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  .احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
  :بني يدي الكتاب
ه1و0 الNذ4ي ب0ع0ثَ ف4ي الْأُمِّيِّني0 ر0س1والً مِّن(ه1م( ي0ت(لُو ع0لَي(هِم( آي0ات4ه4 و0ي1ز0ك.يهِم( ﴿: قال اهللا جل وعال

  .)1(﴾كَان1وا م4ن قَب(لُ لَف4ي ض0لَالٍ مُّبِنيٍ و0إِنو0ي1ع0ل.م1ه1م1 الْك4ت0اب0 و0الْح4كْم0ةَ 
ها الظاملون٬، وذهبوا [ا هذا هو زمن عودة احلياة آليات اهللا سبحانه وكلماته اليت وأدL ٬،نعم

بعيداً يف صحراء التيه واملادة٬، وامتدت أياديهم العابثة وقلو[م املظلمة إىل كل ما هو إنساين 
وراحوا يقتلعونه فأهلكوا احلرث والنسل٬، وغاض ماء احلكمة والطهر٬، ووصل الناس بسوادهم 

روا فيه قطع حبل الوصل مع مساء احلق استجابة هلوى كربائهم٬، ويشاء اهللا  الزمن الذي قرrإىل
سبحانه رمحة بعباده املستضعفني الذين عرفوا ر[م سبحانه بالغيب فعدوا على تلك األنا املتجربة 

يف  ضعفاًيف أولئك العباد  حىت وجد احلق سبحانه أنّ ٬،ال هوادة فيها يف دواخلهم حياربو�ا حرباً
املقاومة مع اشتداد الزمان عليهم٬، وتكاثر الفنت واالبتالءات واحملن [م٬، وغيبة وليهم الذي كان 
سبب قو�م ومتاسكهم٬، وتظاهر أهل الظالم عليهم٬، امتدت يد الرمحة بشهاب قبس من الغيب 

 سبحانه طلباًلينري صحراء التيه اليت اشتد ظالمها٬، وطغى جور اجلائرين [ا٬، فتوجهوا إىل اهللا 
  .للنجاة واهلداية
فَلَمَّا قَض0ى م1وس0ى الْأَج0لَ و0س0ار0 بِأَه(ل4ه4 آن0س0 م4ن ج0انِبِ الطaورِ ن0اراً قَالَ ل4أَه(ل4ه4 ﴿ :قال تعاىل

٬، وها )2(﴾ت0ص(طَلُونَام(كُثُوا إِنِّي آن0س(ت1 ن0اراً لNع0ل.ي آت4يكُم مِّن(ه0ا بِخ0ب0رٍ أَو( ج0ذْو0ةi م4ن0 النَّارِ لَع0لNكُم( 
يأيت أهله باخلرب اليقني٬، ويأتيهم جبذوة من النار لعلهم يصطلون فيذيبون  هو موسى آل حممد 

ما علق [م من درن صحراء التيه وظلما�ا ليستنريوا بنور العلم وخيرجوا من ظلمات الوهم٬، 
فينقلب ضعفهم قوة٬، ويستشرفوا نور اهللا سبحانه ويروا [ذا النور العظيم بركات ملكوته٬، 

  .يده على رؤوسهم فيجمع حلومهم وتستحيل قلو[م كزبر احلديد٬، ويضع موسى آل حممد 
وها حنن اليوم بني يدي عطاء جديد من فيوضات هذه اجلذوة املباركة املقدسة٬، نفحة 

وميانيهم ومينهم  جديدة من نفحات القدس احملمدي يضعها بني يدي الناس قائم آل حممد 
كي يستعد الذين انتد[م اهللا  ٬،هم وحمل عطائهم يف زمن اجلدب واجلوع والظلمة والبغيوبركت

                                                            
  .2 :الجمعة -1
  29 :القصص -2
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وهو خري الزاد٬، واهللا فهو زاد التقوى  جلت قدرته لنصرة دينه٬، ويتزودوا من علوم الطاهرين 
فَالَ ر0فَثَ و0الَ  الْح0جُّ أَش(ه1رs مَّع(لُوم0اتs فَم0ن فَر0ض0 ف4يهِنَّ الْح0جَّ﴿: الذي قال فيه الباري عز وجل

قْو0ى فُس1وق0 و0الَ جِد0الَ ف4ي الْح0جِّ و0م0ا ت0فْع0لُواْ م4ن( خ0ي(رٍ ي0ع(لَم(ه1 اللّه1 و0ت0ز0وَّد1واْ فَإِنN خ0ي(ر0 الزَّاد4 التَّ
٬، ولتكون استجابتهم لداعي اهللا املؤذن باحلق استجابة من عرف )1(﴾و0اتَّقُون4 ي0ا أُو(ل4ي اَأللْب0ابِ

 بقلبه شاكراً احلجر األسود املبارك قائالً من ذنوبه مستلماً قدم إىل بيت اهللا سبحانه تائباًاحلج و
اللNه1مَّ ت0ص(د4يقاً بِك4ت0ابِك0  ٬،و0م4يثَاق4ي ت0ع0اه0د(ت1ه1 ل4ت0ش(ه0د0 ل4ي بِالْم1و0افَاة4 ٬،اللNه1مَّ أَم0ان0ت4ي أَدَّي(ت1ه0ا: (بعمله

