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اإلهداء
إىل سيد املوحدين ويعسوب الدين وإمام املتقني ..
واحلق اليقني والنور املبني ..
أسد اهلل الغالب  ..اإلمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصالة والسالم ..
أهدي هذا اجلهد القليل املتواضع بني يدك يا موالي راجياً قبوله من عبدك احلقري املقصر
حبقكم وبالدفاع عن ابنك الشريد الطريد املظلوم إمامي وسيدي وموالي أمحد احلسن عليه
أفضل الصالة والسالم.

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما
كثريا.
اط ْلْإِنْْالب ِ
ِ
اط َْلْ َكا َْنْ َزُهوقاْ﴾( ).
َ
قال تعاىلَ ﴿ :وقُلْْ َجاءْال َحقْْ َوَزَه َْقْالبَ ُ
احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ،احلمد هلل الذي عرفنا بالنور
املبني واحلق اليقني حججه صلوات اهلل عليهم أمجعني ،احلمد هلل كما يستحق محدا كثريا،
احلمد هلل الذي جعلنا نتصدى لدحض الباطل والدفاع عن حجج اهلل وخلفائه يف أرضه ،نسأل
اهلل أن يأخذ بأيدينا.
حبول اهلل وقوته ،بعد ما اطلعت على أحد الكتب املنشورة يف موقع مدعي املرجعية حممود
الصرخي والذي يتصور أتباعه أنه رد على أدلة الدعوة اليمانية املباركة ،وهم يفتخرون به ،قمت
بسحب الكتاب واطلعت عليه ،ولكين مل أجد ردا بآية أو رواية على هذه الدعوة ،بل جمرد
سفسطة وكالم فارغ ناشئ من عقوهلم الناقصة وآرائهم الباطلة ،متاما كما قال اإلمام زين
العابدين

( :إنْْدينْاهللْالْيصابْبالعقولْالناقصةْواآلراءْالباطلة).

ومع كل األسف وحنن نتحسر على هؤالء املنخدعني الذين تركوا طريق اهلداية واحلق؛
يقول:
ومتسكوا بالرجال وبأقوال الرجال رغم أن اإلمام الصادق
حممدا وآل حممد

(من ْأخذ ْدينه ْمن ْأفواه ْالرجال ْزلته ْالرجالْ ،ومن ْأخذ ْدينه ْمن ْالكتاب ْوالعترةْزالتْ
الجبال ْولم ْيزل) ،فنحمد اهلل سبحانه وتعاىل الذي جعلنا متمسكني بالثقلني ومها القرآن
والعرتة الطاهرة عليهم أفضل الصالة والسالم.
فمن هذا املنطلق نقول لكم أيها الناس :إن اإلمام أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام
أحكم عليكم األمر وجاءكم مبا جاءت به األنبياء واملرسلون
املهدي واليماين املوعود
 -اإلسراء.1 :
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واألئمة عليهم أفضل الصالة وأمت التسليم ،وأدلته موافقة للقرآن وروايات آل حممد  ،لذلك
نتمىن من املخالفني الذين يريدون أن يردوا على هذه الدعوة اليمانية املباركة أن يكون ردهم إما
بآية أو رواية ،وهذا مل يتحقق أبدا ونتحداهم بذلك ،كما أن ردهم كرد األمم السالفة على
أنبيائهم.
واحلمد هلل وحده وحده وحده.
الشيخ علي اإلبراهيمي

واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما
الوقفة األوىل:
قال املدعو (الركايب) يف مقدمته( :املدعوا أمحد إمساعيل كاطع مدعي العصمة الكاذبة
والدعوة الباطلة املشوهة الذي أراد حرف الناس عن جادة الصواب).
يردْعليه:
ال تتخذ يا ركايب طريقة جدك ابن العاص وختتار هنج املفلسني عرب كيل التهم والتهجم
على اآلخرين ،فالذي يقطع على بطالن شخص البد أن يكون عنده دليل يستند إليه من
القرآن والعرتة ،وسبحان اهلل كتاب هذا التافه حىت مل يتطرق بالذكر لرواية أو آية تدحض أدلة
الدعوة اليمانية املباركة ،واكتفى بطرح شبهات ،وهذا هو منهج إبليس (لعنه اهلل) عندما أمره
اهلل سبحانه وتعاىل أن يسجد آلدم فأىب وقال برأيه (أنا خري منه) ،ومل يستند إىل دليل من اهلل
سبحانه وتعاىل بأنه خري من آدم ،جمرد عقله ورأيه قال له أنت خري منه.
فاإلمام أمحد احلسن
أدلة اإلمام أمحد احلسن
الصالة والسالم.

جاءكم مبا جاءت به أنبياء اهلل ورسله وأوصياؤه ،فالذي يرد على
هو قطعا يرد على أدلة األنبياء واملرسلني واألوصياء عليهم أفضل

ببدعة ،هل جاءكم بدليل مل
وأنا أسألك يا (ركايب) :هل جاءكم اإلمام أمحد احلسن
يأت به نيب من أنبياء اهلل ورسله وأوصياؤه ،أم جاء موافقا متاما ملا جاءت به خلفاء اهلل يف
أرضه ؟! اذن ،عليك أن تقدم الدليل القاطع من القرآن والعرتة الطاهرة بأن اإلمام أمحد احلسن
.
غري مرسل من قبل اإلمام املهدي
مث أمر آخر :أال تستحون عندما تنادون وتسمون جد اإلمام أمحد احلسن بأن امسه
(كاطع) ،من أين لكم الدليل على ذلك ،هل قدمت أنت يا (ركايب) دليال يف كتابك على أن
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جده امسه (كاطع) ؟!! ولكن إذا كنت ال تستحي فاصنع ما تشاء ،وهذا هو ديدنكم الكذب
على ذقون الناس البسطاء وخداعهم بشيطنتكم وعقولكم العفنة بأن هذه الدعوة باطلة.
مث قولك( :حرف الناس عن جادة الصواب).
مثال ؟ أم قال هلم اقطعوا
قال للناس تربئوا من آل حممد
هل اإلمام أمحد احلسن
الصالة ؟ أم منع عليهم احلج وغريها من األمور اليت أوجبها اهلل وخلفاؤه على الناس ؟؟!!!
 ،ولكن أنتم من الشيطان (يا ركايب)،
ملاذا هذا العناد والتكرب واخلبث على آل حممد
لو كنتم من اهلل لسمعتم كلمات اهلل ،هذا هو ديدن جنود إبليس وأنت اآلن أصبحت جنديا
حتت أمرة إبليس اللعني .واحلمد هلل الذي فضحكم يوم بعد يوم على رؤوس األشهاد.
***
الوقفة الثانية:
يقول املدعو (الركايب)( :صاحب الدعوة املزعومة املدعو أمحد إمساعيل كاطع أدعى أنه
املصداق الذي ينطبق على اليماين املوعود ،وكل ما ادعاه من هذه الناحية هو جمرد أكذوبة
وافرتى وطرح على الناس املغرر هبم ،فنقول هلذا الشخص وبكل وضوح إن املصداق الذي
ادعيته أي اليماين املوعود من املمكن أن يدعيه ويتبناه شخص آخر غريك ألن كل دعوة بدون
دليل باطلة وما ادعيته ال دليل عليه فأصبح مدعاك واضح البطالن وال دليل عليه).
يردْعليهْ:
أنت يا (ركايب) غري مطلع على أدلة الدعوة اليمانية املباركة ،والعجب كل العجب إنكم
مل يأت بدليل.
تنادون وتصرخون بأن اإلمام أمحد احلسن
نعم ،كل دعوة بدون دليل باطلة هذا كالم صحيح ،ولكن دعوة اإلمام أمحد احلسن
حمكمة باألدلة اليت جاء هبا اإلمام أمحد احلسن عليه وسوف يأيت التفصيل بأدلة الدعوة بعد
الرد على الشبهات اليت طرحتها يف كتابك.
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أما قولك( :إن املصداق الذي ادعيته أي اليماين املوعود من املمكن أن يدعيه ويتبناه
شخص آخر غريك) هذه هي مصيبتكم ،وهذا هو السؤال الذي أوجهه لك يا (ركايب)
ولصاحبك الصرخي وأحتداكم أن جتيبوا على هذا السؤال جبواب علمي نابع من دليل شرعي
من الثقلني ،لو جاء ثالث أشخاص كل يدعي أنه اليماين املوعود ،فكيف تعرف ومتيز اليماين
الذي واعدنا به آل حممد وأمرنا بنصرته وبيعته وأنه أهدى الرايات يف عصر الظهور املقدس ؟؟؟
مل يقدم دليال على أنه اليماين فكالم غري صحيح،
أما قولك بأن اإلمام أمحد احلسن
بل قدم عشرات األدلة من الثقلني أنه اليماين املوعود.
عن اإلمام الباقر

 ...( :خروجْالسفيانيْواليمانيْوالخراسانيْفيْسنةْواحدةْ،فيْ

شهر ْواحدْ ،في ْيوم ْواحدْ ،نظام ْكنظام ْالخرز ْيتبع ْبعضه ْبعضاْْ ،فيكون ْالبأس ْمن ْكلْ
وجهْ ،ويل ْلمن ْناواهمْ ،وليس ْفي ْالرايات ْراية ْأهدى ْمن ْراية ْاليمانيْ ،هي ْراية ْهدى؛ْ
ألنه ْيدعو ْإلى ْصاحبكمْ ،فإذا ْخرج ْاليماني ْحرم ْبيع ْالسالح ْعلى ْالناس ْوكل ْمسلمْ،
وإذاْخرجْاليمانيْفانهضْإليهْفإنْرايتهْرايةْهدىْ،والْيحلْلمسلمْأنْيلتويْعليهْ،فمنْ

فعلْذلكْفهوْمنْأهلْالنار؛ْألنهْيدعوْإلىْالحقْوإلىْطريقْمستقيم.) ( )...
يقول السيد أمحد احلسن

:

[ ..أوال( :ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار) :وهذا يعين أن
اليماين صاحب والية إهلية ،فال يكون شخص حجة على الناس حبيث إن إعراضهم عنه
يدخلهم جهنم وإن صلوا وصاموا إال إذا كان من خلفاء اهلل يف أرضه وهم أصحاب الوالية
اإلهلية من األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني.
ثانيا( :أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم) :والدعوة إىل احلق والطريق املستقيم أو
الصراط املستقيم تعين أن هذا الشخص ال خيطأ فيُدخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق
أي إنه معصوم منصوص العصمة ،وهبذا املعىن يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حتديد
 -الغيبة للشيخ النعماني ص 462
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شخصية اليماين ،أما افرتاض أي معىن آخر هلذا الكالم (يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم)
بال فائدة فال يكون قيدا وال حدا لشخصية اليماين
فإنه جيعل هذا الكالم منهم
من ذلك.
وحاشاهم
النتيجة مما تقدم يف أوال وثانيا :إن اليماين حجة من حجج اهلل يف أرضه ومعصوم منصوص
العصمة ،وقد ثبت بالروايات املتواترة والنصوص القطعية الداللة أن احلجج بعد الرسول حممد
وبعدهم املهديني اإلثين عشر وال حجة هلل يف األرض معصوم
هم األئمة اإلثين عشر
غريهم وهبم متام النعمة وكمال الدين وختم رساالت السماء.
واإلثىن عشر مهديا،
أحد عشر إماما وبقي اإلمام املهدي
وقد مضى منهم
فالبد أن يكون اليماين أول املهديني؛ ألن األحد عشر
واليماين يدعو إىل اإلمام املهدي
ض َها ْ ِمنْ ْبَعضْ ْ َوالل ْهُ ْ َس ِميعْ ْ َعلِيمْ﴾( ) ،ويأتون متأخرين
مهديا بعده هم من ولده ﴿ذُ ِّريةْ ْبَع ُ
بل هم يف دولة العدل اإلهلي ،والثابت أن أول املهديني هو
عن زمن ظهور اإلمام املهدي
يف بداية
وهو أول املؤمنني باإلمام املهدي
املوجود يف زمن ظهور اإلمام املهدي
ظهوره وحتركه لتهيئة القاعدة للقيام كما ورد يف وصية رسول اهلل  .ومن هنا ينحصر شخص
اليماين باملهدي األول من اإلثين عشر مهديا.
امسه وصفاته ومسكنه بالتفصيل ،فامسه أمحد
واملهدي األول بينت روايات أهل البيت
وكنيته عبد اهلل أي إسرائيل ،أي إن الناس يقولون عنه إسرائيلي قهرا عليهم ورغم أنوفهم ،وقال
رسول اهلل ( :امسي أمحد وأنا عبد اهلل امسي إسرائيل فما أمره فقد أمرين وما عناه فقد
عناين)( ).
واملهدي األول هو أول الثالث مائة وثالثة عشر ،وهو من البصرة ،ويف خده األمين أثر،
 ،ويف ظهره ختم النبوة ،وفيه وصية
ويف رأسه حزاز ،وجسمه كجسم موسى بن عمران
رسول اهلل  ،وهو أعلم اخللق بعد األئمة بالقرآن والتوراة واإلجنيل ،وعند أول ظهوره يكون
 آل عمران.42 : -4تفسير العياشي :ج ص ،22البرهان :ج ص ،59بحار األنوار :ج 7ص. 71
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شابا ،قال رسول اهلل  ..( :مث ذكر شابا فقال :إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة
يف كتاب املتشاهبات ( ).
املهدي)( ) ]...انتهى ،وللمزيد راجع متام قوله
عن أيب عبد اهلل

 ،عن آبائه ،عن أمري املؤمنني

الليلة ْالتي ْكانت ْفيها ْوفاته ْلعلي ْ

 ،قال( :قالْرسولْاهللْ ْفيْ

ْ :يا ْأبا ْالحسنْ ،احضر ْصحيفة ْودواةْ ،فأملىْ

رسولْاهللْ ْوصيتهْحتىْانتهىْإلىْهذاْالموضعْ،فقالْ:ياْعليْ،إنهْسيكونْبعديْإثناْ
عشر ْإماماْ ْومن ْبعدهم ْإثنا ْعشر ْمهدياْْ ،فأنت ْيا ْعلي ْأول ْاإلثني ْعشر ْإمام ،وساق
احلديث إىل أن قال :وليسلمهاْالحسنْ

ْإلىْابنهْمْحْمْدْالمستحفظْمنْآلْمحمدْ

ْفذلك ْإثنا ْعشر ْإماماْْ ،ثم ْيكون ْمن ْبعده ْإثنا ْعشر ْمهدياْْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاةْ
فليسلمها ْإلى ْابنه ْأول ْالمهديينْ ،له ْثالثة ْأسامي ْاسم ْكاسمي ْواسم ْأبي ْوهو ْعبد ْاهللْ

ْوأحمدْواالسمْالثالثْالمهديْ،وهوْأولْالمؤمنين) ( ).

