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 .وصلى اهلل على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليما   ،واحلمد هلل رب العاملني

 :من عرفكم عرف اهلل

يف اجلزء  Xدي شبهة االعرتاض على ما كتبه السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام امله
  (.اعرف اهلل باهلل: )األول من املتشاهبات، يف توضيح معىن

ملخص الشبهة مث الرد عليها بأوضح بيان  صف أذكر كالم السيد أمحد احلسن وولكل من
 .(صلوات اهلل عليهم أمجعني)عن طريق حممد وعرتته الطاهرة 

 اعرف اهلل باهلل ؟ /س

فهو صلوات ريب  Xيف اخللق وهو اإلمام املهدي  أي أعرف اهلل سبحانه وتعاىل باهلل /ج
 . أي جتلي وظهور مدينة الكماالت اإلهلية يف اخللق، عليه جتلي وظهور اهلل يف اخللق

فهو صلوات ريب عليه وجه اهلل . جتلي وظهور أمساء اهلل سبحانه يف اخللق: وبعبارة أخرى
مام اإل  سبحانه البد له من معرفةاهللفمن أراد معرفة ، سبحانه وتعاىل الذي يواجه به خلقه

 .(انتهى كالم السيد أمحد احلسن) .Xاملهدي 

عرف حق معرفته إال عن طريق حججه على خلقه، ولو مل ال شك أن اهلل تعاىل ال ي  : أقول
وسفراءه إىل خلقه وصراطه املستقيم الذي األدالء على اهلل تعاىل  Xيكن كذلك النتفى كوهنم 

جحيم الشرك والتجسيم والكفر، فهم صلوات اهلل عليهم باب اهلل الذي من نكب عنه هوى يف 
دخول البيت إال من بابه ؟ فمن دخل من غري ووجهه الذي واجه به اخللق، فهل ميكن  ،منه يؤتى

توحيد اهلل تعاىل وعبادته  إىلوأقصد بالباب والوجه هنا باب املعرفة واهلداية . الباب مسي سارقا  
 .وقني سبحانه وتعاىل علوا  كبريا  املخلوتنزيهه عن صفات 
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فلو كانت معرفة اهلل تعاىل ممكنة للخلق بدون احلجج، لكان بعث األنبياء واألوصياء عبثا  وملا  
وحجة  تعاىل، ولكان كل فرد هو رسول نفسههبا عن اهلل  جاءواكتبهم اليت   إىلكان هناك حاجة 

 .ما ال يقول به عاقل، وحينئذ تكون احلجج بعدد اخلالئق، وهذا عليها

الصراط  إىلفالبد للخلق من سفري بينهم وبني خالقهم يأخذ بأيديهم ويهديهم  ،إذن
العديد من الروايات  هعليت املستقيم من معرفة اهلل وتوحيده وعبادته حق العبادة، وهذا ما نص  

 .شاء اهلل تعاىل، بل هو أمر بديهي وال حيتاج مزيد بيان إنواليت سأذكر بعضها 

ن العجيب الغريب أنين قرأت ألحد أتباع السيد حممود الصرخي وهو الشيخ أمحد وم
بأنه ينكر هذا األمر، ويقول بأن اهلل تعاىل ال يعرف بأحد من خلقه حىت األنبياء  البغدادي

ما ورد عن  إحكامواألوصياء صلوات اهلل عليهن أمجعني، حمتجا  على كالم السيد أمحد احلسن يف 
 .يف هذا الزمان X، بأن املقصود به أعرف اهلل باإلمام املهدي (رف اهلل باهللأع: )األئمة 

يف الرد  اإلطالةيال  يف ذلك مردود بداهة وال يستحق و وذكر الشيخ أمحد البغدادي كالما  ط
.. .: )ما نصه عليه، ولكن سأرد على ملخصة وهو النتيجة اليت استنتجها أمحد البغدادي قائال  

