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تعطينا آية أو رواية نستدل  أن...!!! جناب وصي ورسول اإلمام  ممكن يا:  2التعليق) :يقول
حبذا لو أرشدتنا  ويا  ،ز األنبياء والرسل املاديةإميان من يؤمن مبعاج خالهلا على عدم قبول من 

  ... قبول هكذا إميان ؟؟ الرواية اليت تستدل من خالهلا على عدم  أواآلية  ملصدر تلك
شخصي  رأي الكالم الصادر منك فهو  وأما ،ألهنا ال توجد ؛نك مل ولن تعطي املصادرأ وأكيدا  
  .......شو كالم السنة بل لغو وسفسطة وح أون آمستند للقر  غري

حيث نرى   Xمنوا بدعوة موسى آالسحرة الذين  مباذا تفسر قبول توبة وإميان : 3 التعليق
معجزة مادية حاهلا كحال  نفسها أيضا   هي  Xقبل النيب موسى  من خالل املعجزة املطروحة من

 .X ملوسى انفالق البحر

كانت ف ميني  وهي العصا اليت. ( )﴾... َصنَ ُعوا َما تَ ْلَقفْ  ميَ ين كَ  ف   َما َوأَْلق  ﴿ :تعاىل قال 
منهم برب  السحرة إميانا    يسجد أنونتيجة املنازلة النهائية بني موسى والسحرة  ،Xموسى  

هل كان جزاء السحرة نفس جزاء فرعون : اإلمام ل وصي ورسولأوهنا نس . X هارون وموسى
وخامتة  تبني الفرق الواضح بني خامتة فرعون القرآنية اليت سأوردها لك  اآليات أكيدا   ال ؟  أم

 .خامتة فرعون هي الغرق واهلالك إنالسحرة حيث 

خامتة السحرة قوله  أما ،(2)﴾...آيَة   َخْلَفكَ  ل َمنْ  ل َتُكونَ  ب َبَدن كَ  نُ َنجِّيكَ  فَاْليَ ْومَ ﴿ :قال تعاىل
 .(3)﴾اْلُعَلى الدََّرَجاتُ  هَلُمُ  َفُأْولَئ كَ ....﴿   :تعاىل

 .( )﴾تَ زَكَّى َمن َجزَاء َوَذل كَ  ف يَها َخال د ينَ  اأْلَنْ َهارُ  ََتْت َها م ن ََتْر ي َعْدن   َجنَّاتُ ﴿

املعتمد عليه  والدليل  ،اخلامتة خمتلفة لكل من فرعون والسحرة نأمن  واآلن أصبح واضحا  
بماذا تفسر قولك يا ف. املادية  باهلل عند السحرة هو واحد وهو املعجزة واإلميانحلصول التوبة 

  (. !!!؟... مساحة املمهد ووصي ورسول اإلمام
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ف كتاب  Xهذا الكالم املتقدم جاء ف معرض الرد على قول السيد أمحد احلسن : أقول
أما املعجزة املادية فهي ال ميكن أن تكون وحدها طريق إلميان الناس ): 2القسم  3ج اإلضاءات

معجزة  بل لُقبل إميان فرعون بعد أن رأىحمض ولو كان يُق بل اهلل ال يرض هبكذا إميان مادي
 :ق كالطود العظيم وملسه بيده فقالورأى كل ش ،مادية قاهرة ال تؤول وهي انشقاق البحر

ولكن اهلل ال يرض  .( )﴾آَمْنُت أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بَ ُنو ِإْسرائيَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمينَ ﴿
 .(2)﴾آْْلَن َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ ﴿ هذا اإلميان

فَاْليَ ْوَم نُ َنجِّيَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك ﴿ :وقد ترك اهلل بدن فرعون آية للناس ليتفكروا
َكِثيراً ﴿قليل من انتفعوا هبذه اآلية و ولكن . (3)﴾آيًَة َوِإنَّ َكِثيرًا ِمَن النَّاِس َعْن آيَاتَِنا َلَغاِفُلونَ 

 .( )﴾ِمَن النَّاِس َعْن آيَاتَِنا َلَغاِفُلونَ 

اجربوا  قهريا   إميانا   ، وإال آلمن الناس مجيعا  ة ال ميكن أن تكون لكل من يطلبهااملعجز  نأكما 
ألمر الواقع ، ولن يكن هذا إال استسالم لقاهرة ال طاقة هلم على مواجهتها عليه مبا يرون من قدرة

ولعل من تدبر ف معجزات األنبياء جيدها  ،وليس إسالم وتسليم للغيب واهلل سبحانه هو الغيب
فموسى يأيت بالعصا اليت تصبح أفعى ف زمن فيه  ،جاءت مشاهبة ملا انتشر ف زماهنم مجيعا  

زمن  ، وكذا عيسى جاء ليشفي املرضى فيهم فإذا هي أفعى كما خييل للناسعشرات يلقون عص
ه أهنا ، فاألمر وما فيرآن لقوم اشتهروا بالكالم والشعريأيت بالق ، وحممد انتشر فيه الطب

َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلكًا َلَجَعْلَناُه رَُجاًل َولََلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما ﴿: قال تعاىل .جاءت كذلك للبس
 .( )﴾يَ ْلِبُسونَ 

احة لتأول املتأولني الذين ال يؤمنون بالغيب وما هذا اللبس واملشاهبة إال لتكون هناك مس
 .اإلميان املادي احملض ليس إميان، وال إسالم، وال يقبله اهللف وإال، بالغيب لإلميانولتبقى مساحة 
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َفُع الَِّذيَن َكَفُروا ِإيَمانُ ُهْم َوال ُهْم يُ ْنَظُرونَ ﴿ :قال تعاىل  .( )﴾ُقْل يَ ْوَم اْلَفْتِح ال يَ ن ْ

، وكلما كان ئة وهو إميان األنبياء واألوصياءل هو اإلميان بالغيب مائة باملافاإلميان الكام
قل حىت إذا كانت املعجزة قاهرة أكرامة أو معجزة مادية كان أدىن و بآية أو إشارة أو   اإلميان مشوبا  

 نأل ؛ما مل يقبل إميان وإسالم فرعونوتامة وال ميكن تأويلها عندها ال يقبل اإلميان واإلسالم ك
 .ميان هو إميان مادي مائة باملائةهكذا إ

َناُهْم ﴿ :واهلل وصف املؤمنني بأهنم الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا َرزَق ْ
 .(2)﴾يُ ْنِفُقونَ 

 .(3)﴾الَِّذيَن َيْخَشْوَن رَب َُّهْم بِاْلَغْيِب َوُهْم ِمَن السَّاَعِة ُمْشِفُقونَ ﴿

تُ ْنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْوَن رَب َُّهْم بِاْلَغْيِب َوَأقَاُموا الصَّالَة َوَمْن تَ زَكَّى فَِإنََّما يَ تَ زَكَّى لِنَ ْفِسِه  ِإنََّما﴿
 .( )﴾َوِإَلى اللَِّه اْلَمِصيرُ 