أحكموا القضية ،فتدبروا واعقلوا
فكيف اآلن ممكن أن يدعيه شخص آخر وآل حممد
يا أويل اللباب ،وهذا هو رسول من إمامكم املهدي حممد بن احلسن العسكري فال ترفعوا
سيوفكم بوجه إمامكم وابن إمامكم املهدي عليه أفضل الصالة والسالم.
***
الوقفة الثالثة:
يقول املدعو (الركايب)( :ال يوجد أي دليل يثبت لنا أنه أي اليماين من املعصومني علما أن
العصمة اختصت فقط وفقط باألنبياء واألئمة املعصومني وأمهم الزهراء (سالم اهلل عليهم
أمجعني) وال يوجد معصوم بعدهم على اإلطالق).
يردْعليه:

 بشارة اإلسالم :ص.43 -4المتشابهات ،السيد احمد الحسن :ج 2سؤال رقم (.) 22
 -4بحار األنوار :ج 94ص ، 27الغيبة للطوسي :ص ، 93غاية المرام :ج 4ص .42
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هذا الكالم نابع عن جهل مركب ،وقلة اطالع على كالم الطاهرين بانشغالكم بكالم
 ،وكل
أرسطو وأفالطون وغريهم ،واهلل وتاهلل أصبحتم فريسة ألقالم أنصار اإلمام املهدي
كلمة وكل حرف تكتبونه سوف تندمون عليه إن شاء اهلل ،وسوف نعلمك يا ركايب ونعطيك
كالم آل حممد عليهم أفضل الصالة والسالم عسى أن ينفعك وأن تقبل كالمهم .
 عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد ،عن أبيه الباقر ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين،عن أبيه احلسني الزكي الشهيد ،عن أبيه أمري املؤمنني
الليلة ْالتي ْكانت ْفيها ْوفاته ْلعلي ْ

 ،قال( :قال ْرسول ْاهلل ْ

ْفيْ

ْ :يا ْأبا ْالحسنْ ،أحضر ْصحيفة ْودواةْ ،فأمالْ

رسولْاهللْ ْوصيتهْحتىْانتهىْإلىْهذاْالموضعْ،فقالْ:ياْعليْ،إنهْسيكونْبعديْإثناْ
عشر ْإماماْ ْومن ْبعدهم ْإثنا ْعشر ْمهدياْْ ،فأنت ْيا ْعلي ْأول ْاإلثني ْعشر ْإمامْ ،سماك ْاهللْ

تعالى ْفي ْسمائه ْعلياْ ْالمرتضى ْوأمير ْالمؤمنين ْوالصديق ْاألكبر ْوالفاروق ْاألعظمْ
والمأمون ْوالمهديْ ،فال ْتصح ْهذه ْاألسماء ْألحد ْغيركْ .يا ْعليْ ،أنت ْوصيي ْعلى ْأهلْ
بيتي ْحيهم ْوميتهم ْوعلى ْنسائي ْفمن ْثبتها ْلقيتني ْغداًْ ْومن ْطلقتها ْفأنا ْبرئ ْمنها ْلمْ
ترنيْولمْأرهاْفيْعرصةْالقيامةْ،وأنتْخليفتيْعلىْأمتيْمنْبعديْ،فإذاْحضرتكْالوفاةْ
فسلمها ْإلى ْابني ْالحسن ْالبر ْالوصولْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاة ْفليسلمها ْإلى ْابني ْالحسينْ
الشهيد ْالزكي ْالمقتولْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاة ْفليسلمها ْإلى ْابنه ْسيد ْالعابدين ْذي ْالثفناتْ
عليْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاة ْفليسلمها ْإلى ْابنه ْمحمد ْالباقرْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاة ْفليسلمهاْ
إلى ْابنه ْجعفر ْالصادقْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاة ْفليسلمها ْإلى ْابنه ْموسى ْالكاظمْ ،فإذاْ
حضرتهْالوفاةْفليسلمهاْإلىْابنهْعليْالرضاْ،فإذاْحضرتهْالوفاةْفليسلمهاْإلىْابنهْمحمدْ
الثقة ْالتقيْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاة ْفليسلمها ْإلى ْابنه ْعلي ْالناصحْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاةْ
فليسلمها ْإلى ْابنه ْالحسن ْالفاضلْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاة ْفليسلمها ْإلى ْابنه ْمحمدْ
المستحفظْمنْآلْمحمدْ،فذلكْإثناْعشرْإماماْْْ.
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ثم ْيكون ْمن ْبعده ْإثنا ْعشر ْمهدياْْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاة ْفليسلمها ْإلى ْابنه ْأولْ

المقربين ْ(المهديين)ْ ،له ْثالثة ْأسامي ْاسم ْكاسمي ْ ْواسم ْأبي ْوهو ْعبد ْاهلل ْوأحمدْ،
واالسمْالثالثْالمهديْ،وهوْأولْالمؤمنين) ( ).

إذن ما هي
أخربين يا (ركايب) ،إذا حصرت العصمة فقط باألنبياء واألئمة والزهراء
؟؟ وهل
 ،وما هي احلكمة من أن حيكموا بعد أبيهم اإلمام املهدي
وظيفة املهديني
اهلل سبحانه وتعاىل ينصب حجة على هذه األرض غري معصوم ؟ وهل يأمر اهلل سبحانه وتعاىل
بإطاعة شخص غري منصب من قبله وغري معصوم ؟؟؟ فمن أين أتيت بكلمة (فقط وفقط)،
 ،ملاذا
؟! أال ختافون آل حممد
أال ختافون اهلل سبحانه وتعاىل ،أال ختافون حممد
حترفون الكلم عن موضعه ؟! وهذا الكالم يدل على أنك ال تعرف معىن العصمة من آل حممد
 ،وعلى كل حال سوف نعلمك وخنربك بذلك عن طريق أهل البيت .
عن علي بن احلسني (عليهما السالم) ،قال( :اإلمام ْمنا ْال ْيكون ْإال ْمعصوماْْ ،وليستْ

العصمةْفيْظاهرْالخلقةْفيعرفْبهاْولذلكْالْيكونْإالْمنصوصاْ) ( ).

حدثنا حسني األشقر ،قال( :قلت هلشام بن احلكم :ما معىن قولكم" :إن اإلمام ال يكون
عن ذلك ،فقال :المعصوم ْهو ْالممتنع ْباهللْ
إال معصوما" ؟ فقال :سألت أبا عبد اهلل
ي ْإِلَى ْ ِ
من ْجميع ْمحارم ْاهللْ ،وقال ْاهلل ْتبارك ْوتعالى﴿ :ومن ْي عتَ ِ
ص َراطْْ
صم ْبِالل ِْه ْفَ َقدْ ْ ُه ِد َْ
ََ َ
مستَ ِقيمْ﴾( )) ( ).
قال :حدثين موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن علي ،عن أبيه
علي بن احلسني

 ،قال( :اإلمام ْمنا ْال ْيكون ْإال ْمعصوماْْ ،وليست ْالعصمة ْفي ْظاهرْ

الخلقة ْفيعرف ْبها ْولذلك ْال ْيكون ْإال ْمنصوصاْ .فقيل له :يا ابن رسول اهلل ،فما معىن
املعصوم ؟ فقال :هوْالمعتصمْبحبلْاهللْ،وحبلْاهللْهوْالقرآنْالْيفترقانْإلىْيومْالقيامةْ،
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واإلمامْيهدي ْإلى ْالقرآن ْوالقرآن ْيهدي ْإلى ْاإلمامْ ،وذلك ْقول ْاهلل﴿ :إِنْ ْ َه َذا ْال ُقرآ َْنْ
يِه ِديْلِلتِيْ ِه َْيْأَق َوُْم﴾( )) ( ).
[ :العصمة هي :االعتصام باهلل عن حمارم اهلل ،وهلا جهة من
يقول السيد أمحد احلسن
العبد هي اإلخالص ،وجهة من الرب سبحانه وهي التوفيق .فكل إنسان  -واحلال هذه -
هو مقدار إخالصهم ،فهم قد وصلوا
مودع يف فطرته قابلية العصمة ،وما ميتاز به احلجج
باإلخالص هلل سبحانه وتعاىل إىل درجة أن يكون التوفيق النازل عليهم وهلم حصنا حيصنهم
عن حمارم اهلل .وأيضا احلجج ميتازون أن من يعرف احلقائق ومآل كل إنسان وما يصري إليه قد
نص على عصمتهم وأوجب إتباعهم؛ ألهنم ال يدخلون الناس يف ضالل وال خيرجوهنم من
هدى] ( ).
أيضا من كتاب حبار األنوار يف اهلامش :السيد املرتضى (رمحه اهلل) قال تعليقا على رواية
( ...القائم والقوام من بعده  ،)...قال( :إنا النقطع بزوال التكليف عند موت املهدي
بل جيوز أن يبقى بعده أئمة يقومون حبفظ الدين ومصاحل أهله وال خيرجنا ذلك عن التسمية
باإلثين عشري؛ ألنا كلفنا أن نعلم إمامتهم ،وقد بينا ذلك بيانا شافيا فانفردنا بذلك عن
غرينا) ( ).
والسيد املرتضى (رمحه اهلل) من أكابر علمائنا املتقدمني ويكيفه فخرا أنه تلميذ الشيخ املفيد
(رمحه اهلل) وكل الشيعة تشهد له بالعلم والفضل ،فأشار هذا العامل اجلليل إىل أن املهديني
حجج وإهنم أئمة صلوات اهلل عليهم أمجعني وحنن مأمورين بطاعتهم كما عرب السيد (رمحه
) ،فحجج هلل وخلفاء هلل
اهلل) بقوله (إنا النقطع بزوال التكليف عند موت املهدي
يف مصادر الشيعة املعتربة وهذا ما يعرفه
معصومني كما أشارت الروايات الواردة عنهم
مجيع العلماء وتبني لنا هنا من قول السيد املرتضى رمحه اهلل بأن املهديني عليهم أفضل الصالة
والسالم بأهنم حجج أي معصومني مفرتضي الطاعة كما أشار السيد (رمحه اهلل).
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والفقهاء رمحهم
وأهل البيت
وأنت يا (ركايب) خالفت القرآن الكرمي ورسول اهلل
اهلل بادعائك أن املعصومني فقط األنبياء واألئمة عليهم أفضل الصالة والسالم ،فتدبر الكالم
قبل نطقه أيها (الركايب) ،وهذه اإلشكاالت أكل عليها النقاش وشرب ،وأنتم اآلن تأتون
وتناقشون ،فقبل أن تطرح الشبهات اذهب إىل مواقعنا وأقرأ كتب اإلمام أمحد احلسن
وكتب أنصاره بتمعن وال تركب ما ركبه أجدادكم ابن العاص ومعاوية وغريهم ضد منهج أهل
البيت عليهم أفضل الصالة والسالم.
***
الوقفة الرابعة:
يقول (الركايب)( :حيث يقول املدعي" :إن اليماين من خلفاء اهلل على أرضه".
نقول :كما يدعو القرآن الكرمي إىل اعتماد الدليل والربهان العلمي وليس اخلياالت
واألحالم واملنامات ،قال تعاىل( :قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني) ،فهل يصح أن يكونا
خليفتان يف نفس الوقت على األرض ؟؟؟؟؟
نقول وبكل تأكيد ال يصح ذلك ألن اإلمام احلسن واإلمام احلسني (عليهما السالم)
هل تسلمت اخلالفة هلا معا
كالمها معصومان ولكن بعد استشهاد أبيهما أمري املؤمنني
 ،وهذا دليل على أن اخلليفة واحد يف زمنه ،هذا بالنسبة إىل إمامني
أو لألمام احلسن
معصومني فكيف إذا كان أحدهم معصوم واآلخر غري معصوم ،فهل أن اخلالفة تعطى هلما معا
أم تعطى لإلمام املعصوم مفرتض الطاعة ،ففي حالة ظهور اليماين املوعود فإن اإلمام املهدي
(عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف) موجود وهو خليفة اهلل على أرضه وال يوجد خليفة يف زمنه
هذا حالة ظهوره املقدس بعد انتهاء الغيبة ،أما يف حال وجود الغيبة وعدم انتهاءها فإن اخلالفة
اإلهلية تكون بيد من ينوب عنه وهو املرجع األعلم على اإلطالق فهو الذي يكون خليفة اهلل
يف أرضه).
ْويردْعليه:
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احلمد هلل الذي جعلنا نؤمن مبلكوت السماوات وجعل أعداءنا ينكرون ملكوت السماوات
حيث استهزئوا
ويؤمنون بالشيطان ،فمثلك يا (ركايب) مثل املأل يف زمن نيب اهلل يوسف

اثْأَحالَمْْ َوَماْنَح ُْنْ
بالرؤيا وقالوا عنها كما أخربنا اهلل تعاىل يف حمكم كتابه العزيز﴿ :قَالُواْْأَضغَ ُْ
ين﴾( ) ،فمثلك مثلهم .واحلمد هلل الذي جعلنا نقتدي بسيدنا ونبينا
يل ْاألَحالَِْم ْبِ َعالِ ِم َْ
بِتَأ ِو ِْ
يوسف

.

