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اللهم صل على حممد وآل حممد الطيبني الطاهرين ،الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة ،يأمن من
ركبها ويغرق من تركها ،املتقدم هلم مارق واملتأخر عنهم زاهق والالزم هلم الحق.
قال تعاىل﴿ :أَفَ ُكلَّما َجاء ُك ْم ر ُس ٌ ِ
استَ ْكبَ ْرتُ ْم فَ َف ِريقاً َك َّذبْ تُ ْم َوفَ ِريقاً
س ُك ُم ْ
َ َ َ
ول ب َما ال تَ ْه َوى أَنْ ُف ُ
تَ ْقتُ لُو َن﴾( ).
جاء يف كتاب الغيبة ملؤلفه الشيخ اجلليل حممد بن إبراهيم (رمحه اهلل) يف الباب السابع عشر
ويستقبل من جاهلية الناس:
باب ما يلقى القائم
عن املفضل بن يسار ،قال :مسعت أبا عبد اهلل الصادق
استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول اهلل
ذلك ؟ قال :إن رسول اهلل

يقول( :إن قائمنا إذا قام

من جهال الجاهلية .قلت :وكيف

أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور واليدان والخشب

المنحوتة ،وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب اهلل ويحتج عليه به ،مث قال:
واهلل ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر القر).
لقد صدر قبل فرتة ليست بالقليلة كتاب حيمل عنوان (الرد على املتشاهبات) ،ومل يذكر فيه
الكاتب امسه ،بل اكتفى بذكر عنوان (القسم الثقايف ملكتب السيد الشهيد يف عفك) على
اجلالد ،ولكن بعد فرتة وجدت الكتاب قد مسح عن اجلالد هذا العنوان وال أعلم ملاذا ؟!!!
وبعد اإلطالع عليه وجدته جمرد كلمات إنشائية وال حيمل سوى أفكار وتصورات ضحلة ال
متت إىل املعرفة واملنطق بصلة ،فلم أرد عليه بل اكتفيت بأن أنبه بعض الناس إىل األخطاء اليت
جاءت فيه لعل صاحبه يرتدع عن غيه ،ولكن ما أثر يف نفسي ومحلين على كتابة هذا الرد هو
وصي
بعض اجلهال حيث أخذوا يطبلون به باعتباره رداً على ما طرحه السيد أمحد احلسن
يف تفسري بعض املتشاهبات من آيات
من أسرار اإلمام املهدي
ورسول اإلمام املهدي
الكتاب الكرمي ،وحتدى به مجيع علماء وفقهاء املسلمني ومفكريهم أن يأتوا مبثله أو يردوه ولو
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مبسألتني أو ثالث ولكن الشرط أن يكون رداً علمياً ،وال أعتقد أن هناك من خيالف هذا الشرط
إال من طلب الباطل.
وأنا هنا يف هذا الرد ال أريد أن أتبع طريقة الكاتب يف لوي آيات الكتاب الكرمي حبسب
وبشدة .والروايات الواردة يف
اهلوى أو (التخرصات العقلية) ،فهذا ما هنانا عنه أهل البيت
هذا اجملال كثرية وأكتفي برواية واحدة لبيان احلق ملن طلبه.
ورد عن أيب عبد اهلل الصادق يف حماججته أليب حنيفة يف حديث طويل قال ...( :يا أبا
حنيفة ،تعرف كتاب اهلل حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال :نعم .قال

 :يا

أبا حنيفة ،لقد ادعيت علماً ،ويلك ما جعل اهلل ذلك إال عند أهل الكتاب الذين أنزل
عليهم ،ويلك وال هو إال عند الخاص من ذرية نبينا ما ورثك اهلل من كتابه حرفاً .) ( )..
وأخرياً أقول :اللهم اجعلنا من املدافعني عن كتابك وعن آل بيتك
على ما ورد يف (الكتاب) بالكتاب وسنة رسول اهلل وأهل بيته .

 -علل الشرائع :ص.78

 ،وسأكتفي بالرد

نبدأ ببسم اهلل الرمحن الرحيم لنبني ما ورد يف هذا الكتيب من املغالطات اليت ال ميكن محل
اإلنسان فيها على اجلهل ،بل إلضالل الناس عن جادة الصواب ،ومن هذه املغالطات ما جتده
يف الوريقات التالية.
أول ما يطالعنا هنا هو ما ورد يف الكتاب ص ...[ :3 - 2وجدت إشكاليات علمية كبرية
تسيء إىل القرآن الكرمي وأهل البيت وإىل مفهوم العصمة بشكل عام أشد اإلساءة باإلضافة إىل
وجود خلط كبري بني الباطن والظاهر وطرح العديد من املفاهيم الباطنية بصورة غري دقيقة ]...
انتهى كالمه.
أقول :ما هي هذه اإلساءة الكبرية ؟ وهل لديك دليل واحد إلثبات كالمك من كتاب اهلل
وسنة رسوله

؟

ك َك َّذ َّ ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم فَانْظُْر
﴿بَ ْل َك َّذبُوا بِ َما لَ ْم يُ ِحيطُوا بِ ِعل ِْم ِه َولَ َّما يَأْتِ ِه ْم تَأْ ِويلُهُ َك َذلِ َ
َ
ب الذ َ
ِ
ِِ
ين﴾( ).
َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الظَّالم َ
ومن أين له اإلحاطة أو حىت املعرفة اجلزئية بـ (باطن القران) حىت يقول وجدت أن هنالك
يقول
خلط بني الباطن والظاهر ،أو إن املعاين الباطنية املطروحة غري دقيقة واإلمام الصادق
أليب حنيفة وأمثاله بأن اهلل مل يورثه حرفاً من كتابه ،بل هو عند اخلاصة من آل حممد .
ومل يدعيه من نفسه ،فأنت
جاء هبذا العلم من اإلمام املهدي
والسيد أمحد احلسن
من أين لك هذا ؟ أهو من أساتذتك أرباب السلوك املنحرف الذين فسقهم وهناهم السيد
الشهيد الصدر (قدس سره) ومل ينتهوا عن غيهم !!
فاحلمد هلل الذي جنانا منه ومن أمثاله وجعلنا على بصرية من أمرنا.
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قوله ص ...[ :4ينبغي للكاتب أن يدرك إن هذه احلادثة حصلت بعد أن رأى إبراهيم
ملكوت السماوات واألرض وأصبح من املؤمنني ،وهي ال شك تعصمه عن االشتباه ال يستلزم
باملعاين العالية مثل مقام الربوبية واإللوهية ،فوقوعه يف شبه هلذا ثالث مرات يف يوم واحد خيرجه
أكيداً عن اليقني امللكويت ،بل هي خترجه عن اإلميان أيضاً ،ولعلها خترجه من الدين إذا أصر
عليها  ]...انتهى كالمه.
أقول :لقد أشار الباري

يف كتابه الكرمي إىل جواز اشتباه األنبياء

االشتباه ال يستلزم إضالل األمة بسبب إتباعها لألنبياء
ويبني حقيقة األمر هلم ،وسأذكر بعض األمثلة على ذلك:

 ،ولكن هذا

؛ ألن اهلل تعاىل يتوىل عصمتهم

عندما اختار سبعني رجالً من قومه مليقات ربه وكان ال يشك يف
 قصة نيب اهلل موسىإمياهنم ،مث تبني بعد ذلك نفاقهم عندما طلبوا منه ريية اهلل جهره ( ).
 -قصة نيب اهلل يونس

عندما ترك قومه والتقمه احلوت.

 -قصة نبيي اهلل موسى

مع العبد الصاحل (العامل)

.

أما بالنسبة للمالئكة وهم عباد مكرمون بنص القرآن وال خيطئون ولكن االشتباه وارد عليهم،
فراجع معراج رسول اهلل عندما رأت املالئكة نور حممد تناثرت يف أطراف السماوات،
وقالت( :سبوح قدوس ،رب المالئكة والروح ،سبقت رحمتك غضبك .فصاح جبرائيل
 :اهلل أكبر ،أربع .فقالت المالئكة :ما أشبه هذا النور بنور ربنا القدوس ،فقال :هذا

محمد خاتم األنبياء  .)...فراجع عزيزي القارئ علة األذان يف حبار األنوار ،وكذلك حديث
النورانية وكيفية اشتبهت املالئكة بنور حممد وآله

بأنه نور اهلل جل وعلى.

فاملالئكة هم يف امللكوت وعندهم حسب ما عربت عنه اليقني امللكويت ،فالحظ.
أما إن هذه الريية فقد حصلت بعد اليقني ،أي بعد أن عرج بإبراهيم اخلليل إىل ملكوت
السماوات فهي ريية للملكوت ،وهذا مما ال سبيل إلنكاره بل الدليل قاطع به.
 -راجع :إلزام الناصب :ج 2ص.9 3

دفاعاً عن القرآن الناطق 9 ......................................................

فقد ورد يف تفسري القمي :إن أبا عبد اهلل
قوله (هذا ريب) ،فقال

سئل عن قول إبراهيم (هذا ريب) أشرك يف

( :ال ،من قال هذا اليوم فهو مشرك ،ولم يكن من إبراهيم شرك

وإنما كان في طلب ربه ،وهو من غيره شرك) ( ).

