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  باهللا من الشيطان الرجيم أعوذ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةله آوالصالة والسالم على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

عن مسارها الصحيح  األمةوكل مصلح يأيت عندما تنحرف  إهليةكل دعوة  أنمن املعلوم 
 أصحاب ن٬، إاإلهليةمن خالل تتبع سرية الدعوات  أيضاًالذي رمسه اهللا تعاىل هلا٬، ومن املعلوم 

ورسل  ٬،هم املصلحون أrمعلى  واألئمةوالرسل  األنبياءبون حارِهون ويoواجِيo االحنراف دائماً
 قائالً Xنذاك خياطب موسى آذا هو فرعون طاغية الزمان ٬، وه)وحاشاهم(اهللا هم املفسدون 

و%قَالَ فGر7ع%و7نُ ذَر'ونِي أَقْت'لْ م'وس%ى و%لْي%د7ع' ر%بَّه' إِنِّي أَخ%اف' أَن ي'ب%دِّلَ ﴿ :اهللا تعاىل عنه حكىكما 
  .)١(﴾دGين%كُم7 أَو7 أَن ي'ظْهِر% فGي الْأَر7ضِ الْفَس%اد%

ب أشد عند قيامه سoيحار� Xاملهدي  اإلمام أنوقد تواترت الروايات يف التأكيد على 
واالحنراف والسحر  باإلفساد٬، ويتهمونه وأتباعهمالزمان  آخرمن قبل فقهاء  وخصوصاً ٬،اربةاحمل
  .وحاشاه من كل ذلك. اخل... و.. و

دخلوه أهم وفسادهم الذي يبني هلم احنراف وألنه ٬،أنفسهمكل ذلك ألنه يأتيهم مبا ال �وى 
 إىلاحلفاظ على مكانتهم يف ا�تمع ونفوذهم ودنياهم يلجئون وبشىت السبل  فألجليف الدين٬، 

٬، والرسل  األنبياءمع  إسرائيلويعيدون سنة علماء بين  Xاملهدي  اإلمامتشويه دعوة 
بأنه يلعن رايته  Xاملهدي  اإلمامحبيث نسمع بعض الروايات تصف حال ا�تمع عند قيام 

ملاذا ؟؟ اجلواب كل ذلك بسبب موقف علماء السوء !!! من يف املشرق واملغرب٬، عجيب 
وحاشاه من كل ... ( بأrا راية ضالل واحنراف وبدع Xاملهدي  اإلماموا�امهم لراية 

لكي تتحد الناس .. نت بعض الروايات بأنه سيقتل منهم سبعني من كربائهم وقد بي�...  )ذلك
  .ت راية واحدةحت

                                                       
  .٢٦: غافر -١



 ٦.............................. .........................مناظرات عرب األثري 
حرب ( يسمىحارب بالدين وهو ما تo أنالبد  إهليةكل دعوة  فمنذ بداية البشرية دائماً

  .نعم حرب الدين املزيف ضد دين اهللا احلقيقي الناصع ٬،)الدين ضد الدين

٬، بل اعتقدوا بنقيضها حبيث ال يأملون الناس يف غفلة عن هذه احلقيقة أنولألسف الشديد 
 الزمان الذين ذمهم اهللا تعاىل ورسوله  آخرإال عن طريق علماء  Xدي امله اإلمامجميء 
ال  أواف من حيث يعلمون السيَّ إىلوبذلك يكونون قد سلموا رقا¤م  أشد الذم٬،  واألئمة
  !!!! يعلمون

يكون يف آخر الزمان قوم يتبع قوم مراؤن يتقرؤن : (أنه قال Xروي عن اإلمام الباقر 
  ٬،fياً عن منكر إال إذا أمنوا الضرر يوجبون أمراً مبعروف وال ال ٬،حدثاء سفهاء ٬،ويتنسكون

  .)١( )...يتبعون زالت العلماء وفساد علمهم ٬،يطلبون ألنفسهم الرخص واملعاذير

سيأيت على الناس : (إنه قال عن الرسول  ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،Xوعن الصادق 
 ٬،يسمون به وهم أبعد الناس منه ٬،امسهإال  اإلسالمومن  ٬،يبقى من القرآن إال رمسه زمان ال

 ٬،فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت ظل السماء ٬،مساجدهم عامرة وهي خراب من اهلدى
  .)٢( )منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود

 Xاملهدي  اإلمامالزمان على تكذيب رسول  آخرمجع فقهاء أوها حنن اليوم نرى كيف 
 واإلفسادالضالل والفساد  إليهمحد احلسن٬، وحاربوه بالدين املزيف ونسبوا أووصيه السيد 

٬، فعن إسرائيلوحاشاه من كل ذلك٬، وبذلك فهم مل خيطئوا سنة بين .... والسحر واجلنون 
 قبلها كان من سنن أميت لتركنب وبشريا نبيا باحلق بعثين والذي: (نه قالأ الرسول حممد 

 األمة هذه يف لدخلت جحر يف دخلت إسرائيل بين من حية أن لو حىت بالنعل النعل حذو
  .)٣()مثلها حية

وrم جتاه هذه جن ٬، حيث جن�وأتباعهومن الذين rجوا هذا النهج هو حممود الصرخي 
خذوا يشنعون ويفترون ويكذبون عليها بدون حياء٬، وقد حدثت مناظرات أو ٬،الدعوة املباركة

                                                       
 .١٨٠ص ٦ج: تهذيب األحكام -١
  .٤٧٩ص: روضة الكافي -٢
 .٥٧٦ص النعمة وتمام الدين آمال -٣



 ٧.............................. .........................مناظرات عرب األثري 
نه ال خيطر على إ٬، بل األمور بأبسطوقد بان جهلهم ...  االلكتروينبيننا وبينهم على موقعهم 

الذي صدر منهم٬، ومن شاء التأكد فليطلع على  األخالقحد مدى السفه واجلهل وسوء أبال 
والشتم والسب والبهتان  األخالقيليقرأ ما تشمئز منه النفوس من االحنالل  اإلعالميمركزهم 
عون العلم يدَّ فهم٬، ومع ذلك وأتباعه ه الصرخيوكل مشني جتده قد اتصف بواللعن 
  !!!!!مة كربى وداهية عظمى وهذه طا...  والدين واألخالق

يف كتاب ليتسىن للناس االطالع عليها٬، ولكي ال تكون من املناظرة  نقل جانباًأ أن وأحببت
 األخالقء حتتوي إال على السب والشتم وسو مع حذف املقاالت الفارغة واليت ال .نسياً منسياً

 أوكلها إما �جم وسب  أووكذلك حذف بعض املقاطع من املقاالت املرتلة واليت أكثرها ... 
أصال٬ً، وجعلت مكان األجزاء احملذوفة  وإما كالم مل أستحسن ذكره لعدم فائدته استهزاء٬،

٬، وقد حرصت أشد مادة علمية من تلك املقاالت نقاط للداللة عليها٬، وأكيد مل يتم حذف أي
  .شهيد أقولاحلرص على األمانة العلمية يف النقل٬، واهللا على ما 

الشرط واملشروط (ليلة وفاته وحتت موضوع  وهذه املناظرة حول وصية الرسول حممد 
  .٬، الذي هو جزء من املنتدى التابع حملمود الصرخييف منتدى رد الشبهات...) يف الوصية

الصرخي  من أتباع أونه من أتباع اليماين أالنص على  وقد نبهت على اسم الكاتب مع
  .حدلكي ال يشتبه األمر على أ

وسأجعل كالم أتباع اليماين باللون األمحر٬، وكالم أتباع الصرخي باللون األسود٬، 
ما شابه٬،  أويذكر أحد الطرفني كالم اآلخر للرد  أووسيكون ذلك حىت عندما يستشهد 
دد أينما كان؛ ألنه قد يشتبه على القارئ احلال لتداخل فسيكون كالم أي طرف بلونه احمل

  .الكالم يف الردود

  .واملهديني وسلم تسليماً كثرياً األئمةواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآله 

  اللجنة العلمية                                                                  
  )األرضمكن اهللا له يف (املهدي  اإلمامأنصار 

   هـ ١٤٣٠ /١أواخر ربيع                                                                  



  

  

  



EWאFא

 الرحيم بسم اهللا الرمحن

ورجائي٬، فاكفين أنت ثقيت  وعليك توكلت٬، اللهم ٬،وبك اعتصمت ٬،اللهم إليك توجهت
صل  ٬،وال اله غريك ٬،ناؤكث وجل ٬،علم به مين٬، عز جاركأيهمين٬، وما أنت  ما أمهين وما ال
  .ل حممدآل حممد وعجل فرج قائم آعلى حممد و

واليت  على رواية وصية رسول اهللا ) محد احلسنأ( إخواننا أنصار الشيخ لقد استدل
األدلة على صحة  ىقوأواعتربوا هذه الرواية من  ٬،)١٠٨الطوسي يف غيبته ص الشيخ(نقلها 
من كتب أنصار الشيخ  ..وغريه  )عن الوصية دفاعاً( املراجعة عليه بكتاب ومن يرد ٬،دعواهم

  .محد احلسنأ

  .٣٦للشيخ العقيلي ص )عن الوصية دفاعاً( كتاب نقل الرواية منأسوف  انأو

 ٬،عن أبيه الباقر ٬،عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد( :ملخصهاليك إو :الشيخ العقيلي يقول
  Xعن أبيه أمري املؤمنني ٬،عن أبيه احلسني الزكي الشهيد ٬،الثفنات سيد العابدين عن ذي

حضر أ ٬،يا أبا احلسن :Xيف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي قال رسول اهللا  :قال
نه إ ٬،يا علي :فقال ٬،وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فأمال رسول اهللا  ٬،ودواة صحيفة
الثين عشر افأنت يا علي أول  ٬،ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً بعدي اثنا عشر إماماً سيكون

 فإذا حضرته ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل :إىل إن قال... إمام

 مث يكون من ٬،فذلك اثنا عشر إماماً ٬،ل حممدآالوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من 

أسامي  له ثالث ٬،الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني هفإذا حضرت ٬،بعده اثنا عشر مهدياً
  ).املؤمنني وهو أول ٬،واالسم الثالث املهدي ٬،محدأوهو عبد اهللا و ٬،اسم كامسي واسم أيب

  ؟ ونوعهاوالكالم يف هذا املوضوع يقع يف الوصية : أقول

  :الفقه اإلسالمي الوصية يف



 ١٠.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

 مالية أو حق لغرية من ماله مما له ن جيعل الشخص شيئاًأوهي : الوصية التمليكية   ١
 .والوصية بالثلث ال غري ٬،ما إذا ملكه يف حياته فال تسمى وصية وإمنا متليكأ ٬،بعد وفاته )كذا(

 ن يكون قيماًأ٬، كأمراًوفاته  حد بعدأن يعهد الشخص بتويل أوهي  :الوصية العهدية   ٢
 .اخل ...اإلرث  على تقسيم أو يكون شاهداً ٬،على أوالده باإلضافة إىل الويل

 ؛عليك فلنا اعتراض) آلنا( )كذا( إذا كنت أنت وصي :)محد احلسنأ(شيخ  أقول لك يا
تعمل إال بعد وفاة  فال: ةعهدي أو فال نعلم ما هي األمالك ؟) متليكية(ن الوصية إن كانت أل

ن الظاهر من أمر وأل ٬،باعتبارك الوصي ٬X، فنقول لك إما إن نطيعك ونترك اإلمام املوصي
  .وإما ال ٬،آلناميت  Xإن اإلمام ) ةوهي وصية عهدي(الوصية 

 X  ن توفاه اهللا نعمل بوصية اإلمامإن يتوفاه اهللا فأإىل  Xنبقى على طاعة اإلمام  إن
أو ال ؟ أو  )كذا( سواء قال يوجد مهديني باألخذ بالوصية مهما تكن ؟ )كذا( فنحن ملزمني

 الوصية نأل ؛يف الوصية اليت حنن بصددهاالساعة ؟ فكل هذه األمور ال �منا يف حبثنا  تقوم

  .وطاعة وهي مسعاً Xحبضور اإلمام املهدي 

وصي ؟ ما  كذلك فهو ليس حباجة إىل يرزق مل ميت وهو )كذا( كان اإلمام حي إذاما أو
نك رسول أ )كذا( ما ادعائكأ ٬،والرسول إمنا هو حباجة إىل الوكيل والنائب والسفري ٬،دام حياً

  ووصي فهذا من باب مجع املتناقضات ؟

ن املرسل هو اهللا أو ٬،ولذلك نسمي اإلنسان الذي خيرب عن اهللا رسوالً ٬،فالرسول للحي
 ٬،)العهدية(املوصي امليت حبسب الوصية ما الوصي فهو الذي يتوىل أو ٬،احلي الذي ال ميوت
وامليت من املستحيل؟ وعليه فنحن ال حنتاج إىل رواية الوصية إذا كانوا  فاجلمع بني احلي

 وهذا ما تدل عليه الرواية بظهورها العريف٬، Xبعد وفاة اإلمام املهدي ) املهديني( حيكمون

  .Xأي بعد وفاة اإلمام املهدي ) فإذا حضرت الوفاة فليسلمها إىل ابنه(

فهذا القول مل تنص عليه  Xقالوا أrم يكونون أو حيكمون قبل اإلمام املهدي  ما إذاأ
سواء  )كذا( وهذا بغض النضر ٬،ن اإلمام مل ميتأل ٬،وهذا ما أثبتنا بطالنه .بداللتها الرواية
  .السند أم غري صحيحةصحيحة  )الوصية(رواية  كانت



 ١١.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

ولكن  ٬،وال حنتاج إىل اخلوض يف الصغرى حنن واحلمد هللا ناقشنا كربى قضية الوصية
ونرى  )عن الوصية دفاعاً(ناظم العقيلي يف كتابه  سوف نترتل قرىب إىل اهللا تعاىل ونناقش الشيخ

  .مدى فهم الشيخ

  .حممدل آوعجل فرج قائم ٬، ل حممدآريب على حممد و يا )كذا( وصلي

WEאFא

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ورجائي٬، فاكفين أنت ثقيت  وعليك توكلت٬، اللهم ٬،وبك اعتصمت ٬،اللهم إليك توجهت
صل  ٬،ال اله غريكو ٬،ثناؤك وجل ٬،علم به مين٬، عز جاركأيهمين٬، وما أنت  ما أمهين وما ال
  .دل حممآل حممد وعجل فرج قائم آعلى حممد و

 )قرائن صحة الوصية( :يقول ١٦،٬للشيخ العقيلي ص )عن الوصية دفاعاً( كتاب جاء يف
  ؟ صحة هذه القرائن ونرى مدى فهم كاتبها وحنن سوف نناقش

  :يقول الشيخ العقيلي

 ح%ض%ر% إِذَا ع%لَي7كُم7 كُتGب%﴿ :ن الكرمي هو قوله تعاىلآالوصية من القر وشاهد :القرينة األوىل
  .)١(﴾... الْو%صGيَّةُ خ%ي7راً ت%ر%ك% إِن الْم%و7ت' أَح%د%كُم'

حيضر الناس  أي عندما ٬،فهذه اآلية صرحية بوجوب الوصية عند االحتضار :يقول الشيخ
نقلها الشيخ  ليلة وفاته غري الرواية اليت وال يوجد أي نص لرواية رسول اهللا  ٬،املوت

فقد حكم على  فمن رد هذه الوصية أو شكك ¤ا ٬،الطوسي واليت تنص على األئمة واملهديني
 خ%ي7راً ت%ر%ك% إِن الْم%و7ت' أَح%د%كُم' ح%ض%ر% إِذَا ع%لَي7كُم7 كُتGب%﴿ :نه خالف قوله تعاىلأ رسول اهللا 

فكيف  ٬،وال يقول ما ال يفعل ٬،ن الرسول هو أول مطبق لشريعة اهللا تعاىلأل ؛﴾...الْو%صGيَّةُ
 ...  نزل على حممدأوهذا ال يقول به إال كافر مبا  ٬،تبالوصية عند املواهللا تعاىل  يترك أمر

ليلة  رسول اهللا  فإذا كذبوا هذه الرواية فليأتوا برواية أخرى تذكر نص وصية: إىل إن قال

                                                       
  .١٨٠: البقرة -١



 ١٢.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

نه يتهم رسول اهللا إردها ف ومن :ن قالأإىل  ...ألrا اليتيمة الوحيدة  ؛وفاته ولن يأتوا بذلك
يوص فقد ختم عمله  أنه من مات وملب  فقد روي عنه ٬،بأنه ختم عمله مبعصية 
  .ويف رواية أخرى ميتة جاهلية٬، )وحاشاه( ٬،مبعصية

 الوصية من اهللا تعاىل وليست اختيارية حسب ما ورد من أهل بيت العصمة إن :أقول
  :ومنها ٬،)عليهم سالم اهللا(

على  الوصية نزلت من السماء( :نه قالأ X عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد   ١
فقال  ٬،الوصية إال خمتوماً كتاباً ومل يرتل على رسول اهللا  خمتوماً كتاباً رسول اهللا 

أي  : فقال رسول اهللا ٬،هذه وصيتك إىل أمتك إىل أهل بيتك ٬،يا حممد : Xجربائيل
إبراهيم  قبل جنيب اهللا منهم وذريته ليورثك يف علم النبوة: ؟ فقال جربائيل أهل بييت يا

 Xاحلسن  مث فتح ٬،اخلامت األول ومضى ملا أمر فيه Xوكان عليها خواتيم٬، ففتح علي 
فيه إن قاتل  الكتاب الثالث فوجد Xمث فتح احلسني  ٬،اخلامت الثاين ومضى ملا أمر فيه

  .)١( )اخل. ...واقتل وتقتل مث دفعها

 صحيفة خمتومة باثين عشر خامتاً دفع رسول اهللا (: نه قالأX اهللا  عن أيب عبد  ٢
ويدفعها إىل  ٬،يفض الثاين ويعمل به X األول وعمل به وادفع إىل احلسن فض :وقال له
  .)٢() اخل ....مث يدفعه واحد بعد واحد ٬،الثالث ويعمل به يفض X احلسني

نزل على نبيه أ 8إن اهللا ( :X عن أيب عبد اهللا ٢ح ٢٨٠ص ١ج: جاء يف الكايف  ٣
 :وقال) وفاته(كتابا قبل  وما : قال ٬،هلكأإىل النجبة من  )وصيتك(هذه  ٬،يا حممد  

وكان على الكتاب خوامت من  ٬،وولده X علي بن أيب طالب :لالنجبة يا جربائيل ؟ قا
املؤمنني وأمره إن يفك خامته وعمل مبا فيه مث يدفعه إىل احلسن  ودفعه النيب إىل أمري ٬،ذهب

  .)اخل ... مث احلسني

 ٬،)املهديني( إن الوصية اليت هي من اهللا سبحانه وتعاىل ال يوجد ¤ا ذكر: عزيزينظر أ
  .)وحاشاه من ذلك( )كذا( يقول هناك مهديني فكيف رسول اهللا 

                                                       
  .٦٠ص: الغيبة للنعماني -١
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ديه وصية يوصي ¤ا هل ن أي شخص مات وال يوجد لألو : وأنصاره ل الشيخ ناظمأولنس
 ؟ جاهلية أو ختم عمله مبعصيةاهللا سبحانه وتعاىل وميتة  نه خالف كتابأحنكم عليه 
حد األئمة املعصومني أو أي أأو  يتوىف رسول اهللا  قبل إن: أخر )كذا( ونسأل سؤال

باعتباره  )كذا( وعند االحتضار مل يوصي ٬،الوفاة بشهر أو سنة قبل شخص أخر أوصى وصيته
  عمله مبعصية ؟خالف كتاب اهللا ومات ميتة جاهلية أو ختم  نهأأوصى من قبل هل ينطبق عليه 

ن الرسول أوصى أل؛ )من املضحكات املبكيات(فهذا  ٬،صحيحة إن قلتم إن وصيته غري
  .كما أثبتنا سابقاً

خرب عن أفقد  ٬،فهذا ما فعله رسول اهللا  ٬،)ثبت املطلوب(تصح الوصية  ما إذا قلتأ
قال  ...( ):٧٤ص الشيخ النعماين يف كتاب الغيبة(ما نقله : ومنها ٬،موضع وصيته يف أكثر من

أرسلين برسالة ضاق  8إن اهللا : وقال ٬،بغدير خم فنصبين رسول اهللا :  Xعلي
مث نادى  ٬،قم يا علي) ليعذبين(ن الناس يكذبوين فأوعدين ألبلغنها أو أ صدري وظننت

من ( ٬،أوىل ±م من أنفسهم انأموىل املؤمنني و انأأيها الناس إن اهللا موالي و ...بأعلى صوته 
يا  :فقام له سلمان فقال ٬،)..اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ٬،فعلي موالهمواله  كنت

 8 نزل اهللاأف ٬،من كنت أوىل من نفسه فعلي أوىل من نفسه :والء ماذا ؟ فقال ٬،اهللا رسول

  .)١(﴾دGيناً اِإلس7الَم% لَكُم' و%ر%ضGيت' نِع7م%تGي ع%لَي7كُم7 و%أَت7م%م7ت' دGين%كُم7 لَكُم7 أَكْم%لْت' الْي%و7م%﴿

بل فيه ويف  : فقال ؟ أنزلت هذه اآلية يف علي ٬،يا رسول اهللا: سلمان فقال له
علي أخي ووصيي : قال ٬،بينهم يل ٬،يا رسول اهللا  :فقال ٬،)إىل يوم القيامة(أوصيائه 

حد عشر إمام من ولدي أوهلم أو ٬،وويل كل مؤمن بعدي وصهري ووارثي وخليفيت يف أميت
ن آن والقرآهم مع القر ٬،تسعة من ولد احلسني واحد بعد واحد حسني مثابين حسن مث ابين 

  .)يفارقهم حىت يردا عليه احلوض ال يفارقونه وال ٬،معهم

أيها (: داء وأيب هريرة ومن حولهالدر أليب Xقال علي  ٧٧،٬ص يف نفس املصدر وأيضاً
 الرِّج7س% ع%نكُم' لGي'ذْهGب% اللµه' ي'رِيد' إِنَّم%ا﴿ :كتابه نزل يفأن اهللا تبارك وتعاىل أأتعلمون  ٬،سالنا
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يف  وفاطمة وحسن وحسيناً اهللا  فجمعين رسول .)١(﴾ت%طْهِرياً و%ي'طَهِّر%كُم7 الْب%ي7تG أَه7لَ
وأهل بييت فاذهب عنهم الرجس  اللهم هؤالء أحبيت وعتريت وخاصيت :مث قال ٬،كساء واحد

إمنا نزلت يف أخي  ٬،إىل اخلري وأنت: فقال هلا؟  وأنا :فقالت له أم سلمه ٬،وطهرهم تطهرياً
من ولد احلسني خاصة ليس يل  علي ويف ابنيت فاطمة ويف ابين احلسن واحلسني ويف تسعة

قام  ن رسول اهللا أباهللا أتعلمون  أنشدكم :Xن قال اإلمام أإىل  .... حدأفيها معنا 
 ٬،إن تضلوا ما متسكتم ±ماأمرين  إين تركت فيكم": فقال ٬،مث مل خيطب بعد ذلك خطيباً

إfما لن يفترقا حىت يردا  خربين وعهد إيلّأ إن اللطيف اخلبري قد ٬،وأهل بييت 8كتاب اهللا 
  .)علية احلوض

إىل يوم القيامة ال يوجد ¤ا ذكر  هذه وصايا الرسول  وكما ترى عزيزي القارئ
  ؟ املهديني

نك يا شيخ ناظم أوجبت الوصية وقلت ما قلت يف أمبا  :يطرح نفسه وهناك سؤال
  أين وصايا األئمة املعصومني عند االحتضار بوجود املهديني ؟ :نسألك وجو¤ا؟

نك حكمت على أهل البيت إيا عند االحتضار بذكر املهديني فوصا إذا مل توجد لديهم
وحاشاهم (ميتة جاهلية بأrم خالفوا كتاب اهللا وختموا عملهم مبعصية أو  املعصومني املطهرين

  .)والعاصني فنحن اجلهلة

قبله وهي عدم  واحدة سواء كانت عند االحتضار أم ن وصية رسول اهللا أو¤ذا يتبني 
  ).املهديني(وجود 

  :تنبيه إىل اإلخوة املؤمنني

خبار الواردة عن لتأويل األ بعض املصاحل الشخصية يف بعض األشخاص سبباً قد يكون
فيقع بذلك يف وادي  ٬،خبار أو ظاهرهايشتهيه مما هو خالف صريح األما  إىل X األئمة
من الضالني  ن كثرياًأال ترى أ ٬،إىل نسبة اإلضالل إىل حجج اخلالق املتعال ألنه يؤدي ؛الضالل
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األولني واآلخرين قد ضلوا وأضلوا بسب فتح باب التأويل يف كالم اإلله اجلليل  املضلني من
  .وأوصيائه  ورسوله

رحم اهللا السابقني وحفظ ( ملتتبع لكالم الشيخ ناظم العقيلي دائم التهجم على العلماءإن ا
أنسيت  ٬،أخالق رجل الدين يا شيخ ما هكذا ٬،ويتكلم بكالم بذيء على العلماء ٬،)اهللا الباقني

 كونوا علينا زيناً( :سالم اهللا عليهم وقالوا ٬،)كونوا دعاة لنا بأخالقكم( : قول املعصومني
  .)وال تكونوا شيناً

من خالل مناقشتنا للشيخ ناظم حىت ال يكيل مبكيالني ميدح ما  ذكر قول العلماءأنا مل أ
 )كذا( ¤يوحىت تكون الضابطة واحدة ومن باب ألزموهم مبا ألزموا  ٬،هفيفيده ويذم ما خيال

ونتنازل عن علم  ٬،إىل اهللا تعاىل وال نعطي احلجية إال لقول املعصوم نا نترتل قربةإف ٬،أنفسهم
وعدم االستدالل  ٬،وإعطاء احلل عند تعارض الروايات ٬،نأخذ بكل الروايات: وعليه ٬،الرجال

 ؟فإrا ليست حبجة  بقول العلماء

 ؟ بنفسه وهو ال يدري نه يفحمإف )مثلما يقول(إن الشيخ ناظم من كثر ما أفحم اآلخرين 
 ؟ حالل ومرة يقول حرام مرة يقول ٬،حرامن مل نعرف هل االجتهاد حالل أم آلاإىل  :والدليل

بقوله عدم وجود (الرابعة  سوف أناقش القرينة ٬،)اإلفحام(وهذا ما سوف أثبته من كتابه 
عن  دفاعاً( يف كتاب) الرؤية بقوله صحة رواية الوصية يف( والقرينة الثامنة ٬،)معارض للوصية

 .من املعصوم رهاما باقي القرائن عدم إعطائها احلجية لعدم صدو٬، أ)الوصية

فأعذنا يا رب حبق  ٬،اهلدايةالضاللة بعد  اللهم إنا نعوذ بك من٬، واحلمد هللا رب العاملني
  .ل بيته الطيبني الطاهرينآاللهم على حممد و )كذا( وصلي ٬،آمني رب العاملني ٬،أوليائك املقربني

WEאFא

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .عند وفاته  من الرد على مكذب وصية رسول اهللاول اجلزء األ

 :قول احلق إىل
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 ٬،هم عليكءوثنا الذين جمدوا بقولك أصحابكقول  أيضاًلقد قرأت ما كتبت وقرأت 
الرد على مقالتك٬،  ٬، فهاك هذا٬، ولكن فرحتكم مل تدمأمامكهزمنا  بأنناوقرأت ا�امهم لنا 

  :مجيعاً اهللا وهداكم موفقك تقرأه جيداً وأرجو أن

 ؟ليس حباجة إىل وصي  كان اإلمام حي يرزق مل ميت وهو كذلك فهوإذا ما أو( :قولك
نك رسول أما ادعائك أ ٬،إمنا هو حباجة إىل الوكيل والنائب والسفري والرسول ٬،ما دام حياً

  ووصي فهذا من باب مجع املتناقضات ؟

ن املرسل هو اهللا أو ٬،نسمي اإلنسان الذي خيرب عن اهللا رسوالً ولذلك ٬،فالرسول للحي
٬، )العهدية(الوصي فهو الذي يتوىل املوصي امليت حبسب الوصية  ماأو ٬،احلي الذي ال ميوت

؟ وعليه فنحن ال حنتاج إىل رواية الوصية إذا كانوا  املستحيل فاجلمع بني احلي وامليت من
بظهورها العريف وهذا ما تدل عليه الرواية ٬، Xوفاة اإلمام املهدي  بعد) املهديني(حيكمون 

  .Xأي بعد وفاة اإلمام املهدي ) فليسلمها إىل ابنه فإذا حضرت الوفاة(

فهذا القول مل تنص عليه  Xحيكمون قبل اإلمام املهدي  ما إذا قالوا أrم يكونون أوأ
وهذا بغض النضر سواء كانت رواية  ٬،ن اإلمام مل ميتأل ؛أثبتنا بطالنه وهذا ما .الرواية بداللته

  .السند أم غري صحيحة صحيحة )الوصية(

ولكن  ٬،يف الصغرى حنن واحلمد هللا ناقشنا كربى قضية الوصية وال حنتاج إىل اخلوض
ونرى  )عن الوصية دفاعاً( سوف نترتل قرىب إىل اهللا تعاىل ونناقش الشيخ ناظم العقيلي يف كتابه

  .انتهى )خمدى فهم الشي

جتهلون احلقائق الواضحة  أصبحتم األصوليف علم  rماككمال أنكمالشديد  لألسف :أقول
  ) !!!صلوات اهللا عليهم مجيعاً( واألئمةوالرسل  لألنبياء اإلهليةالقرآن الكرمي والدعوات  يف

كذلك فهو  كان اإلمام حي يرزق مل ميت وهوإذا ما أو( :هو قولك األمورغرب أومن 
ما أ ٬،والرسول إمنا هو حباجة إىل الوكيل والنائب والسفري ٬،ما دام حياً ؟ليس حباجة إىل وصي 

  !!!؟ )نك رسول ووصي فهذا من باب مجع املتناقضاتإادعائك 
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ن أو ٬،ولذلك نسمي اإلنسان الذي خيرب عن اهللا رسوالً ٬،فالرسول للحي( :قولك  وكذلك
 ما الوصي فهو الذي يتوىل املوصي امليت حبسب الوصيةأو ٬،ميوتاهللا احلي الذي ال  املرسل هو

  !) !!!فاجلمع بني احلي وامليت من املستحيل )العهدية(

يكون له وصي يف  وصي وال إىلاحلي ال حيتاج  أنهنا تعطي قاعدة كلية على  وأنت
  كذلك ؟؟؟ أليس... رسول  إىلحياته بل حيتاج 

 ؟كذلك ؟؟ أليس....  الكلية تنخرم مبصداق واحدالقاعدة  أنومن املعلوم عندكم 
ن كالمك عبارة عن أ٬، وحممد  آللمن القرآن والسنة  إليه وسأبني لك وهم ما ذهبت
احلق بصلة٬، وهو عبارة عن هراء خمالف للدليل واحلقيقة  ميت إىل استحسان واجتهاد عقلي ال

يتورط ¤كذا  أنن والسنة آاقل مطلع على القردري كيف ميكن لعأ الواضحة٬، وال اإلهلية
بعيدون كل البعد عن القرآن والسنة املطهرة للرسول حممد  أنكمالظاهر  ولكن!! ؟؟ استدالل

  !!!األطهار  ل بيتهآو 

  :ليك بعض املوارد اليت تنقض كليتك اليت تومهتهاإو

  .Xيف حياة موسى  وخليفة ووزيراً كان وصياً Xهارون  إن: األول املورد

مGيقَات' ر%بِّهG أَر7ب%عGني% لَي7لَةً  و%و%اع%د7ن%ا م'وس%ى ثَالَثGني% لَي7لَةً و%أَت7م%م7ن%اه%ا بِع%ش7رٍ فَت%مَّ﴿ :قال تعاىل
  .)١(﴾اخ7لُفْنِي فGي قَو7مGي و%أَص7لGح7 و%الَ ت%تَّبِع7 س%بِيلَ الْم'فِْسدGين% و%قَالَ م'وس%ى َألخGيهG ه%ار'ونَ

نه ال نيب من أ مين مبرتلة هارون من موسى إال أنت( :Xلعلي  وقد قال الرسول 
٬، والتشبيه ¤ارون اخلالفة والوصاية إال مل تبق� فنعند استثناء النبوة من بعد الرسول ٬، )بعدي

كما كان هارون  يف حياة الرسول  وصي X اًعلي أنيدل على  X موسى إىلبالنسبة 
  .Xيف حياة موسى  وصياً

  . Xغياب موسىالطاعة عند  وكان هارون واجب
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 قَب7لُ ي%ا قَو7مِ إِنَّم%ا فُتGنت'م بِهG و%إِنµ ر%بَّكُم' الرَّح7م%ن' و%لَقَد7 قَالَ لَه'م7 ه%ار'ونُ مGن﴿ :قال تعاىل

  .)١(﴾فَاتَّبِع'ونِي و%أَطGيع'وا أَم7رِي

الرسول  إليهعندما يوكل  أو الرسول  واجب الطاعة عند غياب X فكذلك علي
  .معيناً أمراً 

له منذ يوم  عن تنصيبه وصياً الرسول  أعلن Xطالب  أيبعلي بن  إن: املورد الثاين
 أليبعندما خرجوا من االجتماع قالوا  اًقريش أن٬، حىت دعوة الرسول  الدار يف بداية

  .)تسمع البنك وتطيع أنحممد  أمركلقد ( :باستهزاء  Xطالب

نه وصيه أيف حياته كما  وصي للرسول  Xاملؤمنني  فدل هذا التنصيب على أن أمري
  . بعد وفاته

 ٬،وصيه يف حياته ومماته  علياً أنعلى  الروايات اليت نص فيها الرسول  ليك بعضإو
 :وصي إىلاحلي ال حيتاج  أنمن  إليهيتبني خطأ ووهم ما ذهبت  ومنها

حدثين : قال ٬،طالبحممد بن إمساعيل بن عبيد اهللا بن العباس بن علي بن أيب  موسى بنعن 
  إىل النيب أسلم يوماً أم جاءت(: قالوا ٬،عن آبائه  ٬،زيد بن موسى٬، عن أبيه جعفر بن

خرج يف بعض احلوائج والساعة  :٬، فقالت٬، فسألتها عن رسول اهللا سلمه أموهو يف مرتل 
إين  ٬،بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا: ٬، فقالت أم أسلمحىت جاء  سلمه أم٬، فانتظرته عند جييء

له وصي يف حياته ووصي بعد موته٬، كل نيب ووصي٬، فموسى كان  قد قرأت الكتب وعلمت
وبعد  وصيي يف حيايت ٬،أسلم أميا : رسول اهللا ؟ فقال هلا ٬، فمن وصيك ياوكذلك عيسى

مث ضرب بيده إىل حصاة من فعل فعلي هذا فهو وصيي٬،  ٬،يا أم أسلم :مث قال هلاممايت واحد٬، 
من فعل : مث قال ٬،هبأصبعه فجعلها شبه الدقيق٬، مث عجنها٬، مث طبعها خبامت ففركها األرضمن 

  ٬X، فأتيت أمري املؤمنني٬، فخرجت من عندهوبعد ممايت فهو وصيي يف حيايت فعلي هذا

                                                       
  .٩٠:طه -١
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 ٢٠.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

بعدي٬، وصاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة٬،  األمر٬، وصاحب يقيقوش طالب فإنه أخي
وهو موىل كل مسلم٬، وإمام كل مؤمن٬، وقائد كل تقي٬،  وهو وصاحب حوضي وشفاعيت٬،

وبعد ممايت٬، حمبه حميب٬، ومبغضه مبغضي٬، وبواليته  يف حيايتوأميت  وخليفيت على أهلي وصيي
 ألين ؛صارت أميت مرحومة٬، وبعداوته صارت املخالفة له منها ملعونة٬، وإين بكيت حني أقبل

ي٬، وقد جعله اهللا له بعدي٬، مث ال يزال به بعدي حىت إنه ليزال عن مقعد األمةذكرت غدر 
 ر%م%ض%انَ ش%ه7ر'﴿ يضرب على قرنه ضربة ختضب منها حليته يف أفضل الشهور به حىت األمر
  .)٢() )١(﴾و%الْفُر7قَانG الْه'د%ى مِّن% و%ب%يِّن%اتÇ لÆلنَّاسِ ه'دÅى الْقُر7آنُ فGيهG أُنزِلَ الµذGي%

من : قال رسول اهللا : (قال٬،  آبائه عن علي بن موسى الرضا٬، عن أبيه٬، عنو
فليقتد بعلي بن أيب طالب٬، وليعاد  ٬،ويركب سفينة النجاة بعدي أحب أن يتمسك بديين٬،

٬، وهو إمام كل وصيي وخليفيت على أميت يف حيايت وبعد وفايت وليوال وليه٬، فإنه ٬،عدوه
وتابعه تابعي٬، وناصره بعدي٬، قوله قويل٬، وأمره أمري٬، وfيه fيي٬،  مسلم وأمري كل مؤمن

القيامة٬، ومن  بعدي مل يرين ومل أره يوم من فارق علياً :Xوخاذله خاذيل٬، مث قال  ناصري٬،
  .)٣( )...حرم اهللا عليه اجلنة٬، وجعل مأواه النار خالف علياً

ـ  واآلن على قاعدتك القائلة بأن  هل ما زلت مصراً :)قول احلق(أقول ملن يسمي نفسه ب
  !!!؟؟؟ رسولإىل حياته بل حيتاج  وصي يف إىلال حيتاج  اإلمام أوالرسول 

 وهو رد على اهللا تعاىل وعلى رسوله  ٬،خمالف للقرآن والسنة اجتهادك أن نيفقد تب
ن أ وأرجو .اهللا تعاىل من ذلك إىلترجع عن خطأك وتتوب  أن وأرجو ٬، األئمةوعلى 
  .X املؤمنني أمرييف حق  قول الرسول  إىلتنتبه 

  ).ممايت واحد وصيي يف حيايت وبعد ٬،أسلم أميا (

 ).من فعل فعلي هذا فهو وصيي يف حيايت وبعد ممايت(

 .)واملال واملسلمني يف كل غيبة األهلوأنت وصيي ووارثي وخليفيت يف (
                                                       

  .١٨٥: البقرة -١
 .١٧٥ص: للشيخ الصدوق -  األمالي -٢
  .٢٦٠ص: للشيخ الصدوق -  آمال الدين وتمام النعمة -٣



 ٢١.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

 .)٬، يف حيايت وبعد مويتوأميتأنت وصيي وخليفيت على أهلي  ٬،يا علي(

 .)حيايت وبعد ممايت على أهلي وأميت يف وهو وصيي وخليفيت(

 .)وفايت وخليفيت على أميت يف حيايت وبعد(

٬، فإن االعتراف باخلطأ تعترف خبطأ ما كتبته أن وأرجو٬، باإلمثأخذك العزة تال  أن وأرجو
  .فضيلة

يف حياته وبعد مماته ينص عليه وميهد له  اًوصي وإماملكل نيب  أنخيفى  ال: املورد الثالث
قد غري  اإلمام أوالرسول  أن وصية عند املوت٬، لكي ال يدعي مدعب خيتم ذلك حياته مث أثناء
  .ساعات من حياته وغريها من احلكم آخر يف رأيه

سلم أ أمقل ما قالته ن٬، وسأكتفي بالتواتر بكثري جداً والروايات كثرية ومتواترة بل تفوق حد
 قر الرسول أو للرسول  يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي : (٬، فقد قالت للرسول قوهلا 

ن له وصي يف حياته ووصي بعد ٬، فموسى كاوعلمت كل نيب ووصي إين قد قرأت الكتب
وصيي يف حيايت  ٬،أسلم أميا : وصيك يا رسول اهللا ؟ فقال هلا ٬، فمنموته٬، وكذلك عيسى

  .)وبعد ممايت واحد

 وحجة على هوصي٬، ولكن يكون به الوصي يف حياة احلجة الذي قبله يكون حمجوجاً ٬،نعم

فيه٬،  عندما يكل له املوصي ذلك يف حاالت معينة٬، وهذا ال خالف أوالناس عند غيبة املوصي 
 األهلوأنت وصيي ووارثي وخليفيت يف : (Xلعلي  وهو واضح من كالم الرسول 

  ).واملال واملسلمني يف كل غيبة

نه استلم الوصية من بعده٬، أات وقد م  Xاملهدي اإلمام أنمحد احلسن مل يدع أوالسيد 
املهدي روحي  اإلمامحجة منصب من قبل  نهإه حجة مستقلة على الناس٬، بل قال نأومل يدع 

  .علناً باألمروعدم قيامه  Xاملهدي  اإلمامالحظنا غيبة  إذا له الفداء٬، وخصوصاً

  .وإتباعههداكم اهللا لقبول احلق  ٬،أحببت إنولدينا مزيد  هذا خمتصر كاف



 ٢٢.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

  EWאFא

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ):ليلة وفاته الرد على منكر وصية رسول اهللا (من  اجلزء الثاين

 :نقاط والرد يف

 :األوىلالنقطة 

ن أهل بيت عاختيارية حسب ما ورد  إن الوصية من اهللا تعاىل وليست :أقول( :قولك
  :)سالم اهللا عليهم( العصمة

الوصية نزلت من السماء على رسول ( :نه قالأ X جعفر بن حممد اهللاعن أيب عبد   ١
 فقال جربائيل ٬،إال الوصية خمتوماً كتاباً يرتل على رسول اهللا  ومل ٬،خمتوماً كتاباً اهللا 
X: أي أهل بييت  :فقال رسول اهللا  ٬،وصيتك إىل أمتك إىل أهل بيتك هذه ٬،يا حممد

منهم وذريته ليورثك يف علم النبوة قبل إبراهيم وكان عليها جنيب اهللا  :؟ فقال جربائيل يا
اخلامت الثاين  Xمث فتح احلسن  ٬،اخلامت األول ومضى ملا أمر فيه Xعلي  خواتيم٬، ففتح

 مث ٬،الكتاب الثالث فوجد فيه إن قاتل واقتل وتقتل Xمث فتح احلسني  ٬،أمر فيه ومضى ملا
إن الوصية اليت هي من اهللا سبحانه وتعاىل ال : نظر عزيزيأ: يقول أن إىل. ...)١(...) دفعه

وحاشاه من ذلك ( يقول هناك مهديني فكيف رسول اهللا  ٬،)ملهدينيا( يوجد ¤ا ذكر
واحدة سواء كانت عند  ن وصية رسول اهللا أو¤ذا يتبني  :يقول أن إىل .........