 ،فأنت اليوم
والرؤيا اليت تسخر منها هي من أدلة األنبياء واملرسلني واألوصياء
سخرت بدليل خلفاء اهلل يف أرضه فأين تذهب غدا عن اهلل سبحانه وتعاىل يا (ركايب) .والرؤيا
هي دليل لتشخيص مصداق خليفة اهلل يف أرضه.
أما قولك( :فهل يصح أن يكونا خليفتان يف نفس الوقت على األرض ؟؟؟؟؟).
اجلواب وبكل بساطة :نعم ،يوجد خليفتان يف نفس املكان والزمان ،مثل وجود حممد
وهذا سؤالك يدل على سفهكم وعدم اطالعكم حىت على أبسط األمور.
وعلي
علي بن حممد ،عن بعض أصحابنا ذكر امسه ،قال :حدثنا حممد بن إبراهيم ،قال :أخربنا
موسى بن حممد بن إمساعيل بن عبيد اهلل بن العباس بن علي بن أيب طالب ،قال :حدثين
 ،قالوا( :جاءت أم أسلم يوما إىل النيب
جعفر بن زيد بن موسى ،عن أبيه ،عن آبائه
وهو يف منزل أم سلمة ،فسألتها عن رسول اهلل  ،فقالت :خرج يف بعض احلوائج والساعة
جييء ،فانتظرته عند أم سلمة حىت جاء  ،فقالت أم أسلم :بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل،
إين قد قرأت الكتب وعلمت كل نيب ووصي ،فموسى كان له وصي يف حياته ووصي بعد
موته ،وكذلك عيسى ،فمن وصيك يا رسول اهلل ؟ فقال هلا :يا ْأم ْأسلمْ ،وصيي ْفي ْحياتيْ
وبعدْمماتيْواحدْ،ثمْقالْلهاْ:ياْأمْأسلمْ،منْفعلْفعليْهذاْفهوْوصيي .مث ضرب بيده

إىل حصاة من األرض ففركها بأصبعه فجعلها شبه الدقيق ،مث عجنها ،مث طبعها خبامته ،مث قال:
من ْفعل ْفعلي ْهذا ْفهو ْوصيي ْفي ْحياتي ْوبعد ْمماتي .فخرجت من عنده ،فأتيت أمري

 -يوسف.22 :
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؟ قال :نعم ْيا ْأم ْأسلم .مث
فقلت :بأيب أنت وأمي أنت وصي رسول اهلل
املؤمنني
ضرب بيده إىل حصاة ففركها فجعلها كهيئة الدقيق ،مث عجنها وختمها خبامته .) ( )....
وأيضا وصي موسى يوشع بن نون ،ووصي عيسى مشعون الصفا ،ووصي إبراهيم لوط،
وغريهم عليهم أفضل الصالة والسالم ،وهذه طامة كربى أن يصل بكم احلال أنكم جتهلون
أوضح األمور اليت يعرفها حىت الناس البسطاء .ما هذا اجلهل يا (ركايب) ،سبحان اهلل مثلكم
مثل القوم الذين اتبعوا عائشة ومل يفرقوا بني الناقة واجلمل ،فإذا سيدنا وموالنا اإلمام علي
أبتلى بسبعني معاوية ،وهذا ما قالته الروايات
أبتلي مبعاوية واحد فاإلمام أمحد احلسن
عنهم .
أما مسألة تسليم اخلالفة وقضية اإلمام احلسن واحلسني (عليهما السالم) فهنا استداللك
غري صحيح؛ ألنك ال تفرق ببني اإلمام الصامت واإلمام الناطق ،ففي زمن اإلمام علي
 ،كذلك مع اإلمام احلسن
صامتا والناطق هو اإلمام علي
كان اإلمام احلسن
واحلسني فأحدمها صامت واآلخر ناطق كما وردت الروايات عنهم .
أما قولك( :ففي حالة ظهور اليماين املوعود فإن اإلمام املهدي "عجل اهلل تعاىل فرجه
الشريف" موجود وهو خليفة اهلل على أرضه وال يوجد خليفة يف زمنه هذا حالة ظهوره املقدس
بعد انتهاء الغيبة).
نعم ،ولكن أنت مأمور بطاعة ونصرة اليماين املوعود ،ووجود اليماين واملهدي عليهما
ليس حبجة وليس ممهدا ،بل
أفضل الصالة والسالم يف نفس الوقت ال يعين أن اليماين
هو ممهد رئيسي لإلمام
أوضحت وبينت لنا أن اليماين املوعود
رواية اإلمام الباقر
 ،وامللتوي عليه من أهل النار ،يعين لو صلى وصام اإلنسان وفعل ما فعل وهو
املهدي
فمصريه النار إن مات وهو غري مؤمن به وملتو عليه ،فراجع
غري موال للسيد اليماين
كتاب دراسة يف شخصية اليماين للشيخ ناظم العقيلي وفقه اهلل وسوف تعرف ما هي صفات
السيد اليماين

.

 -الكافي  -الشيخ الكليني :ج ص.499
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أما قولك( :الغيبة وعدم انتهاءها فإن اخلالفة اإلهلية تكون بيد من ينوب عنه وهو املرجع
األعلم على اإلطالق فهو الذي يكون خليفة اهلل يف أرضه).
حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،أرجو من الناس العقالء الذين يريدون معرفة احلق أن ينظروا
ويتمعنوا يف هذا األمر( ،الركايب) يقول املرجع خليفة اهلل يف أرضه ،وأنتم تتهمونا بأننا مل نقدم
رغم كل األحاديث واآليات والبينات الواضحة،
دليال على أحقية اإلمام أمحد احلسن
بدليل ،يا هلا من مصيبة كربى وقعت هبا يا
ومع ذلك تقولون مل يأت اإلمام أمحد احلسن
(ركايب) ،كيف تنجو من هذا املأزق الذي أوقعت نفسك فيه ،أمل أقل لك أن مرجعك
 ،أين هو ؟ ملاذا مل يصدر كتابا ويرد
الصرخي جعلكم فريسة ألقالم أنصار اإلمام املهدي
له باملرصاد ،ولكن مثله مثل جده
به على أدلة الدعوة وسوف ترون أسود أمحد احلسن
ابن العاص وهو يعرف ذلك جيدا فكان امتناعه عن الرد جتنبا الفتضاحه على رؤوس األشهاد
رد عليه يف كتاب
فيما لو كتب وصدر منه رمسيا ،وبرغم ذلك فإن السيد أمحد احلسن
وبني جهله املخزي ،وكذلك تصدى الشيخ ناظم العقيلي
شيء من تفسري سورة يونس
أيضا للرد عليه يف كتابه (اإلفحام) وغريه أيضا.
أسألوا أنفسكم ،ملاذا مل يدافع الصرخي عن نفسه ،أليس عدم الرد عجز وهزمية حبد ذاته
إن كنتم عاقلني ؟! أنصفوا أنفسكم ولو مرة واحدة وانظروا بعني اإلنصاف إىل أدلة الدعوة
اليمانية املباركة ،وكفوا عن التقول جبهل وهوى ،وليس آخره ما مسعناه من (الركايب) وزعمه أن
املرجع خليفة اهلل يف أرضه !! أال تستحي من قولك هذا وأنت مل تقدم دليال عليه ،ال رواية وال
آية قرآنية ؟!!
يسمحون لكم بتقمص مقام آل حممد،
هل تتوقع أن تكتب وأنصار اإلمام املهدي
ال واهلل وتاهلل لن نقبل أبدا ،وسوف نفضحكم على رؤوس األشهاد .وهذه أسئلة لك إن كنت
متلك هلا جوابا:
من الذي أعطى ملراجعكم حق تنصيب أنفسهم نوابا عن اإلمام املهدي
هل أجاز هلم اإلمام

ذلك ؟ وأين النص على ذلك ؟؟!!!

؟؟!!!
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هل يقبل اإلمام املهدي

بدميقراطية أمريكا الوثنية ؟!!

 ،يوجبون االنتخابات على الناس ومل
هذا حال من يدعون النيابة عن اإلمام املهدي
يقدموا دليال شرعيا واحدا على ذلك ،ونتحداكم يا (ركايب) أنت ومراجعك أن تثبتوا لنا أن
االنتخابات واجبة بدليل شرعي على ذلك.
***
الوقفة اخلامسة:
يقول املدعو (الركايب)( :جيد إن طبيعة املعجزة اليت يأيت هبا كل نيب ،إعجازها مع ما يشتهر
أتى مبعجزة العصى اليت
فيه عصره من العلوم والفنون املختلفة  ...فمثال نيب اهلل موسى
تلقف السحر ،حبيث أنه حتدى أكابر السحرة املشهورين يف ذلك العصر ،مما أعجزهم عن
إمكانية الرد ما لبثوا وانصاعوا له ساجدين وتبدد حلم فرعون وبطل ما كانوا يصنعون ...
كانت معجزته هي إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى بأذن اهلل ،حيث
وكذلك عيسى
كان الشائع يف ذلك العصر من الفنون والعلوم هو الطب فعجز علماء وأطباء عصره عن
جمارات ما جاء به  ...كذلك جاء نبينا مبعجزته اخلالدة ،اليت حارت هبا العقول ،وأصابت
البلغاء بالذهول ،وهي القرآن الكرمي  ...الذي حيتوي على البالغة واإلعجاز ،ما عجز ويعجز
كان
عنه البشر مهما بلغوا من مراتب الرقي واحلكمة والبالغة  ،...وذلك ألن عصره
يشتهر هبذا العلم (البالغة) ،فلما جاء القرآن الكرمي صعق البلغاء ودهشوا ،وعن جماراته وعجز
العلماء  ...ومل يستطيعوا الرد عليه ولو بأية واحدة  ...ومبا أن املعجزة دليل على النبوة واإلمامة
 ...إذن فما هي معجزتك يف عصر تسوده األصول والفقه وهل أن هذه املعجزة من الرمحن أم
شيء من الشيطان فبما أنك ال حتمل أي صفة من الذين حيملون املعجزات وهم األنبياء
(سالم اهلل عليهم أمجعني) إذن أنت وما تدعيه مل تقم الدليل عليه بل كالم فارغ ال حجة لك
فيه على اآلخرين).
يردْعليه:
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من فمك أدينك ،وما أمجل أن يكون الرد من باب ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم ،فهذا
أحد أصحاب الصرخي يف كتابه ارجع يابن فاطمة والكتاب يقدمه سيده الصرخي ص2
أرجو الناس الذي غرر هبم الصرخي وجعل األصول عنده هي املعجزة فانظروا أين موقع
الصرخي اآلن ،حيث يقول[ :الثاين :يف وقت الظهور املقدس فاألمر واحلكم سيكون للمعصوم
 ،وقد أشارت الروايات إىل وضع السيف وقتل مثل هؤالء ومن املتعني إن القتل ال حيصل
إال بعد خلع الزي الديين الذي تسرتوا به وخدعوا الناس به ذكرت ما ذكرت خلطورة املوقف
ومن نفس النجف ومن املخادعني من العلماء حيث
وعظمته ألنه سيتكرر مع املعصوم
يطرح املحاججة واملناظرة باهلل وباألنبياء وبالنيب األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وبالقرآن
ُ
من الواضح عندك إن مثل هذه الدعوة للمناظرة ترد بأهنا عقائد وال عالقة لنا هبا رمبا يرجع
قوهلم إىل معىن" ،ارجع يا بن فاطمة هذه عقائد" ودعوتك للعقائد وال حاجة لنا بالعقائد فإن
الدين والفقه واألصول خبري.
حىت يأيت النجف فيخرج
 ،قال( :يقدم القائم
وبإسناده رفعه إىل أيب عبد اهلل
إليه من الكوفة جيش السفياين وأصحابه ،والناس معه ،وذلك يوم األربعاء فيدعوهم ويناشدهم
حقه وخيربهم أنه مظلوم مقهور ويقول :من حاجين يف اهلل فأنا أوىل الناس باهلل  -إىل آخر ما
تقدم من هذه  -فيقولون :ارجع من حيث شئت ال حاجة لنا فيك ،قد خربناكم واختربناكم
فيتفرقون من غري قتال .فإذا كان يوم اجلمعة يعاود فيجئ سهم فيصيب رجال من املسلمني
فإذا نشرها احنطت عليه
فيقتله فيقال إن فالنا قد قتل فعند ذلك ينشر راية رسول اهلل
مالئكة بدر فإذا زالت الشمس هبت الريح له فيحمل عليهم هو وأصحابه فيمنحهم اهلل
أكتافهم ويولون ،فيقتلهم حىت يدخلهم أبيات الكوفة ،وينادي مناديه أال ال تتبعوا موليا وال
يوم البصرة) .حبار األنوار  -العالمة اجمللسي :ج 2
جتهزوا على جريح ويسري هبم كما سار علي
ص. 22 - 23

فسيقولون يا ابن فاطمة ارجع من حيث جئت ال حاجة لنا فيك قد خربناك واختربناك
فيضع السيف فيهم على ظهر النجف  .....فيقتلهم].
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وهبذا الكالم أصبح الصرخي أول من حارب اإلمام املهدي وابنه السيد أمحد احلسن
ارجع من حيث جئت
(عليهما السالم) ،حيث برز باألصول وقال لرسول اإلمام املهدي
ال حاجة لنا بك فإن الفقه واألصول خبري.
اعتقد أن (الركايب) مضحوك عليه ومل يقرأ حىت كتب سيده وكتب أصحابه ،و (الركايب)
؛ ألنه ركب مركب
وابنه السيد أمحد احلسن
اليوم جندي مهيأ حلرب اإلمام املهدي
سيده الصرخي حيث يطلب معجزة باألصول ،هذا من جانب.
واجلانب اآلخر يا (ركايب) هو أن املعجزة ليست دليال رئيسيا يعرف به مجيع خلفاء اهلل يف
أرضه ،وليس ضروريا أن يأيت اخلليفة باملعجزة ،إذ ال يوجد هذا يف الروايات واآليات القرآنية.
ك ْ َوَما ْنَح ُْنْ
ود ْ َما ْ ِجئتَ نَا ْبِبَ يِّ نَةْ ْ َوَما ْنَح ُْن ْبِتَا ِركِي ْآلِ َهتِنَا ْ َعن ْقَ ولِ َْ
قال تعاىل﴿ :قَالُواْ ْيَا ْ ُه ُْ
ين﴾( ).
كْبِ ُمؤِمنِ َْ
لَ َْ
أما أنبياء اهلل نوح وإبراهيم ،فإن القرآن مل يتحدث عن معجزة جاء هبا نوح أو إبراهيم
(عليهما السالم) إلثبات صدقهما ،الن املعجزة تأييد لدعوة األنبياء وليست إثبات لصحة
الدعوة هذا من جانب اآليات القرآنية.
أما الروايات فأين أحتدى (الركايب) وسيده أن يعطينا رواية تقول بأن اإلمام ال يعرف إال عن
طريق املعجزة ،بل الذي ورد لنا على اهلل سبحانه وتعاىل أن نعرف خلفائه بالقانون الذي وضعه
لنا سبحانه وتعاىل بالقرآن الكرمي.
قال السيد أمحد احلسن[ :والقدر املتيقن للجميع حول تاريخ اليوم األول الذي جعل فيه
اهلل خليفة له يف أرضه هو:
وإبليس.