عجل اهلل )حىت لو كان األمام املهدي ) اهلل سبحانه وتعاىل ال يعرف بعباده أنم منه نعرف ونعل
، ، وكذلك استدل ببعض الروايات الواردة عن العرتة الطاهرة (نفسه( تعاىل فرجه الشريف

وسأناقش تلك الروايات وأمجعها مع الروايات اليت تنص بصراحة ووضوح تام على أن اهلل تعاىل 
فال جيين  ن غريهم آله يف كل زمان، والذي يبتغي معرفة اهلل تعاىل مو مد عن طريق حم يعرف

 .واإلضاللإال اجلهل والضالل 

ميكن الركون  ال( وفقه اهلل تعاىل)الشيخ أمحد البغدادي  إليهاإن النتيجة اليت خلص : فأقول
معرفته إال عن طريق حق  فملخالفتها الروايات املتواترة اليت تنص على أن اهلل تعاىل ال يعر  إليها

، وتصريح تلك الروايات ال ميكن أن يعارض بالروايات اليت ذكرها، حبيث ميكن اجلمع األئمة 
الشيخ أمحد  ألن ما ذكره ؛ عن طريق األئمة بني الفرقتني لصاحل القول مبعرفة اهلل تعاىل

السيما وأن ما  اترة،البغدادي من الروايات أضعف داللة مما سأذكره من الروايات الصرحية املتو 
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تقرونه عند تعارض ظين الداللة مع قطعي الداللة هو تقدمي القطعي وكذلك عند تعارض املتواتر 
:  مع اآلحاد هو تقدمي داللة املتواتر وتأويل اآلحاد ليوافق املتواتر، وقد ورد عن األئمة

احنصار معرفة اهلل تعاىل  ليكم ذكر الروايات اليت تنص علىإو  ،(ألزموهم بما ألزموا أنفسهم به)
 :فحسب احلقيقية عن طريق آل حممد 

 :الرواية األوىل
السالم  ،وأصفيائهاهلل  أولياءالسالم على : )وهي Xعن الرضا  ةرويامل الزيارة اجلامعة يف 
 ،السالم على محال معرفة اهلل ،اهلل وخلفائه أنصارالسالم على  ،وأحبائهاهلل  أمناءعلى 

السالم على الدعاة إلى  ،اهلل ونهيه أمرالسالم على مظهري  ،كن ذكر اهللالسالم على مسا 
 ،السالم على المخلصين في طاعة اهلل ،السالم على المستقرين في مرضات اهلل ،اهلل

ومن عاداهم  ،السالم على الذين من واالهم فقد والى اهلل ،على اهلل األدالءالسالم على 
ومن اعتصم بهم فقد  ،ومن جهلهم فقد جهل اهلل ،ف اهللومن عرفهم فقد عر  ،فقد عاد اهلل
سلم لمن سالمكم وحرب  أنيشهد اهلل أ ،ومن تخلى منهم فقد تخلى من اهلل ،اعتصم باهلل

 . ( ) (لمن

وال  ،اهلل تعاىل ال يعرف املعرفة احلقة إال عن طريق حججه  بأن  وهذا نص صريح وواضح 
اهليجاء بغري  إىليت شعري كيف يذود من سعى ميكن ملن جهلهم أن يعرف اهلل تعاىل، ول

 !!!؟سالح

بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي  : )...Xويف الزيارة اجلامعة الكبرية عن اإلمام علي اهلادي 
  .( ) ..(... ومن قصده توجه بكم ،ِبل عنكمومن وحَّده ق   ،ومالي من أراد اهلل بدأ بكم

 

                                                 
 .875 – 875ص 4ج: الكافي - 
 .مفاتيح الجنان - 
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 :الرواية الثانية
 ،سببا   يءفجعل لكل ش ،باألسباب إاليجرى األشياء  أناهلل  أبى: )Xعبد اهلل  عن أيب