  ).املهديني(وهي عدم وجود  االحتضار أم قبله

ـ  إن: أقول خيفي الروايات  أنتعمد  أوقد غفل أو تغافل  )قول احلق(من يسمي نفسه ب
يف ليلة  الرسول  أوصاهامن السماء ووصية  هناك وصية نزلت أناليت متيز وتؤكد على 

  !!! يدهب X وفاته وكتبها أمري املؤمنني

 :ذلك إىلح وتشري روهناك عدة روايات تص
                                                       

 .٦٠ص: للنعماني -  الغيبة -١



 ٢٣.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

يف الكايف عن اإلمام موسى بن ) اهللا تعاىل رمحه(الكليين فقد نقل الشيخ  :األوىلالرواية 
أليس كان أمري املؤمنني كاتب الوصية ورسول : Xقلت أليب عبد اهللا (: قال ٬،Xجعفر 

يا أبا  :مث قال ٬،فأطرق طويالً: ؟؟ قال واملالئكة املقربون  اململي عليه وجربئيل اهللا 
األمر نزلت الوصية من عند اهللا  كان ما قلت ولكن حني نزل برسول اهللا  قد ٬،احلسن

 يا: فقال جربائيل ٬،نزل ±ا جربئيل مع أمناء اهللا تبارك وتعاىل من املالئكة مسجالً اًكتاب
   هلا  ر بإخراج من عندك إال وصيك ليقبضها منÈا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامناًم' ٬،حممد

  .)١( )احلديث ... مة فيما بني الستر والبابوفاط  Xيعين علياً 

وصية  هناك أن Xيف سؤاله ألبيه الصادق  Xالكاظم  اإلمامن ويف هذه الرواية بيّ�
 السماء من بيده٬، وكذلك هناك وصية نزلت Xوكتبها أمري املؤمنني  أمالها للرسول 

يفض اخلامت  إمامكل   األئمةنص وصية السماء مل خيرج ألحد غري  أنوليعلم اجلميع  ...
 ... اخلاص به ويعمل مبا جاء فيه

ليلة وفاته وكتبها أمري املؤمنني  الرسول  أمالهااليت  أين هي الوصية :)قول احلق(سال أف
X بيده ؟؟؟  

  ؟؟؟ )٢(﴾فَانت%ه'وا ع%ن7ه' ن%ه%اكُم7 و%م%ا فَخ'ذُوه' الرَّس'ولُ آت%اكُم' و%م%ا﴿: يقل اهللا تعاىل ملأ

  ؟؟؟ )٣(﴾ ي'وح%ى و%ح7يÊ إِلµا ه'و% إِنْ # الْه%و%ى ع%نِ ي%نطGق' و%م%ا﴿: اهللا تعاىل أمل يقل

الوصية هي  أنتثبت  أنوتريد !!!  ليلة وفاته وصية الرسول  تصادر أنفكيف تريد 
 !!؟ اليت نزلت من السماء فقط

وال  األئمةتكليف  خاصة يف أrامن تدبر يف حال الوصية النازلة من السماء جيدها  إنبل 
اخلامت اخلاص به ويعمل  يفض إمامخمتومة خبواتيم من ذهب٬، كل  وأrاحد غريهم أيطلع عليها 

  ... مبا جاء فيه من اهللا تعاىل

                                                       
  .٣١١ص ١ج: الكافي -١
  .٧: الحشر -٢
  .٤ – ٣: النجم -٣



 ٢٤.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

وقد  ٬،ومنعه منها عمر بن اخلطاب يكتبها الرسول  أنالعامة اليت أراد  فأين هي الوصية
 !؟ القيامة يوم إىلوضالهلا  األمةالضمان لعدم اختالف  بأrاوصف الرسول تلك الوصية 

 ائتوين: (فيه قال يف مرضه الذي قبض عن بعض أصحابه إن النيب  ٬،عن أبان بن عثمان
فقال بعض  ٬،ودواة فدعا العباس بصحيفة .بصحيفة ودواة ألكتب لكم كتاباً ال تضلون بعدي

قد أتينا  صحيفة ودواة هذه: فقال له العباس مث أفاق النيب  ٬،يهجر إن النيب  :من حضر
يف أهل  أحفظوين: وقال عليهم مث أقبل ٬،بعدما قال قائلكم ما قال: فقال ٬،¤ا يا رسول اهللا

 .)١( )...بييت

 وسلم عليه اهللا صلى بالنيب اشتد ملا : (قال عباس ابن عنبإسناده  البخاري وقد روى
 عليه اهللا صلى النيب إن :عمر قال .بعده تضلوا ال كتاباً لكم اكتب بكتاب ائتوين :قال وجعه
 ينبغي وال عىن قوموا :قال .اللغط وكثر فاختلفوا .حسبنا اهللا كتاب وعندنا الوجع غلبه وسلم
 صلى اهللا رسول بني حال ما الرزيئة كل الرزيئة إن :يقول عباس ابن فخرج .التنازع عندي
  .)٢( )كتابه وبني وسلم عليه اهللا

احلاضرين ما قبلوا نص  أنواعترفوا  : (...على هذه احلادثة قائالً السيد ابن طاووسوعلق 
هذه  ومع كوrم ما قبلوا ٬،على هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه لئال يضلوا بعده أبداً النيب 

النفع  أعظم السعادة اليت هلك بإمهاهلا اثنان وسبعون فرقة ممن ضل عن اإلجياب وكان يف قبوهلا
وقد  ٬،اهلذيان إىل   وحاشاه   ونسبوه  ٬،نه يهجرإجلميع األديان حىت قالوا يف وجهه الشريف 

 # الْه%و%ى ع%نِ ي%نطGق' و%م%ا﴿: فقال جل جالله ٬،عليه من البهتان أقدموانزهه من اصطفاه عما 
  .)٣( )﴾ي'وح%ى و%ح7يÊ إِلµا ه'و% إِنْ

فاختلف احلاضرون  :قال احلميدي: (فقال ٬،عن كتاب احلميدي ونقل السيد ابن طاووس
ومنهم من  ٬،يكتب لكم كتاباً القول ما قاله النيب فقربوا إليه: فبعضهم يقول ٬،عند النيب 

قوموا عين فال ينبغي : النيب  اللغط واالختالط قال أكثروافلما  ٬،القول ما قاله عمر: يقول

                                                       
 .٩٩ص ٦ج: غاية المرام -١
  .٣٧ص ١ج البخاري صحيح -٢
  .٥٢٢ص: للسيد ابن طاووس الحسني -  اليقين -٣
  



 ٢٥.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

م يوم اخلميس وما يو: احلصى ويقول حىت تبل دموعه ييبكفكان ابن عباس  ٬،عندي التنازع
فذكر عبد اهللا بن  ؟ يوم اخلميس وما ٬،بن عباس يا: فقلت ٬،قال راوي احلديث! اخلميس 

الرزية كل الرزية ما : عباس يقول وكان ابن ٬،من ذلك الكتاب عباس يوم منع رسول اهللا 
  .وبني كتابه حال بني رسول اهللا 

واهللا لو  ٬،لقد صدق ابن عباس عند كل عاقل مسلم :مؤلف هذا الكتاب) احملمود قال عبد(
عليهم  املسلمون السواد وأقاموا املآمت وبلغوا غاية األحزان كان ذلك يسرياً ملا أدخل عمر لبس

يف هذا  وليت شعري أي اختالل. لضالل والشبهاتمن املصيبات وأوقعهم فيه من اهلالك وا
أن  أهكذا جيب ٬،قد غلب عليه املرضنه يهجر أو أحىت يقول عمر  كالم نبيهم حممد 

كان  وأي ذنب ٬،أو هكذا جيب أن يكون أدب الرعية مع امللوك ٬،يكون أدب األمم مع األنبياء
 وأي تقصري قصر يف حقهم حىت يواجهه عمر عند وفاته وجيبهه يف وجهه ٬،لنبيهم عندهم

ت%ر7فَع'وا أَص7و%ات%كُم7 فَو7ق%  آم%ن'وا لَا ي%ا أَيُّه%ا الµذGين%﴿ :وأين هذا مما تضمنه كتا¤م ٬،نه يهذيإويقول 
لَا  بِالْقَو7لِ كَج%ه7رِ ب%ع7ضGكُم7 لGب%ع7ضٍ أَن ت%ح7ب%طَ أَع7م%الُكُم7 و%أَنت'م7 ص%و7تG النَّبِيِّ و%لَا ت%ج7ه%ر'وا لَه'

  .)١(﴾ت%ش7ع'ر'ونَ

جيهر بعضهم له أقبح مما  فلقد رفع صوته وجهر ٬،االمتثال من عمر ألمر ربه بأسما هذا إال 
 ع%نِ ي%نطGق' و%م%ا﴿ :بقوله ومن أعجب ذلك أrم ذكروا إن كتا¤م يتضمن وصف نبيهم .لبعض
يكتبه هلم إrم  أنهذا الكتاب الذي أراد  وخاصة مثل ٬،)٢(﴾ي'وح%ى و%ح7يÊ إِلµا ه'و% إِنْ # الْه%و%ى

بوحي أفما يكون  ن كان هذاإو ٬،يكون إال بوحي أنفإن هذا ال ميكن  ٬،ال يضلون بعده أبداً
وسوءة ملن هان  ٬،صريحاهلجر القبيح والكفر ال سوءة له من هذا ٬،عمر قد نسب اهلجر إىل ربه

  .)٣( )...عنده هذا

اليهود واحتجاجه على علماء  يف حديث دخوله الكوفة Xعن الرضا : الرواية الثانية
 Xملا كان وقت وفاته دعا علياً  اهللا  ن رسولأو ...: (والنصارى أنه قال لنصراين

                                                       
  ٢: الحجرات -١
  .٤ – ٣: النجم -٢
  .٤٣٢ص: للسيد ابن طاووس الحسني - الطرائف -٣



 ٢٦.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

...  األمساء اليت خص اهللا ±ا األنبياء واألوصياء وأوصاه ودفع إليه الصحيفة اليت كانت فيها
  .)١( )احلديث

أوصى لعلي  قد  اًيف هذه الرواية على أن الرسول حممد Xالرضا  اإلماممل يصرح أ
X؟؟؟ وهي غري اليت نزلت من السماء ٬،ن الوصية من الرسولأ٬، و  

حديث أنه دخل على علي  يف( :عن ابن عباس ٬،عن سليم بن قيس اهلاليل: الرواية الثالثة
هذه صحيفة أمالها  ٬،يا ابن عباس: فأخرج له صحيفة وقال ٬،ذي قارب X بن أيب طالب

 ٬،املؤمننيأمري  يا :فقلت ٬،الصحيفة فأخرج إيلّ: قال .وخطي بيدي عليَّ رسول اهللا 
يقتله ومن  ومن ٬، Xسنيإىل قتل احل وإذا فيها كل شيء منذ قبض رسول اهللا  ٬،أقرأها

وكيف  وكان فيما قرأه كيف يصنع به وكيف تستشهد فاطمة ٬،ينصره ومن يستشهد معه
 ٬،القيامة مث أدرج الصحيفة وقد بقي ما يكون إىل يوم ٬،يستشهد احلسني وكيف تغدر به األمة

بويع  منهم٬، وكيف إنسانوكان فيما قرأ منها أمر أيب بكر وعمر وعثمان٬، وكم ميلك كل 
: قلت ٬،فلما أدرج الصحيفة: إىل أن قال ... علي ووقعة اجلمل ومسرية عائشة وطلحة والزبري

مينعين منها٬، ما  ولكين حمدثك ما ٬،ال: قال ٬،ية الصحيفةلو كنت قرأت عليَّ بق ٬،يا أمري املؤمنني
وشؤم قدر�م  أهل بيتك وولدك من أمر فضيع من قتلهم لنا وعداو�م وسوء ملكهم يلقي

ذلك الكتاب  ألن يكون نسخين: إىل أن قال ابن عباس ...فأكره أن تسمعه فتغتم وحيزنك
  .)٢( )يه الشمسأحب إيلّ مما طلعت عل

 رسول اهللا  هذه صحيفة أمالها عليَّ: (Xفتأمل هداك اهللا يف قول أمري املؤمنني 
هو  X علي واإلمامهو الذي أملى الوصية  الرسول  أنأال تدل على  ٬،)وخطي بيدي

 وهي غري وصية السماء ؟ ٬،كاتبها

 Xمسعت علياً : مسعت سلمان يقول(: قال ٬،سليم بن قيس اهلاليل عن: الرواية الرابعة
أال نسأل رسول اهللا : ودفع الكتف د ما قال ذلك الرجل ما قال وغضب رسول اهللا بع

 ٬،أراد أن يكتبه يف الكتف مما لو كتبه مل يضل أحد ومل خيتلف اثنان عن الذي كان 

                                                       
  .١٠٤ص ٢جمكاتيب الرسول  -١
  .٢٧٨ – ٢٧٧ص ١ج: إثبات الهداة -٢



 ٢٧.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

وذهبنا نقوم ٬، من يف البيت وبقي علي وفاطمة واحلسن واحلسني  فسكت حىت إذا قام
وحنن  فأراد أن يسأل رسول اهللا . اجلسوا: Xقال لنا علي  ٬،ذر واملقداد وصاحيب أبو

 Xأتاين جربئيل ٬،أما مسعت ما قال عدو اهللا ٬،يا أخي: (فقال Xفابتدأه رسول اهللا  ٬،نسمع

وأن اهللا قد قضى الفرقة  ٬،وأن صاحبه عجلها ٬،قبل فأخربين أنه سامري هذه األمة 
كتب ذلك الكتاب الذي أردت أن أكتبه يف أفأمرين أن  ٬،على أميت من بعدي واالختالف

فأملى عليه أمساء األئمة  ٬،فأتى ¤ا. أدع يل بصحيفة ٬،عليههؤالء الثالثة  الكتف لك وأشهد
إين أشهدكم أن : وقال رسول اهللا  ٬،خيط بيده Xوعلي  ٬،رجالً بعده رجالً اهلداة من

مث من  ٬،مث احلسني ٬،مث احلسن ٬،ووزيري ووارثي وخليفيت على أميت علي بن أيب طالب أخي
 .)١( )... تسعة من ولد احلسني بعدهم

 علي إىلقد كتب الوصية اليت منعها منها عمر  الرسول  أنتدل هذه الرواية على  الأ

 قد وصف تلك الرسول  أن ٬، وال تنس�بيده Xاملؤمنني  أمريوخطها  Xطالب  أيببن 

 من تلك الوثيقة أهممن االختالف والضالل٬، فأي وثيقة هي  لألمةالضمان  بأrاالوصية 

  !؟ العظيمة

ألست قد (: لطلحة Xقال اإلمام علي  ٬،اهلاليل عن سليم بن قيس: الرواية اخلامسة
مة وال ختتلف٬، فقال ال تضل األ ليكتب فيها ما حني دعا بالكتف شهدت رسول اهللا 

بلى قد شهدت : قال ٬،مث تركها فغضب رسول اهللا  )إن نيب اهللا يهجر: (صاحبك ما قال
بالذي أراد أن يكتب فيها وأن  بذلك رسول اهللا  خربينأفإنكم ملا خرجتم : قال. ذلك

مث  ٬،"قد علم من األمة االختالف والفرقة 8اهللا  إن" :لفأخربه جربئي ٬،يشهد عليها العامة
: أراد أن يكتب يف الكتف وأشهد على ذلك ثالث رهط دعا بصحيفة فأملى عليÈ ما

مر اهللا بطاعتهم إىل يوم ن أيكون من أئمة اهلدى الذي ومسى من ٬،واملقداد ٬،وأبا ذر ٬،سلمان
مث احلسني مث تسعة من ولد    وأدىن بيده إىل احلسن     هذا ابينفسماين أوهلم مث . القيامة

                                                       
  ).تحقيق األنصاري( ٣٩٨ص: آتاب سليم بن قيس -١



 ٢٨.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

نشهد بذلك : فقاموا وقالوا ؟ كذلك كان يا أبا ذر وأنت يا مقداد‐ يعين احلسني    هذا ابين
 . )١( )... على رسول اهللا 

   هذه احلالة : (...ع أحد اليهود قال لهم X عليومن كالم لإلمام : الرواية السادسة
أصحاب رسول اهللا  مث طلبت حقي لكنت أوىل ممن طلبه لعلم من مضى من  يا أخا اليهود 

وأمنع رجاالً وأطوع أمراً  ومن حبضرتك منه بأين كنت أكثر عدداً وأعز عشرية 
وقرابيت ووراثيت فضالً عن  وأوضح حجة وأكثر يف هذا الدين مناقب وآثاراً لسوابقي

املتقدمة يف أعناقهم ممن  والبيعة بالوصية اليت ال خمرج للعباد منهااستحقاقي ذلك 
 .)٢()...تناوهلا

) محد احلسنأالوصية والوصي (عقيلي على هذه الرواية يف كتاب ناظم ال وقد علق الشيخ
التوقف  على أمور مهمة جداً البد من Xويف الرواية السابقة أكد أمري املؤمنني : (قائالً
 :وهي ٬،عندها

  .باخلالفة أوالً فضائله ومناقبه اليت جتعله أوىل من غريه X ذكر  ١

وهنا ) منها فضالً عن استحقاقي ذلك بالوصية اليت ال خمرج للعباد: (Xقوله   ٢
الوصية تلك  مث وصف ٬،على أنه يستحق اخلالفة بوصية رسول اهللا  Xي يؤكد اإلمام عل

وال  Xوأrا خمتصة به  ٬،أي إrا الدليل احملكم الذي يلجم اجلميع ٬،ال خمرج للعباد منها: بأrا
يف الداللة على اخلليفة احلق  وأrا حجة اهللا تعاىل على العباد ٬،ميكن ألحد أن يدعيها غريه

  .للرسول حممد 

يوم  Xبعلي  الوصية هي وصية الرسول  وال ميكن ألحد أن يزعم أن تلك  ٣
 Xألن أمري املؤمنني  ؛Xلعلي  X¤ا الرسول  الغدير أو غريها من املناسبات اليت أشار

 ٬،)والبيعة املتقدمة يف أعناقهم ممن تناوهلا: (ذلك قائالً ذكر الوصية املختصة به أردف بعد أن
بني الوصية وبني بيعة الغدير ووصف بيعة الغدير بأrا  Xاملؤمنني  ز أمريو¤ذا الكالم ميَّ
وبيعة الغدير حدثت بعد حجة الوداع وهي آخر حجة للرسول حممد  ٬،الوصية متقدمة على

                                                       
  .٨١ص: غيبة النعماني،)تحقيق األنصاري( ٢١١ص: آتاب سليم بن قيس -١
  .٣٧٤ص: الخصال -٢



 ٢٩.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

حبق أمري  ن الوصية أيضاً متأخرة عن كل بيانات الرسول أ: نستنتج ومبالحظة ذلك ٬،
يف ليلة  بالوصية اليت أمالها الرسول  وبذلك تنحصر الوصية ٬،قبل بيعة الغدير X املؤمنني
 إذن فهي الدليل الذي ال خمرج للعباد منه كما ٬،واليت أوصى ¤ا باألئمة واملهديني  وفاته

  .انتهى) يف احلديث السابق Xاملؤمنني وصفها أمري 

: أقول: (٬، فقالاملسألة األمحدي املياجني يف كتابه مكاتيب الرسول  وقد أكد على هذه
  :حاديث أن الوصية كانت على قسمنياأل هذهمقتضى 

٬، لكل إمام خامت يفكه من الذهب عشر خامتاً باثين قسم من اهللا تعاىل إىل رسوله خمتوماً   أ
  .ويعمل مبا كتب له

 ٬،املروية لعلي فيه أمور قد أشري إليها يف األخبار واألحاديث اهللا  قسم كتبه رسول  ب
  .)١( )غسلين وال يغسلين غريك ٬،يا علي: (كقوله 

واالسم الثالث املهدي هو أول    إىل قوله   إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ٬،يا علي(
  .)٢( )املؤمنني

يف ليلة وفاته٬،   يف التشكيك يف وصية الرسول عذر ألحدوبعد كل ما سبق ال يبقى 
يف كتاب الغيبة٬، ) اهللا تعاىل رمحه(لوصية اليت نقلها الشيخ الطوسي وال يوجد نص هلا غري ا
  :ليكم نص الوصيةإو ٬،واملهديني  األئمةعلى  واليت نص فيها الرسول 

  :ليلة وفاته وصية الرسول 

 ٬،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ٬،عن أبيه الباقر ٬،اهللا جعفر بن حممد عن أيب عبد...  
 يف قال رسول اهللا : (قال٬،  عن أبيه أمري املؤمنني ٬،الزكي الشهيد عن أبيه احلسني

 فأمال رسول ٬،أحضر صحيفة ودواة ٬،يا أبا احلسن :Xالليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي 

إماماً  عشر اثنانه سيكون بعدي إ ٬،يا علي: فقال ٬،وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع اهللا 
تعاىل يف مسائه  مسÈاك اهللا ٬،فأنت يا علي أول اإلثين عشر إمام ٬،عشر مهدياً اثناومن بعدهم 

                                                       
 .٨م قتقدم بالر راجع ما -١
  .٩٩ص ٢ج: لألحمدي الميانجي - مكاتيب الرسول -٢
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فال  ٬،واملهدي ٬،واملأمون ٬،والفاروق األعظم ٬،والصديق األكرب ٬،وأمري املؤمنني ٬،علياً املرتضى
على حيÈهم وميتهم و أنت وصيي على أهل بييت ٬،يا علي .تصح هذه األمساء ألحد غريك

 ٬،أرها يف عرصة القيامةومل  ومن طلقتها فأنا برئ منها مل ترين نسائي فمن ثبتها لقيتين غداً
إىل ابين احلسن الرب  فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها ٬،وأنت خليفيت على أميت من بعدي

فإذا حضرته  ٬،الزكي املقتول فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابين احلسني الشهيد ٬،الوصول
فليسلّمها إىل فإذا حضرته الوفاة  ٬،الوفاة فليسلّمها إىل ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي

فإذا حضرته الوفاة  ٬،ابنه جعفر الصادق فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ٬،ابنه حممد الباقر
فإذا  ٬،الوفاة فليسلّمها إىل ابنه علي الرضا فإذا حضرته ٬،فليسلّمها إىل ابنه موسى الكاظم

سلّمها إىل ابنه فإذا حضرته الوفاة فلي ٬،الثقة التقي حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد
فإذا حضرته الوفاة  ٬،فليسلّمها إىل ابنه احلسن الفاضل فإذا حضرته الوفاة ٬،علي الناصح

مث يكون من بعده  ٬،عشر إماماً اثنافذلك  ٬،املستحفظ من آل حممد فليسلّمها إىل ابنه حممد
له ثالثة  ٬،)املهديني(أول املقربني  ابنهحضرته الوفاة فليسلّمها إىل  فإذا ٬،عشر مهدياًاثنا 

وهو أول  ٬،واالسم الثالث املهدي ٬،وهو عبد اهللا وأمحد ٬،وأسم أيب أسم كامسي :أسامي
  .)١( )املؤمنني

الوصية والوصي (وزيادة يف كتاب  الشيخ ناظم العقيلي قد ذكر كل ذلك أنعلى  وأنبه
 أتباع أن٬، ولكن املصيبة تفصيالًاملسألة  وفصل) دفاعاً عن الوصية(وكتاب ) محد احلسنأ

املسبقة اليت متنع صاحبها  باألحكامميتازون  rموإ ٬،ونيقرأال يفهمون ما  أو ونيقرأالصرخي ال 
  .للدليل عن القناعة واخلضوع

 .واملهديني األئمةله آوصلى اهللا على حممد و ٬،ب العاملنيواحلمد هللا ر

ـ  أين فاالعتراف . خبطئهيعترف  عن ما كتبه أوفليدافع ) قول احلق(هو من يسمي نفسه ب
  .باخلطأ فضيلة

  

                                                       
 .١٠٨ – ١٠٧ص: للطوسي -  الغيبة -١
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EWאFא

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .احي قليب وال جتعلين من الظاملني يا اهللا يا حي يا قيوم

ن أبني املغالطة أو أ وقبل ٬،مغالطة ومتويه وخداع يف الكالم كفاك :أقول ٬،)....(إىل األخ 
رواية الوصية عند (وهي  ٬،ني القضية اليت حنن بصددهاوقعت به سوف أب الذي خرالتناقض اآل
  ).االحتضار

الوصية  القسم األول وهي :تنقسم إىل قسمني) الفقه اإلسالمي(إن الوصية يف : أقول
وصية رسول اهللا  ن نضع حديثأوحنن عندما نريد  ٬،الوصية العهدية خراآل والقسم ٬،التمليكية

 :إذ قال ٬،)...محد أ(  وهذا ما يقوله معصومكم ٬،نضعها من ضمن الوصية العهدية 
 ٬،)الوصايا واملواريث( كتابه ن نذكر قول الشيخ األنصاري يفأس أوال ب ٬،)العهد هو الوصية(و

 )٢٤ص(بشهادة مسلمني عادلني  إال تثبت الوصية العهدية وهي الوصايا بالوالية ال :يقول
  .فلرياجع كتب الفقهومن أراد املزيد 

هذه  وبعد ٬،ال يسري مفعول الوصية إال إذا توىف املوصي ومن بعده يأيت الوصي :فنقول
تكلمت بكالم مستقل  وكيفية إيهام القارئ إين) ........(إىل كالم  املقدمة البسيطة نرجع

  .)عند االحتضار(عن الوصية أي 

ن احلي ال حيتاج إىل وصي وال أتعطي قاعدة كلية على  وأنت هنا( :ما قولكأ: أقول
  أليس كذلك ؟؟؟... حيتاج إىل رسول  يكون له وصي يف حياته بل

  ).أليس كذلك ؟؟؟؟...  الكلية تنخرم مبصداق واحد ومن املعلوم عندكم إن القاعدة

اإلمام حي يرزق مل ميت وهو كذلك فهو ليس حباجة إىل  ما إذا كانأقلت و أنا: أقول
نك أما ادعائك أ ٬،حباجة إىل الوكيل والنائب والسفري والرسول إمنا هو ٬،ما دام حياً ؟وصي 

  .من باب مجع املتناقضات رسول ووصي فهذا
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نا مل أعط قاعدة أحباجة للرسول أو النائب  ن اإلمام ليس حباجة للوصي إمناأعندما قلت  ناأ
نا أىل الكالم نظر إأ؟  فهل أنت ترى بعني واحدة أم ماذا٬، كلية جبميع الرسل واألئمة 

رسول أو النائب  ن فهو حباجه إىلآلاال حيتاج إىل الوصي  X فهو ٬،X قصد اإلمام املهديأ
مفترض الطاعة إال بعد  ن الوصي غريأل ؛اإلمام عند االحتضار لبيان أمره وبعد ذلك يوصي

ومن املعلوم  ٬،القاعدة الكلية ¤ذه ولكن أنت من أين جئت ٬،وهذا مل حيدث ٬،وفاة املوصي
  كذلك ؟؟؟؟ أليس...  ن القاعدة الكلية تنخرم مبصداق واحدأعندكم 

طلبة احلوزة  هل املقصود ٬،نت تعترف ¤ذه القاعدة أم ال ؟ وماذا تقصد عندكمأهل 
 ؟ ليس بطالب حوزة افأن ٬،العلمية

 !! إذن ملاذا ذكر�ا فهذا يعد لغو وثرثرة ٬،تعرف ذلك وأنت ؟ عترف ¤اأفهذه األمور ال 

  ؟ صاحيب غري تام ويف استداللك تناقض نفسك ن استداللك ياإف )باالستدالل(ما ما يسمى أ

و%قَالَ م'وس%ى ﴿ :ن اآلية الشريفة تقولأل ؟ ن استداللك به مضحكإف :ما موردك األولأ
موسى سالم (ن أل؛ )١(﴾و%الَ ت%تَّبِع7 س%بِيلَ الْم'فِْسدGين%قَو7مGي و%أَص7لGح7  اخ7لُفْنِي فGي َألخGيهG ه%ار'ونَ

 توصية مباشرة من موسى إىل هارون وكانت ٬،خلف هارون بعد ذهابه مليقات ربهأ) اهللا عليه
 فهل اإلمام املهدي وصى إليك يا ٬،تصدق كالم الوصي وإال فكيف الناس ٬،مام الناسأو 

 .)الثكلىكالم يضحك ( نهإواهللا  ٬،)محد احلسنأ(

  .)......(من كالم : املورد الثاين

 ).فهو وصيي يف حيايت وبعد ممايت من فعل فعلي هذا(

  .)واملسلمني يف كل غيبة واملال األهلأنت وصيي ووارثي وخليفيت يف و(

 ).حيايت وبعد مويت ٬، يفوأميتأنت وصيي وخليفيت على أهلي  ٬،يا علي(

 ).حيايت وبعد ممايتوهو وصيي وخليفيت على أهلي وأميت يف (

                                                       
  .١٤٢: األعراف -١
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  ).وخليفيت على أميت يف حيايت وبعد وفايت(

  ؟ تقصده يف هذه الروايات وعلى ماذا تدلأو الذي تريده  عرف ماأنا ال أ: أقول

إذا كان هذا  ٬، إمام مفترض الطاعة يف زمن رسول اهللا X علي ن اإلمامأهل تقصد 
يأمرون بطاعة أكثر من  ال إن األئمة( :ألنك ختالف قولك السابق ؟مضحك  قصدك فهو
 .)السنن اإلهلية وهذا األمر من ٬،وقت واحد شخص يف

نفي دور أنا مل أصاحيب  عزيزي و يا ينفع استداللك يف املقام يا فال ؟ ما إذا مل تقصد ذلكأ
 .قبل املمات فليس له طاعة الوصي بعد املمات أما

يف حياته وبعد مماته ينص عليه  اًوإمام وصي ن لكل نيبأال خيفى  :قولك: املورد الثالث
 اإلمامن الرسول أو أ وصية عند املوت٬، لكي ال يدعي مدعب خيتم ذلك حياته مث ثناءأوميهد له 
  .وغريها من احلكم من حياته خر ساعاتآيف  هيأقد غري ر

 Xولنطبق كالمك على اإلمام املهدي  ٬،اتفق معك يا صاحيب يف هذا الكالم انأو :أقول
  .اجلواب كال ؟ عاش مع اإلمام يف حياته محد احلسنأكان  هل: ونقول

ن له ممهد قبل أهل نص اإلمام  ٬،اجلواب كال ؟ محد احلسنأوصيه  أنهل صرح اإلمام 
ن نصدقكم أفكيف تريد  ٬،اجلواب كال ؟ املهدي هل مات اإلمام. اجلواب كال؟ الظهور 

 ؟ نتم خمالفني للسنن اإلهليةأو

واهية  بل جمرد مغالطة ٬،مل جتيب على الكالم الذي كتبته يف الوصية آلناإىل : وأقول
  ؟ نك ال تعترف ¤اأواألدهى  ٬،وتستخرج قواعد وكليات

  .ن يترك طريق املغالطةأ .....األخ  وأرجو من

خبار أل اإلمام يف عيون يقو ٬،الرضا سالم اهللا عليه ختم به كالمي برواية اإلمامأوخري ما 
ن يكون يف األرض إمامان يف وقت واحد أو أكثر من أفلم ال جيوز  قائل ن قالإف( :الرضا

 وتدبريه واالثنني ال يتفق فعلهما ن الواحد ال خيتلف فعلهألعلل ومنها : قيل ذلك ؟
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تسمي املغالطة  فهل ٬،)...وذلك إنا لن جند اثنني إال وخمتلفي اهلمم واإلرادة فإذا ٬،وتدبريمها
  .اليت ذكر�ا رد

الطيبني الطاهرين ل بيته آوالسالم على سيدنا حممد و والصالة ٬،رب العاملني واحلمد هللا
  .حممد لآوعجل فرج قائم 

EWאFא

  :قول احلق إىل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .سليماً واملهديني وسلم األئمةوصلى اهللا على حممد واله  ٬،هللا رب العاملني احلمد

كان اإلمام حي يرزق مل ميت وهو كذلك فهو ليس  ما إذاأو ٬،قلت أنا: أقول( :قولك
ما أ ٬،حباجة إىل الوكيل والنائب والسفري والرسول إمنا هو ٬،ما دام حياً ؟حباجة إىل وصي 

  .من باب مجع املتناقضات نك رسول ووصي فهذاأادعائك 

نا مل أعط قاعدة أنائب حباجة للرسول أو ال ن اإلمام ليس حباجة للوصي إمناأعندما قلت  ناأ
نا أ؟ انظر إىل الكالم  فهل أنت ترى بعني واحدة أم ماذا٬، واألئمة  كلية جبميع الرسل

رسول أو النائب  ن فهو حباجه إىلآلاال حيتاج إىل الوصي  Xفهو ٬، X قصد اإلمام املهديأ
 .)لبيان أمره

 :والرد عليه كما يلي

ا صحيح٬، ولكنك أعقبت كالمك هذا هذ X املهدي اإلمامذكرت ذلك عن  أنت: أوالً
  :وهاك نص كالمك ٬،ومل ختصص مباشرة بتعميمه على احلي بصورة مطلقة

كان اإلمام حي يرزق إذا ما أو ٬،وطاعة وهي مسعاً Xن الوصية حبضور اإلمام املهدي أل(
ائب إمنا هو حباجة إىل الوكيل والن ٬،دام حياً ما ؟مل ميت وهو كذلك فهو ليس حباجة إىل وصي 

  ؟ووصي فهذا من باب مجع املتناقضات  نك رسولأما ادعائك أ ٬،والسفري والرسول
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ن املرسل هو اهللا احلي أو ٬،عن اهللا رسوالً ولذلك نسمي اإلنسان الذي خيرب ٬،فالرسول للحي
فاجلمع  ٬،)العهدية(املوصي امليت حبسب الوصية  ما الوصي فهو الذي يتوىلأو ٬،الذي ال ميوت
ال حنتاج إىل رواية الوصية إذا كانوا حيكمون  وعليه فنحن ؟ ت من املستحيلبني احلي واملي

فإذا (وهذا ما تدل عليه الرواية بظهورها العريف  ٬،X بعد وفاة اإلمام املهدي) املهديني(
  .)Xأي بعد وفاة اإلمام املهدي ( حضرت الوفاة فليسلمها إىل ابنه

ولذلك نسمي اإلنسان الذي خيرب  ٬،للحيفالرسول ( :اإلطالقأال يدل كالمك هذا على 
 ما الوصي فهو الذي يتوىل املوصيأو ٬،رسل هو اهللا احلي الذي ال ميوتن املأو ٬،اهللا رسوالً عن

  ؟) فاجلمع بني احلي وامليت من املستحيل ٬،)العهدية(امليت حبسب الوصية 

احلجة الواضحة يف  جاءتكولكنك عندما  ٬،اإلطالقكالمك واضح كل الوضوح يف  إن
  .بالتمويه وليس باالعتراف باخلطأ على كالمك حاولت التنازل عن ذلك ولكن الرد

ما إذا كان اإلمام حي يرزق مل ميت وهو أو ٬،قلت أنا: أقول(  :جئت بقولك أينمن : ثانياً
والسفري  حباجة إىل الوكيل والنائب إمنا هو ٬،ما دام حياً ؟فهو ليس حباجة إىل وصي  كذلك

  ).تاملتناقضا نك رسول ووصي فهذا من باب مجعأما ادعائك أ ٬،والرسول

بقاعدتك املبتدعة وخترجه عن سرية  Xاملهدي  اإلمام ختص أنما هو دليلك على 
  !؟ املعصومني  أجداده

  !!! ؟؟ Xوصياً يف حياة موسى  Xن أمل يكن هارو

  !!! ؟؟وصياً يف حياة الرسول  X علي اإلمامأمل يكن 

 !!! ؟؟ Xعلي  اإلماموصياً يف حياة  Xأمل يكن احلسن 

 !!! ؟؟ Xاحلسني  اإلماموصياً يف حياة  Xأمل يكن زين العابدين 

نه ال حيتاج أ تقولمن ذلك و Xاملهدي  اإلمامفلماذا خترج ...   األئمةوهكذا كل 
  !!؟؟ نائب ورسول إىلوصي بل حيتاج  إىل
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على  متضيه رغماً أنأم عقلك الذي استنبط هذا احلكم وتريد  ؟ما هي حجتك على ذلك 
  !؟ البيت  أهلالشرعية وسرية  األدلة

  .غري واجب الطاعة اإلمام وصي ولكن الوصي يف حياة إىلحباجة  اإلماميكون : فإن قلت

كانت الطاعة بأمر  إذاأما  ٬،X املهدي اإلمامال تكون له الطاعة املستقلة عن  ٬،نعم: أقول
حجة  Xعلى الناس٬، كما كان هارون  فهي واجبة ويكون الوصي حجة Xاملهدي  اإلمام

حجة على الناس عندما يغيب  X علي اإلماموكما كان  ٬،Xعلى الناس يف غيبة موسى 
 .معيناً أمراً إليهعندما يوكل  أو الرسول 

محد احلسن أالسيد  أما الناس٬، أمام األئمةأو  األنبياءبأن هؤالء قد نص عليهم : فإن قلت
 .الناس أمام Xاملهدي  اإلمامفلم ينص عليه 

  :أقول

املعلوم  ٬، ومنوالرسل به  األنبياءاحتج على اليهود والنصارى بوصايا  الرسول   ١
 X من عيسى أومل يسمعوا من موسى  الرسول اليهود والنصارى الذين يف عصر  أن

يكن  بذلك إذا مل بامسه وصفته٬، فكيف حيتج عليهم الرسول  عندما نص على الرسول 
  !!؟؟)وحاشاه(بدليل مردود وغري صحيح  وهل حيتج الرسول  ٬، على زعمك    حجة 

٬، فهل حنن  األئمة به وبوصايا سيحتج بوصية الرسول  Xاملهدي  اإلمام  ٢
 املهدي باإلمام واألئمة  الرسول  أوصىيف هذا العصر كنا حاضرين عندما  اآلن
X املهدي  اإلمام؟؟ فكيف حيتجX على زعمك     حبدليل مردود وغري صحي  

  !؟ )وحاشاه(

نه ابن احلسن أحىت نقطع على  Xاملهدي  اإلماممل حنظر والدة  نناأفمن املعلوم 
قام  فإذا...  نه نص عليهأ Xالعسكري  ومل نسمع مباشرة من احلسن ٬،Xالعسكري 

الذي نص عليه الرسول  احلسن العسكري نه هو نفسه ابنأكيف نعرف  Xاملهدي  اإلمام
  ؟  واألئمة حممد 
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ن امللتوي عليه من أهل أو ٬،على وجوب طاعته  األئمةنص  اليماين املوعود قد  ٣
فهل حيتج بدليل ناقص   األئمة هاليماين الذي نص علي أنا النار٬، فإذا ظهر وقال لكم

  !!وحاشاه ؟؟   على زعمك   ومردود 

وصية (بالوصية  حيتج عليكم Xاملهدي  اإلماممحد احلسن وصي أوها هو اليماين السيد 
نفسك الذي نص عليه  أنتنك أمن يقول : نتم تقولون لهأواليت هي بامسه٬، و) رسول اهللا 

 ! مباشرة نا مل نسمعها من الرسول أل ؛فالوصية ليست حجة علينا ٬،الرسول 

  لقلتم له نفس كالمكم هذا مع عند مبعثه لو كنتم يف عصر الرسول  أنكمإذن فاعلموا 

نفسه عند قيامه املبارك  Xاملهدي  لإلمامستقولون  أنكمواعلموا  .محد احلسنأالسيد 
 .محد احلسنأكالمكم للسيد  نفس

ما احتج عليهم بوصايا عند Xالرضا  لإلماماليهود والنصارى نفس كالمكم  وقد قال
  :ليكم حمل الشاهدإ٬، وبالرسول حممد  األنبياء

وهي طويلة نأخذ طرفاً  النصارى ورأس اجلالوت جته مع جاثليقيف حماج X وعن الرضا
هو صاحب الناقة والعصا  ٬،ال أصفه إال مبا وصفه اهللا  :قال ٬،صفه: قال اجلاثليق: (... منها

 ي%أْم'ر'ه'م و%اِإلن7جِيلِ التَّو7ر%اةG فGي عGند%ه'م7 م%كْت'وباً ي%جِد'ون%ه' الµذGي اُألمِّيَّ النَّبِيَّ﴿ والكساء
Gالْم'نكَرِ ع%نِ و%ي%ن7ه%اه'م7 بِالْم%ع7ر'وف ÔلGلَه'م' و%ي'ح Gيِّب%اتµثَ ع%لَي7هِم' و%ي'ح%رِّم' الطGع%ن7ه'م7 و%ي%ض%ع' الْخ%ب%آئ 

 ٬،واملنهاج األعدل ٬،األفضل يهدي إىل الطريق ٬،)١(﴾ع%لَي7هِم7 كَان%ت7 الµتGي و%اَألغْالَلَ إِص7ر%ه'م7
روح اهللا وكلمته هل جتد هذه الصفة يف  سألتك يا جاثليق حبق عيسى ٬،والصراط األقوم

هذه  ٬،نعم: فقال ٬،نه إن جحد اإلجنيل فقد كفرأوعلم  ؟ فأطرق اجلاثليق ملياً هلذا النيب اإلجنيل
وقد صح يف اإلجنيل فأقررت مبا فيه  اإلجنيل هذا النيب  الصفة يف اإلجنيل وقد ذكر عيسى يف

ين أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر إف ٬،عليÈ يف السفر الثاين فخد :فقال. صفة حممد 
 .واحلسني  فاطمة وذكر احلسن ابنته
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: فقاال ٬،عامل بالتوراة واإلجنيل  Xفلما مسع اجلاثليق ورأس اجلالوت ذلك علما أن الرضا
وقد بش�ر به موسى  ٬،جبحود اإلجنيل والتوراة والزبور وال دفعه إال واهللا لقد أتى مبا ال ميكننا رده
حممد فال  امسهفأما  ٬،نه حممد هذاأمل يتقرر عندنا بالصحة  ولكن ٬،وعيسى عليهما السالم مجيعاً
 .نه حممدكمأوحنن شاكون  يصح لنا أن نقر لكم بنبوته

بعد من آدم إىل أو من  فهل بعث اهللا من قبل ٬،بالشك احتججتم: Xفقال الرضا 
أنزهلا على مجيع األنبياء غري  من الكتب اليت يءحممد ؟ وجتدونه يف ش امسه يومنا هذا نبياً

 .)١( )"احلديث"؟ فأحجموا عن جوابه  حممد

وحاشاه من (٬، غري مقنع وناقص وال يقبله العقل Xالرضا  اإلمامجواب  أنفهل برأيك 
 !!؟؟) ذلك

ابن  بأمحد ادعى وصية الرسول حممد  هل: Xالرضا  اإلماملك كقول  أقول وأنا
  ؟؟؟ حد غري السيد أمحد احلسنأ Xاملهدي  اإلمام

