤال أيضا  وتقدم  ،بكل العلوم اإلحاطة أو

ومنها ما هو  ،فالدعوة املباركة تؤيدها آيات ومعجزات كثرية لإلميانعلى املعجزة  متوقفا   األمر
                                                           

 .30ص: الشيخ المفيد -المسائل العكبرية  - 
 .27ص: الشيخ المفيد -أوائل المقاالت  -6
 .84  – 88 ص: الشريف المرتضى -الشافي  -3
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وميكن االطالع عليها كما يف احللقة اخلاصة  ،ونقلتها قنوات فضائية ،موثق بالصوت والصورة
 (.الديار)على القناة الفضائية ( 2412 /يناير /31بتاريخ ) (بني الناس)من برنامج 

الذي سقط يف النهر، وكان والد ( علي سعدون)طفل ميت امسه  إحياءمعجزة  :ومنها -
ن طلب معجزة من اهلل ليعرف أحقية الدعوة أوسبق منه  ،الطفل من قبل غري مؤمن بالدعوة

. من وفاته األطباءوبعد أن تيقن  ،املباركة، فأحىي اهلل سبحانه الطفل بعد ساعات من موته
وهي موثقة بالصوت والصورة،  ،د التسجيل كامل وتفصيل أكثر للقصةويف موقع القناة يوج

 .وهذه املعجزة يتناقلها الناس يف العراق وكثريون يؤمنون ملا  تنقل هلم

وهي اآلن قد شفيت متاما ،  ،وهي مدر سة ،معجزة إبراء مريضة بالسرطان :ومنها -
الطفل الذي أحيي يف قناة  هي أن  والدة املدر سة بعد أن رأت معجزة: وقصتها باختصار

 أنخيربها  Xمحد احلسن أ اإلمامبرؤيا  ورأت، X الديار بكت وتوسلت بأمحد احلسن
وهذه املعجزة يشهد عليها أهل املدر سة  ،وبالفعل حتقق ذلك وشفيت ابنتها ،ابنتها ستشفى

 .وهم بالعشرات، والذين مل يكونوا قبل املعجزة مؤمنني بالدعوة املباركة

املهدي )آيتان كان طلبهما علي الكوراين مباشرة على فضائية الكوثر يف برنامج  :ومنها -
حتققتا  وفعال   ،من الظهور يف برناجمه( أي الكوراين)ن مينع أو  ،شارون إهالكومها  ،(املوعود

 .Xاملهدي  اإلمام أنصارواعرتف بذلك بنفسه كما يف التوثيق املنشور مبوقع 

هالك اخلطيب املشهور علي الشكري الذي قام جبولة يف مساجد العراق  :ومنها -
جولته يف مسجد االبلة  أهنىمث  ،والتكذيب باإلساءة Xمحد احلسن أ لإلماموتعرض 
 .قليلة حىت هلك أيامحيث طلب شهادة اهلل فلم ميهله اهلل سوى  ،بالبصرة

منها يف بعض  يسريا   شيئا   راألنصاوقد مجع  ،خبارات غيبية كثرية جدا  إو  تاآيومنها 
 .وميكن مراجعتها باملوقع الرمسي ،الكتب

ومنها مقطوع  ،كثرية جدا    Xمحد احلسن أ اإلماماآليات اليت تؤيد  إن   :والنتيجة
 .واحلمد هلل رب العاملني ،فهي ملزمة للجميع وبدون استثناء ،بصحته ونقله
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 .المعجزة الشخصية والمعجزة االقتراحية. 8. 3. 3

ما أو  ،هلي واجب وكايف لبيان حقهم إعرفون بقانون يُ  احلجج  أن  قد تبني 
من اهلل سبحانه وتعاىل وفضل منه ليهتدي هبا بعض من  حصلت فربمحة إناملعجزة فهي 

من حصوهلا كانت حجة  اإلنسان وتأكدنه مىت ما حصلت أ أيضا  وقد تبني  ،غفلوا عن احلق
 .عليه ومن بلغته

 :أمرينحد أاآلية الشخصية فال خيلوا حاله من  أوعجزة من يطلب امل أما

يتحنن  أننه يطلبها من اهلل سبحانه وتعاىل وال يشرتط فيها أي شيء سوى أ إما :أوال  
 اإلماموقد وجه  ،فيه إشكالوهذا ال  ،آية خيتارها هو سبحانه بأيعليه ويرمحه ويرزقه اهلداية 