وجعل لكل  ،وجعل لكل مفتاح علما   ،وجعل لكل شرح مفتاحا   ،وجعل لكل سبب شرحا  
 . ( ) (ذلك رسول اهلل ونحن ،اهلل أنكر أنكرهومن  ،من عرفه عرف اهلل ،ناطقا   علم بابا  

 :الرواية الثالثة
وخزنة  ،اهلل أمرنحن والة : )يقول Xعبد اهلل  أبامسعت  :قال ،عن عبد الرمحن بن كثري

ولوالنا ما  ،وبنا عبد اهلل ،وعلينا نزل كتاب اهلل ،دين اهلل وأهل ،وعيبة وحى اهلل ،علم اهلل
 . ( ) (اهلل وعترته نبيونحن ورثة  ،عرف اهلل

لوال وجود األئمة  هي حرف امتناع لوجود، أي( لوال)وال أظن أن الشيخ البغدادي جيهل أن 
 !!!؟ معرفته تعاىل بدوهنم بإمكانملا عرف اهلل جل جالله، فكيف ميكن القول  

 :الرواية الرابعة
فجعلنا خزانه  ،صورنا فأحسنوصورنا  ،خلقنا فأحسناهلل خلقنا  إن: )X عبد اهلل عن 
 . ( ) (ولوالنا ما عرف اهلل ،وأرضهواته افي سم

 :الرواية اخلامسة
 ،واآلخرةنحن خزان اهلل في الدنيا : )مسعته يقول :قال ،Xجعفر  أىبعن  ،عن سدير
 . ( ) (ولوالنا ما عرف اهلل ،وشيعتنا خزاننا

                                                 
 .2 ص: لمحمد بن الحسن الصفار -الدرجات بصائر  - 
 . 5ص: لمحمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات  - 
 .8  ص: محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات  - 
 .8  ص: محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات  -4
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 :الرواية السادسة
بنا عبد اهلل، وبنا عرف اهلل، وبنا ): يقول Xمسعت أبا جعفر : قال ،عن بريد العجلي

 .( ) (حجاب اهلل تبارك وتعالى وحد اهلل تبارك وتعالى، ومحمد

بنا ) فرببكم هل يوجد تصريح أوضح من هذا التصريح بأن اهلل تعاىل يعرف باألئمة 
وال أظن أن الرواية حتتاج إىل مزيد بيان، وأيضا  ال أظن أن الشيخ البغدادي مازال !!! ؟ (رف اهللع  

كان األمام   حىت لو)اهلل سبحانه وتعاىل ال يعرف بعباده  أنمنه نعرف ونعلم )...  :متمسكا  بقوله
 (.نفسه( عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف)املهدي 

ن كالمه هذا عبارة عن اجتهاد مقابل النص، نسأل اهلل تعاىل أن يوفقه للرجوع عن ذلك إف
 .وأن ال جيحد فضيلة من فضائل األئمة 

 :الرواية السابعة
ف اهلل ويعبده من عر  8إنما يعرف اهلل ): يقول Xمسعت أبا جعفر : قال ،عن جابر

منا أهل البيت  اإلماميعرف [ ال]و  8ومن ال يعرف اهلل  ،وعرف إمامه منا أهل البيت
 . ( ) (هكذا واهلل ضالال   ،فإنما يعرف ويعبد غير اهلل

 :الرواية الثامنة
التي يؤتى منها  8األوصياء هم أبواب اهلل ) :Xقال أبو عبد اهلل : قال ،ن أيب بصريوع

 . ( ) (وبهم احتج اهلل تبارك وتعالى على خلقه ،8ولوالهم ما عرف اهلل 

                                                 
 .48 ص  ج: الكافي - 
 . 5 ص  ج: الكافي - 
 . 5 ص  ج: الكافي - 
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 ) :ايةو يف شرح هذه الر  75 ص 5مويل حممد صاحل املازندراين ج وقال شارح كتاب الكايف
أنا " :كما قال   ،أي أبواب جنته أو أبواب علمه( األوصياء هم أبواب اهلل تعالى: )قوله

