في ظالل المسيرة المهدوية
السلسلة االلكترونية في النصرة الحقيقية
الحلقة ()3

المــقــال
في دحض أئمة الضالل
بقلم

العمراني

المقدمة
بسم هللا الرزتن الرحيم
اللهم أيّد زتاتنا بقوتك واسبغ عطاايان من جدتك اللهم
صل على دمحم وآله وكثر ع ّدتنا واشحذ أسلحتنا واحرس
ِّ

حوزتنا وامنع حومتنا وألف رتعنا ودبّر أمران.........

بعد التوكل على هللا العلي القدير سبحانه وتعاىل وبتسديدات

اإلماـ (عجل هللا فرجه) وتوجيهات السيد احلسٍت (داـ ظله
الشريف) ولنصرة احلق وصاحب احلق ودفع الشبهات اليت
حتصل يف اجملتمع بُت احلُت واآلخر فأف احلوزة العلمية

ادلقدسة الصادقة الناطقة اخذت على عاتقها الرد على

ادعاءات وضالالت واابطيل ادلدعي (ازتد امساعيل َكاطع)

الذي يدعي كونه اليماين وكاف الرد ابألسلوب العلمي

الشرعي االخالقي ومن خالؿ االنًتنيت نسأؿ هللا تعاىل أف
تتضافر اجلهود إلعالء كلمة احلق و دحض كلمة الباطل

واالضلراؼ وعلى رؤوس االشهاد حىت تتم احلجه ابلبالغ
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واالبالغ انه مسيع رليب .وديثل البحث احللقة الثالثة من

حبوث السلسلة االلكًتونية يف النصرة احلقيقية حتت عنواف

(ادلقاؿ يف دحض أئمة الضالؿ).
والعزى..
اللهم العن اجلبت والطاغوت و الالت ّ
صل على دمحم وآؿ دمحم وعجل فرج قائم آؿ دمحم
اللهم ِّ
احلوزة العلمية ادلقدسة  -كربالء ادلقدسة
مركز البحوث والدراسات
كربالء ادلقدسة
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الرد على ناظم العقيلي
إىل االخ انظم العقيلػي وإىل كػل مػن يبحػث عػن احلقيقػة الػيت
ترضي هللا سػبحانه وتعػاىل أقػوؿ رداً علػى مػا ذكػر األخ انظػم
العقيلي:

قولك :وزعسؽا أن السطالب باالد هاؽ الداد أحسا الحداؼ

ولدس الدد الردخي!!! وال أ ري كدف يكاؽن هااا!!! وها
هاااا هاااؽ السااش

العمساااي الااااي ي عداا

الداااد الرااادخي

وأتباع ا ؟!!!! فق ا أص ا ر الدااد الراادخي أو اال بدان ا ا يكااا
فد ا الدااد أحس ا الحدااؼ وطالب ا ب ا ن ي ا تي بسعج ا فااي
أصاؽ الفقا ( .مؽقااأ أخدااار العاداى مش ا

اإماااا الس ا ي

(ع)..

أقول :نعػم اف ادلُطالػب ابلػرد هػو ادلػدعي ابنػه رسػوؿ االمػاـ

أل ّف ماي ّدعيه هو سلالف للمنهج العلمػي ادلتبػع يف حػوزة اهػل
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البي ػػت العلمي ػػة دل ػػدة م ػػا يق ػػارب  0011ع ػػاـ وه ػػذا ادل ػػنهج
والطريق الطويل يفرض على كل من يريػد أف أييت جبديػد كمػا

يعبوف أو من خيػالف هػذا ادلػنهج أف أييت ابلػدليل علػى صػحة
ّ

ُم ّدعا ّ ،أما ابلنسػبة للبيػاف الصػادر مػن مساحػة السػيد احلسػٍت
(داـ ظله) فهو الواقع أل ّف ما ي ّدعيه صاحبك غَت موجود.

قولك :وبدشت ب ن اإماا الس ي (ع) أو رسؽل ال يسكؼ
أن يشاقش في مطالب أو مباني عمػ األصؽ ألن ا ظشدة

واح د الد ا بدبب غدا السعرؽا (ع) وتفاصد كثدد
ذكدت ا في ك ا االفحاا( ...مؽقأ اخدار العداى مش
االماا الس ي (ع))..

أقووول :ضلػػن نسػػلم معػػك أبف اإلمػػاـ ادلهػػدي (عليػػه السػػالـ)

وانئػب اإلمػاـ ادلهػدي (النائػب اخلػاص ال العػاـ) نعػم ال حيتػاج

إىل الفقػػه واألصػػوؿ لكػػن اإلشػػكاؿ والسػػلاؿ هػػو أنّنػػا كيػػف
نعرؼ أبف هذا اإلنساف هو اإلمػاـ ادلهػدي (عليػه السػالـ) أو
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أنّػه النائػػب اخلػػاص لإلمػػاـ ادلهػػدي السػػلاؿ هػػو هػػذا :مػػا هػػو
الدليل على أنّه اإلماـ أو أنّه النائب اخلاص

وال تقػػل يل دليلػػك ادلسػػائل الغيبيػػة ألنّنػػا نس ػأؿ مػػن األشػػرؼ

الرسوؿ (صلى هللا عليه وآلػه وسػلم) أـ اإلمػاـ ادلهػدي (عليػه
السالـ) واجلػواب أكيػداً الرسػوؿ .وهػذا يسػتلزـ أ ّف الرسػوؿ

(ص ػػلى هللا علي ػػه وآل ػػه وس ػػلم) ال حيت ػػاج إىل الق ػػرآف ومعج ػػزة

بنبوته بل حيتاج من الناس اإلدياف ابلغيب وكػذلك
لنقر ّ
القرآف ّ

اإلماـ علػي (عليػه السػالـ) ال حيتػاج إىل تنصػيب مػن قبػل هللا
ورس ػػوله عل ػػى أنّػ ػه أم ػػَت ادل ػػلمنُت فقػ ػ اإلدي ػػاف ابلغي ػػب ه ػػو

الدليل .اذف ما طرحه رسوؿ هللا (صلى هللا عليػه وآلػه وسػلم)

مػػن أدلػػة ومعجػػزة هػػو لغػػو وكػػالـ زائػػد! حاشػػا  .فهػػل تقػػوؿ

بذلك

قولوك :فعما الداد الحداشي أن ياد ويثبات ويا افأ عاؼ

قؽل ا ب ا ن معج ا اإماااا أو مااؼ يدساام هااي فااي األصااؽ .
(مؽقأ أخدار العداى مش

االماا الس ي (ع))..
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أقول :السيد احلسٍت (داـ ظله) مل يقل أب ّف معجزة اإلمػاـ أو

مػػن يرسػػله هػػي الفقػػه واالصػػوؿ إ ّن ػا أنػػت تقػػوؿ ذلػػك علػػى

أسػػاس زعمػػك أب ّف صػػاحبك هػػو انئػػب اإلمػػاـ .وعنػػدما طالبػػه
السػػيد احلسػػٍت (داـ ظلػػه) ابلػػدليل الػػذي اتفقػت عليػػه احلػػوزة
العلمية كما قلنا منذ  0011سنة وهو الفقه واألصوؿ قلت

أ ّف معجزة اإلماـ أو من يرسله هي يف األصوؿ.

إال اف السػيد (داـ ظلػه) وضلػن أيضػاً ال نصػدؽ هػذ الػػدعوى

بل هي كذب وهبتاف.

قولووك :وقااؽ أصااحاب ب ا ن الدااد الحدااشي ق ا ر عمدشااا

وطماااب مشااااا أن ن تداااا بسعجاااا فاااي األصااااؽ
مرااا ر عما السطمااؽ

مااااا هااااؽ إال

ومغالطااة واضااحة يجااب أن ي ش ا

عش ااا مااؼ كااان طالبااا لمح ا ( .مؽقااأ اخدااار الع اداى مش ا
االماا الس ي (ع))...
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أقول:
 -0مػػا هػػو ادلطلػػوب حسػػب الظػػاهر أ ّف ادلطلػػوب هػػو الػػرد

على من ي ّدعي أنّه رسوؿ اإلماـ وقد رد السػيد (داـ ظلػه) إ ّف
هذا االدعاء ابطل وال أساس له ألنّه ال دليل عليػه .وضلػن إ ّنػا

نتعامػل ونسػَت علػػى مػا سػػار عليػه العظمػاء مػػن فقهػاء الشػػيعة
منػػذ بداي ػػة الغيب ػػة الك ػػبى لإلم ػػاـ (علي ػػه الس ػػالـ) واف انئ ػػب

االماـ (ابلنيابة العامة) هو الفقيه ،والفقيه جيب أف أييت ابلفقػه

واألصػ ػػوؿ .وهػ ػػذ السػ ػػَتة -كمػ ػػا يعػ ػػبوف -اسػ ػػتمرت دلػ ػػدة
 0011سػػنة واالمػػاـ ادلهػػدي (عليػػه السػػالـ) مل يػػردع أو ينػػهَ
عنها ،إذف هي حق.
ّ -0أمػا ادلصػػادرة فهػػي منػػك ألنّػك تسػلّم أب ّف أزتػػد البصػػري
ه ػػو رس ػػوؿ اإلم ػػاـ وتش ػػكل عل ػػى مطالب ػػة الس ػػيد ل ػػه ابلفق ػػه

واالصػػوؿ والنق ػػاش اساس ػػا هػػو يف ان ػػه ه ػػل هػػو فع ػػال رس ػػوؿ
االماـ وما هػو الػدليل ،فػاذف انػت مػن يصػادر علػى ادلطلػوب
ال ضلن جزاؾ هللا خَتا.
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قولك :ألن االعجاز األصاؽلي الس عاؽا هاؽ محا الشقااش
فالداااد الحداااشي يديااا اثباتااا ونحاااؼ نشفدااا

فكداااف يع باااد

أتباااع الدااد الراادخي القزاادة ال ااي لااػ نداامػ ب ااا لااد ا
ض نا وه يدس هااا بذاي غداد السراا ر ؟!!!! (مؽقاأ
أخدار العداى مش

االماا الس ي (ع))..