 إن اهلل نص على آدم وأنه خليفته يف أرضه مبحضر املالئكةعلمه األمساء كلها.
 بعد أن خلق اهلل ادم مث أمر اهلل من كان يعبده يف ذلك الوقت املالئكة وإبليس بالسجود آلدم. -هود.94 :
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ك ْلِلمالئِ َك ِْة ْإِنِّي ْج ِ
ض ْ َخلِي َفةْ ْقَالُوا ْأَتَج َع ُْل ْفِ َيهاْ
اعلْ ْفِي ْاألَر ِْ
َ
قال تعاىلَ ﴿ :وإِذْ ْقَالَْ ْ َرب َْ َ
ك ْقَالَْ ْإِنِّي ْأَعلَ ُْم ْ َما ْالْ
ِّس ْلَ َْ
ح ْبِ َحم ِد َْك ْ َونُ َقد ُْ
سبِّ ُْ
ِّم َْ
َمنْ ْيُف ِس ُْد ْفِ َيها ْ َويَس ِف ُْ
ك ْالد َ
اء ْ َونَح ُْن ْنُ َ
اءْ
ض ُهمْ ْ َعلَى ْالْ َمالئِ َك ِْة ْفَ َقالَْ ْأَنبِئُونِي ْبِأَس َم ِْ
آد َْم ْاألَس َم َْ
اء ْ ُكل َها ْثُمْ ْ َع َر َ
تَ علَ ُمو َْن ْ ْ َو َعل َْم ْ َ
الءْإِنْْ ُكنتُمْْص ِ
ين﴾( ).
ادقِ َْ
َه ُؤ ِْ
َ
تْفِ ِْيهْ ِمنْْر ِ
وحيْفَ َقعواْلَْهُْس ِ
ين﴾( ).
اج ِد َْ
﴿فَِإذَاْ َسوي تُْهُْ َونَ َفخ ُْ
ُ
َ
ُ

ِ
ِ ِ ِ
ِ
س َْقْ َعنْْأَم ِْرْ
يسْ َكا َْنْ ِم َْنْال ِْ
س َج ُدواْإِالْْإِبلِ َْ
ج ِّْنْفَ َف َ
﴿ َوإذْْقُلنَاْلل َمالئ َك ْةْاس ُج ُدواْآل َد َْمْفَ َ
ينْبَ َدالْ﴾( ).
سْلِلظالِ ِم َْ
اءْ ِمنْْ ُدونِيْ َو ُهمْْلَ ُكمْْ َع ُدوْْبِئ َْ
َربِِّْهْأَفَ تَت ِخ ُذونَْهُْ َوذُ ِّري تَْهُْأَولِيَ َْ
هذه األمور الثالثة هي قانون اهلل سبحانه وتعاىل ملعرفة احلجة على الناس وخليفة اهلل يف
أرضه ،وهذه األمور الثالث قانون سنة اهلل سبحانه وتعاىل ملعرفة خليفته منذ اليوم األول،
وستمضي هذه السنة اإلهلية إىل انقضاء الدنيا وقيام الساعة.
ِ
ِ ِ
سن ِْةْالل ِْهْتَ ب ِديالْ﴾( ).
﴿ ُسن ْةَْالل ِْهْفِيْال ِذ َْ
ينْ َخلَواْمنْْقَ ب ُْلْ َولَنْْتَج َْدْل ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
سن ِْةْالل ِْهْتَ ب ِديالْ﴾(.)2
﴿ ُسن ْةَْالل ْهْالتيْقَدْْ َخلَتْْمنْْقَ ب ُْلْ َولَنْْتَج َْدْل ُ

كما أنه وببساطة أي إنسان ميلك مصنع أو مزرعة أو سفينة أو أي شيء فيه عمال
يعملون له فيه البد أن يعني هلم شخصا منهم يرئسهم ،والبد أن ينص عليه باالسم وإال ستعم
الفوضى ،كما البد أن يكون أعلمهم وأفضلهم ،والبد أن يأمرهم بطاعته ليحقق ما يرجو وإال
فإن قصر هذا اإلنسان يف أي من هذه األمور الثالثة فسيجانب احلكمة إىل السفه .فكيف
ُجيَّوز الناس على اهلل ترك أي من هذه األمور الثالثة وهو احلكيم املطلق؟!!] ( ).
***
 البقرة.4 – 43 : -4الحجر.45 :
 -4الكهف.93 :
 -2األحزاب.64 :
 -9الفتح.44 :
 -6اضاءات من دعوات المرسلين :ج 4قسم  4ص . 6 _ 9
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الوقفة السادسة:
يقول املدعو (الركايب)( :هل إن الوصاية من قبل اإلمام املهدي (عجل اهلل تعاىل فرجه)
حتققت قبل أن حيكم هو يف األرض وقبل أن ميالها عدال وقسطا ،فوصاية اإلمام املهدي على
أساس الروايات تتحقق بعد وفاته أي تنتقل إىل من خيلفه من ولده هذا على أساس الروايات
الواردة اليت تقول إذا حضر اإلمام املهدي الوفاة فليسلمها إىل أبنه املهدي األول وعلى هذا
النحو إن الوصاية ال تتحقق إال إذا توىف اإلمام املهدي (عجل اهلل تعاىل فرجه) وهبذا اللحاظ
ينتفي مضمون هذه الوصية ألن اإلمام املهدي هو على قيد احلياة وهو خليفة اهلل على أرضه
والذي ميالها قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا).
ْويردْعليه:
عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد ،عن أبيه الباقر ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ،عن
أبيه احلسني الزكي الشهيد ،عن أبيه أمري املؤمنني
التي ْكانتْفيها ْوفاته ْلعلي ْ

 ،قال( :قال ْرسول ْاهللْ ْفيْالليلةْ

ْ :يا ْأبا ْالحسنْ ،أحضر ْصحيفة ْودواةْ ،فأمال ْرسول ْاهللْ

ْوصيته ْحتى ْانتهي ْإلى ْهذا ْالموضعْ ،فقالْ:يا ْعليْ ،إنه ْسيكون ْبعدي ْإثنا ْعشرْ
إماماْ ْومن ْبعدهم ْإثنا ْعشر ْمهدياْْ ،فأنت ْيا ْعلي ْأول ْاإلثني ْعشر ْإمامْ ،سماك ْاهلل ْتعالىْ
في ْسمائه ْعلياْ ْالمرتضى ْوأمير ْالمؤمنين ْوالصديق ْاألكبر ْوالفاروق ْاألعظم ْوالمأمونْ
والمهديْ،فالْتصحْهذهْاألسماءْألحدْغيركْ.ياْعليْ،أنتْوصييْعلىْأهلْبيتيْحيهمْ
وميتهم ْوعلى ْنسائي ْفمن ْثبتها ْلقيتني ْغداًْ ْومن ْطلقتها ْفأناْبرئ ْمنهاْلمْترني ْولم ْأرهاْ

في ْعرصة ْالقيامةْ ،وأنت ْخليفتي ْعلى ْأمتي ْمن ْبعديْ ،فإذا ْحضرتك ْالوفاة ْفسلمها ْإلىْ
ابنيْالحسنْالبرْالوصولْ،فإذاْحضرتهْالوفاةْفليسلمهاْإلىْابنيْالحسينْالشهيدْالزكيْ
المقتولْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاة ْفليسلمها ْإلى ْابنه ْسيد ْالعابدين ْذي ْالثفنات ْعليْ ،فإذاْ
حضرته ْالوفاة ْفليسلمها ْإلى ْابنه ْمحمد ْالباقرْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاة ْفليسلمها ْإلى ْابنهْ
جعفرْالصادقْ،فإذا ْحضرتهْالوفاةْفليسلمها ْإلىْابنهْموسىْالكاظمْ ،فإذاْحضرتهْالوفاةْ
فليسلمها ْإلى ْابنه ْعلي ْالرضاْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاة ْفليسلمها ْإلى ْابنه ْمحمد ْالثقة ْالتقيْ،
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فإذاْحضرتهْالوفاةْفليسلمهاْإلىْابنهْعليْالناصحْ،فإذاْحضرتهْالوفاةْفليسلمهاْإلىْابنهْ

الحسنْالفاضلْ،فإذاْحضرتهْالوفاةْفليسلمهاْإلىْابنهْمحمدْالمستحفظْمنْآلْمحمدْ،

فذلك ْإثنا ْعشر ْإماماْْ ،ثم ْيكون ْمن ْبعده ْإثنا ْعشر ْمهدياْْ ،فإذا ْحضرته ْالوفاة ْفليسلمهاْ
إلى ْابنه ْأول ْالمقربين ْ(المهديين)ْله ْثالثة ْأسامي ْاسم ْكاسمي ْ ْواسم ْأبي ْوهو ْعبد ْاهللْ

وأحمدْواالسمْالثالثْالمهديْ،وهوْأولْالمؤمنين) ( ).

الوصية املقدسة أشارت إىل أن أمحد املوجود بالوصية املقدسة (هو أول املؤمنني) ،وهذا
.
يدل على أن أمحد هو أول من يؤمن بظهور اإلمام املهدي
تكلموا هبذه العبارة يف العديد من الروايات ،بل هذا املراد من بعض
وآل حممد
اآليات القرآنية ،وإليك البيان:
 ...﴿ :فَ لَما ْتَ َجلى ْ َرب ْهُ ْلِل َجبَ ِْل ْ َج َعلَْهُ ْ َدكاْ ْ َو َخرْْ
قال تعاىل حكاية عن نبيه موسى
ين﴾( ) ،ولنرى ما ملقصود
كْ َوأَنَاْْأَولُْْال ُمؤِمنِ َْ
تْإِلَي َْ
كْتُب ُْ
قْقَالَْْ ُسب َحانَ َْ
ص ِعقاْْفَ لَماْأَفَا َْ
موسىْ َ
َ
من (أول املؤمنني) يف هذه اآلية الشريفة وذلك عن طريق الروايات اليت جاءت يف تفسريها.
فعن اإلمام علي

يف تفسري قول نيب اهلل موسى

ين﴾ ،قال:
َ ﴿ :وأَنَاْ ْأَولُْ ْال ُمؤِمنِ َْ

( ...وأناْأولْالمقرينْبأنكْتَرىْوالْتُرىْوأنتْبالمنظرْاألعلى) ( ).

يف حديث طويل قال يف تفسري قول نيب اهلل موسى

َ ﴿ :وأَنَاْْ

وعن اإلمام الرضا
ين﴾ ...( :يقولْ:رجعتْإلىْمعرفتيْبكْعنْجهلْقومي(ْ،وأناْأولْالمؤمنين)ْ
أَولُْْال ُمؤِمنِ َْ
منهمْبأنكْتَرىْوالْتُرى.) ( )...
فرببكم ماذا تفهمون من هاتني الروايتني يف تفسري (أول املؤمنني) غري السبق إىل اإلميان
باهلل تعاىل والرجوع إليه ،وخصوصا يف الرواية الثانية حيث قال الرضا
 الغيبة  -الطوسي :ص. 31 – 37 -4األعراف. 24 :
 -4كفاية األثر  -للخزاز القمي :ص.464
 -2االحتجاج  -للطبرسي :ج 4ص .44

 ...( :أولْ
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المؤمنين ْمنهم ْبأنك ْترى ْوال ْتُرى) ،أي أنا أول املؤمنني من قومي الذين سألوا رؤيتك وأول
مقر وسابق بأنك ال تُرى.
ك ْ َوأَنَاْ ْأَولُْْ
ت ْإِلَي َْ
ك ْتُب ُْ
ق ْقَالَْ ْ ُسب َحانَ َْ
﴿ :فَ لَما ْأَفَا َْ

وعن ابن عباس يف قول اهلل
ين﴾ ،قال( :يقول :سبحانك تبت إليك من أن أسألك رؤية وأنا أول املؤمنني بأنك
ال ُمؤِمنِ َْ
ترى وال تُرى) ( ).
وقد جاء رسول اهلل بالفصل يف معىن هذه العبارة (أول املؤمنني) عندما وصف هبا أمري
املؤمنني ،فلكي ال يتأوهلا احلاسدون ألمري املؤمنني بني الرسول أن معىن وصف أمري املؤمنني
وليس
بأنه أول املؤمنني ،أي أول من سبق إىل اإلميان واإلسالم واإلقرار بنبوة النيب حممد
معىن آخر ،وتأويل قول رسول اهلل يف حق وصي اإلمام املهدي بأنه أول املؤمنني أي معىن
.
السبق إىل اإلميان واإلقرار بدعوة اإلمام املهدي
عن الرسول
وعن أيب ذر

وصدق) ( ).

وقال الرسول

أنه قال لعلي

( :أنتْأولْالمؤمنينْإيماناْْوإسالماْ) ( ).

 ،قال( :مسعت رسول اهلل
لعلي

يقول لعلي :أنت ْأول ْمن ْآمن ْبيْ

( :يا ْعليْ ،أنت ْأول ْالمؤمنين ْإيماناْْ ،وأول ْالمسلمينْ

إسالماْْ،وأنتْمنيْبمنزلةْهارونْمنْموسى) ( ).
وعن عبد اهلل بن عباس ،قال :قال رسول اهلل

لعلي بن أيب طالب

( :يا ْعليْ،

إنك ْتخاصم ْفتخصم ْبسبع ْخصال ْليس ْأحد ْمثلهنْ :أنت ْأول ْالمؤمنين ْمعي ْإيماناْْ،
وأعظمهمْجهاداْْ،وأعلمهمْبآياتْاهلل .)2( )...

 االمالي  -للصدوق :ص  ،63التوحيد :ص. 1 -4مصباح الفقاهة  -للمحقق الخوئي :ج 4ص  9هامش .4
 -4ذخائر العقبى :ص.91
 -2األربعون حديثاً  -لمنتجب الدين بن بابويه :ص.43
 -9اإلرشاد :ص. 41
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ففي كل هذه الروايات وغريها يؤكد الرسول على معىن (أول املؤمنني) بأنه هو السبق
إىل اإلميان والتصديق واإلقرار ،ولذلك دائما يقول بعد (أول املؤمنني)( :إميانا) أو (إميانا
وإسالما) ،أو (معي إميانا) ،أو (أول من آمن يب وصدق) ،وخصوصا يف الرواية األخرية جعل
فال يغلب ،فهل
الرسول صفة (أول املؤمنني) من احلجج اليت حياجج هبا أمري املؤمنني
يصح ألحد أن يقول ألمري املؤمنني إن قول الرسول فيك بأنك (أول املؤمنني) ال يدل على
أنك أول من آمن به وصدقه بل رمبا يدل على معىن آخر !!!
فإذا كان ال يصح ذلك كذلك ال يصح االعرتاض على السيد أمحد احلسن بأن كالم
رسول اهلل يف حق الوصي األول لإلمام املهدي ووصفه بـ (أول املؤمنني) ،ال يدل على أول
وينصره .وهبذا يتضح أن املراد من عبارة (أول املؤمنني)
من يؤمن ويصدق اإلمام املهدي
يف القرآن والسنة هي أول السابقني يف اإلميان والتصديق واإلقرار والنصرة ،وهبذا يثبت من أن
بأنه أول املؤمنني ،أي
املقصود من كالم الرسول يف وصف أول وصي لإلمام املهدي
يف آخر الزمان ،وهبذا البد أن يكون مولودا
أول من يؤمن ويصدق بقيام اإلمام املهدي
ليصح إطالق هذا الوصف عليه.
قبل قيام اإلمام املهدي
وعلي ،وموسى
فوجود الوصي مع احلجة ال مانع منه ،وهذا ما حصل مع رسول اهلل
ووصيه يوشع بن نون ،وعيسى ومشعون الصفا ،وإبراهيم ولوط عليهم أفضل الصالة والسالم،
رغم أن كثريا من الروايات اليت أشارت بوجود ممهد ورسول قبل اإلمام املهدي عليه أفضل
الصالة والسالم ،ومنها رواية:
 -عن اإلمام الباقر

 ...( :خروجْالسفيانيْواليمانيْوالخراسانيْفيْسنةْواحدةْ،

فيْشهرْواحدْ،فيْيومْواحدْ،نظامْكنظامْالخرزْيتبعْبعضهْبعضاْْ،فيكونْالبأسْمنْكلْ
وجهْ ،ويلْلمن ْناواهمْ ،وليس ْفي ْالرايات ْراية ْأهدى ْمن ْراية ْاليمانيْ ،هي ْراية ْهدى؛ْ
ألنه ْيدعو ْإلى ْصاحبكمْ ،فإذا ْخرج ْاليماني ْحرم ْبيع ْالسالح ْعلى ْالناس ْوكل ْمسلمْ،
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وإذاْخرجْاليمانيْفانهضْإليهْفإنْْرايتهْرايةْهدىْ،والْيحلْلمسلمْأنْيلتويْعليهْ،فمنْ

فعلْذلكْفهوْمنْأهلْالنار؛ْألنهْيدعوْإلىْالحقْوإلىْطريقْمستقيم .) ( )...

