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 املقدمة

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد 
 
 هلل رب العاملين، وصلى هللا على محمد وآله ألائمة واملهديين وسلم تسليما

جرْت مناظرة بيني وبين أحد ضيوف منتدى  ؛م( 2102عام )سنين  خمسمنذ 

انقطاع السفارة والنيابة  ؛ حول أنصار إلامام املهدي )ع( على شبكة إلانترنت

الدليل املطروح هو ما ُيعرف  الخاصة عن إلامام املهدي )ع( في الغيبة الكبرى. وكان

الستدالل به على قطع السفارة والنيابة عن إلامام املهدي )ع( بـ )توقيع السمري( ل

 الى الظهور املقدس. والتوقيع كالتالي:

  :حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد املكتب قالالشيخ الصدوق: 

قدس  -محمد السمري التي توفي فيها الشيخ علي بن  كنت بمدينة السالم في السنة

  :فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته فحضرته قبل وفاته بأيام -هللا روحه 

بسم هللا الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم هللا أجر إخوانك )

فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك وال توص إلى أحد يقوم  فيك

فقد وقعت الغيبة الثانية فال ظهور إال بعد إذن هللا عز  ،وفاتك مقامك بعد

وسيأتي  ،، وامتالء ألارض جوراوقسوة القلوب وجل وذلك بعد طول ألامد

ادعى املشاهدة قبل خروج السفياني  أال فمن ،شيعتي من يدعي املشاهدة

 .(العلي العظيم وال حول وال قوة إال باهلل ،والصيحة فهو كاذب مفتر

 ، فلما كان اليوم السادس عدنا إليها هذا التوقيع وخرجنا من عندهسخن: فنقال

. وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصيك من بعدك ؟ فقال: هلل أمر هو بالغه

 .(0)م سمع منه ، فهذا آخر كال رض ي هللا عنه ومض ى

                                                           
  .615كمال الدين وتمام النعمة ص - 1
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ورغم صدور عدة كتب وأبحاث تناولْت بيان حال هذا التوقيع ومدى داللته على 

 إذا قطع 
 
السفارة؛ إال أني رأيت من الخسارة ضياع أي جهد علمي معتبر، وخصوصا

كان يحتوي على ش يء جديد، ويعالج املوضوع بطريقة مختلفة، كما أظن في هذه 

 املناظرة وإْن كانت قصيرة.

وما أرجوه من القارئ الكريم؛ التحلي بالتجرد واملوضوعية واتباع الدليل والحجة. 

 في الكتب ألاخرى التي تناولْت فربما سيجد في هذ
 
ه املناظرة ما لم يسمعه سابقا

هذا املوضوع. فلعّل السمة الغالبة في هذه الصفحات هي الجرأة العلمية في نفي كل 

 مشهور   ُرب  ما ال يساعد عليه الدليل الصريح، وإْن كان من املشهورات. فقد قيل: )

  (.لهُ  ال أصل  

ألامة املتحررة؛ هو ممارسة النقد املوضوعي الجاد  وباعتقادي أن  من أهم مقومات

 على الصعيد العقدي 
 
على أوسع نطاق ممكن على مختلف ألاصعدة. وخصوصا

والفقهي والتاريخي. فالتراث إلاسالمي يحتوي على الغث والسمين. واعتماده بال 

 غربلة وتمحيص يورد ألامة املهالك من حيث تعلم أو ال تعلم.

وكان الاسم املستعار ملحاوري في  .رئيسة ردود أربعةاملناظرة وقد تضمنْت هذه 

، وكان اسمي املستعار في املنتدى هو )علي املنتدى هو )متعلم على سبيل نجاة(

ومن أحب  الوقوف على كل تفاصيل املناظرة فليرجع الى منتدى  .الصراط املستقيم(

 أنصار إلامام املهدي )ع( على الرابط التالي:

http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=15942 

 على تطبيق ألامانة العلمية. على  وقد حرصُت 
 
عدم التصرف بردود املناظر، حرصا

ذا[ فحتى ألاخطاء إلامالئية الواضحة ونحوها تركتها على حالها واكتفيُت بكتابة ]ك

 أمامها، تنبيها على أن  الخطأ من صاحب الكتابة ورد هكذا.

.
 
 وآخرا

 
 والحمد هلل أوال

 
 الشيخ ناظم العقيلي

 النجف ألاشرف

 م 9082/  2/  99 - هـ 8341شوال  92

http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=15942
http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=15942
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 كتب )متعلم على سبيل نجاة(:

  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ارجوا من االخوة االعضاء يف املنتدى ان يرشحوا لي من بينهم احد االعضاء للدخول 

 ...يف حوار فكري حول ادلة دعوة امحد احلسن

النه بصراحة من دون حتديد شخص االخ احملاور سنبقى ندور يف حلقة مفرغة 

 ....وخترج عن مسارها الصحيح ]كذا[ وتشتت احلورات

يف ما سيدور يف احلوار فليعرضوا اراهم يف موضوع اخر  وان كان لألخوة البقية راي

 ...مستقل وساقوم بالنقاش مع اطروحاتهم

  ....انتظر موافقتكم

  وكتب )متعلم على سبيل نجاة(
 
 :أيضا
 -:السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ال زلت بانتظار جواب االخ احملاور وتعليقه على ما نشرته منذ يوم امس كتعليق 

 .على سؤاله حول موضوع املهدينيواجابة 
اما خبصوص احملور الذي طلبت ان يكون النقاش يدور حولة يف بادى االمر وهو 

مسالة السفارة وانقطاعها يف زمن الغيبة الكربى النه اذا قام الدليل على انقطاع باب 

 .لةالسفارة يف زمن الغيبة الكربى مل حنتج اىل تطويل الكالم يف النقاش يف بقية االد
والذي افهمه من خالل االدبيات الصادرة منكم انكم ال تقبلون داللة توقيع السمري 

رمحه اهلل على انقطاع السفارة وتشكلون بان هذا التوقيع مرسل ومن اخبار االحاد 

اليت تفيد الظن وال ميكن بناء العقيدة عليها كما هو راي نفس علماء مدرسة 

خالفوا قواعدهم واسسهم يف االستدالل بهذا االصول وبذلك يكون االصوليون قد 

 .التوقيع
وال ادري من اين اتيتم بان علماء مدرسة االصول يبنون على رد اخلرب املرسل واخلرب 

.. وكلماتهم صرحية يف ان اخلرب الضعيف او .الضعيف او خرب الواحد دائما وابدا

الم ميكن العمل به املرسل اذا احتفت به قرائن تدعم صدوره من املعصوم عليه الس

بل ويكون اقوى من اخلرب الصحيح من ناحية السند ولكن مل يقرتن مبا يدل على 

 صحة صدوره او اهمل علماء الطائفة مضمونه.
والتوقيع الشريف توجد الكثري من القرائن اليت تؤيد صدوره عن املعصوم عليه 

ل العلماء جيال بعد جيال السالم ومن اهما الشهرة الروائية هلذا اخلرب وتناقله من قب

 .وتساملهم على صحته
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وكذلك قراءة الظروف الزمانية لصدور التوقيع حيث كانت القواعد الشعبية يف 

لصدور توقيع عن املعصوم حيدد شخص النائب اجلديد بعد  ]كذا[ حالة التهلف

السمري رضوان اهلل عليه فجاء التوقيع لينهي فرتة السفارة املباشرة ويفتح عصر 

 .ديد لغيبة االمام روحي فداهج
دة الواردة يف التوقيع الشريف اما االشكال الثاني وهو عدم وضوح لفظة نفي املشاه

الصيحة والسفياني وسياتي لشيعيت من يدعي املشاهدة فمن ادعى املشاهدة قبل )

 يف نفي السفارة بل انها لفظ جممل متشابه وردت يف فهما الكثري فهو كاذب مفرت(

 .فمن التعسف محلها على معنى واحد دون غريه ]كذا[ االراء واالقولمن 
 :فنقول

ان فهم الكلمات الواردة يف رواية ما يرجع فيه اىل السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة 

والظروف الزمانية احمليطة بالنص ومن الواضح ان املرتقب من قبل القواعد الشيعية 

ن مشاهدة االمام يف زمن الغيبة الكربى املقبلة ام يف تلك الفرتة ليس هو موضوع امكا

ال بل ان املرتقب هو امكان وجود سفري او رسول مرتبط به مباشرة اي مشاهدة 

 .كمشاهدة السمري رمحه اهلل ومن كان قبله من السفراء وليس مطلق املشاهدة
موت ولقد امجعت الطائفة احلقة ومبختلف طبقات رجاهلا على انقطاع السفارة بعد 

السمري رمحه اهلل حتى قال الشيخ النعماني رمحة اهلل ان من ادعى هذا االمر بعد 

السمري فهو كاذب ضال منمس حيث فهموا هذا االمر من التوقيع الشريف مما 

 يقوي القرائن يف انتهاء عصر السفارة هو هذا الفهم القريب من عصر النص 
اهلل ليست مقصورة على قوله عليه  ثم ان مسالة انتهاء السفارة بعد السمري رمحه

 السالم بتكذيب مدعي املشاهدة يف التوقيع بل يف قوله عليه السالم
 .(الغيبة التامةفال توص اىل احد يقوم مقامك فقد وقعت )

فربط االمام بني الغيبة التامة وانقطاع السفارة حبيث ان الغيبة التامة هي الغيبة 

 .يها هناك سفري ظاهر بني الناسالتامة هي الغيبة اليت ال يكون ف
 انتظر اجابتك حول ما طرحته من نقاط والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 

 

 كتب املشرف في املنتدى )اختياره هو(:

حوار بينكم وبين الاخ الانصاري )علي ان شاء هللا رب العاملين سيحصر ال

الانصار او الحوار سواء من ولن يتدخل اي احد في . (الصراط املستقيم

 .وكل من سيتدخل ستحذف مشاركته مع الاعتذار املسبق للجميعغيرهم، 
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كما وانوه ان الاجوبة ال يشترط ان تكون فورية بل يمكن ان تتأخر ولكن 

 .بشرط ان ال يكون التأخير غير معتاد

 .والحمد هلل وحده

 

 كتب )علي الصراط املستقيم(:

 بسم هللا الرحمن الرحيم

العاملين والصالة والسالم على شمس الوجود املصطفى الحمد هلل رب 

املحمود وعلى القمر املنير وزيره ويمينه وعلى زهرة السماء وألارض فاطمة 

 وعلى الكواكب الدرية من ذريتها الى يوم القيامة من ألائمة واملهديين.

 
 
 باألخ الضيف )متعلم على سبيل النجاة( .السالم عليكم جميعا

 
.. ومرحبا

 للحق بالحق. ونسأل
 
 هللا أن يوفقنا لخدمته ما دام طالبا

 ..أما بعد

فقد قرأت ما تقدم من املوضوع واملداخالت ويبدو لي أن ألاخ املناظر يريد 

ابتداء النقاش بموضوع ]انقطاع السفارة[ في الغيبة الكبرى لإلمام املهدي 

 )ع( الى القيام املقدس امليمون.

 
 
 من الزيادة والحشوولكي يكون الحوار مرتبا

 
. ارجو أن يقرر لي الاخ .ومهذبا

املحاور دليله على انقطاع السفارة مع بيان الاستدالل ولو باختصار، لنبدأ 

 بالحوار الجدي.