أقول :إف اإلعجاز األصػويل لػي

ينػػاق

هػو زلػل النقػاش انػت مػن

يف ذلػػك ال السػػيد وال مقلػػدي السػػيد (داـ ظلػػه) انػػا

زلل النقاش هو صػدؽ ازتػد البصػري يف ادعائػه النيابػة وعػدـ
صدقه.

قولك :والسش

العمسي الرحدح أن تد وا عم قؽلشا بعا ا

ص حدة أصؽ الفق ل عجاز ثػ إذا سامسشا باالغ يسكاشكػ

بع ذلغ أن تم مؽنا ب ن ن تي لكػ بسعج في أصؽ الفق
هااا السعجا الس عؽمااة ال ااي لااػ ندااسأ ب ااا إال مااؼ الدااد
الرااادخي( .مؽقاااأ اخداااار العاااداى مش ااا
(ع))..
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االمااااا الس ااا ي

أقوووول :قل ػػت لػػك اف قول ػػك بع ػػدـ صػػالحية اص ػػوؿ الفق ػػه

لالعجاز هو مصادرة على ادلطلوب فيكوف ابقي كالمك هنػا

ايضػػا مصػػادرة علػػى ادلطلػػوب امػػا كػػالـ السػػيد احلسػػٍت (داـ

ظله) فقد أوضحنا فيما سبق.

قولوك :وأظاؼ أن ك ماي واضاح جا ا وال يح اا الا شاد
أكثااد وباا ي زااح أن الراادخي وأتباعاا ال يسداا ون باادؼ

طادى االسا ال الراحدحة ماؼ الخاطئاة!!! (مؽقاأ أخدااار
العداى مش

االماا الس ي (ع))..

أقول :نعم كالمك واضح وقػد اتضػح مػن هػو الػذي ال دييػز

بُت طرؽ االستدالؿ الصحيحة من اخلاطئة!!!

قولووك :فدجااب عم ا الدااد أحساا الحدااؼ أن ي ا تي بعمااػ
األصؽ ألن هؽ العمػ السذ د في هاا العرد

وهاا الك ا غدد صحدح لسا ي تي:
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أو اال :ماؼ قاا ان العماػ السذا د فاي هااا العراد هاؽ عماػ
أصؽ الفقا لسااذا ال نقاؽ ان العماػ السذا ؽر هاؽ الطاب
ماااث ا أو الفد ياااا أو الكدسداااا أو.........؟؟ فااا ن عماااػ
األصؽ لاػ يشاا با كسعجا غداد الرادخي وأتباعا بدشساا
تمغ ال كشمؽجدا العالػ كم يشا ي ب اا وي فااخد ب اا ( .مؽقاأ
اخدار العداى مش

االماا الس ي (ع))..

أقووول :هػػذا الكػػالـ ال يصػػدر إال شلّػن يكػػوف جػػاهال وغػػَت

ادعػاء أزتػػد البصػري انػػه
مقػدر دلػا يقػػوؿ ألف كالمنػا هػػو عػن ّ

رس ػػوؿ االمػ ػػاـ اذف ادلسػ ػػالة يف االمػ ػػاـ ادلعصػ ػػوـ وقيػ ػػاـ دولػ ػػة

العػدؿ االذلػي أي حتقيػػق ديػن هللا حتقيػق احلػػالؿ وانكػار احلػراـ
حتقي ػػق ادلع ػػروؼ والنه ػػي ع ػػن ادلنك ػػر اذف ضل ػػن نتح ػػدث ع ػػن

احل ػػالؿ واحلػ ػراـ فم ػػا دخ ػػل التكنلوجي ػػا وعل ػػم الفي ػػزايء وعل ػػم
الكيميػاء وغَتهػػا واشػتهارها مػػاذا تقػوؿ اعقػػل مػا تقػػوؿ جػزاؾ

هللا خَت اجلزاء.
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قولك :ثاندا :ان أش د أنؽاع الب غة ال اي كانات فاي زماؼ
الدسؽ دمحم (ص) هاؽ الذاعد ورغاػ ذلاغ لاػ يا

الدساؽ

(ص) بذعد لدعج قاديش وغددهاا با كاان الدساؽ (ص)
ي جشاااب قاااؽ الذاااعد أصااا ا( .مؽقاااأ اخداااار العاااداى مش ااا

االماا الس ي (ع))..

أقول :مػاذا تقػوؿ ومػا دخػل معجػزة القػرآف ابلشػعر الرسػوؿ

جػػاء مبػػا اعجػػز بلغػػاء العػػرب سػػواء كػػاف هػػلالء مػػن اصػػحاب
البالغة يف الشعر أو يف غَت الشعر جاء مبا اعجز به اصحاب
البالغة وعجزوا عن الرد أو أف أيتوا مبثله.

قولك :وكاالغ الشباي مؽسا (ع) رغاػ ان العماػ الااي كاان

مذا دا فااي وق ا هااؽ الدااحد إال أنا لااػ يسااارس الدااحد
أصا ا با جاا بسعااج حقدقداة وواقعداة مبايشاة تساما ا لساا
كان يسارسا الداحد فاي ذلاغ العراد وهاؽ خداا ووهاػ ال

حقدقاااة لااا أصااا ا (مؽقاااأ اخداااار العاااداى مش ااا
الس ي (ع))..
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االمااااا

أقول :سػبحاف هللا وهػل تقصػد اننػا نقػوؿ اف معػاجز االنبيػاء

او بعضػها هػػي مػن السػػحر او اهنػا ليسػػت حقيقيػة واقعيػػة مػػن
يقػػوؿ ب ػػذلك سػػازلك هللا رمب ػػا يف نفسػػك ذل ػػك الش ػ ألنّػ ػك
عنػػدما تصػػف معجػػزة موسػػى (عليػػه السػػالـ) تقػػوؿ (بػػل جػػاء

مبعاجز حقيقية وواقعية مباينة دتاماً دلا كػاف ديارسػه السػحرة يف
ذل ػػك العص ػػر) فه ػػل تق ػػوؿ اف الس ػػحرة ايض ػػا ك ػػانوا عن ػػدهم
معػػاجز لكنهػػا ليسػػت حقيقيػػة وهػػذا يعػػٍت انػػه يوجػػد معجػػزة

حقيقية ومعجزة غَت حقيقيػة وضلػن نعلػم اف ادلعجػزة فقػ مػن

هللا فهػػل هنػػاؾ ش ػ حقيقػػي واقعػػي عنػػد هللا سػػبحانه وتعػػاىل

وشػ آخػػر غػػَت واقعػي هػػل تقػػوؿ بػذلك .م اننػػا ال نقػػوؿ ابف
موسػػى (عليػػه السػػالـ) جػػاء ابلسػػحر انػػا نقػػوؿ موسػػى (عليػػه

السالـ) جاء مبا يبطل السحر.

قولك :ثالث ا :ان قدااس أصاؽ الفقا عما معجا الدساؽ

دمحم (ص) ومعجاا عدداا ومؽسااا (ع) يع بااد قداساا ا ماااأ
الفاااارى ألن فاااي عراااد الدساااؽ دمحم (ص) كاااان أغماااب
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الشااس قاا ر عما تسددا ب غاة القادنن وتفؽقا عما ساارد

فشاااااؽن الب غاااااة بحدااااا لاااااػ تكاااااؼ الب غاااااة حكااااا اد عمااااا

عمسااا  .. ..وكااالغ معج ا عدد ا (ع) كااان ك ا الشاااس

قااا ريؼ عم ا تسدد هااا ومعدف ااا ...وكااالغ نبااي هللا مؽس ا
(ع) كانااات معج تااا واضاااحة لمعاااالػ والجاهااا  ..نعاااػ ان
معاج األنبدا واضحة جمدة( .مؽقاأ اخداار العاداى مش ا
االماا الس ي (ع))..

أقول :مػاذا تقػوؿ لقػد بػدأت تتػدى يف الطػرح شػيئاً فشػيئاً!
سبحاف هللا:
قولك قياس مع الفػارؽ هػذا مػن أوضػح الواضػحات والكػالـ
يف أوضح الواضحات لي

الباحثُت الكالـ فيه.