حبث روحي ملكويت ،وليس حبث يف هذا العامل كما تومهت
إذن ،فالبحث الذي قام به
أو يريد أن يوهم به غريه؛ ألن إبراهيم كشف له امللكوت فرأى من آيات ربه الكربى.
أو من غريه ،وهذا ما
ولو كان حبثاً يف عامل الشهادة ،لكان كفراً سواء صدر من إبراهيم
عن ربه حبث روحي
يدل عليه كالم املعصوم داللة واضحة؛ ألن الذي يبحث بعد إبراهيم
يف عامل الشهادة لتبكيت بقومه الذين يعبدون هذه
فهو مبنزلة إبراهيم ،وقد أعادها إبراهيم
اإلجرام السماوية؛ ألنه علم أن الشمس والقمر والنجوم.
وقال هذا النكرة يف كتيبه ص ...[ :5وهنا يقال :يبدو من حديث الكاتب أنه فهم إن
قد عرف حقائق أهل البيت
إبراهيم
ومبدئهم ومننهاهم (أقوهلم) ،وهذا يعين أكيداً
اإلحاطة امللكوتية هبم  ،إال إن هذا الفهم خمالف لقول النيب  :يا علي ،ما عرف اهلل إال
أنا وأنت ،وما عرفين إال اهلل وأنت ،وما عرفك إال اهلل وأنا  ......إذاً إن املبدأ أو االقول هو
البداية والنهاية يف لغة الظاهر وما بينها تنحصر كل احلقيقة  ]......انتهى كالمه.
أقول :هذا حمض افرتاء منه ،ومل يقل به السيد أمحد احلسن

 ،فإبراهيم

مل يعرف

احلقيقة التامة حملمد وعلي صلوات اهلل عليهما وإمنا ميزهم اهلل له وعرف بأهنم خملوقني وليسوا أرباباً
لوجود شائبة العدم اليت هي موجودة يف كل خملوق ،فلو كانوا نور ال ظلمة فيه ألصبحوا اهلل جل
بأن اهلل نور ال ظلمة فيه وهذه الصفة ال يتصف هبا غريه،
وعال ،وكذلك ورد عن املعصومني
فكل خملوق مشوب بظلمة وكل حبسبه.
أضف إىل ذلك أنك لو نظرت إىل الشمس أو القمر فإنك ستعرف إن ضوء الشمس أشد
من ضوء القمر ،وإن الشمس أكرب من القمر وهذا ال يعين بأي حال من األحوال إن املطلع
 -تفسير القمي :ج ص.208
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يعرف كل شيء عنهما ،مثل ذلك من أي فلزات الشمس أو القمر خلقاً ،ومن خلق قبل اآلخر
هي املعرفة
ومىت خلقاً  ..إىل آخره من التفاصيل الدقيقة ،إذاً فاملعرفة املنتهية ألهل البيت
أفضل
التامة ،أما املعرفة اجلزئية فال يقول بعدمها عاقل؛ ألنه لوال تلك املعرفة ملا عرفنا بأهنم
اخللق ومفرتضو الطاعة ،وهذا ال خيفى على عاقل.
أما قولك بأن حممد وعلي (عليهما السالم) وآهلما ال أفول هلم وهم أنواراً خالدة ،وهذا ال
خالف عليه ،ولكن يبدو أنه ال يعرف الفرق بني القول بالزوال وبني القول بشائبة العدم ،وهذا
مما يضحك الثكلى ،فالقول مفصل تفصيالً دقيقاً يف كتاب املتشاهبات ولكنه أساء مسعاً فأساء
إجابة .فإن عامل الشهادة أي املادة له قوانينه اخلاصة به ،واليت هي مغايرة لقوانني عامل امللكوت،
فاألفول يف عامل امللكوت هو :العودة إىل األنا والذات اليت خلقت من العدم ،أو التشوب
بالظلمة وليس كاألفول يف عامل املادة وهو الزوال ،ففرق.
فال أدري هل متعن هذا (الراد على اهلل ورسوله) بكالم السيد أمحد ،أم انه ال يعي الكالم ؟
ِِ
ِ
ني﴾( ) فهي طامة كربى إن كان يقصد
ص .......[ :6أما قول إبراهيم﴿ :ال أحب اآلفل ن
إن
حممد وعلي واملهدي (عليهما السالم) (على فهم الكاتب) ،فبعد أن علم إبراهيم
هذا  ]...انتهى كالمه.
 ،مع العلم
أقول :إن الطامة الكربى هي قوله وفهمه السقيم لكالم السيد أمحد احلسن
أنه مل يقل به ،وكذلك تفسريه القرآن على هواه ،فهل منا من حيب أن يكون إهله خملوق مهما
ال حيب الصفة اليت تومهها هبم ،وليس ذواهتم
كانت درجته هلذا املخلوق ومكانته ،فإبراهيم
وهي صفة اإللوهية وهذا نص كالم السيد ،فراجع.
وأما الشطط فهذا هبتان ما بعده هبتان على أهل بيت النبوة األئمة واملهديني ،وهو ديدن سار
عليه أعداءهم يف كل زمان ومكان ،فإنا هلل وإنا إليه راجعون.

 -األنعام.87 :

دفاعاً عن القرآن الناطق 44 ......................................................

( :واألمساء الثالثة يف
ص : 1 - 8قال الكاتب وبعد أن نقل كالم السيد أمحد احلسن
البسملة (اهلل ،الرمحن ،الرحيم) يف الالهوت أو الذات اإلهلية هي أركان االسم األعظم األعظم
األعظم (هو) ،واألمساء الثالثة هي مدينة الكماالت اإلهلية (اهلل) باهبا الظاهر والباطن الرمحن
.....
الرحيم ،وهذه األمساء الثالثة يف اخللق (اهلل ،الرمحن ،الرحيم) هي حممد وعلي وفاطمة
فمحمد من اهلل فهو كتاب اهلل ،بل هو اهلل يف اخللق .وعلي وفاطمة من رمحة اهلل فهما الرمحن
الرحيم).
قال معقباً[ :وهنا يقال لقد أثبت الرسول يف أكثر من موضع أنه عبد اهلل ورسوله ،وأنه
بعيد عن مقام اإللوهية  .....أما قوله( :حممد كتاب اهلل) فهذا منايف لقول أمري املؤمنني أنا
(القران الناطق) فرسول اهلل أعلى من ذلك.
أما قوله( :بل هو اهلل يف اخللق) أي حممد  ،فإن هذا معىن باطين ناقص إن ذكر كذلك
 ].......انتهى كالمه.
فإنه يدفع إىل الكفر بطرح شبهة مستحكمة على الباري
أقول :يبدو إن الكاتب اجملهول املعروف مل يطلع على كالم أهل البيت

وال يعرف

الفرق بني التجايف والتجلي .فالتجايف هو :زوال الشيء عن مكانه وحلوله يف مكان آخر .وهذا
سب إىل الباري .
كفر إذا ن ن
أما التجلي فهو :ظهور الشيء يف مكان كظهور الصورة يف املرآة .فأصل الصورة مل تنتقل
لكنها جتلت وظهرت يف املرآة ،وذلك لوجود القابلية على عكس هذه الصورة مبقدار صفائها من
الكدر ،والقول بالتجلي جائز وقد ورد عن أهل البيت
وورد عنهم

على عباده) ( ).

( :إن اهلل تجلى لكم في القرآن).

( :نحن وجه اهلل ،ونحن عين اهلل في خلقه ،ويده المبسوطة بالرحمة

والقول يف التجلي أمجع عليه علماء الشيعة بدون استثناء ،وقول السيد أمحد احلسن بأن حممد
هو اهلل يف اخللق أي بالتجلي ال بالتجايف ،وهذا ما نصت عليه عبارات السيد يف أكثر من
 -انظر :الكافي :ج ص. 49
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مورد وموضع يف كتبه ،وكما نصت عليه أخبار أهل البيت

 ،وأنا هنا أسأل ما معىن قول

املعصوم يف دعاء السمات( :وبطلعتك في ساعير ،وظهورك في جبل فاران) ،فإذا قلنا إن هذا
الظهور هو ظهور جتايف فهذا هو الكفر بعينه .واحلق إنه منحصر بظهور التجلي.
فطلعت اهلل يف ساعري بعيسى
اإلمام احلسني
وكذلك قوهلم

وظهوره يف جبل فاران (أي يف مكة) مبحمد

 ،وقول

يف دعاءه( :إلهي بك عرفتك) أي بتجليك يف خلقك وهو حممد.
( :اعرف اهلل باهلل) ( ) أي بتجليه يف اخللق.