 ونسأل هللا العصمة والسداد.
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 ثانيالرد ال
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 كتب )متعلم على سبيل نجاة(:

  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهلل 

( ونسال اهلل سبحانه وتعاىل ان يكون حيا اهلل االخ العزيز )علي الصراط املستقيم

 ...احلوار مثمرا وان يكون رائدنا فيه اتباع احلق

لو اطلع االخ الكريم على اخر مشاركة لي ضمن هذا املوضوع لعلم من خالهلا 

 .دليلي على انقطاع السفارة يف زمن الغيبة الكربى

الدليل االعتماد على توقيع السمري رمحه اهلل وذلك من خالل فقرتني من وملخص 

 النص الشريف

سياتي لشيعيت من يدعي املشاهدة فمن ادعى املشاهدة قبل قوله عليه السالم ) -:اوال

 (.الصيحة والسفياني فهو كاذب مفرت

  فقد ورد االمر منه عليه السالم بتكذيب مدعي املشاهدة

املشاهدة لفظ جممل حيتمل عدة معاني وان محله على معنى واحدا من ستقول ان 

 .تلك املعاني هو نوع من التعسف

 :فاقول لك

ان ما حيدد املفهوم واملعنى الصحيح بني املعاني احملتملة هو القرائن الواردة يف السياق 

 .الذي ورد فيه اللفظ داخل النص والظروف الزمانية لصدور النص

التوقيع صدر يف اواخر ايام السمري رمحه اهلل حيث كانت االنظار  ومن الواضح ان

عن القائم روحي  ]كذا[ متجهة صوب حتديد من يلي االمر من بعده يف السفاره

فداه فجاء التوقيع الشريف بتكذيب مدعي املشاهدة يف زمن الغيبة قبل الصيحة 

 .والسفياني

ب ظرف صدور التوقيع فالرواية فاملشاهدة هنا هي املشاهدة مع دعوى السفارة حس

ال تنفي مطلق املشاهدة وامنا خصوص املشاهدة مع ن ادعاء السفارة عن االمام عليه 

 .السالم

ثم ان جمرد ادعاء املشاهدة مبفرده من دون ادعاء اي امر اخرا ليس فيه خطورة 

عنه امنا اخلطورة تكمن يف ادعاء االتصال باالمام املهدي واخذ االخبار واالحكام 

مباشرة وادعاء السفارة والوساطة بينه عليه السالم وبني القواعد املؤمنة يف زمن 

 .الغيبة

فتاكيد االمام عليه السالم على خطورة مدعني املشاهدة وحتذير الناس منهم 

 .واالمر بتكذيبهم ينسجم مع املشاهدة مع ادعاء السفارة وليس مع مطلق املشاهدة

 (.فال توص اىل احد يقوم مقامك فقد وقعت الغيبة التامةثانيا: قوله عليه السالم )
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.. فالغيبة .حيث قرن عليه السالم بني وقوع الغيبة التامة وبني انقطاع السفارة

 .التامة هي الغيبة اليت ال يوجد فيها من يقوم يف مقام السفراء االربعة رمحهم اهلل

 .واحلمد هلل اوال واخرا

 

 

 كتب )علي الصراط املستقيم(:

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 حيا هللا ألاخ ]متعلم على سبيل نجاة[.

 الرد في نقاط:

 النقطة األوىل:

هذا التوقيع ضعيف السند بـ ]الحسن بن أحمد املكتب[، فهو لم يذكر في 

.
 
 وال حاال

 
. كتب املتقدمين الرجالية ال اسما

 
 وقيل بإرساله أيضا

ق باإلمامة، أي أمر من أصول الدين، والتي يتعلوأنت هنا في مقام نفي أمر 

الصحيح السند ال يفيد إال  -املجرد  –رط فيها العلم والجزم، وخبر آلاحاد تيش

، فكيف إذا كان ضعيف السند ؟!
 
 ظنا

 النقطة الثانية:

أال فمن ادعى املشاهدة  ،وسيأتي شيعتي من يدعي املشاهدةأما قوله )ع(: ]

 [.قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر

 فقد ذكر امليزا النوري عدة وجوه ملعنى ]املشاهدة[:

 الوجه ألاول: 

 ،وهو قول العالمة املجلس ي: ]لعله محمول على من يدعي املشاهدة مع النيابة

 ..[..وإيصال ألاخبار من جانبه إلى الشيعة على مثال السفراء
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 الوجه الثاني:

أن نفي املشاهدة مختص في بداية الغيبة الكبرى أو في حال خوف إلامام 

املهدي من مطاردة الظاملين، أما بعد تطاول ألازمنة ويأس ألاعداء منه، 

 فتجوز املشاهدة مع عدم ترتب الخطر عليها.

 الوجه الثالث:

ه الحجة عليه عليه السالم ويعلم أن إلامامأن املشاهدة املنفية أن يشاهد 

 السالم حال مشاهدته له.

 الوجه الرابع:

 أن يكون الخواص مستثنين من نفي املشاهدة عنهم.

 الوجه الخامس:

مكانه عليه السالم ومستقره  ،واملحجوب عنهم ،أن يكون املخفي على ألانام

فال ينافي  ،وال يعرفه غيره حتى ولده ،فال يصل إليه أحد ،الذي يقيم فيه

وظهوره عند  ،دته في ألاماكن واملقامات التي قد مر ذكر بعضهالقاءه ومشاه

امللتجئ إليه التي انقطعت عنه ألاسباب واغلقت دونه  ،املضطر املستغيث به

 ألابواب.

 -بتصرف  –هذه خمسة وجوه ملعنى ]املشاهدة[، نقلتها عن امليرزا النوري 

 ليها:ويضاف إ

 الوجه السادس:

]املشاهدة[ هو الرؤية البصرية، وال يمكن ال يخفى أن الظاهر من كلمة 

التنازل عنها إال بدليل قطعي الداللة، وعند التنازل عنها ال يمكن صرفها الى 

، وإال تبقى الكلمة متشابهة املعنى.معنى آخر إال بدليل 
 
فإن أمكن  قطعي أيضا

 جمعها مع املحكم فبها، وإال ُيرد علمها الى أهلها.
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عنى الرؤية البصرية شائع في كالم أهل البيت )ع( أو واستعمال ]املشاهدة[ بم

 .رواياتهم

 الوجه السابع:

أن تكون ]املشاهدة[ بمعنى الظهور، أي من ادعى أن إلامام املهدي )ع( ظاهر 

 للناس قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر.
 
 علنا

 إن علمنا أن نفي املشاهدة جاء بعد نفي
 
 وخصوصا

 
 وهذا الوجه قريب جدا

فال ظهور إال بعد إذن هللا عز وجل وذلك الظهور املشروط في قوله )ع(: ]

وسيأتي شيعتي من  ،وامتالء ألارض جورا ،بعد طول ألامد وقسوة القلوب

أال فمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة  ،يدعي املشاهدة

 [.فهو كاذب مفتر

 
 
 مؤكد عليه وال يخفى أن سياق الرواية مناسب لهذا الوجه جدا

 
، وهو أيضا

بالروايات املتواترة، التي تنص على أن الصيحة والسفياني من العالمات 

 الحتمية لظهور وقيام إلامام املهدي )ع(.

  [....فال ظهور فنفي املشاهدة متفرع أو مترتب على قوله ]

إذن فلفظ ]املشاهدة[ متشابه، وإن أردنا أن نقبله بمعنى ما، فاألرجح هو 

 بمعنى الظهور العلني قبل الصيحة والسفياني.قبوله 

 وبهذا يكون دليل ألاخ ]متعلم على سبيل نجاة[، موهون
 
 وداللة، وال  ا

 
سندا

 عن العلم.
 
 يفيد الظن فضال

 النقطة الثالثة:

أما قولك بأن تعيين معنى السفارة للفظ ]املشاهدة[ معتمد على القرائن 

 الواردة في سياق التوقيع.
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هور العلني سياق التوقيع دال على أن معنى ]املشاهدة[ هو الظ فقد تبين أن

 قبل الصيحة والسفياني، ال السفارة.

وأما قولك بأن انظار الناس كانت متجهة صوب تحديد من يلي أمر السفارة 

بعد السفير الرابع، فجاء التوقيع لينفي املشاهدة قبل الصيحة والسفياني أي 

 لينفي السفارة.

ح؛ ألن انقطاع السفارة املباشرة بعد السفير الرابع قد بينها فهو تكلف واض

فاجمع أمرك وال توص إلى أحد يقوم مقامك بعد إلامام )ع( بقوله: ]

[. وهذا كاف واف للجواب عن تطلع فقد وقعت الغيبة الثانية ،وفاتك

 الناس الى معرفة السفير الخامس بعد علي بن محمد السمري عليه السالم.

 مجرد ادعاء املشاهدة ليس فيه خطورة.أما قولك بأن 

أقل بكثير من خطر ادعاء مجرد  فأقول لك: ذكر مجرد اسم إلامام املهدي )ع(

نجد روايات تمنع وتلعن من يذكر اسم إلامام املهدي املشاهدة، ورغم ذلك 

 )ع(.

الامام عليه السالم على خطورة مدعين املشاهدة وأما قولك: بأن تأكيد  

تحذير الناس منهم والامر بتكذيبهم ينسجم مع املشاهدة مع ادعاء السفارة و 

 .وليس مع مطلق املشاهدة

 هذا ينسجم مع التحذير من خطورة املهدوية والظهور قبل 
 
فأقول لك: وأيضا

 الصيحة والسفياني.

 النقطة الرابعة:

وقعت  فال توص الى احد يقوم مقامك فقد)قوله عليه السالم  -:ثانياقولك: ]

  (.الغيبة التامة
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.. .حيث قرن عليه السالم بين وقوع الغيبة التامة وبين انقطاع السفارة

فالغيبة التامة هي الغيبة التي ال يوجد فيها من يقوم في مقام السفراء الاربعة 

 .[رحمهم هللا

 يرد عليه:

 مة.ال يوجد ذكر للسفارة حتى تقول إن إلامام قرن بينها وبين الغيبة التا – 0

[، وليس ]التامة[، نعم فقد وقعت الغيبة الثانيةمتن الرواية بلفظ ] – 2

، وبهذا لفظ ]التامة[ تم إلاشارة إليه في الهامش على أنه جاء في أحد النسخ

 على أقل تقدير إن لم نرجح لفظ ]الثانية[.
 
 يكون مورد استداللك مبهما

، وال يلتفت إليه.فاالستدالل بـ ]فقد وقعت الغيبة التامة[، موهون أي
 
 ضا

  :والنتيجة
 
على ألاخ ]متعلم على سبيل نجاة[ أن يأتي بدليل رصين سندا

 الى ظهور السفياني والصيحة.وداللة على مدعاه في قطع السفارة 

والحمد هلل رب العاملين وصلى هللا على محمد وآله ألائمة واملهديين وسلم 

.
 