من كالـ العقالء ولػي

مػن شػأف

إذا كنت تقوؿ أ ّف معػاجز األنبيػاء واضػحة جليػة ألهػل زماهنػا

فكيف مل يستطع أهل ذلك الزماف من أعداء الدين الرد علػى
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تلك ادلعاجز اذا كانت واضػحة بيّنػة إذف كيػف عجػزوا عػن
الرد سبحاف هللا.

أيضػ ػاً الك ػػل يعل ػػم م ػػن خ ػػالؿ االخب ػػار م ػػثالً أ ّف م ػػن التح ػػق
ابلرسوؿ دمحم (صلى هللا عليه وآلػه وسػلم) هػم شلّػن ال يقػرأ وال

يكتػػب فكيػػف يكػػوف القػػرآف الػػذي عجػػز عػػن االتيػػاف مبثلػػه
أصحاب البالغة واضحاً جلياً لديهم

قولووك :ألها زمان ااا الااايؼ يطمبااؽن الحا

برا ى .وفااي

نفاااس الؽقااات مم بداااة وم ذااااب ة عشااا الاااايؼ فاااي قماااؽب ػ

مدض الايؼ أعساهػ ال عرب وال قمد األعسا وحاب الا ندا
والجاااا واألتبااااع( ...مؽقاااأ أخداااار العاااداى مش ااا

االمااااا

الس ي (ع))..

أقووول :مػػن يقػػوؿ مبػػا تقػػوؿ فإنّنػػا نعلػػم اف الرسػػوؿ أو النػػي

يطرح قضيته االذلية على رتيػع النػاس بطػرح واحػد وأبسػلوب
واحد اذف هو يطرح على من يطلب احلق نفػ

الطػرح الػذي

يطرحه على من هو صاحب التعصب والتقليػد االعمػى نفػ
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الط ػ ػ ػػرح اذف ال نق ػ ػ ػػوؿ ال يفهم ػ ػ ػػوف وان ػ ػ ػػا ينك ػ ػ ػػروف أيب ػ ػ ػػوف

ويستكبوف ال أهنم ال يفهموف.

قولوك :واآلن نا تي الا عماػ أصاؽ الفقا

ها هاؽ عمااػ

يد طدأ أغمب الشاس معدف فزا ا عاؼ معدفاة إعجااز إذا
االماا الس ا ي
كان معج ا؟!!! (مؽقأ أخدار العداى مش
(ع))..

أقول:
-0إذف تعػػود لتأكػػد كالمػػك وهػػو اف ادلعجػػزة مػػن يسػػتطيع

اغلب الناس معرفتها وتكوف واضحة جلية.

 -0االف ل ػػو افًتض ػػنا اف الفقهػ ػػاء أيم ػػروف الن ػػاس بدراسػ ػػتها
(اغلػػب النػػاس) كمػػا مػػع مقلػػدي مساحػػة السػػيد احلسػػٍت (داـ

ظله) حيث أوجب على كل مقلػد اف ينهػي مرحلػة ادلقػدمات
على أقل تقدير فيصبح اغلب النػاس عنػدهم االصػوؿ والفقػه

واضػػحة جليػػة فهػػل يصػػبح مػػن أييت ابلفقػػه واألصػػوؿ نػػي أو

رسوؿ ألنه جاء بشيء يفهمه اغلب الناس.
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قولووك :باادبكػ ان ا ػ احكس اؽا ب نفدااكػ واذهب اؽا ال ا الشاااس

واس لؽهػ عؼ أبدط مدار أصؽ الفق ها يفق اؽن مش اا
شدئ ا؟!!
ب ح

طمبة الحؽز العمسداة الاايؼ ماا زالاؽا فاي السقا ما

ال يفق ااااؽن عمااااػ األصااااؽ إال الدداااادد!!!! (مؽقااااأ أخدااااار
العداى مش

االماا الس ي (ع))..

أقول :نعػم أقػوؿ لػك ال يفقهػوف ذلػك ال النػه لػي

مبعجػزة

وانا الهنم ليسوا أنبياء أو أوصياء حىت يلهمهػم هللا هػذا العلػم
ومعرفػة هػذا العلػػم .فعلػم اصػػوؿ الفقػه مػػن العلػوـ االكتسػػابية

الػيت حتتػاج اىل الػدرس والبحػث والتػدقيق والتػدرج يف ادلراحػل
الدراسية.

قولك :ب إن ك أو أغمب طمبة البحا

الخاار ال يسكاش ػ

أن يسد وا األعمػ في عمػ األصؽ تسددا ا قدقا ا!!!!! ولاالغ

يعدشاؽا ماؼ هاؽ األعماػ ماؼ العمساا أو لاػ يجسعاؽا
تاداهػ لاػ ّ
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عمدااا !!!!! (مؽقاااأ أخداااار العاااداى مش ااا

االمااااا الس ااا ي

(ع))..

أقول :قولك األغلب ال دييزوف دتيزاً دقيقاً يلدي اىل:

 -0اف هناؾ البعض الذين يستطيعوف أف دييزوا دتيزاً دقيقاً.
 -0اف الباقي من الكل دييز لكن دتيزاً غَت دقيق.

اذف عدـ التعيُت لي

من عدـ الفهم وانا ورائػه أمػور أخػرى.

هػػذا دلػػن تػػرؾ الطريػػق ادلسػػتقيم واتبػػاع احلػػق اتبػػاع طريػػق اهػػل

البيت ،مثلك .وهذا لي

ذنب العلم أو العامل.

قولووك :فكدااف يديا الدااد الراادخي مااؼ عامااة الشاااس ان

تسدااا السعجااا ماااؼ غداااد السعجااا فاااي عماااػ األصاااؽ ؟!!!!.
(مؽقأ أخدار العداى مش

االماا الس ي (ع))..

أقوووول :ه ػػل تراجع ػػت ع ػػن كالم ػػك الس ػػابق واف ادلعج ػػزة

واضػحة جليػػة .حػػىت تقػػوؿ هػػذا الكػالـ وانػػه كيػػف دتيػػز عامػػة

الناس بُت ادلعجػز وغػَت ادلعجػز فلػو كانػت ادلعجػزة واضػحة
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جلية كما تدعي اذف يستطيعوف التميز .والسيد احلسٍت (داـ

ظله) يريد من الناس فهم أصػوؿ الفقػه ابلػتعلم ابالكتسػاب ال
ألنّه معجزة كما تدعي.
وتسدا
قولك :ف ذا كاان الؽاقاأ هكااا فكداف سا عمػ وتعاد
ّ

الشاس السعج مؼ غدد السعج مؼ عماػ األصاؽ ؟!!!!!!!!

إذا كان أغمب ػ ال يفق اؽن مشا شادئا ولاؽ ظااهدا عما أقا
تقااا يد بااا كساااا قمااات ساااابقا بااا ن اكثااادهػ ال يسدااا ون بااادؼ

أصؽ الفق وأصاؽ الا يؼ (العقارا ) أي ال يفق اؽن االساػ
فزااا ا عاااؼ السداااس وتفاصااادم !!! (مؽقاااأ أخداااار العاااداى
االماا الس ي (ع))..
مش

أقوول :ادلعجػز وغػَت ادلعجػز انقشػنا فيمػا سػبق لكػن قولػػك

كيف دتيز الناس وكيف تعرؼ قلنا ايضاً اف علم اصػوؿ الفقػه

هو علم اكتسايب والعامل هو من خيب وينبه غَت العامل كما كاف

يف زمن االئمة (عليهم السالـ) من خيب النػاس أبحكػاـ اإلمػاـ

أمثاؿ زرارة وغَت رضواف هللا تعاىل عليهم أرتعُت.
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قولووك :أا انكااػ تديا ون مااؼ الشاااس أن تكااؽن تابعااة لكااػ
اتبااااع االنعااااا وتكؽناااؽن ضاااامشدؼ لطااااع ػ ويسكاااشكػ أن

تسدروا عمد ػ ما تدي ون بك س ؽلة (مؽقأ أخدار العاداى
مش

االماا الس ي (ع))..

أقول :النػاس تطيػع ادلرجػع ال أل ّهنػم ال دييّػزوف بػل أل ّف اجملتمػع

ادلسلم بصػورة عامػة واجملتمػع الشػيعي بصػورة خاصػة سػار علػى

منهج وهو الطاعة دلن ُيلمر إبطاعته من قبل هللا سبحانه وتعػاىل

أو م ػػن قب ػػل الرس ػػوؿ (ص ػػلى هللا علي ػػه وآل ػػه وس ػػلم) وابلنس ػػبة
للمجتمع الشيعي من أيمر أالئمة (عليهم السالـ) إبطاعته ومن

أمر األئمة بطاعتهم هم الفقهاء كما تذكر الرواايت والػيت ذكػر

العديػػد منهػػا االخػػوة يف ادلنتػػدى .وهػػذ الطاعػػة كمػػا يعػػب أهػػل

البيت (عليهم السالـ) مبستوى إطاعػة األ ََمػة لسػيدها .فادلسػألة
ليست مسألة سلططات دنيئة واستغالؿ انا انت وصاحبك مػن

يريد هذا بطرحكم مسألة رسػوؿ اإلمػاـ بػدوف دليػل .رسػوؿ هللا

(صػػلى هللا عليػػه وآلػػه وسػػلم) احتػػاج إىل دليػػل ليثبػػت رسػػالته
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وانػػت وصػػاحبك تريػػدوف اثبػػات مػػدعا بػػدوف دليػػل ،وهػػل هػػو

اشرؼ من رسوؿ هللا!