( :يكون ْلصاحب ْهذاْاألمر ْغيبة ْفيْبعض ْهذه ْالشعاب  -وأوما

 -عن الباقر

بيده إىل ناحية ذي طوى  -حتى ْإذا ْكان ْقبل ْخروجه ْأتى ْالمولى ْالذي ْكان ْمعه ْحتىْ

يلقى ْبعض ْأصحابهْ ،فيقولْ:كم ْأنتم ْهاهنا ْ؟ ْفيقولونْ:نحو ْمن ْأربعين ْرجالْْ ،فيقولْ:
كيفْأنتمْلوْرأيتمْصاحبكمْ؟ْفيقولونْ:واهللْلوْناوىْبناْالجبالْلناويناهاْمعهْ،ثمْيأتيهمْ
منْالقابلةْويقولْ:أشيرواْإلىْرؤسائكمْأوْخياركمْعشرةْ،فيشيرونْلهْإليهمْ،فينطلقْبهمْ
حتىْيلقواْصاحبهمْ،ويعدهمْالليلةْالتيْتليها) ( ).

يف خرب طويل ...( :مث ضرب بيده على احلسني

 -قال رسول اهلل

فقال :ياْ

سلمانْ ،مهدي ْأمتي ْالذي ْيمأل ْاألرض ْقسطاْ ْوعدالْ ْكما ْملئت ْجوراْ ْوظلماْ ْمن ْولدْ
هذاْ.إمامْبنْإمامْ،عالمْبنْعالمْ،وصيْبنْوصيْ،أبوهْالذيْيليهْإمامْوصيْعالم .قال:
قلت :يا نيب اهلل ،املهدي أفضل أم أبوه ؟ قال :أبوهْأفضل ْمنهْ.لألول ْمثل ْأجورهم ْكلهم؛ْ
ألنْاهللْهداهمْبه) ( ).
 -عن علي

( :فإذاْانقضىْملكْبنيْفالنْ،أتاحْاهللْآللْمحمدْبرجلْمناْأهلْ

البيتْ،يسيرْبالتقىْ،ويعملْبالهدىْ،والْيأخذْفيْحكمهْْالرشاْ،واهللْإنيْالْعرفهْباسمهْ
ْواسم ْأبيه ْْ ...ثم ْيأتينا ْذو ْالخال ْوالشامتين ْالعادل ْالحافظ ْلما ْاستودع ْفيمألها ْقسطاْْ
وعدالْ) ( ).

 -2عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل

 ،قال( :اهلل ْأجل ْوأعظم ْمن ْأن ْيترك ْاألرضْ

بال ْإمام ْعادل .قلت له :جعلت فداك ،فاخربين مبا أسرتيح إليه .قال :يا ْأبا ْمحمدْ ،ليسْ
ترى ْأمة ْمحمد ْفرجاْ ْأبداْ ْما ْدام ْلولد ْبني ْفالن ْملك ْحتى ْينقضي ْملكهمْ ،فإذا ْانقرضْ
 الغيبة للنعماني :ص.462 -4الغيبة للنعماني :ص. 17
 -4كتاب سليم بن قيس  -تحقيق محمد باقر األنصار  :ص.245
 -2الممهدون  -للكوراني :ص. 35
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ملكهمْأتاحْاهللْآللْمحمدْبرجلْمناْأهلْالبيتْ،يسيرْبالتقىْ،ويعملْبالهدىْ،والْيأخذْ
فيْحكمهْالرشاْ،واهللْإنيْألعرفهْباسمهْواسمْأبيهْ،ثمْيأتيناْذوْالخالْوالشامتينْالعادلْ
الحافظْلماْاستودعْيمألهاْعدالْْوقسطاْْكماْمألهاْالفاجرْجوراْْوظلماْ) ( ).
***
الوقفة السابعة:
يقول املدعو (الركايب)( :ماذا تسمي قولك عندما تقول" :وعلى الناس االحتياط بني فتاوى
ثالث علماء هم :السيد اخلميين ،والسيد حممد باقر الصدر ،والسيد حممد حممد صادق
الصدر" فهل هذا تقليد أم ال ؟ فاالجتهاد والتقليد له أدلته الشرعية والعقلية املثبتة له ،فاألوىل
للمدعي أن يثبت بطالن هذه األدلة ويأيت بأدلة تكون أقوى حجية منها فال يكتفي تبيان
البطالن ،بسفسطة الكالم والبهتان  ...وبال دليل على ذلك .)...
يردْعليه:
هذا نص كالم السيد أمحد احلسن

:

[بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل على بالئه وعظيم نعمائه.
أرشدت املسلمني فيما مضى إىل صراط اهلل األقوم وحجته البالغة ملا فيه جناهتم يف الدنيا
إىل
واآلخرة ،وقلت فيما قلت إن التقليد اآلن باطل ،وبعد أن أرسلين اإلمام املهدي
املسلمني والناس أمجعني وأحلت املسلمني إىل االحتياط والعمل به يف الفقه خاصة والرجوع يل
ألبني هلم ما اشتبه عليهم من أمور العقيدة وأصول الدين وآيات القرآن الكرمي.
وكثر السؤال عن االحتياط وسبيله وكلما رجع املؤمنون إىل طلبة احلوزة العلمية لريشدوهم
إىل طريق االحتياط صعبوا عليهم األمور.

 -بشارة اإلسالم :ص1

.
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ولذا فإين أُرشد املسلمني إىل االحتياط بني فتاوى ثالث علماء ،هم :السيد روح اهلل
اخلميين ،والسيد حممد باقر الصدر ،والسيد حممد حممد صادق الصدر (أعلى اهلل مقاماهتم) يف
.
وآله األطهار
فتاواهم اليت استندوا فيها إىل القرآن الكرمي والسنة الشريفة للنيب
واحلمد هلل وحده.
أمحد احلسن
 / 2صفر2 /

].

سبحان اهلل ،أصبحتم حترفون الكلم عن موضعه وال تنقلون كالم اإلمام أمحد احلسن
نصا حىت تتبني فضيحكم على رؤوس اإلشهاد.
أوالْ :يقول اإلمام أمحد احلسن

( :أرشدت املسلمني فيما مضى إىل صراط اهلل األقوم

وحجته البالغة ملا فيه جناهتم يف الدنيا واآلخرة ،وقلت فيما قلت إن التقليد اآلن باطل).
أهنى املسألة وقال التقليد باطل ،وأرشد الناس إىل حممد وآل
فهنا اإلمام أمحد احلسن
واألخذ عنهم عليهم أفضل الصالة والسالم ،أما تقليد املعصوم واألخذ عنهم
حممد
عليهم السالم فهذا واجب وملزم للجميع وهذا ما فعله سابقا الشيخ الطوسي والشيخ املفيد
والشيخ نعمة اهلل اجلزائري والشيخ الكليين وغريهم رمحهم اهلل ممن يفتون الناس بكالم آل حممد
(يف فتاواهم اليت استندوا فيها إىل
وضح يف كالمه وقال
فالسيد امحد احلسن
) .إذن ،تبني األمر وأصبح واضحا
وآله األطهار
القرآن الكرمي والسنة الشريفة للنيب
وهو الفتوى بالرواية وليس بالرأي واالجتهاد كما توهم (الركايب) واإلمام أمحد احلسن
أبطل عقيدة تقلد غري املعصوم يا (ركايب) ،فال تتصيد باملاء العكر.
ثانياْ( :وبعد أن أرسلين اإلمام املهدي

إىل املسلمني والناس أمجعني وأحلت املسلمني

إىل االحتياط والعمل به يف الفقه خاصة والرجوع يل ألبني هلم ما اشتبه عليهم من أمور العقيدة
وأصول الدين وآيات القرآن الكرمي).
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يف الفقه والعقائد ألنه مرسل من قبل
ارجع األمة إليه
هنا اإلمام أمحد احلسن
اإلمام املهدي عليه أفضل الصالة والسالم ،وهذا منهجنا وال نقول غريه ،فدعوا عنكم لغة ابن
العاص؛ ألن هذه املرة لن تنفعكم .هو أرشدهم للحق وهو الرجوع إليه  ...مث قال هلم عليكم
باالحتياط ،فصعب طلبة احلوزة على الناس مسألة االحتياط ،فبني هلم أن االحتياط ممكن أن
يكون (إىل حني أن يبحث الناس عن احلق) يكون بني فتاوى ثالثة علماء ،ولكن بشرط،
والشرط واضح وهو أن تكون بني فتاواهم اليت استندوا فيها للقرآن والسنة فقط ،وهذا األمر
 ،وهذا ال إشكال فيه كما بينته الروايات عنهم عليهم أفضل
يعترب التقليد للمعصوم
الصالة وأمت السالم.
أما قولك يا (ركايب)( :فاالجتهاد والتقليد له أدلته الشرعية والعقلية املثبتة له ،فاألوىل
للمدعي أن يثبت بطالن هذه األدلة ويأيت بأدلة تكون أقوى حجية منها فال يكتفي تبيان
البطالن ،بسفسطة الكالم والبهتان  ...وبال دليل على ذلك .)...
يا للعجب ،أين الدليل الشرعي املثبت من قبل القرآن والعرتة على وجوب التقليد يف زمن
الغيبة الكربى للفقهاء ،ال أقول غري قول واحد لك وللصرخي والناس أن تقرأ (كتاب الصرخي
يف امليزان) للشيخ ناظم العقيلي وفقه اهلل الذي فضح به الصرخي على رؤوس األشهاد ،ورد
على كتاب املنهاج الواضح وال يوجد رد من قبل الصرخي إىل يومنا هذا.
إذن يا (ركايب) أين الدليل الشرعي املثبت على ذلك ،أما الدليل العقلي فهو عليكم وليس
لكم؛ ألن املثل الذي تذكرونه دائما للناس البسطاء أي مسألة الطبيب أو املختص ،فجوابه
 ،وبقية
واضح فإن الطبيب الذي يضمن جنايت وحيايت مائة باملائة هو اإلمام املعصوم
عسى أن
الناس كلها مرضى ،فأنصحك يا (ركايب) أن تأخذ العالج من اإلمام املعصوم
يشفيك وترجع إىل صوابك وترتك األخذ من أفواه الرجال اليت تضل من يأخذ منها كما أخرب
الطاهرون حممد وآل حممد عليهم أفضل الصالة والسالم.
***
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الوقفة الثامنة:
يقول املدعو (الركايب)( :قال :إنا اعلم باملتشاهبات إي اآليات اليت ليس هلا معىن واضح
فهذا شيء حمتمل أنه كاذب فيه ألنه إن ادعى ترجيح ملعىن على اآلخر وهذا ترجيح من غري
مرجحات أو انه يعلم باآليات الغامضة تثبت أنه خالف ما يدعيه ألن ظاهر اآلية الكرمية
تقول أولئك الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وإن مسألة العلم
باملتشاهبات هي مسألة قدمية ومن السهل أن يدعيها أي شخص لعدم وجود الضابطة فيها).
ْويردْعليه:
ما هذا اهلراء الذي تتكلم به ،وأمركم عجيب تدعون أنكم أصحاب علم وما شابه ذلك،
أي علم تدعونه أنتم ؟! نعم ،علم مستند اىل إبليس اللعني الذي جيهل أبسط األمور وأنتم
خبصوص علم احملكم
جنود عنده ،فهذا أمر معروف من خالل روايات أهل البيت
عن استعداده لإلجابة عن أي سؤال يف القرآن؛
واملتشابه ،وقد أعلن السيد أمحد احلسن
ظاهرا أو باطنا ،حمكما أو متشاهبا ،ناسخا أو منسوخا ،وحتدى مجيع علماء املسلمني أن
يسألوه أي سؤال يشاؤون يف القرآن ،وأكثر من ذلك فقد حتداهم أن جييبوا على سؤال واحد
يسأهلم إياه .ولكنهم أعرضوا ونكصوا على أعقاهبم.
جمموعة من الكتب؛ منها :شيء من تفسري
هذا وقد أصدر السيد أمحد احلسن
الفاحتة ،وكتاب املتشاهبات بأربعة أجزاء ،وهو كتاب أحكم فيه اآليات املتشاهبة يف القرآن
الكرمي.
أما قولك( :وإن مسألة العلم باملتشاهبات هي مسألة قدمية ومن السهل أن يدعيها أي
شخص لعدم وجود الضابطة فيها)
فهذا يدل على اجلهل املركب،كيف ال توجد ضابطة ؟ مع أن الضابطة هي الرد للمحكم،
معرفه أصناف الكالم من حمكم ومتشابه وعام وخاص ومطلق ومقيد ،كلها معرفتها عند احلجة
وعلمها منحصر به ،وهلذا قال اإلمام الصادق

( :ما ْورثك ْاهلل ْمن ْكتابه ْحرفاْ) فلكونه
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ليس من أهل العلم والراسخني فلن يعرف أصناف الكالم بل املعرفة منحصرة بالراسخني يف
العلم ،فقولك بإمكان أي أحد يدعي ،فأقول لك :اإلدعاء شيء والتحقق يف أرض الواقع
شيء آخر ،بدليل إنه هل ثبت يف التاريخ علم أيب حنيفة أو قتادة أو غريهم بعلم احملكم
واملتشابه؟!!!
تبني لنا الضوابط يف أرض الواقع وتبني احملكم
وهناك شواهد من روايات أهل البيت
:
للناس ،وسوف أنقل هذه القصة وهي حصلت مع اإلمام اجلواد
 عن زرقان صاحب ابن أيب داود وصديقه بشدة قال :رجع ابن أيب داود ذات يوم منعند املعتصم وهو مغتم ،فقلت له يف ذلك ،فقال :وددت اليوم اىن قد مت منذ عشرين سنة،
قال :قلت له ومل ذاك ؟ قال :ملا كان من هذا األسود أبا جعفر حممد بن علي بن موسى اليوم
بني يدي أمري املؤمنني املعتصم قال :قلت له :وكيف كان ذلك ؟ قال :ان سارقا أقر على
نفسه بالسرقة وسأل اخلليفة تطهريه بإقامة احلد عليه ،فجمع لذلك الفقهاء يف جملسه وقد
 ،فسألنا عن القطع يف أي موضع جيب أن يقطع ؟ قال :فقلت من
أحضر حممد بن علي
الكرسوع قال :وما احلجة يف ذلك ؟ قال :قلت :الن اليد هي األصابع والكف إىل الكرسوع،
لقول اهلل يف التيمم" :فامسحوا ْبوجوهكم ْوأيديكم" واتفق معي على ذلك قوم .وقال
آخرون :بل جيب القطع من املرفق ،قال :وما الدليل على ذلك ؟ قالوا الن اهلل ملا قال:

"وأيديكم ْإلى ْالمرافق" يف الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو املرفق قال :فالتفت إىل

حممد بن علي

فقال :ما تقول يف هذا يا با جعفر ؟ فقال :قد ْتكلم ْالقوم ْفيه ْيا ْأميرْ

المؤمنين ،قال دعين مما تكلموا به أي شئ عندك ؟ قال :اعفني ْعن ْهذا ْيا ْأمير ْالمؤمنين.
قال :أقسمت عليك باهلل ملا أخربت مبا عندك فيه فقال :اماْإذاْأقسمتْعلىْباهللْانىْأقولْ
إنهم ْأخطأوا ْفيه ْالسنة ْفان ْالقطع ْيجب ْأن ْيكون ْمن ْمفصل ْأصول ْاألصابع ْفيتركْ
الكفْ .قال :وما احلجة يف ذلك ؟ قالْ :قول ْرسول ْاهلل ْعليه ْوآله ْالسالم ْالسجود ْعلىْ
سبعة ْأعضاء ْالوجه ْواليدين ْوالركبتين ْوالرجلينْ ،فإذا ْقطعت ْيده ْمن ْالكرسوع ْأو ْالمرفقْ
لم ْيبق ْله ْيد ْيسجد ْعليهاْ ،وقال ْاهلل ْتبارك ْوتعالى"ْ :وان ْالمساجد ْهلل" ْيعنى ْبه ْهذهْ
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األعضاء ْالسبعة ْالتيْيسجد ْعليهاْ"فال ْتدعوا ْمع ْاهلل ْأحداْ"ْوما ْكانْهلل ْلم ْيقطعْ .قال:
فأعجب املعتصم ذلك وامر بقطع يد السارق من مفصل األصابع دون الكف قال ابن أيب
داود :قامت قياميت ومتنيت اىن مل أك حيا.
قال زرقان :ان ابن أيب داود قال :صرت إىل املعتصم بعد ثالثة ،فقلت :ان نصيحة أمري
املؤمنني علي واجبة وأنا أكلمه مبا أعلم اىن أدخل به النار قال :وما هو ؟ قلت :إذا مجع أمري
املؤمنني من جملسه فقهاء رعيته وعلماءهم ألمر واقع من أمور الدين ،فسأهلم عن احلكم فيه
فأخربوه مبا عندهم من احلكم يف ذلك ،وقد حضر اجمللس أهل بيته وقواده ووزرائه وكتابه ،وقد
تسامع الناس بذلك من وراء بابه ،مث يرتك أقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه األمة
بإمامته ،ويدعون انه أوىل منه مبقامه ،مث حيكم حبكمه دون حكم الفقهاء ؟ قال :فتغري لونه
وانتبه ملا نبهته له وقال :جزاك اهلل عن نصيحتك خريا  ،قال :فأمر يوم الرابع فالنا من كتاب
وزرائه بأن يدعوه إىل منزله فدعاه فأىب أن جييبه ،وقال :قدْعلمتْانيْالْأحضرْمجالسكم،

فقال :إين إمنا أدعوك إىل الطعام وأحب أن تطأ ثيايب وتدخل منزيل فأتربك بذلك وقد أحب
فالن بن فالن من وزراء اخلليفة لقائك فصار إليه ،فلما أطعم منها أحس السم فدعا بدابته

فسأله رب املنزل أن يقيم ،قال :خروجي ْمن ْدارك ْخير ْلك ،فلم يزل يومه ذلك وليله يف
خلفه حىت قبض

) ( ).

 ،أليس أصابته دليل على معرفته
فالحظ كيف أخطأ هؤالء الفقهاء وأصاب اإلمام
 ،وهذا هو حتقق العلم يف أرض الواقع ،وهذه هي الضابطة إلحكام املتشابه ،اإلمام اجلواد
أحكم ما تشابه على القوم يف قطع يد السارق ،فالروايات بينت لنا بأن علم احملكم
 ،وسوف أنقل لكم الروايات اليت قالت بأن علم
واملتشابه والناسخ واملنسوخ خمتص هبم
حىت يتبني للقارئ الكرمي جهل هؤالء أتباع فقهاء
احملكم واملتشابه خاص بأهل البيت
آخر الزمانْ.

 -تفسير العياشي  -محمد بن مسعود العياشي :ج

ص .443 – 4 5
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( :يا ْأبا ْحنيفةْ ،تعرف ْكتاب ْاهلل ْحق ْمعرفتهْ ،وتعرف ْالناسخْ

قال اإلمام الصادق

والمنسوخ ؟ قال :نعم .قال :يا ْأبا ْحنيفةْ ،لقد ْادعيت ْعلماْ ،ويلك ْما ْجعل ْاهلل ْذلك ْإالْ
عندْأهلْالكتابْالذينْأنزلْعليهمْ،ويلكْوالْهوْإالْعندْالخاصْمنْذريةْنبيناْ ْ،ماْ
ورثكْاهللْمنْكتابهْحرفاْ) ( ) .

ويقول تعاىل﴿ :وماْي علَ ْمْتَأ ِويلَْهُْإِالْْالل ْهُْوالر ِ
اس ُخو َْنْفِيْال ِعل ِْم﴾( ).
َ
ََ َ ُ
عن أيب جعفرْ

(ْ:نحنْالراسخونْفيْالعلمْ،ونحنْنعلمْتأويله)ْ(ْْْ.)3

ول ْ َوإِلَى ْأُولِي ْاألَم ِْر ْ ِمن ُهمْ ْلَ َعلِ َم ْهُْ
وهُ ْإِلَى ْالر ُس ِْ
يف قولهَ ﴿ْ :ولَوْ ْ َردْ ْ
وعن أيب جعفر
ينْيَستَنبِطُونَْهُْ ِمن ُهمْ﴾ْ ،قال( :همْاألئمةْالمعصومون)ْ(ْ.)4
ال ِذ َْ
ومن هذه القصص وما سبقها من روايات ينتج اليقني بأال ميكن ألحد أن يفيت الناس أو
يفسر القرآن برأيه إن مل يكن من الذين يعلمون حمكم القرآن من متشاهبه وناسخه من
منسوخه ،وإن هذا العلم خاص بالذرية املعصومة وهم خلفاء الرسول إىل يوم القيامة األئمة
واملهديني.
وإن من حكمة اختصاص علم متشابه القرآن باحلجج املعصومني هو معرفة املعصوم
واالضطرار إىل طاعته لعدم وجود باب إىل معرفة القرآن غريه ،ولئال يدعي اإلمامة كل من هب
ودب؛ ألن من يفعل ذلك سيجد نفسه يف حبار من األمواج املتالطمة ،وسيظهر تناقضه
واضطرابه يف تفسري القرآن كنار على علم ملن هلم قلوب يفقهون هبا.
عن أمري املؤمنني

يف احتجاجه على زنديق سأله عن آيات متشاهبة من القرآن،

 ( :وقد ْجعل ْاهلل ْللعلم ْأهالْ ْوفرض ْعلى ْالعباد ْطاعتهمْفأجابه  -إىل أن قال
َطيعواْْالل ْهْوأ ِ
ِ
ولْ
وهُْإِلَىْالر ُس ِْ
َطيعُواْْالر ُسولَْْ َوأُولِيْاألَم ِْرْ ِمن ُكمْ﴾ْ،وبقولهَ ﴿ :ولَوْْ َرد ْ
بقوله﴿ :أ ُ َ َ
-2
-3
-4

علل الشرائع :ج ص15
ال عمران.7 :
الكافي ج 1ص.213
وسائل الشيعة :ج 27ص.167
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ين ْيَستَنبِطُوْنَْهُ ْ ِمن ُهمْ﴾ْ ،وبقوله﴿ْ :ات ُقواْ ْالل ْهَ ْ َوُكونُواْ ْ َم َْعْ
َوإِلَى ْأُولِي ْاألَم ِْر ْ ِمن ُهمْ ْلَ َعلِ َم ْهُ ْال ِذ َْ
ين﴾ْ ،وبقوله﴿ْ:وما ْي علَ ْم ْتَأ ِويلَْهُ ْإِالْ ْالل ْهُ ْوالر ِ
الص ِ
اس ُخو َْن ْفِي ْال ِعل ِْم﴾ْ ،وبقولهَ ﴿ْ:وأتُواْْ
ادقِ َْ
َ
ََ َ ُ
وت ْ ِمنْ ْأَب َوابِ َها﴾ْ ،والبيوت ْهي ْبيوت ْالعلم ْالتي ْاستودعها ْاألنبياءْ ،وأبوابهاْ
البُ يُ َْ
أوصياؤهمْ ،فكل ْعمل ْمن ْأعمال ْالخير ْيجري ْعلى ْغير ْأيدي ْاألوصياء ْوعهودهمْ،
وحدودهم ْوشرائعهمْ ،وسننهمْ ،ومعالم ْدينهم ْمردود ْغير ْمقبولْ ،وأهله ْبمحل ْكفر ْوإنْ
شملهمْصفةْاإليمانْ،ثمْإنْاهللْقسمْكالمهْثالثةْأقسامْْ:فجعلْقسماْْمنهْيعرفهْالعالمْ
والجاهلْ ،وقسماْ ْال ْيعرفه ْإال ْمن ْصفا ْذهنه ْولطف ْحسه ْوصح ْتمييزه ْممن ْشرح ْاهللْ
صدره ْلإلسالمْ ،وقسماْ ْال ْيعلمه ْإال ْاهلل ْومالئكته ْوالراسخون ْفي ْالعلم .وإنما ْفعل ْذلكْ
لئال ْيدعي ْأهل ْالباطل ْالمستولين ْعلى ْميراث ْرسول ْاهلل ْْ

ْمن ْعلم ْالكتاب ْما ْلمْ

يجعلهْاهللْلهمْ،وليقودهمْاالضطرارْإلىْاالئتمامْبمنْوليْأمرهمْفاستكبرواْعنْطاعتهْْ..
احلديث)

( )

***
الوقفة التاسعة:
يقول املدعو (الركايب)( :نقول له هل أن يف منهج أهل البيت يوجد شيء امسه إثبات
العقائد بواسطة اخلرية هل أن أحد األنبياء قال إن دليلي هو اخلرية وانك تدعي انك على طريق
األنبياء ال ميكن أن تكون االستخارة دليل على إثبات العقيدة وهذه الدعوة هي دعوة جنة
ونار وهي مسألة االنقياد هلل سبحانه وتعاىل احلكيم العليم وهذه القضية غري عقالئية حيث إن
اهلل جل وعال ال ميكن أن يضع قضيته بكلمتني إما صاحلة أو غري صاحلة فهذا غري صحيح
إذن اخلرية حتتاج إىل دليل قبل أخذها مث بعد ذلك ميكن األخذ باخلرية وان اخلرية لالطمئنان
ولبعث الراحة النفسية للشخص فهل يصح أن أقيمك أنت أيها املدعي وصاحب هذا الدليل
على أساس اخلرية فإذا كانت كذلك فأنت ال شيء بالنسبة إىل التوقعات اخلرية).
ويردْعليه:
 -وسائل الشيعة :ج 1ص24

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

يف احلقيقة ال أعرف من أين أتيت هبذه العمامة اليت وضعتها على رأسك ؟؟!! هل من
خالل دارسة فلسفة أفالطون مثال .واهلل ،إن هذا العمر الذي قضيته يف دارسة األصول واملنطق
ملا قلت هذا الكالم؛ ألن كالمك يدل
لو كنت قد صرفته بقراءة روايات حممد وآل حممد
على عدم اطالعك على روايات الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني ،وصدق موالنا اإلمام
علي

عندما قال( :من ْأخذ ْدينه ْمن ْأفواه ْالرجال ْإزالته ْالرجالْ ،ومن ْأخذ ْدينه ْمنْ

الكتابْوالسنةْزالتْالجبالْولمْيزل) ( ).

واآلن ،نتطرق إىل الروايات اليت تدل على االستخارة بالقرآن الكرمي ،وهي نصيحة اهلل
سبحانه وتعاىل وما أمجلها من نصيحة ،ولكن أنتم لستم من اهلل ولو كنتم من اهلل لسمعتم
كالم اهلل ،ولكن أنتم من الشيطان لذلك ال تريدون أن تسمعوا كلمات اهلل.
 حدثنا سليمان بن بالل ،قال :حدثنا جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،عناحلسني بن علي

 ،قال( :جاء ْرجل ْإلى ْأمير ْالمؤمنين ْ

ْ ،فقال ْلهْ :يا ْأميرْ

المؤمنينْ ،نبئنا ْبمهديكم ْهذا ْ؟ ْفقالْ :إذا ْدرج ْالدارجونْ ،وقلْ ْالمؤمنونْ ،وذهبْ
المجلبونْ،فهناكْهناكْ.فقالْ:ياْأميرْالمؤمنينْ،ممنْالرجلْ؟ْفقالْ:منْبنيْهاشمْ،منْ
ذروة ْطودْالعربْ ،وبحرْمغيضها ْإذاْوردتْ ،ومخفر ْأهلها ْإذا ْأتيتْ ،ومعدن ْصفوتها ْإذاْ
اكتدرتْ،والْيجبنْإذاْالمناياْهلعتْ،والْيخورْإذاْالمنونْاكتنعتْ،والْينكلْإذاْالكماةْ
اصطرعتْ ،مشمر ْمغلولبْ ،ظفر ْضرغامةْ ،حصد ْمخدش ْذكرْ ،سيف ْمن ْسيوف ْاهللْ،
رأسْ،قثمْ،نشؤْرأسهْفيْباذخْالسؤددْ،وعارزْمجدهْفيْأكرمْالمحتدْ،فالْيصرفنكْعنْ
بيعته ْصارف ْعارضْ ،ينوص ْإلى ْالفتنة ْكل ْمناصْ ،إن ْقال ْفشر ْقائلْ ،وإن ْسكت ْفذوْ
دعائرْ.ثمْرجعْإلىْصفةْالمهديْ

ْ،فقالْ:أوسعكمْكهفاْْ،وأكثركمْعلماْْ،وأوصلكمْ

رحماْْ ،اللهم ْفاجعل ْبعثه ْخروجاْ ْمن ْالغمةْ ،واجمع ْبه ْشمل ْاألمةْ ،فإن ْخار ْاهلل ْلكْ

 -وسائل الشيعة :ج 1ص.59
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فاعزمْ ،وال ْتنثن ْعنه ْإن ْوفقت ْلهْ ،وال ْتجوزن ْعنه ْإن ْهديت ْإليهْ ،هاه ْ -وأومأ بيده إىل
صدره ْ-شوقاْْإلىْرؤيته) ( ).