  تسليما
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 ثالثالالرد 

 

 



 إصدارات أنصار اإلمام املهدي                                                                                         24

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 25                                                                 مناظرة حول إنقطاع السفارة                        

 
 

 
 

 كتب )متعلم على سبيل نجاة(:

  االخ علي الصراط املستقيم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ان كون اخلرب ضعيف او مرسل او من اخبار االحاد من ناحية السند ال يكفي  - 1

لرده , بل ميكن ان حتتف بهذا اخلرب جمموعة من القرائن ترقى به اىل درجة 

 , والقطع بصدوره من املعصوم عليه السالمالصحة 

السمري رمحه اهلل حمتف بالكثري من القرائن اليت تؤيد صدوره عن  ]كذا[ توفيع

حجة اهلل على اخللق عليه السالم من مثل الشهرة الروائية ملثل هذا التوقيع ونقله 

ري عن الكثري من علماء الطائفة ومالحظة الظروف الزمانية احمليطة بعصر السف

   الرابع رمحه اهلل

وحنن ال منلك وثيقة روائية على انتهاء عصر السفارة املباشرة وابتداء عصر جديد 

 .للغيبة ليس فيه سفري ظاهر معروف سوى تلك الوثيقة الروائية الشريفة

وخرب الواحد او املرسل ال يبنى عليه اصل العقيدة امنا التفاصيل االخرى املتعلقة بها 

االستدالل عليها باخلرب الواحد او املرسل املعتضد مبا يرجح صدروه فال حمظور من 

   عن املعصوم عليه السالم

ولو اردنا ان نستدل على تفاصيل العقيدة باالخبار الصحيحة من ناحية السند فقط 

 .لظهرت لدينا الكثري من الفجوات يف عقيدتنا يف التوحيد والنبوة واالمامة واملعاد

بداية طرح النقاش ان اقوال العلماء يف جمال العقيدة ال ميكن لقد ذكرت يف  - 2

التعبد بها من دون ذكر الدليل او املستند الذي اعتمد عليه صاحب القول 

 .فكل يؤخذ من قوله ويرد سوى املعصوم عليه السالم

ومن هنا فال يكون كالم املريزا النوري رمحه اهلل او غريه حجة علينا حتى 

   يف هذا الفهم يوضح لنا مستنده

نعم هو راي حمرتم ولكن ال ميكن فرضه على انه هو الفهم الصحيح للرواية 

 .الشريفة

ان ما دفع املريزا النوري رمحه اهلل اىل ايراد مثل تلك الوجوه لفهم لفظ املشاهدة  - 3

املنقولة عن  ]كذا[ الظن بان نفيها يف التوقيع الشريف يتعارض مع احلوداث

تشرف البعض برؤية االمام روحي فداه يف عصر الغيبة الكربى فذكر يف البدء 

راي العالمة اجمللسي رمحه اهلل الذي فسر املشاهدة هنا باملشاهدة مع ادعاء النيابة 

, ومن ثم طرح عدد اخر من الوجوه وكانه يريد ان يقول اذا مل تقتنع بان 

نا هي ادعاء النيابة فهي مع ذلك ال تتنافى مع املراد من املشاهدة املنفية ه

 .املنقولة عمن تشرف برؤية االمام عليه السالم ]كذا[ احلوداث
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ان الوجه الثاني الذي ذكره العالمة النوري رمحه اهلل بعيد جدا بل هو خالف  - 4

ظاهر النص فاالمام امر بتكذيب مدعي املشاهدة حتى ظهور السفياني 

ببداية عصر الغيبة  ]كذا[ ان هذا النفي خمتصصوالصيحة فكيف يقول 

 .الكربى

والوجه الثالث الذي ذكره العالمة النوري يستلزم ايضا نفي وقوع السفارة عن  - 5

االمام عليه السالم يف عصر الغيبة الكربى الن مدعي السفارة يدعي اللقاء باالمام 

ذلك للناس اي انه  عليه السالم مع معرفته بانه هو حجة اهلل على اخللق ونقل

 .التقى باحلجة وينقل االخبار واالحكام عنه عليه السالم

ن من العجيب حقا واملدهش ان يندفع هوالء االعالم اىل تأول نص واضح حمكم وا

بنفي املشاهدة من اجل تصحيح دعوى من ادعى مشاهدة احلجة االمام املهدي 

السالم من اجل تصحيح  يف زمن الغيبة فهل ميكن التالعب بنص املعصوم عليه

ادعاء فالن وفالن وان كانوا من العلماء , خصوصا وان هوالء ممن جيوز 

املنقولة عن رؤية االمام املهدي يف زمن  ]كذا[ حبقهم اخلطا والسهو وان احلوداث

الغيبة حتتاج اىل دراسة معمقة وافية , فمن مل يقم الدليل عنده على ان لفظ 

السفارة والنيابة فعليه ان حيمله على املعنى الظاهر  املشاهدة هنا مبعنى ادعاء

اما ان فسر املشاهدة هنا بالنيابة فاالمر سهل جدا فالرواية ليست يف مقام مطلق 

 .بل خصوص املشاهدة مع ادعاء النيابة املشاهدة

اتيت اخي العزيز بفهم جديد للرواية فسرت فيه املشاهدة مبعنى الظهور وقلت  - 6

اني والصيحة قرينة على هذا الفهم النهما من عالمات الظهور ان ذكر السفي

الشريف فيكون معنى الرواية من ادعى حتقق الظهور قبل الصيحة والسفياني 

 .فهو كاذب مفرت

 :ورد ذلك

يف نفس الرواية الشريفة بقوله ان االمام عليه السالم قد ذكر مفردة الظهور  -أ 

اىل تغاير املفردتني واالمام عليه السالم ( مما يشري )فال ظهور حتى ياذن اهلل

ترد  هو من افصح العرب لسانهم ودقيق يف استخدام االلفاظ واملشاهدة ال

مبعنى الظهور اال جتوزا واجملاز حيتاج اىل قرينة وجمرد ذكر السفياني 

والصيحة ال يكفي المكان محل اللفظ على معناه وهي املشاهدة ولكنها 

 .ةاملخصوصة وليست املطلق

ان مدعي الظهور قبل الصيحة والسفياني سيكون مدعيا للمهدوية وليس  -ب 

ملشاهدة االمام املهدي روحي فداه فال يكون التعبري عنه باملشاهدة هنا 

 .صحيحا
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ان عبارة املوىل عليه السالم فال توص اىل احد يقوم مبقامك فقد وقعت الغيبة  - 7

 .غيبة الكربىالتامة ظاهرة يف نفي السفارة يف زمن ال

 

( وصف الوارد للغيبة يف الرواية )التامةوال ادري ملاذا اتعبت نفسك اخي يف تفسري ال

ورجحت كونها الثانية فانا مل اشري اىل ان نفي السفارة جاء من وصف الغيبة 

بالتامة وامنا هو بسبب الربط بني حصول الغيبة التامة او الثانية وبني عدم وجود 

 .سفري ظاهر فيها

ملاذا جاء اجلواب عليه ( فلو سئل سائال حظ النص )ال توص اىل احدا يقوم مقامكال

 (.فقد وقعت الغيبة التامة او الثانيةالسالم )

الغيبة ليست كالغيبة االوىل اليت كان املعلم الواضح فيها هو امكان  ]كذا[ فهذة

ها يف الكثري االتصال باالمام عن طريق السفراء وبدات غيبة جديدة هي اليت عرب عن

من الروايات الشريفة بزمن الفتنة والبالء واالمتحان والتمحيص والغربلة اليت يكون 

املؤمن فيها افضل من اصحاب رسول اهلل لعدم ظهور حجة اهلل عليه السالم او من 

 .ينوب عنه بالنيابة املباشرة فيها

نقاش وان نتقبل واود ان اوصيك اخي العزيز بان نتعلم انا واياك ادب احلوار وال

الراي االخر فال تصف استدالل املقابل بالوهن وانت مل تاتي اال بوجوه واحتماالت 

ذكرت يف كالم العلماء منذ عشرات السنني ومن ثم اتيت بفهم غريب تفسر به 

 .املشاهدة بالظهور

 

 واحلمد هلل اوال واخرا وصلواته وسالمه على خري خلقه حممد واله ابدا
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 )علي الصراط املستقيم(:كتب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بذلك في كالمي، ولم  حُت أنا قد تكلمت عن الخبر آلاحاد املجرد، وقد صرّ  – 0

العلم عن الخبر املقرون بقرائن القطع، والتوقيع املذكور هو خبر  أنف  

 ساله.آحاد ضعيف السند مجرد عن القرائن، وقيل بإر 

أما محاولتك لخلق قرائن أو قرينة لهذا التوقيع فهي واضحة التكلف، بل ال 

 أساس لها البتة.

وقولك بالشهرة الروائية لهذا التوقيع أمر عجيب، ألنه تفرد به عن السفير 

، وتفرد بالنقل عن هذا الراوي الشيخ بع راو  واحد مجهول الحال والعينالرا

، ولم أجد الصدوق، وإن قلنا باإلرسال 
 
فاملتفرد عنه مجهول الذكر أصال

 من املتقدمين رواه عن الشيخ الصدوق غير الشيخ
 
الطوس ي في الغيبة،  أحدا

 .ن فإما ينقلونه عن الشيخ الصدوق أو عنه بتوسط الطوس يوأما املتأخرو 

فإن كان الخبر الذي يرويه راو مجهول ولم يذكر إال في أصل حديثي أو أصلين 

،
 
الحديثية ؟!  ألاصول فدلني على حديث غير مشهور في جميع  ُيعد مشهورا

 وخرط القتاد أهون عليك، فال تستأهل البحث.

، إذ كون هكذا خبر بهذه ألاهمية وبهذا املوضوع الذي 
 
بل ألامر معكوس تماما

تتطلع اليه كل الشيعة، وبهذه الخطورة وهي قطع وانتهاء السفارة، ينبغي أن 

 يكون هكذا توقيع مستفي
 
، وخصوصا

 
 إن لم يكن متواترا

 
 جدا

 
 ومشهورا

 
ضا

أن التوقيع نفسه ينص على أن السفير الرابع قد أعلنه للناس وقد 

استنسخوه، فهل مات كل هؤالء الناس من فورهم ولم يبق  غير رجل مجهول 

 الحال والعين لينفرد برواية هذا التوقيع ؟!
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 النعمان
 
 لنقله مثال

 
 معتبرا

 
ي في غيبته، أو الشيخ املفيد في فلو كان مشهورا

 أو غيرهم من القميين والبغداديين.الارشاد 

الشيعة أو عدم روايتهم لهذا التوقيع  وإعراضوعدم الشهرة  الانفرادوهذا 

 على ضعفه.
 
 يزيده ضعفا

ومما يزيد الطين بلة؛ أن السفير الرابع عندما حضرته الوفاة وحضر الشيعة 

 ولم يقل لهم غير أنه عنده وسألوه عن السفير من 
 
بعده، لم يخرج لهم توقيعا

 لم يؤمر بأن يوص ي ألحد:

 :464ح 493ص  لشيخ الطوس يل الغيبة

عن أبي عبد  ،وأخبرني محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد هللا

أوص ى الشيخ أبو القاسم رض ي هللا عنه ] :هللا محمد بن أحمد الصفواني. قال

محمد السمري رض ي هللا عنه فقام بما كان إلى أبي إلى أبي الحسن علي بن 

فلما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن املوكل بعده  .القاسم

وذكر أنه لم يؤمر بأن يوص ي إلى  ،فلم يظهر شيئا من ذلك ،وملن يقوم مقامه

 .[أحد بعده في هذا الشأن

شوق الى معرفة  فلماذا لم يخرج السمري هذا التوقيع للشيعة الذين هم في

ومعرفة التكليف الصادر من إمامهم  مصيرهم بعد وفاة السفير الرابع

 ؟!الغائب

وإذا كان التوقيع قد أعلن للشيعة قبل وفاة السمري بستة أيام وفيه النص 

على قطع السفارة، فلماذا سألوه عند وفاته عن السفير من بعده، أليس 

 ع املعلن ؟!ألامر قد تبين بشكل واضح من خالل التوقي

فهل السمري قد أظهر هذا التوقيع فقط للمكتب املجهول ثم أخفاه وستره 

 عن الشيعة ؟!
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وملاذا قال بأنه ]لم يؤمر بأن يوص ي إلى أحد بعده في هذا الشأن[، ولم يقل 

ر  بعدم الوصية الى أحد من بعده ؟! م 
ُ
 بأنه قد أ

 سبيل نجاة[. كل هذه ألاسئلة ينبغي أن يجيب عليها ألاخ ]متعلم على

 هذا الخبر:
 
 وهاكم أيضا

 :462ح 493 – 494الغيبة للشيخ الطوس ي ص 

 ،حدثني أبي :قال ،الشيخ الطوس ي بسنده عن أبي عبد هللا محمد بن خليالن 

..... فلما حضرت السمري :.قال -من ولد عتاب بن أسيد  -عن جده عتاب 

 "هلل أمر هو بالغه"[. :الوفاة سئل أن يوص ي فقال

.. أم إنه قد أخرجه قبل ستة .فلماذا لم يخرج السمري للسائلين ذلك التوقيع

 أيام ثم حدث مسح عقلي للشيعة فنسوه ؟!