  .يأيت بذلك أنحد أأي  وأحتدىاجلواب قطعاً ال٬، 

 .به اليهود والنصارى أفحمالذي  X الرضا اإلمامعلى قول  فردك على قويل هو رد
 .تكون دليل على صاحبها ال أن٬، وإال لزم أبداًغري صاحبها  إذن فالوصية ال يدعيها
والكتاب ) محد احلسنأالوصية والوصي (الشيخ ناظم العقيلي يف كتاب  وقد فصل هذه املسألة

  .Xاملهدي  اإلمام أنصار موجود على موقع

  :).....(من كالم : املورد الثاين :)قول احلق(قولك يا  وأما

 ).ممايتن فعل فعلي هذا فهو وصيي يف حيايت وبعد م(

  ).ةواملال واملسلمني يف كل غيب األهلوخليفيت يف  أنت وصيي ووارثيو(

  .)٬، يف حيايت وبعد مويتوأميتعلى أهلي  أنت وصيي وخليفيت ٬،ا عليي( 

                                                       
  .١٩٥ – ١٩٤ص ١ج: إثبات الهداة -١
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   ).حيايت وبعد ممايت هو وصيي وخليفيت على أهلي وأميت يفو(

 ).وفايت وخليفيت على أميت يف حيايت وبعد(

هل تقصد  تقصده يف هذه الروايات وعلى ماذا تدل؟ أوتريده  الذيعرف ما أنا ال أ: أقول
 إذا كان هذا قصدك فهو٬،  إمام مفترض الطاعة يف زمن رسول اهللا X ن اإلمام عليأ

إن األئمة ال يأمرون بطاعة أكثر من شخص يف وقت ( :ألنك ختالف قولك السابق ؟ مضحك
  .)ةالسنن اإلهلي األمر من وهذا ٬،واحد

نفي دور أصاحيب أنا مل  يا عزيزي و ملقام يايف ا فال ينفع استداللك ؟ مل تقصد ذلكما إذا أ
  .انتهى) له طاعة الوصي بعد املمات أما قبل املمات فليس

 :أقول

 :وهو ٬،اآلن أنكرتهالذي  ذكر�ا للرد على قولك ن الرسول حممد عهذه الروايات   ١
يف  كان وصياً X اًعلي اإلمام أنثبت لك أف ٬،)وصي بل امليت فقط إىلاحلي ال حيتاج  إن(

  .وصايته قد نص على ن الرسول أو ٬،حياة رسول اهللا 

 أنتنكر  ولكن ٬،Xاملهدي  اإلمامسفري  أووجوب الطاعة لنائب  بإمكاننك تقر إمث 
  .... Xاملهدي  اإلمامتكون الطاعة للوصي يف حياة 

تكون  أنتنكر  وإمنا ٬،Xاملهدي  اإلماملشخص يف حياة  إذن فالطاعة مفروغ منها
 .الطاعة للوصي

يكون له وصي٬،  أناحلي من املمكن  أنثبت لك أوقد . يف الصفة فقط إذن فالرتاع
كما يقول البعض ختصيص بال خمصص٬، وهو  أو ٬،بال دليل قول Xاملهدي  لإلمامك ؤواستثنا
  .مرفوض

 اهللا إمام مفترض الطاعة يف زمن رسول X هل تقصد إن اإلمام علي( :قولك أما  ٢
 ن األئمة ال يأمرونأ( :ألنك ختالف قولك السابق ؟إذا كان هذا قصدك فهو مضحك  ٬،

  ).وهذا األمر من السنن اإلهلية ٬،بطاعة أكثر من شخص يف وقت واحد
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 واجبا الطاعة يف وقت واحد على حنو االستقالل٬، بل نيقل بأن هناك شخصأ مل أنا: أقول
وليس  الرسول  أمرمستمدة من  يف حياة رسول اهللا  Xعلي  اإلمام طاعة أنقصد أ

الوصي يف حياة احلجة الذي قبله يكون  ٬،نعم: (وسأعيد لك نص كالمي٬،  مستقلة عنه
عندما يكل له املوصي  أووحجة على الناس عند غيبة املوصي  هوصيبه٬، ولكن يكون  حمجوجاً
 :Xلعلي  حاالت معينة٬، وهذا ال خالف فيه٬، وهو واضح من كالم الرسول  ذلك يف

  .)واملال واملسلمني يف كل غيبة األهلوصيي ووارثي وخليفيت يف  وأنت(

نه استلم الوصية من بعده٬، أقد مات و Xاملهدي  اإلمام أن عِمل يد� محد احلسنأوالسيد 
املهدي روحي  اإلمامنه حجة منصب من قبل أمستقلة على الناس٬، بل قال  نه حجةأومل يدع 
  .علناً باألمرقيامه  وعدم Xاملهدي  اإلمامالحظنا غيبة  إذا وخصوصاً له الفداء٬،

 .وإتباعه٬، هداكم اهللا لقبول احلق أحببت إنولدينا مزيد  كاف هذا خمتصر

  .فوفر ضحكك لنفسك وافهم الكالم.. . واضح كل الوضوح كالمي أنعتقد أو

  ؟؟؟ )قول احلق(يا  األمرفهل وضح لك 

  ؟ملغالط حيكموا من هو ا أنكتفي بالقراء املنصفني أ ناأا�امك يل باملغالطة ف وأما

אFא EWא

  :   يقصد تابع اليماين    قال

 قال ٬،Xيف حياة موسى  وخليفة ووزيراً كان وصياً Xهارون  إن: األولاملورد 

فَت%مَّ مGيقَات' ر%بِّهG أَر7ب%عGني% لَي7لَةً و%قَالَ م'وس%ى  و%و%اع%د7ن%ا م'وس%ى ثَالَثGني% لَي7لَةً و%أَت7م%م7ن%اه%ا بِع%ش7رٍ﴿: تعاىل
  .)١(﴾اخ7لُفْنِي فGي قَو7مGي و%أَص7لGح7 و%الَ ت%تَّبِع7 س%بِيلَ الْم'فِْسدGين% َألخGيهG ه%ار'ونَ

نه ال نيب من أ مين مبرتلة هارون من موسى إال أنت( :Xلعلي  وقد قال الرسول 
٬، والتشبيه ¤ارون اخلالفة والوصاية إال مل تبق� فنعند استثناء النبوة من بعد الرسول  ).بعدي

                                                       
  .١٤٢: األعراف -١
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كما كان هارون  يف حياة الرسول  وصي X اًعلي نأيدل على  Xموسى  إىلبالنسبة 
  .Xيف حياة موسى  وصياً

و%لَقَد7 قَالَ لَه'م7 ه%ار'ونُ ﴿: ٬، قال تعاىلXالطاعة عند غياب موسى  وكان هارون واجب
  .)١(﴾فَاتَّبِع'ونِي و%أَطGيع'وا أَم7رِي قَب7لُ ي%ا قَو7مِ إِنَّم%ا فُتGنت'م بِهG و%إِنµ ر%بَّكُم' الرَّح7م%ن' مGن

الرسول  إليهعندما يوكل  أو الرسول  الطاعة عند غياب واجب Xفكذلك علي 
  .معيناً أمراً 

  :أقول

  ).....اخ7لُفْنِي( :Xملوسى بقرينة قول موسى  ليس وصياً هارون إن  ١

الرسول من  نه خليفةأهو واضح بقرينة من بعدي  Xعلي  لإلمام النيب  وما قاله  ٢
  .بعد استشهاد الرسول أيبعده 

ثبت أاخلالفة و أخرجتقرينة  فبأي ٬،واخلالفة الوصاية إالنه مل تبقى أتدعي  أنت  ٣
الثابت هو اخلالفة دون  إذن ٬،)عليهما السالم( ملوسى هارون ليس وصياً أنوقد قلنا  ٬،الوصاية

  .أسلفناالوصاية مبا 

  :ما ذكرت يف املورد الثاين أما

له منذ يوم  عن تنصيبه وصياً   الرسول أعلن Xطالب  أيبعلي بن  إن: املورد الثاين(
طالب  أليبخرجوا من االجتماع قالوا  عندما اًقريش إن٬، حىت الدار يف بداية دعوة الرسول 

X وتطيع تسمع البنك أنحممد  أمركلقد ( :باستهزاء.(  

نه وصيه أكما  يف حياته وصي للرسول  Xفدل هذا التنصيب على أن أمري املؤمنني 
  .بعد وفاته

                                                       
  .٩٠: طه -١
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 ٬،وصيه يف حياته ومماته  علياً أنعلى  ليك بعض الروايات اليت نص فيها الرسول إو
  :يوص إىلحيتاج  احلي ال أنمن  إليهومنها يتبني خطأ ووهم ما ذهبت 

حدثين : قال ٬،العباس بن علي بن أيب طالب موسى بن حممد بن إمساعيل بن عبيد اهللا بنعن 
 إىل النيب  أسلم يوماً أم جاءت(: قالوا ٬، عن آبائه ٬،٬، عن أبيهجعفر بن زيد بن موسى

والساعة  خرج يف بعض احلوائج :٬، فقالت٬، فسألتها عن رسول اهللا سلمه أم وهو يف مرتل
إين  ٬،بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا :٬، فقالت أم أسلمحىت جاء  سلمه أم٬، فانتظرته عند جييء

وصي يف حياته ووصي بعد موته٬،  كان له٬، فموسى قد قرأت الكتب وعلمت كل نيب ووصي
وصيي يف حيايت وبعد  ٬،أسلم أم يا: ٬، فمن وصيك يا رسول اهللا ؟ فقال هلاوكذلك عيسى

٬، مث ضرب بيده إىل حصاة فهو وصيي من فعل فعلي هذا ٬،يا أم أسلم: هلا ٬، مث قالممايت واحد
من فعل : ٬، مث قالخبامتهعجنها٬، مث طبعها  ٬، مثصبعه فجعلها شبه الدقيقإففركها ب األرضمن 

 ٬X، فأتيت أمري املؤمنني فخرجت من عنده .فعلي هذا فهو وصيي يف حيايت وبعد ممايت
مث ضرب بيده إىل  ٬،أسلم أمنعم يا : ؟ قال رسول  أنت وصي وأميبأيب أنت : فقلت

  .انتهى )١( )...فجعلها كهيئة الدقيق٬، مث عجنها وختمها خبامته حصاة ففركها

  :وفيه

السيد  أنمع مالحظة  ٬،راجع رجال اخلوئي لتعلم ذلك ٬،هذه الرواية ضعيفة سنداً إن  ١
وقد ذكر يف  )السالم عليهما(طالب  أيبنه ال توجد ذرية للعباس بن علي بن أثبت أالصدر 

 .سندها عبيد اهللا بن العباس

متسكتم  أنمبا  أوصيكم( :بعد املوت قول النيب  الوصاية تكون نأوالدليل على   ٢
الوصاية  أن إىلفبقرينة بعدي يشري  ٬،)بييت أهلكتاب اهللا وعتريت  ٬،أبداً ±ما لن تظلوا بعدي

 .ولكن العمل ¤ا بعد املوت تكون قبل املوت

لصاحبك خارج  إثباتهوما تريد ة قضية خارجي إىلتشري  فإrاولو سلمنا بصحة الرواية   ٣
  .عن ذلك
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 ...٤٣ 

عشر ما 
٬، وأنت 

يف اهللا٬،  
واملال  ل

 ٬،عدوي

سني بن 
اين فلما 
د مويت٬، 
واليتك 
اب من 
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فخذه  ى

 أجلسه 
سها بني 

حىت  نيه
٬،  بكيت

ربية٬، إين 
علي بن 
اآلخرة٬، 

.........

ع ول اهللا 
نيا واآلخرة٬،

اإلخوانجه 
األهليت يف 

هللا٬، وعدوك ع

احلس عن أبيه 
الوفاة دعا 

يف حيايت وبعد
املنكر لو ٬،لي

ألف با ر إيلّ
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 يف الدنيا وا
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وأنت آلخرة٬،
ووليك شفاعيت٬،

٬،مد بن علي
ملا(: قال ٬،

وصيي وخليف
ك عدوي٬، و

مين وأ ألنك
  

(: ٬، قالباس
يا إيلّ:  قال

رآه بكى٬، مث
٬، فلما ر
ما رآه بكى

يا رسو: حابه
بعث والذي :

وما على وجه
ب األمرحب

..........
وهييت نقلتها

قال: (قال ٬،
ما طلعت عل
وم القيامة٬، و
يف الدنيا واآل

 شفاعتك شف

 عن أبيه حمم
يب طالب

أنت و ٬،علي
اهللا٬، وعدوك 

أل ؛يف حيايت
.)٢( )ف باب

٬، عن ابن عب
رآه بكى٬، مث
X٬، فلما ر

قبلت فاطمة
فلم ٬،X ني

فقال له أصح
فقال ! ه

٬، و8ى اهللا
٬، وصاحيقيقش

           
  .٤٣٠ص
  .٦٥٢ص

......ألثري 
ت اليتاالرواي

Xعبد اهللا

حدة منهن م
يو  مين موقفاً

ب لوائي يف
يف كل غيبة٬،

  .)١( )و اهللا

فر بن حممد٬،
ه علي بن أيب

ع يا:  قال يل
ووليي ويل 

 كر لرساليت

ألف اب يفتح

٬،عيد بن جبري
Xما ر٬، فل

Xبل احلسني

٬، مث أقليسرى
املؤمنني ل أمري
٬، فاألمينجنبه 

ن تسر برؤيته
اخللق على م

وشإنه أخي

                     
ص: لشيخ الصدوق
ص: لشيخ الصدوق

مناظرات عرب األ
هذه ا أما

عن أيب ع
يسرين بالواح
أقرب الناس

وأنت صاحب
واملسلمني يف
وعدوي عدو

عن جعفو
٬، عن أبيهعلي

دخلت عليه
٬،وليك وليي

بعدي كاملنك
العلم٬، كل با

عن سعيو
X أقبل احلسن
اليمىن٬، مث أقب
على فخذه ال

٬، مث أقبليديه
أجلسه إىل ج
أو ما فيهم من

ألكروإياهم 
أيب طالب فإ

                     
لل -  الخصال -١
لل -  الخصال -٢

ي
أ
و
و
و

ع
د
و
ب
ا

أ
ا
ع
ي
أ
أ
و
أ

 



 ٤٤.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

موىل كل مسلم٬، وإمام كل مؤمن٬، وقائد كل تقي٬، وهو  وصاحب حوضي وشفاعيت٬، وهو
يته حيايت وبعد ممايت٬، حمبه حميب٬، ومبغضه مبغضي٬، وبوال وصيي وخليفيت على أهلي وأميت يف

 ألين ؛وبعداوته صارت املخالفة له منها ملعونة٬، وإين بكيت حني أقبل صارت أميت مرحومة٬،
به بعدي حىت إنه ليزال عن مقعدي٬، وقد جعله اهللا له بعدي٬، مث ال يزال  األمةذكرت غدر 

 ر%م%ض%انَ ش%ه7ر'﴿ يضرب على قرنه ضربة ختضب منها حليته يف أفضل الشهور به حىت األمر
  .)٢() )١(﴾و%الْفُر7قَانG الْه'د%ى مِّن% و%ب%يِّن%اتÇ لÆلنَّاسِ ه'دÅى الْقُر7آنُ فGيهG أُنزِلَ الµذGي%

من : قال رسول اهللا : (قال٬،  عن أبيه٬، عن آبائه٬، عن علي بن موسى الرضاو
ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلي بن أيب طالب٬، وليعاد  أحب أن يتمسك بديين٬،

وصيي وخليفيت على أميت يف حيايت وبعد وفايت٬، وهو إمام كل  وليوال وليه٬، فإنه ٬،عدوه
بعدي٬، قوله قويل٬، وأمره أمري٬، وfيه fيي٬، وتابعه تابعي٬، وناصره  مسلم وأمري كل مؤمن

القيامة٬، ومن  بعدي مل يرين ومل أره يوم من فارق علياً :٬X، مث قال وخاذله خاذيل ناصري٬،
 .)٣( )...  عليه اجلنة٬، وجعل مأواه النارحرم اهللا خالف علياً

ـ  واآلن على قاعدتك القائلة بأن  هل ما زلت مصراً :)قول احلق(أقول ملن يسمي نفسه ب
  !؟ل رسو إىلحياته بل حيتاج  وصي يف إىلال حيتاج  اإلمام أوالرسول 

 خمالف للقرآن والسنة وهو رد على اهللا تعاىل وعلى رسوله  اجتهادك أن نيفقد تب
ن أ وأرجو .اهللا تعاىل من ذلك إىلترجع عن خطأك وتتوب  أن وأرجو ٬، األئمةوعلى 
 قول الرسول  إىلتنتبه    .Xاملؤمنني  أمرييف حق  

  :ففيها

 ٬،وصيهنه أ Xاملؤمنني  ألمرييؤكد  النيب  أنفهي واضحة على  األوىلالرواية  أما
 .الوصية تنفذ بعد املوت أنالعرف واللغة  والثابت يف

                                                       
 .١٨٥: البقرة -١
 .١٧٥ص: للشيخ الصدوق -  األمالي -٢
  .٢٧ص: للشيخ الصدوق -  الدين وتمام النعمة آمال -٣



 ٤٥.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

فهي تعود على اخلليفة وليس على ) بعد كل غيبة( :قوله  األوىلما جاء يف الرواية  أما
وخليفيت  :مث قال ٬،لة بعد وصييباقي الروايات حيث ذكرت فاص أوضحتهوهذا ما  ٬،الوصي
يف حيايت ٬، وخليفيت على أميت فإنه وصيي( فالحظ ذلك ٬،وبعد وفايت يف حيايت وأميت هليأعلى 

  .ذلك وال تكن مغالط فهمأف) وبعد وفايت

EWאFא

يف  وخليفة ووزيراً كان وصياً  Xهارون إن: األولاملورد : قال( :قال الشيخ املياحي
 لَي7لَةً و%أَت7م%م7ن%اه%ا بِع%ش7رٍ فَت%مَّ مGيقَات' ر%بِّهGثَالَثGني%  و%و%اع%د7ن%ا م'وس%ى﴿: ٬، قال تعاىلXحياة موسى 

و%أَص7لGح7 و%الَ ت%تَّبِع7 س%بِيلَ  أَر7ب%عGني% لَي7لَةً و%قَالَ م'وس%ى َألخGيهG ه%ار'ونَ اخ7لُفْنِي فGي قَو7مGي
 .)١(﴾الْم'فِْسدGين%

ال نيب من نه أمين مبرتلة هارون من موسى إال  أنت( :Xلعلي    وقد قال الرسول
 إال اخلالفة والوصاية٬، والتشبيه ¤ارون ق�مل تب استثناء النبوة من بعد الرسول  فنعند ).بعدي

 كما كان هارون وصي يف حياة الرسول  X اًعلي نأيدل على  Xموسى  إىلبالنسبة 

  .Xيف حياة موسى  وصياً

قَالَ لَه'م7 ه%ار'ونُ و%لَقَد7 ﴿: ٬، قال تعاىلXوكان هارون واجب الطاعة عند غياب موسى 
Gنت'م بِهGن قَب7لُ ي%ا قَو7مِ إِنَّم%ا فُتGيع'وا أَم7رِي مGر%بَّكُم' الرَّح7م%ن' فَاتَّبِع'ونِي و%أَط µ٢(﴾و%إِن(.  

الرسول  إليهعندما يوكل  أو واجب الطاعة عند غياب الرسول  X علي فكذلك
  .معيناً أمراً 

  :أقول

  ......) اخلفين: (Xملوسى بقرينة قول موسى  هارون ليس وصياً إن  ١

نه خليفة الرسول من أهو واضح بقرينة من بعدي  X علي لإلمام وما قاله النيب   ٢
 .بعد استشهاد الرسول أيبعده 

                                                       
  .١٤٢: األعراف -١
  .٩٠: طه -٢



 ٤٦.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

ثبت أاخلالفة و أخرجتقرينة  فبأي ٬،الوصاية واخلالفة إالنه مل تبقى أتدعي  أنت  ٣
الثابت هو اخلالفة دون  إذن ٬،)عليهما السالم(ملوسى  هارون ليس وصياً نأقلنا  وقد ٬،الوصاية

 .انتهى) أسلفنا  الوصاية مبا

هارون  إن ... األمور أوضح إنكار إىللقد جركم العناد والتعصب  !سبحان اهللا  :أقول
 .والسنة واضح وقد دل عليه القرآن أمرهذا و Xوصي موسى 

 أمريقوم مقامه ويتوىل  كالمها مها من أليسمث ما هو الفرق بني خليفة النيب ووصي النيب٬، 
  ؟ من بعده األمة

عمر  أتباع إليهاالرسول ووصيه حماولة واهية وقد سبقكم  وحماولة تفريقكم بني معىن خليفة
 !ال تعين اخلالفة أrاوادعوا  ... واملال وما شابه ذلك األهلعلى  الوصاية أولوابكر حينما  وأبو

 أوضحتعاىل وخمالفة  تعدي حدود اهللا إىلختضعوا للدليل وال جيركم العناد  أن أرجو
  .األمور

يف حياته٬، وكذلك  للرسول  كان وصياً طالب أيبعلي بن  أن إثباتاملهم هو  واألمر
 .Xيف حياة موسى  Xالطاعة هلارون  كما ثبتت وجبت له الطاعة يف حياة الرسول 

.وهذا كاف يف نفي مدعاكم ونسف ومهكم

EWאFא

  :الثاينما ذكرت يف املورد  أما(: قال الشيخ املياحي

له منذ يوم  عن تنصيبه وصياً  الرسول أعلن Xطالب  أيبعلي بن  إن: املورد الثاين
طالب  أليبخرجوا من االجتماع قالوا  عندما اًقريش إن٬، حىت الدار يف بداية دعوة الرسول 

X وتطيع تسمع البنك أنحممد  أمركلقد ( :باستهزاء.(  

نه وصيه أكما  يف حياته وصي للرسول  Xفدل هذا التنصيب على أن أمري املؤمنني 
  .بعد وفاته



 ٤٧.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

 ٬،وصيه يف حياته ومماته  علياً أنعلى  ليك بعض الروايات اليت نص فيها الرسول إو
  :يوص إىلحيتاج  احلي ال أنمن  إليهومنها يتبني خطأ ووهم ما ذهبت 

حدثين : قال ٬،العباس بن علي بن أيب طالب موسى بن حممد بن إمساعيل بن عبيد اهللا بن عن
 إىل النيب  أسلم يوماً أم جاءت(: قالوا ٬، عن آبائه ٬،٬، عن أبيهجعفر بن زيد بن موسى

والساعة  خرج يف بعض احلوائج :٬، فقالت٬، فسألتها عن رسول اهللا سلمه أم وهو يف مرتل
إين  ٬،بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا :٬، فقالت أم أسلمحىت جاء  سلمه أم٬، فانتظرته عند جييء

وصي يف حياته ووصي بعد موته٬،  ٬، فموسى كان لهقد قرأت الكتب وعلمت كل نيب ووصي
وصيي يف حيايت وبعد  ٬،أسلم أم يا: قال هلا٬، فمن وصيك يا رسول اهللا ؟ فوكذلك عيسى

٬، مث ضرب بيده إىل حصاة فهو وصيي من فعل فعلي هذا ٬،يا أم أسلم: هلا ٬، مث قالممايت واحد
من فعل : ٬، مث قالعجنها٬، مث طبعها خبامته ٬، مثصبعه فجعلها شبه الدقيقإففركها ب األرضمن 

 ٬X، فأتيت أمري املؤمنني فخرجت من عنده .فعلي هذا فهو وصيي يف حيايت وبعد ممايت
مث ضرب بيده إىل  ٬،أسلم أمنعم يا : ؟ قال رسول  أنت وصي وأميبأيب أنت : فقلت

  . )١( )...فجعلها كهيئة الدقيق٬، مث عجنها وختمها خبامته حصاة ففركها

  :وفيه

السيد  أنمع مالحظة  ٬،راجع رجال اخلوئي لتعلم ذلك ٬،هذه الرواية ضعيفة سنداً إن  ١
وقد ذكر يف  )السالم عليهما(طالب  أيبنه ال توجد ذرية للعباس بن علي بن أثبت أالصدر 

 .سندها عبيد اهللا بن العباس

متسكتم  أنمبا  أوصيكم( :بعد املوت قول النيب  الوصاية تكون نأوالدليل على   ٢
الوصاية  أن إىلفبقرينة بعدي يشري  ٬،)بييت أهلكتاب اهللا وعتريت  ٬،أبداً ±ما لن تظلوا بعدي

 .ولكن العمل ¤ا بعد املوت تكون قبل املوت

لصاحبك خارج  إثباتهوما تريد ة قضية خارجي إىلتشري  فإrاولو سلمنا بصحة الرواية   ٣
  .انتهى. )عن ذلك

                                                       
  .٣٥٥ص ١ج: للشيخ الكليني - الكافي -١



 ٤٨.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

  :أقول

موافقة  ألrا ؛يف صحتها حد روا�ا ضعف٬، فهو غري مضرأالرواية حىت لو كان يف   ١
عدة روايات تثبت املضمون  موافقة للسنة الصحيحة وقد نقلت إrان ترتلنا نقول إو ٬،نآللقر

 حياة الر سول يف  X املؤمنني ألمريالذي هو حمل النقاش٬، و¤ذا يكون معىن الوصية 
بوجوب العمل   األئمةوعن   وال ميكن التشكيك فيه٬، وقد روي عن الرسول ثابت

  .رواته ونقلته ن والسنة بغض النظر عنآباحلديث الذي يوافق القر

...  العامة وعدم موافقته للتقية أبناءمنها خمالفته لعقائد  ٬،تعضد احلديث أخرىوهناك قرائن 
  .الشريف حماولة فاشلة جداً رجال السند للتشكيك باحلديث إىلفمحاولة اللجوء 

 :بعد املوت قول النيب  الوصاية تكون نأوالدليل على    ٢( :قولك وأما  ٢
فبقرينة  ٬،)بييت أهلكتاب اهللا وعتريت  ٬،أبداً متسكتم ±ما لن تظلوا بعدي أنمبا  أوصيكم(

 .)ولكن العمل ¤ا بعد املوت الوصاية تكون قبل املوت أن إىلبعدي يشري 

عن  أنتفاحلديث الشريف الذي نقلته  وهن من بيت العنكبوت٬،أدليلك هذا  إن: أقول
اليت  واألحاديث٬، وفاة الرسول  البيت من بعد أهلوجوب طاعة  إىلناظر  الرسول 

وله الطاعة يف غياب الرسول  حياة الرسول  يف Xاملؤمنني  أمريوصاية  إىلذكر�ا ناظرة 
  .أمره أو 

قول (يف ردي على  ضحتهأوبل اجلمع بينها واضح وجلي وقد  ٬،الروايات فال تعارض بني
 استقالالً جب الطاعة يف زمن الرسول وا X اًن عليأبأننا ال نعين ب :وقلت ....)احلق 
  . وأمرهعن الرسول  بل نيابة

٬، وهو ما زعمتم حياة الرسول وواجب الطاعة يف كان وصياً Xاملؤمنني  أمري أنوينتج 
  .خالفه

  ! املسائل الواضحة وال ينقضي عجيب من جهلكم ¤ذه أتعجبين إو



 ٤٩.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

 إثباتهوما تريد  ٬،قضية خارجية إىلتشري  فإrا ولو سلمنا بصحة الرواية( :قولك وأما  ٣
 ).لصاحبك خارج عن ذلك

وصي بل  إىلنتم قلتم بأن احلي ال حيتاج أخارجية ؟؟  أوقضية حقيقية  أي عجيب: أقول
  .لكم عكس ذلك وبالربهان الواضح أثبتناوحنن ...  نائب إىلحيتاج 

  !!احلقيقية ؟؟ أمالقضية اخلارجية  هل قولكم هذا على حنو

 أشكلت٬، والرواية اليت  واألئمة األنبياءيف  أجراهاهذا سنة من سنن اهللا تعاىل  نإمث 
٬، رأت الكتب وعلمت كل نيب ووصيإين قد ق: (سلمأ أمبدليل قول  ٬،عليها تثبت عكس قولك

من وصيك يا رسول اهللا؟ ٬، فموته٬، وكذلك عيسى ه وصي يف حياته ووصي بعدفموسى كان ل
نه على أهل يدل هذا الكالم على  ٬،)وبعد ممايت واحد أسلم وصيي يف حيايت أميا : فقال هلا

  ؟؟؟ احلقيقية أمحنو القضية اخلارجية 

مصداقها  أوضحبل ...  سلم ومل يعترض عليهاأم أل قرها الرسول أفهو سنة عامة وقد 
  .Xبالنسبة له 

 .حياته كان له وصي يف إمامفكل   األئمةوقد جرت يف 

EWאFא

  :الشيخ املياحي إىل

نه أ Xاملؤمنني  ألمرييؤكد  النيب  أنفهي واضحة على  األوىلالرواية  أما( :قولك
 .الوصية تنفذ بعد املوت أنالعرف واللغة  والثابت يف ٬،وصيه

فهي تعود على اخلليفة وليس على ) بعد كل غيبة( :قوله  األوىلما جاء يف الرواية  أما
وخليفيت  :مث قال ٬،لة بعد وصييباقي الروايات حيث ذكرت فاص أوضحتهوهذا ما  ٬،الوصي
يف حيايت ٬، وخليفيت على أميت فإنه وصيي( فالحظ ذلك ٬،وبعد وفايت يف حيايت وأميت هليأعلى 

  .)ذلك وال تكن مغالط فهمأف) وبعد وفايت
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: قول الرسول  اليت فيها األوىلمن الرواية   الشيخ املياحي  أي   دصهو يق: أقول
 .)ةواملال واملسلمني يف كل غيب األهلأنت وصيي ووارثي وخليفيت يف (

الوصاية انتقال  حنن ال نقصد من!! احليل ؟؟ أعيتكمملاذا حتاولون تغيري املوضوع حني   ١
 إال¤ذا املعىن ال تنتقل  الوصاية أنفمن البديهي  ٬،Xعلي  اإلمام إىل الزعامة من الرسول 

 إىلن احلي ال حيتاج أقولكم ب إبطالنريد  أننانبهنا وكررنا على  وإمنا .بعد وفاة الرسول 
بالوصاية يف  ل قد نص عليه الرسو X علياً أنلكم  فأثبتنا...  نائب إىلوصي بل حيتاج 

وصي  Xاملؤمنني  أمري أنفثبت ...  غيابه بطاعته عند أمرحياته يف عدة نصوص٬، وقد 
  .فثبت بطالن قولكم. الرسول  ومأمور بطاعته وكل ذلك يف حياة للرسول 

على اخلليفة فهي تعود ) بعد كل غيبة( :قوله  األوىلما جاء يف الرواية  أما( :قولك أما
 :مث قال ٬،لة بعد وصييباقي الروايات حيث ذكرت فاص أوضحتهوهذا ما  ٬،وليس على الوصي

٬، وخليفيت على أميت فإنه وصيي( فالحظ ذلك ٬،وبعد وفايت يف حيايت وأميت هليأوخليفيت على 
 ).ذلك وال تكن مغالط فهمأف) يف حيايت وبعد وفايت

  !!! الدهر عجباً أراكوتعجب ولو عشت  امسع....  سبحان اهللا: أقول

...  من الروايات اىل غريها. .. وبعد ممايت واحد يقول وصيي يف حيايت الرسول 
 يف غيبة الرسول إنوالشيخ املياحي يقول  ....  خليفة وليس وصياً Xيكون علي  

يغيب الرسول  أنولكن مبجرد  يف حال وجوده وصي الرسول  Xعلي  ٬،سبحان اهللا
 !؟ ملاذا...  Xاملؤمنني  أمريينسلب هذا العنوان من  

عجيب  ... غاب الرسول يكون وصيه مكانه إذاالعكس هو الصحيح ؟؟؟ حيث  أليس
  !؟ يف حياة الرسول Xعلي  اإلمامعلى نفي عنوان الوصاية عن  اإلصرارملاذا كل هذا 

محد احلسن أن السيد أل بل...  Xاملؤمنني  بأمري اًليس متعلق اإلصرارنعم سبب هذا 
لتأويل  يبذلون كل ما بوسعهم فالصرخية....  يف حياته Xاملهدي  اإلماموصي  نهإيقول 

حقه الذي نص عليه الرسول  Xاملؤمنني  أمريولو بسلب  ٬،األمرهذا  إمكانكل رواية تثبت 
  !!!الطريقة  عن بغض النظر.... احلسن  محدألسيد اعلى  اإلشكالهو  املهم .... حممد 
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 املهالك والرد على اهللا تعاىل ورسوله  إىلالذي يؤدي  األعمىنعم هذا هو التعصب 
 .حقوقهم البيت  أهلوغصب 

 هو استدالل الشيخ املياحي...  وشر البلية ما يضحك...  ومن الغريب املضحك

 !!!بالفارزة

وما هو دليلك !!! ؟؟؟ Xاملؤمنني  أمري أم هل هذه الفارزة وضعها الرسول  ٬،سبحان اهللا
  !!!؟؟؟ ةالفارزة مل توضع متأخر أنعلى 

واهية  أدلةهكذا  إىلحىت جلئتم . .. القحط االستداليل أصابكمالظاهر  ...سبحان اهللا 
  !!! ومضحكة

خليفة وليس  X؟ وملاذا يكون علي  ووصية مث ما هو الفارق بني خليفة الرسول 
  !ن راجعو إليه وإناهللا  إنا ؟ السببما هو . .. يف غيبة الرسول  وصياً

وقد ) .... :ت اليت نقلتها وهياهذه الرواي أما( :كالمك ةنك يا مياحي قلت يف بدايإمث 
 تأويلك هلن بوجود الفارزة إن أمتأوهلن٬،  وأثالثة مل تعلق عليهن  علقت على واحدة وتركت

 !؟ فقط

  :لوصاية يف زمن الرسول با X نقل للقراء ما ورد يف الروايات من النص على عليأو

٬، يف حيايت وبعد مويت٬، وليك وليي وأميت أنت وصيي وخليفيت على أهلي ٬،ا عليي(
 ).اهللا ٬، وعدوك عدوي٬، وعدوي عدوووليي ويل اهللا

حمبه حميب٬، ومبغضه  هو وصيي وخليفيت على أهلي وأميت يف حيايت وبعد ممايت٬،و(
  .)مبغضي٬، وبواليته

ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلي بن أيب طالب٬،  بديين٬،ن أحب أن يتمسك م(
  ).وصيي٬، وخليفيت على أميت يف حيايت وبعد وفايت وليعاد عدوه وليوال وليه٬، فإنه

WEאFא
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عك هنا سلمنا م هذا لو ٬،اإلمام ولليسهل لكل نيب وصي ٬، السؤال للرسول  :أوالً
  .العقيلي استدالل شيخكم إىل رجعا ٬،املوضوعحسب قولكم اختلف 

 ٬،وصي يف حياته يكون هلو أنال خيالف السنة البد  واإلمامتقول هذه سنة  ٬،..... يا :ثانياً
 أنتن أل ؛الكربى املهدي يف عصر الغيبة الصغرى والغيبة اإلماممن وصي  ٬،.... لك يال فأقو

  .صاحبكم أتىحىت  لسنةاخالف  الفترةيف هذه  اإلمامفهل  ٬،تقول يف حياته ومماته

WEאFא

ـهمم( ـ ـ ـ ـ ـ اـ ـان ـك ـ ـ تــ ـ ـالنت ـ ـ يجةــ ـ ـ ـ  وةــدع
ـوصاية ـ ـ ـ ـ ـ ال ـاطل ـ ـ ـعدم ـةـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ ـ ـ  ودوج

ـ ـ ـ ـ ـلالدلي   .)ـ

 EWאFא

  :مهدي البديري إىل أقول

بعد عصر النبوة٬،  من  األئمةمل ختتلف هذه السنة يف الواقع اخلارجي يف سرية : أوالً
بديهي ملن  أمروهذا  اخلاصة٬، أوالعامة  أمامكان له وصي يف حياته منصوص عليه  إمامفكل 

  .البيت  أهليعرف سرية 

 اإلمامالكالم على هواك٬، القصد من وجود الوصي يف حياة  ال تلوي أن أرجو: ثانياً
تسلمه  آخريف  أو لإلمامةكانت٬، فسواء كان من بداية تسلمه  فترة أيبق هو وجوده يف االس

  .لإلمامة

 اإلماممث بعد فترة ولد له ...  مل يكن عنده ولد اإلمامةعندما استلم  X الرضا فاإلمام
مخس سنني من  آخر٬، واحلسن العسكري يف Xاجلواد  اإلمام٬، وكذلك حال Xاجلواد 
  .Xاملهدي  اإلمامالشريف ولد له  عمره
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 ٬،حياته آخرهو وجوده يف ) السابق اإلمام وهو(فالقصد من وجود الوصي يف حياة املوصي 
rاية عمره٬، فقد يكون  إىل لإلمامةاملوصي  تسلم أولمن  يكون الوصي موجوداً أنوال يشترط 

 أنعلم أ أناعليه٬، ولكن  اإلشكالوال ينبغي  شد الوضوحأواضح  أمروقد ال يكون٬، وهذا 
  ! ال تنفعه وال تضره الغريق رمبا يتمىن التمسك ولو بقشة وهي

EWאFא

 :القشعمي إىل

كل  وأفحمتìعجزمت عن رد الدليل  أنفبعد ! عندك يا قشعمي ؟ هل هذا كل ما
 :تأيت وتقول..... ا الدفاع عنهاتستطيعو ومل إشكاالتكم

ـمه( ـ ـ ـ ـ ـت ـام ـ ـ ـ ـان ـ ـ ك ـيجةالنت ـ ـ ـ ـوة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دع
ـ ـ ـ ـ ـوصايةال ـاط ـ ـ ـةلـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود  عدمل ـ ـ ـ ـ ـ  وج
ـ ـ ـ ـلالدلي ـ ـ  !!!!! )ـ

مهما كانت  فأنت...  ومعاندة الدليل األعمىوهل يدل كالمك هذا على غري التعصب 
محد أنتم مصرون على تكذيب السيد أف ... باحلجة والربهان أفحمناكمحىت لو  أيالنتيجة 
  !!!! احلسن

فَم%ا ن%ح7ن'  و%قَالُواْ م%ه7م%ا ت%أْتGن%ا بِهG مGن آي%ةÇ لÆت%س7ح%ر%ن%ا بِه%ا﴿: الكافرين قال تعاىل حكاية عن قول
  .)١(﴾لَك% بِم'ؤ7مGنِني%

  .وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ٬،راجعون إليه وإناهللا  إنا

 WEאFא

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

                                                       
  .١٣٢: األعراف  -١
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واللعنة الدائمة على أعدائهم ٬، الطاهرين ل بيته الطيبنيآالصالة والسالم على سيدنا حممد وو
  .حممد لآ قيام يوم الدين وعجل فرج قائم إىل

  ....إىل األخ 

ن آلامع األسف أنك إىل  ٬،املغالطة نك مغالط وليس مهك سوىأثبت لك بالدليل أسوف 
وتتهرب من مناقشة املوضوع  ٬،)رواية الوصية عند االحتضار( وهو ٬،مل تناقش موضوعنا

متيز بني العقائد والفقه  نك الأ علماً ٬،نك تناقش يف املوضوعأوتتشعب يف إيهام القارئ 
  .ليك الدليل يا صاحيبإو ٬،والتفسري

  وركز؟ نظر جيداًأالفقه اإلسالمي    الفقه اإلسالمي    الفقه اإلسالمي  نا قلت الوصية يفأ

القسم األول وهي الوصية  :تنقسم إىل قسمني) الفقه اإلسالمي(الوصية يف  إن: أقول
وصية رسول اهللا (ن نضع حديث أوحنن عندما نريد  ٬،والقسم األخر الوصية العهدية ٬،التمليكية

إذ قال  ٬،)....محد أ(وهذا ما يقوله معصومكم  ٬،نضعها من ضمن الوصية العهدية  
 ٬،)الوصايا واملواريث( ن نذكر قول الشيخ األنصاري يف كتابهأس أوال ب ٬،)هو الوصية العهد(و

 ٬،)٢٤ص(بشهادة مسلمني عادلني إال تثبت  الوصية العهدية وهي الوصايا بالوالية ال :يقول
 اخلوئيالطوسي إىل رياجع أي كتاب من الشيخ املفيد والكايف والصدوق وأراد املزيد فل ومن

 ال يسري :فنقول ٬،ن الوصية عند االحتضار من األمور الفقهيةأمجعوا على أفهم  ٬،وغريهم

ن أ¤م و عترفأنا ال أن تقول أما إ ٬،ومن بعده يأيت الوصي مفعول الوصية إال إذا توىف املوصي
 هم األعلم ن تقولأ؟ وإما  علم منهمأعترف ¤م ولكين أنا أن تقول أوإما  ٬،استدالهلم خطأ

  خطأ ؟ انأو

 ؟؟؟ االحتضار فرببك هل األمور اليت ذكر�ا هي أمور فقهية وعند

من  ليك هيإ؟؟؟ و اتفقت معك عليها فهل تنازلت عنها انأوأنت وضعت ضابطة و
  :وهي ٬،كالمك يف املورد الثالث
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خيتم  حياته مث أثناءيف حياته وبعد مماته ينص عليه وميهد له  اًوصي وإماملكل نيب  أنخيفى  ال
ساعات  آخر يف رأيهقد غري  اإلمام أوالرسول  أنذلك بوصية عند املوت٬، لكي ال يدعي مدع 

  .من حياته وغريها من احلكم

 X  ولنطبق كالمك على اإلمام املهدي ٬،تفق معك يا صاحيب يف هذا الكالمأ انأو :أقول
صرح اإلمام إن  هل. اجلواب كال ؟ محد احلسن عائش مع اإلمام يف حياتهأهل كان : ونقول
هل . اجلواب كال ؟ هل نص اإلمام إن له ممهد قبل الظهور .اجلواب كال ؟ محد احلسنأوصيه 

 .اجلواب كال ؟ مات اإلمام املهدي

متت إىل الوصية عند  إالاملوضوع ورحت تبحث عن أشياء  فأنت يا صاحيب مل تناقش أصل
  ؟؟؟؟ مغالط فهل فهمت ملاذا أنت ٬،االحتضار

: ما قولكأ ٬،هذا فسوف أجيبك ن كان بعيد كل البعد عن موضوعنا ومعإكتبته وما ما أ
املبتدعة وخترجه عن سرية أجداده  بقاعدتك X ن ختص اإلمام املهديأما هو دليلك على 

  !!!؟؟؟ املعصومني 

  !!!؟؟ Xيف حياة موسى  وصياً X أمل يكن هارون

 !!!؟؟  وصياً يف حياة الرسول  Xأمل يكن اإلمام علي 

  !!!؟؟ Xوصياً يف حياة اإلمام علي  Xأمل يكن احلسن 

 !!!؟؟ Xوصياً يف حياة اإلمام احلسني  Xالعابدين  أمل يكن زين

 إىلنه ال حيتاج أمن ذلك وتقول  Xفلماذا خترج اإلمام املهدي  ٬، األئمةوهكذا كل 
  !؟ نائب ورسول إىلوصي بل حيتاج 