 .( )﴾َوَأْجر  َكرِيم   ِإنََّما تُ ْنِذُر َمِن ات ََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّْحَمَن بِاْلَغْيِب فَ َبشِّْرُه ِبَمْغِفَرة  ﴿

 .( )﴾َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن بِاْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلب  ُمِنيب  ﴿

أَنْ َزْلَنا َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَ ي َِّناِت َوأَنْ َزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط وَ ﴿
يٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّه َمْن يَ ْنُصُرُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ اْلَحِديَد ِفيِه بَْأٌس َشدِ 

 .( )﴾َعزِيزٌ 

 .(( )﴾ِإنَّ الَِّذيَن َيْخَشْوَن رَب َُّهْم بِاْلَغْيِب َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبيرٌ ﴿
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يقل إن اهلل ال يقبل إميان من يؤمن مبعاجز مل  Xواضح متاما  أن السيد أمحد احلسن  :أقول
، فقول السيد أمحد ا الكذاب األشر ف تعليقه الثاينوالرسل املادية كما يدعي هذ األنبياء 
ان الناش  من معجزة مادية صريح ف أن اإلميان الذي ال يقبله اهلل تعاىل هو اإلمي Xاحلسن 
هو تلك املعجزة اليت ال ترتك  Xكالمه   ، ومراده منها كما يتضح من(قاهرة: أكرر)قاهرة 

، أي بوصفها معجزة إهلية تدل على وجود اهلل ال  لئن يتأوهلا على غري حقيقتهالإلنسان جما
 .Xسبحانه وتعاىل وتدل على صدق الرسول 

وتسد كل املنافذ أمام أي  تقهر العقل البشري متاما   أي ذا شأهناكومن البديهي أن معجزة ه
، االختيارلى طرف النقيض من مسألة ا عن حقيقتها سيرتتب عليها إميان يقف عتأويل قد يصرفه

َََّ إميان مرفوضاإل باختيارنه إميان قهري إجلائي ليس أأي  دة احلرة ألن اإلرا ؛نسان وهو من 
، فاإلميان الناش  عنها ليس إميانا  ف هنا عدم ال وجود لهأ، أي % 11 منتفية فيه بنسبة 

 .ةاحلقيق

وال يقل تعليقه الثالث سفها  عن تعليقه الثاين . ا يتضح سفه ما أورده مقلد الصرخيهذومن 
عجزة على إطالقه إميان غري ن اإلميان الناتج عن املإفقد بيّنا أن السيد أمحد احلسن مل يقل 

 ، أما إميان السحرة فلم يكنناتج عن املعجزة املادية القاهرة، وإمنا حدد ذلك باإلميان المقبول
ف وقد فعل ، وكيعلى حقيقتها االلتفافأو حماولة  ،جزة مادية قاهرة ال تقبل التأويلنتيجة مع
عجزة ف هذه احلالة مل تكن فامل(. إنه لكبريكم الذي علمكم السحر: )بقوله (لعنه اهلل)فرعون 
اليت  االختبار ، وهذا اجملال أو الفسحة التأويلية متثل منطقةبل تركت جماال  لتأويل املتأولني، قاهرة

 .ميان احلقيقي أو اإلميان بالغيبال جيوزها إال من ميلك حظا  من اإل

بدل  Xليت هذا السفيه صرف وقته ف تدبر كالم السيد أمحد احلسن  :أخريا  أقول
 !بالسخرية اليت أبانت جهله  االنشغال

مشاهبة  جاءت  ن معجزات األنبياءأتلتزم وتقر من  نكأمبا :    التعليق) :ويقول
 ...ومرة الكالم والشعر فمرة السحر ومرة الطب  املنتشرة ف زماهنم  للدعوات والفنون 
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ليس هي الطب  والرسل  األنبياءصل الدعوة اليت كلف هبا أ أننك تؤمن من أشيء جيد 
وبالغة وغريها ما هي إال  من طب الكالم والشعر بل كل الوسائل اليت ذكرت  أوالسحر  أو

وعليه لنجعل هذا التعليق ، وامتثال أوامره اإلميان باحلق املطلق وصول إىل غاية سامية وهي وسيلة لل
 .للتعليقات الالحقة مقدمة 

 األنبياءتسنت بسنن  أن شرعيا   توجب عليك وجوبا   األولالتعليق  املقدمة ف: 2 التعليق
نه أن أعلى كل فن من ش للرد عقلي يدعوك وال واألخالقيوبالتايل الواجب الشرعي  والرسل  

وذلك إلثبات قدرتك وإعجاز  ،والكالم والشعر أمام دعوتك حاله كحال فن الطب  سدا   يقف
 .اليت تبطل هبا دعواهتم وفنوهنم  الفنون األخرى من رد اآلية أهل

علم األصول  ومها  ،ذكر لك أهم فنني من تلك الفنون ف وقتنا احلايلأعليك  األمرولتسهيل 
 األمة بدعوتك فهال َتد ن هذين الفنني السبب الرئيسي بعدم التحاق إف ،الستداليلا والفقه

 ؟...  سائل اليت خترجك من هذا املأزقلنفسك وسيلة من الو 

ففي حال عدم ردك يا صاحب دعوة  .. براقش جنت على نفسها :وهنا نقول : 3التعليق 
وعدم صحة  للجميع بطالن دعوتك نه يثبتإف ( الفنني) العلمني النيابة اخلاصة على هذين
نك أو  مل ترد على أصحاب الفن ف زماننا هذا خصوصا   ما علم  يأاالستدالل على دعوتك ب

حقية دعوهتم أ تنزلوا ألممهم واثبتوا هلم  أهنممن  األنبياء والرسل  على سرية تلزم نفسك بالسري 
وتك دع فهال تنزلت لنا لتثبت ،اهنمزم خالل مناظرهتم ألصحاب الفنون اليت كانت منتشرة ف  من

نائب اإلمام  أناس مساكني ال حول لنا وال قوة يا ؟ فنحن  ... يا صاحب دعوة النيابة اخلاصة
وال ندرك وال نعترب  فنحن ال نفهم ،أن َتدثنا على مستوى عقولنا وسرية األنبياء والرسل تقتضي 

 ،املوىل الشرعي الصادر من  للوصول للحكمطريقهما ومنهجهما  إالالفنني وال نعرف  هبذين  إال
 وستجدنا إن...  أبطلتهما لنا اليوم فهال  ىلإذ انتهاء سفارة النواب األربعة و فهما احلجة علينا من

  .(لك صريشاء اهلل من املقلدين والتابعني والنا
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علوم واليت كانت ف جانب منها َتد ل املعاجز اليت جاء هبا األنبياء واملرسلون  :أقول
، فلم يكن األنبياء ا تلحظ مسألة مهمة هي مسألة احلقالعصر الذي عاشه األنبياء كانت مجيعه

لسحر املصريني كان اهلاجس هو إثبات  Xفحىت ف َتدي موسى  ،يأتوا بالباطل أبدا   
 .يءالواحد القهار القادر على كل ش وجود اهلل