 أراهيريهم احلق كما  أنلوا اهلل سبحانه وتعاىل أيس أنمن يطلبون احلق  Xمحد احلسن أ
 أعمالوهناك  ،آية غيبية يقررها هو سبحانه أوالكشف  أوسواء عن طريق الرؤيا  ،لغريهم
 .وميكن االستعانة هبا هلذا الغرض، X اإلمامبينها  وأدعية

احلجة البد  أن  يقرتح نوع املعجزة وتفاصيلها ويدعي ( كالسائل)الشخص  ن  أ إما :ثانيا  
 ومثل هذا الشخص قد بني   ،اخل .. هبا ويشرتط كيف تكون املعجزة ومىت تكون ووو يأيت أن

 .اهلل سبحانه وتعاىل سفه طلبه ورد على طلبه

اآليَاُت َوَأْقَسُموْا بِالل ِه َجْهَد أَْيَماِنِهْم لَِئن َجاءتْ ُهْم آيٌَة لَّيُ ْؤِمُننَّ ِبَها ُقْل ِإنََّما ﴿: قال تعاىل
 .(1)﴾ِعنَد الل ِه َوَما ُيْشِعرُُكْم أَن ََّها ِإَذا َجاءْت الَ يُ ْؤِمُنونَ 

َوقَاُلوا َلْواَل أُنِزَل َعَلْيِه آيَاٌت مِّن رَّبِِّه ُقْل ِإنََّما اآْليَاُت ِعنَد اللَِّه َوِإنََّما أَنَا ﴿: وقال تعاىل
 .(2)﴾َنِذيٌر مُِّبينٌ 

فهم يفرضون  ، ما يطلبون حاهلم وبني  سبحانه وتعاىل بني   فهؤالء الذين رد عليهم اهلل
ُقْل ِإنََّما اآْليَاُت ِعنَد  ...﴿ :وهو سبحانه رد عليهم بكل وضوح ،حصول اآلية ويشرتطوهنا

                                                           
 .44 : األنعام - 
 .34: العنكبوت -6
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 ،باآلية يأيت أنال يشرتط يف تصديقه ( النذير املبني)فاملرسل ، ﴾اللَِّه َوِإنََّما أَنَا َنِذيٌر مُِّبينٌ 
 ﴾ِإنََّما اآْليَاُت ِعنَد اللَّهِ ﴿ :بل هي بيد اهلل سبحانه وتعاىل باآلية يأيت أنوليس هو من يقرر 

 .ن مل يشاء مل جيرهاإو  أجراهاشاء  إن

َوِإنََّما أَنَا َنِذيٌر ﴿ :فما معىن قوله وإال ،يف معرفة صاحب احلق اآليات ليست شرطا   ،إذن
 !!؟؟لكل حجة مرسل  مالزما   لو كانت شرطا   ﴾مُِّبينٌ 

حصلت اآلية سيؤمنون هبا  إن أهنموهؤالء الذين حكى اهلل سبحانه حاهلم وقوهلم يدعون 
يصورون اآلية  إهنم أي ،﴾َوَأْقَسُموْا بِالل ِه َجْهَد أَْيَماِنِهْم لَِئن َجاءتْ ُهْم آيٌَة لَّيُ ْؤِمُننَّ ِبَها﴿ قطعا  

حيددون نوع اآلية اليت ستجعلهم  أهنم أو ،اإلميانقاهرة على  إماهبا املرسل  يأيت أناليت جيب 
ففي كلتا احلالتني هم يطلبون ما يقهرهم على  ،نوع من القهر أيضا  وهذا التحديد  ،يؤمنون
 .إليهويلجؤهم  اإلميان

 ليست شرطا   أهنامع  -حصلت  إناآلية حىت  أن   هلم فرد عليهم سبحانه وتعاىل وبني  
َوَما ُيْشِعرُُكْم أَن ََّها ﴿ ،فهي لن تكون كما هم يفرضوهنا ويشرتطوهنا -الدعوة  أحقيةلتبني من 

اآلية فيها  أن   سبحانه وتعاىل وبني   ،اإلميانلن تكون قاهرة على  أي ﴾ِإَذا َجاءْت اَل يُ ْؤِمُنونَ 
فاملعجزة القاهرة واليت ال تبقي مساحة  وإال ،هو املوافق للقرآن واحلكمة األمروهذا  ،لبس