ن أو ٬،و0أَنN م1ح0مَّداً ع0ب(د1ه1 و0ر0س1ولُه1 ٬،و0ع0لَى س1نَّة4 ن0بِيِّك0 أَش(ه0د1 أَنْ لَا إِلَه0 إِلNا اللNه1 و0ح(د0ه1 لَا ش0رِيك0 لَه1
وتعدهم إىل    ن املهدي واملهديني من ولده حجج اهللا أو ٬،واألئمة من ولده حجج اهللا علياً

آم0ن(ت1 بِاللNه4 و0كَفَر(ت1 بِالْجِب(ت4 و0الطNاغُوت4 و0بِاللNات4 و0الْع1زَّى و0ع4ب0اد0ة4   حجة اهللا يف زمانك 
٬، حىت يكون من آل داوود هذا الزمان٬، آل )2()الشَّي(طَان4 و0ع4ب0اد0ة4 كُل. نِدٍّ ي1د(ع0ى م4ن( د1ون4 اللNه4

ومن شيعتهم الذين عاهدوا اهللا سبحانه٬، وعملوا على اإليفاء مبا عاهدوا عليه اهللا مبا  حممد 
  .أعا�م وسددهم القوي العزيز

السيد  بني يدي القارئ اليوم قبس جديد وهو جزء ثالث من أجوبة مياين آل حممد 
 يف أنّحوى من العلم ما ال جيعل حجة حملتج  ٬،Xأمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي 

كل كلمة يف هذه اإلجابات إمنا هي داللة نور على طريق اهلداية إىل اهللا سبحانه٬، ملن طلب 
يبتغي به النجاة من تيه هذه الدنيا الدنية٬، واخلالص من براثن  حقيقياً اهلداية وحبث عنها حبثاً

وفقهم    Xوالظلمة واجلهل٬، ولذلك وجد األخوة أنصار اإلمام املهدي ) نه اهللالع(الشيطان 
أن جيمعوها يف كتاب ويضعوها بني يدي القارئ الكرمي عسى أن   اهللا لكل خري وسددهم 

تكون سبيل هداية جديد ملن ألقى السمع وهو شهيد٬، هذا من جانب٬، ومن جانب آخر فهذا 
جديد ألولئك الذين رضوا ألنفسهم أن يقبعوا يف أقبية الوهم  اإلصدار اجلديد هو إعالن حت̄د

واجلهل من فقهاء آخر الزمان واملتعلقني بأذياهلم من األتباع واملقلدين٬، كي ينظروا يف  والظلمة
هذا النور احملمدي العظيم عسى أن ينتصروا لشائبة اإلنسانية يف نفوسهم ويعودوا عن غيهم٬، 

  .ويثوبوا إىل رشدهم٬، وينصروا اهللا على أنفسهم كي ينصرهم اهللا

                                                            
  .197 :البقرة -1
  .403ص 4ج: الكافي -2



  

 7.................... ...........................اجلزء الثالث / اجلواب املنري عرب األثري 

 
 

٬، وآخر )1(﴾الNذ4ين0 آم0ن1وا إِن ت0نص1ر1وا اللNه0 ي0نص1ر(كُم( و0ي1ثَبِّت( أَقْد0ام0كُم(ي0ا أَيُّه0ا ﴿: قال تعاىل
دعوانا أن احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا٬، لقد جاءت رسل ربنا 

  .باحلق وقد جاء تأويله
ه0لْ ي0نظُر1ونَ إِالN ت0أْوِيلَه1 ي0و(م0 ﴿: احذروا أن يكون حالكم كالذي قال اهللا سبحانه ٬،أيها الناس

ش(فَع1واْ ي0أْت4ي ت0أْوِيلُه1 ي0قُولُ الNذ4ين0 ن0س1وه1 م4ن قَب(لُ قَد( ج0اءت( ر1س1لُ ر0بِّن0ا بِالْح0قِّ فَه0ل لNن0ا م4ن ش1فَع0اء فَي0
٬، )2(﴾نفُس0ه1م( و0ض0لN ع0ن(ه1م مَّا كَان1واْ ي0فْت0ر1ونَلَن0ا أَو( ن1ر0دُّ فَن0ع(م0لَ غَي(ر0 الNذ4ي كُنَّا ن0ع(م0لُ قَد( خ0ِسر1واْ أَ

rالسحاب واغتنموا الفرص اإلهلية فإ�ا متر مر.  
 Xول خاص بأجوبة السيد أمحد احلسن عداد هذا الكتاب على قسمني٬، القسم األإومت 

جوبة  لألجوبة العقائدية وما يلحق [ا٬، واحملور الثاينول لألوهو حيتوي على حمورين٬، احملور األ
  . اللجنة العلمية    Xجوبة أنصار االمام املهدي ا القسم الثاين فسيكون ألمrأالفقهية٬، و

واحلمد هللا وحده وحده وحده٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم 
 . تسليماً

 

  اللجنة العلمية
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  األنصارياألستاذ زكي 
ـ 1430 /ذي القعدة /1  ق. ه

  
  
  
  
  

                                                            
  .7 :محمد -1
  . 53: األعراف -2
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منك ورمحة استجب يل  يا مسيع يا كرمي يا جميب يا من تعطي من سألك ومن مل يسألك حتنناً
  .يا ريب دعائي وحقق رغبيت