، ومن هذه عبريا  عن القدرة على اخللقهلم تفالسحر الذي يؤمن به املصريني كان بالنسبة 
وإمنا  ، به السحرة ليس خلقا  حقيقيا  ليثبت للجميع أن ما يأيت Xالناحية جاءت معجزة موسى 

 يلحظ ف اخلارج، أي ذات تأثري Xفكانت معجزة موسى  ،هو إفك وإن اخلالق هو اهلل تعاىل
غايته التأثري ف ، بل ا  ف اخلارجر الذي ال ميلك َتقق، وكانت على النقيض من السحكانت حقا  

 .احلواس وخداعها

البد للمعجزة من مالحظة احلق ومن خالل هذه املالحظة َتقق غايتها ف الداللة على  ،إذن
ة َتقق هذا ولو تساءلنا اآلن هل املعجزة األصولية املزعوم. هلية واتصال املرسل باهلل تعاىلالقدرة اإل

قادر جلاءنا اجلواب باهلل ال( النيب أو املرسل)اتصال املعصوم بات وهو إث األمر املهم واجلوهري
 بالنفي حتما ، ملاذا ؟

أنتم تقولون . ة األصولية املطلوبة من املعصوملنفهم هذا البد لنا أن نتصور ما املراد من املعجز 
رسل أو علم األصول هو غياب  الختالقإن الداعي 

ُ
ن ، وتعويضا  عبالسماء االتصالغياب امل

ظل غياب املعصوم املتصل  ىل علم األصول كوسيلة لتحصيل األحكام فجلأمت إ هذا الغياب
 .بالسماء

املعجزة اليت تطلبوهنا إن كنتم صادقني البد أن تكون بصورة طلب من املعصوم أن  ،إذن
، ولكنكم فبهذا وحده يثبت اتصاله بالسماء يأتيكم باحلكم مباشرة ودون توسط علم األصول

، السماء والذي هو طريق علم األصولب االتصالإال الطريق الذي يثبت العكس وهو عدم تأبون 
م معجزة أصولية ، وملاذا نقول إن طلب ما مساه مرجعكهمتم اآلن ملاذا نرفض علم األصولهل ف

 هو سفه بامتياز ؟
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م أن ستقولون ومن أين لنا أن نعرف أن ما يأتينا به هو حكم اهلل تعاىل ؟ اجلواب البد لك
، ولكنه هذه املرة ليس املعجزة  تعاىل وتطلبوا الدليل على ذلكتعرفوا أوال  أنه مرسل من اهلل

 .م فيها، وإمنا األدلة احلقيقيةاألصولية اليت تقدم الكال

 :رأ هذه املقالة حول املوضوع نفسهولنق

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .ألئمة واملهديني وسلم سليما  وصلى اهلل على حممد وآله ا ،احلمد هلل رب العاملني

وأتباعه من الرد على كتاب اإلفحام وكتاب الصرخي ف امليزان،  حممود الصرخيلقد امتنع 
قد أصدر بيانا  وطلب فيه من السيد أمحد احلسن أن يأيت مبعجزة بعلم  الصرخين إواكتفوا بقوهلم 

 .األصول

 !!!الصرخي وزعموا أن املطالب بالرد هو السيد أمحد احلسن وليس 

 !!!لذي يدعيه الصرخي وأتباعه؟وهل هذا هو املنهج العلمي ا!!! وال أدري كيف يكون هذا 

فقد أصدر الصرخي أوال  بيانا  يكذب فيه السيد أمحد احلسن وطالبه بأن يأيت مبعجزة ف 
أو  Xعلى بيان الصرخي وبينت بأن اإلمام املهدي  اإلفحامَ رددت بكتاب  .أصول الفقه

بسبب  إليهاواحتيج  ،ألهنا ظنية ؛ه ال ميكن أن يناقش ف مطالب أو مباين علم األصولرسول
 أن يرد ويثبت الصرخيفعلى  .... اإلفحاموتفاصيل كثرية ذكرهتا ف كتاب  Xغياب املعصوم 

 .ويدافع عن قوله بأن معجزة اإلمام أو من يرسله هي ف األصول

لب منا أن نأتيه مبعجزة ف األصول، ما هو إال قد رد علينا وط الصرخيوقول أصحابه بأن 
 اإلعجازألن ؛ للحق جيب أن يتنزه عنها من كان طالبا   مصادرة على املطلوب ومغالطة واضحة

وحنن ننفيه، فكيف يعترب أتباع الصرخي  إثباتهيريد  فالصرخياألصويل املزعوم هو حمل النقاش، 
 !!!!سمى هذا بشيء غري املصادرة ؟القضية اليت مل نسلم هبا دليال  ضدنا، وهل ي
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َ إذا سلمنا  لإلعجازواملنهج العلمي الصحيح أن تردوا على قولنا بعدم صالحية أصول الفقه 
بذلك ميكنكم بعد ذلك أن تلزمونا بأن نأيت لكم مبعجزة ف أصول الفقه، هذه املعجزة املزعومة 

 .اليت مل نسمع هبا إال من الصرخي

شرح أكثر، وبه يتضح أن الصرخي وأتباعه ال  إىلدا  وال حيتاج أن كالمي واضح ج وأظن
 !!! مييزون بني طرق االستدالل الصحيحة من اخلاطئة

ألن العلم الشائع ف عصره هو البالغة،  ؛جاء بالبالغة َ إن قوهلم بأن الرسول حممد 
 X موسى ن النيبإو  ،الشتهار املرض والطب ف عصره ؛جاء بشفاء املرضى Xوالنيب عيسى 
 ؛الشتهار السحر ف عصره، فيجب على السيد أمحد احلسن أن يأيت بعلم األصول ؛جاء بالعصا

 :ألنه هو العلم املشتهر ف هذا العصر، وهذا الكالم غري صحيح ملا يأيت

العلم  إنالعلم املشتهر ف هذا العصر هو علم أصول الفقه، ملاذا ال نقول  إنمن قال  :أوالً 
؟؟ هذه التكنلوجيا اليت سحرت العامل ...... لطب مثال  أو الفيزياء أو الكيمياء أو املشهور هو ا

وسيطرت عليه، فإن علم األصول مل يناد  به كمعجزة غري الصرخي وأتباعه، بينما تلك التكنلوجيا 
 .العامل كله ينادي هبا ويتفاخر هبا، وهذه األمثلة للنقض فقط

هو الشعر، ورغم ذلك مل  ليت كانت ف زمن الرسول حممد أشهر أنواع البالغة ا إن :ثانياً 
 .يتجنب قول الشعر أصال   بشعر ليعجز قريش وغريها، بل كان الرسول  يأت  الرسول 

مل يشف  املرضى مبا كان متعارفا  ف زمانه من فنون الطب، بل كان  Xوكذلك النيب عيسى 
 .يشفيهم مبشيئة اهلل سبحانه

العلم الذي كان مشتهرا  ف وقته هو السحر إال أنه مل  نأرغم  Xوكذلك النيب موسى 
ميارس السحر أصال ، بل جاء مبعاجز حقيقية وواقعية مباينة متاما  ملا كان ميارسه السحرة ف ذلك 