أنا القران الناطق ،فأقول له
أما قوله بأن حممد كتاب اهلل منايف لقول أمري املؤمنني
وألمثاله ما معىن القول الذي ذكرته لك أعاله بأن اهلل جتلى لنا بالقران ؟ فأهل البيت هم جتلي
ألمساء اهلل ولكتاب اهلل ،أضف إىل ذلك أن علي هو نفس رسول اهلل فما التنايف يف ذلك ؟
ص :9أورد الكاتب احلديث القدسي( :يا أحمد لوالك لما خلقت األفالك ،ولوال علي لما

خلقتك ،ولوال فاطمة لما خلقتكما) ( ،)2ونقل قول السيد أمحد احلسن
ملا خلق حممد

 ،ولو علي ملا عرف حممد

 ...( :فلوال علي

 ،فهو بابه الذي منه يؤتى) ،مث علق قائالً:

[هنا يقال إن احلديث القدسي يشري إىل تعلق خلق حممد بوجود علي ،أما الكاتب فيفسر
 ،واملعلوم إن أصل اخللق ليس له عالقة باملعرفة ]...
تعلق معرفة حممد بوجود علي
انتهى كالمه.
أقول :من أين للكاتب هذا العلم ،وهو ال يعلم من ظاهر احلياة الدنيا إال القليل ،وأنا أحيله
للحديث القدسي الذي يقول فيه جال وعال ما معناه( :كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن اعرف،

فخلقت الخلق لكي اعرف) (.)3

فماذا عساه يقول بعد هذا احلديث القدسي ،وكيف يربط أصل اخللقة باملعرفة ،أم إن هذا
احلديث لديك غري صحيح ورواته كذا وكذا !!؟
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ص : - 1أورد الكاتب يف شرح احلروف املتقطعة يف القران الكرمي وهي (أ ،ل ،م)،
القمر
وفاطمة
( :وحممد هو القمر املكتمل ،وعلي
قول السيد أمحد احلسن
الغري مكتمل).
وعقب قائالً[ :فإذا مجعنا قول الكاتب يف (ص )2فهنا يقع هتافت كبري يف ريية الكاتب،
فهنالك فرق بني الشمس والقمر املكتمل ،قال تعاىلَّ ﴿ :
س َوالْ َق َم ُر بِ ُح ْسبَان﴾ ،فكيف
الش ْم ُ
يكون رسول اهلل هو الشمس يف ص 2وهو القمر املكتمل يف ص. 1
أما قوله :إن علياً هو القمر شبه املكتمل ،ففي ذلك انقاص ملقام أمري املؤمنني
كامل  ]...انتهى كالمه.
أقول :أرجو منه إعادة ما قرأ ،فإن السيد أمحد احلسن

 ،فهو

مل يقل بأن كلمة القرآن عنه

رسول اهلل  ،بل قال إن منزلة رسول اهلل مبنزلة القمر املكتمل ،وعلي وفاطمة (عليهما
السالم) مبنزلة القمر شبه املكتمل نسبه إىل رسول اهلل  ،وهذا ال خالف عليه بني العقالء.
فقد ورد عن أمري املؤمنني عندما سأله أحدهم :هل أنت أفضل من حممد

؟ فقال

:

(ويلك ،إنما أنا عبد من عبيد محمد ) ( ) ،فما وجه االنتقاص الذي ذكره ؟ أضف إىل
ذلك أنه ال ميكن محل كل معاين الكتاب الكرمي على مصداق واحد ،وإذا أخذت بذلك تكون
قد ذهبت مذهب أبناء العامة حينما قالوا إن (عبس وتوىل) عنت رسول اهلل  ،وإنه هو
املخاطب بذلك وحاشى النيب الكرمي وهو صاحب اخللق العظيم.
بقي أن أقول له( :رحم اهلل امر ٍئ عرف قدر نفسه) ،فما أدراك أنت أيها اجلاهل هبذه الرموز
واملعاين العظيمة وهذه االعرتاضات على أهل البيت ،أما االستنتاج الذي خرجت به أنت من
بتساوي علي وفاطمة (عليهما السالم) باملعرفة فهذا
خالل تفسري السيد أمحد احلسن
استنتاجك أنت من قول رسول اهلل لوال علي ملا وجد كفؤ لفاطمة ،أو حسني مين وأنا من

 -انظر :الكافي :ج ص.80
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س ُك ْم﴾( ) ،فهل يستنتج من ذلك تساوي
سنَا وأَن ُف َ
حسني ،وقول اهلل سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وأَن ُف َ
 ،أم ماذا ؟
مكانة رسول اهلل وعلي
ص : 2قال الكاتب([ :أجزي به  ...الصوم) خاطئة والصحيح أجزى ِبه ،وهنا يقال :إىل
هنا فهذه أطروحة السيد الشهيد ،ويف ص 9قال :تكون حصيلتها هي إن اهلل هو اجلزاء على
الصوم ،وهنا يقال :كيف يكون الفاعل مفعوالً واجملزي جزاء ،وكيف يصح أن يكون رب العمل
واألمر به النتيجة له يف ذات الوقت ،أما ميكن أن يكون بديل عن هذا القول  ].....انتهى
كالمه.
أقول :إن املقصود هبذا الصوم هو الصوم عن األنا إذا كنت أنت غافل عن ذلك فإذا كان
اجلزاء عليه هو الثواب والتكرمي من اهلل فما هي اخلصوصية اليت ينفرد هبا هذا العمل عن غريه ؟
( :أن يكون اإلنسان
نعم ،إن اهلل هو اجلزاء؛ ألن الصوم وحسب ما قال السيد أمحد احلسن
مستوحش من الناس مستأنس باهلل سبحانه وتعاىل).
مث أقول له :ما رده على قول اإلمام الصادق

( :إن استطعت أن ال تأكل إال هلل

فأفعل).
ص : 2قال الكاتب[ :إن إبليس من اجلن ولكن نتيجة عبادته ارتقى حىت أصبح من
املالئكة ،فاجلن يرتقون بالعبادة حىت يصبحون مالئكة .وهنا يقال  ...وهذا ما حصل إلبليس
قبل عصيانه إال أن رأي الكاتب يف أن يصبح باملعىن اخلارجي ملكاً فهذا غري منطقي ومل يقل به
أحد  ]......انتهى كالمه.
الذي نقلت قسماً منه وحرفت
أقول :فإذا أنقل إليك نص كالم السيد أمحد احلسن
القسم الباقي ،وإليك هذا القسم( :ولذلك فالقرآن مرة يعرب عن إبليس أنه من املالئكة ،ومرة أنه
يعرب عنه بأنه ملك يف خطبته العاصمة ،واالثنني صحيح يف مرحلة
من اجلن ،وأمري املؤمنني
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باعتبار النظر إىل ما وصل إليه إبليس ،وباعتبار أصل إبليس)
ما قبل األمر بالسجود آلدم
انتهى كالم السيد ،فأين هذا التصور الذي نقلته ؟ وإىل اهلل املشتكى.
( :ال جيوز تقبيل أيدي علماء الدين،
ص : 3قال الكاتب بعد قول السيد أمحد احلسن
).
فإن تقبيل اليد ال يصح إال لنيب أو وصي كما قال اإلمام الصادق
قال[ :وهنا يقال .... :فكيف جاز الكاتب أن يقول إهنا تصح لنيب أوصي فإذا كان قد
اطلع على حديث رسول اهلل ].
أقول :سبحان اهلل ،من يكون هذا الكاتب حىت يرد كالم اإلمام الصادق

وهو نفسه

 .أليس املعروف من قواعدهم العقلية أنه (إذا دخل
أورد احتمال صحة رواية اإلمام
االحتمال بطل االستدالل) ،فاستدالله باطل مبا أورد هو.
بقي أن أقول إن سياق احلديث الذي أورده عن رسوله اهلل يبني بأن الرسول ليس يف
معرض بيان جواز هذا العمل أو عدم جوازه أو حمله ،فلم يكن الرجل سائل واحلديث يدل على
هني الرجل عن هذا العمل؛ ألنه من مظاهر اجلاهلية ،والرسول أعلم مبا يف قلبه.
( :املوصوف أنه من عمل
ص : 4قال الكاتب بعد أن أورد كالم السيد أمحد احلسن
) باعتباره من صنيعة الشيطان .)....
الشيطان هو القبطي (الذي قتله موسى
[وهنا يقال :املعروف إن مجيع البشر هم صنيعة اهلل تعاىل فهو اخلالق والصانع الوحيد
(باالستقالل) ،أما أن يكون الشيطان صانعاً أو خالقاً فهذا  ....فكيف جاز للكاتب أن جيعله
خالقاً وصانعاً وهو هبذا الضعف ؟؟؟] انتهى كالمه.
أقول :كفى هبتان وحتريف لكالم آل حممد .فالسيد أمحد احلسن

مل يقل بأن الشيطان

خالق القبطي أو غريه ،ومقصود السيد غري ذلك متاماً .أمل يقرأ اإلنسان حديث املعصوم( :نحن
صنائع اهلل والخلق من بعد صنائعنا) ( ).