على  ن متضيه رغماًأ استنبط هذا احلكم وتريد؟ أم عقلك الذي ك على ذلك ما هي حجت
 !؟ البيت  أهلالشرعية وسرية  األدلة
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 ٬،فرببكم هل هذا موضوعنا يف الوصية عند االحتضار ....انظروا إىل استدالل األخ  :أقول
وإنكار الناس له  الفة لباقي األئمة لغيبته وطول عمرهخم Xهذا أقول سرية اإلمام املهدي  ومع

 .شبهة ليستبنيوظهوره يف 

هل جيوز قبل ظهور الرسول أو  ٬،األئمة أو الرسل استدل مبن شئت من :.....أقول لك يا 
فلم يثبت لدينا  ٬،وصي اإلمام واإلمام سوف يظهر قريباً ناأن يظهر وصي اإلمام ويقول أاإلمام 

ألنك قلت ملاذا  ؛هذا الرأي من األئمة املعصومني فهل لديك دليل على ٬،دليل مثل هذا
  .املعصومني أخرجت اإلمام عن سرية أجداده

حياة اإلمام غري  يكون اإلمام حباجة إىل وصي ولكن الوصي يف: فإن قلت: ما قولكأ
  .واجب الطاعة

أما إذا كانت الطاعة بأمر  ٬،Xاملهدي  نعم ال تكون له الطاعة املستقلة عن اإلمام: أقول
حجة  Xعلى الناس٬، كما كان هارون  فهي واجبة ويكون الوصي حجة Xاإلمام املهدي 

لناس عندما يغيب حجة على ا X وكما كان اإلمام علي ٬،Xعلى الناس يف غيبة موسى 
  .معيناً أو عندما يوكل إليه أمراً الرسول 

معك على  تفقأ انأو ٬،)وعلى عيين وعلى راسي(صحيح  كالمك ...أقول عزيزي  :أقول
السيد  أما الناس٬، أمام األئمةأو  األنبياءبأن هؤالء قد نص عليهم : فإن قلت: ما قولك٬، أذلك
 .الناس أمام Xاملهدي  اإلماممحد احلسن فلم ينص عليه أ

 :أقول

املعلوم  ٬، ومنوالرسل به  األنبياءاحتج على اليهود والنصارى بوصايا  الرسول   ١
 X من عيسى أومل يسمعوا من موسى  الرسول اليهود والنصارى الذين يف عصر  أن

يكن  بذلك إذا مل بامسه وصفته٬، فكيف حيتج عليهم الرسول  عندما نص على الرسول 
  !؟)وحاشاه(بدليل مردود وغري صحيح  وهل حيتج الرسول  ٬، على زعمك    حجة 
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٬، فهل حنن  األئمة به وبوصايا سيحتج بوصية الرسول  Xاملهدي  اإلمام  ٢
 املهدي باإلمام واألئمة  الرسول  أوصىيف هذا العصر كنا حاضرين عندما  اآلن
X املهدي  اإلمام؟؟ فكيف حيتجX على زعمك     حبدليل مردود وغري صحي  

  !؟) وحاشاه(

نه ابن احلسن أحىت نقطع على  Xاملهدي  اإلماممل حنظر والدة  نناأفمن املعلوم 
قام  فإذا...  نه نص عليهأ Xالعسكري  ومل نسمع مباشرة من احلسن ٬،Xالعسكري 

الذي نص عليه الرسول  احلسن العسكري نه هو نفسه ابنأكيف نعرف  Xاملهدي  اإلمام
  ؟  واألئمة حممد 

ن امللتوي عليه من أهل أو ٬،على وجوب طاعته  األئمةنص   اليماين املوعود قد  ٣
فهل حيتج بدليل ناقص   األئمة هاليماين الذي نص علي أنا النار٬، فإذا ظهر وقال لكم

  !وحاشاه ؟   على زعمك   ومردود 

وصية (بالوصية  عليكمحيتج  Xمحد احلسن وصي اإلمام املهدي أوها هو اليماين السيد 
نفسك الذي نص عليه  نك أنتإمن يقول : نتم تقولون لهأواليت هي بامسه٬، و) رسول اهللا 
  !مباشرة   نسمعها من الرسول نا ملأل ؛علينا فالوصية ليست حجة  الرسول

ن أل ؛ملاذا ٬،وال حتتاج إىل شهود نك ادعيتأن نصدقك أنت الوصي جمرد أهل تريد : أقول
  .اخل...  احتج ومل تراه الناس رسول اهللا 

 ٬،نك على حقإشيء لنقل صحيح وموجود يف الكتب فنك تدعي أهل جمرد : أسالك
نا قائد جيوش اإلمام أو اليماين املوعود وأقسمت أنا وقلت أ جاء ناظم العقيلي أو لو )مثال(

 نأمل تقسموا هل يدل  نتمأأليس قسم الرباءة من أدلتكم ؟؟ و ٬،الرباءة على إين اليماين قسم
ألين موجود يف الكتب ووجود توصية من األئمة  ؛ين صاحب حقإ؟؟؟ و احتجاجي صحيح

  !!! باليماين

 ٬،)واملواريث الوصايا( انتبه أرجوك إىل قول الشيخ األنصاري يف كتابه ٬،يا موالي يا عزيزي
 ).٢٤ص( عادلني بشهادة مسلمني إالتثبت  وهي الوصايا بالوالية ال الوصية العهدية :يقول
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  .ن موضوعك أجنيب عن موضوعنا وهو الوصية عند االحتضارإأرجوك ف

ولكن X  سفري اإلمام املهدينك تقر بإمكان وجوب الطاعة لنائب أو إمث  :ما قولأ
  .Xن تكون الطاعة للوصي يف حياة اإلمام املهدي أتنكر 

ن تكون أوإمنا تنكر  ٬،Xمفروغ منها لشخص يف حياة اإلمام املهدي  إذن فالطاعة
  .للوصي الطاعة

من بعده٬،  نه استلم الوصيةأقد مات و Xن اإلمام املهدي أمحد احلسن مل يدع أوالسيد 
املهدي روحي  نه حجة منصب من قبل اإلمامإنه حجة مستقلة على الناس٬، بل قال أومل يدع 

  .باألمر علناً وعدم قيامه Xإذا الحظنا غيبة اإلمام املهدي  له الفداء٬، وخصوصاً

كان األمر من اإلمام  نا أقول ال جتب طاعة الوصي يف حياة املوصي إال إذاأ ٬،نعم: أقول
فالطاعة مفروغ منها  ٬،لكن من أين أتيت بالقول إين قلتو ٬،بوجوب إتباع الشخص الفالين
 .لشخص يف حياة اإلمام املهدي

 .حجة منصب من قبل اإلمام املهدي نهإمحد احلسن قال أ :ما قولكأ

اإلمام ؟ إذا مل يكن لديك دليل فيكون كالمك  أين قال اإلمام ذلك أين الدليل أين :أقول
 .بال فائدة بل ال يسوى شيء

فيوجد  نك تراجعت عن قولكإأم  ٬،بالبحث الثاين ءإبداهيا  :....اخلتام أقول لألخ  ويف
تعارض  وهذا الرد على ٬،ناظم يتحدىرى يف الوصية وهي تتمة الوصية ولدي مقاالت أخ
لنناقش  هيا يا أخي ٬،الوصية يف املنام وهذا ٬،فهل هي حجة ٬،هذه رؤييتو ٬،الوصية مع الرجعة

  .تلف وتدور بأمور خارجة عن املوضوعهذه املقاالت وال تبقى 

 .....انتظر شيخكم  :وما كتبه يف مقاله مع احترامي لك أقول .....األخ  ما ما خيصأ
ين سوف إف ......وإذا مل يرد  ٬،الثاين مثل ما وعد وترى الرد الشايف إن شاء اهللا ليبدأ بالبحث

  .عليك فاصرب واغتنم أرد
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وعجل ٬، ل بيته الطاهرينآو والصالة والسالم على سيدنا حممد ٬،واحلمد هللا رب العاملني
  .ل حممدآفرج قائم 

EWאFא

  م اهللا الرمحن الرحيمبس

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةله آوالصالة والسالم على حممد و ٬،ملنياحلمد هللا رب العا

 :يف نقاط الرد ):قول احلق( إىل

  :األوىلالنقطة 

مع األسف أنك  ٬،املغالطةمغالط وليس مهك سوى  نكأثبت لك بالدليل أسوف ( :قولك
وتتهرب من مناقشة املوضوع ) الوصية عند االحتضار رواية(  تناقش موضوعنا وهواآلن ملإىل 

نك ال متيز بني العقائد والفقه إ علماً ٬،يف املوضوع نك تناقشأوتتشعب يف إيهام القارئ 
 .)ليك الدليل يا صاحيبإو ٬،والتفسري

رسول  إىلاحلي حيتاج  وإمناوصي  إىلقد رددت على زعمك بأن احلي ال حيتاج  أنا: أقول
 Xاملهدي  اإلمام وكذلك رددت على زعمك بأن. .. ك وتومهكأثبت خطأو...  نائب أو
 ثبت ركاكة زعمك وكذلك...  نائب أورسول  إىلوصي يف حياته بل حيتاج  إىلحيتاج  ال
الطاعة يف حياة  يكون واجب أنن الوصي ال ميكن أوكذلك رددت على قولك ب...  هذا

 .وبان ومهك يف ذلك...  املوصي

لى ع أشكرك وأناالدفاع عنها وترتلت عن التمسك ¤ا  فهذه املطالب الثالثة مل تستطع
  .ذلك

) الزلزلة( األخ إليهفقد سبقين  ٬،)الوصية عند االحتضار(الثاين من الرد  مسألة اجلزء وأما
 .نتظر ردك عليهأكتفي به وأف ا٬ً،وشافي اًرده كافي أرىين إو

  :الثانية النقطة
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نظر أالفقه اإلسالمي    الفقه اإلسالمي    الفقه اإلسالمي  نا قلت الوصية يفأ( :قولك
  وركز؟ جيداً

القسم األول وهي الوصية  :تنقسم إىل قسمني) الفقه اإلسالمي(الوصية يف  إن: أقول
وصية رسول اهللا (ن نضع حديث أوحنن عندما نريد  ٬،والقسم األخر الوصية العهدية ٬،التمليكية

إذ قال  ٬،)....محد أ(وهذا ما يقوله معصومكم  ٬،نضعها من ضمن الوصية العهدية  
 ٬،)املواريثالوصايا و( ن نذكر قول الشيخ األنصاري يف كتابهأس أوال ب ٬،)هو الوصية العهد(و

 ٬،)٢٤ص(بشهادة مسلمني عادلني إال تثبت  الوصية العهدية وهي الوصايا بالوالية ال :يقول
 الطوسي إىل اخلوئيرياجع أي كتاب من الشيخ املفيد والكايف والصدوق وأراد املزيد فل ومن

 ال يسري :فنقول ٬،ن الوصية عند االحتضار من األمور الفقهيةأمجعوا على أفهم  ٬،وغريهم

ن أ¤م و عترفأنا ال أن تقول أما إ ٬،ومن بعده يأيت الوصي مفعول الوصية إال إذا توىف املوصي
هم األعلم  ن تقولأ؟ وإما  علم منهمأعترف ¤م ولكين أنا أن تقول أوإما  ٬،استدالهلم خطأ

  خطأ ؟ انأو

 .)؟؟؟ االحتضار فرببك هل األمور اليت ذكر�ا هي أمور فقهية وعند

سلمان  :وهم ٬،نفر من خرية الصحابة شهد عليها ثالثةأقد  وصية رسول اهللا  إن: أقول
ال  فرسول اهللا ...  إثبات إىل وهذا ال حيتاج...  ذر الغفاري وأبو ٬،واملقداد ٬،احملمدي
 .تعليم إىلحيتاج 

محد احلسن قد أن السيد أنه توىف وإفنحن مل نقل  Xاملهدي  اإلماممسألة وصية  وأما
يف حياته وبعد مماته  Xاملهدي  اإلمامنه وصي إبل قلنا ...  بعده من واإلمامةاستلم الوصية 

 نفيه أردتفهذا ما ... احلياة  أثناء ماإو...  واضح أمربعد الوفاة فهذا  ماإف ٬،)روحي فداه(
 أوصياءكلهم هلم   واألئمة فاألنبياء...  لك وهم وخطأ زعمك أثبتناوحنن  إمكانه وعدم

تبقى حجة  النص على الوصي لكي ال ا وصية املوت اليت يؤكدون ¤ايوصو أنقبل مما�م وقبل 
 .مشكك أوحملتج 
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 أمرفهذا  ٬،Xاملهدي  اإلمام حول وصيةوليس  والكالم هو حول وصية رسول اهللا 
  ...عدم تغيري املوضوع  فأرجو ... عند وفاته تطرقنا لوصية رسول اهللا  ٬، بلمل نتطرق له

على  تونص ٬،واثين عشر مهدياً إماماًنصت على اثين عشر  وصية الرسول  إن: ونقول
 ... Xاملهدي  اإلمامذرية  املهديني من أولعشر وكذلك على اسم  أالثين األئمة أمساء

الرضا  اإلمامل وبدليل ق وزوراً كذباً يدعيها أناليت يف الوصية ال ميكن ألحد  األمساءوهذه 
جعلوا وصية الرسول   األئمة أنوبدليل  ٬،   والذي مل تعلق عليه    الذي نقلته لك سابقاً

٬، فلو كانت هذه العالمة كانت بامسه إذااملدعي  العالمات والدالئل على صدق أهممن  
بل  ٬،نتفى كوrا عالمةاليدعيها غري صاحبها  أناملمكن  حد ومنأيدعيها أي  أنمن املمكن 

ثنا عشر اال األئمة أمساء أنوبدليل ...  واختالفهم والعياذ باهللا ستكون هي سبب ضالل الناس
حد أبا تأتو أن وأحتدى ٬،نه مذكور يف وصية الرسول أغريهم الوصاية و حدأكلهم مل يدع 

هذه ...  ن الوصية تنص على امسهأو نه مذكور يف وصية الرسول أيدعي  أننه حاول أ
 أصحا¤ايدعيها غري  أن ألحداملذكورة يف الوصية ال ميكن  األمساء أنتدل على  وغريها األدلة

  .وهذا لطف وحفظ من اهللا تعاىل...  احلقيقيني

 محد املذكور يف وصية رسول اهللا أنه هو أالذي ادعى  محد احلسن هو الوحيدأوالسيد 
الذي نص عليه  Xاملهدي  اإلمامفهو وصي  إذن.. . X املهدي اإلمامنه من ذرية أو

 ... الوصية على امسه يف الرسول 

  :النقطة الثالثة

 ليك هيإ؟؟؟ و اتفقت معك عليها فهل تنازلت عنها انأوأنت وضعت ضابطة و( :قولك

  :وهي ٬،من كالمك يف املورد الثالث

خيتم  حياته مث أثناءيف حياته وبعد مماته ينص عليه وميهد له  اًوصي وإماملكل نيب  أنخيفى  ال
ساعات  آخر يف رأيهقد غري  اإلمام أوالرسول  أن وصية عند املوت٬، لكي ال يدعي مدعذلك ب

  .من حياته وغريها من احلكم
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 X  ولنطبق كالمك على اإلمام املهدي ٬،تفق معك يا صاحيب يف هذا الكالمأ انأو :أقول
صرح اإلمام إن  هل. اجلواب كال ؟ محد احلسن عائش مع اإلمام يف حياتهأهل كان : ونقول
هل . اجلواب كال ؟ هل نص اإلمام إن له ممهد قبل الظهور .اجلواب كال ؟ محد احلسنأوصيه 

 .اجلواب كال ؟ مات اإلمام املهدي

متت إىل الوصية عند  إالاملوضوع ورحت تبحث عن أشياء  فأنت يا صاحيب مل تناقش أصل
 ).؟؟؟؟ مغالط فهل فهمت ملاذا أنت ٬،االحتضار

فالكالم هو حول وصية  ٬،اخلروج عن املوضوع الذي حتاول أنت٬، )قول احلق(يا : أقول
وهذا يف ..  للتوضيح والنقض على كالمك  األئمة وقد ذكرت لك سرية... الرسول 

وخيتمون ذلك بوصية عندما  أوصيائهم فهم يؤكدون على ٬،حال ظهورهم ووجودهم بني الناس
  ... حتضرهم الوفاة

نه توىف وقد انتقلت أغائب عن عامة الناس ومل نقل لكم  فهو Xاملهدي  اإلمام أما
 أمساءنصت على  وأrا كالمنا حول وصية رسول اهللا  وإمنامحد احلسن٬، أالسيد  إىل اإلمامة
 أنن تلك الوصية ال ميكن أو Xاملهدي  اإلماماملهديني من ذرية  أولواسم   األئمة

 .والدالة عليهم  األوصياءرث إ ألrا ؛اهللا وحفظه هلا من ذلكبلطف  يدعيها كذاب مفتر٬،
حد غري أيدعيها  أنوهل ميكن  ٬،األوصياءال تكفي يف تعيني ومتييز  الرسول  فهل وصية
  ... هذا هو حمل االستدالل....  احلق أصحا¤ا

  :النقطة الرابعة

ما أ ٬،هذا فسوف أجيبك ن كان بعيد كل البعد عن موضوعنا ومعإما ما كتبته وأ( :قولك
املبتدعة وخترجه عن سرية  بقاعدتك X ن ختص اإلمام املهديأما هو دليلك على : قولك

  !!!؟؟؟ أجداده املعصومني 

  !!!؟؟ Xيف حياة موسى  وصياً X أمل يكن هارون

 !!!؟؟  وصياً يف حياة الرسول  Xأمل يكن اإلمام علي 
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  !!!؟؟ Xوصياً يف حياة اإلمام علي  Xأمل يكن احلسن 

 !!!؟؟ Xوصياً يف حياة اإلمام احلسني  Xالعابدين  أمل يكن زين

 إىلنه ال حيتاج أمن ذلك وتقول  Xفلماذا خترج اإلمام املهدي  ٬، األئمةوهكذا كل 
  !!؟؟ نائب ورسول إىلوصي بل حيتاج 

 ن متضيه رغماًأ وتريدما هي حجتك على ذلك ؟؟؟ أم عقلك الذي استنبط هذا احلكم 
 !!؟؟ البيت  أهلالشرعية وسرية  األدلةعلى 

 ٬،فرببكم هل هذا موضوعنا يف الوصية عند االحتضار ....انظروا إىل استدالل األخ  :أقول
وإنكار الناس له  الفة لباقي األئمة لغيبته وطول عمرهخم Xهذا أقول سرية اإلمام املهدي  ومع

  ).وظهوره يف شبهة ليستبني

 أنومن شاء فلرياجع النقاش من البداية ولريى ما الذي تريد  ٬،موضوعنا نعم هذا هو: أقول
 هذا ليس إننك كلما ينقض عليك تقول إأم ...  أنا أثبته أن أريدالذي  وما أنتيه فتن

 !!؟؟ موضوعنا

 أوسفري  إىلبل حيتاج  ٬،وصي يف حياته إىلال حيتاج X املهدي  اإلمام إن: لتق أنت
 أورسول  إىلوصي بل حيتاج  إىلن احلي ال حيتاج أكذلك ؟؟؟ وكذلك قلت ب أليس.... نائب
  ؟ وسلمت مبا كتبته لك رأيكنك تنازلت عن إ أمكذلك ؟؟؟  أليس... سفري 

فلماذا  ٬،فيه الكفاية ما) الزلزلة( األخفقد كتب لك ) الوصية عند الوفاة(الكالم حول  وأما
  ... ردك اكتفي مبا كتبه وبانتظار وأنا!! ؟؟ مل ترد عليه

  :النقطة اخلامسة

هل جيوز قبل ظهور  ٬،األئمة أو الرسل استدل مبن شئت من :.....أقول لك يا ( :قولك
فلم  ٬،وصي اإلمام واإلمام سوف يظهر قريباً ناأن يظهر وصي اإلمام ويقول أالرسول أو اإلمام 

ألنك قلت  ؛هذا الرأي من األئمة املعصومني فهل لديك دليل على ٬،يثبت لدينا دليل مثل هذا
  ).املعصومني ملاذا أخرجت اإلمام عن سرية أجداده
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  :أقول

) وهو أول املؤمنني: (وهو قوله ٬،ما ورد يف rاية وصية الرسول حممد  الدليل هو :أوالً
يف عصر الظهور املقدس٬، و¤ذا ال بد أن  Xاملهدي  إلمامبااملؤمنني واملصدقني  أولأي 
وهو أول (وإال ملا صدق عليه هذا الوصف  Xاملهدي  اإلمامقبل قيام  موجوداً يكون
  ).املؤمنني

ومضى  أبيه بعد لإلمامةن يِّوعo إمامتهحي وموجود وثبتت  Xاملهدي  اإلمام إن: اًثاني
 أمرهمظهور  )اإلمام أوقبل ظهور الرسول : (ن كنت تقصد بقولكإعلى ذلك مئات السنني٬، ف

فكالمك ...  السنني وتنصيبه منذ مئات إمامته مرأقد ظهر  Xاملهدي  فاإلمام ٬،وتنصيبهم
  ..يف غري حمله

 فهذا موجود كتنصيب... الظهور من الغيبة  أي قبل) قبل الظهور(ن كنت تقصد إو
 نص الرسول على ذلك يف حق أمري املؤمنني وكما ٬،Xعند غيبة موسى  Xون الوصي هار
X.  

  :النقطة السادسة

حياة اإلمام  يكون اإلمام حباجة إىل وصي ولكن الوصي يف: فإن قلت: ما قولكأ( :قولك
  .غري واجب الطاعة

أما إذا كانت الطاعة بأمر  ٬،Xاملهدي  نعم ال تكون له الطاعة املستقلة عن اإلمام: أقول
حجة  Xعلى الناس٬، كما كان هارون  فهي واجبة ويكون الوصي حجة Xاإلمام املهدي 

لناس عندما يغيب حجة على ا X وكما كان اإلمام علي ٬،Xعلى الناس يف غيبة موسى 
  .معيناً أو عندما يوكل إليه أمراً الرسول 

معك على  تفقأ انأو ٬،)وعلى عيين وعلى راسي(صحيح  كالمك ...أقول عزيزي : أقول
  ).ذلك

  .التسليم وعدم العناد ضد الدليل على هذا أشكرك: أقول
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 :النقطة السابعة

 أما الناس٬، أمام األئمةأو  األنبياءبأن هؤالء قد نص عليهم : فإن قلت: ما قولكأ( :قولك
 .الناس أمام Xاملهدي  اإلماممحد احلسن فلم ينص عليه أالسيد 

 :أقول

املعلوم  ٬، ومنوالرسل به  األنبياءاحتج على اليهود والنصارى بوصايا  الرسول   ١
 X من عيسى أومل يسمعوا من موسى  الرسول اليهود والنصارى الذين يف عصر  أن

يكن  بذلك إذا مل بامسه وصفته٬، فكيف حيتج عليهم الرسول  عندما نص على الرسول 
  !!؟؟ )وحاشاه(بدليل مردود وغري صحيح  وهل حيتج الرسول  ٬، على زعمك    حجة 

٬، فهل حنن  األئمة به وبوصايا سيحتج بوصية الرسول  Xاملهدي  اإلمام  ٢
 املهدي باإلمام واألئمة  الرسول  أوصىيف هذا العصر كنا حاضرين عندما  اآلن
X املهدي  اإلمام؟؟ فكيف حيتجX على زعمك     حبدليل مردود وغري صحي  

  !!؟؟) وحاشاه(

نه ابن احلسن أحىت نقطع على  Xاملهدي  اإلماممل حنظر والدة  نناأفمن املعلوم 
قام  فإذا...  نه نص عليهأ Xالعسكري  ومل نسمع مباشرة من احلسن ٬،Xالعسكري 

الذي نص عليه الرسول  احلسن العسكري نه هو نفسه ابنأكيف نعرف  Xاملهدي  اإلمام
  ؟  واألئمة حممد 

ن امللتوي عليه من أهل أو ٬،على وجوب طاعته  األئمةنص   اليماين املوعود قد  ٣
فهل حيتج بدليل ناقص   األئمة هاليماين الذي نص علي أنا النار٬، فإذا ظهر وقال لكم

  !!؟؟وحاشاه    على زعمك   ومردود 

وصية (بالوصية  عليكمحيتج  Xمحد احلسن وصي اإلمام املهدي أوها هو اليماين السيد 
نفسك الذي نص عليه  نك أنتإمن يقول : نتم تقولون لهأبامسه٬، وواليت هي ) رسول اهللا 
  !!مباشرة   نا مل نسمعها من الرسولأل ؛علينا فالوصية ليست حجة  الرسول
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ن أل ؛ملاذا ٬،وال حتتاج إىل شهود نك ادعيتأن نصدقك أنت الوصي جمرد أهل تريد : أقول
  .انتهى) اخل..... احتج ومل تراه الناس رسول اهللا 

 أنمع   األنبياءالرسول بوصايا  مل ترد على ما ذكرته لك من استدالل أنت: أقول
٬، فهل بل وجدوا ذلك يف الكتب حممد  الذين أوصوا بالرسول األنبياءالناس مل تعاصر 

 اإلماموكذلك ...  رجاًءهذا السؤال  جبين علىأ؟؟؟  حيتج بدليل مردود رسول اهللا 
 أوصىالناس مل تر� الرسول عندما  أنمع  عند قيامه سيحتج بوصية رسول اهللا  Xاملهدي 
فهل  ٬،Xمن احلسن العسكري  Xاملهدي  اإلمامومل يعاصروا والدة  Xاملهدي  باإلمام
فالذي ...  جبين على ذلكأ رجاءاًوحاشاه ؟؟؟  حيتج بدليل ناقص ومردود Xاملهدي  اإلمام

اليت نصت  عند احتجاجه بوصية الرسول حممد  محد احلسنأد على السيد رِد على ذلك ي�رِي�
  ...عليه بامسه

 مسعوا وصية الرسول  أrميشهدون على  اًشهود Xاملهدي  اإلماموهل ستطلب من 
 نك كنت يف زمنألو فرضنا  مع الرسول حممد  وهل ستفعل ذلك أيضاً !!؟؟ X هفي

 !!؟مبعثه؟

 :النقطة الثامنة

نك على إشيء لنقل صحيح وموجود يف الكتب فنك تدعي أهل جمرد : أسالك( :قولك
نا قائد جيوش اإلمام أو اليماين املوعود أنا وقلت أ جاء ناظم العقيلي أو لو )مثال( ٬،حق

مل تقسموا هل  نتمأأليس قسم الرباءة من أدلتكم ؟؟ و ٬،الرباءة على إين اليماين وأقسمت قسم
ألين موجود يف الكتب ووجود توصية من  ؛ين صاحب حقإو ؟؟؟ احتجاجي صحيح نأيدل 

  !!! األئمة باليماين

 ٬،)واملواريث الوصايا( انتبه أرجوك إىل قول الشيخ األنصاري يف كتابه ٬،يا موالي يا عزيزي
 ).٢٤ص( عادلني بشهادة مسلمني إالتثبت  وهي الوصايا بالوالية ال الوصية العهدية :يقول

  .)أجنيب عن موضوعنا وهو الوصية عند االحتضارن موضوعك إأرجوك ف
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غري صاحبها مع انطباقها  يدعيها أنالوصية ميكن  أنثبت  إنيصح كالمك  أنميكن : أقول
كن املنتحلني والكاذبني من ميَّ أنوحاشا هللا تعاىل  ٬،يكون أنوهذا ال ميكن ...  عليه باالسم

  . األوصياءرث إفالوصية  ٬،ذلك

علماء اليهود والنصارى عندما قالوا له  على Xلرضا ا اإلمام إجابةوقد ذكرت لك 
ولكنك غضضت ...  نه حممدكم هذاأيف كتبنا ولكن ال نسلم  مذكور  حممداً أننسلم 

بدليل يستدل  أنالرضا  اإلماموحاشا (هل هو دليل تام أم ناقص  ٬،عليه النظر عنه ومل جتبين
ال  أن وأرجو..  اية من جديدووسأعيد لك الر. عن ذلك إجابتكنتظر أ وكذلك). ناقص

 :مرة ثالثة لعدم جوابك عنها لك ا�داعإلضطر أ

وهي طويلة نأخذ طرفاً  النصارى ورأس اجلالوت يف حماججته مع جاثليق Xوعن الرضا 
هو صاحب الناقة والعصا  ٬،ال أصفه إال مبا وصفه اهللا :قال ٬،صفه: قال اجلاثليق: (... منها

 ي%أْم'ر'ه'م و%اِإلن7جِيلِ التَّو7ر%اةG فGي عGند%ه'م7 م%كْت'وباً ي%جِد'ون%ه' الµذGي اُألمِّيَّ النَّبِيَّ﴿ والكساء
Gالْم'نكَرِ ع%نِ و%ي%ن7ه%اه'م7 بِالْم%ع7ر'وف ÔلGلَه'م' و%ي'ح Gيِّب%اتµثَ ع%لَي7هِم' و%ي'ح%رِّم' الطGع%ن7ه'م7 و%ي%ض%ع' الْخ%ب%آئ 

 ٬،واملنهاج األعدل ٬،يهدي إىل الطريق األفضل ٬،)١(﴾ع%لَي7هِم7 كَان%ت7 الµتGي و%اَألغْالَلَ إِص7ر%ه'م7
روح اهللا وكلمته هل جتد هذه الصفة يف  سألتك يا جاثليق حبق عيسى ٬،والصراط األقوم

نعم هذه : فقال ٬،اإلجنيل فقد كفرنه إن جحد أوعلم  ؟ فأطرق اجلاثليق ملياً هلذا النيب اإلجنيل
وقد صح يف اإلجنيل فأقررت مبا  ٬،اإلجنيل هذا النيب  وقد ذكر عيسى يف ٬،الصفة يف اإلجنيل
ين أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر إعليÈ يف السفر الثاين ف فخد :فقال. فيه صفة حممد 

 .واحلسني  فاطمة وذكر احلسن ابنته

: فقاال ٬،عامل بالتوراة واإلجنيل  Xفلما مسع اجلاثليق ورأس اجلالوت ذلك علما أن الرضا 
وقد بش�ر به موسى  ٬،جبحود اإلجنيل والتوراة والزبور واهللا لقد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إال

حممد فال  امسهفأما  ٬،نه حممد هذاأمل يتقرر عندنا بالصحة  ولكن وعيسى عليهما السالم مجيعاً
 .نه حممدكمأوحنن شاكون  يصح لنا أن نقر لكم بنبوته

                                                       
  .١٥٧: األعراف -١
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أو من بعد من آدم إىل  فهل بعث اهللا من قبل ٬،بالشك احتججتم: Xفقال الرضا 
أنزهلا على مجيع األنبياء غري  من الكتب اليت يءحممد ؟ وجتدونه يف ش امسه يومنا هذا نبياً

  .)١( )"احلديث" ؟ فأحجموا عن جوابه حممد

حاشاه من و( غري مقنع وناقص وال يقبله العقل Xالرضا  اإلمامجواب  أنفهل برأيك 
 !!؟؟) ذلك

ابن  بأمحد ادعى وصية الرسول حممد  هل: Xالرضا  اإلماملك كقول  أقول وأنا
  ؟؟ حد غري السيد أمحد احلسنأ Xاملهدي  اإلمام

  ... يأيت بذلك أنحد أأي  وأحتدىاجلواب قطعاً ال٬، 

 .به اليهود والنصارى أفحمالذي  Xالرضا  اإلمامعلى قول  قويل هو رد فردك على

 ! على صاحبها تكون دليالً ال أن٬، وإال لزم أبداًغري صاحبها  إذن فالوصية ال يدعيها
والكتاب ) محد احلسنأالوصية والوصي (الشيخ ناظم العقيلي يف كتاب  وقد فصل هذه املسألة

 .X املهدي اإلمام أنصار موجود على موقع

  :النقطة التاسعة

  نك تقر بإمكان وجوب الطاعة لنائب أو سفري اإلمام املهديإمث  :ما قولأ( :قولك
X ن تكون الطاعة للوصي يف حياة اإلمام املهدي أولكن تنكرX.  

ن تكون أوإمنا تنكر  ٬،Xمفروغ منها لشخص يف حياة اإلمام املهدي  إذن فالطاعة
  .للوصي الطاعة

من بعده٬،  نه استلم الوصيةأقد مات و Xن اإلمام املهدي أمحد احلسن مل يدع أوالسيد 
املهدي روحي  نه حجة منصب من قبل اإلمامإنه حجة مستقلة على الناس٬، بل قال أومل يدع 

  .باألمر علناً وعدم قيامه Xإذا الحظنا غيبة اإلمام املهدي  له الفداء٬، وخصوصاً

                                                       
 .١٩٥ – ١٩٤ص ١ج: إثبات الهداة -١
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كان األمر من اإلمام  طاعة الوصي يف حياة املوصي إال إذانا أقول ال جتب أ ٬،نعم: أقول
فالطاعة مفروغ منها  ٬،ولكن من أين أتيت بالقول إين قلت ٬،بوجوب إتباع الشخص الفالين
  ).لشخص يف حياة اإلمام املهدي

 وصي ؟؟ إىلالنائب والسفري وال حيتاج  إىلحيتاج  Xاملهدي  اإلمام نإ أمل تقل: أقول

 تنفي الطاعة للوصي فقط فأنت ٬،Xاملهدي  اإلمام بأمرالنائب واجب الطاعة  أناملعلوم  ومن

 ىت طاعة النائبحنك تنفي أ أم؟؟؟  كذلك أليس... السفري تسلم ¤ا  أوطاعة النائب  وأما

  !!والسفري ؟؟

 Xاملهدي  اإلمام وجود الوصي يف حياة بإمكانك سلمت أن من كالمك أشم إينمث 
 إىلال نعود  لكي رجاًء جبينأ؟؟ كذلك  أليس...  Xاملهدي  اإلمام بأمرووجوب طاعته 
  .أخرى هذه املسألة مرة

  :العاشرة النقطة

 .حجة منصب من قبل اإلمام املهدي نهإمحد احلسن قال أ :ما قولكأ( :قولك

اإلمام ؟ إذا مل يكن لديك دليل فيكون كالمك  أين قال اإلمام ذلك أين الدليل أين :أقول
 ).فائدة بل ال يسوى شيءبال 

٬، ما تقدم من هذه املقالة وأيضاًعلى ذلك يف املقالة السابقة  اإلجابة تقدمت: أقول
 اإلمام٬، لكن هل تريد من Xاملهدي  اإلماممن  وثانياً من رسول اهللا  فالتنصيب أوالً

 !!يظهر ويبلغ الناس بذلك ؟؟ أن  Xاملهدي

 محدأالسيد  إن٬، مث أصالًيدعيها كاذب  أنن وصية رسول اهللا ال ميكن ألك ب ثبتoأفقد 
 الطرق الغيبية٬، وهذا كافðالطرق العلمية و عن طريق Xاملهدي  باإلمامثبت اتصاله أاحلسن 

 .الروايات الوصية وغريها من إىل إضافةيف املطلوب 

 :عشر احلادية النقطة
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انتظر شيخكم  :وما كتبه يف مقاله مع احترامي لك أقول الزلزالاألخ  ما ما خيصأ(: قولك
ين إف ...وإذا مل يرد  ٬،الثاين مثل ما وعد وترى الرد الشايف إن شاء اهللا ليبدأ بالبحث .....

 ).عليك فاصرب واغتنم سوف أرد

  ... وحنن بانتظار ردك) الزلزلة( األخ كتفي بردأ أنا ٬،نعم: أقول

كالمي مرات  أعيد أن٬، وال تضطرين أناكما فعلت  ترد على كالمي بالتفصيل أن أرجو
 .ومرات

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةله آوصلى اهللا على حممد و ٬،العاملني واحلمد هللا رب

אFא WEא

احلديث  يأيتغلب ما جاء يف نقاشاتكم وعندما أ إنعلم أال .......  ثالثاً وأما ( ......
اهللا  أنفلم نسمع  ٬،)صاد(فيكون النيب  )ص(تكتفون بذكر  فإنكم عن سرية الرسول 

 ٬،نه يدل على حقدكم على النيب إن كان ذلك يدل على شيء فإو ٬،¤ذا االسم نبياً أرسل
ب تكتفون  فإنكم X املعصوم اإلمامعندما تذكرون  وأيضاً ٬،و¤ذا قد فضحكم اهللا تعاىل

  ).ترك التعليق للمؤمننيأو!!!!!!!!!!! ) ع(

EWאFא

  !!!قشة ؟؟؟ تتصوروا جناتكم يف أنلديكم إال  هل مل يبق�! سبحان اهللا 

 واألئمة النيب حممد  إىليسيء  فهو )ع(و  )ص(كل من جيعل هذه الرموز  نإهل    ١
وهي تدل على الصالة على حممد  يف مصنفا�م األحرف من العلماء يضع هذه ريفكث ٬،

 .السالم عليهمل حممد٬، وآو

حبثنا يف مقاالتكم  إذاوهل ! ؟ اإلنصاف أين! على غرينا ؟ حرام علينا وحالل أم
 ٬،وعترته الطاهرة  للرسول حممد  تسيئون أنكمفيدل على  ووجدناكم تفعلون ذلك
  ؟نوقفكم على ذلك  هل تقبلون بذلك لكي
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 ٬،وخمجلة للضحك على الناس والقصد منه هو حماولة فاشلة ٬،ذلك مقصود أنعلم أ أنا
 أن ومن املؤسف جداً ٬، وعترته الطاهرة الرسول حممد  إىلنسيء  أنناولتصوروا هلم 

 ! الرخيصة األساليبتستخدمون هذه 

 ؟؟ )ع(و   )ص(تعلم ما معىن  هل  ٢

 ألنكم ؛نتم مل تسمعواأاالسم٬، نعم  ¤ذا نبياً امل تسمعو إنكمقلت  ألنك ؛ال تعلم ٬،نعم
اليت ال تفقهون  األصولشغلكم الصفق يف  وقد ٬،ن والسنة الطاهرةآن كل البعد عن القروبعيد
  ! ا شيئاًهمن

 :الرسول حممد  أمساءهي اسم من  )ص(ن أالسجاد يذكر ب أن فهاك امسع كيف

 :١٦٨ص ١ج :لشيخ علي النمازيلمستدرك سفينة البحار 

 :قاليف دعاء العيد  Xعن سيد الساجدين وزين العابدين  ٬،ووساإلقبال للسيد ابن طا
خصصته بالكتاب املرتل عليه٬، والسبع املثاين املوحات إليه٬، ومسيته القرآن٬، وأكنيته و (...