قَاَل َبْل ﴿ :العصر، وهو خيال ووهم ال حقيقة له أصال ، ولذلك قال اهلل تعاىل عن فعل السحرة
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نعم خييل هلم وليس  ،( )﴾َباُلُهْم َوِعِصي ُُّهْم ُيَخيَُّل ِإلَْيِه ِمن ِسْحرِِهْم أَن ََّها َتْسَعىأَْلُقوا فَِإَذا حِ 
 إىلومل ينسبها  ،(2)﴾فَأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى﴿: Xحقيقة، بينما قال عن عصى موسى 

 .اخليال

عليهما )زة عيسى وموسى ومعج قياس أصول الفقه على معجزة الرسول حممد  إن :ثالثاً 
كان أغلب الناس قادرة على   ألن ف عصر الرسول حممد  يعترب قياسا  مع الفارق؛ (السالم

متييز بالغة القرآن وتفوقه على سائر فنون البالغة، حبيث مل تكن البالغة حكرا  على علماء ذلك 
بأن القرآن ليس بليغا ،  الزمان وأتباعهم، حىت ميكن للعلماء أن يستحمروا الناس ويقولوا هلم

القرآن غري  إلعجازهناك وجه أو وجوه أخرى  إنبل . بالسحر اهتام الرسول  إىلولذلك جلئوا 
 .البالغة، رمبا سأذكرها ف مناسبات أخرى

كان كل الناس قادرين على متييزها ومعرفتها بأهنا ال ميكن أن   Xوكذلك معجزة عيسى 
حييي املوتى مبجرد الدعاء  Xكان نيب اهلل عيسى تصدر إال عن شخص متصل بالسماء، ف

ويشفي العميان مبجرد املسح على أعينهم، وهكذا معجزة ظاهرة بينة ال ميكن أن ختفى على أي 
 .خمرجا  إال اهتامه بالسحر واستخدام اجلن إسرائيلإنسان، فلذلك مل جيد علماء بين 

 وأتباعهجلاهل، ومل يستطع فرعون كانت معجزته واضحة للعامل وا  Xوكذلك نيب اهلل موسى 
 .بالسحر Xمواجهتها إال باهتام موسى 

معاجز األنبياء واضحة جلية ألهل زماهنا الذين يطلبون احلق بصدق، وف نفس  إن ،نعم
الوقت ملتبسة ومتشاهبة عند الذين ف قلوهبم مرض الذين أعماهم التعصب والتقليد األعمى 

 .وحب الدنيا واجلاه واألتباع

علم أصول الفقه، هل هو علم يستطيع أغلب الناس معرفته فضال  عن معرفة  إىلآلن نأيت وا
 !!!؟؟ إعجازه إذا كان معجزا  

                                                           

 .99: طه - 
 .9 : طه - 
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الناس واسألوهم عن أبسط مسائل أصول الفقه هل  إىلنتم احكموا بأنفسكم واذهبوا بربكم أ
بل  !!! ه وأصول الدينوجدت أكثر اجملتمع ال مييز بني أصول الفق إينبل  !!يفقهون منها شيئا  ؟

بل إن   !!! حىت طلبة احلوزة العلمية الذين ما زالوا ف املقدمات ال يفقهون علم األصول إال اليسري
 !!! كل أو أغلب طلبة البحث اخلارج ال ميكنهم أن مييزوا األعلم ف علم األصول متييزا  دقيقا  

 !!!! مل جيمعوا عليه ولذلك تراهم مل يعّينوا من هو األعلم من العلماء أو

فإذا كان الواقع هكذا فكيف ستعلم وتعرف ومتيِّز الناس املعجز من غري املعجز من علم 
إذا كان أغلبهم ال يفقهون منه شيئا  ولو ظاهرا  على أقل تقدير، بل كما قلت ! !!األصول ؟
يفقهون االسم فضال   أي ال( العقائد)ون بني أصول الفقه وأصول الدين ال مييز  أكثرهمسابقا  بأن 

 !!! عن املسمى وتفاصيله

، وتكونون ضامنني لطاعتهم األنعام إتباعتريدون من الناس أن تكون تابعة لكم  إنكمأم 
وميكنكم أن مترروا عليهم ما تريدون بكل سهولة، ولو بيَّنتم للناس بأن النيابة عن اإلمام املهدي 

X  هبا أصال ، لرمبا سعى أكثرهم للبحث من غري تقليد تابعة ألصول الدين اليت ال جيوز التقليد
 .لكم ولكنكم أبيتم إال خداع الناس والتغرير هبم

ل، ولذلك اختلفوا واملصيبة أن العلماء أنفسهم مل مييزوا من هو األعلم ف علم األصو 
 .األصولوأحزابا  وكل منهم يدعي األعلمية ف علم  وأصبحوا طوائفا  

 !!!متيز املعجز من غري املعجز ف علم األصول ؟ أنامة الناس فكيف يريد الصرخي من ع

وهبذا يثبت قطعا  الفارق بني معاجز األنبياء وبني أصول الفقه، املعجزة اليت تومهها الصرخي، 
 .فال ميكن للصرخي وأتباعه أن يستدلوا هبا أو يشبهوها مبعاجز األنبياء 

منهم، لعل الطلب يكون سفيها ، والرسل ال  ومن املعلوم أن الرسل ال يأتون بكل ما يطلب
يصدر منهم إال احلكمة، وكذلك ال يأتون إال مبا أذن اهلل تعاىل به، ولذلك جند كثريا  من األنبياء 

 (.عليهم صلوات اهلل مجيعا  ) شعيب ونيب اهلل هود وغريمها والرسل مل يأتوا مبعاجز كنيب اهلل
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 :قال تعاىل

ُرُساًل مِّن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواجاً َوُذرِّيًَّة َوَما َكاَن ِلَرُسول  َأن يَْأِتَي ِبآيَة  َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ﴿ - 
 .( )﴾ِإالَّ بِِإْذِن الّلِه ِلُكلِّ َأَجل  ِكَتابٌ 

ى َمن َيَشاُء ِمْن ِكنَّ الّلَه َيُمنُّ َعلَ ُلُكْم َولَ قَاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ِإن نَّْحُن ِإالَّ َبَشٌر مِّث ْ ﴿ -2
 .(2)﴾ِعَباِدِه َوَما َكاَن لََنا َأن نَّْأتَِيُكم ِبُسْلطَان  ِإالَّ بِِإْذِن الّلِه َوعَلى الّلِه فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ 

ُهم مَّن لَّْم نَ ْقصُ ﴿ -3 ُهم مَّن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمن ْ ْص َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُساًل مِّن قَ ْبِلَك ِمن ْ
َخِسَر َعَلْيَك َوَما َكاَن ِلَرُسول  َأْن يَْأِتَي ِبآيَة  ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه فَِإَذا َجاء َأْمُر اللَِّه ُقِضَي بِاْلَحقِّ وَ 