وملاذا يكتفي السمري بقوله ]هلل أمر هو بالغه[، ولم يقل للسائلين بأنه قد 

ن بهذا التوقيع ويجب على بقطع السفارة، أليس الناس مخاطبو  صدر ألامر 

 رسالة إلامام إليهم ؟السمري إيصال 

 أمر عجيب حقيقة !!!

 عن القرائن، بل 
 
 ليس فقط مجردا

 
إذن فهذا التوقيع آلاحاد الضعيف سندا

القرائن ضده وموهنة له، فانتظر من مناظري أن يأتي بقرينة حقيقية أو 

.
 
 يسلم بكون الخبر ضعيف جدا

رة املباشرة أما قولك: ]ونحن ال نملك وثيقة روائية على انتهاء عصر السفا

وابتداء عصر جديد للغيبة ليس فيه سفير ظاهر معروف سوى تلك الوثيقة 

 الروائية الشريفة[.

 أقول:

 وما ذنبي أنا يا محاوري ؟!
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وهل عدم وجود وثيقة لقطع السفارة تستلزم صحة الخبر الضعيف في 

فلماذا نريد أن  قطعها ؟ ال أدري على أي أساس علمي ُيبنى هكذا استدالل ؟!

 غير ثابت وما حاجتنا اليه؛ وهو قطع السفارة 
 
الصيحة  حتىنثبت شيئا

 
 
 ؟! والسفياني، هل املسألة مسألة رغبات مثال

، أ ليس هذا  ، فكيف تحتج به علي 
 
ثم إن محل النقاش هو قطع السفارة أبدا

 هو أول الكالم، وهو مصادرة واضحة ؟!

عليه اصل العقيدة انما أما قولك: ]وخبر الواحد او املرسل ال يبنى  – 2

التفاصيل الاخرى املتعلقة بها فال محظور من الاستدالل عليها بالخبر 

الواحد او املرسل املعتضد بما يرجح صدروه عن املعصوم عليه 

الصحيحة  باألخبار السالم , ولو اردنا ان نستدل على تفاصيل العقيدة 

في عقيدتنا في من ناحية السند فقط لظهرت لدينا الكثير من الفجوات 

 التوحيد والنبوة والامامة واملعاد[.

 أقول:

ألامور العقائدية التي يجب إلايمان بها أو التي يترتب عليها الجنة أو النار، البد 

فيها من القطع والجزم، هذا املقدار الذي أريد أن أناقشك فيه آلان، وبغض 

 النظر عن تقسيمك أو التفاصيل التي ذكرتها أنت.

لسفارة الخاصة من ألامور العقائدية التي تتعلق بمصير املؤمن ومسألة ا

، فإما الى الجنة وإما الى النار 
 
ألن السفير هو قائم  -والعياذ باهلل  -أخرويا

مقام املعصوم الحجة ويترتب على عصيانه عصيان املعصوم، ألنه ناطق 

 عنه.

ضعيف   ونفي هكذا أمر عقائدي خطير ال يمكن إثباته بمجرد خبر آحاد

 السند، كما هو حال دليلك على انقطاع السفارة، كما تقدم بيانه. 
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 في أثبات كل العقائد، 
 
 أنا ال ذنب لي إن كان املنهج السندي ليس كافيا

 
وأيضا

 يا محاوري !

صحة ألاسانيد، ألن طريقها تتوقف على ولكن أنا اطمئنك بأن العقائد ال 

خبر املقرون، وكالهما ال يشترط فيهما العلم القطعي وهو إما بالتواتر أو بال

صحة ألاسانيد، فموضوع التقسيم الرباعي ]هو الخبر آلاحاد املجرد عن 

 ال يدخل في هذه القسمة، أما خبر آلاحاد 
 
 أو مقرونا

 
القرنية[، فما كان متواترا

املجرد الصحيح السند فهناك خالف محتدم في جواز العمل به في الفقه 

 عن العقيدة،
 
وبذلك فال تسأل عن آلاحاد املجرد الضعيف السند،  فضال

 كالتوقيع الذي هو دليلك الوحيد. 

وال لكي اتبنى  لم أذكر أقوال العلماء في معنى ]املشاهدة[ ألنها حجة، – 4

 منها آلان أو أدافع عنه،
 
بل لبيان أن هذه املفردة متشابهة املعنى،  وجها

وهو ثابت كما ال يخفى، وقولك بأنها قطعية الداللة على السفارة 

مجازفة واضحة ال تستند الى دليل ويمكننا أن نعارضك بأقوى منها كما 

 في املداخلة السابقة.

فاملقام مقام الداللة القطعية، أما الداللة الظنية املعارضة بمثلها أو 

أقوى منها، فليس لها سوق هنا، ألن موضوعنا عقائدي وال رواج فيه ب

 العزيز. محاورياستداللك يا  إليهإال للقطع والجزم، وهو ما يفتقر 

هو النيابة، بل قال: ]لعله جلس ي لم يقل بأن معنى املشاهدة وأنبه على أن امل

أنه غير ..[. وقوله ]لعل[ يعني .محمول على من يدعي املشاهدة مع النيابة

 في كالمك.
 
 جازم بأن املشاهدة تعني النيابة. فأرجو أن تكون دقيقا

فمرادي أن لكلمة ]املشاهدة[ عدة تفسيرات، ولو كانت داللتها قطعية على 

 في السفارة وال ظاهرة فيها، 
 
السفارة ملا وقع الاختالف فيها، فهي ال نصا
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نك غير معصوم، بل أل  وال نسلم لك به وتفسيرك نحترمه ولكن ال نتعبد به

 عن ألارجحية. إلىتفسيرك ال يرتقي 
 
 الرجحان فضال

أو غير الذي له معان مختلفة،  ،وإن كان املتشابه غير املختلف في داللته

 فدلني عليه رجاء  !

والفهم الذي طرحُته ملعنى ]املشاهدة[، وهو ]الظهور[، هو مما يؤكد  – 3

 على وهن، وتغاير  يزداد استداللكتشابه هذه املفردة، وبه 
 
وهنا

، وهذا ملناسبة عن معنى واحد شائع في لغة العرب ألالفاظ في التعبير 

عي أن إلامام املهدي )ع( قد والذي يد  من فنون البالغة والفصاحة، 

عي أن إلامام )ع( مشاهد ظهر قبل الصيحة والسفياني، فهو يد  

 عن 
 
ظهور إلامام مكشوف قبل الصيحة والسفياني، هذا إن كان مخبرا

 للمهدوية أي يقول بأنه هو إلامام املهدي )ع(، وأما إن كان مد  
 
عيا

 يد  
 
عي كون إلامام املهدي وقد ظهر قبل الصيحة والسفياني، فهو أيضا

املهدي مشاهد مكشوف قبل الصيحة والسفياني بمقاله أو بلسان 

 حاله، وهو ما ينفيه التوقيع.

هو من باب التعبير عن  ،هور باملشاهدةولك أن تقول: إن التعبير عن الظ

الش يء بالزمه املترتب عليه، فاملشاهدة من لوازم الظهور املترتبة عليه، فمن 

.
 
 يكون مشاهدا

 
 يكون ظاهرا

ألامر ألاول كون  –كما تقدم في املداخلة السابقة  –هذا الفهم أمران يؤيد  و 

 على نفي الظهور ب
 
 أو مترتبا

 
... فمن .فال ظهور قوله ]نفي ]املشاهدة[ متفرعا

بالسفياني والصيحة في روايات  . وألامر الثاني كون املقرون[...ادعى املشاهدة

 آل محمد )ع( هو ظهور وقيام إلامام املهدي )ع( ال رؤيته أو النيابة عنه.
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أما قولك: ]واملجاز يحتاج الى قرينة ومجرد ذكر السفياني والصيحة ال يكفي 

معناه وهي املشاهدة ولكنها املخصوصة وليست المكان حمل اللفظ على 

 املطلقة[.

 ففيه:

؛ 
 
؛ ما يقابل الاطالق هو التقييد ال التخصيص، هذا كتصحيح لك. وثانيا

 
أوال

 
ُ
فقلت   [ملشاهدةدت ]اقي   ، فبأي دليله لك من مرجحاتإن أنكرت ما ذكرت

مطلقة من إنها املشاهدة مع النيابة ؟! مع أن ]املشاهدة[ جاءت في التوقيع 

هذه الجهة، وما تشبثت به قد تبين أنه ال يعدو التأويل املجرد عن رائحة 

 الدليل أو القرينة.

ثم إن نقاش ي معك ليس عن مجرد إمكان حمل املشاهدة على معنى السفارة، 

بل عن قطعية داللة املشاهدة على السفارة، ألن الاستدالل بش يء فرع إحكام 

 داللته.

 م ممكن. وماذا بعد ؟! فهب أني قلت لك: نع

فمجرد إلامكان هنا ال ..الخ، .معنى ثان ممكن وثالث ورابع وخامسفقد يجيء 

، وفقك 
 
 جيدا

 
قيمة له وليس هو ما ننشده في حوارنا، أرجو أن تكون منتبها

 هللا.

وقد تقدم أن ذكر السفياني والصيحة والسياق مؤيدان للفهم الذي طرحته 

 لك، مع أني غير ملزم بإثبا
 
ت فهمي بالقطع والجزم، بل يكفي أن أطرح فهما

 في قبال فهمك أنت، في حين أنك مطالب بإثبات القطع والجزم 
 
مقبوال

 لفهمك. فتدبر.

 للمهدوية ال 
 
وقولك بأن مدعي الظهور قبل الصيحة والسفياني يكون مدعيا

.
 
 للمشاهدة فال يكون عنه التعبير باملشاهدة صحيحا
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، ألن إلانسان كما يجوز له أن يخبر غير متوقع منكو  ،استدالل عجيبفهذا 

عن مشاهدة شخص ما، يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه مشاهد ظاهر 

 إن كان ما يسبق هذا إلاخبار تعارف عدمه وهو الخفاء 
 
للعيان، وخصوصا

 والغيبة، وهذا الادعاء إما أن يعلن 
 
املعبر عن املقال  ، أو بلسان الحالقوال

.
 
 مطابقة أو التزاما

ن في نهي السمري ع [، ظاهرةفال توص الى أحد يقوم مقامكعبارة ] – 5 

 ال من قريب 
 
الايصاء الى أحد بعده، وال تدل على نفي السفارة مطلقا

 وال من بعيد، فالكالم والنهي موجه الى السفير الرابع، وهذا ال يعني

 في  )ع( إلامام املهدي أن ينصب نفي
 
 أو رسوال

 
 أو نائبا

 
أو يرسل سفيرا

أي قرن شاء، فغاية ما يستفاد من هذه العبارة هو انقطاع السفارة 

بعد السمري مباشرة، بل حتى هذا فيه نظر، أما الاستدالل بهذه 

تحكم  العبارة على نفي السفارة في جميع قرون الغيبة الكبرى فهو 

 محض.

 علي  التعب غيبة التامة أو الثانية[، فال تخش  أما بالنسبة الى عبارة ]ال – 6

 على الكتب الحديثية منها
 
، ألنها معلومة بسيطة ملن كان مطلعا

 
 
  وخصوصا

 
ما يخص موضوع إلامام املهدي )ع(، أما ما يتعبني فعال

 فهو القول بال دليل وإنكار الواضحات.