قولك :ولؽ َّبدش ػ لمشاس ب ن الشدابة عؼ اإماا الس ي (ع)

تابعااة ألصااؽ ال ا يؼ ال ااي ال يجااؽز ال قمد ا ب ااا أص ا ا لدبسااا
سع أكثدهػ لمبح مؼ غدد تقمد لكػ ولكشكػ أبدا ػ إال خا اع
الشااااس وال غدياااد ب اااػ( .مؽقاااأ أخداااار العاااداى مش ااا

االمااااا

الس ي (ع))..

أقووول :اعقػػل وتكلػػم فالظػػاهر انػك بعيػػد كػػل البعػػد عػػن فهػػم

مسألة التقليد وإتّباع الفقيه حػىت تقػوؿ هػذا الكػالـ فالنػاس مػن

خػػالؿ معرفتهػػا أبصػػوؿ دينهػػا أتيت اىل الفقيػػه اىل اجملتهػػد وتقلػػد

الف مػػن اصػػوؿ الػػدين عنػػدان ضلػػن الشػػيعة هػػي اإلمامػػة واإلديػػاف

إبمامػة أهػػل البيػػت (علػيهم السػػالـ) ومػػن يػلمن بػػذلك البػػد اف
ي ػػلمن بوج ػػود انئ ػػب ع ػػاـ أو خ ػػاص ين ػػوب ع ػػن اإلم ػػاـ (علي ػػه

السالـ) وما دمنػا يف زمػن الغيبػة الكػبى لإلمػاـ (عليػه السػالـ)
إذف يوجد انئب ابلنيابة العامة وهو الفقيه اجلامع للشرائ ألنّػه
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حاشى لإلماـ (عليه السػالـ) أف يػًتؾ األمػة بػدوف ر ٍاع ذلػا يػدير
شلهنا وامورها يف غيبته (سالـ هللا عليه) .ألي

هػذا لػه العالقػة

الوثيقػػة أبصػػوؿ الػػدين بػػل كػػل فػػروع الػػدين ال ديكػػن اف تلػػزـ
النػػاس هب ػػا م ػػا مل تػػلمن ه ػػذ الن ػػاس أبصػػوؿ ال ػػدين وتبح ػػث يف
أصوؿ الدين .فهل أنت حديث عهد ابإلسالـ هذا الكػالـ ال
يصدر شلّن ي ّدعي ما ت ّدعيه.

قولك :وب ااا يثبات قطعا ا الفاارى بادؼ معااج األنبداا وبادؼ

أصااؽ الفقاا

(مؽقاااأ أخدااار العااداى مش ااا

االماااا الس ااا ي

(ع))..

أقول :هنيئاً جملتمع اإلماـ ادلهدي (سالـ هللا عليه) هبذا الفارؽ

القطعػػي كمػػا تقػػوؿ وهػػو أ ّف ادلعجػػزة جيػػب أف تكػػوف واضػػحة

جليّػة ألغلػػب النػػاس خالف ػاً لعلػػم أصػػوؿ الفقػػه الػػذي ال يكػػوف
واضحا جليا ألغلب الناس.

أن الدساا ال يااا تؽن بكاا ماااا يطماااب
قولوووك :ومااؼ السعماااؽا ّ
مش ػ لع الطماب يكاؽن سافد ا والدسا ال يرا ر ماش ػ إال
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الحكسااة وكااالغ ال ي ا تؽن إال بسااا أذن هللا تعااال ب ا
أخدار العداى مش

(مؽقااأ

االماا الس ي (ع))..

أقول :يلزـ على قولك هذا أف األنبياء أيتوف بشيئُت:

األوؿ :أيتوف ببعض ما يطلب منهم اذا كػاف هػذا الػبعض لػي

سفيهاً حىت واف مل أيذف هللا سبحانه وتعاىل بػه .أي اف مقياسػهم
كما تقوؿ هو سفاهة الطلب وعدـ سفاهته ال أمر هللا به وعدـ

أمر هللا به.

الثاين :أيتوف مبا اذف هللا تعاىل به.

فأقوؿ أين أنت اي مػن تػدعي إتباعػك دلػن تسػميه رسػوؿ االمػاـ

من قوؿ هللا تعاىل { :وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَىَي * إِنْ هُوىَ إَِّ وَْْو
يُىًَْ} النجم  ،4-3ما هذا الكالـ!!!!!!

بعد كل هػذا أقػوؿ اي مػن يطلػب احلػق أقػرأ وتعقػل وانظػر بعػُت

العقل هػل اف هػذا الشػص

يعلػم أسػ

دينػه الصػحيحة هػل

هػػو علػػى درايػػة كاملػػة بدينػػه هػػل هػػل هػػل أقػػوؿ هػػذا ألنػػه

ػاء جيػػب اف يكػػوف مدعيػػه علػػى درايػػة
يػػدعي هػػو وصػػاحبه ادعػ ً
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كاملة واحاطة اتمة ابلدين لكننا نرى انه يتحػدث ابمػور ختػالف

الدين والواقع وختالف العقل ويستصدـ ادلغالطػة يف طرحػه فهػل

هػذا هػػو اسػلوب اإلمػػاـ أو مػن يرسػػله اإلمػاـ حاشػػى عػػًتة آؿ

بيػت رسػػوؿ هللا (صػػلى هللا عليػػه وآلػه وسػػلم) مػػن ذلػػك وارجػػو

من هللا ادلغفرة ومنكم اخويت يف ادلنتػدى اف تغفػروا يل اف كنػت

قد جتاوزت يف كالمي أو تلفظت أبلفاظ ال تليق ابدلنتػدى ومػن

ينتمي اليه ارجو ادلعذرة منكم و أسألكم الدعاء.
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الرد على أدلّة أمحد البصري
اآلف إف شاء هللا تعاىل أتناوؿ بعض الكػالـ لػأخ العقيلػي ومػا
يػدعي ابهنػا ادلػة لصػاحبه ازتػد البصػري والػيت علػى حػد قولػػه
تثبػػت اف ازتػػد احلسػػن رسػػوؿ االمػػاـ وهنػػا ال اانق ػ
سػػند او عدمػػه انػػا اانق ػ

يظهػػر مػػن الروايػػة ونف ػ

نف ػ

صػػحة

الروايػػة ومػػا تػػدؿ عليػػه ومػػا

العبػػارة ومػػا يظهػػر منهػػا ،أان هنػػا ال

اقػػوؿ اف الس ػػند غ ػػَت مه ػػم ال بػػل ه ػػو أه ػػم شػ ػيء ألنّن ػػا اف مل
نثبت صحة صدور الرواية ال ديكن اف نبحػث فيهػا الف ذلػك

البحػػث يكػػوف لغػػوا لكنػػٍت اريػػد اف ابػػُت للباحػػث عػػن احلقيقػػة

اف هذا االنساف ال يفهم ما يطرحه كما بيّنا سػابقاً وأبػُت لكػم

اآلف:
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الرد على الدليل األول
دليل الوصية
روايا عؼ األرسة (ع) تشص

قولك :أو اال :الؽصدة :ور
عمااا أن الحجاااة عمااا الخمااا يعاااد بالؽصااادة أي وصااادة
الدساؽ دمحم (ص) لدماة وفاتا ال ااي ناص فد اا عما إثشااي
عذاااد إمامااا ا واثشاااي عذاااد م ااا ي ا( .مؽقاااأ اخداااار العاااداى
مش

االماا الس ي (ع))..

أقووول :أس ػلّم معػػك بػػذلك والوصػػي الثػػاين عشػػر هػػو اإلمػػاـ

ادلهدي (عليه السػالـ) وهػو مػن ولػد االمػاـ العسػكري (عليػه
السالـ) لكن:

 -0نالح ػ أ ّف الكػػالـ والوصػػية خاصػػة ابإلثػػٍت عشػػر إمام ػاً
(عليهم السالـ)
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 -0م من رأى هذا اإلماـ من يعرؼ شكل اإلماـ احلقيقػي

ونػػرى أنّ ػه ح ػػىت يف الصػػور ال ػػيت ترسػػم وتعط ػػي تشػػبها لإلم ػػاـ

ادلعصوـ مل ترسػم صػورة تعػب عػن تشػبيه اإلمػاـ ادلهػدي (عليػه

السالـ).

 -3فمن أين عرفت اإلماـ كيف وأنػت يف هػذا الػزمن وعلػى

بعد ما يقارب  0011سنة

 -4وال تقػػل يل انػػك رايتػػه فلعػػل الػػذي جػػاء اليػػك هػػو احػػد

األابلسػػة وانتحػػل شصصػػية اإلمػػاـ وقػػاؿ لػػك انػػه هػػو اإلمػػاـ
فأنت على بعد  0011سنة عن مولػد اإلمػاـ ورأيتػه فانػك ال

تعػرؼ شػػكل اإلمػاـ احلقيقػػي حػػىت جتػزـ ابنػػك رأيتػه هػػو نفسػػه
سالـ هللا عليه.