 .(3)﴾ُهَناِلَك اْلُمْبِطُلونَ 

 .رشاد فدىن إىلرحم اهلل من مسع حقا  فوعى ودعي  :وأخريا  أقول

 واحلمد هلل رب العاملني

 الشيخ ناظم العقيلي

  اإلمام ؟؟؟ أم نعتمده يا مساحة رسول ننفي دور العقل) :ويقول

 املرسلني صفحة اضاءات من دعوات  اإلمام ف كتابه يقول مدعي السفارة والنيابة اخلاصة عن
شيء فيه عمال  أي  أوسفينة  أومزرعة  أوميلك مصنع  إنساننه وببساطة أي أكما : "  

 ".همنهم يرئس شخصا   يعني هلم أنبد يعملون له فيه ال

لعباراتك السابقة وهي  ما فيه أن أراك ف هذه العبارات خمالفا   وأمجلكالم تام :   التعليق
 والدليل ،السرية العقالئية نك مل هتملأوكالمك دال على  ،من يقول حبجية العقل مع  بالتماشي

إلثبات وجود األعلم من بني األمة ( اخل .... أو مزرعة ا  إنسان ميلك مصنع)تضربه  املثل الذي  هو

                                                           

 .1 : الرعد - 
 .  : إبراهيم - 
 .51: غافر - 
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نعم البد  ،يشد على يدك ف هذا الطرح وأنا حقيقة ممن ،لفوضى ف األمةاوإال ستعم  ليقودها 
 ،لتاهت األمة اإلسالمية وعمت الفوضى فيها وجود شخص يقودها ف كل زمان وإال لألمة من 

تايل ضياع األمة ووقوعها ف اهلاوية نتيجة عدم وبال يقول حسب رأيه يدعي ما ليس له وكال    فكال  
يوصلها إىل  ملن  األمةالوالء من و  وضرورة تقدمي الطاعة األمةبني  من األمةلقيادة  األعلمتصدي  

  .داعي حلاكمية اهلل تعاىلالشخص اهلادي للبشرية وال شاط  احلق واألمان

هذه  إن :فنقول ،تزم بالسرية العقالئيةنك ممن يلأ األولثبتنا ف املورد  نأبعد :  2التعليق 
 أنفالعمال ف مثالك املطروح البد  ،العامل وذي االختصاص إىلعلى رجوع اجلاهل  السرية جرت 

لية عملهم لكونه صاحب آلكي حيدد هلم ( املهندس)املسؤول  الشخص إىلف عملهم  يرجعوا 
العمال للشخص املسؤول عنهم  لك سائل عن سبب رجوعأولو س ،وختصص ف هذا اجملال دراية 

له  عليهم الرجوع ملن  من تصدي اجلاهل وبالتايل لزاما   وخوفا   ستقول بسبب وجود اجلهل أكيدا   
  .العمل الصحيح إىلعليهم لريشدهم  العلم وهو الشخص املسؤول

قدس مل خيرج عن فالشارع امل ،العلماء األعالم فعلى هذا يا مساحة السيد الوصي ؟؟ سار  
للشرائط  اجلامع  لرجوع للمجتهد احلياحد أدلة وجوب أواعتربها  قرها وأمضاهاأهذه السرية بل  

 !!؟ نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض أنتريدنا  فهل .ومنها االعلمية

ال تستخفون وتستهينون  أنيا مساحة رسول اإلمام  وألتباعك من املصلحة لك أرىوهنا 
 خصوصا    ،العقلية باألدلةبارات اليت تذمون من خالهلا االستدالل الع بالعقل مرة ثانية وعدم ذكر 

باملغالطات ؟   أنفسكمتوقعون  أنكمفهل يا ترى  ،أسفاركمف  تذكرون ذلك كثريا   وأتباعك أنت
 م،اهلل العال علم أتم عليكم هذا ؟ ال االستدالل حيُ  أمف كتبكم ؟  تلك العبارات سهوا   تقع أم

بالعقل  ُعرف اهلل تعاىل  إن :لك فأقول ،"يصاب بالعقول أنوأىن لدين اهلل " :ومن عباراتك قولك
فقال  ،فأدبر  أدبر قال له ،ن اهلل عندما خلق العقل قال له اقبل فأقبلأل ؛ليهإخلق اهلل  أحبوهو 

معرفة املوىل  كان   فإذا. أعاقبوبك  أثيبمنك بك  يلّ إ أحبله وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا  
العقل يعجز ويقصر  هذا  أنب السموات واألرض وربك وربنا بالعقل فهل يا ترى الشرعي ر 

 (.كمونَت مالكم كيف  !!؟ ...مبعرفته النيب أو الوصي أو نائب اإلمام أو سفريه 
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أنتم أوقعتم  ،نعم! العقل  Xأَتداكم أن تأتوا بكلمة يذم فيها السيد أمحد احلسن  :أقول
ي الذي ، فأنتم ال متيزون بني الدليل العقلجلهل املستشري بينكمالغلط بسبب اأنفسكم ف دائرة 

 .ريكم الذي علمكم السحر عن املائز، فاسألوا كبوقع عليه الذم وبني العقل

، وقال له أدبر فأدبر فهو العقل الكامل وهو ذي قال له اهلل تعاىل أقبل فأقبلأما العقل ال
املالئكة والشياطني على  العقل هذا ترد عليه ، وظل، أما ما عند الناس فهو ظل العقلحممد 

، وهو يبلغ كماله حني يستكمل اإلنسان التحلي بكل جنود العقل ويتجنب متاما  جنود حد سواء
 .ف رواية مشهورة عنه Xاجلهل اليت مساها الصادق 

أما األعلم الذي ينبغي أن حيكم الناس وحيقق حاكمية اهلل ف أرضه فهذا ال حيدده علم 
 Xاملثل الذي ضربه السيد أمحد احلسن  إىل، فُعد بتدع وإمنا ينص عليه اهلل تعاىلولكم املأص

 .وتدبره جيدا  

ستعم الفوضى   وإالينص عليه باالسم  أنوالبد " :قولك انتفى قيده إذايد ينتفي املقّ ) :ويقول
 .   صفحة  "...!!يأمرهم بطاعته أنوالبد   وأفضلهم أعلمهميكون  أنكما البد 

يا مساحة مدعي  الظاهر من كالمك  "...والبد أن ينص عليه باالسم " :قولك :   تعليق
تثبت للعامة من  أن تريد هبذا الكالم نك أ( النص)لة أيابة ؟؟؟ ومن خالل تأكيدك على مسالن
 ألمريله آالرسول صلوات اهلل عليه و  يوصي هبا نك الشخص املقصود املطروح امسه ف الرواية اليت أ
 ثينإعمل هبا عند الشيعة بوجود من الروايات اليت يُ  وأهنا الرواية صح سند  إنهذا  ،Xؤمنني امل

املهديني حىت تعصمنا من الوقوع  أولوالبد علينا مبايعتك بصفتك  Xبعد اإلمام  عشر مهديا  
 .ف املعاصي

 إلثباتجاج هبا االحت من الروايات اليت ميكن وأهنابصحة سند الرواية  لو سلمنا: 2 التعليق
  َتتج هبا يا مساحة النائب ؟؟؟اليت ( عليك النص ) الوصية
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 إنالحظ   "املهديني أولابنه  إىلحضرته الوفاة فليسلمها  فإذا" ةنرى ف الرواية مجل: أقول
 ،الوفاة... الشرط فيها هو أما ، (من شرط ومشروط مجلة شرطية مكونة)َتتج هبا  الوصية اليت