الحظ أيها (الركايب) ،اإلمام علي

يشري ويبني أن من أدلة اإلمام املهدي

االستخارة ( ....ثمْرجعْإلىْصفةْالمهديْ

هي

ْ،فقالْ:أوسعكمْكهفاْْ،وأكثركمْعلماْْ،

وأوصلكمْرحماْْ،اللهمْفاجعلْبعثهْخروجاْْمنْالغمةْ،واجمعْبهْشملْاألمةْ،فإنْخارْاهللْ
لك ْفاعزمْ ،وال ْتنثن ْعنه ْإن ْوفقت ْلهْ ،وال ْتجوزن ْعنه ْإن ْهديت ْإليه) ،وهذا دليل واضح
بأمر االستخارة يف تشخيص مصداق حجة اهلل واهلل سبحانه وتعاىل
من اإلمام علي
يقول يف حمكم كتابه العزيز﴿ :قُلْْ َك َفى ْبِالل ِْه ْ َش ِهيداْ ْبَينِي ْ َوبَي نَ ُكمْ﴾( ) ،وال يوجد أعظم من
شهادة اهلل سبحانه وتعاىل.
واحلمد هلل ،فقد شهد اهلل وخلفائه يف أرضه لألمام أمحد احلسن
يف أرضه وحجة من حجج هلل مفرتض الطاعة.

بأنه حق وخليفة اهلل

 فعن علي بن معاذ ،قال( :قلت لصفوان بن حيىي :بأي شيء قطعت على علي  -أي قال :صليت ودعوت اهلل ،واستخرت وقطعت عليه) ( ).الرضا
إن صفوان اجلمال ،وهو من أصحاب اإلمامني؛ الكاظم والرضا (عليهما السالم) قطع على
يف فتنة الواقفية من خالل االستخارة.
إمامة الرضا
إذن ،صفوان اجلمال شخص مصداق حجة اهلل من خالل االستخارة فمن أين ألهل
العناد أمثال (الركايب) وغريه تقييد االستخارة باملوارد اليت حددوها ،والروايات ظاهرة يف
اإلطالق؟ وإذا كانوا يصححون االستخارة يف املوارد الفرعية ،كما يصفوهنا فهذا يعين أن
االستخارة ،كطريق يف الكشف عن املغيب ،طريق صحيح ،ومستوف لشروط احلجية يف هذه
املوارد ،وهنا نسأل :ملاذا ال تكون االستخارة طريقا صحيحا ومنتجا يف املوارد األخرى ؟ علما
 كتاب الغيبة  -محمد بن إبراهيم النعماني :ص .444 – 44 -4الرعد ،24 :اإلسراء.56 :
 -4غيبة الطوسي :ص.92
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أن االستخارة يف احلالتني واحدة من جهة كوهنا طريقا يف الكشف عن املغيب ،واالختالف
الوحيد بني املوردين هو يف موضوع االستخارة ،واملوضوع كما هو معلوم أمر خارجي عن نفس
االستخارة ،بوصفها طريقا.
مث أقول :أيكون السبب خبال يف ساحة اهلل يا (ركايب)  -نعوذ باهلل من قول السوء  -فيتسع
كرمه للموارد اجلزئية ،ويقصر عن بلوغه املوارد املتعلقة بتشخيص املصداق ؟!! وهذه النتيجة
تلزمك حتما يا (ركايب) ،إذ طاملا كانت االستخارة كطريق ناهضة وحمققة ملطلوهبا يف بعض
املوارد (املوارد اجلزئية) فتخلفها يف البعض اآلخر منشؤه شيء آخر غري نفس كوهنا طريقا؛ ألن
القصور لو كان يف الطريق للزم التخلف يف كل املوارد ،فهل ترتضون لنفسكم القول بالنتيجة
اليت ذكرهتا وتتهمون اهلل ؟!! تعاىل عن ذلك علوا كبريا.
***
الوقفة العاشرة:
يقول املدعو (الركايب)( :يريد املدعي إن يسحب اإلمامة لنفسه فيحاول إيهام السذج من
(وقد فضحه اهلل هنا فهو نفسه يذكر هذا
الناس بأنه هو الذي يأيت بعد اإلمام القائم
احلديث الذي يشري إىل إن اإلمام القائم ليس هو امحد احلسن كما يدعي) فيفسر املدعي هذا
القول بأن املراد من اإلمام القائم هو اإلمام املهدي وقوله (إذا مضى اإلمام القائم) أي إذا
مضى املهدي ،فيكون حسب تفسري املدعي أن الذي يأيت بعد اإلمام هو أمحد احلسن والذي
ال يسأل عن شيء بني صدفيها إال أجاب  ...وما هذا إال تدليس إيهام وخداع.
ففي حقيقة األمر إن قول السائل (إذا مضى اإلمام القائم من أهل البيت) ال يريد به
بل يريد اإلمام املوجود احلاضر الذي ميارس اإلمامة فعال وهو اإلمام أبو
اإلمام املهدي
يف الرواية ،فالسائل كيف يسأل (أالن اإلمام قائم (أي موجود) فإذا مضى ومات
جعفر
باهلدى واإلطراق وإقرار آل حممد له وال
كيف يعرف اإلمام الذي يليه ؟؟ فيجيب اإلمام
يسأل عن شيء إال أجاب)  ..فيكون قوله (إذا مضى اإلمام القائم) شامال جلميع األئمة
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فكل إمام منهم ميضي يأيت بعده إمام أخر فالسائل يسأل عن كيفية معرفة هذا اإلمام
كونه أخر األئمة ).
الذي يأيت بعده ،وطبعا يتوقف احلديث عند اإلمام املهدي
ويردْعليه:
أوال :هذه الرواية عامة وليست خاصة ،فآل حممد

يعرفون من خالل شهادة اإلمام

الذي حتضره الوفاة فضال عن الوصية اليت ثبتت أمساء األئمة واملهديني عليهم أفضل الصالة
والسالم ،فآل حممد كلهم قوام كما ورد عنهم .
ففي رواية حكم ،عن أيب جعفر

أنه قال( :يا ْحكمْ ،كلنا ْقائم ْبأمر ْاهلل .قلت:

فأنت املهدي ؟ قال :كلنا ْنهدي ْإلى ْاهلل .قلت :فأنت صاحب السيف ؟ قال :كلناْ

صاحبْالسيفْووارثْالسيف) ( ).
فالرواية عامة تشمل كل األئمة
أهل البيت

 ،واإلمام أمحد احلسن

 ،هذا ما نصت عليه وصية رسول اهلل حممد

إمام معصوم من أئمة
يف ليلة وفاتهْ...( :ثمْيكونْ

منْبعدهْإثناْعشرْمهدياْْ،فإذاْحضرتهْالوفاةْفليسلمهاْإلىْابنهْأولْالمقربينْ(المهديين)ْ
لهْثالثةْأساميْاسمْكاسميْ ْواسمْأبيْوهوْعبدْاهللْوأحمدْواالسمْالثالثْالمهديْوهوْ
أولْالمؤمنين) ( )ْْ.

إمام معصوم مفرتض الطاعة،
على أن اإلمام أمحد احلسن
فهذا نص من حممد
ضمن لنا هذا
وهذه الوصية ال ميكن ملبطل أن يدعيها أبدا؛ ألن الرسول املصطفى حممد
األمر وقال عن الوصية إهنا كتاب عاصم من الضالل ،فكيف يأيت أحد خيرتق هذا الكتاب
عندما يسأله احلارث يقول له كيف
الضامن لألمة من الضالل ؟؟!! ويأيت اإلمام الصادق
تعرفونه بالوصية  ...و  ...و ،...فالوصية هي ميزان احلق
نعرفه فيجيب اإلمام الصادق
عرفنا
وهبا عرف مجيع خلفاء اهلل يف أرضه ،وهبذا النص اإلهلي على اإلمام أمحد احلسن
أنه إمام معصوم مفرتض الطاعة.
 الكافي :ج ص.946 -4الغيبة  -الطوسي :ص. 31 – 37
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أما قولك( :وطبعا يتوقف احلديث عند اإلمام املهدي

كونه أخر األئمة

).

من أين أتيت هبذا يا (ركايب) ،هل تريد أن تطعن جبميع الروايات املتواترة اليت ذكرت
املهديني عليهم أفضل الصالة والسالم وأهنم أئمة مفرتضو الطاعة ،ولكن هو هذا ديدنكم
وردوا كالمهم ،وأنت اليوم يا
وهذا مصريكم ،تقفون كما وقف أسالفكم بوجه آل حممد
(ركايب) من ذراريهم .واآلن وسوف أذكر لك بعض الروايات اليت متنع الناس من الرد على
عسى أن ترجع إىل رشدك وترتك العناد والتعصب وإتباع اهلوى:
أحاديث آل حممد
 -عن أيب جعفر

 ،قال( :قال ْرسول ْاهلل ْ ْ :إنْ ْحديث ْآل ْمحمد ْصعبْ

مستصعبْالْيؤمنْبهْإالْملكْمقربْأوْنبيْمرسلْأوْعبدْامتحنْاهللْقلبهْلأليمانْ،فماْ
ورد ْعليكم ْمن ْحديث ْآل ْمحمد ْ

ْفالنت ْله ْقلوبكم ْوعرفتموه ْفاقبلوهْ ،وماْ

اشمأزت ْمنه ْقلوبكم ْوأنكرتموه ْفردوه ْإلى ْاهلل ْوإلى ْالرسول ْوإلى ْالعالم ْمن ْآل ْمحمدْ
ْ ،وإنما ْالهالك ْأن ْيحدث ْأحدكم ْبشيء ْمنه ْال ْيحتمله ْْفيقولْ:واهلل ْما ْكان ْهذاْ،

واهللْماْكانْهذاْ،واإلنكارْهوْالكفر) ( ).
 -ويف الرواية الصحيحة عن الباقر

( :واهلل ْإنْ ْأحب ْأصحابي ْإليْ ْأورعهمْ

وأفقههم ْوأكتمهم ْلحديثناْ ْ ،وإنْ ْأسوأهم ْعندي ْحاالْ ْوأمقتهم ْالذي ْإذا ْسمع ْالحديثْ
ينسب ْإلينا ْويروى ْعنا ْفلم ْيعقله ْاشمأز ْمنه ْوجحده ْوكفر ْمن ْدان ْبه ْوهو ْال ْيدري ْلعلْ

الحديثْمنْعندناْخرجْوإليناْأسندْفيكونْبذلكْخارجاْعنْواليتنا) ( ).

 :جعلت فداك ،إن الرجل
 وعن سفيان بن السمط ،قال( :قلت أليب عبد اهللليأتينا من قبلك فيخربنا عنك بالعظيم من األمر فيضيق بذلك صدورنا حىت نكذبه ،قال :فقال
أبو عبد اهلل

 :أليس ْعني ْيحدثكم .قال :قلت :بلى .قال :فيقول ْلليل ْأنه ْنهارْ

وللنهارْأنهْليل .قال :قلت :ال .قال :فقال :ردهْإليناْ،فإنكْإنْكذبتْإنماْتكذبنا) ( ).

 الكافي :ج ص.299 -4الكافي :ج 4ص ،444السرائر :ج 4ص .95
 -4بصائر الدرجات :ص.997
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 -فعن الرضا

يف رواية صحيحة منها ...( :والْتقلْلماْبلغكْعناْأوْنسبْإليناْ

هذاْباطلْوإنْكنتْتعرفْخالفهْفإنكْالْتدريْلمْقيلْوعلىْأيْوجهْوصفة) ( ).
 -2عن اإلمام جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جده ،عن علي ابن أيب طالب
حديث طويل يف وصية النيب

يذكر فيها أن رسول اهلل

يف

قال له( :يا ْعليْ ،واعلم ْأنْْ

أعجب ْالناس ْإيماناْ ْوأعظمهم ْيقيناْ ْقوم ْيكونون ْفي ْآخر ْالزمان ْلم ْيلحقوا ْبنبي ْوحجبْ
عنهمْالحجةْ،فآمنواْبس ْوادْعلىْبياض) ( ).

متعن يف هذه الروايات يا (ركايب) حىت ال جتزم وتقول عندك إثنا عشر إماما فقط وتنفي
إمامة املهديني عليهم أفضل الصالة والسالم اليت ذكرت بكثري من الروايات املتواترة الصادرة
عن أهل البيت .
***
الوقفة احلادية عشرة:
يقول املدعو (الركايب)( :إن النيابة اخلاصة اليت ادعاها املدعي ال تعين انه اإلمام أو انه من
ولد اإلمام املعصوم ويف نفس الوقت ال يعترب صاحب السفارة اخلاصة من املعصومني وهذا حبد
ذاته يثبت انتفاء العصمة واإلمامة عن املدعي إضافة إىل ذلك أن النيابة اخلاصة كان هلا وقت
حمدود وهي يف زمن الغيبة الصغرى وبعدها كل من يدعي انه نائب خاص لإلمام املعصوم فهو
مفرتي وكاذب واآلن نالحظ أن املدعي يدعي النيابة اخلاصة وحسب كالم اإلمام املعصوم
انه مفرت وضال).
ويردْعليه:
احلمد هلل الذي جعل أعداءنا ترد بشبهات ومل تطرح األدلة على بطالن أدلة الدعوة اليمانية
املباركة اليت قصمت ظهورهم ورب حممد  ،كيف جزمت يا (ركايب) أن النيابة اخلاصة اليت
 بصائر الدرجات :ص.991 -4كمال الدين :ج ص.411
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تقول إن اإلمام أمحد احلسن قد ادعاها تنفي عنه العصمة ،هل برأيك وهواك وقياسك
؟ وهذا ما مل نره يف أي كتاب ،أي الدليل
الشيطاين ،أم استندت إىل دليل من آل حممد
خيالفون قولك بل يقولون عن
 ،بل جند آل حممد
العلمي النقلي عن آل حممد
إنه إمام وابن إمام ومفرتض الطاعة كما ورد لنا عن الرسول املصطفى
اإلمام أمحد احلسن
حممد وأهل بيته .
عن رسول اهلل

يف خرب طويل قال ...( :مث ضرب بيده على احلسني

فقال :ياْ

سلمانْ ،مهدي ْأمتي ْالذي ْيمأل ْاألرض ْقسطاْ ْوعدالْ ْكما ْملئت ْجوراْ ْوظلماْ ْمن ْولدْ
هذاْ.إمامْبنْإمامْ،عالمْبنْعالمْ،وصيْبنْوصيْ،أبوهْالذيْيليهْإمامْوصيْعالم .قال:
قلت :يا نيب اهلل ،املهدي أفضل أم أبوه ؟ قال :أبوه أفضل منه .لألول ْمثل ْأجورهم ْكلهم؛ْ
ألنْاهللْهداهمْبه) ( ).