 -مشارق أنوار اليقين :ص.38
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هم اخلالقون ،أو مثالً قول اهلل سبحانه وتعاىل حينما
هل يقر القارئ إن أهل البيت
(واصطنعتك
يصف ابن نوح العاق بأنه عمل (غري صاحل) ،وكذلك قوله تعاىل ملوسى
لنفسي).
من دون البشر عنها؛
فمن املعلوم إن اهلل هو اخلالق والصانع لكل البشر ،وخص موسى
ولياً وقائداً للخلق .وكذلك القبطي اختذ
ألن اهلل تعاىل اصطفاه وعلمه وأدبه ،مث اختذ موسى
من فرعون والشيطان أولياء فكان صنيعة هلما ،بل وحىت على املستوى الشعيب واللغة الدارجة
نقول مثالً :إن فالن صنيعة االستعمار ،وفالن صنيعة الصهيونية ،فهل يعين ذلك إننا نقصد إهنم
اخلالقون له والعياذ باهلل ؟ سبحان اهلل.
( :ما تقدم بناءاً على إن إسرائيل
ص  : 6 - 4أورد الكاتب قول السيد أمحد احلسن
تعين يعقوب ،ولكن احلقيقة إن إسرائيل تعين عبد اهلل وتعين حممد  ،وبين إسرائيل هم آل
حممد ).
مث قال[ :وهنا يقال  ....من مجيع كل هذه املقاطع واآليات من كالم اهلل تعاىل ميكن أن
 ،فال معىن ألن يطلب النيب موسى
نستنتج بشكل ال يقبل الشك إن إسرائيل هو يعقوب
من فرعون أن يرسل معه بين حممد (على زعم الكاتب) على إن إضافة هذا االسم
لرسول اهلل ال يزيده رفعة وال قرباً من اهلل تعاىل ،فاسم حممد أكمل يف عامل التكوين من
إسرائيل  ].....انتهى كالمه.
أقول :إن هذا االعرتاض وهذا الرد منه هو باحلقيقة موجه إىل رسول اهلل
العصمة

 ،حيث ورد عن النيب

وأهل بيت

أنه قال( :أنا عبد اهلل اسمي أحمد ،وأنا عبد اهلل

اسمي إسرائيل ،فما أمره فقد أمرني ،وما عناه فقد عناني) ( ).

وكذلك ورد يف تفسري العياشي عن هارون بن حممد ،قال :سألت أبا عبد اهلل الصادق
ِ ِ ِ
( :هم نحن خاصة) (.)2
يل﴾ ،قال
عن قوله سبحانه وتعاىل﴿ :يَا بَني إ ْس َرائ َ
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وكذلك روي عن حممد بن علي ،قال :سألت الصادق
ِ ِ
( :هي خاصة بآل محمد ) ( ).
يل﴾ ،قال
إ ْس َرائ َ

عن قول اهلل﴿ :يَا بَنِي

وقد وردت روايات كثرية يف هذا املعىن ويف هذا كفاية لطالب احلقيقة ،بقي أن أذكر القارئ
ِ ِ
ت َعلَْي ُك ْم َوأَنِّي
رائيل اذْ ُك ُروا نِ ْع َمتِ َي الَّتِي أَنْ َع ْم ُ
بقول اهلل تعاىل يف سورة البقرة﴿ :يَا بَني إ ْس َ
ِ
فَ َّ
ين﴾(.)2
ضلْتُ ُك ْم َعلَى ال َْعالَم َ
ومن املعلوم أن حممد وآل حممد هم املفضلني على العاملني البين يعقوب وال غريهم من
األولني واآلخرين ،وهذه النعمة هي اهليمنة والوالية على كافة العوامل .وكذلك تعين شيعة آل حممد
فيما كان من ذم عىن الشيعة املنحرفني وما أكثرهم فقد تقاعسوا عن نصرة أمري املؤمنني
حىت دعا ربه أن يبدله خرياً منهم ويبدهلم شراً منهم ،وكذلك تواطئوا يف قتل اإلمام احلسني
وأهل بيته وأصحابه مع طاغني عصرهم يزيد (لعنه اهلل) ،وسيقاتل جهلهم اإلمام املهدي
خندق واحد مع الدجال والسفياين.

يف

ضي نَا إِلَى بنِي إِسرائيل فِي ال ِ
ْكتَ ِ
اب لَتُ ْف ِس ُد َّن فِي
ص : 8 - 6يف شرح اآليةَ ﴿ :وقَ َ ْ
َ ْ َ
ْاأل َْر ِ
ض َم َّرتَ ْي ِن َولَتَ ْعلُ َّن عُلُّواً َكبِيراً  ...إىل قوله تعاىلَ :ولِيُتَبِّ ُرواْ َما َعلَ ْواْ تَ ْتبِيراً﴾( ،)3نقل قول
 ...( :وبعض اآليات يف بين إسرائيل خاصة باملسلمني الذين ظلموا آل
السيد أمحد احلسن
حممد ).
قال[ :وهنا يقال :إن التاريخ يثبت علو بين إسرائيل قبل البعثة النبوية وقبل أن يعرف التاريخ
آل حممد  ...أما قوله :إهنا خاصة باملسلمني الذين ظلموا آل حممد فيقال فيها :بتطبيق
أنكل (بين إسرائيل) تستبدل بآل حممد نتوصل إىل إن اإلفساد قد قام به آل حممد
(حاشاهم) وليس املسلمون ،فاملسلمون خارج إطار البحث ،وكما البحث يف آل حممد
خاصة . ]...
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( :الفساد األول من هذه األمة بقتل فاطمة واإلمام علي
مث نقل قول السيد أمحد احلسن
.)......
(عليهما السالم) ،والفساد الثاين بقتل احلسن واحلسني
مث قال[ :أقول :يف مناقشة هذا الطرح عدة نقاط ،هي:
 إن قتل فاطمة وأمري املؤمنني (عليهما السالم) مل يكن قد صاحبه أو يف األرض لقتلهميكون عليها وعلى أنفسهم
وسلطان عظيم كما صرحت اآلية الكرمية ،وإمنا كان قتله فاطمة
وعدو علي غريهم عليه ......
 -2قوله تعاىل﴿ :فن نجاسوا ِخالن نل الدِّينا ِر﴾ تعين إن هؤالء العباد يعاجلون الفساد األول لبين
إسرائيل حيطمون حفارهتم ويهدمون ديارهم  ]...انتهى كالمه.
ج /ولرد هذه املخالطات أورد بعض األدلة اليت تبني بطالهنا وكما يلي:
أ -أنه مل يرد يوم من الدنيا مل يعرف به حممد وآل حممد كالم أبو البشر توسل هبم فتاب
اهلل عليه ،وكذلك عرض األنبياء والرسل واليتهم على أممهم وكان األنبياء والرسل والصاحلني
يتوسلون هبم إىل اهلل لقضاء حوائجهم ،فراجع قصص األنبياء للجزائري جتد ذلك واضح من كالم
أهل البيت  ،فما هذا اجلحود والنكران.
،
ب -إن هذا التفسري لآلية (ما اعرتض عليه الكاتب) ورد على لسان أمري املؤمنني
وميكنك مراجعة تفسري الربهان لتطلع بنفسك على ذلك .أما قوله( :عندما اعرتض عليك بعض
اإلخوة) بأن تفسري الربهان غري معرتف به عند الشيعة ،فأقول لك بأن تفسري الربهان عند الشيعة
يعترب من املصادر الرئيسية ،فراجع مقدمة تفسري منة املنن للشهيد الصدر (قدس سره)؛ ألنه ينقل
روايات آل البيت يف تفسري آيات الكتاب الكرمي ،وال يعتمد كاتبه على مبدأ األطاريح أو آراءه
الشخصية ،وفعالً هو غري معرتف به ولكن ليس عند الشيعة ،بل عند من اتبع غري مذهب آل
بيت النبوة .وكذلك ورد هذا التفسري باملقدار املعرتض عليه يف كامل الزيارات اجلزء الثاين فراجع.
هل إن اإلفساد الذي قام به بين إسرائيل أو الذم الوارد فيهم بنص القرآن هو ذم مقصود به
بين إسرائيل ؟ فإن قلت كذلك فقد كفرت؛ ألن أنبياء بين إسرائيل أنبياء ورسل مكرمني
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ومنصوصي العصمة ،بل إن الذم أو اإلفساد متأيت من شيعتهم املنحرفني باعتبارهم خاصة األمم
املنحرفني أيضاً؛ ألهنم خاصة آل حممد .
يف زماهنم زاهة حممد وشيعة أهل البيت
أحتداه أن يورد دليل واحد بل واحتدى اجلميع على مقولته إن عمر ومن لف لفه بكي وندم
على قتل فاطمة  .وكيف مل يصاحب قتل فاطمة وعلي (عليهما السالم) واحلسن واحلسني
(عليهما السالم) سلطان عظيم ،وقد امتدت اخلالفة اإلسالمية طوال قرون أو أكثر على أغلب
بقاع الكره األرضية بعد أن (مر سلطاهنم اإلمرباطورية الفارسية هنائياً وفوض سلطان اإلمرباطورية
الرومانية).
ويا بالء كربالء بعد أن خيرج
هو يا لثارات احلسني
إن الشعار الذي يرفعه القائم
 ،وملن تابع كالم أهل البيت جيد ذلك
وينادي يا لثارات احلسني
طفل احلسني
واضحاً.
ص 9إشكاالت عامة:
اإلشكال األول:
[املناقشة األوىل :إن مفهوم الرسالة ال خيتلف كثرياً عن مفهوم السفارة املتفق على ورودها عن
اإلمام احلجة (عجل اهلل تعاىل فرجه) يف فرتة الغيبة الصغرى ،فالسفراء األربعة إمنا كانوا وسطاء
(رسالً) بني اإلمام (عجل اهلل تعاىل فرجه) وقواعده الشعبية ،وبنهاية الغيبة الصغرى خرج التوقيع
الشريف من الناحية املقدسة بانتهاء السفارة عنه وبأن كل من يدعي السفارة (الرسالة) عن
املهدي (عجل اهلل تعاىل فرجه) قبل الصيحة والسفياين فهو مفرت كذاب ،فإذا اتفقنا إن األمة
مطبقه على العدم حصول الصيحة والسفياين فأن هذا األمر ال يكون صحيحاً إال خبروج توقيع
شريف من الناحية املقدسة ينسخ التوقيع األول بانتهاء السفارة  ]......انتهى كالمه.
ج /للرد على هذه املناقشة فإن التوقيع الشريف مل يرد فيه بأن كل من يدعي السفارة أو
اإلرسال ،وإمنا جاء فيه( :أال فمن ادعى املشاهدة) وهذا خالف نقله للحديث؛ ألنه بناء على
قوله فأن سفري أو رسول اإلمام حممد ذو النفس الزكية كاذب ومفرت ،وحاشاه.
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إذا كانت الناس جتهل شخص السفياين ومن املعلوم بأن السفياين مذموم على لسان الرسول
الكرمي فليس من املمكن أن يدعي شخص ذلك حىت لو كان السفياين بعينه؛ ألن األمة
ستعرض عنه سواء أبناء العامة أو غريهم من طوائف النواصب والغالة ،وكذلك الصيحة إذا كانت
ملكوتية أو إلقاء يف القلوب أي يف قلوب املؤمنني يستبشرون هبا أو قلوب الطواغيت فريتعبون
منها ،كما خلص إليه السيد الشهيد الصدر (قدس سره) يف موسوعته املهدوية فراجع ج3
ص. 24
فكيف
أضف إىل ذلك فإنك وأغلب الناس معرضة ومكذبة للسيد أمحد احلسن
إذا جاء به ؟ ومن أين له أن يعرف التوقيع أو اخلتم
ستصدق بالتوقيع الصادر من اإلمام
الصادر من الناحية املقدسة ؟ وكذلك فإن توقيع السمري وكما أمساه (من الروايات املتشاهبة).
ورد عن اإلمام الرضا