لإلمام  صيغة أمر صادرة من الرسول فهو مدلول مجلة فليسلمها بصفته....  روطاملش وأما
هديني من امل ألولاملهدوية  وجوب تسليم نأ فهنا نفهم من هذه اجلملة الشرطية ،Xاملهدي 
 إذااملقيد ينتفي  أنوكما نعرف   ،ومقيدة هبا  Xبوفاته  مرتبطة  (X أي اإلمام احلجة)بعده 

 .دهانتفى قي

 املؤمنني أمريالشرط ف الرواية املنقولة عن  أداة إن :وخالصة نقول X انتفاء  تدل على
 .Xاإلمام احلجة  انتفاء الشرط وهو وفاة املهديني ف حالة أول إىلاملهدوية  انتقال 

 أولبصفتك  نك تدعي املهدوية أتوىف حىت  Xإمامنا  إناخلاص ؟؟؟  فهل يا مساحة النائب
  ؟؟مباذا تفسر دعوتك يا ترى أو  ،Xمن بعد اإلمام  دينيامله

  "...!!يأمرهم بطاعته أنوالبد  وأفضلهم أعلمهميكون  أنكما البد ..."قولك :  3 لتعليقا
 أنفال جيوز له  األعلمغري  وأما ،فقط وفقط ال غري األعلمفنحن نريد  ،كالم جيد ونؤيدك عليه

 .ة الكربى انتبه ف الغيبة الكربىولكن مىت ف الغيب ،هلي مقدسإينصب نفسه هلكذا منصب  

مساحة النائب اخلاص ؟؟ وجود اخللط الواضح عندك بني  وحسب الظاهر من كالمك يا 
 األعلم يكون صاحبها  أنفبالنسبة لدعوة النبوة يشرتط هبا  ،اخلاصة دعوة النبوة وبني دعوة النيابة 

واحدة تدل  نسمع وجود رواية  أوالنائب اخلاص فلم نرى  أما ،الكالم ال غبار عليه ف زمانه وهذا
 السفري فمثال    ،ف زمن الغيبة الصغرى بل الدليل يثبت خالف هذا أعلميتهتنص على شرط  أو

من هو  يوجد علم الناس ف زمانه بل كان أاحلسني بن روح النوخبيت مل يكن  القاسم أبوالثالث 
روح النوخبيت  احلسني بن ة ف زمن الغيبة الصغرى بل وصول علميوهبذا فال يشرتط األ ،علم منهأ

سني بن روح احل َتت ذيل حبيث قيل حبقه لو كان اإلمام  إخالصههلذا املنصب كان بسبب 
 أنفعليك  إليكبالنسبة  واضحا   الكالم صار  أنعتقد أفعلى ما  ،خرب عنهأوقرض باملقاريض ملا 

  .تصحح فكرتك
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 :ةينقلها لنا الشيخ الطوسي ف كتابه الغيب تلك الرواية اليتلك  أوردولتوثيق كالمي 
  :ن أبا سهل النوخبيت ُسئل فقيل لهمن أصحابنا مبصر يذكرون أ ومسعت مجاعة: قال ابن نوح)

هم أعلم وما : فقال الشيخ أيب القاسم احلسني بن روح دونك ؟ إىل األمرصار هذا  كيف 
، ولو علمت مبكانه كما علم أبو القاسم أناظرهمألقي اخلصوم و  رجل  ، ولكن أنااختاروه

احلجة َتت  ، وأبو القاسم فلو كانكنت أدل على مكانه مكانه  لعلي  على وضغطتين احلجة
 .(باملقاريض ما كشف الذيل عنه ذيله وقرض

ص يثبت وال يوجد ن ن السفارة اخلاصة مل تنته  أ حد كتبك منأنك تقول ف أومبا :    التعليق
فهذه  Xاألمر أن تشكك بآخر توقيع صادر من اإلمام  ووصل بك ،انتهاء السفارة من خالله 

أما اآلن   ...شاء اهلل تعاىل  إن ولكن الحقا   ،ألين لست بصددها اآلن ؛معك لة ال أناقشهاأاملس 
خاص من  توقيع  ومل يرد ن النيابة اخلاصة مل تنته  أمنا يا مساحة النائب اخلاص ؟؟؟ بلو سل :فأقول
غارهبا حبلها على  Xاإلمام   ينص فيه على انتهاء النيابة اخلاصة فهل يا ترى ترك Xاإلمام 

فما ذنب هذه األمة اليت اتبعت  نإذ!! خامس ؟ كسفري  ىل فرتة تعيينكإمنذ وفاة السفري الرابع و 
وهل  ،مة وضالهلابإضالل األ Xاإلمام  فهل يقبل  ،الضالني العلماء الذين تنعتهم بالعلماء

 فهل ،(حاشاه)العباد طيلة تلك الفرتة اليت أمهلهم فيها و بعد هذا حجة على  Xلإلمام 
ل بضال نك تنكر مبدأ االجتهاد والتقليد وَتكمأو  خصوصا   يستحق العبد العقاب بإتباعه الفقهاء 

تعاىل أين قوله  ،أين اللطف اإلهلي، والسنة حسب زعمك أنت ن آألهنم مل يعملوا بالقر  ؛الفقهاء
اإلجابة لكل قارئ  كل هذا وذاك ليس أنت الذي َتيبه بل اترك ؟ ( ال ختلو األرض من حجة)

 .(عليه منصف هو الذي سيجيب 

 يعرب عن حقيقة Xالتعليق األول واضح السماجة فاملثل الذي ضربه السيد أمحد  :أقول
 :يقوله اهلل ف القرآن الكرمي ما يقول X، والسيد أمحد عامة تصور حال كل رساالت السماء

 .( )﴾فَ ْلَيْكُفرْ  َشاء َوَمن فَ ْليُ ْؤِمن َشاء َمن﴿

                                                           

 .6 : الكهف - 
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هل تريد القول إن احلجة الالحق  ،فاحلق إنين ال أعلم ما تريد منه ،أما بالنسبة للتعليق الثاين
هذا ، أXليس إماما  ف حياة األمري  Xفاحلسن  ،ف حياة احلجة السابق له فعليليس بإمام 

ليس  Xتريد قوله ؟ وأي معىن هلذا الكالم ؟ أما إذا كنت تقصد أن السيد أمحد احلسن ما 
، ل عليه الكالم الذي جعلته دليال  على قيد احلياة فهذا ال يد Xحبجة عليكم طاملا ما زال أبوه 

يكلف احلجة إذ ال يناف هذا القول إمكانية أن ، (اخل ...فإذا حضرته الوفاة : )أي قوله 
 .، أو أن يأمر الناس بإطاعتهق الحقه بعمل ماالساب

 بن روح على احلسني بن روح ال دليل على أعلمية غري احلسني :وجلواب التعليق الثالث أقول
آلن هو املنصوص على ا X، َ وهو املهم احلسني بن روح ف وقته والسيد أمحد احلسن نفسه