 ٬،)١(﴾الْع%ظGيم% و%الْقُر7آنَ الْم%ثَانِي مِّن% س%ب7عاً آت%ي7ن%اك% و%لَقَد7﴿: الفرقان العظيم٬، فقلت جل امسك
 الْقُر7آنَ ع%لَي7ك% أَنز%لْن%ا م%ا  #طه﴿ :قلت جل قولك له حني اختصصته مبا مسيته من األمساءو

: أمساؤك وقلت تقدست ٬،)٣(﴾الْح%كGيمِ و%الْقُر7آنG  #يس﴿: وقلت عز قولك ٬،)٢(﴾لGت%ش7قَى
 ٬،)٥(﴾الْم%جِيدG و%الْقُر7آنG ق﴿ :وقلت عظمت آالؤك ٬،)٤(﴾الذÆكْرِ ذGي و%الْقُر7آنG ص﴿

 فخصصته أن جعلته قسمك حني أمسيته وقرنت القرآن معه٬، فما يف كتابك من شاهد قسم

 والقرآن مردف به إال وهو امسه٬، وذلك شرف شرفته به٬، وفضل بعثته إليه٬، تعجز األلسن

عني حتت  أfا تدل على إfاكذلك و...  :إىل أن قال ... واألفهام عن وصف مرادك به
 .)٦() وهي ماء احلياة ركن العرش يغتسل منها الرسول 

                                                       
  .٨٧: الحجر -١
 .٢ – ١: طه -٢
 .٢ – ١: يس -٣
 .١: ص -٤
 .١: ق -٥
 .٣٠٩ص ٧٧ج: للعالمة المجلسي -  بحار األنوار -٦
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أول (: قال ٬،Xعبد اهللا  ٬، عن احلسني بن أيب العال٬، عن أيب٬، عن فضالةعن أبيه: احملاسن
جالله٬،  يف السماء بني يدي اهللا تبارك وتعاىل مقابل عرشه جل رسول اهللا  صالة صالها

أسبغ وضوءك٬، وطهر مساجدك٬، وصل : وقال ٬،ويتوضأأوحى إليه وأمره أن يدنو من صاد 
٬، مث  حملمد أعدتعني حتت ركن من أركان العرش٬، : وما الصاد ؟ قال: قلت له. لربك

متام .....  فتوضأ منها وأسبغ وضوءه ﴾الذÆكْرِ ذGي و%الْقُر7آنG ص﴿ :Xقرأ أبو عبد اهللا 
  .)١() اخلرب

: عليه يف حديث املعراج قال الراويصلوات اهللا  عن موالنا الكاظم: علل الشرائع: صاد
عني تنفجر من ركن من : يغتسل منه ؟ فقال وما صاد الذي أمر أن ٬،جعلت فداك: قلت(

  .﴾الذÆكْرِ ذGي و%الْقُر7آنG ص﴿: قال اهللا تعاىل ماء احلياة٬، وهو ما: أركان العرش يقال له

ومتامه ). كما يف البحار Xويقرب منه كالم الصادق  .منا أمره أن يتوضأ ويقرأ ويصليإ
  .البحار يف

ادن من صاد٬، واغسل مساجدك  ٬،يا حممد: مث أوحى اهللا تعاىل( :حديث آخر ويف
 من صاد٬، وهو ماء يسيل من ساق العرش لربك٬، فدنا رسول اهللا  وطهرها٬، وصل

 ).اخلرب  األمين٬، فتلقى رسول اهللا املاء بيده اليمىن 

 :فهاك الروايات اليت تفسرها) كهيعص(يف  )ع( معىن وأما

  :٤٦١لشيخ الصدوق صل ومتام النعمة كمال الدين

هذه احلروف من أنباء  :قال ٬،﴾كهيعص﴿ فأخربين يا ابن رسول اهللا عن تأويل: قلت(
وذلك أن زكريا سأل ربه أن  ٬،حممد  طلع اهللا عليها عبده زكريا٬، مث قصها علىاالغيب٬، 

 وعلياً جربئيل فعلمه إياها٬، فكان زكريا إذا ذكر حممداً فأهبط عليه ٬،اخلمسةيعلمه أمساء 
ه٬، واجنلى كربه٬، وإذا ذكر احلسني خنقته العربة٬، مهعنه  وفاطمة واحلسن واحلسني سري

منهم تسليت  ما بايل إذا ذكرت أربعاً ٬،يا إهلي: ذات يوم ووقعت عليه البهرة٬، فقال

                                                       
 .١٤١ص ٦ج: للشيخ علي النمازي - مستدرك سفينة البحار -١
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احلسني تدمع عيين وتثور زفريت ؟ فأنبأه اهللا تعاىل عن ذكرت  بأمسائهم من مهومي٬، وإذا
  .)كهيعص(: قصته٬، وقال

 ٬،Xاحلسني  يزيد٬، وهو ظامل )الياء(و  ٬،هالك العترة )اهلاء(و ٬،اسم كربالء  )فالكاف(
 ).صربه )الصاد(و  ٬،عطشه )العني(و

  :٢٢لشيخ الصدوق صل األخبار معاين

بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن  جلعفرقلت : عن سفيان بن السعيد الثوري٬، قال
 ٬،)٢(﴾املص﴿و ٬،)١(﴾امل﴿: 8معىن قول اهللا  ما ٬،يا ابن رسول اهللا(: أيب طالب 

 ٬،)٨(﴾طسم﴿و ٬،)٧(﴾طس﴿و ٬،)٦(﴾طه﴿و٬، )٥(﴾كهيعص﴿و ٬،)٤(﴾املر﴿و  ٬،)٣(﴾الر﴿و
  ؟ )١٤(﴾ن﴿و ٬،)١٣(﴾ق﴿و ٬،)١٢(﴾قسمحع﴿و ٬،)١١(﴾حم﴿و ٬، )١٠(﴾ص﴿و ٬،)٩(﴾يس﴿و

يف أول آل عمران  ﴾امل﴿ أنا اهللا امللك٬، وأما: يف أول البقرة فمعناه ﴾امل﴿ أما: قال
أنا اهللا : فمعناه ﴾الر﴿الصادق٬، و أنا اهللا املقتدر: فمعناه ﴾املص﴿أنا اهللا اÝيد٬، و: فمعناه

أنا الكايف : معناه ﴾كهيعص﴿احمليي املميت الرازق٬، و أنا اهللا: فمعناه ﴾املر﴿الرؤوف٬، و
يا طالب : ومعناه أمساء النيب  فاسم من ﴾طه﴿ الوعد٬، وأما العامل الصادقاهلادي الويل 

 ﴾طس﴿ بل لتسعد به٬، وأما )١٥(﴾لGت%ش7قَى الْقُر7آنَ ع%لَي7ك% أَنز%لْن%ا م%ا﴿ ٬،اهلادي إليه احلق
  ...).٬،أنا الطالب السميع املبدئ املعيد: فمعناه ﴾طسم﴿أنا الطالب السميع٬، وأما : فمعناه

                                                       
 .١: البقرة -١
  .١: األعراف -٢
  .١: يونس -٣
 .١: الرعد -٤
 .١: مريم -٥
  .١: طه -٦
  .١: النمل -٧
  .١: القصص -٨
  .١:يس -٩
 .١: ص -١٠
  .١:غافر -١١
 .٢ – ١: الشورى -١٢
 .١: ق -١٣
 .١: القلم -١٤
  .٢: طه -١٥
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  :٢٨لشيخ الصدوق صل األخبارمعاين 

حدثنا عبد العزيز بن : قال٬، )رضي اهللا عنه(بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين  حدثنا حممد
أبيه٬،  ٬، عنحدثنا جعفر بن حممد ابن عمارة: أخربنا حممد بن زكريا٬، قال: اجللودي٬، قال حيىي
 فدخل عليه رجل فسأله عن ٬،)عليهما السالم(حضرت عند جعفر بن حممد الباقر (: قال
عامل  )عني(ويل هلم٬،  )يا( ٬،هادي هلم )ها(كاف لشيعتنا٬،  )كاف( :Xفقال  ﴾كهيعص﴿

وعدها إياهم يف بطن  صادق هلم وعدهم حىت يبلغ ±م املرتلة اليت )صاد( ٬،بأهل طاعتنا
  ).القرآن

لوفقكم اهللا ولو كنتم على احلق ... حفرة بعد حفرة  مىت تبقون تسقطون يف إىل وأخرياً
وراجعوا التوبة وال يأخذكم العناد  أنفسكم إىلفارجعوا  ... تعاىل وجلعلكم حتسنون االستدالل

  .اهلدايةنسأل اهللا لكم ...  احلق  ضد

WEאFא

  رمحن الرحيملبسم اهللا ا

من ادعى واللعنة الدائمة على ٬، ل بيته الطاهرينآسيدنا حممد و والصالة والسالم على
  .حممد لآوعجل فرج قائم  ٬،لديناإىل قيام يوم  تباعهم وأعواrمأوعلى  اإلمامة كذباً

  :أقول .....إىل الكاذب 

  :األوىل النقطة

 إىلاحلي حيتاج  وإمناوصي  إىلقد رددت على زعمك بأن احلي ال حيتاج  أنا :قولكأما 
 اإلمام على زعمك بأنوكذلك رددت ....  ثبت خطئك وتومهكأو...  نائب أورسول 
ثبت  وكذلك...  نائب أورسول  إىلوصي يف حياته بل حيتاج  إىلحيتاج  ال Xاملهدي 

 يكون واجب أنن الوصي ال ميكن أوكذلك رددت على قولك ب....  هذا ركاكة زعمك

 .وبان ومهك يف ذلك....  الطاعة يف حياة املوصي
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لى ع أشكرك وأناالدفاع عنها وترتلت عن التمسك ¤ا  فهذه املطالب الثالثة مل تستطع
  .ذلك

ألنه غاب ومل ينصب  ؛)نآلا( يأال حيتاج إىل الوصي  X  إن اإلمام املهدي: أقول
مث يأيت الرسول  ن الرسل أو األئمة جاء الوصي أوالًأومل يثبت بالدليل  ٬،)وجد هذا إن(وصيه 

 .قلت استدل مبن شأت انأو ٬،اإلمام أو

ن يكون واجب الطاعة يف أميكن  ن الوصي الأوكذلك رددت على قولك ب :قولكما أ
  .ذلك حياة املوصي وبان ومهك يف

نا أقول ال جتب طاعة الوصي يف أنعم : أقول :هذا قويل ٬،نك كاذبألك قل أمل أ: أقول
  .األمر من اإلمام بوجوب إتباع الشخص الفالين إال إذا كان حياة املوصي

 :كوهذا اعتراف

بأمر  أما إذا كانت الطاعة ٬،Xاملهدي نعم ال تكون له الطاعة املستقلة عن اإلمام : أقول
حجة  Xهارون  فهي واجبة ويكون الوصي حجة على الناس٬، كما كان Xاملهدي  اإلمام

الناس عندما يغيب  علىحجة  Xوكما كان اإلمام علي  ٬،X على الناس يف غيبة موسى
  .معيناً أو عندما يوكل إليه أمراً الرسول 

 !! يا واهم الوهم أين إذاً

  .الطاعة ن ال يوجد وصي واجبأثبت لك أف ٬،ن اإلمام غاب ومل يوصيأثبت لك أو

  :النقطة الثانية

 ٬،عليها ثالثة نفر من خرية الصحابة شهدأقد  إن وصية رسول اهللا : أقول :ما قولكأ
فرسول اهللا ... إثبات  إىلوهذا ال حيتاج ...  الغفاري وأيب ذر ٬،واملقداد ٬،احملمدي وهم سلمان

  .تعليم إىلال حيتاج  
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ن يف وصية أواملقداد شهدوا  ذر أيبون سلمان أثبت يل أله إال هو لو إواهللا الذي ال : أقول
إذا مل  وأما ٬،إن الوصية صحيحة وأقول إليكسلم أمهديني فسوف  يوجد رسول اهللا 

رضوان اهللا (؟؟ فمن املعروف أrم  املهديني يشهدوا بوجود املهديني فهل تسلم بعدم وجود
 ؟؟ الوصية ن خيفوا تفاصيل هذهأ شهدوا على الوصية فهل ميكن) عليهم

الوصية يف الفقه اإلسالمي وهم يقولون بعدم  نك يا صاحيب مل جتب على ما كتبت منإو
  .ليك ما كتبتهإفهل هم على حق أم باطل ؟؟ و ٬،املوصي اتبعد مم وجوب طاعة الوصي إال

القسم األول وهي الوصية  :تنقسم إىل قسمني) الفقه اإلسالمي( إن الوصية يف: أقول
وصية رسول اهللا (ن نضع حديث أوحنن عندما نريد  ٬،الوصية العهدية خراآل والقسم ٬،التمليكية

 و إذ قال ٬،)....محد أ(معصومكم  يقوله نضعها من ضمن الوصية العهدية وهذا ما  
 ٬،)واملواريث لوصاياا( ن نذكر قول الشيخ األنصاري يف كتابهأس أوال ب ٬،)العهد هو الوصية(

 ٬،)٢٤ص( عادلني بشهادة مسلمني إالتثبت  الوصية العهدية وهي الوصايا بالوالية ال :يقول
الطوسي إىل اخلوئي والصدوق و الكليينوأي كتاب من الشيخ املفيد أراد املزيد فلرياجع  ومن

فنقول ال يسري  ٬،من األمور الفقهية ن الوصية عند االحتضارأعلى  مجعواأفهم  ٬،وغريهم
ن إعترف ¤م وأنا ال أن تقول أما إ ٬،يأيت الوصي بعده مفعول الوصية إال إذا توىف املوصي ومن

ن تقول هم األعلم أوإما  ؟ علم منهمأعترف ¤م ولكين أنا أتقول  نأوإما  ٬،استدالهلم خطأ
  ؟ خطأ انأو

  ).؟؟؟فرببك هل األمور اليت ذكر�ا هي أمور فقهية وعند االحتضار

  ٬،وهؤالء ال يعرفون شيء ن تقول تثبتأ وإما ٬،إما إن تقول ال تثبت الوصية العهدية
  :كالمك ليكإو ٬،تثبت فثبت لدينا املطلوب واحلق أنت قلت ال

أما إذا كانت الطاعة بأمر  ٬،Xاملهدي  املستقلة عن اإلمامنعم ال تكون له الطاعة : أقول(
حجة  Xعلى الناس٬، كما كان هارون  فهي واجبة ويكون الوصي حجة Xاإلمام املهدي 

لناس عندما يغيب حجة على ا X وكما كان اإلمام علي ٬،Xعلى الناس يف غيبة موسى 
  .)معيناً أو عندما يوكل إليه أمراً الرسول 
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  .الثين عشريةاهذا ما اتفقت عليه الشيعة  ٬،مل يوصي ن اإلمامأومثلما تعرف 

محد أن السيد أنه توىف وإفنحن مل نقل  Xاملهدي  اإلماممسألة وصية  وأما(: ما قولكأ
يف  Xاملهدي  اإلمامنه وصي إبل قلنا .....  بعده من واإلمامةاحلسن قد استلم الوصية 

فهذا ... احلياة  أثناء ماإو....  واضح أمربعد الوفاة فهذا  ماإف ٬،)روحي فداه(حياته وبعد مماته 
  واألئمة فاألنبياء.....  لك وهم وخطأ زعمك أثبتناوحنن  إمكانه وعدم نفيه أردتما 

النص على الوصي  ا وصية املوت اليت يؤكدون ¤ايوصو أنقبل مما�م وقبل  أوصياءكلهم هلم 
  ).مشكك أوتبقى حجة حملتج  لكي ال

سوف أتعرض ملناقشة هذا الكالم  )واضح أمربعد الوفاة فهذا  ماإف( :ما قولكأ: أقول
  .إن شاء اهللا الحقاً

 ألك وهم وخط أثبتناوحنن  إمكانهثناء احلياة فهذا ما أرت نفيه وعدم أوإما ( :ما قولكأ
  ).زعمك

ألنه غاب  ؛)نآلا( الوصي إي ال حيتاج إىل Xاملهدي  إن اإلمام هذا ما قلته سابقاً: أقول
مث  الرسل أو األئمة جاء الوصي أوالً نأومل يثبت بالدليل  ٬،)هذا إن وجد(وصيه  ومل ينصب

 .مبن شأت استدل قلت انأو ٬،يأيت الرسول أو اإلمام

  :النقطة الثالثة

فالكالم هو حول  ٬،اخلروج عن املوضوع الذي حتاول أنت٬، )قول احلق(يا  (...: ما قولكأ
..  للتوضيح والنقض على كالمك  األئمة وقد ذكرت لك سرية... وصية الرسول 

وخيتمون ذلك  أوصيائهم فهم يؤكدون على ٬،وهذا يف حال ظهورهم ووجودهم بني الناس
  .... بوصية عندما حتضرهم الوفاة

نه توىف وقد انتقلت أغائب عن عامة الناس ومل نقل لكم  فهو Xاملهدي  اإلمام أما
 أمساءنصت على  وأrا كالمنا حول وصية رسول اهللا  وإمنامحد احلسن٬، أالسيد  إىل اإلمامة
 أنن تلك الوصية ال ميكن أو Xاملهدي  اإلماماملهديني من ذرية  أولواسم   األئمة

  ).والدالة عليهم األوصياءرث إ ألrا ؛بلطف اهللا وحفظه هلا من ذلك يدعيها كذاب مفتر٬،
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ذكرت يل سرية األئمة للتوضيح والنقد  وأنت....  املوضوعمن  خرجأن أ أريدنا أ :أقول
ن لكل نيب وإمام وصي يف حياته وبعد مماته ينص عليه وميهد أال خيفى  قلت أنت ٬،على كالمي

أو اإلمام قد غري  ن الرسولأ املوت٬، لكي ال يدعي مدع ثناء حياته مث خيتم ذلك بوصية عندأ له
فقلت كل إمام  ٬،حدأتستثين  نظر أنت ملأ ٬،من احلكم خر ساعات من حياته وغريهاآيف  هيأر

أنت مل  ٬،)استغفر اهللا( وال وصي بإمامليس  Xن اإلمام املهدي أن تقول أأم تريد  ٬،أو وصي
 ؟؟؟ تستثين اإلمام

فهل  ٬،يف حيا�م أوصيائهممىت يؤكدون على  ٬،)أوصيائهميؤكدون على  فهم(: ما قولكأ
  !!!!!! الكربى تسلمه اإلمامة إىل غيبتهاملهدي مبعصومكم منذ  وصى اإلمام

رث أ ألrا ؛إن الوصية ال ميكن إن يدعيها كذاب مفتر بلطف اهللا وحفظه هلا(: ما قولكأ
  ).والدالة عليهم األوصياء

 وطبعاً ٬،ن جعفر الكذاب ادعى اإلمامةأ مل تسمعأ؟  مل تذكر الدليل على زعمك: أقول
 ؟نه وصي أيدعي  نه إمام فهوأالذي يدعي 

  :النقطة الرابعة

بل حيتاج إىل  ٬،وصي يف حياته ال حيتاج إىل Xإن اإلمام املهدي : قلت أنت :ما قولكأ
احلي ال حيتاج إىل وصي بل حيتاج إىل  نأكذلك ؟؟؟ وكذلك قلت ب أليس.... نائبأو سفري 

  وسلمت مبا كتبته لك ؟؟؟؟ رأيكتنازلت عن  نكإ أم؟؟؟  كذلك أليس... سفري  أورسول 

ألنه غاب  ؛)نآلا( ال حيتاج إىل الوصي يف حياته إي نا قلت إن اإلمام املهديأ ٬،نعم: أقول
مث  ن الرسل أو األئمة جاء الوصي أوالًأومل يثبت بالدليل  ٬،)وجد هذا إن(ومل ينصب وصيه 

  .قلت استدل مبن شأت انأو ٬،يأيت الرسول أو اإلمام

  :النقطة اخلامسة

 وهو أول: (وهو قوله ٬،rاية وصية الرسول حممد  الدليل هو ما ورد يف أوالً :ما قولكأ
يف عصر الظهور املقدس٬، و¤ذا ال بد  Xاملهدي  إلمامبااملؤمنني واملصدقني  أولأي ) املؤمنني
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 وهو أول(إال ملا صدق عليه هذا الوصف و ٬،Xقبل قيام اإلمام املهدي  موجوداً أن يكون

  ).نياملؤمن

باملهديني  الوصية ثابتةفإذا  ٬،يف مناقشة وصية الرسول ألننا ؛القول غري تامإن هذا : أقول
 !!! مل يثبت بشيءفكيف تستدل  هي مل تثبت إذاً؟؟؟  نآلافلماذا حنن نتناقش 

  ... املؤمنني يكون موجود أول: قولك أما

 إي(الوصي  قلت مل يثبت بالدليل إن الرسل أو األئمة جاء ألين ؛يدل على املراد هذا ال

 املؤمنني برسول اهللا أولوالدليل إن أمري املؤمنني هو  ٬،مث يأيت الرسول أو اإلمام) مفترض الطاعة
 ؟؟ الطاعة نا إمام مفترضأنه مل خيرج قبل الرسول ويقول إو

فهذا موجود  ... أي قبل الظهور من الغيبة) قبل الظهور(ن كنت تقصد إو: ما قولكأ
على ذلك يف حق  وكما نص الرسول ٬،Xعند غيبة موسى  Xكتنصيب الوصي هارون 

  .Xأمري املؤمنني 

ثبتوا نبو�م أن أبل بعد  ٬،موسى ونبوة الرسول  هذا التنصيب ليس قبل نبوة: أقول
  .؟؟؟ وليس قبل معرفة الناس هلم وبأمرهمعند غيبتم  أوصيائهم بتنصيب للناس كافة مث قاموا

  :السادسة النقطة

  .الدليلعلى هذا التسليم وعدم العناد ضد  أشكرك: أقول: ما قولكأ

 نه ال طاعةأنه ثبت إف ٬،ال توجد مشكلة إذاًإذا أنت تقر ¤ذا الكالم الذي كتبته  :لأقو

حسب  اإلمام املهدي إي ليس ملعصومكم طاعة بأمرإذا كان  للوصي يف حياة املوصي إال
  زعمكم ؟؟؟

  :النقطة السابعة

 ٬، ومنوالرسل به  األنبياءاحتج على اليهود والنصارى بوصايا  الرسول  :ما قولكأ

 من عيسى أومل يسمعوا من موسى  الرسول اليهود والنصارى الذين يف عصر  أناملعلوم 
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X  بذلك إذا مل بامسه وصفته٬، فكيف حيتج عليهم الرسول  عندما نص على الرسول 

بدليل مردود وغري صحيح  وهل حيتج الرسول  ٬، على زعمك   يكن حجة 
  !!؟؟)وحاشاه(

خرج عن املوضوع هذا أنا أيل  ال تتهرب وتقول ٬،الل ليس موضوعنادهذا االست: أقول
  .ليس من الوصية عند االحتضار

  .احتج بدليل مردود وغري صحيح الرسول  ل هلأفإذا كنت تس

ما أ ٬،بل بعدهنا وصيه ومفترض الطاعة أوقال  Xعيسى  إن الرسول مل يأيت قبل :أقول
ال  :أقول ؟ مام الناسألرسول قياس على عدم صحة الشهادة ا ن يكون احتجاجأهل يصلح 

أو اإلمام الرضا   احتجاج الرسول االحتضار وشهادة عدلني وبني تالزم بني الوصية عند
X،نه جيب أ) وغريهم الصدوق املفيد٬، الكليين٬، الطوسي٬،(ولقد امجعوا علماء الشيعة  ٬

  ؟ صح انأغري حمله إال إذا قلت هم خطاء و فيكون استداللك يفاإلشهاد 

  :النقطة الثامنة

 ادعى وصية الرسول حممد  هل: Xالرضا  اإلماملك كقول  أقول وأنا :ما قولكأ
  ؟؟؟ حد غري السيد أمحد احلسنأ Xاملهدي  اإلمامابن  بأمحد

  ...يأيت بذلك أنحد أأي  وأحتدىاجلواب قطعاً ال٬، 

 .به اليهود والنصارى أفحمالذي  Xالرضا  اإلمامعلى قول  قويل هو ردفردك على 

 !!! على صاحبها تكون دليالً ال أن٬، وإال لزم أبداًغري صاحبها  إذن فالوصية ال يدعيها

والكتاب ) محد احلسنأالوصية والوصي (الشيخ ناظم العقيلي يف كتاب  وقد فصل هذه املسألة
 .X املهدي اإلمام أنصار موجود على موقع

عند االحتضار واحتجاج  ال تلبس احلق بالباطل وتلزم الناس بقياسك بني الوصية: أقول
ملاذا أوجبتم الشهادة يف الشيعة وقل هلم  لعلماء األمر تقوله أوالً ما هذاأ ٬،Xاإلمام الرضا 
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 احتج على اليهود والنصارى من ما موجود يف ن اإلمام الرضا استدلأما علمتم أ ٬،الوصية
  !!!!! أخر دون احلاجة إىل إي شيء فهذا يكفي يف إثبات الوصية ٬،كتبهم

 حد غري السيدأ Xابن اإلمام املهدي  بأمحد حممد  هل ادعى وصية الرسول( :قولك

  .)أمحد احلسن

 ملأ ٬،سبحان اهللا ؟ نه على حقإن مل يدع الوصية غري معصومكم فأتقول مبا  نأهل تريد 
يدعوا بين  ملأ ٬،الشيء¤ذا  أبصرمن  أولفهو  ٬،)وحاشا هللا(اهللا  ن العجل هوأالسامري  يدعي

علينا هذا حمل النقاش وحنن  نه موجود يف كتبنا وحتتج بهإن تقول أما أ ٬،ن املهدي منهمأالعباس 
 .إن شاء اهللا أبنيكما سوف  روايات برواية املهديني لتعارضها مع عدة نأخذال 

  :النقطة التاسعة

 إىلالنائب والسفري وال حيتاج  إىلحيتاج  Xاملهدي  اإلمام نإ أمل تقل: أقول :ما قولكأ
  وصي ؟؟

تنفي الطاعة للوصي  فأنت ٬،Xاملهدي  اإلمام بأمرالنائب واجب الطاعة  أناملعلوم  ومن
ىت طاعة حنك تنفي أ أم؟؟؟  كذلك أليس... السفري تسلم ¤ا  أوطاعة النائب  وأما فقط

  !!!والسفري ؟؟ النائب

 Xاملهدي  اإلمام وجود الوصي يف حياة بإمكانك سلمت أن من كالمك أشم إينمث 
 إىلال نعود  لكي رجاًء جبينأكذلك ؟؟؟  أليس...  Xاملهدي  اإلمام بأمرووجوب طاعته 

  هذه املسألة مرة أخرى ؟؟؟؟

نا أقول ال جتب طاعة الوصي يف حياة املوصي إال إذا كان األمر من اإلمام أنعم : أقول
 ؟ الفالين وهذا ما اعترفت به أنت إتباع الشخص بوجوب

تنفي  فأنت ٬،Xاملهدي  اإلمام بأمرالنائب واجب الطاعة  أناملعلوم  ومن :ما قولكأ
نك تنفي أ أم؟؟؟  كذلك أليس... السفري تسلم ¤ا  أوطاعة النائب  وأما الطاعة للوصي فقط

  !!!والسفري ؟؟ ىت طاعة النائبح
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 حبضورشيء يكون أمر  يأ Xاليت ذكر�ا إذا قال اإلمام املهدي  األمورهذه : أقول
فتحت (اإلمام واهللا يا سيدي لو  أهل البيت يقول إىل أتباع حدأما مسعت أ ٬،وأمرهاإلمام 

 ي أمر من اإلمام مسعاًأي إن أ ٬،)بكالمك ألخذت الرمانة نصفني وقلت هذا حرام وهذا حالل
 ؟ وطاعة إذا أمر بذلك

 اإلمام وجود الوصي يف حياة بإمكانك سلمت أن من كالمك أشم إينمث : قولك ماأ
 لكي رجاًء جبينأكذلك ؟؟؟  أليس...  Xاملهدي  اإلمام بأمرووجوب طاعته  Xاملهدي 
  هذه املسألة مرة أخرى ؟؟؟؟ إىلال نعود 

اإلمام  بأمرإذا قال هذا وصيي جتب طاعته فكل شيء  X نعم بعد ظهور اإلمام: أقول
 ال خيدمكم ؟؟؟أن مل يتحقق وهذا آلا وطاعة وهذا طبعاً مسعاً

  :النقطة العاشرة

من هذه  ما تقدم وأيضاًعلى ذلك يف املقالة السابقة  اإلجابةتقدمت  :أقول :ما قولكأ
تريد من  ٬، لكن هلXمن اإلمام املهدي  وثانياً ٬،من رسول اهللا  فالتنصيب أوالً املقالة٬،

 !!!ويبلغ الناس بذلك ؟؟؟ ن يظهرأ Xاإلمام املهدي 

 محدأ٬، مث إن السيد أصالًن يدعيها كاذب أن وصية رسول اهللا ال ميكن أثبت لك بأ فقد
وهذا كاف  الغيبية٬، عن طريق الطرق العلمية والطرق Xاملهدي  باإلمامثبت اتصاله أ احلسن

 .الروايات إىل الوصية وغريها من إضافةيف املطلوب 

منك  أريد ؟؟؟فهي مل تثبت  ٬،ن تستدل ¤اأالوصية هي حمل النقاش وال يصح : أقول
إىل اخلروج والقول إن  يقول إن لديه وصي دون احلاجة Xاملهدي م حديث واحد من اإلما

  .هذا وصيي

عن طريق الطرق  X املهدي باإلمام ثبت اتصالهأاحلسن  محدأإن السيد : ما قولكأ
  .إىل الوصية وغريها من الروايات إضافةاملطلوب  وهذا كاف يف العلمية والطرق الغيبية٬،
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إليه إن شاء  أتطرقطرقكم العلمية والغيبية هذا ما سوف  ماأ ٬،ثبت لديك اتصالهأ: أقول
  .......اهللا تعاىل

ألنك طلبت مين إجابة مفصلة فال  ؛املوضوع مرة أخرى على هذا أردهذا وسوف مل 
 ٬،ن الوصي ال يكون واجب العصمة إال بأمر املوصيأاعترافك  بعد ن نعود إىل الوراءأيصح 

  .اهللا ن شاءإعن الوصية  مفصالً أردين سوف إنك تبنيت الرد الثاين فأومبا  ٬،وهذا مل حيدث

  .الطاهرين ل بيتهآالصالة والسالم على سيدنا حممد وو ٬،واحلمد هللا رب العاملني

EWאFא

 الرمحن الرحيمبسم اهللا 

  :الرد يف مسائل

  :األوىلاملسألة 

وصي  إىلقد رددت على زعمك بأن احلي ال حيتاج  أنا :قولكأما  :األوىل النقطة( :قولك
وكذلك رددت على ....  ثبت خطئك وتومهكأو...  نائب أورسول  إىلاحلي حيتاج  وإمنا

...  نائب أورسول  إىلوصي يف حياته بل حيتاج  إىلحيتاج  ال Xاملهدي  اإلمام زعمك بأن
 أنن الوصي ال ميكن أوكذلك رددت على قولك ب....  هذا ثبت ركاكة زعمك وكذلك

 .وبان ومهك يف ذلك....  الطاعة يف حياة املوصي يكون واجب

لى ع أشكرك وأناالدفاع عنها وترتلت عن التمسك ¤ا  فهذه املطالب الثالثة مل تستطع
  .ذلك

ألنه غاب ومل ينصب  ؛)نآلا( يأال حيتاج إىل الوصي  X  إن اإلمام املهدي: أقول
مث يأيت الرسول  ن الرسل أو األئمة جاء الوصي أوالًأومل يثبت بالدليل  ٬،)وجد هذا إن(وصيه 

 .قلت استدل مبن شأت انأو ٬،اإلمام أو
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الطاعة يف ن يكون واجب أميكن  ن الوصي الأوكذلك رددت على قولك ب :ما قولكأ
  .ذلك حياة املوصي وبان ومهك يف

نا أقول ال جتب طاعة الوصي يف أنعم : أقول :هذا قويل ٬،نك كاذبألك قل أمل أ: أقول
  .انتهى) األمر من اإلمام بوجوب إتباع الشخص الفالين إال إذا كان حياة املوصي

ترك أنصه و فإليك األولكالمك  وأما ٬،رددت عليك أنكالمك هذا جاء بعد : أقول
) قول احلق ...( :٬، قالأبداً أخطأتنك أتقر  أنال ميكن  ألنك ؛منه يفهموااحلكم للقراء ماذا 

 :رد له أوليف 

كذلك فهو ليس حباجة إىل وصي ؟ ما دام  مل ميت وهوكان اإلمام حي يرزق إذا ما أو(
نك رسول ووصي أما ادعائك أ ٬،والرسول والسفري إمنا هو حباجة إىل الوكيل والنائب ٬،حياً

ولذلك نسمي اإلنسان الذي خيرب عن اهللا  ٬،فالرسول للحي ؟فهذا من باب مجع املتناقضات 
ما الوصي فهو الذي يتوىل املوصي امليت أو ٬،ن املرسل هو اهللا احلي الذي ال ميوتإو ٬،رسوالً

  .انتهى) ؟ وامليت من املستحيل فاجلمع بني احلي ٬،)العهدية(حبسب الوصية 

) ألنه غاب ومل ينصب وصيه ؛)نآلا( يأال حيتاج إىل الوصي ( :اآلخر ردك قولك يف أما
وما بعدها مل توجد يف ) اآلن(٬، وكلمة األوىلفهو تدارك للخطأ الذي وقع منك يف مقالتك 

فهو ليس حباجة إىل (: هو قولكو ٬،اإلطالق٬، بل كان كالمك غري مقيد٬، ويدل على األولالرد 
فرببكم ماذا  ٬،)والرسول إمنا هو حباجة إىل الوكيل والنائب والسفري ٬،ما دام حياً ؟وصي 

 .Xاملهدي  اإلماميف كل حياة  أم ٬،)اآلن(هل هي تعين  ٬،)ما دام حياً( تفهمون من قوله

حتاول احلفاظ على ماء  أن٬، ال تقر باخلطأ أوتدافع عنه  أن ماإ ٬،فال �رب من كالمك
٬، مث تكثر من السب والشتم والتهجم األولخمجل ومتناقض مع كالمك  بأسلوبوجهك 

  !! اإلبللتغطي ضعفك ووهن حجتك٬، ما هكذا يا سعد تورد 

 بعد مفترض الطاعة إال ن الوصي غريأل: (تنازلت عنه وأيضاًليك كالمك يف ردك الثاين إو
ينفع استداللك يف املقام  فال( :وكذلك قولك يف نفس الرد الثاين) وفاة املوصي وهذا مل حيدث

  .)قبل املمات فليس له طاعة نفي دور الوصي بعد املمات أماأصاحيب أنا مل  عزيزي و يا يا
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وليس على حنو  Xاملهدي  اإلمام بأمركان  إذاذلك  إمكانثبت لك أ أنوبعد 
  .ختصص أو٬، تنازلت وقلت بذلك٬، بينما كالمك السابق مطلق ومل تقيد االستقالل

 :املسألة الثانية

عليها ثالثة  شهدأقد  إن وصية رسول اهللا : أقول :ما قولكأ :الثانيةالنقطة ( :قولك
وهذا ال حيتاج ....  الغفاري وأيب ذر ٬،واملقداد ٬،احملمدي وهم سلمان ٬،نفر من خرية الصحابة

  .تعليم إىلال حيتاج  فرسول اهللا ... إثبات  إىل

ن يف وصية أواملقداد شهدوا  ذر أيبون سلمان أثبت يل أله إال هو لو إواهللا الذي ال : أقول
إذا مل  وأما ٬،إن الوصية صحيحة وأقول إليكسلم أمهديني فسوف  يوجد رسول اهللا 

رضوان اهللا (؟؟ فمن املعروف أrم  املهديني يشهدوا بوجود املهديني فهل تسلم بعدم وجود
  .انتهى) ؟؟ الوصية ن خيفوا تفاصيل هذهأ شهدوا على الوصية فهل ميكن) عليهم

قد شهدوا على  ذر  وأباسلمان واملقداد  أنهناك روايات غري الوصية ذكرت : أقول
 بأمريالشهادة بوجود املهديني يف الوصية٬، فهل تكتفي  أردت إذا وأما٬، وصية رسول اهللا 

فهم الذين نقلوا الوصية وشهدوا ٬، ... واحلسني والسجاد والصادق Xاملؤمنني 
  !!!؟) وحاشاهم(ن ذكر املهديني فيها كانوا غافلني ع أrمنك تظن أ أممبضموrا٬، 

ومل  مل تصدر عن الرسول حممد  rاأورواية الوصية مكذوبة  نأتقول  أنال إاللهم 
  .اهللا إن شاء يأيت آخروهذا حبث     والعياذ باهللا     األئمةينقلها 

 وأشارت٬، فاملهديون قد نصت املهديني يف الوصية هو وجود أزعجككان الذي  إنمث 
 اإلماماملهديني من ذرية  إنكار نروايات كثرية غري الوصية٬، وعند مالحظتها ال ميك همإلي

قرائن قطعية تنص على وجودهم  أووبذلك يكون ذكر املهديني مؤيد بقرينة  ٬،X املهدي
  :منها ٬، وهاك بعضاXًاملهدي  اإلمامخلفاء  وأrم
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عشر مهدياً من ولد احلسني  اثنا Xإن منÈا بعد القائم : (إنه قال Xعن الصادق 
X( )١(.  

  .)٢( )يقوم القائم منا مث يكون بعده اثنا عشر مهدياً: (قال ٬،Xوعن اإلمام السجاد 

إين مسعت من  ٬،يا ابن رسول: X قلت للصادق جعفر بن حممد: (قال ٬،وعن أيب بصري
ً ومل : إمنا قال :فقال. مهدياًيكون بعد القائم اثنا عشر  :ه قالنأ Xأبيك  اثنا عشر مهديا

  .)٣( )ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا ٬،يقل اثنا عشر إماماً

فيها مسجد  : (...قال ٬،يف ذكر الكوفة )عليهما السالم(وعن أيب جعفر وأيب عبد اهللا 
وفيها يكون قائمه  ٬،ومنها يظهر عدل اهللا ٬،سهيل الذي مل يبعث اهللا نبياً إال وصلى فيه

  .)٤( )وهي منازل النبيني واألوصياء والصاحلني ٬،والقوام من بعده

اللهم كن لوليك القائم بأمرك حممد ( :قال يف أحد األدعية املشهورة Xوعن الصادق 
ويف كل  ٬،يف هذه الساعة ٬،بن احلسن املهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم

ومتتعه فيها طوالً  ٬،ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ومؤيداً حىت تسكنه أرضك طوعاً ٬،ساعة
  .)٥( )وجتعله وذريته من األئمة الوارثني ٬،وعرضاً

 ٬،ما جاء يف الدعاء املشهور املعترب عن اإلمام املهدي يف كيفية الصالة على حممد وآل حممد
يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته اللهم أعطه  (... :Xفيقول إىل أن يصل إىل نفسه 

 :Xإىل قوله ...   وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه
وبلغهم  ٬،وزد يف آجاهلم ٬،ومدÈ يف أعمارهم ٬،وصل على وليك ووالة عهده واألئمة من ولده

  .)٦( )...أقصى آماهلم دنيا وآخرة

                                                       
 .٤٩ص: مختصر بصائر الدرجات -١
 .٤٠٠ص ٣ج: شرح األخبار -٢
 .٣٥٨ص ٢ج: آمال الدين -٣
 .٥٢٤ص ٣ج: وسائل الشيعة اإلسالمية -٤
 .٣٤٩ص ٤٩ج: بحار األنوار -٥
  .٣٠١ص: جمال األسبوع ،١٨٦ص: غيبة الطوسي -٦
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 (... :إلمام املهدي يف عصر الغيبةل   الصحيح     Xوما جاء يف دعاء اإلمام الرضا 
ـَدGه وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به  اللهم أعطه يف نفسه وأهله و%و%ل

واألئمة  ٬،اللهم صل على والة عهده: يقول أنإىل ...  نفسه وجتمع له ملك اململكات كلها
  .)١( )...هموأعز نصر ٬،وزد يف آجاهلم ٬،وبلغهم آماهلم ٬،من بعده

  لتصلن هذه ±ذه (: إىل احلرية فقال Xخرج أمري املؤمنني : قال ٬،وعن حبة العرين
وليبنني باحلرية  ٬،حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري   بيده إىل الكوفة واحلرية وأومئ

ألن مسجد الكوفة  ؛مسجداً له مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهللا فرجه
  .)٢( )احلديث...  وليصلني فيه اثنا عشر إماماً عدالً ٬،ليضيق عنهم

: فيه قال ٬،Xمبناسبة والدة اإلمام احلسني  X ويف الدعاء الوارد عن احلسن العسكري
األئمة من  إناملعوض من قتله  ٬،املمدود بالنصرة يوم الكرة ٬،)احلسني( وسيد األسرة(... 
 ٬،واألوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته ٬،والفوز معه يف أوبته ٬،والشفاء يف تربته ٬،نسله

  .)٣( )ويكونوا خري أنصار ٬،الثار ويثاروا ٬،حىت يدركوا األوتار

هذا ما : قال ٬،وفيه ذكر املهديني  Xعن اإلمام الرضا  وروى علي بن بابويه دعاًء
 ٬،اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويس: قال أنإىل  : (...نداوم به معاشر أهل البيت

واخصص وليك ووصي نبيك وأخا رسولك ووزيره وويل عهده إمام املتقني وخامت الوصيني 
 ٬،وعلى سيدي شباب أهل اجلنة من األولني واآلخرين ٬،وابنته البتول ٬،خلامت النبيني حممد 

ء األتقياء الربرة األئمة وعلى النقبا ٬،وعلى األئمة الراشدين املهديني السالفني املاضيني
وعلى الفاضلني  ٬،وعلى بقيتك يف أرضك القائم باحلق يف اليوم املوعود ٬،الفاضلني الباقني

  .)٤( ...)املهديني األمناء اخلزنة

يف حديث طويل مع الرسول  ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،عن آبائه ٬،Xالرضا وعن اإلمام 
... : (مدة حكمه وعن Xعن اإلمام املهدي  يف rايته قال اهللا تعاىل للرسول  

                                                       
 .٦١٨ص: مفاتيح الجنان -١
 .١١٢ص ٣ج :معجم أحاديث اإلمام المهدي ،٢٥٣ص٣ ج: التهذيب -٢
 .٨٢٦ص: مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ،٥٤٣ص: المصباح للكفعمي -٣
 .٤٠٣ص: فقه الرضا -٤
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مث  ٬،وجيمع اخللق على توحيدي ٬،حىت يعلن دعويت ٬،وألمدÈنه مبالئكيت ٬،وألنصرنه جبندي
  .)١( )وألداولن األيام بني أوليائي إىل يوم القيامة ٬،ألدمين ملكه

على صحة ذكر  تكون شاهداً أنوغريها من الروايات٬، فهل كل هذه الروايات ال تصلح 
  ؟؟؟ املهديني يف وصية رسول اهللا 

ذر واملقداد  وأيبتسمع من سلمان  أنوتشترط   األئمةنك ال تكتفي بشهادة أ أم
  !!؟؟

  .شاء اهللا تعاىل واسأهلم عن ذلك إنفانتظر رجوعهم يف عامل الرجعة  إذن

  :املسألة الثالثة

الوصية يف الفقه اإلسالمي وهم  نك يا صاحيب مل جتب على ما كتبت منإو( :قولك
  .)...فهل هم على حق أم باطل ؟؟  ٬،املوصي بعد ممات يقولون بعدم وجوب طاعة الوصي إال

شهد عليها كما ذكرت لك٬، وليس حول أوقد  كالمنا حول وصية الرسول : أقول
مل يوص وصية املوت بعد  Xاملهدي  فاإلمام٬، فال ختلط املواضيع٬، Xاملهدي  اإلماموصية 

 إماماًواليت نص فيها على اثين عشر  ٬، فاالستدالل هو بوصية الرسول )ءروحي له الفدا(
 املهدي اإلماماملهديني من ذرية  أولواسم   األئمة أمساء٬، ونص على واثين عشر مهدياً

X.  