  YA MAHDI: املرسلة

ل حممد آوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًاأل

مام نصار اإلأهالً خلدمتكم يا أنصار اهللا وأن جيعلين أوأسأل اهللا  ٬،جزاك اهللا خري جزاء احملسنني
صفوة اهللا من خلقه وخريته من  الّإوال أراكم  ٬،مقصراً مذنباً الّإرى نفسي أفال  ٬،Xاملهدي 

وال  ٬،داء حقكمن يوفقين ألأوأسأله  ٬،لكم عباده الذين اختاركم لنصرة دينه جعلين اهللا خادماً
  .حرمين اهللا دعائكم وبركة كلماتكم الطيبة الطاهرة

  محد احلسنأ                                                                             
* * *  

  السالم عليكم : 217/ السؤال
ملاذا ال يظهر صاحب الزمان يف شريط فيديو بذلك يطمئن حمبيه وتقام احلجة على املنكرين 

Á؟ ما هو ذنب من مل يصله القران ؟عرف مكانه وال ي  
الزمن بعذاب ال حمدود يف األبد كيف يعذبنا اهللا وهو الرمحن الرحيم على ذنب حمدود يف 

 ؟) النار خالدين فيها أبداً(
ما الدليل على أن اإلنسان له روح وأنه يبعث بعد موت وأنه ليس جمرد اجلسد الذي ينتهي 

  إىل تراب ؟
  Fouad: املرسل

  :الجواب
ل حممد آوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :1ج س

  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًاأل
نه املهدي ينهي كل شيء وتصدقه أفقط خروج شخص بشريط فديو وقوله  نّأوهل تعتقد 

 ٬،هل قرأت القرآن ؟؟ وهل مسعت بنيب امسه نوح!!! الناس ويؤمن املنكرون للمهدي باملهدي ؟؟؟
موسى وعيسى وهل تعلم كم منهم آمن به ؟؟ وهل مسعت بإبراهيم و ٬،وهل تعلم كم دعى قومه

  ؟؟؟وهل تعلم كم عانوا من الناس الذين طمسوا بصائرهم يف املادة وهذه احلياة الدنيا ٬،وحممد 
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 ٬،.... بنبوة حممد  نت تقصد ما هو ذنب من مل يصله القرآن ومات كافراًأ :2ج س
 سطرنقل لك بعض األأو ٬،وهو إضاءات من دعوات املرسلني ٬،حد الكتبأمر قد بينته يف وهذا األ

  :من هذا الكتاب
  :إضاءة من فاحتة سورة يوسف(

ي0ا أَب0ت4 إِنِّي ر0أَي(ت1 أَح0د0 ع0ش0ر0 كَو(كَباً و0الشَّم(س0 و0الْقَم0ر0  لَأَبِيه4إِذْ قَالَ ي1وس1ف1 ﴿ :قال تعاىل
قَالَ ي0ا ب1ن0يَّ ال ت0قْص1ص( ر1ؤ(ياك0 ع0لَى إِخ(و0ت4ك0 فَي0ك4يد1وا لَك0 كَي(داً إِنN  #ر0أَي(ت1ه1م( ل4ي س0اجِد4ين0 

 sو0كَذَل4ك0 ي0ج(ت0بِيك0 ر0بُّك0 و0ي1ع0ل.م1ك0 م4ن( ت0أْوِيلِ الْأَح0اد4يث4 و0ي1ت4مُّ  #الشَّي(طَانَ ل4لْإِن(س0ان4 ع0د1وٌّ م1بِني
ب0 كَم0ا أَت0مَّه0ا ع0لَى أَب0و0ي(ك0 م4ن( قَب(لُ إِب(ر0اه4يم0 و0إِس(ح0اق0 إِنN ر0بَّك0 ع0ل4يمs نِع(م0ت0ه1 ع0لَي(ك0 و0ع0لَى آلِ ي0ع(قُو

s1(﴾ح0ك4يم(.  
�ا تذكري من اهللا العليم احلكيم إىل اهللا٬، إ Xيف هذه اآليات تفتتح مسرية يوسف 

حبقيقته اليت ارتقاها يف عامل الذر وغفل عنها بسبب حجاب اجلسد ملا خلقه اهللا  Xليوسف
  .)جسامعامل األ(ىل هذا العامل الظلماين إنزله أو

٬، أي إنكم كنتم يف عامل الذر )2(﴾و0لَقَد( ع0ل4م(ت1م1 النَّش(أَةَ الْأُولَى فَلَو(ال ت0ذَكNر1ونَ﴿: قال تعاىل
و0إِذْ أَخ0ذَ ر0بُّك0 م4ن( ب0نِي آد0م0 م4ن( ظُه1ورِه4م( ذُرِّيَّت0ه1م( و0أَش(ه0د0ه1م( ع0لَى ﴿ :خملوقني وأمتحنكم اهللا

أَو(  #ني0 أَن(فُِسهِم( أَلَس(ت1 بِر0بِّكُم( قَالُوا ب0لَى ش0هِد(ن0ا أَنْ ت0قُولُوا ي0و(م0 الْق4ي0ام0ة4 إِنَّا كُنَّا ع0ن( ه0ذَا غَاف4ل4
  . )3(﴾آب0اؤ1ن0ا م4ن( قَب(لُ و0كُنَّا ذُرِّيَّةً م4ن( ب0ع(د4ه4م( أَفَت1ه(ل4كُن0ا بِم0ا فَع0لَ الْم1ب(ط4لُونَت0قُولُوا إِنَّم0ا أَش(ر0ك0 