 
 
 مسبقا

 
لك أو لغيرك،  فإن كنت لم تستدل بلفظ ]التامة[، فاعتبرها تنبيها

 وإن كنت قد استدللت بها فقد بان الحال.

أما استداللك بكون تعدد الغيبتين يعني أن يكون في ألاولى سفراء وفي الثانية 

 ! 
 
 فشيئا

 
 من الغرائب التي باتت تتقاطر شيئا

 
ال يوجد سفراء، فهذا أيضا

خي، وليس فعلمنا بوجود السفراء في الغيبة الصغرى إنما هو من الواقع التاري
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من هذا التوقيع، أما خلو الغيبة الكبرى من السفراء فال يدل عليه التوقيع 

 ، وهو محل النزاع بيننا وأول الكالم، كما ال يخفى.-كما تقدم بيانه  –

[، ال يسعفك بش يء، ألنه قد تكون السفارة فقد وقعت الغيبة الثانيةوقوله ]

عليها في الغيبة ألاولى وهي أن  في الغيبة الثانية من نوع آخر غير املتعارف

يوص ي السفير عند وفاته على من يقوم مقامه في السفارة، وكون السفير 

 ظاهر معروف لعموم الناس أو الشيعة.

فعندما ال تكون الناس أو عموم الشيعة مستحقين لوجود السفير بينهم 

 ظاهر 
 
 معلن ا

 
 ظاهر ا

 
، فهذا ، أو كون الظروف حالت دون أن يكون السفير معلنا

 
ا

 مع تجنب الخطر 
 
ال يعني نفي وجود سفير لخواص الشيعة املوالين حقا

وظهور السفير لعموم الناس أو الشيعة، فمن املعلوم أن  إعالناملترتب على 

عامة ن ألاولياء املخلصين لوالية إلامام املهدي )ع(، فإن كان رض ال تخلو مألا 

م بينهم فما ذنب الخواص مقصرين وال يستحقون وجود سفير إلاما الشيعة

 الذين يستحقون ذلك ؟!

 بأن ألارض لم ولن تخلو من حجة هلل على الناس، 
 
 نحن نعلم يقينا

 
فمثال

 بوجود فترات ال يوجد فيها نبي أو رسول معلن، فهل عدم وجود 
 
ونعلم أيضا

 نبي أو رسول معلن يعني عدم وجود نبي أو سفير مخفي ؟!

فال شك أن نفي السفارة املطلقة ال يعني بحال نفي مطلق السفارة، وألامة ال 

يمكن أن تستغني عن مطلق السفارة، بل هو مخالف للحكمة والعدالة، 

 لخواص املؤمنين، فالبد من وجود سفير لإلمام املهدي )ع( يكون 
 
 ومؤديا

 
راعيا

أو الشيعة، وقد  عصر السفارة املعلنة لعموم الناس حينئذ   بعد أن انتهى

 بالضرورات أو حسب ما يراه إلامام املهدي )ع(.
 
 يكون دور السفير هنا محددا

ثم إننا نجد أهل البيت )ع( قد ذكروا املائز بين الغيبتين ولم نجدهم قد 

]متعلم على سبيل نجاة[، فإن أردنا أن  ألاخ إثباتهذكروا املائز الذي يريد 
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نقول عن أهل البيت )ع(، أن نقتصر على املالغيبتين فالبد نحدد الفرق بين 

 بأهوائنا أو آرائنا !
 
 ال أن نضع فروقا

ولك مني كامل الاحترام ما دمت  وصيتك فهي مقبولة، إلىأما بالنسبة  – 7

 للحق،
 
ومعنى ]الوهن[ هو  حدود أدب الحوار، أتجاوز لم  كنيول طالبا

فيه، لذا أنصحك  إشكال]الضعف[، وهو مصطلح وتقييم علمي ال 

بمراجعة املعاجم اللغوية لتقف على معنى ]الوهن[ لتعلم أنك قد 

 .. ومع ذلك فأنا أعذرك في ذلك..تسرعت فيما كتبته

ووصفي الستداللك بالوهن أو الضعف، لم يأت  من فراغ، بل قد ثبت أنك 

حتى الظن في موضوع يشترط فيه القطع والجزم، وذكري  إثباتلم تستطع 

 ذات إثباتعلماء ماتوا منذ عشرات السنين، ليس مرادي منه  ألقوال

يكن املعنى إن لم  فظ ]املشاهدة[ في التوقيع متشابهأن ل إلثباتأقوالهم، بل 

م، يا محاوري الحبيب. ظاهر  د   في غير مطلوبك، ثم إن العلم ال يفسده الق 

 ففهمك
 
 بل هو ألارجح، وإن كان غريبا

 
أغرب  وقد تبين أن فهمي ليس غريبا

وأعجب، ألنك تدعي قطعية داللة ]املشاهدة[ على السفارة، في حين أن حتى 

يالظن ال يحصل إال  ت 
 
ا وال ي  ت 

 
ْعد  الل ، فما بالك بالقطع، بينما أنا لم ادع  ب 

 القطع على فهمي.

 وفذلكة ما تقدم:

ثبت أن التوقيع خبر آحاد ضعيف السند مجرد عن القرينة، بل القرينة  – 0

 إثباتها، فعلى ألاخ أن يثبت قطعية صدور هذا التوقيع، ودون ضده

 خرط القتاد.

 أن داللة ]املشاهدة[ على السفارة أو النيابة، ال ترتقي الى  – 2
 
وقد ثبت أيضا

 وال ظاهرة على مطلوب 
 
الظن فضال  عن العلم القطعي، فهي ليست نصا
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ية الداللة، ال محاوري، فالبد أن يثبت قطعية الداللة، وأؤكد على قطع

 ظنيتها، ألن مقام الحوار هو علمي عقائدي.

 وداللة، وهو املطلوب.فدليل ألاخ ]متعلم على سبيل نجاة[ 
 
 منهدم سندا

 والحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا على محمد وآله ألائمة واملهديين.
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 كتب )متعلم على سبيل نجاة(:

  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  سيكون الرد ضمن عدة مشاركات

حاول االخ علي الصراط املستقيم جاهدا ان يقلل من القيمة العلمية لتوقيع  -1

السمري فهو خرب مرسل خال من القرائن رواه جمهول عن الشيخ السمري رابع 

الشيخ الصدوق ومن ثم رواه الشيخ الطوسي رمحه اهلل تعاىل السفراء ورواه عنه 

ولو كان هذا اخلرب مشهورا الشتهر عند االصحاب وهو مل يروه سوى الشيخان 

الصدوق والطوسي فلم يروه املفيد وال النعماني وال القميون وال البغداديون 

 .وغريهم من رواة احلديث

 :ليالنقطة مبا ي ]كذا[ وهنا اخلص الرد عن هذة

( وان كان حبسب الظاهر من اجملهولني ولكن هناك ان )احلسن بن امحد املكتب :اوال

الكثري من القرائن مما يشري اىل وثاقته من ضمنها كونه من مشايخ الشيخ الصدوق 

وترحم الشيخ الصدوق عند روايته عنه والشيخ الصدوق مل يروي عنه خرب عاما 

ة اهلل االمام املهدي عليه السالم فلو مل يكن بل خرب منقول عن رابع السفراء عن حج

 .موثوقا عند الشيخ رمحه اهلل مل يروي عنه مثل هذا التوقيع

ان حماولة نفي القرائن اليت حتيط بالتوقيع الشريف واجلعل منه خرب شاذ مل  :ثانيا

  تكن موفقة مع احرتامي الشديد لرايك

ملاذا مل تشتهر رواية اليت ذكرتها )لذوقية قبال النص فمسالة الوجوه االستحسانية ا

وملاذا يرجع ...احلديث خصوصا مع النص يشري اىل استنساخ احلاضرين لذلك التوقيع

الناس يف ليلة وفاة الشيخ السمري رمحه اهلل عن السفري من بعده اذا كان قد صدر 

 ..(.. منه هذا التوقيع بانقطاع السفارة

 عزيزي

( فهل تكفي مثل تلك املدة  وفاة السمري )ستة ايامصدور التوقيع وبني ان املدة بني

الشتهار التوقيع بني الشيعة خصوصا مع مالحظة الظروف العامة يومها واخلاصة 

  احمليطة حبركة السفراء وحالة التقية املشددة اليت كانوا يعيشون فيها

وهل متلك من دليل على ان من سئل الشيخ السمري عن ولي االمر من بعده هم 

  سهم من كانوا موجودين حلظة صدور التوقيع الشريفنف

وكم من هناك من الروايات الشريفة اليت سئل فيها اصحاب االئمة عن جمموعة 

او  ]كذا[ من االمور اليت تعد اليوم لدينا من الواضحات املشهورة سواء يف جمال الفقة

لسؤال وذلك التساع العقيدة ونطقت بها الكثري من الروايات الشريفة السابقة زمانا ل
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احلركة العلمية والفكرية اليوم حيث مل تكن الكتب مدونة ومسطرة والروايات 

 .مبتناول مجيع االشخاص كحالنا اليوم

ثم ان ما ذكرته من الروايات الواردة يف الكتب الروائية ال تتناقض مع التوقيع 

 ]كذا[ األالشريف وعدم رواية هوالء للتوقيع ال يدل على عدم صحته عندهم و

فكل من ذكرت من العلماء ممن افتوا بانقطاع السفارة عن االمام فهل من مستند 

 .لتلك الفتوى سوى هذا التوقيع الشريف

 وللكالم بقية ان شاء اهلل

 

 :)متعلم على سبيل نجاة( ثم كتب

  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوجهة لالستدالل بتوقيع نستمر حبمد اهلل سبحانه يف الرد على االعرتاضات 

  السمري على انقطاع السفارة يف زمن الغيبة الكربى

الطريقة اليت تعاملت بها مع توقيع السمري فلم  ]كذا[ اننا اذا سرنا على هذة - 1

يبقى لنا توقيع مروي عن االمام املهدي عليه السالم ال يسلم من مثل تلك 

ساس كل تلك التوقيعات النقاط اليت ذكرتها فهل سنرفض على هذا اال

 .املباركة

املنهجية املتشددة يف قبول االخبار  ]كذا[ ال ادري هل يقبل االخ العزيز بهذة - 2

 حتى على ما يؤمن به من العقائد يف مسالة السفارة ؟؟

الدنيا ضجيجا وصراخا مبا تسمونه حديث الوصية وهو خرب  ]كذا[ لقد ملئتم

رمحه اهلل ومل يعمل به الشيخ بل استبعده كما  واحدا انفرد بنقله الشيخ الطوسي

 ...هو واضح

استغربت من قولي اننا ال منلك دليال على انقطاع السفارة سوى توقيع السمري  - 3

  ما ذنيب انا الذي ال اؤمن بانقطاع السفارة :رمحه اهلل قائال

ري ان حمل اخلالف بيين وبينك ليس يف انقطاع السفارة بعد وفاة السم فاقول:

الدعوة حمل النقاش ومن هنا فنحن نلتقي معا  ]كذا[ رمحه اهلل اىل زمن ظهور هذة

هو الدليل  يف انقطاع السفارة بعد موت السمري رمحه اهلل وهذا هو القدر املشرتك فما

 .على هذا االنقطاع سوى توقيع السمري رمحه اهلل سوى هذا التوقيع الشريف

لقد اتفقت كلمة علمائنا حتى االقدمني السائرون على املنهج االخباري على  - 4

مسالة انقطاع السفارة ومن الواضح ان االخباريني ال يعتمدون على االجتهادات 

يف جمال العقيدة والفقه وامنا يتعبدون باالخبار الشريفة فقط فما هو منشا 
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واحدة من  ]كذا[ , وهذةفالسفارة سوى هذا التوقيع الشري اميانهم بانقطاع