فمن هو هذا اإلمام ابن إمام غري املهدي األول الذي ذكرته الوصية املقدسة للرسول
يؤكد لنا األمر بدليل واضح وهو قوله عن
املصطفى حممد  ،حبيث هنا رسول اهلل
املهدي األول أمحد

(أبوهْالذيْيليه) ،وهنا قطعا تعين املهدي األول أمحد

؛ ألنه ال

مباشرة ،إذن
توجد رواية واحدة تقول إن اإلمام احلسن العسكري يأيت بعد اإلمام املهدي
من هو هذا املهدي يا ترى الذي أبوه يليه من بعده غري املهدي األول أمحد الذي ذكرته
الوصية املقدسة للرسول املصطفى حممد .
وأيضا قال رسول اهلل

( :يا نيب اهلل ،املهدي أفضل أم أبوه ؟ قال :أبوه ْأفضل ْمنه)،

أفضل منه ،وحنن
بأن والد املهدي
وهنا إشارة واضحة من الرسول املصطفى حممد
هو أفضل من األئمة الذي هم من
أن املهدي
ثابت عندنا يف مذهب أهل البيت
كما أخربنا الرسول املصطفى حممد .
ذرية احلسني

 -كتاب سليم بن قيس  -تحقيق محمد باقر األنصار  :ص.245
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فقد روى سلمان الفارسي ،قال( :كنا مع رسول اهلل

واحلسني بن علي على فخذه ،إذ

تفرس يف وجهه وقال له" :يا ْأبا ْعبد ْاهللْ ،أنت ْسيد ْمن ْسادتناْ ،وأنت ْإمام ْابن ْإمام ْأخوْ

إمامْ،وأبوْأئمةْتسعةْ،تاسعهمْقائمهمْ،أعلمهمْ،أحكمهمْ،أفضلهم") ( ).

هو أفضل من األئمة الذين هم من
إذن ،اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري
 ،وال توجد عندنا رواية تقول
 ،وهذا واضح من خالل روايات آل حممد
ذرية احلسني
إن احلسن العسكري أفضل من املهدي حممد بن احلسن عليهم أفضل الصالة والسالم ،وهذا
يدل على أن االبن املقصود بالرواية (إمام ابن إمام وعامل ابن عامل ووصي ابن وصي) هو أمحد
كما أثبتنا
املذكور بالوصية املقدسة للرسول املصطفى حممد  ،وهو اإلمام أمحد احلسن
.
أنه هو املصداق فيما تقدم ويف كتب أخرى من كتب أنصار اإلمام املهدي
أما قولك يا (ركايب)( :إن النيابة اخلاصة كان هلا وقت حمدود وهي يف زمن الغيبة الصغرى
وبعدها كل من يدعي انه نائب خاص لإلمام املعصوم فهو مفرتي وكاذب).
أقول :أين تذهب بالروايات اليت وردت لنا عن آل حممد

بوجود ممهد قبل اإلمام

 ،ورواية (خيرج رجل قبل املهدي من أهل بيته) ،ورواية (إذا
 ،كرواية اليماين
املهدي
كان قبل خروجه أتى املوىل الذي كان معه) ،وغريها من الروايات اليت ورد لنا عن آل حممد
 ،هل هذه الروايات تضرهبا بعرض اجلدار يا (ركايب) ،فاحذر وأنا ذكرت لك الروايات اليت
وما هو مصريهم ،ويا ليتك قدمت دليال شرعيا على
حتذر الناس من رد روايات آل حممد
إبطال هذه الدعوة اليمانية احلقة ،وما مسعناه منك جمرد خترصات عقلية وشبهات وآراء ما أنزل
اهلل هبا من سلطان.
***

 -اإلرشاد  -المفيد :ج 4ص. 63 – 95
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الوقفة الثانية عشرة:
يقول املدعو (الركايب)( :يف هذا املورد نلفت النظر إىل ظاهرة مهمة جدأ يف الغيبة الصغرى
ويف فرتة الغيبة
ونيابة النواب األربعة (رضوان اهلل تعاىل عليهم) وهي أن فقه أهل البيت
من العقائد والفقه
الصغرى مل يتغري عما كان عليه من مسار اإلمامية يف حضور األئمة
والسنن والثوابت األخرى ومما ال إشكال فيه أن ذلك بربكة وجود اإلمام املهدي (عجل اهلل
تعاىل فرجه) فإن ما نقله السفراء (رضي اهلل عنهم) عن اإلمام (عجل اهلل تعاىل فرجه) من
ولضروريات وفرائض اهلل
روايات وأحاديث يكشف عن تبعيته ملنهج أبائه وأجداده األئمة
بأن نسبة كبرية مما كان يصدر من توقيعاته الشريفة كانت تتضمن
تعاىل وسنة الرسول
وضروريات سنن أبائه وال يتوهم متوهم أن
إرجاعا إىل الرتاث فيه ضروريات سنن النيب
يصدر توقعيا منه (عجل اهلل تعاىل فرجه) فيه خمالفة لتلك الضروريات).
ويردْعليه:
أخربنا يا (ركايب) ما هي البدعة اليت جاء هبا اإلمام أمحد احلسن واليت مل يأت هبا نيب من
أنبياء اهلل أو وصي من األوصياء ،ملاذا هذا اهلراء منك يا (ركايب) ،تريدون أن تضحكوا على
ذقون الناس بكل طريقة وما أبقيتم طريقة شيطانية لرد هذه الدعوة إال واستخدمتموها ،وال
توجد حيلة أو مكر إال وفعلتموه.
كنت أقول :أنتم تالمذة ابن العاص ،ولكن تبني يل أنكم أساتذة ابن العاص ،وابن العاص
تلميذ لديكم يا أتباع الصرخي ،ملاذا مل تقدم األدلة اليت خالف هبا اإلمام أمحد احلسن
،
كما قال[ :فدعويت كدعوة نوح
 ،بل اإلمام أمحد احلسن
منهج أهل البيت
 ،وكدعوة حممد  .أن
 ،وكدعوة عيسى
 ،وكدعوة موسى
وكدعوة إبراهيم
ينتشر التوحيد على كل بقعة يف هذه األرض ،هدف األنبياء واألوصياء هو هديف ،وأبني التوراة
واإلجنيل والقرآن ،وما اختلفتم فيه ،وأبني احنراف علماء اليهود والنصارى واملسلمني وخروجهم
عن الشريعة اإلهلية ،وخمالفتهم لوصايا األنبياء .
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إراديت هي إرادة اهلل سبحانه وتعاىل ومشيئته ،أن ال يريد أهل األرض إال ما يريده اهلل
سبحانه وتعاىل ،أن متتلئ األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا ،أن يشبع اجلياع وال
يبقى الفقراء يف العراء ،أن يفرح األيتام بعد حزهنم الطويل ،وجتد األرامل ما يسد حاجتها
املادية بعز وكرامة  .....أن  .....وأن  .....أن يطبق أهم ما يف الشريعة العدل والرمحة
والصدق] انتهىْ.
ال تصلوا وال تصوموا أو اتركوا مذهب
هل قال لكم يا (ركايب) اإلمام أمحد احلسن
أو غريها ،ملاذا ال تستحون وأنتم تتكلمون وترمونا بالتهم !!
أهل البيت
يقول أنصف عدوك ،ولو كنتم من شيعته حقا ألنصفتمونا حىت ولو
إن اإلمام علي
اعتربمتونا اعداء لكم ،ملاذا هذا الكالم ،اتقوا اهلل واجعلوا اهلل بني أعينكم ،اجعلوا حممد وآل
؟؟؟!!
بني أعينكم ،أال ختافون اهلل ؟!! أال ختافوا حممد وآل حممد
حممد
***
الوقفة الثالثة عشرة:
يقول املدعو (الركايب)( :إن املدعي الظهور واملشاهدة قبل خروج السفياين فهو كذاب
مفرتي ،وما أكثر الكذابني واملدعني ،نعم إثنا عشر كذابا وسبعون كذابا وغري ذلك كلهم
واملدعني النيابة والسافرة ما أكثرهم وما أكذهبم فاحلكم
يدعي مشاهدة اإلمام املهدي
بكذب وافرتاء املشاهدة ومدعي املشاهدة قبل خروج السفياين يعترب عالمة أو خصلة من
العالمات واخلصال اليت تسبق خروج السفياين).
ويردْعليه:
بالنسبة إىل هذه النقطة فأكتفي برد أستاذي وشيخي ومعلمي الشيخ ناظم العقلي وفقه اهلل
خري اجلزاء ،حيث قال:
لكل خري وجزاه اهلل عن آل حممد
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[أنبه على أين سأتعرض إىل بعض قواعدهم من باب (ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم) كما
ورد عن األئمة  ،فأقول:
 إن توقيع السمري خرب آحاد ال يعتمد عليه يف العقائد عندكم ،وأقصى ما يستفاد منهيف الفقه فحسب ،أو كما تقولون يفيد عمال ال علما ،وقضية النيابة عن املعصوم قضية
عقائدية تابعة لإلمامة فال يستدل عليها خبرب آحاد.
 إن توقيع السمري قيل بإرساله ،ومع غض النظر عن اإلرسال فهو ضعيف جلهالة راويهوهو (أمحد بن احلسن املكتب) ،واخلرب الضعيف عندكم ال يعتمد عليه يف الفقه فضال عن
العقائد ،فكيف ختالف قواعدكم وتستدل به على قضية عقائدية ؟!!!
 إن التوقيع مل ينف السفارة ال نصا وال ظهورا ،أما نصا فال يوجد نص للسفارة أوفهي
النيابة حىت نقول أن النفي واقع عليه ،وأما ظهورا فـ (املشاهدة) اليت نفاها اإلمام
وال عالقة هلا بالنيابة والسفارة ،والقول
ظاهرة يف جمرد املشاهدة بالعني أي رؤية اإلمام
بظهورها يف النيابة تكلف واضح حيتاج إىل دليل وال دليل يف املقام بل الدليل ضده ،وأيضا ال
ميكن االعتماد على ظهورها يف جمرد الرؤية ملعارضة ذلك للروايات املتواترة اليت دلت على
يف عصر الغيبة الكربى فضال عن مئات إن مل نقل آالف
إمكان رؤية اإلمام املهدي
املشاهدات اليت حصلت مع عدد من العلماء وسائر الناس اليت ال ميكن إنكارها حبال.
 من خالل سياق التوقيع يظهر أن املقصود من املشاهدة هو ظهور أو قيام اإلمامكان يتكلم عن
ال جمرد الرؤية أو النيابة والسفارة ،والدليل على أن اإلمام
املهدي
الظهور قبل أن ينفي املشاهدة كما ورد يف التوقيع ،وإليك نص كالمه

 .....( :فقدْ

وقعت ْالغيبة ْالتامة ْفال ْظهور ْإال ْبعد ْإذن ْاهلل ْْ -تعالى ْذكرهْ -وذلك ْبعد ْطول ْاألمدْ
وقسوة ْالقلوب ْوامتالء ْاألرض ْجوراْ ْوسيأتي ْلشيعتي ْمن ْيدعي ْالمشاهدة ْأال ْفمن ْادعىْ
المشاهدة ْقبل ْخروج ْالسفياني ْوالصيحة ْفهو ْكذاب ْمفتر  ،)...فاإلمام

يف مقام

نفي الظهور بدليل قرينة السياق ،فكأنه قال :ال ظهور إال بعد كذا وكذا  ...ومن ادعى
املشاهدة (أي أين ظاهر) قبل الصيحة والسفياين فهو كذاب ،وال عالقة للسياق بالنيابة أو
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السفارة ال من قريب وال من بعيد ،وذهب إىل هذا القول احملقق النهاوندي وقال :إن لفظ
(املشاهدة) مبعىن احلضور مأخوذة من (شهد) أي حضر واستدل بقوله تعاىل﴿ :فَ َمنْ ْ َش ِه َْدْ
ِ
صم ْهُ  ﴾..أي من حضر يف بلده يف شهر رمضان فليصمه.
من ُك ُْمْالشه َْرْفَ ليَ ُ
 -2مبالحظة النقطة الثالثة والرابعة يتبني أن لفظ (املشاهدة) املنفية ،متشابه وله عدة
وجوه ،أي أنه ظين الداللة ،وأنتم تشرتطون يف االعتماد على الرواية أن تكون قطعية الداللة
على املطلوب ،فكيف غفلت عن هذا يا شيخ ؟!!!
( :فمن ادعى املشاهدة  ....فهو كذاب مفرت) حىت لو تنزلنا وقلنا
 وقول اإلمامبأنه يعين السفارة فهو قضية مهملة غري مسورة ال بكل وال جبميع وشبهه ( ) ،والقضية املهملة
بقوة اجلزئية كما هو مقرر عندكم ،فتكون القضية بقوة (بعض من ادعى املشاهدة  ..فهو
كذاب مفرت) ال كل من ادعى املشاهدة فهو كذاب.
 -3على الرغم من أن هذا التوقيع خرب آحاد ضعيف السند وظين الداللة فهو معارض
وروايات اليماين خري دليل فهو نائب
بأخبار متواترة تدل على إمكان رؤية اإلمام املهدي
؛ ألنه ال ميكن أن يكون أهدى الرايات وامللتوي عليه من أهل النار
عن اإلمام املهدي
ومن أراد
ويهدي إىل صاحبكم وإىل صراط مستقيم ،إال أن يكون نائبا خاصا عنه
وبني السيد السيستاين ومكتبه
التفصيل فلرياجع مناظرة كتبية بني أنصار اإلمام املهدي
بعد أن عجز السيد السيستاين
ومركز البحوث العقائدية وانتصر هبا أنصار اإلمام املهدي
ومكتبه عن الرد وأحجموا عن اجلواب.
 -2إذا كان التوقيع ينفي السفارة ،فلماذا عندما رجع الناس إىل علي بن حممد السمري يف
اليوم السادس ،وقيل له من وصيك ؟ فقال :هلل أمر هو بالغه ،فلماذا مل يقل ال يوجد بعدي
سفري أصال فهل قصد تضليل الناس وعدم مصارحتهم باحلقيقة  -وحاشاه  -؟!!! وهل الناس
هبذا املستوى من الغباء حبيث مل يفهموا من التوقيع نفي السفارة فرجعوا إليه يف اليوم السادس
 كل وجميع سور للقضية الحملية ،وقضيتنا هنا شرطية ،ولكن الشيخ ذكرها من باب ضرب المثل ال غير ،وقوله:"وشبهه" يُفهم منه هذا.
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وسألوه عن وصيه ؟!!! فلو كان التوقيع واضح الداللة على نفي السفارة ملا كان هناك مربر
إلعادة السؤال عن السفارة بعد علي بن حممد السمري] ( ).
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما.
***

 -كتاب لعلكم تهتدون :ص
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