لاللتفاف على س سوى حماولة شيطانية نه ليأ، احلق ، فبماذا يفيدك كالمك هذاإتباعهضرورة 
بل إن األهم هو أن السيد أمحد احلسن بنص رواية اليماين هو حجة . أصل املوضوع كما يقولون

 .عليه وامللتوي عليه من أهل النار االلتواءمن حجج اهلل تعاىل وال جيوز 

علماء على اإلطالق ، فلم يقل أحد إن اللنا ما مل نقلهنك تقوّ ألرابع فهو أما جواب التعليق ا
، ومن وصفهم هبذا الوصف هو خصص هذا الوصف لعلماء آخر الزمانضالني مضلني بل 

مناقشة  مسائل التقليد وسواها فقد أجبنا عليها عند أما. ، وأنت هنا ترد عليه رسول اهلل 
 .اء املتقدمة من هذا الكتاب فراجعف األجز  ضرابكأ

سفارة ف الغيبة الكربى  جرب حظك واثبت لنا انتفاء ال ممن ميلك صدقا  ف القول نتكوإذا  
تقدمة من الكتاب، وبانت عورهتم، جزاء املضرابك ف كتبهم اليت ناقشناها ف األكما فعل أ

 .فراجع

هلي ملعرفة خليفة إعرفنا وجود قانون  إن بعد) :قولك حجة اهلل ف أرضه قانون معرفة) :ويقول
 X ويوسف واملرسلني  األنبياءبل وجاء به كل  ن الكرميآقر ف ال وهو مذكور  أرضهاهلل ف 

 (Xحممد  آلالقانون ف زمن الظهور املقدس زمن يوسف  اننتفع ونعمل هبذ أن جاء به حنتاج 
 .  2ص
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ليجعل من قانون معرف  ؟؟؟ حياول جاهدا   مساحة النائب اخلاص نأالظاهر  :أقول :  تعليق
علم  أوال ... !!   األنبياء وبتجرد عن دليل وحجج !! عرفته ؟مل قانونا   واملرسلني  األنبياء 

 ومنهج وطريق األنبياء واملرسلني  ألسلوب نصدق بدعوته وهي خمالفة  أنمنا  كيف يطلب
  .للعامة إللقاء احلجة عليهم بطرحهم لألدلة والتنزل 

الوصية والعلم )و القانون الذي َتتج به ه أنكالمك  يفهم وحيتمل من   :قولأ : 2 التعليق
 :نقاطالتعليق ب وعليه يكون (  والبيعة هلل

االستدالل هبا  ال ميكن  بالنسبة للوصية اليت َتتج هبا فهي من الروايات اآلحاد اليت  - 
 :نقاط إىل  وعليه نفرع تلك النقطة ،العقائد ف شريعتنا السمحاء إلثبات

وصية ( التعليق الثاين الرابع)ملورد ا ف نا سابقا  لو تنزلنا وسلمنا هبذه الرواية فهي وكما قل  - أ
املهديني من ولد  ألولتسليم املهدوية  نأالرواية ينص على   ن ظهورأل ؛Xمقيدة مبوت اإلمام 

 فال حجة لك علينا مادام اإلمام وبالتايل  ، Xحضرته الوفاة أي اإلمام إذا تكون Xاإلمام 
X   يرزق حيا. 

قبل القيام فهنا   Xاملمهدين للمهدي أوليظهر  أنا وقلنا ممكن لو تنزلنا هن وأيضا    - ب
نك الوصي املقصود أمساحة النائب اخلاص ؟؟؟ من   وهو كيف تثبت لنا يا ،إشكاليرد  أيضا  

فإذا ميكن  ،شخص موجود وميكن أن يدعيه أي  التأويل نأنعلم  وليس غريك وحنن ذكره ف الرواية 
ظاهرا  للكذب على البشرية وخداعهم  تنطبق عليه  أن ألي شخص جعل ظاهر الرواية

  !؟؟وإضالهلم

 ..... على النقاط اليت ذكرناها احتجاجك بالوصية اعتمادا   وبالتايل يبطل

 (التعليق الثالث  الثاين)ف املورد  لة سابقا  أننا ناقشنا هذه املسأعتقد أفعلى ما  العلم أما  -2 
ونتيقن من  العلوم اليت نتمسك هبا مل تبطل  حجة علينا ما كان عندك علم فال يكون علمك  فإذا

ال نعرف  مساكني أناس ألننا ؛حجة عليك ال علينا ليكن علمك  وباليت ،صحتها ومشروعيتها
ف  كنت ترغب بإثبات علمك تصدى للعلوم اليت هي مشتهرة ن إف ،صحة علمك من بطالنه
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الذين  السري على سنة األنبياء والرسلنك تدعي أو  فقط احلجة علينا خصوصا   عصرنا فهي 
وغريها من الفنون اليت كانت َتتج  والطب ف زمن دعوهتم من فنون السحر  أبطلوا ما كان سائدا  

  ......الذي تدعيه  االستدالل بالعلم يبطل  وهنا أيضا   ،هبا البشرية

األوىل والثانية  ت النقطة املوضوع فمىت ما َتقق عتقد تلك سالبة بانتفاءأفعلى ما ، البيعة  -3 
نعم لك  ،والطاعة والوالء لك ال لغريك من أصحاب البيعة  اهلل تعاىل شاء إنف دعوتك ستجدنا 

  ؟؟؟....  ال لغريك

 .  2ص.....( لعنه اهلل  إبليس أتباعمن ال يعمل هبذا القانون يكون من  إن)قال :  3 تعليق

 هذا ما فهل !! ام ؟؟؟ حينما يستدل هكذا ؟والعجب كل العجب من كالم نائب اإلم :أقول
  !!؟... اهلل سبحان تلزم الناس ببيعتك من دون حجة وبرهان  أن؟ ( وحاشاه) إمامكتعلمته من 

عن  بالوصية اجملردة  فال تتمسك فقط ،ظهرهاكان لك علم   إنعزيزي يا نائب اإلمام ؟؟؟ 
ألهنم اثبتوا  ؛أي إشكال  يثار عليه فهذا مل أما استداللك بوصايا األنبياء والرسل  ،العلم

فهال  .م تارة باملناظرة وتارة باملعجزةزماهن خصومهم ف  صحة وصاياهم بعلومهم اليت اعجزوا هبا
  ... تسنت بسنتهم 

أن يكون هذا القانون وضع منذ اليوم األول الذي جعل فيه اهلل  البد) قال:    التعليق
يكون هذا القانون طارئ ف إحدى رساالت السماء  أن فال ميكن ،خليفة ف أرضه سبحانه 

 . 3 صفحة  .....(لوجود مكلفني ف اليوم األول  املتأخرة عن اليوم األول 

عقيدتنا  سب حينما نراه يستدل هبذا الشكل الذي ينا نائما   نائب اإلمام ؟؟؟ كان نأالظاهر 
النيابة  إننه يقول أو   خصوصا   ،آخر عقيدتنا شيء ودعوته اجملردة شيء نأل ؛ال ما يناسب دعوته
 .رضوان اهلل عليه وشكك بآخر توقيع صدر عن السفري الرابع  اخلاصة مل تنقطع