  :لرابعةا املسألة

 ٬،اخلروج عن املوضوع الذي حتاول أنت٬، )قول احلق(يا (... : ما قولكأ(....: قولك
للتوضيح والنقض   األئمة وقد ذكرت لك سرية... فالكالم هو حول وصية الرسول 

 أوصيائهم فهم يؤكدون على ٬،وهذا يف حال ظهورهم ووجودهم بني الناس..  على كالمك
  .... وخيتمون ذلك بوصية عندما حتضرهم الوفاة

                                                       
 .١٣٨ – ١٣٧ص ١ج: عيون أخبار الرضا -١



 ٨٩.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

نه توىف وقد انتقلت أغائب عن عامة الناس ومل نقل لكم  فهو Xاملهدي  اإلمام أما
 أمساءنصت على  وأrا كالمنا حول وصية رسول اهللا  وإمنامحد احلسن٬، أالسيد  إىل اإلمامة
 أنن تلك الوصية ال ميكن أو Xاملهدي  اإلماماملهديني من ذرية  أولواسم   األئمة

  ).والدالة عليهم األوصياءرث إ ألrا ؛بلطف اهللا وحفظه هلا من ذلك يدعيها كذاب مفتر٬،

ذكرت يل سرية األئمة للتوضيح والنقد  وأنت....  من املوضوع خرجأن أ أريدنا أ :أقول
ن لكل نيب وإمام وصي يف حياته وبعد مماته ينص عليه وميهد أال خيفى  قلت أنت ٬،على كالمي

أو اإلمام قد غري  ن الرسولأاملوت٬، لكي ال يدعي مدع  ثناء حياته مث خيتم ذلك بوصية عندأ له
فقلت كل إمام  ٬،حدأتستثين  نظر أنت ملأ ٬،خر ساعات من حياته وغريها من احلكمآيف  أيهر

أنت مل  ٬،)استغفر اهللا( وال وصي بإمامليس  Xن اإلمام املهدي أن تقول أأم تريد  ٬،أو وصي
 ؟؟؟ تستثين اإلمام

فهل  ٬،يف حيا�م أوصيائهممىت يؤكدون على  ٬،)أوصيائهميؤكدون على  فهم(: ما قولكأ
  .انتهى) !!!!!! الكربى املهدي مبعصومكم منذ تسلمه اإلمامة إىل غيبته وصى اإلمام

 أن٬، فهل ثبت عندك  أجدادهيسري على rج  أن Xاملهدي  إلماملالبد  ٬،نعم: أقول
  !؟د مات ومل يطبق هذه السنة ق Xاملهدي  اإلمام

فبعد قيامه املبارك سينص وميهد لوصية مث خيتم ذلك يف وصيته عند املوت٬، وهذا ما جاء 
أَم7 كُنت'م7 ش'ه%د%اء إِذْ ح%ض%ر% ي%ع7قُوب% الْم%و7ت' إِذْ قَالَ لGب%نِيهG م%ا ﴿ :يف تفسري قوله تعاىل عنهم 

هاً و%احGداً و%إِس7م%اعGيلَ و%إِس7ح%اق% إِلَه% آب%ائGك% إِب7ر%اهGيم% ب%ع7دGي قَالُواْ ن%ع7ب'د' إِلَه%ك% و%إِلَ ت%ع7ب'د'ونَ مGن
 .)١(﴾و%ن%ح7ن' لَه' م'س7لGم'ونَ

إِذْ قَالَ ﴿ :من قول اهللا اآليةسألته عن تفسري هذه : قال ٬،Xجعفر  عن أيب ٬،عن جابر
  .)٢( )Xجرت يف القائم : قال ﴾آب%ائGك%ه% ك% و%إِلَه%ب%ع7دGي قَالُواْ ن%ع7ب'د' إِلَ لGب%نِيهG م%ا ت%ع7ب'د'ونَ مGن

                                                       
  .١٣٣: البقرة -١
 .٦١ص ١ج: تفسير العياشي -٢
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وال يفوتنا قول  ٬،وذريته أبناءهعندما حتضره الوفاة سيوصي  أيضاً Xم القائ نإأي 
 أولابنه  إىلحضرته الوفاة فليسلمها  فإذا(  :Xاملهدي  اإلماميف الوصية عن  الرسول 
  )....)املهدين(املقربني 

: عة٬، فقالوسويف امل) رمحه اهللا(ادق الصدر الشهيد حممد حممد ص وقد ذكر ذلك السيد
ني ويل عهده أو خليفته خالل حياته ورمبا يف بتعي X ومن هنا سيقوم اإلمام املهدي... (

العام األخري٬، ليكون هو الرئيس األعلى للدولة العاملية العادلة بعده واحلاكم األول لفترة حكم 
قبل وفاته قد  Xشك أن اإلمام املهدي  عم الن: ... إىل أن يقول....... األولياء الصاحلني 

 األولياءحكم (أكد وشدد بإعالنات عاملية متكررة على ضرورة إطاعة خليفته وعلى ترسيخ 
إال أن البشرية حيث ال تكون بالغة درجة الكمال  ٬،يف األذهان ترسيخاً عميقاً) الصاحلني

  .)١( ...)الاملطلوب فإrا ستكون مظنة العصيان والتمرد يف أكثر من جم

فهي منصوص عليها بوصية  Xاملهدي  اإلماممحد احلسن قبل قيام أوصاية السيد  وأما
أي ) املؤمنني أول(نه أعلى  ٬، ونص الرسول أخرى٬، وتسندها روايات الرسول حممد 

 Xاملهدي  اإلمامقبل قيام  يكون موجوداً أنونصرته٬، وعلى ذلك البد  Xاملهدي  باإلمام
  .املؤمنني أولنه أوإال فال يصدق عليه 

  :املسألة اخلامسة

 ؛ن يدعيها كذاب مفتر بلطف اهللا وحفظه هلاأإن الوصية ال ميكن (: ما قولكأ( :قولك
  ).والدالة عليهم األوصياءرث أ ألrا

 وطبعاً ٬،ن جعفر الكذاب ادعى اإلمامةأ مل تسمعأ؟  مل تذكر الدليل على زعمك: أقول
  .انتهى )نه وصي ؟أيدعي  نه إمام فهوأالذي يدعي 

حد٬، ولكنه مل أ ممن ادعاها٬، وهذا ال خيفى على وغريه كثري اإلمامةادعى  اًجعفر إن: أقول
ابنه وامسه حممد  Xبعد احلسن العسكري  أنفيها  ٬، فوصية الرسول حممد يدع الوصية
X  هناك روايات تنص على  نإاحلسن العسكري وليس ابنه٬، مث  أخوليس جعفر الذي هو

                                                       
 .٦٤٦ص: تاريخ ما بعد الظهور -١



 ٩١.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

 وأعقاب األعقابهي يف  إمناخوين أال جتتمع يف  Xبعد احلسن واحلسني  اإلمامة أن
  .يوم القيامة إىل األعقاب

 وأحتداكنك تتعمد املغالطة٬، أ وإما ٬،نك مل تفهم املطلوب من االستدالل بالوصيةأ إمافأنت 
تنص عليه  وأrا نه مذكور يف وصية الرسول أيأيت بشخص ادعى  أن أحدكل  وأحتدى

 مثالً يف زمن زين العابدين أحداً ٬، فلم نر�Xاملهدي  اإلمامىل إو Xعلي  اإلمامبامسه٬، من 
 ٬،Xنه علي الذي نص عليه الرسول يف الوصية وهو الذي يأيت من بعد احلسني أادعى 

 لإلمامةه ئدليل قاطع على كذب جعفر يف ادعا وصية الرسول إنبل ٬،  األئمةوهكذا كل 
  .فافهم ذلك ا٬ً،هو حممد وليس جعفر اإلمامن أو Xاحلسن العسكري  بعد

  .تحصينهم عن الضالللايته بعباده ٬، بلطف اهللا وعنفالوصية ال يدعيها غري صاحبها

  :املسألة السادسة

rاية وصية الرسول حممد  الدليل هو ما ورد يف أوالً :ما قولكأ :النقطة اخلامسة(: قولك
يف عصر  Xاملهدي  لإلماماملؤمنني واملصدقني  أولأي ) املؤمنني وهو أول: (وهو قوله ٬،

إال ملا صدق و ٬،Xقبل قيام اإلمام املهدي  موجوداً الظهور املقدس٬، و¤ذا ال بد أن يكون
  ).نياملؤمن وهو أول(عليه هذا الوصف 

باملهديني  الوصية ثابتةفإذا  ٬،يف مناقشة وصية الرسول ألننا ؛إن هذا القول غري تام: أقول
  .انتهى) !!! مل يثبت بشيءفكيف تستدل  هي مل تثبت إذاً؟؟؟  نآلافلماذا حنن نتناقش 

يني٬، وال دامله أو األئمةكل النص سواء كان يف  يثبتثبت صحة صدور الوصية  إن: أقول
 األئمةقسمني فنقبل القسم الذي نص على  إىليقول نقسم رواية الوصية  أن ألحدميكن 

 )١(﴾بِب%ع7ضٍ و%ت%كْفُر'ونَ الْكGت%ابِ ب%ع7ضِب أَفَت'ؤ7مGن'ونَ﴿!!!! لقسم الذي نص على املهديني ونرفض ا
  .كما قال اهللا تعاىل

                                                       
 .٨٥: البقرة -١
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غضضت النظر عن النقاش يف سند الوصية أي يف صحة صدورها٬،  األوليف ردك  وأنت
 )الوصية(رواية  وهذا بغض النضر سواء كانت(: قشت يف املضمون٬، وهذا نص قولكونا

  ).صحيحة السند أم غري صحيحة

النقاش يف  أردتن إاستدل عليك مبا ورد فيها٬، ف أناإذن فنقاشنا يف منت الوصية٬، وها 
صحة  إلثباتمستعد  وأنا٬، آخرثبوت صحة صدور الوصية وعدم صحة صدورها٬، فهذا حبث 

  .لنحرر ما بدأنا به أوالًا٬، ولكن صدوره

 اإلماممن ذرية  األوليف وصيته عند وصف املهدي  فبماذا تفسر قول الرسول حممد 
  ؟) املؤمنني أولوهو : (Xاملهدي 

 :املسألة السابعة

فهذا  ... أي قبل الظهور من الغيبة) قبل الظهور(ن كنت تقصد إو: ما قولكأ( :قولك
على ذلك  وكما نص الرسول ٬،Xعند غيبة موسى  Xموجود كتنصيب الوصي هارون 

  .Xيف حق أمري املؤمنني 

ثبتوا نبو�م أن أبل بعد  ٬،موسى ونبوة الرسول  هذا التنصيب ليس قبل نبوة: أقول
) ؟؟؟ وليس قبل معرفة الناس هلم وبأمرهمعند غيبتم  أوصيائهم بتنصيب للناس كافة مث قاموا

  .انتهى

  !يكون له وصي؟ أنغري ثابتة حىت تنفي  Xاملهدي  اإلمام إمامة أنفهل تعتقد : أقول

 لإلمام اإلمامةتثبت  أنقبل  Xاملهدي  اإلمامنه وصي أمحد احلسن ادعى أالسيد  أنوهل 
  !؟ Xاملهدي 

نه كالم غريب إ !إال عند قيامه ؟ إمامتهال تثبت  Xاملهدي  اإلمام أننك تعتقد إ أم
  !وعجيب حقاً 

يكون له  أنمانع من  سنة٬، فال ألفمن  أكثرقبل  إمامتهقد ثبتت  Xاملهدي  فاإلمام
 ٬،يف وصيته عند وفاته قضية النص على الوصي فهو من الرسول حممد  أما٬، اآلنوصي 
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 إrاسيحتج عليكم بالوصية٬، فهل ستقولون له من يقول  Xاملهدي  اإلماموكذلك 
  !تقصدك؟

ظهر قبل قيامه ي X املهدي اإلماموصي  أنروايات كثرية على  أشارت أووقد دلت 
  ):محد احلسنأالوصية والوصي (ليكم هذا االقتباس من كتاب إو .له املقدس ويكون ممهداً

 :)وصي اإلمام املهدي هو املمهد(

وفصلت  ٬،إىل الرسول حممد  Xمن آدم  نا فيما سبق مسألة الوصية والوصيلقد درس
وبي�نت أن  ٬،إىل يوم القيامة ه من األئمة واملهديني ئوأوصيا القول يف وصية الرسول 

البد أن تoبي�ن تكليف األمة جتاه األوصياء إىل يوم القيامة وإال كانت ناقصة  وصية الرسول 
ونقلت  Xوأيضاً بي�نت مسألة األوصياء بعد اإلمام املهدي  ٬،من النقص وحاشا الرسول 

  .نت أrا ال تعارض القول بالرجعةض الروايات الدالة على ذلك٬، وبيَّبع

أال وهو موضوع  ٬،ولكن بقي موضوع البد من أن نركز عليه ونسلط الضوء عليه أكثر
من باقي ذرية اإلمام املهدي  أكثرفقد أعطته الروايات أمهية  ٬، املهدي األول  وصي اإلمام 
X   يف روايا�م بكثري من  يف وصيته واألئمة  وخصه الرسول    كما سيأيت

ومن تلك  ٬،Xاأللقاب واملميزات اليت تفضله على سائر املهديني من ذرية اإلمام املهدي 
وهذا شرف  ٬،والذي يتلقى تربيته منه مباشرة X نه اخلليفة األول لإلمام املهديأاخلصائص 

وكان  باشرة من الرسول حممد من شرف التربية امل Xعظيم يشابه ما ناله أمري املؤمنني 
حيث  ٬،بعد الظهور وقد أشار السيد الصدر إىل هذا املعىن يف كتابه تاريخ ما ٬،خليفته األول

تبقى رهن االحنالل  لن يهمل أمر األمة الباقية بعده �رد أن ال Xإن اإلمام املهدي : (قال
إحدى  نأقلناه من  مان كان هذا صحيحاً كل الصحة بل ألكثر من ذلك وهو إو ٬،والضياع

بعد ظهوره هو تأسيس القواعد العامة املركزة والبعيدة األمد  Xالوظائف الرئيسة للمهدي 
 وهذه التربية ال ٬،لتربية البشرية يف اخلط الطويل تربية تدرجيية لكي تصل إىل ا�تمع املعصوم

 ٬،ساً للدولة العادلةالصاحل الكامل حني يصبح رئي اإلنسانميكن أن يأخذ بزمام تطبيقها إال 
ولعله يوليه التربية اخلاصة اليت  ٬،ميكن معرفته ألحد غري اإلمام املهدي نفسه ومثل هذا الرجل ال

  .سنقول فهو غري وارد على ما باالنتخابوأما احتمال تعيينه  ٬،تؤهله هلذه املهمة اجلليلة
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ياته ورمبا يف العام أو خليفته خالل حبتعيني ويل عهده  Xومن هنا سيقوم اإلمام املهدي 
حكم (ادلة بعده واحلاكم األول لفترة األخري ليكون هو الرئيس األعلى للدولة العاملية الع

هذا احلاكم األول قد يكون هو أفضل من األحد عشر  نأوبالرغم من ). األولياء الصاحلني
شخصياً واملعاصر ألقواله وأفعاله  Xي نه نتيجة تربية اإلمام املهدأ باعتباراآلتني بعده 

اإلمام املهدي  أنالشك  ٬،نعم: يقول أنإىل ... وأساليبه خبالف من يأيت بعده من احلاكمني 
X  ضرورة إطاعة خليفته وعلى قبل وفاته قد أكد وشدد بإعالنات عاملية متكررة على

تكون  البشرية حيث ال نأإال  ٬،يف األذهان ترسيخاً عميقاً) حكم األولياء الصاحلني(ترسيخ 
  .من جمال أكثربالغة درجة الكمال املطلوب فإrا ستكون مظنة العصيان والتمرد يف 

يعين الفشل حبال بعد القواعد التربوية اليت تلقاها هذا  ولكن وجود هذه املصاعب ال
  .)١( )رمحه اهللا(كالم الشهيد الصدر  انتهى) ...بكل تفصيل Xاحلاكم عن اإلمام املهدي 

وقد  ٬،يف تفصيل هذه احلقيقة وفاق كل أقرانه ¤ا) رمحه اهللا(وهنا أبدع الشهيد الصدر 
هذا  نأوهي  ٬،غابت عنه حقيقة مهمة جداً) رمحه اهللا(إال أنه  ٬،مبا كتبه اإلسالميةأحتف األمة 

يكون من ذريته ويظهر قبل قيامه ويكون املمهد الرئيسي  Xاخلليفة األول لإلمام املهدي 
 ؛)اهللا همحر(يعد عيباً للسيد الصدر  وهذا ال ٬،   سيأيت بيانهكما     Xلقيام اإلمام املهدي 

ن أو ٬،اجلميع رغم وجوده يف الروايات يكون هذا األمر خمفياً عن أنألن حكمة اهللا قد اقتضت 
ا كما اrببي Xي ولكي خيتص اإلمام املهد ٬،تغربليكون عقبة تبتلى ¤ا األمة ومتحص و

يأيت بأمر جديد ( ٬،)يدعو إىل أمر قد خفي وضل عنه اجلمهور: (أشارت الروايات إىل ذلك
ومن  يهديدعو إىل أمر من أقر به فقد ( ٬،)يأيت بأمر غري الذي كان( ٬،)على العرب شديد

  .)أنكره غوى فالويل كل الويل ملن أنكره

ميكن له وال لغريه اإلملام بكل التفاصيل عن عصر  نه الأعلى  الصدر نفسهوقد أكد الشهيد 
إن كل باحث  ): (...رمحه اهللا(فقال  ٬،عصره ابنألن كل باحث  ؛الظهور والدولة املهدوية

ويتعذر عليه باملرة  ٬،الفترة اليت يعاصرها والزمن الذي مير فيه ابنومفكر هو بطبيعة تكوينه 
وطول باع أن يسبق الزمن فيدعي الوصول إىل املستوى األول للفكر مهما أويت من عبقرية 
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تلك ... على وعي وثقافة األجيال اإلسالمية القادمة من املستوى الثاين  أو إنه حمتوٍ ٬،اإلسالمي
فكل  إذاً. فيها من فجوات يف سوابقها من األخطاء وملء ما ما انكشافالثقافة القائمة على 

باحث حيتوي على قصور طبيعي وذايت يف تفكريه اإلسالمي بصفته ممثالًً ملرحلة معينة من تطور 
ا ينشر يف عصر مب X يف حني ميثل اإلمام املهدي ٬،ميكن أن يتعداها الفكر اإلسالمي ال

  .اإلسالميظهوره من ثقافات وأفكار وتشريعات ميثل املستوى األول من الفكر 

يتصدى باحث قاصر للتفكري فيما يتعدى عصره والتوصل إىل  أنمن  هنا تنشأ الصعوبة
بقصور هذا  االعترافومن مث ينبغي : إىل أن قال... كامل وجمتمع عادل حقيقة شخص 

 وإمنا غاية ما ٬،بالعمق احلقيقي لليوم املوعود واحلوادث التفصيلية الواقعة فيه اإلحاطةالبحث عن 
 بلغنا من أخبار وما واألعمال الرئيسية املتوفرة فيه من خالل مانصور األفكار العامة  أنحناوله 

  .)١( )رمحه اهللا(كالم الشهيد الصدر  انتهى). نعرفه من قواعد

نه مل أوهي  ٬،حبقيقة مهمة جداً) اهللا همحر(و¤ذا الكالم قد أحتفنا السيد الشهيد الصدر 
 ٬،أخطأ يف تشخيص بعض األمورنه رمبا أشيء بالنسبة إىل عصر الظهور أو  يتوصل إىل كل

وعلى األمة أن ال  Xسيظهرها اإلمام املهدي موراً جديدة أيأ األمة إىل توقع و¤ذا قد ه
وبعد ذلك نصل إىل  ٬،Xتتفاجئ بذلك وأن تروض نفسها على التسليم ألمر اإلمام املهدي 

ضرورة دراسة بعض الروايات اليت تؤكد على أمهية املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي 
X،نه املمهد الرئيسي لقيام اإلمام املهدي أو ٬،نه ميتاز بفضله على باقي الذريةأو ٬X.  

ليلة وفاته من فضل املهدي  نصت عليه وصية الرسول حممد  نبدأ به دراسة ما وأول ما
  :Xاألول من ذرية القائم 

  :الرواية األوىل
: قال ٬،Xعن أمري املؤمنني ٬، ......  عن: فقط االستداللخيص  وأذكر من الوصية ما

نه سيكون إ ٬،علي يا: ... Xلعلي    يف الليلة اليت كانت فيها وفاته     قال رسول اهللا (
...  أول اإلثين عشر اإلمام علي فأنت يا ٬،عشر مهدياً عشر إماماً ومن بعدهم اثنااثنا بعدي 
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فليسلّمها إىل ابنه أول املقربني     Xأي اإلمام املهدي     فإذا حضرته الوفاة: قال أنإىل 
 ٬،الثالث املهدي واالسماهللا وأمحد  وأسم أيب وهو عبد كامسي ٬،له ثالثة أسامي ٬،)املهديني(

  ).وهو أول املؤمنني

  :إىل نقطتني االلتفاتوهنا جيب 

فكما  ٬،Xلإلمام علي  Xمشا¤ة أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي : األوىلالنقطة 
وأول من استلم الوصية منه وتشرف  هو الوصي األول للرسول  Xكان اإلمام علي 

والذي يستلم  X كذلك املهدي األول فهو أول وصي لإلمام املهدي ٬،له بتربية الرسول 
له باملباشرة   Xويتشرف بتربية اإلمام املهدي    كما نصت الرواية   الوصية منه مباشرة 

وهذا شرف عظيم شر�ف اهللا به املهدي  ٬،Xخبالف باقي املهديني من ذرية اإلمام املهدي 
  .Xولكونه أول وصي لإلمام املهدي  Xاملؤمنني  األول ملشا¤ته أمري

 لقول X بدعوة اإلمام املهدي اختص املهدي األول بكونه أول املؤمنني: النقطة الثانية
 ٬،Xني و¤ذه الصفة أيضاً شابه أمري املؤمن ٬،)هو أول املؤمنني(عنه يف الوصية  الرسول 

ونصره كذلك املهدي  هو أول من آمن بالرسول حممد  Xفكما كان أمري املؤمنني 
  .ويؤمن به وينصره Xشرفه اهللا بكونه أول من يصدق اإلمام املهدي  Xاألول 

بأنه أول من يؤمن باإلمام  يتضح مراد الرسول ) هو أول املؤمنني( :ومبالحظة عبارة
وهذا يستلزم أن يكون املهدي األول موجوداً قبل قيام اإلمام املهدي  ٬،عند قيامه Xاملهدي 
X مل يكن موجوداً قبل قيام القائم  إنألنه  ؛ليصدق عليه أنه أول املؤمننيX،نه يولد إو ٬

بل يصدق هذا الوصف على أول أنصار  ٬،فال يصدق عليه أنه أول املؤمنني Xبعد قيام القائم 
قد سبقوا ولده  Xبل يكون كل أنصار اإلمام املهدي  ٬،اإلمام املهدي الثالمثائة والثالثة عشر

  .٬، فهم أوىل ¤ذا الوصف منهX باإلمام املهدي باإلميانالوصي 

 ٬،ومن ذريته Xقبل قيامه  مولوداً Xوصياء اإلمام املهدي إذن البد أن يكون أول أ
فقد  ٬،باملباشرة االبنمن الذرية كما يصدق على  االبنأن معىن االبن يصدق على  ومن املعلوم

 بأrم أبناء رسول اهللا  Xي جاء يف عشرات الروايات وصف األئمة من ذرية اإلمام عل
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.........
طمة الزهراء 
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    املهديني
 اإلمام املهدي
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وخ اهللا
 من الروايات
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 و%أَن%اْ أَوَّلُ الْم'

 اآلية الشريفة

:Xموسى

نت باملنظر األ

..........
ذرية ابنته فاط
 فعليه مبراجع
 .ا بالتفصيل

X   أول
ى الناس بعد
Xإلمام املهدي

وهذا أمر  ٬،
إلمام املهدي

و ٬،  أيت بيانه
ين أول من يؤ

الم رسول 
رة يف العديد

.﴿: Xى
ك% ت'ب7ت' إِلَي7ك%

يف هذه) نني

قول نيب اهللا م

رى وأنت'  وال

..........
ل ألrم من ذ
راد التفصيل
 املسألة فيهما

Xام املهدي

و احلجة على
ة فوقه غري اإل
ام الذي قبله
ون وصي اإل

كما سيأ  ه
ال تعين) ؤمنني

كال ف ظاهر
ا ¤ذه العبار

  :بيان

ن نبيه موسى
قَالَ س'ب7ح%ان%ك%

أول املؤمن(ن

يف تفسري ق: 

رىن بأنك ت%

           

 .٢٦٢ص

......ألثري 
ه باملباشرة بلؤ
ومن أر ٬،ان

د بي�نت هذه

ن وصي اإلما
أن يكون هو
دة وال حجة

غري اإلماحد 
 البد أن يكو
صرته وإتباعه

هو أول املؤ(

هذا خالف: ه
عندما تكلموا

وإليك الب ٬،نية

ىل حكاية عن
 فَلَمَّا أَفَاق% قَ

ملقصود منا ا
  .سريها

X علي ام

ا أول املقرين

                     
١٤. 

:للخزاز القمي -

مناظرات عرب األ
ؤال ألrم أبنا
إىل مزيد بيا

فقد ٬،)ظهورلا

وإذا كان
X فالبد أ

الرايات املمهد
أو مأموماً بأح

و¤ذا ٬،
على الناس نص

( :بأن عبارة
  .ثان

فأقول له
املعصومني ع
اآليات القرآني

قال تعاىل
موس%ى ص%عGقاً

ولنرى ما
جاءت يف تفس

فعن اإلما

وأنا... (
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 ٩٨.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

و%أَن%اْ ﴿ :Xيف حديث طويل قال يف تفسري قول نيب اهللا موسى  Xوعن اإلمام الرضا 
) وأنا أول املؤمنني( رجعت إىل معرفيت بك عن جهل قومييقول ... : (﴾أَوَّلُ الْم'ؤ7مGنِني%

  .)١( )...رىت' منهم بأنك ت%رى وال

باهللا  اإلميانغري السبق إىل ) أول املؤمنني(يف تفسري  الروايتنيفرببكم ماذا تفهمون من هاتني 
أول املؤمنني ...: (Xيف الرواية الثانية حيث قال الرضا  وخصوصاً ٬،إليهتعاىل والرجوع 

أي أنا أول املؤمنني من قومي الذين سألوا رؤيتك وأول مقر  ٬،)ت'رى منهم بأنك ترى وال
  .رىال تo بأنكوسابق  

فَلَمَّا أَفَاق% قَالَ س'ب7ح%ان%ك% ت'ب7ت' إِلَي7ك% و%أَن%اْ أَوَّلُ ﴿ :8عباس يف قول اهللا  بناوعن 
أسألك رؤية وأنا أول املؤمنني بأنك سبحانك تبت إليك من أن  :يقول(: قال ٬،)٢(﴾الْم'ؤ7مGنِني%
  .)٣( )تoرى ترى وال

عندما وصف ¤ا أمري ) أول املؤمنني(بالفصل يف معىن هذه العبارة  وقد جاء رسول اهللا 
معىن وصف أمري  أن فلكي ال يتأوهلا احلاسدون ألمري املؤمنني بي�ن الرسول  ٬،املؤمنني

 املؤمنني بأنه أول املؤمنني أي أول من سبق إىل اإلميان واإلسالم واإلقرار بنب�وة النيب حممد 
يف حق وصي  وليس معىن آخر كما حاول أعداء السيد أمحد احلسن تأويل قول رسول اهللا 

 اإلميان واإلقرار فقد حاولوا تأويلها يف غري معىن السبق إىل ٬،اإلمام املهدي بأنه أول املؤمنني
  ! Xبدعوة اإلمام املهدي 

  .)٤( )مياناً وإسالماًإأنت أول املؤمنني : (Xنه قال لعلي أ عن الرسول 

أنت أول من آمن يب : ل لعلييقو مسعت رسول اهللا : (قال ٬،Xوعن أيب ذر 
  .)٥( )وصدق

                                                       
 .٢٢١ص٢ج: للطبرسي - االحتجاج -١
  .١٤٣: األعراف -٢
 .١١٨ص: التوحيد ، ٦٠١ص: األمالي للصدوق -٣
  .٢هامش ٥١١ص ٢ج: للمحقق الخوئي - مصباح الفقاهة -٤
  .٥٨ص: ذخائر العقبى -٥



 ٩٩.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

  ٬،وأول املسلمني إسالماً ٬،أنت أول املؤمنني إمياناً ٬،علي يا: (Xلعلي  وقال الرسول 
  .)١( )وأنت مين مبرتلة هارون من موسى

 ٬،علي يا( :Xطالب  أيبلعلي بن   قال رسول اهللا : قال ٬،وعن عبد اهللا بن عباس
وأعظمهم  ٬،أنت أول املؤمنني معي إمياناً: إنك ختاصم فتخصم بسبع خصال ليس أحد مثلهن

  .)٢(...) وأعلمهم بآيات اهللا ٬،جهاداً

هو السبق ) أول املؤمنني(معىن  أن على ففي كل هذه الروايات وغريها يؤكد الرسول 
مياناً إ(أو ) إمياناً( :)أول املؤمنني(يقول بعد  ولذلك دائماً ٬،واإلقراروالتصديق  اإلميانإىل 

جعل  األخريةوخصوصاً يف الرواية  ٬،)أول من آمن يب وصدق(أو )  مياناًإمعي (أو )  سالماًإو
فهل  ٬،بغلَفال يX oمن احلجج اليت حياجج ¤ا أمري املؤمنني ) أول املؤمنني(صفة  الرسول 

ال يدل على ) أول املؤمنني(يصح ألحد أن يقول ألمري املؤمنني إن قول الرسول فيك بأنك 
  !!!ه بل رمبا يدل على معىن آخر أنك أول من آمن به وصدق

كذلك ال يصح االعتراض على السيد أمحد احلسن بأن كالم  فإذا كان ال يصح ذلك
ـ  رسول اهللا  يدل على  ال) أول املؤمنني(يف حق الوصي األول لإلمام املهدي ووصفه ب

أول (ن املراد من عبارة أ و¤ذا يتضح. وينصره Xأول من يؤمن ويصدق اإلمام املهدي 
وأما من  ٬،والنصرة واإلقرارميان والتصديق أول السابقني يف اإل ويف القرآن والسن�ة ه) املؤمنني
من أتباع اليهود واملسيح الذين أولوا ذكر وصفات  داع التأويالت الباطلة فهوبتاحاول 
أو كأبناء العامة الذين تأولوا كالم الرسول  ٬،عليه بانطباقهايف كتبهم٬، ومل يعترفوا  الرسول 

يدل على اإلمامة  وقالوا إنه ال ٬،)موالهمن كنت مواله فهذا علي : (لعلي يوم الغدير 
الصاحب واحملب واملوايل يف الدين إىل غريها من التأويالت و الناصر واخلالفة وإمنا يدل على

  .)أعاذنا اهللا من ذلك(اوس الشيطان من وس املستوحاةالباطلة 

                                                       
 .٢٠ص: األربعون حديثًا لمنتخب الدين بن بابويه -١
 .١٣٨ص: اإلرشاد -٢
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 Xيف وصف أول وصي لإلمام املهدي  و¤ذا يثبت أن املقصود من كالم الرسول 
و¤ذا   ٬،يف آخر الزمان Xأول املؤمنني أي أول من يؤمن ويصدق بقيام اإلمام املهدي بأنه 

  .هذا الوصف عليه ليصح إطالق Xقبل قيام اإلمام املهدي  البد أن يكون مولوداً

  :الرواية الثا�ية
إنه يبايع : (   وذكر املهدي   يقول  مسعت رسول اهللا : قال ٬،عن حذيفة بن اليمان

  .)١( )فهذه أمساءه ثالثتها ٬،واملقام امسه أمحد وعبد اهللا واملهديبني الركن 

ويتضح  ٬،أول املهديني من ذريته Xوهذا احلديث ينطبق على وصي اإلمام املهدي 
 Xيف وصف وصي اإلمام املهدي  انطباقه عند مقارنة هذا احلديث مع وصية رسول اهللا 

الثالث  واالسم ٬،اهللا وأمحد واسم أيب وهو عبد كامسيأسم  ٬،له ثالثة أسامي. : (..لحيث قا
  ).املهدي وهو أول املؤمنني

قوله  أنأو  ٬،الثالث املهدي واالسم ٬،اهللا الثاين عبد واالسم ٬،فأمحد وحممد مها اسم واحد
 ٬،)واسم أيب كامسياسم : (شرح وتفصيل لقوله قبل ذلك) وهو عبد اهللا وأمحد: (

وليس من باب  والتطابق بني الروايتني حمكم وبي�ن ومقصود وخمطط له من قبل الرسول 
املاديني واملالحدة  بل من مبادئ اإلسالمفإن القول بالصدفة ليس من مبادئ  ٬،الصدفة
  .والزنادقة

لبين العباس راية  إن ٬،يا جابر: (X يقال يل حممد بن عل :قال ٬،عن جابر اجلعفي
يبايع له بني  Xمن ولد احلسني  حىت ترى رجالً    ثالثاً  فإياك مث إياك  ٬،ولغريهم رايات

  .)٢( )... ودرع ٬،ومغفر رسول اهللا  ٬،معه سالح رسول اهللا  ٬،الركن واملقام

٬، فلو كان Xهو اإلمام املهدي والرجل احلسيين يف هذه الرواية ال ميكن أن يكون 
 ٬،Xأي راية قبل قيام القائم احلجة ابن احلسن  تباعاحلرم  Xاملقصود به اإلمام املهدي 

الرجل  اليماين ونصرته٬، فيجب أن يكون تباعباوهذا الفهم يتناقض مع الروايات اليت تأمر 

                                                       
 .٣٠٥ص: غيبة الطوسي -١
 .٧٩ص: األصول الستة عشر -٢
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املوعود وصي اإلمام  احلسيين الذي يبايع له بني الركن واملقام يف الرواية السابقة هو اليماين
  .أمحد وعبد اهللا واملهدي: أسامي ٬، وهو الذي له ثالثةاملهدي أمحد

وهذا الرجل احلسيين املذكور يف الرواية السابقة واملأمور بطاعته فقط والذي يبايع له بني 
الركن واملقام هو نفسه الرجل احلسيين يف الرواية اآلتية اليت تصفه بأنه املأمور بطاعته فقط من 

أي  أنه معه عهد رسول اهللا ٬، وتصفه أيضاً بتباعهاادون سائر الرايات الشاذة اليت حيرم 
  .وصيته اليت أوصى ¤ا عندما حضرته الوفاة

فإن آلل حممد وعلي  ٬،إياك وشذاذ من آل حممد : (...قال ٬،عن أيب جعفر يف خرب طويل
فألزم األرض وال تتبع منهم رجالً أبداً حىت ترى رجالً من ولد  ٬،راية ولغريهم رايات

فإن عهد نيب اهللا صار عند علي بن احلسني  ٬،سالحهمعه عهد نيب اهللا ورايته و Xاحلسني 
X،مث صار عند حممد بن علي  ٬X،فألزم هؤالء أبداً وإياك ومن  ٬،ويفعل اهللا ما يشاء ٬

  .)١( )...ذكرت لك

ن الذي يبايع بني أإن هذا يتعارض مع الروايات الكثرية اليت تنص على : ورب قائل يقول
  ).الوصي(أول املهديني من ذريته الركن واملقام هو اإلمام املهدي وليس 

إىل تصور معنيني  االلتفاتيوجد تعارض بني هذه الرواية وسائر الروايات بعد  ال: فأقول
  :عليه إشكالوكالمها يصح وال  ٬،بني الركن واملقام Xلبيعة وصي اإلمام املهدي 

بني الركن واملقام يأخذ البيعة أيضاً من أنصاره  Xبعدما تتم البيعة لإلمام املهدي : أوالً
 Xوهذه سن�ة متبعة وأحد أوجه التشابه بني اإلمام علي  ٬،لوصيه املهدي األول من ذريته

٬، فكذلك قد أخذ رسول Xوبني املهدي األول وصي اإلمام املهدي  وصي رسول اهللا 
 يف حادثة الدار عندما دعا عشريته Xالبيعة من املسلمني لوصيه علي بن أيب طالب  اهللا 

  .يف حادثة يوم الغدير املشهورة وكذلك ٬،وطبخ هلم يد شاة

                                                       
  .٩٧ – ٩٦ص ٢ج: إلزام الناصب -١
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إذا الحظنا حديث بيعة الوصي بأنه ال  وخصوصاً ٬،يكون أي تعارض بني الروايات و¤ذا ال
يقول إن بيعة الوصي هي البيعة الوحيدة أو املستقلة بني  وال Xي يلغي بيعة اإلمام املهد

  .فتأمل ٬،واملقامالركن 

وصيه يف أخذ البيعة نيابة عنه من األنصار بني الركن  Xيوكل اإلمام املهدي : ثانياً
وتكون  ٬،ألrا بأمره وتدبريه؛ Xويف هذه احلالة تكون البيعة منتسبة لإلمام املهدي  ٬،واملقام

  .Xألنه هو املباشر يف أخذها لإلمام املهدي  ؛منتسبة للوصي

اللµه' ﴿ :اهللا تعاىل إىلفتارة ينسب قبض األرواح  ٬،ىت يف القرآن الكرميعىن وارد حوهذا امل
قُلْ ي%ت%و%فµاكُم ﴿ :نسب قبض األرواح إىل ملك املوتوتارة ي ٬،)١(﴾ي%ت%و%فµى الْأَنفُس% حGني% م%و7تGه%ا

ت%و%فµت7ه'م7 ﴿ :املالئكةألرواح إىل وتارة ثالثة ينسب قبض ا ٬،)٢(﴾مَّلَك' الْم%و7تG الµذGي و'كÆلَ بِكُم7
  .تعارض يف كالم اهللا تعاىل وال ٬،)٣(﴾الْم%لَائGكَةُ

ألنه هو اآلمر وهو املدبر وهو املسيطر وملك املوت  ؛فنسبة قبض األرواح له تعاىل
ألrم  ؛فعملهم هو عمل اهللا تعاىل ٬،واملالئكة جنود عنده ال يسبقونه بالقول وبأمره يعملون

  .وأيضاً ينسب العمل هلم ملباشر�م هلذه املهمة ٬،موكلون عنه يف قبض األرواح

نيابة  X فيمكن أن تكون البيعة بني الركن واملقام واحدة يباشرها وصي اإلمام املهدي
 ٬،ألنه هو املباشر هلا ؛ألنه هو اآلمر ¤ا وبيعة لوصيه ؛Xفهي بيعة لإلمام املهدي  ٬،عنه

  .ن هناك بعض الروايات نصت على ذلكأظنا وخصوصاً إذا الح

 Xيوليه اإلمام املهدي  Xفالرواية اآلتية تنص على أن هناك موىل لإلمام املهدي 
  :البيعة من الناس استالم

مث قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من  : (...أنه قال يف حديث طويل Xعن الباقر 
اهللا  ما تصنع فو ٬،هذا يا :فيقول ٬،صاحب هذا األمر أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ماخالً

فيقول املوىل الذي ! ؟ أم مباذا أفبعهد من رسول اهللا  ٬،النعم إجفالإنك لتجفل الناس 
                                                       

  .٤٢: الزمر -١
  .١١: السجدة -٢
  .٢٧: محمد -٣
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أي  ٬،فالن سكت ياا :فيقول القائم. واهللا لتسكنت أو ألضربن الذي فيه عيناك :ويل البيعة
 فيأتيه فيقرأ العهد من رسول اهللا  ٬،العيبةهات يل  ٬،معي عهد من رسول اهللا  إنواهللا 

جعلين  :فيعطيه رأسه فيقبل بني عينيه مث يقول ٬،رأسك اقبله أعطينجعلين اهللا فداك  :فيقول
  .)١( )...فيجدد هلم البيعة ٬،اهللا فداك جدد لنا البيعة

قد ذكر املوىل الذي : أقول ٬،وقته إىلفبعد غض النظر عن أمر مهم يف هذه الرواية  أتركه 
 Xوالظاهر أن العهد الذي أخرجه اإلمام املهدي  ٬،Xيتوىل البيعة نيابة عن اإلمام املهدي 

. ألrا هي املوصوفة بالعهد يف أكثر من رواية ؛ليلة وفاته للمعترض هو وصية الرسول 
منها الرواية اآلتية اليت تبي�ن غيبة اإلمام املهدي  ٬،وأيضاً ورد ذكر هذا املوىل يف عدة روايات

X  وأمر املوىل الوحيد الذي يطلع على موضع اإلمام املهديX.  

أحدامها تطول حىت يقول  ٬،إن لصاحب هذا األمر غيبتني: (أنه قال Xاهللا  عن أيب عبد
 حىت ال يبقى على أمره من ٬،ذهب: ويقول بعضهم ٬،قتل: ويقول بعضهم ٬،مات :بعضهم

غريه إال املوىل الذي يلي  يطلع على موضعه أحد من ولده وال أصحابه إال نفر يسري ال
  .)٢( )أمره

نه يليه من بعده يف اإلمامة فهو إأي  ٬،هي اخلالفة) الذي يلي أمره( :وأوضح معىن لعبارة
 استالمي ه Xمام فإن من أهم أمور اإل ٬،البيعة استالموأيضاً يصح أن يلي أمره يف  ٬،وصيه

باخلادم فهذه من تأويالت ) يلي أمره( :وأما تفسري عبارة ٬،البيعة من الناس فيليه عنه وصيه
فكل شيء عندهم يتصل بالدنيا وهذا بعيد عن  ٬،املترفني من أصحاب اخلدم والقصور وامللذات

الذي يفترش التراب ويتوسد احلجر ويلبس اخلشن ويأكل اجلشب سالم  Xاإلمام املهدي 
  .كان خيصف نعله بيده الذي Xهو ابن أمري املؤمنني و ٬،اهللا عليه

وبني  Xاملهدي املوىل يكون سفرياً بني اإلمام  ومن خالل الرواية اآلتية يتبي�ن أن هذا
  :شيعته

                                                       
  .٢٢٩ – ٢٢٧ص: بشارة اإلسالم -١
 .١٦٢ص: غيبة الطوسي -٢



 ١٠٤.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه : (أنه قال Xعلي عن أيب جعفر حممد بن 
حىت إذا كان قبل خروجه أتى املوىل الذي  ٬،  بيده إىل ناحية ذي طوى وأومئ   الشعاب 

٬، حنو من أربعني رجالً: فيقولون ؟ كم أنتم هاهنا: كان معه حىت يلقى بعض أصحابه فيقول
مث  ٬،واهللا لو ناوى بنا اجلبال لناويناها معه: فيقولون؟  كيف أنتم ولو رأيتم صاحبكم: فيقول

فيشريون إليهم فينطلق  ٬،خياركم عشرة أشريوا إىل رؤسائكم أو: يأتيهم من القابلة ويقول
  .)١( )...±م حىت يلقوا صاحبهم ويعدهم الليلة اليت تليها

  .ومبحث املوىل رمبا حيتاج إىل حبث مستقل فنرجئه إىل مناسبات أخرى

 مسه أمحد وعبدايبايع بني الركن واملقام : (سبق أن قول الرسول  واتضح من كل ما
املقصود منه هو وصي اإلمام املهدي وأول املهديني من  ٬،)ثالثتهااهللا واملهدي فهذه أمساؤه 

وإذا كان كذلك فالبد أن يكون مولوداً أو موجوداً قبل قيام اإلمام املهدي  .أمحد ؛ذريته
X.  