 -5ال تقػل انػه ورد عػنهم (أ ّف مػن رآان فقػد رآان) أقػوؿ :نعػػم

الح (من رآان) فهػل أنػت شلّػن رأى اإلمػاـ (سػالـ هللا عليػه)
يف فًتة والدته اىل الغيبػة الكػبى ،فعنػدما تػرا اآلف تقػوؿ هػو
نف

الشص  ،حىت ينطبق عليك (اف من رآان فقد رآان)
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قولك :عؼ الحدث بؼ السغدد قا قمت ألبي عب هللا عمدا

الدااا ا باااػ يعاااد صااااحب هااااا األماااد؟ قاااا ( :بالداااكدشة

والؽقار والعمػ والؽصدة) (مؽقأ اخدار العداى مش

االمااا

الس ي (ع))..

قولووك :أان لسػػت شلػػن يعلػػم الكثػػَت يف علػػم اللغػػة لكػػن لػػو

سػ ػألت اآلف أي ش ػػص

لدي ػػه ادلعلوم ػػات ع ػػن اللغ ػػة م ػػا ه ػػو

موقػػع الػػواو هنػػا لقػػاؿ لػػك اف الػػواو هنػػا مبعػػٌت االضػػافة .فلػػو

سلمنا معػك ابف الوصػية دليػل لكػن ليسػت الوصػية فقػ بػل

الوصية  +العلم  +الوقػار  +السػكينة اذف انػت لػو عرضػت
الوص ػػية فقػ ػ فػ ػإ ّف احلج ػػة ال ت ػػتم ألن ػػك أن ػػت بنفس ػػك أتيت

وتط ػػرح ه ػػذ الرواي ػػة وه ػػي تق ػػوؿ حس ػػب ظ ػػاهر الرواي ػػة ت ػػتم

احلجة ابألربعة معاً ال ابلوصية فق .
قولووك :وعااؼ أبااي عب ا

هللا عمد ا الد ا ا قااا ( :يعااد

صاااحب هاااا األمااد بااث ث خرااا ال تكااؽن فااي غدااد هااؽ
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أولا

الشااس بالااي قبما وهاؽ وصاد وعشا سا

هللا صااام هللا عمدااا ونلااا ووصاااد
فد ) (مؽقأ اخدار العداى مش

رساؽ

وذلاااغ عشااا ي ال أناااازع

االماا الس ي (ع))..

أقول :نعم اإلماـ (سالـ هللا عليه) موجودة فيه هذ اخلصاؿ

لكػػن السػػلاؿ مػػن هػػو مػػا هػػو شػػكله مػػن هػػو شصصػػه كيػػف
أعرؼ
قولك :والدكػ وصدة رسؽ هللا (ص) لدماة وفاتا ........:
فمدداّمس ا إلا ابشا دمحم السدا حف ماؼ ن دمحم فاالغ إثشاا

عذاااد إمامااا ا ثاااػ يكاااؽن ماااؼ بعااا

إثشاااا عذاااد م ااا ي ا فااا ذا

حزدت الؽفا فمددّمس ا إل إبش أو السقدبدؼ (الس يدؼ)

لااا ث ثاااة أساااامي أساااػ كاساااسي وأساااػ أباااي وهاااؽ عبااا هللا

وأحس واالسػ الثال الس ا ي وهاؽ أو الساممشدؼ)) (مؽقاأ
اخدار العداى مش

االماا الس ي (ع))..
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قولوووك :نع ػػم يسػ ػلّمها ب ػػل سػ ػلّمها واإلم ػػاـ ادله ػػدي (علي ػػه

السػػالـ) يس ػلّمها إىل أوؿ ادلق ػربُت لكػػن بعػػد وفاتػػه (سػػالـ هللا
علي ػػه) اآلف م ػػن ك ػػل ه ػػذا الك ػػالـ اي ػػن ان ػػت واي ػػن ص ػػاحبك

البصري الكػالـ يف الوصػية للمهػدي (عليػه السػالـ) والوصػية
للمهػػديُت مػػن بعػػد أي بعػػد وفاتػػه ومل تػػذكر الوصػػية لرسػػوؿ

اإلماـ بل للمهدي و ادلهديُت وهلالء أبرتعهم معصػوموف أمػا
ابلعصمة األولية أو الثانوية فيجب عليك اف تثبت:

 -0اف االماـ ادلهدي (عليه السالـ) قد مات حىت يكوف قد

سلّم.

 -0واف تثب ػ ػػت اف ص ػ ػػاحبك البص ػ ػػري ه ػ ػػو معص ػ ػػوـ ولػ ػ ػػو

ابلعصمة الثانوية بعد ذلك تتحدث ابلوصية.
هذا حسب هذ الوصية.
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قولك :وور

روايا تمك عما أن اإمااا الس ا ي (ع)

والسس ا الدرددااي لا (ع) يعااد بالؽصاادة أو ع ا رسااؽ
هللا (ص) مش ا :عؼ اإماا الراا ى (ع) فاي حا ي قاا :
( ....فدبايعؽنا بادؼ الادكؼ والسقااا ومعا ع ا ماؼ رساؽ
هللا (صم هللا عمد ونل ) ق تؽارث
(مؽقأ اخدار العداى مش

األبشا عؼ اآلبا )...

االماا الس ي (ع))..

أقول :انظر اي أخي ادللمن ما يقوله هذا االنساف:

يقوؿ (يعرؼ ابلوصية أو عهد )...وهػذا يعػٍت انػه يوجػد فػرؽ
بُت العهد والوصية وأييت هبذ الرواية لكن عندما ندقق ودقػق
معي جزاؾ هللا خَتاً الرواية تقوؿ  -وهو من ذكرها:-
 -0ذكر اف عند عهد ولي

 -0وحىت لو قلنا اف العهد نفػ

وصية.

الوصػية فالروايػة تػذكر اهنػم

يبايعونػه ومعػه عهػد مػن الرسػوؿ ومل تقػل انػه (سػالـ هللا عليػه)
خيػػرج العهػػد علػػى النػػاس فيبايعونػػه أي اهنػػم يبايعونػػه قبػػل اف

خيرج الكتاب فالكتاب لي

له دخل يف البيعة.
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قولووك :وعااش ػ (ع)...( :يخااد مااؼ مكااة هااؽ ومااؼ مع ا
الث ثسارة وبزعة عذد يبايعؽنا بادؼ الادكؼ والسقااا معا

ع

نباي هللا صام هللا عمدا ونلا وراي ا وسا ح ووزياد

مع فدشا ي السشاا ي بسكاة ب ساس وأماد ماؼ الداسا ح ا
يدسع أه االرض كم ػ اسس اسػ نباي .ماا أشاك عمادكػ
فمػ يذك عمدكػ ع

نباي هللا صام هللا عمدا ونلا وراي ا

وس ا ح ( )...مؽقااأ اخدااار الع اداى مش ا

االماااا الس ا ي

(ع))..

أقول:
 -0من الواضح اف هذ الروايػة تتحػدث عػن اإلمػاـ (سػالـ

هللا عليه) بعد إف تتم له البيعة من قبل الثالذتائة وبضػعة عشػر
أي اف ادلعرف ػ ػ ػػة ق ػ ػ ػػد دت ػ ػ ػػت وبوي ػ ػ ػػع اإلم ػ ػ ػػاـ إذف أن ػ ػ ػػت اآلف
ابسػتداللك هنػا تعػود لتصػادر علػى ادلطلػوب اعقػل ضلػن نريػػد

اف نعػػرؼ مػػن هػػو اإلمػػاـ حػػىت إف شػػاء هللا وقػػدر نكػػوف مػػن
الثالذتائػػة وبضػػعة عشػػر الف ابقػػي النػػاس سػػوؼ ختضػػع لإلمػػاـ
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(عليػػه السػػالـ) لػػي

ألنػػه اإلمػػاـ وإنػػا ألنػػه سػػيكوف ادلسػػيطر

ومػن لػه السػلطة فهػم ال يعرفػوف اف هػذا الشػص
(عليه السالـ).

 -0ولو سلّمنا معك اف العهد هو نف

هػو اإلمػاـ

الوصية كما يف الػرد

السابق فالظاهر انك شلن كاف مػع رسػوؿ هللا (صػلى هللا عليػه

وآلػػه وسػػلم) حػػىت تعػػرؼ إف هػػذ الرايػػة اآلف هػػي نف ػ

الراية قبل  0411سنة واف السيف هػو نفػ

تلػػك

السػيف واكثػر

من هذا انك كنػت مػع الرسػوؿ (صػلى هللا عليػه وآلػه وسػلم)

عندما كتب ذلك العهد لإلماـ ادلهدي حىت عندما ترا تتيقن

من انه نف

الكتاب ونف

اخل الذي كتب به ذلػك العهػد

يف ذلك الزماف واهنػا مل تػزور مػن قبػل ادلًتبصػُت بقضػية اإلمػاـ
(سالـ هللا عليه) .ما هذا ما تقوؿ !!!!.