 ،مر العصور للبشرية وعلى  جيعل هذا القانون مواكبا   أننعم اهلل تعاىل ولطفه بعباده  من :أقول
بعد الغيبة  لقانون عن البشريةملاذا ختلف هذا ا وهنا يأيت السؤال يا مدعي النيابة اخلاصة ؟؟؟
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رفع  أميوجد تكليف ؟  أال ،X لإلمامحني تنصيبك كوصي ورسول   إىل X لإلمامالكربى 
 ؟ (اخل ....الوصية )حىت يُرفع هذا القانون  التكليف 

ال  إذا :فأقول!! نا أول املهديني ؟أقلت ال يوجد ف ن إيوجد شخص موصى به قبلك ؟ ف أال
 ؛هلل عليهم حجة وليس Xالبشرية اليت توفيت بعد غيبة اإلمام  ليارات يوجد حساب وعقاب مل

هذا  نأواحلق   ،Xاإلمام  حني تنصيبك من قبل إىلميثل اإلمام بغيبته  هلم رسوال   مل يرسل  ألنه
قول ما يناقض كالمك وت آخر وبوجه  أخرى مرة وتأيت!! هو زعمك يا مساحة النائب اخلاص ؟

ف   ...ف كل زمان ( قانون يعرف به داعي احلق وضع  اهلل سبحانه وتعاىل نإَ هل ) :هذا بالقول
 حجة اهلل على عباده وخليفته ف أرضه وطاعته طاعة اهلل وهو ) ف كل زمان...  كل زمان

والكفر به وااللتواء  ،واإلميان به والتسليم له هو اإلميان باهلل والتسليم هلل  ،ومعصيته معصية اهلل
( وتعاىل حاشاه سبحانه )لى الغارب ع اهلل ترك احلبل إن أم ،لكفر باهلل وااللتواء على اهللا عليه هو 

 .وهو احلكيم املطلق وقدر كل شيء فأحسن تقديره

اهلل مل يرتك البشرية بعد غيبة  إن( 3 ) كالمك ف الصفحة يفهم من :أقول :   التعليق
املوصى به عن  يتخلف  أوخيتلف القانون ومل  ،وحجته وقانونه مواكبان للبشرية ،X  اإلمام
 X اإلمامكلفوا من قبل  الذين  األوصياء أوتثبت لنا من هم السفراء  أن نإذفعليك  ،الوصية

حبلها اهلل ترك  إن) :سيثبت قولك وأال ،دعوتك للقيام بدور النيابة اخلاصة ف األزمان اليت سبقت 
وإنا  ،املرحلة إلثبات مغالطاتك الذي أوصلتنا هلذه أنت ألنك هذا  :أقول ،(وحاشاه( )على غارهبا

ة وصي ورسول ونائب وسفري ومياين يا مساح وما عشت أراك الدهر عجبا  ...   إليه راجعون  وإناهلل 
 .(حممد ل آ

ومن  ،حجة من حجج اهلل ف أرضه كما أفادت رواية اليماين Xالسيد أمحد احلسن  :أقول
 .أوالً ، هذا ينطبق عليها فقانون معرفة احلجة هن

يقول هذا القانون يُعرف به احلجة وأنت تقول  Xفالسيد  ،فما أعجب جهلك :ثانياً أما 
هل طبقت القانون املشار إليه على دعوته  ،، سبحان اهللخمالفة ملنهج األنبياء واملرسلنيإن دعوته 
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م إن ، أمةن يهملون العالتحكم مبخالفتها منهج دعوات املرسلني ؟ وهل كان األنبياء واملرسلو 
 هؤالء بتخرصكم غري مكلفني ؟

ما تقدم ، و راجع ف هذا كتاب دفاعا  عن الوصية)ق الثاين فالوصية قطعية الصدور أما التعلي
 .(من أجزاء هذا الكتاب

خلق اهلل لكم عقول فاستخدموها وانظروا ف أدلة  :من التعليق فهو( ب)جواب الفرع  أما
 .عن غشاوة التعصب ملرجعكم املتني يدا  السيد أمحد احلسن بع

اطنا  حجة عليكم وإن العلم بالقرآن حمكما  ومتشاهبا  ناسخا  ومنسوخا  ظاهرا  وب :وأقول
أما عن البيعة فهي  .، فهذا ما دلت عليه الروايات الكثرية عن الصادقني رغمت أنوفكم

 .منقلب ينقلبونأي  -آل حممد  -تلزمكم كما تلزم مرجعكم وسريى الذين ظلموا 

حاكمية اهلل  إىلبالوصية والدعوة  االحتجاجبعد هذا العلم وبعد  :وأما التعليق الثالث فجوابه
وأي دليل مل  Xماذا أبقى السيد أمحد احلسن  ،الكثري من األدلة.. و  ..و ..تعاىل والرؤى 

 .تعاندون احلق وتتمسكون بالباطليتقدم به ؟ ولكنكم قوم 

، ولكن خلف قانون معرفة احلجة ولن يتخلفمل يت :الرابع واخلامس أقول وبالنسبة للتعليق
ففي  ،أرضهعليك فقط أن تدرك الفرق يا متذاكي بني وجود القانون وبني وجود حجة هلل ف 

جة حىت ترى القانون ألنه ببساطة ما أن حيضر احل أوقات الفرتات واملهالت ال يتخلف القانون؛
 .ساري املفعول

، ولكن إذا مل إن واحد زائدا  واحد يساوي اثنني، وهذا قانون: هذا املثل البسيطرب لك وألض
ليس كذلك أ ،اجلواب هو ال بالطبع ؟ ن قد ختلفيكن لدينا ما حنصيه هل معىن ذلك إن القانو 

 !!!كتاب صاحبكم املتني جواب آخر أم لديكم ف  
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فالقانون  ،آخر يءأرض الواقع شه على وتطبيق القانون نفس يءالقانون مبا هو قانون ش ،إذن
 انتبهت، هل ادكم ختلف تطبيقه على أرض الواقع، وإن أمكن على اعتقمبا هو قانون ال يتخلف

 .أرجو ذلك ختليطك ومغالطاتك ؟ إىل

على رأس كل قرن : )ما مضمونه أين ذهب قوهلم  -جوابا  على التعليق اخلامس -َ 
 .( ) (ئدهمرجل منا يصحح للناس عقا

نَ ُهم ُقِضيَ  َرُسوُلُهمْ  َجاء فَِإَذا رَُّسولٌ  أُمَّة   َوِلُكلِّ ﴿ :ن قوله تعاىلوأي  الَ  َوُهمْ  بِاْلِقْسطِ  بَ ي ْ
 .(2)﴾ُيْظَلُمونَ 

 تُ ْبدَ  ِإن َأْشَياء َعنْ  َتْسأَُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿ :وإذا كنت ممن يفهم القول أقول لك
 .(3)﴾َتُسؤُْكمْ  َلُكمْ 

    .حلمد هلل وحده وحده وحدهوا
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