  :الرواية الثالثة
صف يل خروج املهدي وعرفين : Xقلت لعلي بن احلسني : قال ٬،وعن حذمل بن بشري

يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض (: فقال ٬،دالئله وعالماته
مث يكون خروج شعيب بن صاحل من  ٬،ويكون مأواه تكريت وقتله مبسجد دمشق ٬،اجلزيرة
فإذا  ٬،مث خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أيب سفيان ٬،مسرقند

  .)٢( )املهدي مث خيرج بعد ذلك اختفىظهر السفياين 

فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج : (يف rاية الرواية Xوقول اإلمام السجاد 
  Xألrا ال تنطبق على اإلمام املهدي ؛يف تفسريه بعض العلماء والباحثني حار) بعد ذلك

يكون موجوداً قبل ظهور السفياين وهذا  Xوذلك ألن هذه الرواية تفيد أن اإلمام املهدي 
خمالف للكثري من الروايات املتكاثرة واملتواترة اليت تنص على أن السفياين خيرج قبل قيام اإلمام 

                                                       
 .١٨٧ص: النعماني -١
 .٢٩٤ص: غيبة الطوسي -٢



 ١٠٥.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

أي إن السفياين عالمة من  ٬،عشر شهراً وعلى أقل تقدير مثانية أشهر خبمسة Xاملهدي 
 ن اإلمام املهدي ظاهراً قبل خروجفكيف يكو ٬،Xعالمات قيام اإلمام املهدي أي قبل قيامه 

واضطر البعض إىل تأويل هذه الرواية  ٬،السفياين مث خيتفي عند خروجه مث يظهر بعد ذلك
  .بوجوه بعيدة عن الواقع

 ؛ومتويهها على الناس ٬،يف كالمهم هاإخفاءهذا من األمور اليت حاول األئمة  إنواحلق 
ـ ألتكون دليالً على  احلجة حممد  هذه الرواية وأشباهها ليس اإلماميف ) املهدي(ن املقصود ب

من ذرية إمنا املقصود بذلك املهدي األول و ٬،ألنه يظهر بعد السفياين ال قبله ؛X بن احلسن
 ٬،يف وصيته ووصفه بأول املؤمنني وأول املهديني الذي ذكره الرسول  ٬،Xي اإلمام املهد

وأيضاً قال عنه إنه يبايع بني  ٬،هعند وفات Xوهو الذي يستلم الوصية من اإلمام املهدي 
  .الركن واملقام

و¤ذا ينكشف اخلفاء وينحل التعارض بني هذه الرواية وباقي الروايات ويكون املقصود 
وأول املهديني من ذريته الذي يكون ظاهراً قبل السفياين مث  Xمنها هو وصي اإلمام املهدي 

خيتفي عند خروج السفياين مث يظهر بعد ذلك ويقاتل السفياين وينتصر عليه وميهد لقيام أبيه 
  .Xاإلمام املهدي 

وهل أن اإلمام املهدي متزوج يف  ٬،Xي ومن أراد تفصيل الكالم يف ذرية اإلمام املهد
 Xأحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي ) الرد احلاسم(يه مبراجعة كتاب عصر الغيبة أم ال فعل

  .شاء اهللا فسيجد ضالته هناك إن

  :الرواية الرابعة
بل  Xال تصدق فقط على اإلمام حممد بن احلسن ) املهدي(وبعد أن عرفنا أن صفة 

ـ  ألن الرسول  ؛كل واحد من ذريته تصدق أيضاً على  ٬،)عشر مهدياً اثين(وصفهم ب
وقد ركزت الروايات على أن املهدي األول من  ٬،وكذلك وصفهم اإلمام الصادق ¤ذا الوصف

 ٬،كالرواية السابقة اليت شرحناها ممهداً Xخيرج قبل قيام اإلمام  Xذرية اإلمام املهدي 
  .وكالرواية اآلتية واليت احتار يف تأويلها فطاحلة العلماء



 ١٠٦.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

حبواً  الرايات السود من خراسان فأتوها ولوإذا رأيتم ( :قال ٬،عن النيب  ٬،عن ثوبان
  .)١( )على الثلج فإن فيها خليفة اهللا املهدي

يبدأ قيامه  Xوهذا احلديث يعارض عشرات الروايات اليت تنص على أن اإلمام املهدي 
ينص على أن     كما يأيت   بينما هذا احلديث وغريه  ٬،من مكة املشرفة مث يتجه حنو العراق

فال ميكن محل هذا احلديث إال على  ٬،يأيت مع الرايات السود من خراسان Xاإلمام املهدي 
وأول املهديني من ذريته الذي يكون موجوداً قبل قيام اإلمام املهدي  Xوصي اإلمام املهدي 

X     ويتوىل مهمة التمهيد الرئيسة لإلمام املهدي   كما بي�نتX.  

  .ود هو خليفة املهديمع الرايات السبل هناك رواية صرحت بأن هذا املهدي الذي يأيت 

مث ال  ٬،كرتكم ثالثة كلهم ابن خليفة ديقتل عن: (قال رسول اهللا : قال ٬،عن ثوبان
مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوfم قتاالً ال يقاتله  ٬،تصري إىل واحد منهم

  .)٣( )املهدي )٢(] اهللا[ إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة :فقال مث ذكر شاباً ٬،قوم

وعلى كال اللفظني ال تصدق على  ٬،)خليفة اهللا املهدي(وجاءت هذه الرواية أيضاً بلفظ 
بل تصدق على وصيه املهدي األول من ذريته٬، خصوصاً إذا الحظنا أن  Xاإلمام املهدي 

خليفة (فسواء كان اللفظ  ٬،الوارد يف هذه الروايات ال يصدق إال على األوصياء) اخلليفة(لفظ 
ألن اإلمام  ؛Xفهو ال يصدق إال على وصي اإلمام املهدي ) خليفة اهللا املهدي(أو ) املهدي

  .خروجه من مكة  وليس من خراسان املهدي أول

حىت لو كان حبواً على الثلج كما أخرب أنه ) املهدي(على بيعة هذا  وقد شدد الرسول 
فاملأمور له  ٬،   تقدم نقل الرواية كما   اهللا واملهدي  أمحد وعبدمسه ايبايع بني الركن واملقام 

                                                       
 .٦٧ص ٢٤باب: المهدي المنتظر الموعود -١
 ٣في بعض طبعات بشارة اإلسالم، وآذلك قال الذهبي في ميزان االعتدال ج) خليفة المهدي(جاءت الرواية بلفظ  -٢

أحمد في مسنده، حدثنا وآيع، عن شريك، عن علي بن زيد، عن أبي قالبة، عن ثوبان، قال رسول  وأخرج: (١٢٨ص
  )."على الثلج، فإن فيها خليفة المهدي إذا رأيتم السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبوًا": اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عن أبي قالبة، عن أبي أسماء، عن ثوبان،  ،لحذاءومن طريق عبد الرزاق، حدثنا الثوري، عن خالد ا: وعن المقريزي
يقتتل عند آنزآم هذا ثالثة آلهم ولد خليفة، وال يصير إلى واحد منهم، ثم تقبل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

أيتموهم فبايعوهم فإذا ر: وفي رواية. لم يقتله قوم، ثم يجئ خليفة اهللا المهدي الرايات السود من خراسان، فيقتلونكم قتًال
  .٢٩٦ص ١٢ج: للمقريزي - األسماع إمتاع )على الثلج، فإنه خليفة المهدي ولو حبوًا

 - النجف األشرف  -منشورات المطبعة الحيدرية ومكتبتها  ،السيد مصطفى الكاظمي، ٣٧ص: بشارة اإلسالم -٣
  .٣١ – ٣٠ص :م ١٩٦٣  /هـ ١٣٨٢



 ١٠٧.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

وأول األوصياء الذي  Xهو أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي  X بالبيعة قبل قيام القائم
صوف بأنه ووالذي هو اليماين املوعود امل ٬، مسه أمحد كما تقدم يف وصية الرسول حممد ا

وقد ورد عن أمري املؤمنني  ٬،   كما سيأيت بيانه   أهل النار أهدى الرايات واملتخلف عنه من 
X  التشديد على نصرة هذه الرايات املشرقية التابعة لوصي اإلمام املهديX ) أول

  .¤ا ونصر�ا االلتحاقيترك أي خيار للمكلف بترك  مما ال) املهديني

إذا مسعت الرايات السود مقبلة من  ٬،عامر يا: (قال له Xعلياً  أن ٬،عن أيب الطفيل
خراسان فكنت يف صندوق مقفل عليك فاكسر ذلك القفل وذلك الصندوق حىت تقتل 

  .)١( )فإن مل تستطع فتدحرج حىت تقتل حتتها ٬،)أي حتت الرايات السود( حتتها

) وصي اإلمام(وقد وردت روايات كثرية تذكر الرايات اليت تأيت من املشرق بقيادة املهدي 
 X وإrم يسلمون الراية لإلمام املهدي ٬،وإن على مقدمة جيش املهدي شعيب بن صاحل

  .ويبايعونه

فلما  ٬،إذ أقبل فتية من بين هاشم بينما حنن عند رسول اهللا (: قال ٬،مسعود ابنعن 
نزال نرى يف  ما ٬،رسول اهللا يا: فقلت) قال(٬، ت عيناه وتغي�ر لونهأغرورق رآهم النيب 

ن أهل بييت إو. اهللا لنا اآلخرة على الدنيا اختارإنا أهل البيت : فقال ٬،نكرههوجهك شيء 
سيلقون بعدي بالءاً وتشريداً وتطريداً حىت يأيت قوم من قبل املشرق معهم رايات سود 

سألوه فال يقبلوfا  فيسألون احلق فال يعطونه مرتني أو ثالثاً فيقاتلون فينصرون فيعطون ما
فمن أدرك ذلك  ٬،رجل من أهل بييت فيمألها قسطاً كما ملئوها جوراًحىت يدفعوfا إىل 

  .)٢( )منكم فليأçم ولو حبواً على الثلج فإنه املهدي

فإذا  ٬،ترتل الرايات السود اليت خترج من خراسان الكوفة: (قال ٬،Xعن أيب جعفر و
  .)٣( )مبكة بعثت إليه بالبيعة Xظهر املهدي 

                                                       
 .٧٧ص ٢٤باب: المهدي المنتظر الموعود -١
  .٩٢باب: المالحم والفتن -٢
  .١٠٤ص ١باب: المالحم والفتن ، ٤٦١ص ٢باب: المهدي المنتظر الموعود -٣



 ١٠٨.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

الرايات السود تأيت حىت تصل إىل الكوفة مث يظهر املهدي يف مكة وهذه الرواية تصرح بأن 
وهذا يؤكد على أن  ٬،rXا خترج قبل خروج اإلمام املهدي أوهذا يعين  ٬،فتبعث له بالبيعة

وليس  Xاملهدي الذي يأيت مع الرايات السود هو املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي 
على كل واحد من ذرية ) املهدي(صحة إطالق صفة  اإلمام املهدي نفسه٬، هذا بعد أن عرفنا

 Xبل مل تصف الروايات أحداً ¤ذه الصفة غري اإلمام املهدي  ٬،Xاإلمام املهدي 
  .هئوأوصيا

 نأوهذا يدل على ٬، )١( )املهدي على لوائه شعيب بن صاحل: (قال ٬،وعن عمار بن ياسر
بن صاحل بأمر من املهدي الذي يأيت من خراسان يقوده شعيب ) وصي اإلمام(جيش املهدي 

  .)املهدي ووصيه ابن(األول 

مث خترج من  ٬،خترج من خراسان راية سوداء لبين العباس: (قال ٬،نفيةوعن حممد بن احل
خراسان أخرى سوداء قالنسهم سود وثيا¤م بيض على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن 

حىت يرتل بيت املقدس يوطئ  ٬،يهزمون أصحاب السفياين ٬،صاحل أو صاحل بن شعيب من متيم
يسلم األمر للمهدي  أنيكون بني خروجه وبني  ٬،ميد إليه ثالمثائة من الشام ٬،للمهدي سلطانه

  .)٢( )وسبعون شهراً اثنان

�زم السفياين هي اليت بقيادة شعيب بن صاحل ) الوصي(ن رايات املهدي األول أومعىن هذا 
وسيأيت تفصيل ذلك  ٬،X حىت تصل إىل بيت املقدس وتسلّم الراية لإلمام املهدي من العراق
  .شاء اهللا تعاىل نإل هذا البحث يف مستقب

 ٬،Xسبق أن حركة التمهيد الرئيسية يقودها ابن اإلمام املهدي  وحتص�ل لدينا من كل ما
وكذلك حديث الرسول  ٬،اهللا واملهدي بنص وصية رسول اهللا  ه أمحد وعبدؤوالذي أمسا

نه واجب الطاعة على الناس وصاحب البيعة كما مسعت أو ٬،عن بيعته بني الركن واملقام 
يبايع بني الركن ( ٬،)فأتوها ولو حبواً على الثلج( ٬،)فبايعوه( :ذلك من أحاديث الرسول 

  .وغريها الكثري ٬،)واملقام

                                                       
  .٩٦باب: المالحم والفتن -١
 .٩٢باب: المالحم والفتن -٢



 ١٠٩.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

ألن البيعة  ؛أن البيعة ال تكون إال للمعصوم ومن املعلوم والثابت يف عقيدة أهل البيت 
٬،   كما سيأيت بيانه   املعصوم أبداً  وال يفرض اهللا طاعة غري ٬،معناها الطاعة وامتثال النصرة

ومن املعلوم أيضاً أن احلجج املعصومني الذين أوجب اهللا طاعتهم على اخللق هم أربعة 
وبذلك يكون صاحب  ٬،   كما سبق بيانه  إىل يوم القيامة  أوصياء الرسول  ؛وعشرون

نه قد ثبت أنه أومبا  ٬،بيعته على الناس معصوماً الذي أوجب الرسول الرايات اخلراسانية 
فال يبقى إال أن يكون أول املهديني من  Xبل ممهد لإلمام املهدي  Xليس اإلمام املهدي 
  .ووصيه وميانيه Xذرية اإلمام املهدي 

أم أنه  ٬،سيقوم بقيادة الرايات السود باملباشرةهل أن املهدي األول  :وهو ؛ي تساؤلبق
أم أrا ستبايعه عند دخوهلا العراق  ٬،وهل أrا مبايعة له منذ بداية قيامها ؟ سيويل عليها قادته

كثرية مازالت غامضة حفاظاً على خطة  أسئلة ٬،...وهل ... وهل  ؟ وتندرج حتت طاعته
وال يزيل هذا الغموض أو حيل رموز الروايات إال رجل من أهل البيت  ٬،Xاإلمام املهدي 

وليس كل ما يقال حان  ٬،ليس كل ما يعرف يقال(: وكما يقال ٬،وكل شيء يف وقته ٬،
هذا البحث من سيتبي�ن من خالل تبي�ن و ومبا ٬،)١( )ر أهلهضوليس كل ما حان وقته ح ٬،وقته

  .واهللا املوفق واملعني واهلاديي املكلف يف معرفة احلق وأتباعه فكرة  تكف

  :الرواية اخلامسة
 فوجدته Xأتيت أمري املؤمنني : (قال ٬،خ الطوسي عن األصبغ بن نباتهوأخرج الشي
أرغبة منك  ٬،ت يف األرضمايل أراك مفكراً تنك ٬،أمري املؤمنني يا :فقلت له ٬،ينكث يف األرض

ولكين تفكرت يف مولود يكون من  ٬،رغبت فيها وال يف الدنيا قط ال واهللا ما: قال ؟فيها 
هو املهدي الذي ميألها عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً  ٬،ظهر احلادي عشر من ولدي

فكم  ٬،يموال يا: قلت .يكون له حرية وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون ٬،وجوراً
وإن هذا األمر : فقلت .ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني: قال ؟تكون احلرية والغيبة 

أولئك خيار هذه األمة مع  ٬،وأىن لك ±ذا األمر يا أصبغ ٬،نعم كما أنه خملوق: فقال ؟ لكائن

                                                       
 حضر وقته حان ما آل وال ،وقته حان يقال ما آل وال ،يقال يعلم ما آل ما: ()السالم عليهم( عنهم الحديث في روى -١

 .٢١٢ص :الحلي سليمان بن لحسنل - الدرجات بصائر ختصرم )أهله



 ١١٠.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

يشاء فإن له بداءآت  يفعل اهللا ما :قال ؟ يكون بعد ذلك مث ما: تقل: قال .أبرار هذه العترة
  .)١( )وإرادات وغايات وfايات

 ؛باختصارسأذكرها  أمورلعدة  Xي على اإلمام املهد انطباقهاميكن  وهذه الرواية ال
  :)٨٥    ٨٠ص: سامري عصر الظهور(ألنين حبثتها بالتفصيل يف كتاب 

فاحلادي عشر من ولد  ٬،)..من ظهر احلادي عشر من ولدي: (Xقول اإلمام علي   ١
ميكن  فال ٬،والذي من ظهره هو ابنه كما هو واضح ٬،Xهو اإلمام املهدي  Xعلي اإلمام 
وعلى هذا البد  ٬،بل على ابنه ووصيه أول املهديني Xهذه الرواية على اإلمام املهدي  انطباق

) من ظهري(بأن الرواية بلفظ : قال وأما من ٬،Xأن يكون مولوداً قبل قيام اإلمام املهدي 
ففيه التفصيل الكايف وال حاجة  ٬،)سامري عصر الظهور(كتاب فلرياجع ) من ظهر(وليس 
  .هنا بإعادته لإلطالة

هلذا املهدي املذكور يف  أنوالظاهر  ٬،)...له غيبة وحرية... : (Xقول اإلمام علي   ٢
واب واحد ومل سئل عن مد�ا  أجاب جب عندما Xألن اإلمام  ؛هذه الرواية غيبة واحدة

فهي غيبة واحدة مرددة بني  ٬،)أيام أو ستة أشهر أو ست سننيستة ( :فقال ٬،يذكر مدتني
على ) احلرية(فال ميكن تفسري  ٬،أي إrا يف لوح احملو واإلثبات اخلاضع للبداء ٬،احتماالتثالث 

  .مدتني ومل خيتصر على مدة واحدة Xعلي ولو كان كذلك  لذكر اإلمام  ٬،إrا الغيبة الثانية

املهدي يف هذه الرواية بستة أيام أو ستة أشهر أو  غيبة Xلقد وقّت اإلمام علي   ٣
مل  ألن األئمة  ؛Xعلى اإلمام املهدي  انطباقهاويف هذه احلالة ال ميكن  ٬،ست سنني

  .وذكروا يف عدة روايات بأنه كذب الوقاتون ٬،Xيوقتوا وقتاً لغيبة اإلمام املهدي 

: عليه مهزم فقال فدخل Xاهللا  كنت عند أيب عبد(: قال ٬،الرمحن ابن كثري عن عبد
 ٬،كذب الوقاتون ٬،مهزم يا: فقال ؟ أخربين عن هذا األمر الذي ننتظره مىت هو ٬،جعلت فداك

  .)٢( )وجنا املسلمون ٬،وهلك املستعجلون

                                                       
  .١١٦ – ١١٥ص: غيبة الطوسي -١
 .٤١٥ص ١ج: الكافي -٢



 ١١١.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

كذب : (فقال ٬،Xسألته عن القائم  :قال ٬،Xاهللا  عن أيب عبد ٬،وعن أيب بصري
  .)١( )نوقت إنÈا أهل بيت ال ٬،الوقاتون

  .)٢( )أىب اهللا إال أن خيالف وقت املوقتني( :وعنهم 

املهدي املقصود منها غري غيبة اإلمام اية اليت حتدد وتوقت للغيبة تكون الرو أنإذن فالبد 
X  بل وصيه وولده املهدي األول من ذريتهX.  

جتاوزت مئات السنني وليس ستة أيام  Xغيبة اإلمام املهدي  أنوالقول الفصل هو   ٤
فمع القرائن السابقة نقطع بأن هذه الرواية تقصد وصي اإلمام  ٬،وال ستة أشهر وال ست سنني

  .Xتفاصيل الرواية على اإلمام املهدي انطباقلعدم  ؛Xاملهدي وليس اإلمام املهدي نفسه 

  :الرواية السادسة
 األرضاهللا أجل وأكرم وأعظم من أن يترك ( :قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أيب بصري

ليس  ٬،يا أبا حممد: قال ٬،فاخربين مبا أستريح إليه ٬،لت فداكجع: قلت له: قال .بال إمام عادل
فإذا انقرض  ٬،مة حممد فرجاً أبداً مادام لولد بين فالن ملك حىت ينقرض ملكهمأترى 

وال  ٬،ويعمل باهلدى ٬،بالتقى) يسري(يشري  ٬،ملكهم أتاح اهللا ألمة حممد برجل منا أهل البيت
ذو اخلال  ٬،مث يأتينا الغليظ القصرة ٬،بامسه واسم أبيه ألعرفهواهللا إين  ٬،يأخذ يف حكمه الرشا

ميالها عدالً وقسطاً كما مألها الفجار جوراً  ٬،احلافظ ملا استودع ٬،القائد العادل ٬،والشامتني
  .)٣( )وظلماً

وذو اخلال والشامتني هو اإلمام املهدي  ٬،هذه الرواية قطعاًفالرجل األول غري الثاين يف 
X،ملك بين فالن وهم بنو  انقضاءإذن فمن هو الرجل الذي يأيت قبله والذي يظهر عند  ٬

ـ  Xأمري املؤمنني  يصفهوهذا الرجل  ٬،أمية يف آخر الزمان ٬، وهذه )رجل منا أهل البيت(ب
والذي  ٬،وأول املهديني من ذريته Xدي على وصي اإلمام امله االنطباقالصفات واضحة 

                                                       
 .٤١٥ص ١ج: الكافي -١
 .٤١٥ص ١ج: الكافي -٢
 .٢٦٩ص ٢٥ج: بحار األنوار -٣



 ١١٢.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

ألنه من ذرية اإلمام  ؛فهو من أهل البيت ٬،ويكون ممهداً له Xيظهر قبل قيام اإلمام املهدي 
وفعالً بدأ السيد أمحد احلسن دعوته آخر  ٬،املهديني وصياء الرسول ومن أ Xاملهدي 

وقد انتشرت الدعوة بعد النظام وكتب  ٬،وهو املمثل حلكم بين أمية )لعنه اهللا(أشهر نظام صدام 
  .ماً على أنوف املكذبني احلاسدينوما كان هللا ينمو رغ ٬،هلا األتساع والنمو

  :الرواية السابعة
كأين برايات من مصر : (قال ٬،Xيف اإلرشاد عن الرضا ) رمحه اهللا(أخرج الشيخ املفيد 

  .)١( )صاحب الوصيات ابنفتهدى إىل  ٬،حىت تأيت الشامات ٬،خضر مصبغات ٬،مقبالت

وبعد مالحظة ما ذكرته سابقاً من هذا البحث يتضح أن هذه الرواية تنطبق على وصي 
ألنه  ؛وال تنطبق على غريه ٬،Xالذي يقوم ممهداً لدولة أبيه اإلمام املهدي  X اإلمام املهدي

اليت استقرت عند القائم احلجة ابن  أي وصايا األنبياء واألئمة  ٬،هو ابن صاحب الوصيات
ـ  لك وصف يف وصية الرسول ولذ ٬،Xاحلسن  وبرواية  ٬،)املستحفظ من آل حممد(ب

فهو ٬، أي احلافظ لوصايا األنبياء واألئمة ) احلافظ ملا استودع: (Xاإلمام الصادق 
وذكرت الرواية إن الرايات �دى إىل ابن صاحب الوصيات أي تبايع ابن ووصي  ٬،وارثهم

يف عدة روايات نقلت   واألئمة وهذه البيعة أكد عليها الرسول  ٬،Xاإلمام املهدي 
ـ  ٬،قسماً منها فيما سبق فأتوه ولو حبواً على (و  ٬،)املهدي ]اهللا[فبايعوه فإنه خليفة (ك

اليماين ونصرته والذي هو نفسه ابن صاحب  تباعاإضافة إىل الروايات اليت أوجبت  ٬،)الثلج
  .شاء اهللا تعاىل الوصيات كما سيأيت بيانه إن

  :الرواية العاشرة
   أي قرب قيام القائم    فإذا كان ذلك : (....يف خطبة طويلة قال Xعن أمري املؤمنني 

 ٬،واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع املشرق سلك بكم مناهج الرسول  ٬،فراجعوا التوبة

                                                       
  .٢٥٠ص: اإلرشاد -١



 ١١٣.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

ونبذمت الثقل الفادح عن  ٬،وكفيتم مؤنة الطلب والتعسف ٬،فتداويتم من العمى والبكم
  .)١( )...األعناق

وحيث اإلمام علي  ٬،من املشرق Xاملهدي وهذه الرواية تشري إىل ظهور ممهد لإلمام 
X  ٬، وإذا كان كذلك فالبد أن يكون ألنه يسري بسرية الرسول  ؛هذا املمهد تباعاعلى

دون ذلك  بإتباعها Xوإال لو كانت هناك راية أهدى منه ألمر اإلمام علي  ٬،أهدى الرايات
وإذا كان هذا الرجل أهدى الرايات فال ميكن أن يكون غري اليماين  ٬،)طالع املشرق(الرجل 

والبد أيضاً أن  ٬،ن املتخلف عنه من أهل النارإو ٬،تاملوصوف يف عدة روايات بأنه أهدى الرايا
وأول املهديني من ذريته كما مسعنا وسنسمع من  Xيكون اليماين هو وصي اإلمام املهدي 

وصúف  وقد ٬،Xخيرج قبل قيامه ممهداً له  Xالروايات الدالة على أن وصي اإلمام املهدي 
ـ  ـ  ٬،البحثسطر�ا فيما سبق من هذا  يف عدة روايات) املهدي(ب السفياين  إذا ظهر(ك

خيرج ( ٬،)خليفة املهدي(أو  ٬،)املهدي اهللافيها خليفة (والرايات اخلرسانية  ٬،)إختفى املهدي
) يكون مبدأه من املشرق ٬،يف خده خال ٬،جعد ٬،املهدي أقبل( ٬،)قبله رجل من أهل بيته
  .وغريها عشرات الروايات

فالظاهر إنه طلب اإلمام املهدي  ٬،)...وكفيتم مؤنة الطلب (... :Xوقول اإلمام علي 
X  من يتبع طالع املشرق اليماين ال حيتاج للبحث عن اإلمام املهدي  إنأيXألن  ؛

  .ويوفر عليه ذلك اجلهد املضين Xاليماين سيوصله إىل نصرة اإلمام املهدي 

  :الرواية احلادية عشر
ب%نِي إِس7ر%ائGيلَ فGي الْكGت%ابِ لَت'فِْسد'نµ و%قَض%ي7ن%ا إِلَى ﴿: اهللا تعاىل يف قول Xاهللا  عن أيب عبد

و%لَت%ع7لُنَّ ﴿ ٬،Xوطعن احلسن  Xقتل علي بن أيب طالب (: قال ٬،)٢(﴾فGي اَألر7ضِ م%رَّت%ي7نِ
فإذا جاء نصر دم  ٬،)٣(﴾فَإِذَا ج%اء و%ع7د' أُواله'م%ا﴿ ٬،Xقتل احلسني : قال ٬،﴾ع'لُوÈاً كَبِرياً

قوم  ٬،)٤(﴾ع%لَي7كُم7 عGب%اداً لµن%ا أُو7لGي ب%أْسٍ ش%دGيدÇ فَج%اس'واْ خGالَلَ الدِّي%ارِب%ع%ثْن%ا ﴿ ٬،Xاحلسني 
                                                       

 .٦٦ – ٦٣ص ٨ج: الكافي -١
  .٤: اإلسراء -٢
 .٥: اإلسراء -٣
 .٥: اإلسراء -٤



 ١١٤.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

و%كَانَ و%ع7داً ﴿ ٬،فال يدعون وتراً آلل حممد إال قتلوه Xيبعثهم اهللا قبل خروج القائم 
  .)١( )احلديث ... Xخروج القائم  ﴾مَّفْع'والً

ويقتلون أعداء آل حممد  Xفمن هؤالء القوم الذين يقومون قبل قيام اإلمام املهدي 
ـ  ٬،عظيمالء هلم شأن ؤوه ٬،)السفياين وأتباعه( عGب%اداً لµن%ا أُو7لGي ب%أْسٍ ﴿حيث وصفهم اهللا تعاىل ب

ÇيدG؛وال ميكن أن يكون هؤالء غري اليماين وأصحابه ٬،نفسه إىلفنسبهم اهللا تعاىل  ٬،﴾ش%د 
ويسلمون الراية لإلمام  يتولون حماربة السفياين وأمثاله والذين ٬،)أهدى الرايات(أصحاب 
  .X املهدي

تلك الرواية عليه  بانطباقولذلك فهو أحق  ٬،فاليماين هو املمهد الرئيسي وأهدى الرايات
ألن كل الرايات سواه إن مل تكن كلها باطل ففيها باطل أي  ؛يوجد هلا مصداق غريه بل ال

  .﴾عGب%اداً لµن%ا﴿ :وحاشا اهللا تعاىل أن ينسب لنفسه راية ضالل  بقوله ٬،أrا ليست حقاً حمضاً

  :الرواية الثا�ية عشر
فإذا قامت على  ٬،البد من وجود رحى تطحن: (على منرب الكوفة Xقال أمري املؤمنني 

 ٬،يكون النصر معه ٬،قطبها وثبتت على ساقها بعث اهللا عليها عبداً عنيفاً خامالً أصله
ويل ملن  ٬،أصحاب رايات سود ٬،سود ثيا±م ٬،أصحاب السبال ٬،أصحابه الطويلة شعورهم

يلقى الفجÈار منهم  واهللا لكأين أنظر إليهم وإىل أفعاهلم وما ٬،يقتلوfم هرجاً ٬،ناواهم
فيقتلوfم هرجاً على مدينتهم بشاطئ  ٬،اب اجلفاة يسلطهم اهللا عليهم بال رمحةواألعر

  .)٢( )ربك بظالم للعبيد الفرات الربية والبحرية جزاء مباعملوا وما

٬، وبني قول ..)بعث اهللا عليها( :يف هذه الرواية Xهداك اهللا  إىل قول اإلمام علي  فانظر
ره اإلمام والذي فسَّ ٬،﴾ب%ع%ثْن%ا ع%لَي7كُم7 عGب%اداً لµن%ا أُو7لGي ب%أْسٍ ش%دGيدÇ﴿ :اهللا تعاىل يف الرواية السابقة

 يءفالروايتان تتحدثان عن ش. Xبأrم قوم يبعثهم اهللا قبل خروج القائم : Xالصادق 

                                                       
 .٢٠٦ص ٨ج: الكافي -١
  .٢٦٥ص: غيبة النعماني -٢



 ١١٥.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

ويتولون قتل أعداء آل حممد  مهقبل قيا Xوهو خروج قوم ميهدون لإلمام املهدي  ٬،واحد
.  

فمن املعلوم أن هذا هو  ٬،)...يكون النصر معه ٬،خامالً أصله ٬،عنيفاًعبداً : (Xوقوله 
والسيما عند مالحظة  ٬،وكذلك البد أن يكون هو اليماين ٬،قائد وأمري هؤالء القوم املمهدين

) ويل ملن ناواهم ٬،أصحاب رايات سود ٬،سود الثياب( :ألصحابه Xوصف اإلمام علي 
خامالً ( :وقوله ٬،   ما سيأيت بيانهك   X املهديفهذه صفات أصحاب اليماين وصي اإلمام 

وسيواجه محلة من التشكيك يف  ٬،فيه إشارة واضحة إىل أن اليماين منقطع النسب) أصله
ألن هذا األمر جديد وخمفي على الناس وغري مألوف  ؛X رجوع نسبه إىل اإلمام املهدي

واليماين  Xواجهه السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي  وفعالً هذا ما ٬،لديهم
  .Xاملوعود عندما أعلن أن نسبه ينتهي إىل اإلمام املهدي 

  :الرواية الثالثة عشر
كان يأمر بالدعاء  Xأن الرضا : الشيخ الطوسي بأسانيده عن يونس بن عبد الرمحن

 ٬،اللهم... ك على خلقك اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجت( :لصاحب األمر ¤ذا
وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وجتمع  و%و%لَدGهGأعطه يف نفسه وأهله 

صل على والة عهده  ٬،اللهم...  له ملك اململكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها
واألئمة من بعده وبلغهم آماهلم وزد يف آجاهلم وأعز نصرهم ومتم هلم ما أسندت إليهم من 
أمرك هلم وثبت دعائمهم واجعلنا هلم أعواناً وعلى دينك أنصاراً فإfم معادن كلماتك 
وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك ووالة أمرك وخالصتك من عبادك 

قك وأولياؤك وسالئل أوليائك وصفوة أوالد نبيك والسالم عليه وعليهم وصفوتك من خل
  .)١() ورمحة اهللا وبركاته

                                                       
  .٣٠٧ص :جمال األسبوع ،٤٠٩ص :مصباح المتهجد -١
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باقي الذرية  عن Xوخصص أحد أوالد اإلمام املهدي  Xفهنا ميَّز اإلمام الرضا 
بسكون  أي بصيغة املفرد ال اجلمع ٬،بفتح الواو والالم وكسر الدال) دGهوو%لَ: (واألهل بقوله

  .الواو والالم وكسر الدال

عن سائر الذرية يشري إىل أمهية هذا الولد  Xوهذا التخصيص ألحد أوالد اإلمام املهدي 
ـ  يف وصيته كما نص على ذلك الرسول  ٬،اإلهليوعظم دوره يف دولة العدل  ووصفه ب

وكما ذكرته باقي الروايات على أنه املمهد  ٬،)أول املؤمنني( ٬،)"املهديني"أول املقربني (
  .X الرئيسي لإلمام املهدي

ومتهيده كثرية   Xإن الروايات اليت تذكر وصي اإلمام املهدي: وبعد كل ذلك أقول
  .هواحلمد هللا وحد ٬،سردها وفيما ذكرته كفاية ملن ألقى السمع وهو شهيدبيطول الكالم 

  ).الوصية والوصي(انتهى النقل عن كتاب 

  :املسألة الثامنة

احتج على اليهود والنصارى بوصايا  الرسول  :ما قولكأ :النقطة السابعة( :قولك
مل  الرسول اليهود والنصارى الذين يف عصر  أناملعلوم  ٬، ومنوالرسل به  األنبياء

بامسه وصفته٬، فكيف  عندما نص على الرسول  X من عيسى أويسمعوا من موسى 
 وهل حيتج الرسول  ٬،  على زعمك    يكن حجة  بذلك إذا مل حيتج عليهم الرسول 

 !!!!؟؟؟ )وحاشاه(بدليل مردود وغري صحيح 

خرج عن املوضوع هذا أنا أيل  ال تتهرب وتقول ٬،الل ليس موضوعنادهذا االست: أقول
  .ليس من الوصية عند االحتضار

  .احتج بدليل مردود وغري صحيح الرسول  ل هلأفإذا كنت تس

 )...نا وصيه ومفترض الطاعة بل بعدهأوقال  Xعيسى  إن الرسول مل يأيت قبل :أقول
  .انتهى
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وبشروهم بنبوة حممد  أقوامهم أوصواقد  األنبياءن إف ٬،هذا هو عني موضوعنا إن: أقول
و%إِذْ قَالَ عGيس%ى اب7ن' ﴿: ومنها قول نيب اهللا عيسى على ما حكاه اهللا تعاىل عنه٬، قال تعاىل ٬،
س'ولٍ ي%ا ب%نِي إِس7ر%ائGيلَ إِنِّي ر%س'ولُ اللµهG إِلَي7كُم مُّص%دِّقاً لÆم%ا ب%ي7ن% ي%د%يَّ مGن% التَّو7ر%اةG و%م'ب%شِّراً بِر% م%ر7ي%م%

Êمُّبِني Êح7رGقَالُوا ه%ذَا س Gي اس7م'ه' أَح7م%د' فَلَمَّا ج%اءه'م بِالْب%يِّن%اتGن ب%ع7دGي مG١(﴾ي%أْت(.  

كانت الوصية اليت ليس عند  فإذاهذا ليس عند املوت٬،  X عيسىمث حىت لو كان كالم 
يف خرب الراهب الذي التقى مع  إنمث ...  املوت حجة على الناس فالوصية عند املوت أوجب

نه مذكور أوصرح  رحالته يف التجارة وقبل مبعثه فقد عرفه إحدىيف  الرسول حممد 
 أولنه أابن عم الرسول هو وصيه و إننه مذكور يف الوصية أ٬، وكذلك ذكر عندهم يف الوصية

  .اخل...  املؤمنني به

 .احتج بدليل مردود وغري صحيح الرسول  ل هلأفإذا كنت تس. االحتضار( :قولك
  ).نا وصيه ومفترض الطاعة بل بعدهأوقال  Xعيسى  إن الرسول مل يأيت قبل :أقول

وثبوت  Xاملهدي  اإلماممحد احلسن جاء قبل جميء أوهل السيد  ٬،سبحان اهللا: أقول
  !!!؟؟؟ إمامته

نه ليس إو ٬،رجل يولد يف زمانه Xاملهدي  اإلمام أنالعامة من  أبناءنك تقول بقول إ أم
  !!!سنة ؟؟؟ ألفمن  أكثرحممد بن احلسن العسكري الذي ولد قبل 

هلك يف أي واد  أومات ( Xهي مبثابة موت له  Xاملهدي  اإلمامنك تعترب غيبة إ أم
  !!!؟؟) سلك

 Xي املهد اإلمام أن إذ...  قياس مع الفارق فمثالك الذي ضربته بعيسى وحممد 
على ذلك  إذ...  وصيه أناقبل عيسى ويقول  نه مل يأتúإعندما تقول  ليس كمثل حممد 

فقد ثبتت  Xاملهدي  اإلمام أما. .. غري مبعوث ومل ينصب للنبوة Xاملثال يكون عيسى 
 اإلمامنه ظهر قبل إيقال  أنال يصح  اآلنظهر له وصي  فإذا....  سنة ألفمن  أكثرقبل  إمامته

                                                       
 .٦: الصف -١
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منذ مئات  إمامتهظهر ووجد وثبتت  Xاملهدي  اإلمام أن٬، بل إمامتهوثبوت  Xاملهدي 
  .فافهم ذلك ٬،X لإلمامةالسنني٬، وغيبته ال تنفي وجوده وتنصيبه 

  :املسألة التاسعة

مام ألرسول قياس على عدم صحة الشهادة ا ن يكون احتجاجأما هل يصلح أ( :قولك
  احتجاج الرسول االحتضار وشهادة عدلني وبني ال تالزم بني الوصية عند :أقول ؟ الناس

) وغريهم الصدوق املفيد٬، الكليين٬، الطوسي٬،(ولقد امجعوا علماء الشيعة  ٬،Xأو اإلمام الرضا 
  .نتهىا) ؟ صح انأغري حمله إال إذا قلت هم خطاء و اللك يفنه جيب اإلشهاد فيكون استدأ

شهد عليها وال حيتاجك أفقد  كنت تقصد بالشهادة على وصية رسول اهللا  إن: أقول
  ! تأيت وتعلمه الفقه أن

حضر الشهود أفهل تقول له  ٬، تج بوصية رسول اهللاواح X املهدي اإلمامجاء  فإذا
  !!؟؟ الذين حضروا وصية رسول اهللا 

فكالمنا حول وصية الرسول  Xاملهدي  اإلمامكنت تقصد بالشهادة على وصية  نإو
املهدي مل حتضره الوفاة بعد  فاإلمام٬، Xاملهدي  اإلمامعند وفاته وليس عن وصية  حممد 

فنبه على ذلك لعله  أنت ن حضرته الوفاة وكنت موجوداًإف ... حىت يوصي) روحي فداه(
  !) وحاشاه(ينسى 

 :املسألة العاشرة

ادعى  هل: Xالرضا  اإلماملك كقول  أقول وأنا :ما قولكأ :النقطة الثامنة( :قولك
  ؟؟؟ حد غري السيد أمحد احلسنأ Xاملهدي  اإلمامابن  بأمحد وصية الرسول حممد 

  ...يأيت بذلك أنحد أأي  وأحتدىاجلواب قطعاً ال٬، 

 .به اليهود والنصارى أفحمالذي  Xالرضا  اإلمامعلى قول  فردك على قويل هو رد

 !!! على صاحبها تكون دليالً ال أن٬، وإال لزم أبداًغري صاحبها  إذن فالوصية ال يدعيها
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والكتاب ) محد احلسنأالوصية والوصي (الشيخ ناظم العقيلي يف كتاب  وقد فصل هذه املسألة
 .X املهدي اإلمام أنصار موجود على موقع

عند االحتضار واحتجاج  اطل وتلزم الناس بقياسك بني الوصيةال تلبس احلق بالب: أقول
ملاذا أوجبتم الشهادة يف الشيعة وقل هلم  لعلماء األمر تقوله أوالً ما هذاأ ٬،Xاإلمام الرضا 

احتج على اليهود والنصارى من ما موجود يف  ن اإلمام الرضا استدلأما علمتم أ ٬،الوصية
  .انتهى) !!!!! أخر دون احلاجة إىل إي شيء فهذا يكفي يف إثبات الوصية ٬،كتبهم

  .اتضح الرد عليه مما سبق: أقول

  :املسألة احلادية عشر

حد أ Xابن اإلمام املهدي  بأمحد حممد  هل ادعى وصية الرسول( :قولك( :قولك
  .)أمحد احلسن غري السيد

 ملأ ٬،سبحان اهللا ؟ نه على حقإن مل يدع الوصية غري معصومكم فأتقول مبا  نأهل تريد 
يدعوا بين  ملأ ٬،الشيء¤ذا  أبصرمن  أولفهو  ٬،)وحاشا هللا(ن العجل هو اهللا أالسامري  يدعي

علينا هذا حمل النقاش وحنن  نه موجود يف كتبنا وحتتج بهإن تقول أما أ ٬،ن املهدي منهمأالعباس 
  .انتهى) ء اهللاإن شا أبنيكما سوف  روايات برواية املهديني لتعارضها مع عدة نأخذال 

فهل  ! مايضحك وشر البلية ٬،نه من املضحكات املبكياتإو ! عجيب قولك واهللا :أقول
نك تشابه عليك إ أم !وصي ؟ أونه صاحب وصية بامسه من نيب أادعى ) لعنه اهللا(السامري 
  !بك ؟ أحاطللنقض على ما  أمثلةفلم حتسن اختيار ! البقر ؟

 ðوكالمنا يف واد ðتسطره أن٬، هدأ من روعك وزن كالمك قبل آخرفمثالك يف واد.  