ومراده أن من طلب العلم واحلكمة  ،"هامدينة العلم وعلي بابها، والبيوت إنما تؤتى من أبواب
ن من إف ،وأسرار الشريعة والتقرب إىل اهلل فلريجع إىل األوصياء وليأت البيوت من أبواهبا وليتق اهلل

 .أتاه من غري باهبا مسي سارقا  

ورفعته أجل  ،ألن عظمته أرفع من أن يصل إليه كل طالب ؛(ولوالهم ما عرف اهلل: )قوله
وشرعه أشرف  ،كل شاهد وغائب، وصراطه أدق من أن يتطرق إليه قدم األوهاممن أن ينظر إليه  

 ،من أن يقبل خمرتعات األفهام، فلوال هداية األوصياء وإرشاد األولياء لبقوا متحريين يف تيه اجلهالة
وراقدين يف مرقد الضاللة كما ترى من أعرض عن التوسل هبدايتهم والتمسك بذيل عصمتهم فإن 

وبعضهم يقول  ،وبعضهم يقول بالتحديد ،وبعضهم يقول بالتصوير ،بالتجسيمبعضهم يقول 
إىل غري  ،وبعضهم يقول بأنه قابل للحركة واالنتقال ،وبعضهم يقول إنه حمل للصفات ،بالتخطيط

 . (ذلك من املذاهب الباطلة وباهلل العصمة والتوفيق

 :الرواية التاسعة
أيها ): ل لرجل وقد كلمه بكالم كثري فقالأنه قا[ Xعن أبيه ] ،Xعن أيب عبد اهلل و 

لم يبعث رسله حيث بعثها ومعها ذهب  8أن اهلل  اعلمتحتقر الكالم وتستصغره،  ،الرجل
نفسه إلى خلقه بالكالم والدالالت عليه  8وإنما عرف اهلل  ،ولكن بعثها بالكالم ،وال فضة
 . ( ) (واإلعالم

 :الرواية العاشرة
عليهما )خرج الحسين بن علي ): قال ،Xعبد اهلل  عن أيب ،ن سلمة ابن عطاعو 

فإذا  ،اهلل جل ذكره ما خلق العباد إال ليعرفوه إن ،أيها الناس: على أصحابه فقال (السالم
                                                 

 .45 ص 5ج: الكافي - 
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يابن رسول : لبعبادته عن عبادة من سواه، فقال له رج استغنوافإذا عبدوه  ،عرفوه عبدوه
معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم  :فما معرفة اهلل ؟ قال ياهلل بأبي أنت وأم

 . ( ) (طاعته

 :الرواية احلادية عشر
، عن سليمان بن مهران، عن الصادق جعفر بن حممد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي و 

، في وأمتييا علي، أنت أخي ووارثي ووصيي وخليفتي في أهلي   :قال رسول اهلل ): قال
يا  .األمةيا علي، أنا وأنت أبوا هذه . ومبغضك مبغضي حياتي وبعد مماتي، محبك محبي،

من ولدك سادة في الدنيا، وملوك في اآلخرة، من عرفنا فقد عرف  واألئمةعلي، أنا وأنت 
 . ( )( 8أنكرنا فقد أنكر اهلل اهلل، ومن 

 :الرواية الثانية عشر
متوحد بالوحدانية، إن اهلل واحد، أحد، ) :Xقال أبو عبد اهلل  :، قالعن ابن أيب يعفورو 

نحن حجة اهلل  ،بن أبي يعفورففوض إليهم أمر دينه، فنحن هم يا ا متفرد بأمره، خلق خلقا  
على وحيه، و خزانه على علمه، ووجهه الذي يؤتي  وأمناؤهفي عباده، وشهداؤه على خلقه، 

ن العاملون وعينه في بريته، ولسانه الناطق، و قلبه الواعي، وبابه الذي يدل عليه، ونح ،منه
على اهلل، ولوالنا ما  األدالءبأمره، والداعون إلى سبيله، بنا عرف اهلل، وبنا عبد اهلل، نحن 