ليه اإلسالم ومل يبلغ برساالت إوهذه اآلية فيها رد على من يقول ما ذنب من مل يصل 
السماء كمن عاش يف جماهل أفريقيا أو يف أطراف األرض أو يف أرض بعيدة عن أرض املرسلني 

الناس مت امتحا�م وكل أخذ مقامه وتبني حاله واستحقاقه٬،  اآلية األوىل تثبت أنّ ٬، والرد أنّ
rيف هذه األرض أو أ�م عاشوا يف أرض  ن أ�م غري معذورين باتباع ضالل آبائهمواآلية الثانية تبي

ين امتحنتكم يف عامل الذر إاهللا يقول هلم  نّمل يطأها نيب ومل يصل هلا احلق ومل يبلغهم به أحد؛ أل
إِنَّم0ا أَش(ر0ك0 آب0اؤ1ن0ا م4ن( قَب(لُ و0كُنَّا ذُرِّيَّةً م4ن( ب0ع(د4ه4م( ﴿: فال تقولوا ٬،وعلمت حالكم واستحقاقكم
وصياء نبياء واألاهللا يقول هلم أنا أعلم أنه لو جاءكم األ إنّ :يأ ٬،﴾أَفَت1ه(ل4كُن0ا بِم0ا فَع0لَ الْم1ب(ط4لُونَ

                                                            
   6.1 – 4: يوسف -1
  .62: الواقعة -2
  .173 – 172: االعراف -3
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و0لَو( ع0ل4م0 اللNه1 ف4يهِم( خ0ي(راً ﴿ ٬،واملرسلون وبلغكم برساالت السماء املبلغون ملا آمنتم وملا صدقتم
ا من يقول فلماذا مل يسووا مع الكفار يف مrأ٬، )1(﴾ا و0ه1م( م1ع(رِض1ونَلَأس(م0ع0ه1م( و0لَو( أَس(م0ع0ه1م( لَت0و0لNو(

تبليغ هؤالء فضل على من ال يقبل الفضل وال  نّإيصال البالغ ؟ فالرد إرض الرساالت يف أ
ن أنه ال يقبله يقيناً فعرضه عليه حتصيل حاصل وبالتايل فال يضر أ مسبقاً نت تعلم علماًأو ٬،يستحقه

فالعرض على  ٬،الباقي كهؤالء الذين عرض عليهم احلق فلم يقبلوه نّأتعرضه على بعضهم لبيان 
إِنَّم0ا أَش(ر0ك0 آب0اؤ1ن0ا م4ن( قَب(لُ و0كُنَّا ذُرِّيَّةً م4ن( ﴿ :نه ال عذر ملن يقولإو ٬،بعضهم إلمتام احلجة

و0كَذَل4ك0 ﴿ :نظرائهم عرض عليهم احلق فاختاروا ضالل ابائهم على هدى املرسلني نّ؛ أل﴾ب0ع(د4ه4م(
إِنَّا ع0لَى م0ا أَر(س0لْن0ا م4ن( قَب(ل4ك0 ف4ي قَر(ي0ةi م4ن( ن0ذ4يرٍ إِلNا قَالَ م1ت(ر0فُوه0ا إِنَّا و0ج0د(ن0ا آب0اَءن0ا ع0لَى أُمَّةi و0

ب0لْ قَالُوا إِنَّا و0ج0د(ن0ا آب0اَءن0ا ع0لَى ﴿ :بائهم هو اهلدى واحلقأ٬، بل جعلوا ضالل )2(﴾آثَارِه4م( م1قْت0د1ونَ
  .)3(﴾أُمَّةi و0إِنَّا ع0لَى آثَارِه4م( م1ه(ت0د1ونَ

  :ن ختتار االعتراض من عدمهأن تعرف ما هو العذاب مث لك بعدها أالبد : والًأ :3ج س
فَكَش0فْن0ا ع0ن(ك0 غ4طَاَءك0 فَب0ص0ر1ك0 الْي0و(م0 لَقَد( كُن(ت0 ف4ي غَفْلَةi م4ن( ه0ذَا ﴿: يةقرأ هذه اآلإ
s4(﴾ح0د4يد(. 

فمن اختار  ٬،ختار هو بنفسهانسان وتركه وما كشف احلقيقة لإل الّإالعذاب ما هو  نّأواعلم 
رض وهذه الدنيا فقط سيكتشف اختياره٬، سيكشف عنه الغطاء لريى احلقائق كما هي هذه األ

   نفذها صديد ومقامع من حديد قيrد أمة وكل شهوة حمرrفريى كل حاسد وهو عقرب حييط به 
بل وتعتقدون  ٬،رض شفري جهنم ولكنكم ال تعلمونهذه األ نّإنفسه [ا٬،   حد غريه أهو وليس 

  .كثر ما ميكن اقتناءه منهاأ�ا جنة اخللد وهلذا تتلهفون على امتالك واقتناء أ
بل  ٬،من الشر لكم فهو لن يفعل شيئاً عظم من عدل اهللا سبحانه وتعاىلأ ذن فهل جتد عدالًإ