قولوك :با فاي الدواياة األخداد بادؼ اإمااا البااقد (ع)...

وهاااا لد ا واضااح عم ا أن الؽصاادة ال يسكااؼ أن ي ا عد ا
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غدااد صاااحب ا الح ا ( .مؽقااأ اخدااار الع اداى مش ا

االماااا

الس ي (ع))..

أقول :هل تنفي بذلك االدعاء الباطل ابلوصية فلو خرج

اثناف كل واحد منهم يدعي انه وصي واف لديه وصية كما
يدعي صاحبك فكيف نيز هل تدعي كما كاف صاحبكم

حيدر ادلنشداوي عندما كاف يقوؿ أان اعرؼ صحة الرواية

ابين اشم تلك الرواية فاعرفها صحيحة او ال

قولك :وكالغ الدساني يعد بالؽصدة وهؽ الداية الؽحدا
ال ااي أمااد أه ا الباات (ع) باتباع ااا وصاافؽها ب ن ااا أهاا
الدايا والسم ؽي عمد ا مؼ أه الشار:

عاؼ أباي جعفاد فاي خباد طؽيا (( ...إياا

وشاااذ مااؼ ن

دمحم ف ن آل دمحم وعمي راية ولغددهػ راياا فا ل ا األرض وال
ت بأ مش ػ رج ا أب ا ح ا تاد رجا ا ماؼ ولا الحدادؼ (ع)
مع ع نبي هللا وراي ا وسا ح فا ن ع ا نباي هللا صاار
عش عمي بؼ الحددؼ (ع) ثػ صاار عشا دمحم باؼ عماي (ع)
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ويفع ا هللا مااا يذااا ف ا ل ا ه امال أب ا ا وإيااا ومااؼ ذكااد
لغ( ))...مؽقأ اخدار العداى مش

االماا الس ي (ع))..

أقول :الرواية فيها:

 -0انػػه يوجػػد شػػذاذ مػػن آؿ دمحم .واف اهػػل البيػػت حيػػذروف
مػػنهم ول ػػي

كػػل م ػػن ي ػػدعي دعػػوى ابس ػػم اهػػل البي ػػت ه ػػو

صػػادؽ وانػػت تػػدعي انػػك مػػن اهػػل البيػػت فلعػػل الػػذي حي ػ ّذر

منهم اهل البيت انت واحػد مػنهم فمػا هػو دليلػك علػى انػك

لست منهم هذا اف سلّمنا انك من اهل البيت.
 -0من جيب اتباعه هو من ولد احلسُت.

 -3أوصافه هي اف عند عهد رسوؿ هللا ورايته وسالحه.

 -4قال ػػت الرواي ػػة ف ػػالزموا ه ػػلالء أي ادلعص ػػوموف م ػػن ول ػػد

احلسُت.

وم ػػن 0و3و 4نع ػػرؼ اف ادلقص ػػود هب ػػذ الرواي ػػة ه ػػو االم ػػاـ
ادله ػػدي (علي ػػه الس ػػالـ) وأن ػػت بنفس ػػك تعط ػػي ال ػػدليل عل ػػى
ذلػػك فيمػػا ذكػػرت سػػابقاً عػػن أهػػل البيػػت (مػػا أشػػكل علػػيكم
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فلػػم يشػػكل علػػيكم عهػػد نػػي هللا صػػلى هللا عليػػه وآلػػه ورايتػػه
اليمػاين انػا ختػ

وسالحه) اذف الرواية ال خت

اإلمػاـ (عليػه

السالـ) هذا إال إذا كنت تدعي انت وصاحبك اف صػاحبك
هػػو اإلمػػاـ (عليػػه السػػالـ) فػػال فػػرؽ بػػُت اليمػػاين وبػػُت اإلمػػاـ

وهذا حبث آخر.

قولك :وال يعؼ أح أن ها الدواية تخص اإمااا الس ا ي
(ع)  .....فماؽ حسمشاهاا عما اإمااا الس ا ي (ع) يرابح

تعارض ا ا فااي ك ا ا أه ا البداات (ع) ألن ااػ ق ا أماادوا باتباااع
الدسااني الااي يع اد قبا قدااا اإمااا الس ا ي (ع) فكداف

يقااؽ اإمااا الباااقد (ع) ال ت بااأ أحا ا ح ا تااد رجا ا مااؼ
ولا الحدادؼ معا ع ا رساؽ هللا( ...مؽقااأ أخداار العاداى
مش

االماا الس ي (ع))..

أقول:
 -0مػ ػػاذا تقصػ ػػد ابلتعػ ػػارض هػ ػػل هػ ػػو التعػ ػػارض يف ادلنطػ ػػق

تقر به.
واالصوؿ الذي انت ال ّ
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 -0م انه ال يوجد تعارض بعد اف عرفنا مػن اجلػواب السػابق

اف ادلقص ػػود ه ػػو نفػ ػ

الش ػػص

ه ػػو اإلم ػػاـ ادله ػػدي (علي ػػه

السالـ).
قولك :وكذلك البػد أف يكػوف امسػه أزتػد ،ألف رسػوؿ هللا (ص) نػ
يف وصيته على أف وصي اإلمػاـ ادلهػدي (ع) امسػه أزتػد( ،موقػع اخيػار
العراؽ منتدى االماـ ادلهدي (ع))..

أقول :اعذران وصية مل ضلضر كتابتها واليوـ مل نرها ومل نعلم

أب ّف صاحبك هو ادلقصود.
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الرد على الدليل الثاني
دليل العلم
قولوك :ثاندا ا :العماػ وهاؽ عماػ السحكاػ والس ذااب  ......وقا

ذكد أه البدت (ع) ب ن ػ هػ أه القدنن.....فسؼ يا عي أنا

مااش ػ ف با أن يفحااػ الجسدااأ فااي معدفااة أسادار قادنن الكااديػ:
( ....مؽقأ أخدار العداى مش

االماا الس ي (ع))..

أقول:
 -0نعػػم ضلػػن أيض ػاً نقػػوؿ العلػػم لكػػن انػػت تقػػوؿ علػػم احملكػػم
وادلتشابه وضلن نقوؿ ال انا علم االصوؿ والفقه وانت ال يوجػد
دليل على مدعاؾ اما ضلن فأف السَتة الػيت سػار عليهػا العظمػاء
من الشيعة منذ الغيبػة الكػبى لإلمػاـ اىل يومنػا هػذا ومل يػرد منػه
(سالـ هللا عليه) ما ينهى عن ذلك هي الدليل على ما ندعي.
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 -0اين أسػػألك مػػا هػػي أس ػرار القػػرآف أهػػل البيػػت مل يػػذكروا

احملك ػػم وادلتش ػػابه .وكم ػػا س ػػيأيت نقاش ػػه يف ال ػػرواايت ال ػػيت ان ػػت

سقتها كدليل على م ّدعاؾ.

 -2قولووك:

عااؼ أمدااد السااممشدؼ وجعمشااا مااأ القاادنن وجعاا

القادنن معشاا ال نفارقا وال يفارقشاا) عاؼ الفزاد قاا سا لت أباا

عبا هللا (ع)...[ :كا إماااا هااا لمقادنن الاااي هااؽ فااد ػ ....أبااا
عب هللا (ع) يقؽ  ...( :قمت كدف نرشأ إذا كان ذلغ؟ قاا إن
ا ع م ع أسالؽ عؼ تمغ الععارػ ال اي يجداب فد اا مثما )عاؼ
أباي جعفاد (ع)…( :ولاؽ قا قااا قارسشاا فشطا صا ق القادنن)
عاااؼ أمداااد الساااممشدؼ (ع) .....أخبااادكػ عشااا إن فدااا عماااػ ماااا
مز وعمػ ما ي تي إل يؽا القدامة وحكػ ماا بداشكػ وبداان ماا
أصابح ػ فدا تخ مفااؽن فمااؽ سا ل سؽني عشا لعمسا كػ) وغددهااا

مؼ الدوايا (مؽقأ أخدار العداى مش

االماا الس ي (ع))..

أقووول :أسػػألكم ابهلل أيػػن احملكػػم وادلتشػػابه ايػػن هػػذا العلػػم يف

هذ الرواايت تتحدث عن اف اهل بيت العصمة هم اوىل الناس
ابلق ػراف واهنػػم هػػم تررتػػاف الق ػراف واهنػػم ادرى النػػاس ابلق ػراف وال
31

يعرفػػه غػػَتهم وهػػذا ال خيتلػػف فيػػه مسػػلم منصػػف فضػػال عػػن اف

يكوف شيعيا.

 -3قولك:

وال نشد ك ا القارػ (ع) عش ما يداش ظ اد إلا

الكعبااة ويخطااب بالشاااس ويقااؽ مااؼ جسمااة خطاب ا ...( :ومااؼ
حاجشي في ك ا هللا فانا أول الشاس بك ا هللا
نعاااػ االح جاااا الفرااا فاااي ك اااا هللا تعاااال ال فاااي األصاااؽ
والسشط

والفمدفة وغددها( ...مؽقأ أخدار العداى مش

االمااا

الس ي (ع))..