 .القرائن الدالة على صحة صدور التوقيع الشريف وداللته على انقطاع السفارة

ان مسالة االقرتان والرتابط بني مضي السمري رمحه اهلل من دون ان ينصب ولي  - 5

لألمر من بعده وبني وقوع الغيبة التامة يف التوقيع الشريف امرا واضحا جليا 

  وضيح الواضحات من اشكل املشكالتوكما يقال فان ت

واود ان اسالك لو كان شخص ما مسافر وقد نصب من بعده وكالء للتصرف يف 

شؤونه الشخصية عن طريق رسائل ترد منه بان ينصب وكيال بعد وفاة االخر 

ال تنصب للوكالة شخص الئه وجه له رسالة قائال فيها )وعند احتضار اخر وك

( فمن الواضح البني ان امر الوكالة كان الكذائي را بعدك فقد قررت االمراخ

حمصورا بعدم حتقق االمر الوارد يف الرسالة ولكن بعد حتقق هذا االمر مل يكن هناك 

  داع للوكالة

ال توص اىل احد يقوم مقامك فقد وقعت الغيبة مام عليه السالم يقول للسمري )واال

 (.التامة

 عدم وجود سفري ظاهر مكشوف لألماماملرحلة من الغيبة تتميز ب ]كذا[ فهذة

وهذا هو الفاصل للتمييز بني الغيبتني كما قد ورد يف  ...عليه السالم ]كذا[

الغيبة الطويلة بعدم وجود امام هدى او  ]كذا[ الروايات الشريفة من وصف هذة

راية حق فلو كان هناك من سفري او واسطة بني االمام والقواعد الشعبية مل يرد 

 .لوصف لتلك الغيبةمثل هذا ا

انك ذكرتك الوجوه اليت اوردها املريزا النوري رمحه اهلل ليس  :تقول اخي العزيز - 6

النك تومن بها ولكن للداللة على ان لفظ املشاهدة من املتشابه الذي حيتمل 

 ...عدة معاني

 :عزيزي ]كذا[ فاقولك

دة الوارد يف التوقيع ان املريزا النوري رمحه اهلل مل يكن بصدد تفسري لفظ املشاه

 الشريف وامنا كان بصدد رفع التعارض الظاهر بني نفي املشاهدة وبني احلوداث

اليت نقلها رمحه اهلل عن تشرف البعض برؤية االمام املهدي عليه السالم وبعد  ]كذا[

ما ذكر يف البداية الوجه الذي اتفقت عليه كلمة علمائنا ناقال اياه عن العالمة 

ه اهلل ذكر جمموعة من الوجوه االخرى زيادة يف البيان حبيث ان اجمللسي رمح

نستطيع ان نفسر كلمة املشاهدة بعدة معان ومع ذلك ال حيصل معها تعارض 

 .وصحة التشرف بلقاء االمام املهدي يف زمن الغيبة الكربى

 ة معان العالمة اجمللسي رمحه اهلل عندما صدر القول بتفسري املشاهدة باملشاهد  -7

( مل يرد بذلك تضعيف هذا الوجه بل هو من باب ادعاء النيابة بكلمة )لعل

التادب امام كالم املعصومني عليهم السالم وعدم اجلزم مبا يف اليد من العلم 
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مع قيام القرائن على صحته وهذا واضح من مسلك الشيخ اجمللسي يف تعليقه 

 .ارعلى االخبار الشريفة يف موسوعته اجلليلة حبار االنو

ان تفسري لفظ املشاهدة بالظهور تفسري غريب جدا وخمالف للقواعد السليمة يف  - 8

االستدالل فدلين على استخدام للمشاهدة بالظهور يف لغة العرب كي يكون 

  على قرينة على هذا الفهم الذي اوردته

 فاالمام ينفي املشاهدة اليت جيب ان تكون متعلقة بشيء ما وهو شخصه املبارك كما

هو واضح فعندما نفسر املشاهدة بالظهور سيكون عندها املدعي مدعيا للمهدوية 

  وليس ملشاهدة االمام عليه السالم فما هو املربر لذلك احلمل البعيد جدا

 اعتذر عن التاخر يف الرد بسبب كثرة املشاغل واحلمد هلل اوال واخرا
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 كتب )علي الصراط املستقيم(:

 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ...أما بعد

ن أنه خبر بأن توقيع السمري توقيع مشهور، وبالقد أثبُت خطأ زعم محاوري  – 0

واحد تفرد بنقله عن السمري رجل واحد مجهول وهو ]املكتب[، وتفرد بنقله 

 ؛الشيخ الصدوق فقط، وتفرد بنقله عن الصدوق بواسطة ؛عن ]املكتب[ هذا

الشيخ الطوس ي فقط، فأين تلك الشهرة املدعاة، وإذا كان هكذا خبر يوصف بـ 

 غير مشهور ؟! خبر ]الشهرة[ فهل يوجد بعد ذلك 

.
 
 ومحاوري قد غض النظر عن رد كالمي، أو باألحرى أنه ال جواب عنده أصال

يف السند مجرد عن القرينة، وهكذا خبر ال يعتمد ثبت أن التوقيع خبر آحاد ضعف

 عن العقائد.
 
 عليه في الفقه فضال

قد ناقشت داللة التوقيع على السفارة أو النيابة عن إلامام املهدي )ع(، وقد  – 2

خطأ تفسير محاوري لـ ]املشاهدة[ بالسفارة، ولم أر   –وبالتفصيل  –بينت 

 على 
 
محاوري عن اثبات تفسيره وفكرته، وإن كالمي، وهذا يعني عجز أبرز ردا

 شاء فليثبت العكس.

)الحسن بن احمد املكتب( وان كان  انأما قول محاوري في مداخلته ألاخيرة: ] – 4

بحسب الظاهر من املجهولين ولكن هناك الكثير من القرائن مما يشير الى 

وثاقته من ضمنها كونه من مشايخ الشيخ الصدوق وترحم الشيخ الصدوق 

عند روايته عنه والشيخ الصدوق لم يروي عنه خبر عاما بل خبر منقول عن 

رابع السفراء عن حجة هللا الامام املهدي عليه السالم فلو لم يكن موثوقا 

 .[عند الشيخ رحمه هللا لم يروي عنه مثل هذا التوقيع
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 أقول:

ثقة  ]املكتب[ فهذا ال يعني أنهمع التسليم بأن الشيخ الصدوق قد ترحم على 

 .آلان هو املشهور العلماء، بل  بعضا أفاده معتمد على نقله، وهذا م

ترحم الصدوق للوثاقة إنما هو أراء علماء وهم غير  إفادةفإن قلت بأن القول بعدم 

 معصومين فقد يصيبوا وقد يخطئوا.

 القول 
 
ترحم الصدوق للوثاقة إنما هو أراء علماء كذلك، فرجع  بإفادةأقول: وأيضا

 من حيث انطلق. السهم

 عن غير املعصوم.
 
 بل قيل بعدم استفادة التوثيق من مطلق ترحم املعصوم فضال

واملالحظ على محاوري أنه ال ينتقل من ظن موهون إال الى ما هو أوهن منه، فال 

 يزداد استدالله إال وهن
 
 على وهن ! ا

الخبر  وقد نبهته أكثر من مرة على أن موضوعنا عقائدي وال يعتمد  فيه على

 عن الضعيف، وهو آلان يأتي بمحاولة لتوثيق ]املكتب[ 
 
الصحيح السند، فضال

 بشك، ، أي إنه يريد أن يُ بطريق قد اختلف فيه العلماء
 
 بظن، أو شكا

 
ثبت ظنا

يدل على شحة ألادلة عند محاوري ومدى القحط  إنماوهذا إن دل على ش يء 

 البرهاني الذي يطغى على استدالله.

التوقيع مجهول ولم تثبت وثاقته بطريق معتبر، فيكون السند  راوي أن والنتيجة: 

 ال يفيده الترقيع.
 
 ضعيفا

ولكن محاوري قد قال بأن هناك الكثير من القرائن التي تشير الى وثاقة ]املكتب[ 

 علي   وقد ذكر منها ترحم الشيخ الصدوق، وقد تبين مدى وهن هذه القرينة، فعلي  

 يرة، لنرى متانتها من ضعفها.ببقية القرائن الكث

.، فأنا .الصدوق هذا التوقيع هوأما قوله بأن ]املكتب[ لو لم يكن ثقة ملا روى عن

أنصح محاوري أن يترفع عن هكذا كالم ال يمت للدليل بصلة، وأرجو أن يقتصر 

 على الاستدالل املدعوم بالبرهان الرصين.
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تحيط بالتوقيع الشريف والجعل منه ان محاولة نفي القرائن التي ] :أما قوله – 3

خبر شاذ لم تكن موفقة مع احترامي الشديد لرايك فمسالة الوجوه 

ملاذا لم تشتهر رواية الحديث ) الاستحسانية الذوقية قبال النص التي ذكرتها

وملاذا يرجع  ...خصوصا مع النص يشير الى استنساخ الحاضرين لذلك التوقيع

لسمري رحمه هللا عن السفير من بعده اذا كان قد الناس في ليلة وفاة الشيخ ا

 [. (...صدر منه هذا التوقيع بانقطاع السفارة

 ففيه:

 إثباتإن محاولة ال توجد أي قرائن حتى أقوم أنا بنفيها، فالصحيح أن يقال:  –أ 

، وقد اتسع الخرق  قرينة لتوقيع السمري لم
 
على الراقع،  تكن موفقة أبدا

، وعليه فيجب أن تثبت القرينة بشكل تام ورصين، أما إلاثباتفأنت من يريد 

 وربات الحجال. ألاطفالالكالم املوهون فال يتعسر حتى على 

كان كالمي عن زعمك بأن التوقيع يتحلى بقرينة الشهرة الروائية، وقد بان  –ب 

عدم الشهرة واستحالتها، وإنه مجرد خبر غريب، بل انقلب السحر على 

 الشهرة موهنة لتوقيع السمري.الساحر، فصارت عدم 

 عادية واقعية، ولم  –ج 
 
لم أذكر استحسانات ذوقية يا محاوري، بل ذكرت أمورا

 تستطع ردها.

)ستة ايام( فهل  ان املدة بين صدور التوقيع وبين وفاة السمري : ]أما قوله – 5

تكفي مثل تلك املدة الشتهار التوقيع بين الشيعة خصوصا مع مالحظة 

عامة يومها والخاصة املحيطة بحركة السفراء وحالة التقية الظروف ال

 [.املشددة التي كانوا يعيشون فيها

 ففيه:

اية غير ]املكتب[ له، فهل و لشهرة التوقيع ور  كافية الستة أيام تكنإن لم  -أ 

 ال تكفي لشهرة هذا التوقيع، فالرواية تنص على 
 
عشرون أو ثالثون سنة مثال
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أخرج التوقيع للناس واستنسخوه، وقد مر على القصة أكثر أن السفير الرابع 

 يرويه غير ]املكتب[، فهل كل من سمع التوقيع 
 
من ألف سنة وال نجد أحدا

 واستنسخه قد مات بموت السفير الرابع ؟!

م  الفقهاء واملحدثون والشيعة الذين سمعوا هذا التوقيع، ولم يبق  غير  هل ُعد 

 !]املكتب[ لينفرد بروايته ؟

كيف يخفى مثل هكذا توقيع قد أعلن للناس واستنسخه الكثير منهم، مع ما يتحلى 

 ؟!
 
 به من موضوع خطير جدا

 فقط الى ]املكتب[، أو هل هو فقط الحريص على رواية كان فهل 
 
التوقيع موجها

 هذا التوقيع بينما بقية العلماء واملحدثين قد أهملوه وأعرضوا عنه ؟!