ىل إو ينقل إشد منها مادية سيبقى فيها أو أرض فمن اختار هذه األ ٬،فقط سيحقق لكم اختياركم
نسان ن يكشف غطاء اإلأسفل منها يف جهنم وهذا هو اختياره٬، فقط ما سيفعله اهللا أطبقات 

عظم م الفلك األحىت كشف الغطاء هو من لوازم تقدr يضاًألريى احلقيقة ويرى ويعرف اختياره٬، و
  .خرةباجتاه اآل

                                                            
  .23: االنفال -1

  .23: الزخرف 2-
  .22: الزخرف -3
  .22: ق -4
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  .660ص
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والتنني وقف أمام املرأة العتيدة أن تلد حىت يبتلع ولدها . ثلث جنوم السماء فطرحها إىل األرض
واختطف ولدها . صا من حديدأن يرعى مجيع األمم بع عتيداً ذكراً فولدت ابناً )5(مىت ولدت 

واملرأة هربت إىل الربية حيث هلا موضع معد من اهللا لكي يعولوها هناك  )6(إىل اهللا وإىل عرشه 
ميخائيل ومالئكته حاربوا التنني وحارب . وحدثت حرب يف السماء )7( ألفا ومئتني وستني يوماً

فطرح التنني العظيم  )9( السماء ومل يقووا فلم يوجد مكا�م بعد ذلك يف )8(التنني ومالئكته  
احلية القدمية املدعو إبليس والشيطان الذي يضل العامل كله طرح إىل األرض وطرحت معه 

يف السماء اآلن صار خالص إهلنا وقدرته وملكه  قائالً عظيماً ومسعت صوتاً )10(مالئكته 
 وليالً هم أمام إهلنا �اراًوسلطان مسيحه ألنه قد طرح املشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي علي

من أجل هذا  )12(وهم غلبوه بدم اخلروف وبكلمة شهاد�م ومل حيبوا حيا�م حىت املوت  )11(
ويل لساكين األرض والبحر ألن إبليس نزل إليكم وبه . افرحي أيتها السموات والساكنون فيها

وملا رأى التنني أنه طرح إىل األرض اضطهد املرأة اليت  )13( غضب عظيم عاملا أن له زمانا قليالً
فأعطيت املرأة جناحي النسر العظيم لكي تطري إىل الربية إىل موضعها  )14(ولدت االبن الذكر 

فألقت احلية من فمها وراء املرأة ماء  )15(حيث تعال زمانا وزمانني ونصف زمان من وجه احلية 
فأعانت األرض املرأة وفتحت األرض فمها وابتلعت النهر الذي  )16(كنهر لتجعلها حتمل بالنهر 

فغضب التنني على املرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين  )17( ألقاه التنني من فمه
  ..........).حيفظون وصايا اهللا وعندهم 

  محد احلسنأ                                                                              
* * *  

وصلى اهللا على حممد ٬، بسم اهللا الواحد القهار٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :219/ السؤال
  .وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

   .السالم على سيدي وموالي وصي ورسول اإلمام املهدي صلوات ريب عليه
األسئلة اليت جتول يف خاطري هنا يا سيدي أكتب إليكم بعض : سيدي يا ابن رسول اهللا 

  .فأنتم أعلم بصالحنا من أنفسنا ومنكم أن جتيبوين عنها إن كان ممكناً من اهللا راجياً
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مث أود معر ٬،

السيدة أم ك
ينةمر بن أذ

زوrج فالناً
ك ال يهتدون
نها فينقذها
ن امللعون الثا

صدورنا ج

                

واحل٬،  الرحيم

فَر1وا ر0بَّن0ا أَر
٬، ومها إم)3(
ا الثاينمrأ٬،

قك ويغفر
م حىت تذيب

2ج :حار األنوار

..جلزء الثالث 
يف كتابه 8
أَقْد0ام4ن0اح(ت0

ةمرr ويف كل
 ابن رسول ا
عدم معرفيت
٬،باملغفرة أوالً
ء العامة بأنّ
 ورد أن عم

Xؤمنني

عمون ذلك
ول بينه وبين
ن إن مل يكن
ربتنا مبا يثلج

               

 اهللا الرمحن
 .تسليماًلم

لَ الNذ4ين0 كَف
(﴾ الْأَس(فَل4ني0

وهو الثاين 
  .)عنه اهللا
ن يوفقأ اهللا

م وقلة الطعام
                    

، بح825ص 2

اجل/ ري عرب األثري 
8يقول اهللا   

ن0ج(ع0لْه1م0ا ت0ح(
سأل عنهما و

سيدي يا  
ورغم ع٬، الالً

ن تدعو يل با
  rعي أبناءيد

فقد ٬، كذب
املؤ أمري إنّ: 
يزع قوماً نّإ
X أن حيو

بهة ويسألون
 موالي أخرب

 

             

بسم :واب
ملهديني وسلم

و0قَال﴿ :1س
ل4ي0كُون0ا م4ن0

وهو اجلهل 
لع(بليس إهو 
أسأل :2س

ليك بالصيام
                     

 29.  
2ج :ج والجرائح

 29.    