مثل املعجزة اليت عاينها فرعون وآمن  ،اإلميانحصلت فلن يقبل معها  إنللغيب ولالمتحان 
 !!  بعد أن رأى وملس بيده ماء البحر الذي كان كالطود العظيم

 ..هنم يشخصون اآلية وكيفيتها ووقتها وأ أوفهؤالء يف احلقيقة يطلبون آية على هواهم 
َوَأْقَسُموْا ﴿تى هبا املرسل سيؤمنون وهم جازمون بذلك أ إذانه أولذلك هم جازمون .. و ..و

بيد  اآليات إن  فرد قوهلم سبحانه وتعاىل  ﴾بِالل ِه َجْهَد أَْيَماِنِهْم لَِئن َجاءتْ ُهْم آيٌَة لَّيُ ْؤِمُننَّ ِبَها
غري ذلك  وأما ،الكفر أو لإلميانيبقى معه مساحة  األمر ن  إو  ،هبا كيفما يشاء يأيتوهو  ،اهلل

 .للحكمة وللقرآن فيكون جمانبا  
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 .يطرح جمموعة مواضيع علمية للنقاش واملناظرة Xمحد احلسن أ اإلمام. 8. 1
 Xمحد احلسن أ اإلمامالكم اهلائل من العلوم واملعارف اليت طرحها  إىل باإلضافة

وقبل  ،واملسيحيني واليهود - شيعة وسنة -املسلمني  األديانواعجز هبا كل علماء وفقهاء 
وعلى صفحته الشخصية بالفيسبوك جمموعة من املواضيع العلمية  X اإلمامقليلة طرح  أيام

النظريات العلمية يف حد ذاهتا بل  ألجللكن ليس  ،عقد النظريات العلميةأو  بأحدثاملرتبطة 
الذي ينظر له عدد من  اإلحلادمن  اإلهليوهو الدفاع عن الدين  ،هليإحلكمة وهدف 

وعجزهم عن الدفاع  األديانوكذلك لبيان اخلواء العلمي لفقهاء وعلماء  ،األكادميينيالعلماء 
 .اإلهليعن الدين 

طرح مواضيع علمية مرتبطة باخللق وبإثبات أ أنسأحاول ] :Xمحد احلسن أ اإلمامقال 
 .له أو عدمهإوجود 

 منتصر علميا   اإلحلاد أن  وما أجده يف الساحة العلمية  ،هذه املواضيع العلمية مهمة
على من يدعون متثيل األديان، فهؤالء الذين يسموهنم علماء سواء  وبفارق كبري جدا  

املسيحيني أم اليهود يردون على مواضيع علمية دون فهم  أماملسلمني الشيعة والسنة والوهابية 
 ،فأساء إجابة ، فهم كمن أساء مسعا  هم أصال  ما يطرحه علماء علم األحياء التطوري وغري 

وناقشت فيه أهم النظريات العلمية املثبتة  ،تقريبا   اآلنهو مكتمل  وهلذا فقد كتبت كتابا  
هناك من هم مؤهلني  ن  أن شاء اهلل سوف أنشره عندما أجد إو  ،ونظريا   أو رياضيا   جتريبيا  
 أو)أس به على علوم مثل اجليولوجيا التارخيية ب ال حيتاج اطالعا   ألنه ؛لفهم ما كتبت معرفيا  

والفيزياء  ،التطوري األحياءوعلم  ،(اآلثارعلم )والتاريخ القدمي واالركيولوجي  ،(تاريخ األرض
 ،والطب ،وعلم اهلندسة اجلينية ،واالنثروبولوجي ،(علم الكون)والكوزمولوجي  ،النظرية

 .وغريها ،والفلسفة

 :أسئلة للنقاش
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  أوواملسيحيني بنظرييت النشوء واالرتقاء  ،، الوهابية(السنة - الشيعة)علماء  آراءهي  ما
 ؟ نظرية دارون أوكما يعرفها عامة الناس بنظرية التطور 