 ، ولم نسمع إجابة مقنعة !قد طرحنا أسئلة كثيرة

ُيالحظ على محاوري أنه بعدما زعم أن التوقيع مشهور، رجع آلان ليقول أن  -ب 

 . وهذا في الحقيقة من غرائب ألامور !!!.عدم شهرته ليست موهنة له

بل اعترف ألاخ ]متعلم على سبيل نجاة[ بعدم شهرة التوقيع بقوله: ]فهل تكفي مثل 

قيع بين الشيعة خصوصا مع مالحظة الظروف العامة يومها تلك املدة الشتهار التو 

 والخاصة املحيطة بحركة السفراء وحالة التقية املشددة التي كانوا يعيشون فيها[.

إذن فالتوقيع خبر مفرد غير مشهور، فكيف تقول أن القرينة على صدوره هو 

 ؟!الشهرة الروائية 

  تذكر.آلان اتضح من هو الذي أتعب نفسه بال فائدة 

ثم ان ما ذكرته من الروايات الواردة في الكتب الروائية ال تتناقض : ]أما قوله – 6

مع التوقيع الشريف وعدم رواية هوالء للتوقيع ال يدل على عدم صحته 

عندهم وألا فكل من ذكرت من العلماء ممن افتوا بانقطاع السفارة عن الامام 

 .[يع الشريففهل من مستند لتلك الفتوى سوى هذا التوق

 ففيه:
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بل تتناقض، ألن مفاد هذه الروايات أن السمري ليس عنده توقيع من إلامام  –أ 

اد التوقيع ملن سأله عن السفير من بعده، ومف ألظهرهاملهدي )ع( ولو كان عنده 

 خالف ذلك أي إنه يوجد توقيع.

لروائية انا لم أتكلم عن الصحة عند هؤالء العلماء، بل تكلمت عن الشهرة ا –ب 

 ملا تفرد بروايته واحد عن واحد
 
. .املدعاة؛ وقلت أن التوقيع لو كان مشهورا

ولرواه املحدثون املتقدمون الذين اهتموا بجمع كل ما يخص إلامام املهدي )ع( 

 .، وبذلوا في ذلك وسعهموأحوال غيبتيه

 ذلك.، فإن شاء فليجرب بإثباتهافمحاوري هو املطالب وأما مسألة الصحة عندهم 

. فال .أما فتوى العلماء املتقدمين بانقطاع السفارة حتى السفياني والصيحة –ج 

علم لي بها، فإن كان محاوري على علم بذلك فليتفضل علينا بذكرها مع 

 املصادر.

وقول العلماء بانقطاع السفارة بعد السمري، ال يعني أن قولهم هذا مستند الى  –د 

 
 
ؤمر بالوصية ألحد، لم يُ  هالى قول السمري بأنالتوقيع، بل قد يكون مستندا

هلل أمر هو بالغه، وهذا ال يعني نفي مطلق السفارة، بل غايته انقطاع بقوله و 

 السفارة املتعارفة وهي نص السفير السابق على السفير الالحق مباشرة.

الطريقة التي تعاملت بها مع توقيع السمري  هذهاننا اذا سرنا على : ]أما قوله – 7

فلم يبقى لنا توقيع مروي عن الامام املهدي عليه السالم ال يسلم من مثل تلك 

 .النقاط التي ذكرتها فهل سنرفض على هذا الاساس كل تلك التوقيعات املباركة

لى ما ال ادري هل يقبل الاخ العزيز بهذة املنهجية املتشددة في قبول الاخبار حتى ع

 يؤمن به من العقائد في مسالة السفارة ؟؟

لقد ملئتم الدنيا ضجيجا وصراخا بما تسمونه حديث الوصية وهو خبر واحدا 

انفرد بنقله الشيخ الطوس ي رحمه هللا ولم يعمل به الشيخ بل استبعده كما هو 

 [....واضح
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 ففيه:

صدوره  ثباتإموضوع النقاش هو توقيع السمري، فهل ألنك عجزت عن  آلان –أ 

 تريد أن تعرج على باقي التوقيعات ؟!

 عندما نتطرق الى سائر التوقيعات 
 
نتكلم عن ثبوتها من عدمه، وأنا لم أتشدد أبدا

مع توقيع السمري، بل طالبت بأقل مستويات الصدور، وبما أننا في موضوع 

فهو خبر عقائدي فالبد من القطع والجزم، في حين أن التوقيع ال يفيد حتى الظن، 

غريب ضعيف السند محاط بالشبهات، فكيف تريد مني أن أسلم بهكذا توقيع 

 تترتب عليه الجنة أو النار ؟!
 
 عقائديا

 
 وأنفي أمرا

 
 
قطعية صدوره، عن فأنت لم تستطع إثبات حتى صحة سند هذا التوقيع، فضال

نعتمد في أن ب مفادها:فهل تريد أن تبتدع طريقة جديدة في الاعتماد على ألاخبار 

 ..الخ ؟!.غريب ضعيف السند أخذ العقائد على خبر 

وأي ذنب لي إذا كان دليلك على انقطاع  فأي تساهل تطلبه مني يا محاوري ؟!

 الى هذه الدرجة ؟!
 
 السفارة ضعيفا

نة أعرفها من أخزم، فأرجو منك نش  أما تعريضك بالوصية املقدسة، فهو ش   –ب 

 الاخالقي وأن ال تصفنا بأوصاف غير الئقة.التحلي باملستوى العلمي 

فال تحاول ترميم موقفك بالخروج عن املوضوع، فعندما يأتي الكالم عن الوصية 

. وكما يقال: لكل حادث .املقدسة، فجرد قناتك وأرنا دليلك العلمي في تضعيفها

 حديث.

وهن ، فقد اتضح مدى مي وال تكن من املعاندينوارجو منك ان تخضع للدليل العل

 دليلك على انقطاع السفارة.

استغربت من قولي اننا ال نملك دليال على انقطاع السفارة سوى أما قوله: ] – 8

 ما ذنبي انا الذي ال اؤمن بانقطاع السفارة  :توقيع السمري رحمه هللا قائال
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ان محل الخالف بيني وبينك ليس في انقطاع السفارة بعد وفاة السمري  -:فاقول 

الى زمن ظهور هذة الدعوة محل النقاش ومن هنا فنحن نلتقي معا في رحمه هللا 

هو  انقطاع السفارة بعد موت السمري رحمه هللا وهذا هو القدر املشترك فما

الدليل على هذا الانقطاع سوى توقيع السمري رحمه هللا سوى هذا التوقيع 

 .[الشريف

 ففيه:

بانقطاع السفارة بعد السمري مباشرة، أي السفارة التي كانت  قلُت  لو حتى نعم 

متعارفة في الغيبة الصغرى وهي أن يوص ي السفير الالحق على السابق وعلى نحو 

تلك العلنية والصراحة، وقولي هذا ال افتقر فيه الى توقيع السمري، بل هو ثابت 

يين السفير من بعده، من رواية، فقد ثبت أن السمري قال بأنه لم يؤمر بتع بأكثر 

وهذا كاف للقول بانقطاع السفارة بعد السمري على النحو السابق، وال داع 

 للتمسك بدليل غير ثابت.

 :464ح 493الغيبة للشيخ الطوس ي ص 

عن أبي عبد هللا  ،وأخبرني محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد هللا

]أوص ى الشيخ أبو القاسم رض ي هللا عنه إلى أبي  :محمد بن أحمد الصفواني. قال

فلما  .الحسن علي بن محمد السمري رض ي هللا عنه فقام بما كان إلى أبي القاسم

 ،حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن املوكل بعده وملن يقوم مقامه

وذكر أنه لم يؤمر بأن يوص ي إلى أحد بعده في هذا  ،فلم يظهر شيئا من ذلك

 شأن[.ال

 :462ح 493 – 494الغيبة للشيخ الطوس ي ص 

عن  ،حدثني أبي :قال ،الشيخ الطوس ي بسنده عن أبي عبد هللا محمد بن خليالن 

..... فلما حضرت السمري الوفاة سئل :.قال -من ولد عتاب بن أسيد  -جده عتاب 

 "هلل أمر هو بالغه"[. :أن يوص ي فقال
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فارة بعد السمري ألنه أمر تاريخي واقعي مع أننا في غنى عن أي نص في قطع الس

 ثابت بالشهرة، فال داع الى تكلف اثبات ش يء زائد. 

لقد اتفقت كلمة علمائنا حتى الاقدمين السائرون على املنهج أما قوله: ] – 9

الاخباري على مسالة انقطاع السفارة ومن الواضح ان الاخباريين ال يعتمدون 

ة والفقه وانما يتعبدون باالخبار الشريفة على الاجتهادات في مجال العقيد

فقط فما هو منشا ايمانهم بانقطاع السفارة سوى هذا التوقيع الشريف, 

وهذة واحدة من القرائن الدالة على صحة صدور التوقيع الشريف وداللته 

 .[على انقطاع السفارة

 ه:ففي

، فال يفيدك السمري قد تقدم أن انقطاع السفارة بعد السمري ثابت من غير توقيع 

 ذلك في اصطناع قرينة وهمية لدليلك الذي صار كاملنخل.

ان مسالة الاقتران والترابط بين مض ي السمري رحمه هللا من دون أما قوله: ] – 01

ان ينصب ولي لألمر من بعده وبين وقوع الغيبة التامة في التوقيع الشريف 

 .من اشكل املشكالت توضيح الواضحاتامرا واضحا جليا وكما يقال فان 

واود ان اسالك لو كان شخص ما مسافر وقد نصب من بعده وكالء للتصرف في 

شؤونه الشخصية عن طريق رسائل ترد منه بان ينصب وكيال بعد وفاة الاخر وعند 

ال تنصب للوكالة شخص اخرا بعدك ) احتضار اخر وكالئه وجه له رسالة قائال فيها

الواضح البين ان امر الوكالة كان محصورا بعدم  فقد قررت الامر الكذائي( فمن

 تحقق الامر الوارد في الرسالة ولكن بعد تحقق هذا الامر لم يكن هناك داع للوكالة 

ال توص الى احد يقوم مقامك فقد وقعت ) والامام عليه السالم يقول للسمري 

 .الغيبة التامة(

مكشوف لألمام عليه فهذة املرحلة من الغيبة تتميز بعدم وجود سفير ظاهر 

وهذا هو الفاصل للتمييز بين الغيبتين كما قد ورد في الروايات الشريفة  ...السالم
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من وصف هذة الغيبة الطويلة بعدم وجود امام هدى او راية حق فلو كان هناك 

من سفير او واسطة بين الامام والقواعد الشعبية لم يرد مثل هذا الوصف لتلك 

 .[الغيبة

 ففيه:

 علمي ْن . أرجو أ.محاوري العزيز يا –أ 
 
 قبل أن تكتب ردا

 
، وارجو أن تفكر جيدا

 
ا

 بأن الاستدالل بنص فرع 
 
 عن أي موضوع نتكلم، فقد نبهتك مرارا

 
تعرف جيدا

قطعية داللته، وها أنت ال تنفك عن الاستدالل بأمور غاية ما يستفاد منها 

وع الغيبة الثانية ال الظن، وقد بينت لك في ردي السابق بأن التصريح بوق

 يعني قطع مطلق السفارة، وال ادري هل قرأت ردي أم ال ؟!

على نفي  بأن التصريح بوقوع الغيبة الثانية ليس قطعي الداللةلك قلت  –ب 

 
 
 علميا

 
، فقد السفارة في الغيبة الثانية، إنما هو مجرد رأي لك ال يملك رصيدا

فقد وقعت الغيبة من قوله ]تقدم في الرد السابق أن غاية ما يستفاد 

[ هو انقطاع السفارة التي كانت على نحو تعيين السفير السابق لالحق، الثانية

آخر، وقد قلت حتى هذا املعنى فيه نظر  نوع سفارة منأي وهذا ال يعني نفي 

 ربما يأتي التنويه عليه.