  

اجلواب املنري
1 

و0الْإِنسِ ن0
اللذان يس

2 
كان حال
موالي أن

3 
rدأنه جمر
:ويقولون
إذلك ؟ 
Xاملؤمنني 

هذه الشب
شئت يا
.اطمئناناً

الجو
ئمة واملاأل

ج س
أَقْد0ام4ن0ا ل4
و ٬،ابليس

واجلن وه
ج س
احلرام فعل
                 

:فصلت 1-
الخرائج -2

:فصلت3- 
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ىل القلب اجلسماين يف إنه جيري يف الدم ويصل أكثره أل ؛والطعام احلرام يؤثر على القلب
على قلب  جياباًإ يضاًأالصدر٬، والصدر هو موضع اتصال الروح باجلسد٬، والطعام الطيب يؤثر 

ر اهللا سبحانه وتعاىل وهلذا حذّ ؛تصاله مبلكوت السماوات ورؤيته مللكوت السماواتانسان واإل
قَالَ اللNه1 إِنِّي ﴿ :من العاملني حداًأال يعذبه  ن كفروا سيعذ[م عذاباًإ�م إمن طلبوا مائدة السماء 

 نّأل وذلك؛ ﴾م1ن0زِّلُه0ا ع0لَي(كُم( فَم0ن( ي0كْفُر( ب0ع(د1 م4ن(كُم( فَإِنِّي أُع0ذ.ب1ه1 ع0ذَاباً ال أُع0ذ.ب1ه1 أَح0داً م4ن0 الْع0الَم4ني0
مائدة السماء هي طعام حالل وطيب ويؤثر على القلب فريون ملكوت السماوات وتطمئن قلو[م 

قَالُوا ن1رِيد1 أَنْ ن0أْكُلَ ﴿ :نفسهم عللوا طلبهم ملائدة السماء لكي تطمئن قلو[مأوهلذا هم  ٬،بذلك
 Xملعاجز اليت رؤها من عيسىاملعجزة فكثرية هي ا كيداًأومل يقصدوا  ﴾م4ن(ه0ا و0ت0طْم0ئ4نَّ قُلُوب1ن0ا

rما الذي يسبب وال خصوصية ملائدة السماء كمعجزة لتسبب اطمئنان القلب دون غريها٬، وإن
اطمئنان القلب هو طعام السماء احلالل الطيب املبارك الذي جيعلهم ينظرون يف ملكوت 

إِذْ قَالَ الْح0و0ارِيُّونَ ي0ا ع4يس0ى اب(ن0 م0ر(ي0م0 ه0لْ ي0س(ت0ط4يع1 ر0بُّك0 أَنْ ي1ن0زِّلَ ع0لَي(ن0ا م0ائ4د0ةً م4ن0 ﴿: السماوات
نْ قَد( قَالُوا ن1رِيد1 أَنْ ن0أْكُلَ م4ن(ه0ا و0ت0طْم0ئ4نَّ قُلُوب1ن0ا و0ن0ع(لَم0 أَ #السَّم0اِء قَالَ اتَّقُوا اللNه0 إِنْ كُن(ت1م( م1ؤ(م4نِني0 
قَالَ ع4يس0ى اب(ن1 م0ر(ي0م0 اللNه1مَّ ر0بَّن0ا أَن(زِلْ ع0لَي(ن0ا م0ائ4د0ةً م4ن0  #ص0د0قْت0ن0ا و0ن0كُونَ ع0لَي(ه0ا م4ن0 الشَّاه4د4ين0 

قَالَ اللNه1 إِنِّي  # السَّم0اِء ت0كُونُ لَن0ا ع4يداً ل4أَوَّل4ن0ا و0آخ4رِن0ا و0آي0ةً م4ن(ك0 و0ار(ز1قْن0ا و0أَن(ت0 خ0ي(ر1 الرَّازِق4ني0
  .)1(﴾م1ن0زِّلُه0ا ع0لَي(كُم( فَم0ن( ي0كْفُر( ب0ع(د1 م4ن(كُم( فَإِنِّي أُع0ذ.ب1ه1 ع0ذَاباً ال أُع0ذ.ب1ه1 أَح0داً م4ن0 الْع0الَم4ني0

يب طالب٬، ولكن رمحكم اهللا تسمحون هلم أم كلثوم هو حممد بن جعفر بن أزوج  :3ج س
نبياء مل تكن زوجة فرعون من ذراري األأ ٬،وما عالقة هذا باحلق والباطل ٬،ىل هذاإوكم ن جيرrأ

مل تكن زوجة نوح وزوجة لوط أ٬، )2( وهي اليت وصفها الرسول ا�ا من خرية نساء العاملني
  ؟ ن زوجها فالن فهل سريضون قولكم ويذرون خترصا�مإنكم قلتم أ٬، ولو )3(كافرتني 
حتجوا عليهم بقانون معرفة متام احلجة عليهم اإاخلالف وهل أن كنتم تريدون الظهور على إ
  .احلجة

  محد احلسنأ                                                                                  

                                                            
  .115 – 112: المائدة 1-
خير نساء الجنة مريم بنت (: أربع خطط ثم قال خط رسول اهللا : قال ،عن ابن عباس :روى الصدوق في الخصال -2

  .206ص: الخصال) عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون
 َفَلْم َفَخاَنَتاُهَما َصاِلَحْيِن ِعَباِدَنا ِمْن َعْبَدْيِن َتْحَت َآاَنَتا ُلوٍط َوِاْمَرَأَة ُنوٍح ِاْمَرَأَة َآَفُروا لِّلَِّذيَن َمَثًال اللَُّه َضَرَب﴿: قال تعالى -3