 قد نص عليهم الرسول  إrموقالوا  احتجوا بوصية الرسول  بين العباس أنهل  أم
  !باالسم يف وصيته ؟

تتكلم عن االدعاء  وأنت٬، حنن نتكلم عن ادعاء الوصية٬، تتكلم أين وأنتنتكلم  أينحنن 
  !؟ذاكهذا من  فأينا�رد عن الوصية٬، 
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  .أخرىمعارضة بروايات  ألrا ؛قولك بأنكم ال تأخذون برواية الوصية أما

فهو عن  اآلنكالمنا  وأماشاء اهللا وتكلم به على راحتك٬، إن يأيت  آخرهذا حبث : أقول
موضوع  إىلمبضمون الوصية مث عندما نأيت  أوالًمضمون الوصية٬، فال تغري املوضوع٬، ناقش 

  ؟ كاسدة أمالتعارض عندها افتح بضاعتك٬، ولنرى هل هي رائجة 

نك تكتفي بالتهم اجلاهزة وا�ردة عن إ أم٬، ال تدلين على الكذب الذي صدر مينأمث  ...
  !معصوم ؟ أنتهل  ٬،ملاذا .تصدقك أنالدليل وتريد من الناس 

  :املسألة الثالثة عشر

ألنك طلبت مين إجابة مفصلة  ؛املوضوع مرة أخرى على هذا أردهذا وسوف مل (: قولك
  .انتهى ).... ن نعود إىل الوراءأفال يصح 

والعياذ باهللا    أنا أما٬، أفقكعالئم اهلروب قد بانت يف  أرىين إفع عما كتبت٬، فدا: أقول
  .دع لك حجة إال دحضتها بقوة اهللا تعاىلأrاية النقاش حىت ال  إىلفسأبقى    األنامن 

  .واملهديني األئمةله آوصلى اهللا على حممد و ٬،ب العاملنيهللا رواحلمد 

W  

من منتداهم٬،  Xاإلمام املهدي  أنصارإلغاء عضوية  إىلبعد ذلك عمد أتباع الصرخي 
خذوا يشنعون عليهم ويقولون بأrم هربوا من املناظرة٬، أومل يسمحوا هلم بنشر ردودهم٬، و
  !!!اليت ال مثيل هلا وذلك خلداع الناس ولتغطية هزميتهم 

ألrم ال  ؛يكتبون بعد ذلك من دون نشره يف منتداهم الرد على ما إىلولذلك سأضطر 
  .هيسمحون بذلك٬، واحلمد هللا على بالئه وعظيم نعمائ
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 WEאFא

 األنصار شيخ وبني بيين جرت اليت املناظرة من كتبت ما آخر هذه ٬،األعزاء اإلخوان إىل
 واجهته عندما املناظرة من هرب منه علم دون ¤ا اعترف اليت االعترافات وبعد ٬،(.......)
 (.....). إىل كتبته ما آخر وهذا٬، باعترافاته

  ؟؟؟؟؟؟؟؟ ودل قل ما الكالم خري: أقول

 يريده الذي ما عرفأ وال)  اهللا رسول وصية أي( املوضوع هذا يف احلديث كثر لقد
 .اإلمام أوصى إذا إال الطاعة واجب ليس الوصي أن باعترافه نفسه قتل أن بعد

 إذا أما٬، X املهدي اإلمام عن املستقلة الطاعة له تكون ال نعم: أقول(: اعترافك وهذا
 كان كما الناس٬، على حجة الوصي ويكون واجبة فهي X املهدي اإلمام بأمر الطاعة كانت
 على ةحج X علي اإلمام كان وكما ٬، Xموسى غيبة يف الناس على حجة X هارون
 .انتهى) معيناً أمراً إليه يوكل عندما أو  الرسول يغيب عندما الناس

 ٬،الطاعة واجب وصي يوجد ال نأ لك فاثبت ٬،يوصي ومل غاب اإلمام نأ لك ثبتأو
  ٬،البيت أهل فقط هم اخلوامت عندهم الذين أن اعترافك عند أخرى مرة نفسك وقتلت
 أمام كل٬،  األئمة غري ألحد خيرج مل السماء وصية نص أن اجلميع وليعلم(: قولك وهذا
 جيدها السماء من النازلة الوصية حال يف تدبر من بل ٬،فيه جاء مبا ويعمل به اخلاص اخلامت يفض
 إمام كل ٬،ذهب من خبواتيم خمتومة وإrا غريهم أحداً عليها يطلع وال األئمة تكليف يف خاصة
 اليت غري وهي الرسول من الوصية نأو ٬،تعاىل اهللا من فيه جاء مبا ويعمل به اخلاص اخلامت يفض
 ).السماء من نزلت

 ٬،وصيه يكون وهو X احلسني اإلمام يأيت املهدي اإلمام بعد نأ له ذكرت ناأو
 ؟؟؟؟؟؟؟ املهديني حكم يكون فمىت

 عن سئل ٬،اهللا عبد أيب عن ٬،عقبة عن: ٣٥٩ص ٢ج الناصب إلزام كتاب ويف( :قويل وهذا
 ثرأ عن خيرج احلسني :قال ؟ خيرج من أول من :له فقيل .نعم :قال ؟ هي أحق الرجعة
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 الصور يف ينفخ يوم كتابه يف اهللا ذكر كما بل ٬،ال :قال ؟ كلهم الناس ومعه :قلت .القائم
 سبعون معه قتلوا الذين أصحابه يف X احلسني ويقبل :وعنه .قوم بعد قوم أفواجاً فتأتون

 يلي الذي هو احلسني فيكون اخلامت القائم إليه فيدفع عمران بن موسى مع بعثوا كما نبياً
 ).حفرته يف ويواريه وحنوطه وكفنه غسله

 أهل روايات يف املعروف من ٬،السابقة الرواية يف كما )اخلوامت( وهي ٬،قرينة أبني نأ وأريد
 على الروايات تنص ومل ٬،عشر الثينا البيت أهل فقط هم اخلامت لديهم الذين نأ  البيت
 اإلمام هو )اخلامت القائم إليه فيدفع( الرواية نصت كما اخلامت لديه الذي نأو ٬،قط غريهم
 .انتهى ؟؟ واضح هو كما X احلسني اإلمام إىل X احلسن بن احلجة

 أتكلم شيء بأي إذا٬ً، البيت أهل فقط هم اخلوامت معهم الذين نأ اعترفت صاحيب يا وأنت
  .علم دون باعترافات وتأيت نفسياً مضطرب وأنت معك

 قليالً أضحكك أن سأب وال عقلياً مضطرب فهو أنت تكن مل إن العقيلي ناظم شيخكم أما
 !!!!!!! إرادية الغري اعترافاتك من حزين ناآل وأنت

 على ٬،واحدة والعملة وجهان أي) ... محدأ الدعوة يف أخوه على احتج امشتت حيدر إن(
 وشيخ العلم مدع العقيلي فأجابه ٬،الكاهن سطيح خبرب مشتت واستدل ٬،اللون بيضأ اليماين نأ

  :)١١ص الظهور عصر سامري( كتاب يف العقيلي يقول ٬،األنصار

 يعضد أن بد فال٬،  األئمة عن وليس الكاهن٬، سطيح من صادر اخلرب هذا إن :قال
  .)انتهى(  األئمة عن بإخبار

 أما ٬،حجة تصبح حىت األئمة من صادرة تكون أن البد الرواية نأب واضح العقيلي وتعليق
 فهو الكالم ¤ذا نعيبه ال وحنن( حبجة ليست فهي املعصوم من يصدر مل )كذا( اذل الرواية
 ).صحيح



 ١٢٣.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

 نفس يف العقيلي بعدها فجاء٬، للعقيلي الصحيح ستداللالبا دامت ما فرحة يا ولكن
 مسلم بن حممد عن( :وهي ٬،املعصوم من تصدر مل برواية ستدلاف آخر كتاب يف وليس الكتاب
 !!!!!!!عقله وحيترم عاقل إنسان من يصدر الكالم هذا هل٬، )ومياين مصري السفياين قبل خيرج

 :له وأقول

  التعليم ذا كان لنفسك هال غريه املعلم الرجل أيها يا

 حكيم فأنت انتهت نإف غيها عن rهاإف بنفسك أبدأ

 عظيم فعلت إن عليك عار مثله وتأيت خلق عن تنه ال

  .(.....) اآلخر امسه أو) العقيلي ناظم( اعتراف بعد القارئ عزيزي ترى ما ومثل

 ٬،به وأوصى اإلمام غاب إذا إال الطاعة واجب غري الوصي نأ اعترفت: األول البحث يف
 .اإلمام من واحدة برواية وال حيدث مل وهذا

 البيت أهل فقط اخلوامت لديهم الذين نأو ٬،الرجعة رواية بصحة اعترف: الثاين والبحث
 ذكر�ا اليت الرواية حسب X احلسني االمام يأيت املهدي األمام بعد نأ فثبت ٬،قوله حسب

 العبد أنا قبلي من احلجة إلزامه بعد ...... وتبخر املهديني حكم تبخر وبذلك ٬،الرجعة يف
 وقهر ¤ائه دام) (احلسين السيد( املوىل السيد وبفضل تعاىل اهللا بفضل وذلك ٬،العاصي املذنب
 .صاحبهم كذب وثبت )أعداءه

 وعجل٬، الطاهرين بيته لآو حممد سيدنا على والسالم والصالة ٬،العاملني رب هللا واحلمد
  .حممد آل قائم فرج

WEאFא

 شيخ وبني بيين جرت اليت املناظرة من كتبت ما آخر هذه ٬،األعزاء اإلخوان إىل(: قولك
 عندما املناظرة من هرب منه علم دون ¤ا اعترف اليت االعترافات وبعد ٬،).......( األنصار
 .انتهى) ......)( إىل كتبته ما آخر وهذا باعترافاته واجهته
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 وأي هروب أي العظيم٬، العلي باهللا إال قوة وال حول وال راجعون٬، إليه وإنا هللا إنا: أقول
 مناظرتكم٬، ومن منكم هربنا بأنا علينا تفترون مث منتداكم من اشتراكنا حتذفون !اعترافات ؟

 اهللا أليس بفعلكم تعلم ال الناس كان فإذا املناظرة٬، خلق هو هذا وهل ٬،الرجال شيمة هذه فهل
 عن احليل أعيتكم لقد أبدا٬ً، يكذب أن ميكن ال فاملؤمن! ؟ الناظرين أهون جتعلوه فلماذا ؟ يعلم

 وعدم املنتدى من بطردهم إال حالً جتدوا فلم X املهدي اإلمام أنصار حجج جمارات
 ال أكاد واهللا عجيب!  املناظرة من هربوا بأrم عليهم تشنعون مث ٬،باملشاركة هلم السماح

 ! إنساين حىت بل إسالمي خلق كل من اليدين صفر أصبحتم قد وكأنكم تفعلون ما صدقأ

 نتمأ وال جبهلكم٬، فتعترفوا عقالء نتمأ وال والربهان٬، بالدليل جتادلوا حىت علماء نتمأ فال
 :الشاعر قال وقدمياً!!!  خصمكم تنصفوا حىت ورعني

 يفهم ال من وخطاب غيه عن ** *    يرعوي ال من البلية ومن

 الذي ما عرفأ وال)  اهللا رسول وصية أي( املوضوع هذا يف احلديث كثر لقد( :قولك
 .اإلمام أوصى إذا إال الطاعة واجب ليس الوصي أن باعترافه نفسه قتل أن بعد يريده

 إذا أما٬، X املهدي اإلمام عن املستقلة الطاعة له تكون ال نعم: أقول(: اعترافك وهذا
 كان كما الناس٬، على حجة الوصي ويكون واجبة فهي X املهدي اإلمام بأمر الطاعة كانت
 على ةحج X علي اإلمام كان وكما ٬، Xموسى غيبة يف الناس على حجة X هارون
 .انتهى) معيناً أمراً إليه يوكل عندما أو  الرسول يغيب عندما الناس

) الطاعة واجب وصي يوجد ال نأ لك فاثبت ٬،يوصي ومل غاب اإلمام نأ لك ثبتأو
  .انتهى

 :أقول

إن كالمي هذا هو رد على مزاعمك اليت ال تعرف الصواب٬، حيث زعمت أوالً بأن : أوالً
اإلمام احلي ال حيتاج إىل وصي بل حيتاج إىل نائب أو سفري٬، مث ادعيت بأن الوصي  أواملعصوم 

ال تكون له طاعة أبداً يف حياة املوصي٬، فاألوىل بك أن تستحي وتعترف جبهلك وأخطائك 
  !!!ها غريك وبكل وقاحة ن أن تoحمِّلم بدالً
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محد احلسن وصية متقدمة من الرسول دم القول مين بأن الوصية بالسيد ألقد تق: وثانياً
٬، وتقدم القول أيضاً بأن الوصايا املتقدمة حجة على الناس وال له األطهار آو حممد 

 سول يشترط وجود املوصي يف احلياة٬، وقد طالبتك يف ما سبق بأن جتيبين عن احتجاج الر
هل هو احتجاج تام أم ال ؟ وكذلك ٬، على أهل زمانه بوصايا من تقدمه من األنبياء 

حجة أم ال ؟ ولكنك كالعادة مل هل هو  ٬،بوصية رسول هللا  Xاحتجاج اإلمام املهدي 
نه حجة بطل كالمك أن قلت تستطيع أن تقول بأنه ليس حبجة٬، وإألنك ال  ؛بين عن ذلكجت

أنت ومن خالل كالمك ال تريد أن تقر باحلق مهما كان٬، فأنت لديك  ولزمتك احلجة٬، وطبعاً
محد احلسن وال تفكر إال بكيفية تكذيبه٬، بينما املفروض أن لسيد أموقف مسبق بتكذيب ا

  .تكون حراً وباحثاً عن احلقيقة

ويقول  ٬X، وتريد أن يظهر لك اإلمام املهدي فأنت ال تكتفي بوصية رسول اهللا 
وعندما يظهر اإلمام املهدي ! محد احلسن هو وصيي ورسويل إىل الناس كافة لك بأن السيد أ

X ًوطبعاً أنت ال تكتفي  ٬،أيضاً تطلب منه أن يثبت لك بأنه ابن احلسن العسكري فعال
تتأكد  أن لكلتسمع منه ذلك٬، ومن مث البد  مبجرد الوصية٬، فالبد أن يظهر لك رسول اهللا 

فاملسألة هي مسألة رفض ومعاندة وليس !!! وهكذا هلم جراً  ...فعالً  نه رسول اهللا أمن 
  !طلب هداية أبداً 

من  عنهن املتخلف أو ٬،وقد أمروا بطاعته ونصرته فاليماين موصى به من قبل األئمة 
٬، فهل نشترط عليه أن نسمع ذلك من X نه يقوم قبل قيام اإلمام املهديأأهل النار٬، وأكيد 

  !!!حىت نصدقه ؟ Xاإلمام املهدي 

نه سيثبت ذلك من خالل أ٬، بل نتبعه من غري اشتراط ذلك٬، وأكيد كال: يقيناً اجلواب هو
ألrم آمنوا بسواد  ؛أهل آخر الزمان أفضل أهل كل زمان نأأدلة نقلية وغيبية٬، وهلذا روي 
  ... له آعلى بياض أي روايات حممد و

 حديث يف X طالب أيب ابن علي عن ٬،جده عن أبيه٬، عن ٬،حممد بن جعفر اإلمام عن
 أعجب أن واعلم ٬،علي يا( :له قال  اهللا رسول إن فيها يذكر   النيب وصية يف طويل
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 احلجة عنهم وحجب بنيب يلحقوا مل الزمان آخر يف يكونون قوم يقيناً وأعظمهم إمياناً الناس
 .)١( )بياض على بسواد فآمنوا

 فيه عجب وأي :قال .املالئكة إميان: قالوا ؟ أعجب إميان أي: (قال أنه  الرسول عنو
 إميان فأي :قالوا .تروين وأنتم فيه عجب وأي : قال .إمياننا: قالوا .الوحي عليهم ويرتل
  .)٢( )بياض على بسواد الزمان آخر يف قوم إميان: قال  ؟ هو

 كالمك نع مرات عدة تنازلت ألنك ؛غري ال أنت فهو جبهله نفسه قتل من هناك كان نوإ
 .وخمجل ملتوي وبأسلوب

 أهل فقط هم اخلوامت عندهم الذين أن اعترافك عند أخرى مرة نفسك وقتلت( :قولك
  ٬،البيت
 أمام كل٬،  األئمة غري ألحد خيرج مل السماء وصية نص أن اجلميع وليعلم(: قولك وهذا
 جيدها السماء من النازلة الوصية حال يف تدبر من بل ٬،فيه جاء مبا ويعمل به اخلاص اخلامت يفض
 إمام كل ٬،ذهب من خبواتيم خمتومة وإrا غريهم أحداً عليها يطلع وال األئمة تكليف يف خاصة
 اليت غري وهي الرسول من الوصية نأو ٬،تعاىل اهللا من فيه جاء مبا ويعمل به اخلاص اخلامت يفض
 ).السماء من نزلت

 ٬،وصيه يكون وهو X احلسني اإلمام يأيت املهدي اإلمام بعد نأ له ذكرت ناأو
  .انتهى) ؟؟؟؟؟؟؟ املهديني حكم يكون فمىت

 وجود على تنص اليت الروايات لعشرات خمالف وهو لنفسك٬، به فاحتفظ رأيك هذا: أقول
 الوصية( كتاب يف العقيلي ناظم الشيخ ذلك نبيَّ وقد ٬،X ياملهد اإلمام ذرية من املهديني
 احلق طلب ملن الكفاية فيه ألن ؛بغريه لالنشغال حاجة وال فسأذكره) احلسن أمحد والوصي
 :بصدق

                                                       
  .٢٨٨ص ١ج: آمال الدين -١
  .٣٠٠ص ١٧ج: مستدرك الوسائل -٢
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 تنص اليت الروايات مع تتعارض X املهدي اإلمام ذرية روايات أن البعض يتوهم قد(
  .X املهدي اإلمام بعد كلهم أو األئمة بعض رجوع على

 رد أو ترك ميكن وال    سيتضح كما    الفريقني كال روايات بني تعارض ال احلقيقة ويف
 ألrا ؛الرجعة روايات رد ميكن ال وكذلك ٬،االعتقاد وتفيد معىنø متواترة ألrا ؛املهديني روايات
 .االعتقاد تفيد كذلك

 روايات رجح من فمنهم ٬،ذلك بني اجلمع يف العلماء أكابر من الكثري احتار ذلك وبسبب
 املهديني روايات ترك من ومنهم ٬،)اهللا همحر( الصدر كالشهيد الرجعة روايات فوضعَّ املهديني
 رفض وهو خطري حمذور يف وقعوا وبذلك ٬،مباشرة X املهدي اإلمام بعد الرجعة وأثبت
 لظو ونفياً إثباتاً العلماء تراوح وذاك هذا وبني وتوجبه٬، االعتقاد تفيد معىنø متواترة روايات
 هذه رموز فك العلماء من أحد يستطع ومل ٬،األمة على املتشا¤ات ومن اًمبهم األمر هذا

 أول جاء أن إىل ٬،   والرجعة املهديني   العقيدتني كال بني اجلمع بنتيجة واخلروج القضية
 اإلمام ورسول ووصي املوعود اليماين احلسن أمحد السيد X ياملهد اإلمام ذرية من املهديني
 أي رد دون من املسألة هذه حل يف الغليل يويرو العليل يشفي ما علينا فأفاض ٬،X املهدي
 .املسألتني كال يف رواية

 إىل يدعو القائم إن  البيت أهل عن روايات عدة يف ورد فقد ٬،ذلك من عجب وال
 الناس عنها ضلّ واليت املخفية األمور أهم من املسألة وهذه ٬،اجلمهور عنه وضلّ خفي قد أمر

 مع واملتصل احلق صاحب أنه ليثبت عنها القناع فكشف صاحبها جاء حىت ٬،وجاهلهم عاملهم
 .غري ال احلق

 إىل يهدي ألنه ؛مهدياً املهدي مسي وإمنا ...: (X جعفر أيب عن  الرواية يف جاء فقد
  .)١( )...خفي أمر

  .)٢( )كان الذي غري بأمر جاء القائم قام إذا: (قال ٬،X الصادق وعن

                                                       
  .٢٤٣ – ٢٤٢ص: غيبة النعماني -١
  .٣٠٧: غيبة الطوسي -٢
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 إليه دعا كما جديد أمر إىل الناس دعا قام إذا قائمنا إن: (قال ٬،X جعفر أيب وعن
  .)١( )للغرباء فطوىب غريباً وسيعود غريباً بدأ اإلسالم وإن ٬،X اهللا رسول

 وهو جديداً كتاباً للناس ويظهر... ( :قال جداً طويلة خطبة يف X املؤمنني أمري وعن
 فالويل ٬،غوى أنكره ومن ديه' به أقر من أمر إىل الناس يدعو ٬،شديد صعب الكافرين على
  .)٢( )...أنكره ملن الويل كل

 ولده من واألئمة X طالب أيب بن علي إمامة هو  الرسول إليه دعا ما أثقل وإن
 أثقل من X املهدي اإلمام وكذلك القليل٬، إال ¤ا يفز مل حىت العرب على جداً ثقيلة وكانت

 مبا وىف ممن القليل إال ¤ا يقر مل وكذلك ولده٬، من املهديني والية هي وسيظهره أظهره ما
 .عليه اهللا عاهد

 إذ ٬،الرجعة وبني X املهدي اإلمام بعد املهديني حكم بني تعارض ال أن وأقول وأرجع
 من عشر الثاين املهدي بعد الرجعة تكون مث مباشرةً X القائم بعد سيكون املهديني حكم أن

 تنقطع وبه X املهدي اإلمام أوصياء خامت ألنه ؛له عقب ال والذي X املهدي اإلمام ذرية
 آخر تغسيل سيتوىل الذي X احلسني اإلمام برجوع الرجعة وتبدأ األعقاب من اإلمامة
 .ودفنه املهديني

 ٬،X الرضا احلسن أيب على محزة أيب بن علي دخل: (قال ٬،اخلزاز علي بن احلسن عن
 يكون ال: يقول X دحمم بن جعفر جدك مسعت إين: له فقال .نعم: قال ؟ اإلمام أنت: فقال
 قال إمنا ٬،جعفر قال هكذا ليس ٬،تناسيت أو شيخ يا أنسيت: فقال .عقب وله إال اإلمام
 ٬،X علي بن احلسني عليه خيرج الذي اإلمام إال ٬،عقب وله إال اإلمام يكون ال: جعفر

  .)٣( )يقول جدك مسعت هكذا فداك جعلت صدقت: فقال .له عقب ال نهإف

 ؛X املهدي اإلمام ذرية من املهديني آخر إال يكون أن ميكن ال له عقب ال الذي فاإلمام
 ٬،الروايات بعشرات ذريته ثبتت فقد X املهدي اإلمام وأما ٬،قدمت كما به األوصياء النتهاء

                                                       
  .٣٣٦ص: غيبة النعماني -١
  .١٩٠ – ١٧٤ص ٢ج: إلزام الناصب -٢
  .١٥٠ص: غيبة الطوسي -٣
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 خرب مع متواترة أخبار عدة تعارض فإن بالتعارض قلنا لو وحىت ٬،عليه احلديث هذا حيمل فال
 اخلرب بترك حىت نقول ال ولكننا. الواحد اخلرب وترك املتعددة باألخبار األخذ يوجب واحد
 .شك بال X املهدي اإلمام ذرية من املهديني آخر منه املقصود بل ٬،الواحد

 مع البطائين محزة أيب بن لعلي حماورة يف أخرى رواية خالل من أكثر ذلك معىن ويتضح
 اإلمام أن روينا إنا : (...طويل كالم يف X الرضا لإلمام البطائين فقال٬، X الرضا اإلمام
 ؟ هذا غري احلديث هذا يف رويتم أما: X احلسن أبو فقال: قال ٬،عقبه يرى حىت ميضي ال
: علي له قال .قيل ومل معناه ما تدرون ال وأنتم القائم إال رويتم لقد واهللا بلى: قال ٬،ال:قال
 تدع شيء على اجترأت كيف ويلك: X احلسن أبو قال .احلديث لفي هذا إن واهللا بلى

  .)١( )بعضه

 كان فلو ٬،)قيل ومل معناه ما تدرون ال وأنتم: (X الرضا اإلمام قول إىل اهللا هداك فانتبه
 ميتاز الذي البطائين محزة أيب بن كعلي رجل على ذلك خفي ملا املهدي اإلمام هو به املقصود
 الزمان ذلك يف الناس وأغلب  عليه خيفى وكيف  البيت أهل حلديث وروايته حفظه بكثرة
 قد) له عقب ال( املعىن هذا دام فما إذن ٬،X املهدي اإلمام هو بالقائم املقصود أن تعرف
 املهدي اإلمام غري به املقصود يكون أن بد فال الرواة من وغريه محزة أيب بن علي على خفي
X املهدي اإلمام ذرية من املهديني آخر وهو X،اإلمام قصده الذي األمر هو وهذا ٬ 
 على تدل واحدة رواية توجد وال). معناه وما قيل ملا تدرون ال وأنتم: (بقوله X الرضا
 ٬،الروايات بعض من البعض تومهه ما إال X املهدي اإلمام استشهاد بعد الرجعة مباشرة
 :وهي

 من: له فقيل. نعم(: قال هي؟ أحق الرجعة عن لسئ X أنه ٬،X الصادق عن ورد ما
  ؟ كلهم الناس ومعه: قلت .X القائم أثر على خيرج X احلسني: قال ؟ خيرج من أول
 بعد قوم ٬،)٢(﴾أَفْو%اجاً فَت%أْت'ونَ الصُّورِ فGي ي'نفَخ' ي%و7م%﴿: كتابه يف تعاىل اهللا ذكر كما بل ال: قال
  .)٣( )قوم

                                                       
  .٢٧٠ص ٤٨ج: بحار األنوار -١
 .١٨: النبأ -٢
  .٤٨ص: مختصر بصائر الدرجات -٣



 ١٣٠.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

 كما نبياً سبعون ومعه معه قتلوا الذين أصحابه يف X احلسني ويقبل: (X وعنه
 هو X احلسني فيكون ٬،اخلامت X القائم إليه فيدفع ٬،X عمران بن موسى مع بعثوا
  .)١( )حفرته يف به ويواري وحنوطه وكفنه غسله يلي الذي

 )٢(﴾ع%لَي7هِم7 الْكَرَّةَ لَكُم' ر%د%د7ن%ا ثُمَّ ...﴿ :قال أنه طويل حديث يف X اهللا عبد أيب وعن
 ٬،وجهان بيضة لكل ٬،املذهبة البيض عليهم ٬،أصحابه من سبعني يف X احلسني خروج
 بدجال ليس وإنه ٬،فيه املؤمنون يشك ال حىت خرج قد احلسني هذا إن الناس إىل املؤدون

 احلسني أنه املؤمنني قلوب يف املعرفة استقرت فإذا ٬،أظهرهم بني القائم واحلجة شيطان وال
X بن احلسني حفرته يف ويلحده وحينطه ويكفنه يغسله الذي فيكون ٬،املوت احلجة جاء 
 .)٣( )الوصي إال الوصي يلي وال السالم عليهما علي

 على داللة أي هلا تبقى ال الذرية روايات مالحظة مع بل بصراحة تدل ال الروايات وهذه
 حممد احلجة على تنص مل الرواية ألن ؛مباشرة القائم بعد X احلسني اإلمام رجوع مباشرة

  X املهدي اإلمام على تصدق كما القائم وصفة) القائم( ذكرت بل ٬،العسكري احلسن بن
 والقوام( :X الصادق اإلمام رواية يف سبق كما ذريته من واحد كل على تصدق كذلك

  .)قسطي قوام( القدسي واحلديث ٬،)بعده من

 عليه خيرج يوالذ X املهدي اإلمام ذرية من قائم آخر على الرواية هذه محل فيجب إذن
 اإلمام ذرية روايات مع تعارض أي يوجد وال     تقدم كما   الرجعة يف احلسني اإلمام
 .X املهدي

 مباشرة على وبوضوح تنص فإrا X املهدي اإلمام ذرية تذكر اليت الروايات وأما
 تدل ال اليت الرجعة روايات خبالف ٬،فاصل أي وبدون X املهدي اإلمام أبيهم بعد حكمهم

 عشر األثين X املهدي اإلمام ذرية دولة تكون و¤ذا ٬،X املهدي اإلمام بعد املباشرة على
 .الرجعة تكون مث

                                                       
  .٤٩ص: مختصر بصائر الدرجات -١
  .٦: اإلسراء -٢
 .٩٤ص ٣٥ج: بحار األنوار -٣



 ١٣١.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

 :يه ٬،X املهدي اإلمام بعد املهديني حكم مباشرة على تدل اليت الروايات ومن

 املقربني أول ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ...: ( حممد الرسول وصية  ١
 الثالث واالسم ٬،وأمحد اهللا عبد وهو أيب سماو كامسي سما ٬،أسامي ثالثة له) املهديني(

 أمحد ابنه إىل اإلمامة يoسلّم X املهدي اإلمام أن على تنص فإrا .)املؤمنني أول وهو ٬،املهدي
 .فاصل أي وبدون مباشرة بعده

 احلسني ولد من مهدياً عشر اثنا القائم بعد منا إن( :X الصادق عن روي ما  ٢
X(.  

 كما   القائم خليفة فيه يصلي الذي املسجد وصف يف ٬،X املؤمنني أمري عن الرواية  ٣
 .الرجل خيلف نم واخلليفة   ذكرها مرَّ

 من والقوام قائمه يكون وفيها ...: (الكوفة ذكر يف X الصادق عن روي ما  ٤
 .فصل بال X املهدي اإلمام بعد القوام أن على فنصت ٬،)...بعده

 قائمهم بعد عترته من واألوصياء (...: وفيه العسكري احلسن اإلمام دعاء  ٥
  .)...وغيبته

  .)... بعده من واألئمة عهده والة على صل اللهم ...: (X الرضا اإلمام دعاء  ٦

 من واألئمة عهده ووالة وليك على وصل...: (X املهدي اإلمام عن الدعاء  ٧
  ....)ولده

. X املهدي اإلمام بعد املهديني حكم مباشرة على تدل اليت الروايات من الكثري وغريها 
 تقدمي من مناص فال ٬،X املهدي اإلمام بعد الرجعة مباشرة على تدل واحدة رواية توجد وال

 البيت أهل روايات رد يف نتورط ومل التعارض عن خرجنا وبذلك ٬،الرجعة على املهديني حكم
 .الرجعة روايات وال املهديني روايات ال ٬،



 ١٣٢.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

 املهدي اإلمام بعد للحكم املهديني مباشرة على) اهللا رمحه( الصدر الشهيد استدل وقد
X،للحكم مبباشر�م صرحية األولياء روايات أن هو الوجه هذا على يرد ما وأوضح: (بقوله ٬ 
 منا ليملكن: (كقوله .باطالً تأويالً الداللة هذه عن التنازل يكون حبيث مستوى أعلى على
 ابنه إىل اخلالفة أو اإلمامة يعين فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا: (وقوله ٬،)رجل البيت أهل
 الدعاء يف وحنوه ٬،)بعده من واألئمة عهده والة على صل اللهم( :وقوله ٬،)املهديني أول
 .)١( )اآلخر

 X املهدي اإلمام ذرية حكم وأثبت املوضوع هذا يف الكالم أطال قد الصدر والشهيد
 وطبعاً ٬،الرجعة وهو ثابت عقائدي أمر نفي وهو حمذور يف وقع وقد ٬،الرجعة ونفى أبيهم بعد
 على خمفي أمر ذلك ألن بل ٬،لتقصري ليس) اهللا رمحه( الصدر السيد على األمر هذا خفاء
 الوصية( كتاب من ذكره أردت ما انتهى .)صاحبه إال يعرفه وال تعاىل اهللا مبشيئة اجلميع
 ).احلسن أمحد والوصي

 ٬،اهللا عبد أيب عن ٬،عقبة عن: ٣٥٩ص ٢ج الناصب إلزام كتاب ويف( :قويل وهذا( :قولك
 عن خيرج احلسني :قال ؟ خيرج من أول من :له فقيل .نعم :قال ؟ هي أحق الرجعة عن سئل

 فGي ي'نفَخ' ي%و7م%﴿ :كتابه يف اهللا ذكر كما بل ٬،ال :قال ؟ كلهم الناس ومعه :قلت .القائم ثرأ
 قتلوا الذين أصحابه يف X احلسني ويقبل :وعنه .قوم بعد قوم ٬،)٢(﴾أَفْو%اجاً فَت%أْت'ونَ الصُّورِ

 هو احلسني فيكون اخلامت القائم إليه فيدفع عمران بن موسى مع بعثوا كما نبياً سبعون معه
 ).حفرته يف ويواريه وحنوطه وكفنه غسله يلي الذي

 أهل روايات يف املعروف من ٬،السابقة الرواية يف كما )اخلوامت( وهي ٬،قرينة أبني نأ وأريد
 على الروايات تنص ومل ٬،عشر الثينا البيت أهل فقط هم اخلامت لديهم الذين نأ  البيت
 اإلمام هو )اخلامت القائم إليه فيدفع( الرواية نصت كما اخلامت لديه الذي نأو ٬،قط غريهم
 .انتهى ؟؟ واضح هو كما X احلسني اإلمام إىل X احلسن بن احلجة

                                                       
  .٦٤٢ص: تاريخ ما بعد الظهور -١
  .١٨: النبأ -٢



 ١٣٣.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

 أتكلم شيء بأي إذا٬ً، البيت أهل فقط هم اخلوامت معهم الذين نأ اعترفت صاحيب يا وأنت
 .انتهى) علم دون باعترافات وتأيت نفسياً مضطرب وأنت معك

 فقد املهديني روايات مع وأشباهها الرواية هذه بني التعارض من يتوهم ملا بالنسبة: أقول
 اإلمام أوصياء من قائم آخر على خيرج X احلسني اإلمام نإو بالتفصيل٬، ليهاع اإلجابة تقدم

) املهديون( X املهدي اإلمام فأوصياء نفسه٬، X املهدي اإلمام على وليس X املهدي
 .قوَّام أيضاً

 ليس فهي أمساء من النازلة  األئمة وصايا ¤ا ختمت اليت للخواتيم بالنسبة وأما
 صونه هو الشيء على فاخلتم بعيد٬، هو بل باليد يلبس الذي كاخلامت تكون أن بالضرورة
 ذلك ذكر يف جاء ولذلك أخر٬، معان وهناك حد٬،أ عليه يطلع أو ميس أن بداخله ما وحفظ
 على يرتل ومل خمتوماً كتاباً  اهللا رسول على السماء من نزلت الوصية( : عنهم

 علي ففتح خواتيم عليها وكان :X قوله إىل...  الوصية إال خمتوم كتاب  اهللا رسول
X احلسن فتح مث ٬،فيه أمر ملا ومضى األول اخلامت X مث ٬،فيه أمر ملا ومضى الثاين اخلامت 
 )....فيه فوجد الثالث اخلامت X احلسني فتح

 فتح مث( و) األول اخلامت X علي ففتح( و) خمتوماً كتاباً: (قوله إىل االنتباه وأرجو
 يغلق عالمة عن عبارة هي اخلواتيم هذه أن يعين وهذا اخل٬،) ... الثاين اخلامت X احلسن
 خمتومة الوصايا كون فمعىن الوصية٬، لقراءة العالمة تلك فض أي وفتحها الوصايا٬، ¤ا وحيفظ
 الذي باخلامت ذلك عالقة وما الوصية٬، ¤ا ختمت اليت العالمة أو الغلق هو واخلامت مغلقة٬، أي

 !؟ الرجعة يف X احلسني لإلمام قائم آخر يسلمه

 سليمان اهللا نيب خامت هو يكون كأن املواريث أحد أو اإلمامة خامت يكون لعله اخلامت وهذا
X املهدي اإلمام عند بأنه الروايات نطقت الذي Xكبري يف مرحلة القيام  ٬، وله دور

 حىت وهكذا ٬، املهديني هأوصيائ عند سيكون X استشهاده بعد من وأكيد املقدس٬،
 .األمور حبقائق العامل واهللا الرجعة٬، يف X احلسني اإلمام إىل يoسلم



 ١٣٤.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

 اإلمام وصية هو X رجوعه عند احلسني اإلمام إىل يسلم الذي اخلامت كان لو وحىت
 املهدي اإلمام مواريث من هي الوصية تلك أن يعين فهذا السماء٬، خبامت املختومة X املهدي
X التعارض فأين ٬، املهديون وهم بعده من هوأوصيائ ورثته عند تكون أن البد اليت 
 !؟ املزعوم

 أن سأب وال عقلياً مضطرب فهو أنت تكن مل إن العقيلي ناظم شيخكم أما( :قولك
 !!!!!!! إرادية الغري اعترافاتك من حزين ناآل وأنت قليالً أضحكك

 على ٬،واحدة والعملة وجهان أي) ... محدأ الدعوة يف أخوه على احتج امشتت حيدر إن(
 وشيخ العلم مدع العقيلي فأجابه ٬،الكاهن سطيح خبرب مشتت واستدل ٬،اللون بيضأ اليماين نأ

  :)١١ص الظهور عصر سامري( كتاب يف العقيلي يقول ٬،األنصار

 يعضد أن بد فال٬،  األئمة عن وليس الكاهن٬، سطيح من صادر اخلرب هذا إن :قال
  .)انتهى(  األئمة عن بإخبار

 أما ٬،حجة تصبح حىت األئمة من صادرة تكون أن البد الرواية نأب واضح العقيلي وتعليق
 فهو الكالم ¤ذا نعيبه ال وحنن( حبجة ليست فهي املعصوم من يصدر مل )كذا( اذل الرواية
 ).صحيح

 نفس يف العقيلي بعدها فجاء٬، للعقيلي الصحيح ستداللالبا دامت ما فرحة يا ولكن
 مسلم بن حممد عن( :وهي ٬،املعصوم من تصدر مل برواية ستدلاف آخر كتاب يف وليس الكتاب
 وحيترم عاقل إنسان من يصدر الكالم هذا هل٬، )ومياين مصري السفياين قبل خيرج
 .انتهى) !!!!!!!عقله

 :أقول

 خاصة من وهو X والصادق الباقر اإلمام أصحاب من X مسلم بن حممد: أوالً
 هذا يكون تقدير أقل وعلى ٬، األئمة عن يسمعه مل حديثاً يروي أن منه يتوقع وال اخلاصة٬،
 كان إذا ولكن إطالقه٬، على حبجة ليس وهو الدراية٬، أهل تعبري حسب) موقوفاً( احلديث



 ١٣٥.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

 األئمة عن مروي بأنه نطمئن وأمثاهلم٬، مسلم بن وحممد زرارة مثل الصحابة أجالء عن مروياً
  .األسباب من ذلك غري أو النساخ من إسناده سقط يكون وقد ٬،

 أن إال رواية هكذا يروي نأ ميكن ال بأنه يطمئن مسلم بن حممد جاللة على يطلع ومن
 :حقه يف وقيل روي ما بعض ذكرأو ٬، األئمة عن مسموعة تكون

 الدين وأعالم األرض أوتاد(: يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال دراج٬، بن مجيل عن
 .)١( )أعني بن وزرارة املرادي٬، البختري بن وليث معاوية٬، بن وبريد مسلم٬، بن حممد: أربعة

 عقله حيترم عاقل من فهل لكفى٬، الرواية هذه إال ينقل مل لو ولكن حقه٬، يف الكثري وهناك
 أن ميكن وهل!! ؟؟ الكاهن سطيح يرويه ما وبني مسلم بن حممد يرويه ما بني يساوي أن ميكن
 !؟  املعصومني احلجج غري عن يروي أن شخص هكذا من يتوقع

 يف الطوسي الشيخ طريق عن منقول نهإ وخصوصاً احلديث٬، ¤ذا شكك من أجد ومل
 عن صدوره بصحة جازم وهو به واستدل نقله قد الكوراين الشيخ مثالً جند بل ٬،)الغيبة( كتابه
 :الظهور عصر كتابه يف كالمه نص ليكمإو ٬،X الصادق اإلمام

 قبل خيرج( :تقول X الصادق اإلمام عن السند صحيحة أخرى رواية توجد ولكن (...
  .)٢( ..).الطوسي غيبة عن ٢١٠ص ٥٢ج :البحار )ومياين مصري السفياين

 على يعتمد وال  األئمة عنه وسأل إال باله على خيطر شيئاً يترك ال مسلم بن فمحمد
 :اآليت اخلرب يف هو قال كما قط٬، رأيه

 جعفر أبا عنه سألت إال قط يءش رأيي يف شجر ما(: قال مسلم٬، بن حممد عن حريز٬، عن
X اهللا عبد أبا وسألت ٬،حديث ألف ثالثني عن سألته حىت X ألف عشر ستة عن 

  .)٣( )حديث
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 عن وليس الكاهن٬، سطيح نع صادر اخلرب هذا إن: (قال العقيلي ناظم الشيخ إن :ثانياً
 األئمة غري عن كان إذا اخلرب نإ أي ٬،) األئمة عن بأخبار يعضد أن بد فال  األئمة
به ولو على  االحتجاج يف بأس فال اخلرب ذلك مضمون تعضد  عنهم أخبار وتوجد 

 .حنو املؤيد

 صاحب أو اليماين أن إىل تشري أخبار بعدة مؤيدة مسلم بن حممد رواها اليت الرواية وهذه
 عن يروها مل مسلم بن حممد بأن وقلنا ترتلنا لو حىت إذن السفياين٬، قبل يظهر الرايات أهدى
 كتاب مبراجعة نصحأ ذلك من وللتأكد مضموrا٬، تؤيد اليت بالروايات مؤيدة فهي  األئمة

 بني واجلمع الرايات أهدى ظهور حول القول تفصيل ففيه ٬،)احلسن أمحد والوصي الوصية(
 .معىنø املتفقة لفظاً املختلفة الروايات

 على معتمداً الناس على تتجاوز ال نأو لنفسك٬، ضحكك توفر بأن أنصحك ذلك وبعد
 .عنده فوقف هحدَّ عرف امرءاً اهللا ورحم هلا٬، واقع ال أوهام

  .(.....) اآلخر امسه أو) العقيلي ناظم( اعتراف بعد القارئ عزيزي ترى ما ومثل( :قولك

 ٬،به وأوصى اإلمام غاب إذا إال الطاعة واجب غري الوصي نأ اعترفت: األول البحث يف
  .انتهى) اإلمام من واحدة برواية وال حيدث مل وهذا

 غاب إذا إال الطاعة واجب غري الوصي بأن أقل مل فأنا!  أقول ال ما تقو�لين ال أوالً :أقول
 يف الطاعة واجب يكون أن ميكن هل ٬،الوصي حول عاماً كالمنا كان بل ٬،به وأوصى اإلمام
 غيبة حال يف وهو ذلك٬، إمكان لك ثبتأ مث ذلك٬، تنفي أنت وكنت ؟ ال أم املوصي حياة

 حال على ذلك أقصر مل فأنا وصيه٬، إىل منه بإيكال كان إذا أيضاً وجوده حال ويف املوصي
  !!! أنت يل تنسبه أن حتاول كما فقط٬، الغيبة

 اإلمام ألن ؛مراراً ذلك نتبيَّ كما خمتلف فهو X املهدي اإلمام وصي عن الكالم وأما
 كالمهمو ذلك على ونصوا ذلك  والرسول األئمة كفوه وقد ٬،غيبة حالة يف X املهدي
 بأنكم قال ومن بذلك٬، ليعلمكم X املهدي اإلمام ظهور إىل داع فال صدق٬، حق

 ؟ نفسه العسكري احلسن بن احلجة هو بأنه وتعترفون X املهدي اإلمام ستصدقون



 ١٣٧.............................. .........................مناظرات عرب األثري 

 املهدي اإلمام احتجاج حول أسئلة عدة سألتك وقد ٬،مراراً ذلك حول الكالم تقدم وقد
X ذلك عن جتبين ومل ٬، ءاألنبيا بوصايا الرسول احتجاج وكذلك اهللا٬، رسول بوصية 
 .اآلن إىل

 أهل فقط اخلوامت لديهم الذين نأو ٬،الرجعة رواية بصحة اعترف: الثاين والبحث(: قولك
 اليت الرواية حسب X احلسني االمام يأيت املهدي األمام بعد نأ فثبت ٬،قوله حسب البيت
 أنا قبلي من احلجة إلزامه بعد ...... وتبخر املهديني حكم تبخر وبذلك ٬،الرجعة يف ذكر�ا
 ¤ائه دام) (احلسين السيد( املوىل السيد وبفضل تعاىل اهللا بفضل وذلك ٬،العاصي املذنب العبد
 .انتهى) صاحبهم كذب وثبت )أعداءه وقهر

 كالمكم وهن مدى تبني وقد لإلعادة٬، حاجة فال مفصالً ذلك على الرد تقدم: أقول
 .صاحبكم وكالم

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة وآله حممد على اهللا وصلى ٬،العاملني رب هللا واحلمد

* * *  

 