( :من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط

مستقيم ،مث قال :إن في أخبارنا محكم كمحكم القرآن ومتشابه كمتشابه القرآن ،فردوا
متشابهها إلى محكمها وال تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا) ( ).

وقد صنف الكثري من علماء الشيعة معاين كثرية له ،فطرح السيد مصطفى الكاظمي رأيه فيه،
وطرح العالمة اجمللسي رأياً مغايراً له ،مث جاء السيد الشهيد الصدر (قدس سره) بعدة أطروحات
لفهم هذا احلديث ،فلرياجع كل من يدعي أنه مقلد حملمد الصدر (رمحه اهلل).
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ أمل يتناه لسمعك أو بصرك قول السيد الشهيد يف
هذا احلديث ....( :إذن فمدعي املشاهدة كاذب ومزور يف خصوص ما إذا كان منحرف وينقل
 ،وأما يف ما سوى ذلك فال يكون التوقيع الشريف داالً على
أموراً باطلة عن اإلمام املهدي
أموراً صحيحة حبسب القواعد اإلسالمية أو حمتملة
بطالنه سواء نقل الفرد عن املهدي
الصحة .)2( )...

 :ج ص .27
 عيون أخبار الرضا -2الغيبة الصغرى :ص.732
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وأنا هنا أورد لك رواية حمكمة تدل على إن لإلمام

سفري قبل قيامه ،فعن الباقر

قال( :يكون لصاحب هذا األمر غيبة في بعض هذه الشعاب - ،وأوما بيده إىل ناحية ذي
طوى  -حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الذي كان معه حتى يلقى بعض أصحابه
فيقول :كم أنتم ها هنا ؟ فيقولون :نحو أربعين رجالً ،فيقول :كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم؟
فيقولون :واهلل لو ناوى بنا الجبال لناويناها معه ،ثم يأتيهم من القابلة ويقول أشيروا إلى

رؤسائكم أو خياركم عشرة ،فيشيرون له فينطلق بهم حتى يلقوا صاحبهم ويعدهم الليلة التي
تليها) ( ).

وكثري من الروايات أضف إىل ذلك أنه إذا أجاز إرسال النفس الزكية جاز إرسال غريه ،فكيف
برد احملكم إىل املتشابه وبضرب احملكم عرض اجلدار ،وأحيل طالب احلقيقة إىل ما كتبه األنصار
يف هذا اجملال فراجع (الرد القاصم على منكري ريية القائم) ،وكذلك (النصيحة).
املناقشة الثانية ص:21
[أخرج الطربسي يف االحتجاج ج 2ص 324يف رسالة اإلمام املهدي (عجل اهلل تعاىل فرجه)
للشيخ املفيد قال( :فأن أمرنا بغتة فجأة حيث ال ينفعه توبة وال ينجيه من عقابنا ندم على
 ،عن إبائه ،أنه
حوبة) ،كما أخرج الصدوق يف إكمال الدين بسند متصل عن اإلمام الرضا
قيل للنيب ( :يا رسول اهلل ،مىت خيرج القائم من ذريتك ؟؟؟ قال :مثلها مثل الساعة ال جيليها
لوقتها إال اهلل  ،ثقلت يف السموات واألرض ال تأتيكم بغتة) .فهنا يقال إذا كان الرسول
يصرح بأن ظهور اإلمام (عجل اهلل تعاىل فرجه) بغتة فكيف يصرح الكاتب بأن ذلك يكون
بشكل تدرجيي ومقدمات رسالة .].....
ج /أورد الكاتب يف مناقشته األوىل إن السفراء األربعة هم وسطاء بني اإلمام وقواعده
الشعبية ،أي ينقلون أحكامه الشرعية واألوامر وبانتهائها غلق هذا الباب ،وهو هنا يف هذه
إىل الشيخ املفيد (رمحه اهلل) ،ولو كان الكاتب يف زمن الشيخ
املناقشة يورد رسالة اإلمام
املفيد لكذبه واستل على التكذيب بنفس االستدالل الذي استدل به يف مناقشته األوىل.
 -غيبة النعماني :ص8

.
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ِ
ث َر ُسوالً﴾( ).
ين َحتَّى نَ ْب َع َ
قال تعاىلَ ﴿ :وَما ُكنَّا ُم َع ِّذب َ

ِ
اب إِلَى أ َُّمة
وعن أيب عبد اهلل الصادق
يف تأويل هذه اآليةَ ﴿ :ولَئ ْن أَخ َّْرنَا َع ْن ُه ُم ال َْع َذ َ
 ،واألمة المعدودة عدة أهل بدر) (.)3
( :العذاب خروج القائم
ودة﴾( ،)2قال
َم ْع ُد َ
فإذا كان القائم وخروجه هو العذاب هلذه األمة فكيف يكون وقوعه بدون إنذار ،وهذا وعد
وإال فكيف
إهلي البد من وقوعه ،إذن فهنالك فرق بني الظهور والقيام .وهو قيام اإلمام
تكون الصيحة والسفياين وقتل النفس الزكية وهذه عالمات حمددة بزمن معني ،فإذا عرفنا بأن
الظهور كالساعة وهو بغتة إذن ال يعلم به إال اخلاص وهذا صحيح؛ ألن الظهور بغتة والقيام
على ذلك وكذلك على وجود ممهدين يوطئون له
معلوم ،وكما نصت أخبار أهل البيت
سلطانه.
فعن أيب جعفر

 ،قال( :البد من رحى تطحن ،فإذا قامت على قطبها وثبتت على

ساقها بعث اهلل عليها عبداً عنيفاً خامالً أصله يكون النصر معه أصهب الطويل شعورهم
أصحاب السبال) (.)4
وكذلك ورد عن عبد الكرمي ،عن ابن احلنفية ،قال( :بني خروج الراية السوداء من خراسان
وشعيب بن صاحل وخروج املهدي ،وبني أن يسلم األمر للمهدي اثنان وسبعون شهراً) (.)5
وعن احلسن عن رسول اهلل