  .10: ﴾ التحريمالدَّاِخِليَن َمَع النَّاَر اْدُخَلا َوِقيَل َشْيئًا اللَِّه ِمَن َعْنُهَما ُيْغِنَيا
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* * *  
وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله األئمة واملهديني ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :220/ السؤال
  .كثرياً وسلم تسليماً

السالم عليك يا .. السالم عليك يا بن علي املرتضى .. السالم عليك يا بن النيب املصطفى 
السالم عليك يا بن األئمة املعصومني خلفاء اهللا يف أرضه وحججه على .. بن الصديقة الزهراء 

لكم الالزم  املتقدم عنكم مارق واملتأخر عنكم زاهق و ٬،مصابيح الدجى وأعالم التقى خلقه
  .الحق

من أراد اهللا بدأ  ..السالم عليك يا صراط اهللا املستقيم .. السالم عليك يا كهف اهللا احلصني 
  .اهللا وحده ال شريك له ال إله إالّ.. بك ومن وحده قبل منك 

عندك واعف عنا واعطف علينا مبجدك وحتنن علينا  سيدي أيها اجلواد الواسع تقبلنا خدماً
يدنا وموالنا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابني عنه حبقه آمني آمني اللهم انصر س ٬،برمحتك

  .آمني٬، و احلمد هللا وحده وحده وحده
ع0ن(ه1م  و0لَمَّا د0خ0لُواْ م4ن( ح0ي(ثُ أَم0ر0ه1م( أَب1وه1م مَّا كَانَ ي1غ(نِي﴿: يف سورة يوسف 8قال   1

 قَض0اه0ا و0إِنَّه1 لَذُو ع4لْمٍ ل.م0ا ع0لNم(ن0اه1 و0لَك4نَّ أَكْثَر0 ي0ع(قُوب0مِّن0 اللّه4 م4ن ش0ي(ٍء إِالN ح0اج0ةً ف4ي ن0فْسِ 
  .)1(﴾النَّاسِ الَ ي0ع(لَم1ونَ

  ؟ Xفنود سيدي وموالي لو تشرح لنا ما هي احلاجة اليت كانت يف نفس يعقوب 
صفني٬، فبشره أمري  يوم Xمسعنا عن قصة لشيخ مغريب كان يف جيش أمري املؤمنني    2

وقد عزم أحد اإلخوة هنا يف املغرب X. بطول العمر حىت يشهد ظهور القائم  Xاملؤمنني 
وقد عزمنا مرافقته إن شاء اهللا لعلنا جند هذا . امليمونة تبليغ شيوخ القبائل هنا باملغرب بدعوتكم

  .ويكون إن شاء اهللا فاحتة خري يف الدعوة هللا [ذا البلد الشيخ اجلليل
إشارة ملكان قد  أعطيتنا موالي أجزلت علينا العطاء يف قصة هذا الرجل اجلليل وهالّ فهالّ

  .جنده به ونعتذر منكم موالي لتطاولنا عليكم [ذا الطلب
  هل نزلت سورة التوبة بالبسملة أم ال ؟ وإذا كان اجلواب ال٬، ما علة نزوهلا بدو�ا ؟  3

                                                            
 .68: يوسف -1
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عنكم٬،  يف العبادات ويف الدعوة لكم والذود نشهد على أنفسنا بالتقصري والتهاون  4
والتوفيق لكي نكون ممن  فنسألكم سيدي وموالي ان تغفر لنا تقصرينا وأن تدعو لنا بالسداد

  .حيملون رسالتكم
نسألكم الدعاء سيدي وموالي لنا بالشهادة بني يديكم فهذا مبتغانا من هذه الدنيا   5
  .الزهيدة

  يوسف بن حممد يونس بن عيسى٬، :خادميك وعبديك
  املغرب  يوسف بن عيسى : املرسل                                                                              

ل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًاأل

  :2ق 3اجلواب موجود يف االضاءات ج :1ج س
  إضاءة

و0قَالَ ي0ا ب0نِيَّ ال ت0د(خ1لُوا م4ن( ب0ابٍ و0اح4دi و0اد(خ1لُوا م4ن( أَب(و0ابٍ م1ت0فَرِّقَةi و0م0ا أُغْنِي ع0ن(كُم( م4ن0 ﴿
Nلْت1 و0ع0لَي(ه4 فَلْي0ت0و0كNه4 ع0لَي(ه4 ت0و0كNا ل4لNه4 م4ن( ش0ي(ٍء إِن4 الْح1كْم1 إِلN1(﴾لِ الْم1ت0و0ك.لُونَالل(.  