أقول:

 -0نعػم اإلمػاـ (عليػه السػالـ) أوىل النػاس بكتػاب هللا وهػػو أوىل
النػػاس يف معرفػػة رتيػػع االس ػرار الػػيت وضػػعها هللا تعػػاىل يف القػػرآف

وهػػو أوىل النػػاس يف معرفػػة احلػػالؿ واحل ػراـ الػػذي جػػاء يف القػػرآف
وهػػو أوىل مبعرفػػة الفلسػػفة اإلذليػػة يف القػػرآف وهػػو أوىل ....وهػػو
أوىل...

 -0ه ػػذ الرواي ػػة ال تق ػػوؿ اف اسػ ػرار الق ػػرآف فقػ ػ ه ػػي احملك ػػم
وادلتشابه حىت لو سلّمنا ابف ازتد البصري يعرفها فنحن نتبػع مػن
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يعرؼ غَتهػا مػن اسػرار القػرآف وهػو الفقػه واالصػوؿ علػم احلػالؿ

واحلراـ العلم الذي يوصلنا اىل معرفة حالؿ هللا حػىت نتبعػه وحػراـ

هللا ح ػػىت صلتنب ػػه يص ػػل بن ػػا اىل معرف ػػة ادلع ػػروؼ فن ػػأمر ب ػػه ونع ػػرؼ

ادلنكػػر فننهػػى عنػػه و هػػذا هػػو ديػػن هللا ورسػػالة رسػػوله (صػػلى هللا

علي ػػه وآل ػػه وس ػػلم) ورس ػػالة إمامن ػػا (علي ػػه الس ػػالـ) و ه ػػي األم ػػر
ابدلعروؼ والنهػي عػن ادلنكػر فمػاذا نفعػل ابحملكػم وادلتشػابه جػزاؾ

هللا خَتاً.
واآلف ل ػػو تنزلن ػػا وقلن ػػا اف اإلم ػػاـ خي ػػرج ابحملك ػػم وادلتش ػػابه كي ػػف

سألتحق به أان أريد مػن يع ّػرفٍت احلػالؿ واحلػراـ ..يعػرفٍت الصػالة

الصػػحيحة ..الصػػياـ الصػػحيح و....و ..هػػذ فػػروع الػػدين الف

هػػذا الػػذي هللا حياسػػبنا عليػػه يػػوـ القيامػػة ومل نعلػػم أ ّف اهػػل البيػػت
ورد عػػنهم اف هللا عػػز وجػػل جعػػل علػػيكم احملكػػم وادلتشػػابه حجػػة
وحياسبكم عليه.
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الرد على الدليل الثالث
دليل املباهلة
قولك :ثالث ا :السباهمة:

عشااا ما كاااا السداجاااأ الداااد أحسااا الحداااؼ عااااهػ إلااا
السباهماااة كساااا عاااا رساااؽ هللا (ص) نراااار نجااادان الااا
السباهمة عشا ما كاابؽ قاا تعاال  :ففساؼ حآجَّاغ فدا ....
(مؽقأ أخدار العداى مش

االماا الس ي (ع))..

أقول:
 -0عنػػدما كػػاف النقػػاش يف ادلعجػػزة واصػػوؿ الفقػػه اشػػكلت

وقلػػت هػػذا قيػػاس مػػع الفػػارؽ واآلف مػػاذا تقػػوؿ فيمػػا تطػػرح

ألي

قياساً مع الفػارؽ هػل تقػوؿ انػه ال فػرؽ بػُت رسػوؿ هللا

وازتد البصري
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 -0إف هللا تعاىل امر رسوله (صػلى هللا عليػه وآلػه وسػلم) ابف

يباه ػػل ه ػػلالء بع ػػد اف انك ػػروا دلي ػػل الق ػػرآف وك ػػل م ػػا طرح ػػه
يبق إال ادلباهلة.
الرسوؿ فقد انكروا واستكبوا فلم َ
قولووك :وهشااا روايااا ور

عباس ت

عااؼ األرسااة (ع) وعااؼ ابااؼ

عما حجداة السباهماة وان اا كانات م عارفاة بادؼ

السدمسدؼ نناا (مؽقأ أخدار العداى مش

االماا الس ي

(ع))..

أقووول :اآلف سػػوؼ أنيت إىل مناقشػػة تلػػك ال ػرواايت الػػواردة

عػػن اهػػل البيػػت لكػػن أس ػأؿ :هػػل اف مػػا ورد عػػن ابػػن عبػػاس
حج ػػة علي ػػك وعل ػػى الن ػػاس ه ػػل ه ػػو مش ػػرع نع ػػم ه ػػو م ػػن

الصحابة االجالء لكن التشريع شػ  ..ادلػوىل ادلفػًتض الطاعػة

ش ػ والصػػحايب وال ػراوي ش ػ آخػػر فهػػل تريػػد اف تلػػزـ النػػاس

وتلزمنا مبا ورد عن ابن عباس من اين لك هذا !!!!!!!
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قولك :عؼ أبي مددوى عؼ أبي عب هللا (ع) قا  :قمات:
إنااااا نكمااااػ الشاااااس فشحاااا

عمااااد ػ بقااااؽ هللا عاااا وجاااا :

"أطدعاااؽا "....فدقؽلاااؽن :ن لااات فاااي أمااادا الدااادايا فشحااا

عمااد ػ بقؽلاا  " :إنسااا ولاادكػ هللا ورسااؽل " ....فدقؽلااؽن:
ن لت في السممشدؼ ونح

عمد ػ بقؽ هللا ع وجا " :قا

ال أسااا لكػ عمدااا أجااادا " ......فدقؽلاااؽن :ن لااات فاااي قدبااا

السدمسدؼ قا  :فمػ أ ع شادئا مساا حزادني ذكاد ماؼ هاا
وشاااب

إال ذكدتااا

فقاااا لاااي إذا كاااان ذلاااغ فاااا ع ػ إلااا

السباهمة ( )....مؽقأ أخداار العاداى مش ا

االمااا الس ا ي

(ع))..

أقووووول :وهللا أين ألتعج ػػب م ػػن ه ػػذا الط ػػرح اآلف الحظ ػػوا

أخػ ػػويت األعػ ػ ػزاء دققػ ػػوا وانتبه ػ ػػوا هػ ػػذ الرواي ػ ػػة يقػ ػػوؿ فيه ػ ػػا
ضل ػػتج...فيقولػ ػػوف ...ضلػ ػػتج ..فيقولػ ػػوف...ضلػ ػػتج ...فيقولػ ػػوف

أسػػئلكم ابهلل آال يع ػػٍت هػػذا اف ه ػػذا االنسػػاف ح ػػاجج وانظ ػػر
وانق ػ

يف كػػل االدلػػة الػػيت وردت يف اثبػػات ذلػػك وبعػػد اف
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ظه ػػر االنك ػػار وع ػػدـ االذع ػػاف م ػػن الن ػػاس -أي االسػ ػػتكبار
وانكػػار احل ػػق -ق ػػاؿ االم ػػاـ (عليػػه الس ػػالـ) ابهله ػػم ،الحػ ػ

الشػ ػ نقػ ػػوؿ لػ ػػك اي عقيلػ ػػي

أع ػػزؾ هللا وهػ ػػداؾ .االف نف ػ ػ

ولص ػػاحبك أزت ػػد البص ػػري :أعط ػػٍت األدل ػػة عل ػػى م ػػا ت ػػدعي،

األدلة احلقيقية الصحيحة واليت أمر هللا عز وجل وأهل البيػت

(صػ ػلّى هللا عل ػػيهم وسػ ػلّم) ابتّباعه ػػا واف مل نسػ ػلّم هب ػػا ف ػػنحن

نستحق أف تباهلنا لكن أين هذ األدلّة

قولووك:عااؼ عمااي (عمااد ػ الدا ا) أنا قااا ( :مااؼ شااا
باهم ا

لاادس فااي األمااة ظ ااار الن هللا ع ا وج ا يقااؽ :

(الاااايؼ يعااااهدون ماااؼ نداااار ػ) واألماااة لددااات ب وجاااة)
(مؽقأ اخدار العداى مش

االماا الس ي (ع))..

أقووول :وهػػذ روايػػة اخػػرى تثبػػت مػػا قلتػػه يف النقطػػة السػػابقة
ألنّن ػػا ل ػػو الحظن ػػا م ػػا ه ػػو الس ػػبب ال ػػذي دعػ ػا اإلم ػػاـ (علي ػػه
السػػالـ) أف يباه ػػل السػػبب ه ػػو وجػػود اآلي ػػة القرآني ػػة .إذف
هن ػػاؾ س ػػبب ومس ػػبب وكم ػػا نعل ػػم فػ ػإ ّف الس ػػبب مق ػػدـ عل ػػى
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ادلسبِّب أي أ ّف اآلية مقدمة ،الدليل مقدـ علػى ادلباهلػة .إذف

إطػرح دليلػك أ ّوالً م بعػػد ذلػك إذا مل نػػلمن ابهلنػا .جػزاؾ هللا
خَتاً اعقل وحتدث.