 ؟ هو رد منكرها العلمي عليها وما

 ؟ له ضمن حدود احلياة األرضية ملن يقبلون نظرية التطورإوجود  إثباتهو طريق  وما

 ؟ األنانيةجلينة ما هو رأيهم بنظرية ا

عن اكتساب جسيمات املادة  هو رأيهم مبجال هيغز وبوزون هيغز والذي يعترب مسؤوال   ما
 ؟بتجربة مصادم اهلادرونات الكبري والذي أكتشف أخريا   ،يف هذا الكون كتلتها املادية

يف هذا الكون،  أبعادمن أربعة  أكثرووجود  (ام)نظرية  أو األغشيةما هو رأيهم بنظرية 
 ؟ اآلنحىت  حد عشر بعدا  أ

نظرية  ن  إعن أصل الكون وبدايته و  ما هو رأيهم مبا طرحه بروفسور ستيفن هوكنج أخريا  
نه ال حيتاج ظهور الكون من أو  ،ونظرية الكم كافيتني لتفسري ظهور الكون من العدم (ام)

نظرية  أوسب نظرية كل شيء العدم غري وجود قانون اجلاذبية فقط املتوفر منذ البداية ح
 ؟ لهإيظهر دون حاجة لفرض وجود  أنالكون ممكن  ن  أو  ،(ام)

جمموع الطاقة املوجبة واملادة مع الطاقة السالبة  هو رأيهم مبا يقوله علماء الفيزياء بأن   ما
 ؟ يف الكون املادي يساوي صفر( املادة املضادة أو)واملادة املظلمة 

يقولون  أي مثال   ،إمجاليا  بل  دقيقا   منهم تارخيا   أريدوال  ،األرضمىت عاش آدم يف هذه 
 .ماليني السنني أومئات آالف  أوعشرات آالف 

 ؟ وقع طوفان نوح أين

يقولون عشرات  أي مثال   ،إمجاليا  بل  دقيقا   منهم تارخيا   أريدوال  ،مىت وقع طوفان نوح
 .ماليني السنني أومئات آالف  أوآالف 
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 ؟ وكيف كان املوج كاجلبال كما ذكر يف القرآن ،وكيف وقع

 ؟ هل مشل الطوفان كل األرض

 ؟ على األرض بطوفان نوح األحياءهل هلك كل 

على األقل  أونه مشل كل األرض وهلكت كل الكائنات احلية أكان جواهبم   وإذا
مثل  ،احليوانات على األرض فما هو تعليلهم لوجود حيوانات اجلزر املعزولة فيها فقط

 ؟ وكثري غريها ،يف مدغشقر  fossaوحيوان الفوسا ،جرابيات اسرتاليا

وهلذا فعلى من يدعون متثيل  ،وجود اهلل إنكار أو بإثباتهذه األسئلة العلمية مرتبطة 
نصوص دينية  أوكلها بأجوبة متوافقة مع العلم احلديث وليس أجوبة روائية   إجابتهااألديان 

بشكل قاطع، كحقائق التاريخ  متعارضة مع الواقع املثبت علميا  ظنية الصدور أو الداللة و 
 أن أو ،هنا غري صحيحةأ إماحتتويه طبقاهتا، فهكذا نصوص دينية  اجليولوجي لألرض وما

 .تؤول ألهنا تعارض حقائق علمية ثابتة

 أهنموأعتقد  ،املطلوب من فقهاء األديان إجابات علمية على األسئلة أعاله ،إذن
عن طرح أي إجابة علمية ذات قيمة، بل كل ما اطلعت عليه وجدته عبارة  اما  عاجزون مت

 أن  يفرضون  مثال   إهنمأي  ،عن فهم خاطئ للمسائل العلمية وردهم على فهمهم اخلاطئ
قد ردوا على نظرية التطور  أنفسهمويردون على هذا القول ويعتربون  ،نظرية التطور تقول كذا

يردون على قوهلم وفهمهم اخلاطئ لنظرية التطور وليس على ما تقوله نظرية  أهنميف حني 
 .التطور حقيقة

هذه املرحلة اليت نعيشها اليوم وما هو مطروح يف هذه املواضيع العلمية  ن  أ اعتقدهما 
بالدين وبإثبات وجود اهلل سبحانه أكرب بكثري من هؤالء الذين يدعون  مباشرا   املرتبطة ارتباطا  