( :أنه ذكر بالء يلقاه أهل بيته حتى يبعث اهلل راية من

المشرق سوداء ،من نصرها نصره اهلل ،ومن خذلها خذله اهلل ،حتى يأتوا رجالً اسمه
كاسمي ،فيولوه أمرهم فيؤيده اهلل وينصره) (.)6
ويف هذا كفاية لطالب احلق وما يزيد الظاملني إال خساراً.
 اإلسراء. 3 : -2هود.7 :
 -9غيبة النعماني :ص.247
 -4غيبة النعماني :ص ،272الغيبة الكبرى للشهيد الصدر :ص.3 8
 -3المالحم والفتن :الباب .79
 -7المالحم والفتن :باب  00ص . 2
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املناقشة الثالثة:
فإننا جند أنه بأمجعهم
[لو تنزلنا وقبلنا مببدأ السفارة (الرسالة) من قبل اإلمام املهدي
كانوا من أصحاب اإلمام اهلادي أو العسكري (عليهما السالم) أو أهنم اشتهروا بأمجعهم
بالفضل والورع ،ومل يكن أحد منهم ذا حال جمهول أو نسب ضائع  ...أما صاحب الدعوة
احلالية فإنه يعلن فقدان نسبه اجلد الرابع ويزعم إن هذا دليل على انتسابه لإلمام املهدي (عجل
اهلل تعاىل فرجه) وال دليل  ]....انتهى كالمه.
ج /ولرد هذه املناقشة حيسن بنا أن نطلع على رأي السيد الشهيد الصدر يف موسعته املهدوية
حيث يقول .....( :واملهدي أوالً أن يتبع سنة اإلسالم وخاصة إذا قلنا بأن املعصوم ال يرتك
كما هو الصحيح فيتعني
املستحب وال يفعل املكروه مهما أمكن والتزامنا بعصمة املهدي
أن يكون متزوج  ...مع هذا التصور وأمكن أن التصور له كل جليل أو فيه أكثر اجلبال 458
ذرية متجددة تتكاثر مبرور الزمن ولكنها جتهل باملرة بأهنا من نسل اإلمام املهدي )( ).
والذين هم من
وكذلك توجد روايات كثرية تثبت الذرية وخصوصاً روايات املهديني
كما نصت عليه أخبار أهل البيت  ،وأول هؤالء املهديني هو موجود قبل
صلب اإلمام
أوهلم وسيدهم من
 ،وأصبحت هذه الروايات بفضل السيد أمحد احلسن
ظهور اإلمام
األمور املسلمة اليت ال يستطيع أحد أن ينكرها أو مياري فيها.
أضف إىل ذلك السلب اجملمع عليه ،حبيث ليس هناك يف الساحة من هو مقطوع النسب من
الشخصيات اليت تدعي النيابة عن اإلمام أو ما شاكل.
ممكن بل ومتعني أيضاً ،وقد حتدى
إذن فانطباقها على شخص السيد أمحد احلسن
أي شخص أن يرجع نسب السيد إىل أي عشرية ،وكذلك فإن دعوته ليست
السيد أمحد
وعيسى
سنة من موسى
ببدعة من الدعوات اإلهلية السابقة .فإن للقائم
ِ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
سن َِّة اللَّ ِه تَ ْب ِديالً﴾(.)2
واألنبياء السابقني
﴿ ُسنَّةَ اللَّه في الذ َ
ين َخلَ ْوا م ْن قَ ْب ُل َولَ ْن تَج َد ل ُ
 الغيبة الكبرى :ص.72 -2األحزاب.72 :
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كان غري معروف النسب ،وكان الناس يدعونه ابناً لفرعون ،وكذلك عيسى
فإن موسى
قد اهتموه بأبشع التهم ،وهذا ال خيفى على كل متتبع .وإن احلديث الذي ننقله لك يف الرد
للعبد الذي يبعثه اهلل بأنه خامل
على املناقشة السابقة خري دليل ،فقد وصف اإلمام الباقر
األصل ،واحلر تكيفه اإلشارة.
املناقشة الرابعة ص :22 - 2
يف السفارة أنه كان يرسل السفراء بأمجعهم من
[إن السرية املشهورة لإلمام املهدي
بغداد وهي عاصمة الدولة آنذاك مبا فيها من مزايا اجيابية  ......أما صاحب الدعوة احلالية فإننا
جند إهنا تنطلق من طرف العراق .وهذا له عدة مدلوالت هي:
 خمالفاهتا للسرية املهدوية السابقة بدون أي إشعار سابق من قبل صاحب الدعوة (اإلمام).
املهدي
 -2صعوبة انتشار الدعوة وتوقعها يف البعثة اليت بدأت فيها وأكثر من مخس سنوات].
ج /ولرد هذه املناقشة الغريبة العجيبة أقول :إنه مل يرد نبأ يف سرية أهل البيت عن الرسول
عندما أوصى خالفته من بعده أكد على مناطق تبليغهم ،فلم يرد أن حدد
واإلمام علي
يف منطقة
مثالً تبليغه يف الكوفة ،واإلمام الكاظم
األدلة على إمامة اإلمام الصادق
بغداد مثالً ،وكذلك فإن اعرتاضه هذا قد طرحه اليهود على دعوة الرسول حممد  ،واهلل يعلم
حيث يضع رساالته عندما انطلقت من مكة فراجع علة بناء املدينة املنورة ،قد كان سبب بنايها
هو لغرض استقبال خامت األنبياء حممد  ،وعندما خرج كذبوه ،ومل يؤمنوا بدعوته؛ ألهنا خرجت
من مكة حبسب أهوائهم.
وما الشعار الذي تريده بعد قول أمري املؤمنني
من البصرة) ،أضف إىل ذلك إن دعوة رسول اهلل

واإلمام الصادق

( :أال إن أولهم

استمرت ثالثة عشر سنة يف مكة ومل خيرج

معه منها أكثر من سبعني نفر ،فهل يدل ذلك على تقوقع دعوة الرسول حممد  ،وكذلك
قد بدأت يف مدينة النجف
أضف إىل معلومات القارئ إن دعوة السيد أمحد احلسن
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األشرف ،وكدليل نقمه للقارئ على كذب هذا االدعاء هو إن حسينية األنصار يف البصرة قد
بنيت منذ فرتة قليلة ،ومل يكتمل بناها إىل حد اآلن.
املناقشة اخلامسة ص:22
 ،قال( :القائم يسري يسر ليقتل بذلك
[أورد الشيخ يف الغيبة ص  : 2عن أيب جعفر
أمر يف الكتاب الذي معه ,أن يسر بالقتل وال يستتيب أحداً ،ويل ملن نأيه) ،كما ورد عن
يقتل هجرن وال يستتيب أحداً ،فمن هذه الروايات ومن
املعصوم أنه قاله يف ذكر املهدي
 ،فهو يبدأ بقتل الكفار
غريها يثبت أمران ،أوالً :إن باب التوبة سوف يغلق بظهور اإلمام
واجلبابرة بعد أن جيمع أنصاره ,فإذا كان صاحب الدعوة مرسالً من قبل اإلمام فإنه يدعي
باخلروج من غيبته الكربى فإذا الحظنا إن صاحب االدعاء
بالفحوى إن اهلل قد أذن لإلمام
يدعو الناس الضالني (حبسب دعواه) إىل اهلداية ويطمع بأن يهتدوا ويهدوا فيكون بذلك منافني
للروايات.
ثانياً :إن الكتاب إنه يدعي أنه سريته أن يقوم بالسيف على أهل العراق تسعة أشهر ،موط ٍئ
خالية من أي مقاومة ،إال إن كل هذا
حبيث يسلمها لإلمام
بذلك حلضور اإلمام
اليت وردت عن املعصومني بأنه يقوم بالقتل بنفسه أو حبضوره] انتهى
خارج سرية اإلمام
كالمه.
ج /ورود هذه املناقشة يكون بعدة نقاط:
ملاذا يرسل اإلمام
بتباع صاحب الزمان

ذو النفس الزكية ،أليس لطلب النصرة والبيعة واهلداية ألمة حممد
.

أو سرية
إن احلديث الذي أورد يف مقدمة املناقشة ال ينايف سرية السيد أمحد احلسن
دعوة اإلمام يف التبليغ واإلنذار ،أما يف حال إعالن الثورة والقيام فإن اإلمام ال يستتيب أحد فال
يعطي أعدائه إال السيف وال يأخذ منهم إال السيف ،أما الدور يف التبليغ واهلداية وقد مارسوه
أهل البيت وجند إن ذلك واضح الروايات اليت وردت عنهم

مثل دعوهتم إىل إتباع اليماين
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 ،والتعارض بالعالمات ،والزحف إىل الرايات السود؛ ألن فيها نفر من أصحاب القائم،
وكذلك دعوهتم للتمسك بطالع املشرق ،وغريها كثري أضف إىل ذلك ما ورد عنهم يف سرية بعض
أنصار اإلمام والدور الذي يقومون به قبل القيام ،والرواية اليت أوردها لك خري دليل على ذلك.
فقد ورد عن أيب عبد اهلل الصادق

يف شرح بعض أحوال أصحاب القائم يف حديث

طويل حيث قال( :المحتج بكتاب اهلل على الناصب من سرخس فرجل عارف يلهمه اهلل

معرفة القرآن فال يبقى أحد من المخالفين إال حاجه به فيثبت أمرنا بكتاب اهلل) ( ).