قولك :عؼ ابؼ عباس أن كان يقؽ .....

عؼ ابؼ عبااس كاان يقاؽ ( ...مؽقاأ أخداار العاداى مش ا
االماا الس ي (ع))..

أقول :إبن عباس لي

شلن هػو حجػة علينػا نعػم اخلػب الػذي

ينقله عن أهل البيت هو احلجػة ال اخلػب الػذي يقولػه هػو فمػا
دخل أبن عباس يف أدلتك هل تريد اف تلزـ الناس بكالـ غَت

ادلعصوـ وفقك هللا.

قولك... :ف يؼ هػ الايؼ ي عؽن أن اػ م دقشاؽن ماؼ كاا
الدااد أحس ا

الحدااؼ (وحاشااا ) لساااذا ال يعسم اؽا بدقدااش ػ

ويبااهمؽ ...؟؟ (مؽقااأ أخدااار العاداى مش ا
(ع))..
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االماااا الس ا ي

أقول :إف ما تيقن به العلماء وما تيقنا به جاء من خالؿ:

وجود االدلة على بطالف م ّدعاكم.

عدـ وجود االدلة اليت تثبت صحة ما تدعي أو

بطالف ما تطرحه من ادلة وكما هو واضػح مػن خػالؿ النقػاش
معك يف هذ األدلة.

إذف ال يوج ػػد دلي ػػل .وال ػػرواايت ال ػػيت ت ػػذكرها ك ػػدليل عل ػػى
ادلباهلة تشَت اىل اف ادلباهلػة اتيت بعػد دتاميػة االدلػة وهػذا غػَت
موجود هنا فما هو الداعي للمباهلة
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الرد على الدليل الرابع
الرؤيا باملعصوم
قولك :رابع ا :الدؤيا بالسعرؽمدؼ (ع) :فق رأ السممشؽن

مئا الدؤ بالدسؽ دمحم (ص) وبالر يقة ال هدا واألرسة
(ع) وكا هااا الاادؤ تااشص وتذاادد إلا ان الدااد أحس ا
الحدااؼ وصااي ورسااؽ اإماااا ال ا ي (ع) ومجسؽعااة مااؼ
الاادؤ م ونااة فااي ك ااا الااب
وهؽ ع

السباادؼ – الدؤيااا حجااة –

أج ا (مؽقأ أخدار العداى مش

االمااا الس ا ي

(ع))..

أقووول :أيهػػا اإلخػػوة األع ػزاء واي أيهػػا السػػيد العقيلػػي اي مػػن

تطرح هذا الػدليل اسػألكم ابهلل العلػي العظػيم ألسػنا نعلػم أبنػه
يف الشريعة وعن ادلعصومُت انه ال تكليػف ال علػى اجملنػوف وال

علػى النػػائم هللا سػػبحانه وتعػػاىل واهػػل البيػػت (علػػيهم السػػالـ)

يرفعوف التكليف عن اجملنوف والنائم وانت تريد اف تثبػت علػى
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اإلنسػ ػػاف بواسػ ػػطة النػ ػػوـ مػ ػػا هػ ػػذا!!!! اتّػ ػ ِػق هللا! أي كتػ ػػاب
تتحدث عنه واي رلموعة من الرؤى واحتداؾ أف أتيت آبيػة او

رواية يذكر فيها أ ّف االنساف يف حالة النوـ أي وهو انئػم ايضػا

هو مكلف وحياسب على ما يفعله يف حالة ذهاب عقله سواء

ابلنوـ أو ابجلنوف.

قولووك :وال يخفا أن هشااا رواياا

كثدااد تااشص عما أن

الذدطان ال ي سث ب ػ ال فاي الشاؽا وال فاي الدقعاة( .مؽقاأ

أخدار العداى مش

االماا الس ي (ع))..

أقول:
 -0نعػػم أان وغػػَتي مػػن ادلػػلمنُت نقػػوؿ نعػػم هػػذ الػػرواايت
موجودة.

 -0واآلف أسػألك نفػ

السػػلاؿ عنػػدما انقشػػت معػػك دليػػل

الوصية هل أنت أو من رأى الرؤى ادلزعومػة قػد رأى ادلعصػوـ

فعالً رأى الرسوؿ أو اإلماـ (صلوات هللا عليهم أرتعُت) حػىت

اآلف عندما أتتيك الػرؤاي تعػرؼ اف مػن رأيتػه هػو اإلمػاـ نفسػه
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وال تقل يل الصور موجودة للمعصومُت الف الكل جيمع ويعلم
أبف ه ػػذ الص ػػور ه ػػي تش ػػبيه ذل ػػم (س ػػالـ هللا عل ػػيهم) ول ػػي

شكل اإلماـ احلقيقي فاحذروا اف تكونوا ألعوبػة بيػد الشػيطاف

ودتسػػكوا مبػػا كلفكػػم هللا بػػه وهػػذا التكليػػف ال يكػػوف إال يف

حالة اكتماؿ الوعي ال يف حالة النوـ.

قولووك :وكااالغ نماااؼ الكثدااد بالدسااؽ دمحم (ص) واألرساااة
األط اار (ع) عاؼ طديا الادؤ الراا قة وقراة الداد

ناادجس أا اإماااا الس ا ي (عمدا وعمد ااا س ا ا هللا تعااال )
خدااد لد ا عم ا ذلااغ( .مؽقااأ أخدااار العااداى مش ا

االماااا

الس ي (ع))..

أقول:
 -0تقػػوؿ هػػلالء كثػػَت .اذكػػر واحػػداً تػػذكر الػػرواايت الػػواردة

عن أهل البيت (عليهم السالـ) عن الرسػوؿ (صػلى هللا عليػه
وآلػػه وسػػلم) يػػذكر فيهػػا اسػػم ذلػػك الرجػػل أو إف هنػػاؾ أانس
آمنوا ابلرسوؿ بواسطة الرؤى كما تقوؿ احتداؾ يف ذلك!
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 -0أنت تقوؿ بكتابتك هذ الرؤى الصادقة اذف يوجد رؤى
صادقة ورؤى كاذبة فمن اين تعرؼ اف ما رأيت هو صادؽ

 -3لو سلّمنا ابلرؤى هنػا يوجػد فػارؽ .وهػو اف نفػ

هللا موجػػود ونفػ ػ

اإلمػػاـ موج ػػود نف ػ

رسػوؿ

ادلعص ػػوـ موج ػػود يف

ذلػك الزمػاف فػاذا جػاء يف الػػرؤاي تكػوف تلػك الػرؤاي مػع وجػػود

بعػػض الق ػرائن ومػػع وجػػود ادلعصػػوـ تكػػوف حجػػة علػػى نف ػ

الشص

فق ال غَت .

 -4امػا قضػػية سػػيدتنا نػػرج

(عليهػػا السػػالـ) فهػػي يشػػملها

مػػا ذكػػران يف ( .)3هػػذ الػػرؤاي مػػع وجػػود القػرائن ومػػع العلػػم

بوج ػػود وحي ػػاة االم ػػاـ العس ػػكري وك ػػل ذل ػػك مل يف ػػرض عل ػػى
سػػيدتنا نػػرج

اف تفعػػل مػػا فعلػػت مػػن اجػػل الػػزواج ابإلمػػاـ

العسػػكري (عليػػه السػػالـ) بػػل هػػي ومبػػا ُوجػػد يف نفسػػها مػػن
حػػب وشػػوؽ دلػػا رأت يف ادلنػػاـ وتكػػرر عليهػػا (اختػػارت) اقػػوؿ
لو مل

اختارت ومل جيب عليها ،أـ انك تقوؿ اف سيدتنا نرج
ِ
زلرم ػاً
أتت اىل االمػػاـ العسػػكري فإ ّهن ػا قػػد عصػػت وارتكبػػت ّ
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واهنػ ػػا تسػ ػػتحق العقػ ػػاب أل ّهن ػ ػا مل ِ
أتت بعػ ػػد الػ ػػرؤاي نع ػ ػم هػ ػػي

تستحق العقاب يف تلك احلالة أي مع عدـ اجمليء ألهنا تكػوف
غَت مسلمة ال أل ّهنا مل تلتزـ ابلرؤاي.
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اخلامتة
وبعد مناقشة هذ األدلة وبياف عػدـ دتاميػة كػل األدلػة الػيت
يذكرها أرجو من هللا العلي القدير اف جيعل ما طرحتػه مػن رد،

وهػػذا اجلهػػد يف س ػػبيله ونصػػرة لدينػػه ونص ػػرة لإلمػػاـ ادله ػػدي
(عليه السالـ) ونصرة للحػق واسػأؿ منػه تعػاىل أف جيعلػٍت شلّػن

التػػزـ ابألخػػالؽ وابجملادلػػة ابحلسػػٌت وأرجػػو مػػن القػػارئ الكػػرم

أف ينظ ػػر بعػ ػػُت العق ػػل وأسػ ػػاؿ مػ ػػن هللا تع ػػاىل أف جيعلنػ ػػا شلّػ ػن
يتمسك بصراط علي (عليه السالـ).
ّ
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