 في ردي السابق إنه قد تطرق أهل البيت )ع( الى ا –ج 
 
ملائز بين وقد قلت لك أيضا

يذكروا فكرة ]متعلم على سبيل نجاة[ التي يصر عليها بدون الغيبتين ولم 

 دليل.

 :431ص  0الكافي ج 

عن إسحاق بن عمار  ،عن ابن محبوب ،عن محمد بن الحسين ،محمد بن يحيى

إحداهما قصيرة وألاخرى  :للقائم غيبتان] :قال أبو عبد هللا عليه السالم :قال

وألاخرى ال يعلم  ،الغيبة ألاولى ال يعلم بمكانه فيها إال خاصة شيعته ،طويلة

 [.بمكانه فيها إال خاصة مواليه
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فكما كان في الغيبة الصغرى يطلع على مكانه خاصة شيعته وهم السفراء، فكذلك 

 سفراء بنحو ما.
 
 في الغيبة الكبرى يطلع على مكانه خاصة مواليه وهم أيضا

امليرزا النوري رحمه هللا لم يكن بصدد تفسير لفظ املشاهدة ان أما قوله: ] – 00

الوارد في التوقيع الشريف وانما كان بصدد رفع التعارض الظاهر بين نفي 

املشاهدة وبين الحوداث التي نقلها رحمه هللا عن تشرف البعض برؤية 

 الامام املهدي عليه السالم وبعد ما ذكر في البداية الوجه الذي اتفقت عليه

كلمة علمائنا ناقال اياه عن العالمة املجلس ي رحمه هللا ذكر مجموعة من 

الوجوه الاخرى زيادة في البيان بحيث ان نستطيع ان نفسر كلمة املشاهدة 

بعدة معان ومع ذلك ال يحصل معها تعارض وصحة التشرف بلقاء الامام 

 .[املهدي في زمن الغيبة الكبرى 

  ففيه:

النوري بصدد تفسير لفظ ]املشاهدة[ أو لرفع التعارض بين سواء كان امليرزا  –أ 

هذا التوقيع وبين روايات املشاهدة، فالنتيجة واحدة؛ وهي أن لفظ 

 ت]املشاهدة[ م
ْ
 ملا اخ

 
في معناه، ولكان له معنى واحد  فل  تُ شابه، ولو كان محكما

يحتج  ال يقبل التأويل أو الخالف، فما دام للفظ أكثر من معنى فهو متشابه ال 

 بعد عين.
 
 به، وهذا هو فصل الخطاب، فال تطلب أثرا

أما قولك بأنه قد اتفقت كلمة العلماء على تفسير ]املشاهدة[ بالسفارة أو  –ب 

، إلاجماعالنيابة، فهو مجرد تحكم محض، فأين هي أقوال العلماء، وأين هو 

 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

ملجلس ي رحمه هللا عندما صدر القول بتفسير املشاهدة ان العالمة اأما قوله: ] – 02

باملشاهدة مع ادعاء النيابة بكلمة )لعل( لم يرد بذلك تضعيف هذا الوجه بل 

هو من باب التادب امام كالم املعصومين عليهم السالم وعدم الجزم بما في 
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اليد من العلم مع قيام القرائن على صحته وهذا واضح من مسلك الشيخ 

 .[ي في تعليقه على الاخبار الشريفة في موسوعته الجليلة بحار الانواراملجلس 

 ففيه:

بل العكس هو الصحيح، فلو كان لفظ ]املشاهدة[ محكم الداللة على النيابة، 

لوجب على العالمة املجلس ي التصريح بذلك، ولو قلل من داللة هذا اللفظ على 

 وغير مؤدب مع أهل البيت 
 
 حّر  ، بل يعتبر ُم -وحاشاه  –)ع( النيابة لكان مقصرا

 
فا

 لكالم أهل البيت )ع(.

. إذا كانت داللة اللفظ غير قطعية على املطلوب فحق على املؤمن أن يتورع .نعم

. وهذا هو حال لفظ .عن الجزم به، ويجب أن يشير الى ظنيتها على املطلوب

 بقوله ]لعل[.]املشاهدة[ ولذلك قلل العالمة املجلس ي من داللتها على النيابة 

، وظني الداللة فمتى كان ألادب في قلب الحقائق بجعل قطعي الداللة ظني
 
ا

 
 
 ؟!!!قطعيا

وهل ينبغي لنا أن نقتفي هذا املنهج املبتدع لنجعل كل آية أو رواية قطعية الداللة 

ظنية، ما هذا الكالم الغريب العجيب الذي ال يستسيغه الذوق وال الانصاف 

 العلمي.

وقفني على مسلك املجلس ي الذي تزعمه، واذكر لنا النصوص الشرعية ثم تعال وأ

منها بـ ]لعل[ أو ]قد[ أو القطعية الداللة التي طعن املجلس ي في داللتها أو قلل 

 ؟!!]ربما[

 .. مع ألاسف الشديد !.حقيقة أردت أن تمدح فهجوت

ان تفسير لفظ املشاهدة بالظهور تفسير غريب جدا ومخالف أما قوله: ] – 04

للقواعد السليمة في الاستدالل فدلني على استخدام للمشاهدة بالظهور في 

 .قرينة على هذا الفهم الذي اوردتهلغة العرب كي يكون على 
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فاالمام ينفي املشاهدة التي يجب ان تكون متعلقة بش يء ما وهو شخصه املبارك 

فعندما نفسر املشاهدة بالظهور سيكون عندها املدعي مدعيا  كما هو واضح

للمهدوية وليس ملشاهدة الامام عليه السالم فما هو املبرر لذلك الحمل البعيد 

 [.جدا

 ففيه:

لقد بينت لك القرائن واملؤيدات التي تؤيد معنى الظهور، ولكنك إما ال تقرأ أو  –أ 

 كالمي:لك وسأعيد تتغافل لعدم قدرتك على الرد، 

]]والفهم الذي طرحُته ملعنى ]املشاهدة[، وهو ]الظهور[، هو مما يؤكد تشابه هذه 

 على وهن، وتغاير ألالفاظ في التعبير ملناسبة عن 
 
املفردة، وبه يزداد استداللك وهنا

عي  معنى واحد شائع في لغة العرب، وهذا من فنون البالغة والفصاحة، والذي يد 

عي أن إلامام )ع( أن إلامام املهدي )ع(  قد ظهر قبل الصيحة والسفياني، فهو يد 

 عن ظهور إلامام 
 
مشاهد مكشوف قبل الصيحة والسفياني، هذا إن كان مخبرا

 للمهدوية أي يقول بأنه هو إلامام املهدي وقد ظهر 
 
عيا املهدي )ع(، وأما إن كان مد 

عي كون إلامام املهد  يد 
 
ي مشاهد مكشوف قبل قبل الصيحة والسفياني، فهو أيضا

 الصيحة والسفياني بمقاله أو بلسان حاله، وهو ما ينفيه التوقيع.

هو من باب التعبير عن الش يء  ،ولك أن تقول: إن التعبير عن الظهور باملشاهدة

 
 
بالزمه املترتب عليه، فاملشاهدة من لوازم الظهور املترتبة عليه، فمن يكون ظاهرا

.
 
 يكون مشاهدا

ألامر ألاول كون نفي  –كما تقدم في املداخلة السابقة  –فهم أمران و يؤيد هذا ال

 على نفي الظهور بقوله ]
 
 أو مترتبا

 
... فمن ادعى .فال ظهور ]املشاهدة[ متفرعا

[. وألامر الثاني كون املقرون بالسفياني والصيحة في روايات آل محمد ...املشاهدة

 رؤيته أو النيابة عنه.)ع( هو ظهور وقيام إلامام املهدي )ع( ال 
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أما قولك: ]واملجاز يحتاج الى قرينة ومجرد ذكر السفياني والصيحة ال يكفي المكان 

 حمل اللفظ على معناه وهي املشاهدة ولكنها املخصوصة وليست املطلقة[.

 ففيه:

؛ ما يقابل الاطالق هو التقييد ال التخصيص، هذا كتصحيح لك. 
 
 أوال

؛ إن أنكرت ما ذك
 
دت ]املشاهدة[ فقلت  وثانيا ه لك من مرجحات، فبأي دليل قي 

ُ
رت

إنها املشاهدة مع النيابة ؟! مع أن ]املشاهدة[ جاءت في التوقيع مطلقة من 

هذه الجهة، وما تشبثت به قد تبين أنه ال يعدو التأويل املجرد عن رائحة 

 الدليل أو القرينة.

على معنى السفارة، بل  ثم إن نقاش ي معك ليس عن مجرد إمكان حمل املشاهدة

 عن قطعية داللة املشاهدة على السفارة، ألن الاستدالل بش يء فرع إحكام داللته.

 فهب أني قلت لك: نعم ممكن. وماذا بعد ؟! 

..الخ، فمجرد إلامكان هنا ال قيمة .فقد يجيء معنى ثان ممكن وثالث ورابع وخامس

، وفقك هللا.له وليس هو ما ننشده في حوارنا، أرجو أن تكون من
 
 جيدا

 
 تبها

وقد تقدم أن ذكر السفياني والصيحة والسياق مؤيدان للفهم الذي طرحته لك، 

 في 
 
 مقبوال

 
مع أني غير ملزم بإثبات فهمي بالقطع والجزم، بل يكفي أن أطرح فهما

 قبال فهمك أنت، في حين أنك مطالب بإثبات القطع والجزم لفهمك. فتدبر.

 للمهدوية ال  وقولك بأن مدعي الظهور 
 
قبل الصيحة والسفياني يكون مدعيا

.
 
 للمشاهدة فال يكون عنه التعبير باملشاهدة صحيحا

فهذا استدالل عجيب، وغير متوقع منك، ألن إلانسان كما يجوز له أن يخبر عن 

مشاهدة شخص ما، يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه مشاهد ظاهر للعيان، 

 إن كان ما يسبق هذا إلا 
 
خبار تعارف عدمه وهو الخفاء والغيبة، وهذا وخصوصا

.]]
 
، أو بلسان الحال املعبر عن املقال مطابقة أو التزاما

 
 الادعاء إما أن يعلن قوال
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 وتناقش ردي بالتفصيل كما أفعل أنا، وإال فاستطيع انا 
 
فأرجو أن تكون موضوعيا

لك وضعفه فأنا أن اكرر اشكاالتي وال اهتم لردودك، والحال أني رغم وهن استدال

 .اناقشه وأرد عليه بالتفصيل

، وهي:
 
 وتبقى النتيجة على ما هي عليه بل ازدادت تراجعا

 لم يثبت محاوري قطعية صدور التوقيع، بل لم يثبت حتى ظنية صدوره. -أ 

 قطعية الداللة على مطلوبه، بل لم يثبت ألارجحية وال حتى  –ب 
 
لم يثبت أيضا

يعمل عندنا غير قطعي الداللة، وهو مفقود ودون اثباته الرجحان، ونحن هنا ال 

 خرط القتاد. وهو فصل الخطاب.

 

 والحمد هلل رب العاملين.

 

 

 مالحظة:
م، حيث كان  13/7/2112م، وانتهت يوم  25/6/2112املناظرة يوم  هذه ابتدأْت

تاريخ آخر رد لـ )علي الصراط املستقيم(، وبعدها انسحب احملاور )متعلم 

 م. 2117/  7/  22على سبيل جناة( فجأة ومل يواصل احلوار اىل يومنا هذا؛ 
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