 .علماء األديان مأهن

فقهاء الشيعة والسنة واملسيحيني اليت اطلعت عليها هي كتابات وأقوال  وأقوالوكتابات 
املخدرين والراضني باجلهل ال  أتباعهموخلداع بعض  ،ساذجة صاحلة للتسويق احمللي فقط
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التطويري  األحياءبشكل جيد على علم  مطلعا   تقنع ردودهم شخصا   أنوال ميكن  ،أكثر
 .أكثرسذج وجهال وكذابون ال  أهنمبل سينظر هلم على  ،وعلم اجلينات والفيزياء مثال  

ن شاء اهلل سأناقش لكم بعض أقواهلم وكتاباهتم يف هذه الصفحة لتطلعوا بأنفسكم إو 
محد أملواجهة  علميا   وستعلمون ملاذا هم ال جيدون طريقا   ،على مستواهم العلمي وما حيسنون

الكذب واالفرتاء أو االستعانة بقوات عسكرية موالية هلم للهجوم على  إىلفيلجئون احلسن 
 ،محد احلسن بقوات عسكرية ضخمةأاهلجوم على بيت  أو ،محد احلسن يف النجفأمكتب 

بني الناس يفضحهم  محد احلسن ظاهرا  أوجود  أن  وهو  ،سيتوضح لكم جبالء اآلنفالسبب 
 . جهلهمويبني  

 .اهلل يف هذه الصفحة خوائهم العلمي والفكري ن شاءإوسأريكم 

نه يؤملنا أمعي ويتعلموا ويقرؤوا، فواهلل  قليال   أنفسهميتعبوا  أنمن املتعلمني هو  أمتناهوما 
يقعوا ضحية ملاكر يستغل جهلهم مبسألة علمية أو دينية معينة فيبعدهم عن احلق كما هو  أن

 .حاصل اليوم عندما خدعهم فقهاء الضالل بكذبة وجوب تقليد غري املعصوم

 وأتفاعلمن آراءهم فليأيت به هنا وإن شاء اهلل سأطلع على ما يكتب  معينا   ومن يتبىن رأيا  
 .معه يف كتابايت

وإن شاء  ،(اإلحلادوهم )منها بكثري أجبتها يف كتاب  وأكثرصين فهذه األسئلة وفيما خي
يسمى مناظرة علمية مع بروفسور  أنعلى ما ميكن  والذي حيوي أيضا   ،اهلل سأقوم بنشره قريبا  

وبروفسور ستيفن  ،التطويرية املعاصرين األحياءالذي يعترب من أكرب علماء  ،ريتشارد دوكنز
كرب علماء الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية ومتخصص يف علم الكون أهوكنج وهو من 

 .وله نظرية مثبتة يف اشعاع الثقوب السوداء
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كانوا رافضني   إذاأنتظر رد املراجع على هذه األسئلة كلها لتبدأ مناظرة بيين وبينهم فيها 
يستعينوا بأساتذة جامعيني لفهم هذه  أنوأقرتح عليهم  ،للمواضيع اليت طرحتها عليهم سابقا  

 .(1)[ يتعبوين يف املناظرة املواضيع واملصطلحات لكي ال

 إىلونظريات لتفسري نصوص التاريخ القدمي واليت تعود حىت  أطروحاتوضع  وأيضا  
 ،صرف أنساينالدين هو نتاج  ن  أب أطروحتهم أوالسومريني ونقض على العلماء اعتبارهم 

 .وميكن االطالع على صفحته الشخصية لزيادة تفصيل

من الشمس يف  أوضح أمرهجتعل  بأدلةجاء  Xمحد احلسن أ اإلمام ن  إ :أقول وختاما  
وال يوجد نقض علمي واحد على أي من  ، واألوصياء األنبياء كأدلةوهي   ،رابعة النهار

 :وكل ما قدمه املخالفون هو، X أدلته

 .الصمت املخزي والدال على العجز واالهنزام إما -
الشبهات والكذب والتشهري كما هو حال السائل الذي رددنا عليه يف هذا  إلقاء وإما -

 .فليطلبها أرادهايف عدد من كتبهم املنشورة ومن  األنصارالكتيب ورد عليها 
 .القتل والسجن واالضطهاد وإما -

 .واحلمد هلل رب العاملني. باهلل العلي العظيم إالوال حول وال قوة 

 توفيق املغربي
 هـ 4141 ربيع األول

 

                                                           
 .على الفيسبوك Xراجع الصفحة الشخصية لإلمام  - 
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