قبل خروج
فمن هذا احلديث يتضح بصورة واضحة إن هذا الرجل يثبت أمر أهل البيت
بكتاب اهلل واملعلوم إن الكتاب الكرمي ال ميسه إال املطهرون ،فهذا الرجل منهم؛ ألن
اإلمام
علمه اهلام من اهلل ،فالبد أن يكون منصوص العصمة وليس غري املهديني منصوصي العصمة بعد
األئمة األطهار.
ادعاء السيد أمحد احلسن
أخبار صرحية من أهل البيت

بأنه يقوم بالسيف فهذا ال حيتاج إىل عناء إلثباته ،فقد ورد
من إن اليماين أو املهدي األول يقوم بالسيف مثانية أشهر،

وإليك احلديث الذي أورده الكوراين نقالً عن بشارة اإلسالم( :يخرج رجالً قبل المهدي من
أهل بيته من المشرق يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل ويقتل) (.)2
وكذلك ورد عن االمام الصادق يف قوله أليب بصري

 ...( :يا أبا محمد ليس يرى أمة

محمد فرجاً أبداً ما دام لولد بني فالن ملك حتى ينقرض ملكهم ،فإذا انقرض ملكهم ،أتاح
اهلل ألمة محمد برجل منا أهل البيت ،يشير بالتقى ،ويعمل بالهدى ،وال يأخذ في حكمه
الرشا .واهلل إني ألعرفه باسمه واسم أبيه ،ثم يأتينا الغليظ القصرة ،ذو الخال والشامتين

القائد العادل الحافظ لما استودع ،يمالها عدالً وقسطاً كما مألها الفجار جوراً وظلماً) (.)3

 بشارة اإلسالم :ص. 87 -2الممهدون  -للكوراني :ص. 0
 -9بحار األنوار :ج 32ص.278
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يف أغلب األحيان بل إن هلا
أضف إىل ذلك إن كلمة القائم ال تعين اإلمام املهدي
قال يف حديث
مصاديق أخرى وهذا ما دلت عليه أخبار أهل البيت ،فعن اإلمام علي
طويل( :إذ قام القائم بخراسان ،وغلب على أرض كوفان والملتان وجاز جزيرة بني كاوان,
وقام منا قائم بجيالن وأجابته االبر والديلمان ،ثم يقوم القائم المأمول واإلمام المجهول

.) ( )...

وكذلك ورد عن االمام الصادق

 ..( :أول قائم يقوم منا أهل البيت يحدثكم بحديث

ال تحتملونه فتخرجون عليه  ،)2( )..وقد أشار السيد الشهيد الصدر (قدس سره) يف موسوعته
إىل أن معىن (منا أهل البيت) تعين من ذرية اإلمام املوجود ،ومن املعلوم إن اإلمامة والوصاية ال
جتتمع يف أخوين من بعد احلسن فاحلسني (عليهما السالم) ،إذن الوصاية البد أن تكون من ذرية
فما بعد إال الضالل املبني.
وحسب أخبار أهل البيت
اإلمام املهدي
املناقشة السادسة ص:23

[ورد يف روايات عديدة قابلة لإلثبات التارخيي إن اإلمام (عجل اهلل تعاىل فرجه) حيثما خيرج
فإنه يبايع من قبل أصحابه مكرهاً ،فقد أخرج أبو داود يف سنته ج 2ص 423عن أم سلمة ،عن
)
النيب  ،إنه قال( :يكون اختالف عند موت خليفة  ......فيخرجونه (يعين املهدي
وهو كاره فيبايعونه بني الركن واملقام) ،حبث برفض البيعة عدة مرات .إال إن أصحابه يكرهونه يف
املرة األخرية بشكل جديد (دمائنا يف ذمتك إن مل نبايع) ،وهذا خالف سرية اليت اختذها الكاتب
يف طلب البيعة  ]...انتهى كالمه.
ج /وها هو احلق ينطق به قلمه بعد أن أعياه ،فهذه املناقشة هي ما أود إثباهتا ،فاستدالله
 ،وإذا مل
منظمني وعلى اتصال به
فيها يدل مبا ال يقبل الشك بأن أنصار اإلمام
يكونوا متصلني به فكيف ميكن هلم إكراهه على البيعة ،وقطعاً ال ميكن أن يكون الـ ( )3 3والـ
( ) 1,111العشرة آالف كلهم متصلني به فهذا خالف البيعة ،وحىت خالف الظهور األصغر
 غيبة النعماني :ص ,209بشارة اإلسالم :ص .4 -2بحار األنوار :ج 8ص.274

 .............................................. 18إصدارات أنصار اإلمام املهدي

 ،وهذه الواسطة
أو مرحلة ما قبل القيام بني الركن واملقام ،إذن فهنالك واسطة بينهم وبينه
هو (املوىل الذي يلي أمره) ،وهو (اليماين املوعود) الذي (يدعو إىل صاحبكم) أو إىل (طريق
فال ميكن مجع أكثر من صراط ،إذا قلنا باختالف
مستقيم والصراط) ،هو اإلمام املهدي
اليماين ،واملهدي األول ،واملوىل الذي يلي أمره ،بل هم واحد ال حمال.
اإلشكال الثاني ص:11 - 13
[ارتباط اسم الكاتب برواية املعصوم احتج الكاتب حبديث اإلمام أمري املؤمنني قال :مسعت
رسول اهلل يتحدث عن أصحاب املهدي ،قال :أوهلم من البصرة وآخرهم من اليمامة .وقال:
رجالن من البصرة ،وأحاديث أخرى كثرية إال إن الذي من البصرة امسه أمحد وزعمه أنه هو
(أمحد) املقصود يف الرواية  ......وما يصح على رسول اهلل جيب على غريه من شخصيات
اإلسالم على أنه ميكن تأويل تسمية أبأهنى مبعىن (أكثر األمساء محداً) وهو حممد ،والنتيجة إن
إن اإلمام (عجل اهلل تعاىل فرجه) (إن
املطلوب حسب لغة القرآن الكرمي واملعصومني
صحت الرواية) يكون حممد وليس أمحد] انتهى كالمه.
ج /ال أعلم أي لبيب خياطب ،لينظر إىل سفسطته هذه ،فهو يقول يف إشكاله وحسب ما
حكاه ومهه إن ما وجب على رسول اهلل جيب على شخصيات اإلسالم ،وأي شخصيات
اإلسالم هي أفضل من خلفاء الرسول الكرمي األئمة  ،فقد نبأ هبم النيب الكرمي
.
ومساهم واحداً واحد ،كما أخرب عن السيد أمحد احلسن
جاءنا باسم (حسني أو حيدر السجاد) ،أو أن
ولكننا مل جند مثالً إن اإلمام السجاد
جاءنا باسم أمحد الباقر مثالً ،وإن قولك هذا هلو أغرب من قول أبناء العامة
اإلمام الباقر

عندما قالوا إن قول رسول اهلل

لعلي يف يوم الغدير (من كنت مواله فهذا علي مواله )...

إهنا تعين املوالة القلبية أو احملبة وليس اخلالفة والوالية (تشاهبت قلوهبم) ،وأنا لدي إشكال وال
حيله غريه يف هذا العامل فإن مرادف اسم حممد أمحد ،ومرادف اسم علي هو حيدر بناء على أن
مسته أمه حيدر ،فما املرادف السم حسن أو جعفر أو موسى يا ترى !!!
اإلمام علي
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اإلشكال الثالث ص:18 - 11
[أوالً  -قال الكاتب( :أنا أول الثالمثائة والثالث عشر ،وأنا اليماين .واليماين من ضمن
الثالمثائة والثالث عشر ،بل هو أوهلم أصربهم ومربيهم ومنظمهم) انتهى.
وهنا يقال جبمع أحاديث األئمة املعصومني مثل حديث املروي من قبل احلاكم يف املستدرك
فسأله رجل عن
ج 2ص 369نقل عن حممد بن احلنفية ،قال :كنا عند أمري املؤمنني
املهدي (عجل اهلل تعاىل فرجه) فقال( :ذلك خيرج يف آخر الزمان إذا قال الرجل اهلل قتل فيجمع
اهلل تعاىل له قوماً قزحاً كقزح السحاب يؤلف اهلل قلوهبم .)...
 .....( :أما اليماين واخلرساين فإهنم قائدان جليشني وصاحبا رايتني)،
وعن أيب عبد اهلل
وقد ورد يف الروايات أهنما يقدمان إىل اإلمام (عجل اهلل تعاىل فرجه) وهو يف الكوفة جبيشيهما
بعد يشيع
كفرسي رهان حبسب تعبري املعصوم .وهذا يعين أكيد أهنما يصالن إىل اإلمام
خربه ويسيطر على منطقة معتد هبا كالعراق ليصدق قدومهما إليه فتكون النتيجة أهنما منذ
توجههما إىل اإلمام عارفني حبقيقته وهذه املعرفة بأحد االحتمالني مها:
أن يكون لديهما ملكات عرفانية عالية ،أن يكون قدومهما بعد ذياع خرب اإلمام يف كل
األقاليم بسيطرته على العراق  ...ومن كل هذا يتضح جبالء أن اليماين واخلراساين كالمها ليسا من
عدة  ،3 3فاالدعاء باحتادمها خمالف للعقل والنقل أكيد.
ثانياً :أورد الكاتب يف أحد إصداراته حديثاً من اليماين مؤداه( :إن رايته راية هدى وهو
يهدي إىل صراط مستقيم من التوى على رايته فهو من أهل النار) ،واستدل بقوله يهدي إىل
صراط مستقيم بأنه معصوم .وهنا يقال إن الكاتب مل يصرح بنوع العصمة اليت ميلكها ولعله
يقصد العصمة األولية إذ ال معىن  ....إن كلمة (صراط مستقيماً) جاءت نكرة فيكون معناها أنه
يسري على صراط مستقيم ويف
يهدي إىل طريق حق ،وطرق احلق كثرية .فقد كان موسى
يسري على صراط مستقيم مع أهنما كانا خمتلفني كلياً ،أما الصراط
نفس الوقت كان اخلضر
)  ]......انتهى كالمه.
املستقيم (علي
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ج /وردت روايات كثرية حتث بل توجب نصرة وإتباع اليماين ،فعن الباقر

( :وليس في

الرايات راية أهدى من راية اليماني ،هي راية هدى؛ ألنه يدعو إلى صاحبكم .فإذا خرج
اليماني حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم ،وإذا خرج اليماني فانهض إليه فأن رايته
أهدى راية ،وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو
إلى الحق وإلى طريق مستقيم) ( ).