 .( ) (عبد اهلل

 :الرواية الثالثة عشر

                                                 
 .5ص  ج: للشيخ الصدوق –علل الشرائع  - 
 .784ص: للشيخ الصدوق –االمالي  - 
 . 8 ص: للشيخ الصدوق –التوحيد  - 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............................................  31

 . ( )( ولوال نحن ما عرف اهلل ،عرفنالوال اهلل ما : )Xقال الصادق 

 . وايات وبياهنا، فانتظر واغتنموسيأيت شرح هذه الرواية وأهنا هي حلقة الوصل للجمع بني الر 

 :الرواية الرابعة عشر
ما عرف اهلل إال بي ثم بك، من  ،يا علي: )Xأنه قال لعلي  وعن الرسول حممد 

   .( ) (األكبرأنت علم اهلل بعدي  ،يا علي .جحد واليتك جحد اهلل ربوبيته

 :الرواية اخلامسة عشر
م لم يعرف اهلل حق ، من لم يعرف هذه األيانحن الليالي واأليام): أهنم قالوا وعنهم 
والخميس خمسة أنوار، الرضا، . ..النبوة وال نبي بعده  ت رسول اهلل سبمعرفته، فال

 . ( ).....( ..والعسكري، والمهدي ووالجواد، والهادي، 

 وأنبه على أين تركت ذكر الكثري من الروايات، لكفاية ما ذكر، وأيضا  تركت التعليق على أكثر
 .الروايات لوضوحها بنفسها

لم تعرفني  إنفإنك  اللهم عرفني نفسك: )استدالل الشيخ البغدادي بالرواية القائلة وأما
إن لم تعرفني رسولك لم أعرف  إنكفنفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك 

فهي ليست ( نك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن دينيإحجتك، اللهم عرفني حجتك ف
 :، وميكن توجيهها كما يأيتق األئمة ي معرفة اهلل تعاىل عن طرينصا  يف نف

عليها واليت هي فطرة التوحيد، اللهم عرفين نفسك من خالل الفطرة اليت فطرت الناس 
أن أعلم أنه البد لذلك الرب من رسل بينه وبني  وعندها جيب علي   يل ربا  وخالقا ، ألعرف أن  

كل خلقه باملباشرة، فلكي أعرف ذلك الرب حق معرفته   ألنه سبحانه تنزه أن خياطب ؛خلقه
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، وبذلك لوال معرفة وجود اخلالق الناس إىله كما يريد البد من معرفة رسوله وسفرية دوأوحده وأعب
، ولوال (لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك ك إنفإن: )مل نتوجه للبحث عن معرفة الرسول

املعرفة التامة  إىلوكيفية الوصول ....... ت اخلالق الرسول مل أعرف حق التوحيد والعبادة وصفا
ا مل ، ولذلك جتد أن املشركني وعبدة األوثان مل  (لوالنا ما عرف اهلل)واحلقيقية بالعقائد واألحكام 

الشرك باهلل وعبادة األصنام  إىلمعرفة الرسل ومعرفة اهلل تعاىل عن طريقهم احنرفوا إىل  يهتدوا
الغين املطلق، فهم يؤمنون  إىلخلوقات اليت هي فقرية وحمتاجة يف وجودها والكواكب وغريها من امل

بأن اخلالق واملوجد هو اهلل تعاىل ولكنهم اعتقدوا بأن هلذه األوثان تأثريا  يف الوجود باالستقالل 
 .عن اهلل تعاىل

ا  # ب ْل ق اُلوا ِمْثل  م ا ق ال  اأْل وَُّلون  ﴿ :قال اهلل تعاىل ن ا و ُكنَّا تُ ر ابا  و ِعظ اما  أ ئِنَّا ق اُلوا أ ِئذ  ِمت ْ
ُعوثُون   ب ْ ا ِإالَّ أ س اِطيُر اأْل وَّلِين   # ل م  ا ِمن ق  ْبُل ِإْن ه ذ  ُقل لِّم ِن  # ل ق ْد ُوِعْدن ا ن ْحُن و آب اُؤن ا ه ذ 

ُقْل م ن رَّبُّ  # ت ذ كَُّرون  س ي  ُقوُلون  لِلَِّه ُقْل أ ف ال   # اأْل ْرُض و م ن ِفيه ا ِإن ُكنُتْم ت  ْعل ُمون  
ُقْل م ن بِي ِدِه  # س ي  ُقوُلون  لِلَِّه ُقْل أ ف ال  ت  ت َُّقون   # السَّم او اِت السَّْبِع و ر بُّ اْلع ْرِش اْلع ِظيمِ 

ِه ُقْل ف أ نَّى س ي  ُقوُلون  لِلَّ  # م ل ُكوُت ُكلِّ ش ْيٍء و ُهو  ُيِجيُر و ال  ُيج اُر ع ل ْيِه ِإن ُكنُتْم ت  ْعل ُمون  
ِإن َُّهْم ل ك اِذبُون   # ُتْسح ُرون   ن اُهم بِاْلح قِّ و  م ا اتَّخ ذ  اللَُّه ِمن و ل ٍد و م ا ك ان  م ع ُه ِمْن ِإل ٍه  # ب ْل أ ت  ي ْ

ع اِلِم  # ون  ِإذا  لَّذ ه ب  ُكلُّ ِإل ٍه ِبم ا خ ل ق  و ل ع ال  ب  ْعُضُهْم ع ل ى ب  ْعٍض ُسْبح ان  اللَِّه ع مَّا ي ِصفُ 
 .( )﴾اْلغ ْيِب و الشَّه اد ِة ف  ت  ع ال ى ع مَّا ُيْشرُِكون  

و ال  ي ْمِلُك الَِّذين  ي ْدُعون  ِمن ُدونِِه الشَّف اع ة  ِإالَّ م ن ش ِهد  بِاْلح قِّ و ُهْم ﴿: وقال تعاىل
  .( )﴾ف أ نَّى يُ ْؤف ُكون  و ل ِئن س أ ْلت  ُهم مَّْن خ ل ق ُهْم ل ي  ُقوُلنَّ اللَُّه  # ي  ْعل ُمون  

 ،لوال اهلل ما عرفنا: )Xقال الصادق ف ،قد مجعوا بني املعنيني ولذلك جتد األئمة 
  .(ولوال نحن ما عرف اهلل

                                                 
 . 5 –  5: المؤمنون - 
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ويعبده من عرف اهلل وعرف إمامه منا  8إنما يعرف اهلل ) :قال ،Xجعفر  وعن أيب
أهل البيت فإنما يعرف ويعبد منا  اإلماميعرف [ ال]و  8ومن ال يعرف اهلل  ،أهل البيت

 . (هكذا واهلل ضالال   ،غير اهلل

ملا عرفنا  إنا: وكذلك لوال الرسول ملا عرف احلجة ولوال احلجة ملا عرف الرسول، وبعبارة أخرى
جوار ربه ال يرتك األمة بال  إىلعندما يرحل  ن الرسول أاكمية والتنصيب بيد اهلل تعاىل و أن احل

تكون اخلالفة  الصراط املستقيم وحيافظ على ما جاء به الرسول لكي الراع يأخذ بيدها على 
سيعني خليفته من  باآلراء ووفق املصاحل واألهواء من غلب على شيء فعله، علمنا أن الرسول 

هو بعده بأمر اهلل تعاىل واختياره، فلوال معرفة الرسول مل يعرف احلجة من بعده، ومبا أن احلجة 
ولذلك جتد , لرسالة الرسول وما جاء به، فمن مل يعرف احلجة ضل عن دينهاملستحفظ واخلازن 