من هذا احلديث يظهر أن اليماين صاحب والية إهلية ،فال يكون شخص حجة على الناس
إال إذا كان من خلفاء اهلل يف أرضه ،وهم األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني .حبيث إن إعراضهم
عنه يدخلهم جهنم وإن صاموا وصلوا .وكما يدعو إىل احلق وصراط مستقيم مل تكن نكرة بل
تعليل حلرمة االلتواء ،وتأكيد على هدى رأيته.
فهو يدعو إىل احلق به وتفصيالً فلو دعى إىل احلق يف أمر ومل يدعو إليه يف أمر آخر ال يقول
( :ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه  )....وبالتايل يوجه الناس إىل إتباعه .والقاعدة
عنه املعصوم
العقائدية اليت تقرها احلوزات العلمية تقول أنه ال يصح األمر بإتباع غري املعصوم ،وإال لكان األمر
التباع من خيطئ ويعصي لورود اخلطأ واملعصية من غري املعصوم
هو توجيه أهل البيت
وبالتايل يكون األمر بإتباع غري املعصوم أمر باملعصية ،وهذا باطل قطعاً  ...ال يوجد صاحب
إال املهديني االثين عشر .
والية إهلية بعد األئمة
 ،وهو املهدي األول حسب وصية
أضف إىل ذلك وجود حجة قبل قيام اإلمام املهدي
رسول اهلل بأنه أول املؤمنني ،من هذا يتضح أن اليماين هو املهدي األول وهو املوىل الذي
كان معه أو ويل البيعة وخيرج قبله من أهل بيته فال تنايف يف الروايات ،وكذلك فإن الـ ()3 3
هم خرية الناس فكيف يتخلفون وال ينصرون اليماين قبل قيام اإلمام
أنصار اإلمام املهدي
بني الركن واملقام ،وال يطيعون أوامر املعصومني بإتباعه ؟ إذن فهو أمريهم كما
املهدي
صرحت بذلك عدة مضامني من الروايات.
وإليك بعض هذه الروايات:
 -غيبة النعماني :ص.274
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يصف جيش الغضب وهم ( ..( :)3 3أولئك يأتون في آخر

عن أمري املؤمنني

الزمان قزع كقزع الخريف ،والرجل والرجالن والثالثة ،من كل قبيلة حتى يبلغ تسعة ،أما
واهلل إني ألعرف أميرهم واسمه ،ومناخ ركابهم .مث هنض وهو يقول :باقراً باقراً باقراً .مث قال
 :ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث بقراً) ( ).

فإذا ربط اإلنسان هذا احلديث مع حديث سابق ذكرناه لك عزيزي القارئ جتد إن هذا
وهو الذي يلهمه اهلل معرفة القرآن؛ ألن الذي يراد
الرجل هو الذي يشري إليه اإلمام الباقر
باحلديث العلم اإلهلي وهو القرآن وسنة الرسول .
ويف احلديث اآلخر قال( :أمير الغضب ليس من ذي وال ذهو ،ولكنه خليفة يماني) (.)2
قال الوليد ويف علم كعب أنه مياين قرشي وأنه أمري الغضب أي إن معىن مياين سيد قريش.
أما قولك( :أهنما يقدمان إىل الكوفة كفرسي رهان) (.)3
وعن أيب جعفر

( :يخرج شاب بكفه اليمنى خال ويأتي من خراسان برايات سود

بين يديه شعيب بن صالح يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم) (.)4
وكذلك عن أيب جعفر

( :تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة

فإذا ظهر المهدي بمكة بعثت إليه بالبيعة) (.)5

إىل العراق ،أما
وهذا يدل على حترير الكوفة من سلطة السفياين يكون بدخول اإلمام
ما نقله من إن اليماين واخلراساين يستبقان كفرسي رهان فدقق ،فإن الرواية قالت خيل اليماين
واخلراساين ،فهنالك فرق بني خيل اليماين واليماين .وهم بالتأكيد قوم يؤمنون باليماين بعد فتحه
الكوفة أو هم قوم قد آمنوا به قبل ذلك ،ولكن تأخروا عن نصرته فيأتون نادمني مسرعني لبيعته
الذي يبايع من قبل اخلراساين ،وخيل اليماين ليس هو اإلمام
 .وكذلك فإن املهدي
 غيبة النعماني :ص.923 -2المالحم والفتن  -البن طاووس :ص.88
 -9المالحم والفتن :ص.24
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حممد بن احلسن العسكري

 ،بل هو املهدي األول ،وخري دليل على ذلك قول املعصوم

( :إذا ظهر السفياني اختفى المهدي) ( ).

واإلمام يقوم مبكة بعد ظهور السفياين وسيطرته على العراق ،وهذا واضح لكل صاحب
بصرية ،وكذلك قول اإلمام زين العابدين

( :كأني بصاحبكم عال فوق نجفكم بظهر

كوفان معه أنصار أبيه تحت راية رسول اهلل
أهلكهم اهلل

) (.)2

قد نشرها فال يهوي بها إلى قوم إال

 ،وكذلك قول الكاتب
أما احتاد اخلراساين واليماين فهذا مل يقل به السيد أمحد احلسن
اجملهول ( )3بأن هنالك اختالف كلي بني موسى واخلضر (عليهما السالم) ،وإن لكل واحد منهم
صراط حمدد ،فأقول لك بأنه ال اختالف بينهما وصراطهم واحد وهذا ما ثبت من قبل روايات
 ،ولكن االختالف يف مقدار العلم ومشوله ،وخري دليل على ذلك املقولة املشهورة
أهل البيت
لو علم أبا ذر ما يف قلب سلمان لقتله ،وسلمان وأبا ذر عليهما الرمحة مها على هنج واحد،
والثابتني على بيعته ،ولكن هذا
وطريق واحد .وهم من خرية أصحاب اإلمام أمري املؤمنني
االختالف ٍ
متأت من إن احلقائق اليت يعرفها سلمان (رمحه اهلل) جيهل بعضها أبا ذر عليه الرمحة،
ولو علم بذلك العتقد أن هذا هو شرك من سلمان أو غلو.
 ،فهذا إن
وإين ألعجب من قوله بأن اليماين واخلراساين يظهران بعد قيام اإلمام املهدي
لتواتر الروايات
دل على شيء فهو دال على جهل الكاتب بأوضح روايات أهل البيت
الصحيحة يف هذا اجملال واليت تنص على إن اليماين واخلراساين والسفياين من عالمات القائم
 ،بل ويقومون قبله خبمسة عشر شهراً ويف رجب يف يوم واحد ويف شهر واحد ويف سنة
واحدة.
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الكتيب ،وإن كان ال يحتوي على معلومات جيدة.
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فعن أيب عبد اهلل

أنه قال( :السفياني من المحتوم) ( ).

بقي أن أقول له إن احلق واحد وحجة اهلل واحدة .والصراط صراطان :الصراط املستقيم،
وصراط اجلحيم ،وليس هنالك ثالث وال رابع.
وأخرياً أقول له :واهلل يشهد بأن هذا الرد ما هو إال غيض من فيض مما رزقنا اهلل من علم
 ،ولو أراد التفصيل بإجابيت عليه لتوسعت أكثر من ذلك ولكين
القائم السيد أمحد احلسن
أعلم بأنه ليس بطالب للحقيقة وإمنا هو جمادل ،والذين يستنصرهم ويستنصرونه يعرفونه جيداً
ال يرحم،
ومواقفه معلومة وال أريد أن أقول كل ما لدي .فليستغفر اهلل ربه فإن سيف القائم
ودولة احلق آتية ال حمال إن شاء اهلل ،وعندها خيسر املبطلون.
وسالم على املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون
ٌ
والسالم على خري خلقه حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً.
أبو نور
أنصار اإلمام املهدي
(مكن اهلل له يف األرض)
مدينة عفك
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