ضلوا عن دينهم ومل يعرفوا الرسول ومل  معرفة احلجة احلق بعد رسول اهلل  إىلالذين مل يهتدوا 
اهلل تعاىل التجسيم  إىلاألباطيل ومنهم من نسب  يعرفوا اهلل تعاىل حق معرفته، فنسبوا للرسول 

 .غريها من األباطيل إىلحللول واجلرب والتفويض والتشبيه وا

، ومن مل يعرف >ومل يعرف اهلل  لرسول عن دينه ومل يعرف ا فمن مل يعرف احلجة ضل  
 .اهلل تعاىل مل يعرف الرسول ومل يعرف احلجة وضل عن دينه

ف رسولك، اللهم عرفني لم تعرفني نفسك لم أعر  ك إنم عرفني نفسك فإنهالل)
ك إن لم لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللم عرفني حجتك فإن ك إنرسولك فإن

  .(رف اهللفنا ولوال نحن ما عُ رِ لوال اهلل ما عُ ) ،(تعرفني حجتك ضللت عن ديني

على ..... ( اللهم عرفين نفسك : )وهبذا يتبني خطأ استدالل الشيخ أمحد البغدادي برواية
، وال أقل من أهنا ظنية  عرف عن طريق حججهاهلل تعاىل ال ي أهنا صرحية الداللة على أن

هي ف ل هبادالداللة ومعارضها متواتر وقطعي الداللة، ومن ذلك يتبني حال بقية الروايات اليت است
 .غري ناهضة لالستدالل على مطلوبة بأي حال
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عجل اهلل )لو تنزلنا عن كل هذا الكالم فما هو قيد اختصاصها باإلمام املهدي : )وأما قوله
  األنوار األئمةن هذا الكالم فيه مشولية لباقي أخصوصا  و  -أعرف اهلل باهلل :  -أي عبارة -( رجهف

نك مل إيف هذا الزمان، نقول رغم ن قلت إننا نقصد إكوهنم سبب يف معرفة اهلل سبحنه وتعاىل، ف
 .......(.تقيد لكن حىت 

، وهذا واضح من خالل ألنه إمام العصر Xإن اختصاص الكالم باإلمام املهدي : أقول
 ،ذلك أن السيد أمحد احلسن قد بني ذلك يف اجلزء األول من املتشاهبات إىلقرينة احلال، أضف 
كذب مبا مل حتط بعلمه، فتكون من مانه، فال تظلم الرجل وال ت  كل يف ز   مشوهلا لكل األئمة 
بُوْا ِبم ا ل ْم ُيِحيطُوْا ِبِعْلمِ ﴿: مصاديق قوله تعاىل وال تتبع ما  ،( )﴾... ِه و ل مَّا ي ْأِتِهْم ت ْأِويُلهُ ب ْل ك ذَّ

تشابه من الكالم فتضل من حيث تعلم أو ال تعلم وتتورط مبعاداة أولياء اهلل تعاىل وأنت تظن ما 
  .من ذلك وهداك للحق مبنه وجوده وإياكتصنعه حسنا ، أعاذنا اهلل 

 عن أيبف هلل تعاىل ألهل زمانه،عرفة اكل واحد منهم طريق مل  على أن   األئمة  وقد نص  
أيها : على أصحابه فقال (عليهما السالم)خرج الحسين بن علي ): قال ،Xعبد اهلل 

ستغنوا ا فإذا عبدوه ،فإذا عرفوه عبدوه ،اهلل جل ذكره ما خلق العباد إال ليعرفوه إن ،الناس
فما معرفة اهلل ؟  يميابن رسول اهلل بأبي أنت وأ: لبعبادته عن عبادة من سواه، فقال له رج

 . ( ) (معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته :قال

 .رشاد فدنا إىلودعي  ،ىفوعرحم اهلل من مسع حقا  

 .وسلم تسليما   وصلى اهلل على حممد وآله األئمة واملهديني ،واحلمد هلل رب العاملني

 ناظم العقيليالشيخ 
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