خذ عليهم أولذا  ؛Xمن اهللا أن بنيامني سيفقد كما فقد يوسف  Xلقد علم يعقوب 
بل ويف  ٬،نه سيحاط [مأ٬، وكان يعلم )2(﴾إِلNا أَنْ ي1ح0اطَ بِكُم﴿عهداً أن يعيدوا بنيامني واستثىن 

أَب(و0ابٍ م1ت0فَرِّقَةi و0م0ا أُغْنِي ع0ن(كُم( م4ن0 اللNه4 م4ن(  ال ت0د(خ1لُوا م4ن( ب0ابٍ و0اح4دi و0اد(خ1لُوا م4ن(﴿ :هذه اآلية
أراد تفرقتهم لعل بنيامني  ﴾ش0ي(ٍء إِن4 الْح1كْم1 إِلNا ل4لNه4 ع0لَي(ه4 ت0و0كNلْت1 و0ع0لَي(ه4 فَلْي0ت0و0كNلِ الْم1ت0و0ك.لُونَ

  .ألنه يÁعرف بأخوته وهم عدد يلفت األنظار ؛ينجو ويعود إليه
مشيئة اهللا كائنة ومل يكن تعليم  ألنّ ؛ه لن ينفعهم [ذا كثرياًنrإيعقوب يعلم  هذا فإنّومع 

أمام !!! ٬، ولكن ماذا ينفع حذر يعقوب ؟﴾إِلNا ح0اج0ةً ف4ي ن0فْسِ ي0ع(قُوب0 قَض0اه0ا﴿ :يعقوب ألبنائه
ن( ش0ي(ٍء إِلNا ح0اج0ةً ف4ي ن0فْسِ م0ا كَانَ ي1غ(نِي ع0ن(ه1م( م4ن0 اللNه4 م4﴿ :تقدير وقضاء اهللا سبحانه وتعاىل

٬، ﴾ء و0م0ا أُغْنِي ع0ن(كُم( م4ن0 اللNه4 م4ن( ش0ي(﴿ :يعلم هذا أيضاً ٬X، ويعقوب )3(﴾ي0ع(قُوب0 قَض0اه0ا
 :مشيئة اهللا هي الكائنة نّإولكن أراد أن ال يهمل العمل باملمكن للحفاظ على بنيامني والنتيجة ف

  .﴾ل4لNه4 ع0لَي(ه4 ت0و0كNلْت1 و0ع0لَي(ه4 فَلْي0ت0و0كNلِ الْم1ت0و0ك.لُونَإِن4 الْح1كْم1 إِلNا ﴿

                                                            
  .67: يوسف 1-
  .68: يوسف 2-
  .68: يوسف3- 
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يعقوب ذو علم ومعرفة من اهللا سبحانه وتعاىل وقد عمل على قدر علمه  وبعد هذا كله فإنّ
  .)1(﴾و0إِنَّه1 لَذُو ع4لْمٍ ل4م0ا ع0لNم(ن0اه1 و0لَك4نَّ أَكْثَر0 النَّاسِ ال ي0ع(لَم1ونَ﴿ :ومعرفته

 ﴾أَخ0اه1 إِلَي(ه4 آو0ى﴿ :نهأالعليم فكانت النتيجة  Xولكن فوق يعقوب ذي العلم يوسف 
كَذَل4ك0 ك4د(ن0ا ل4ي1وس1ف0 م0ا كَانَ ل4ي0أْخ1ذَ أَخ0اه1 ف4ي ﴿ :ليعود إليه بنيامني Xومل ينفع تدبري يعقوب 

  .)2(﴾ن0ش0اُء و0فَو(ق0 كُل. ذ4ي ع4لْمٍ ع0ل4يمsد4ينِ الْم0ل4ك4 إِلNا أَنْ ي0ش0اَء اللNه1 ن0ر(فَع1 د0ر0ج0اتi م0ن( 
مور بيد اهللا سبحانه وتعاىل وقد جماري األ نّإواعلم  .ن يوفقكم لكل خريأأسأل اهللا  :2ج س

  .ىل ما يرضيه من اخلريإعقلها باالخالص فاخلصوا هللا توفقوا 
  ).بسم اهللا الواحد القهار: (بسملة سورة التوبة هي :3ج س

أسأل اهللا أن يوفقكم لكل خري وجينبكم كل شر ويرزقكم خري اخلري رضاه  :٬5، 4ج س 
وأن مين عليكم بأن جيعلكم ممن ينتصر به لدينه وأن  ٬،واجلنة وجينبكم شر الشر سخطه والنار

رض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، جيعلكم ممن يثبت [م كلمته الباقية وأن ميلئ بكم األ
وتعاىل أن جيعلكم من الشهداء على خلقه وأن خيتم لكم ويل أنا املذنب املقصر وأسأله سبحانه 

باخلري كله قتالً يف سبيله سبحانه وتعاىل نصرةً لدينه٬، وال تنسوين من دعائكم واغفروا يل تقصريي 
  .طهار املباركون املعروفون يف السماءحبقكم أيها األ

  محد احلسنأ                                                                              
* * *  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته :221/ السؤال
rإخويت األعزrام أمحد احلسن ة األنصار األخيار خدX،نود منكم إن شاء اهللا إيصال هذا  ٬

  .اإلستفسار للسيد عليه الصالة والسالم٬، ولكم منا جزيل الشكر
  خادمكم يوسف

 وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليما٬ً، بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .كثرياً

                                                            
  .68: يوسف 1-
  .76: يوسف 2-
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السالم عليك يا .. ضى السالم عليك يا بن علي املرت.. السالم عليك يا بن النيب املصطفى 
السالم عليك يا بن األئمة املعصومني خلفاء اهللا يف أرضه وحججه على .. بن الصديقة الزهراء 

  .خلقه مصابيح الدجى وأعالم التقى املتقدم عنكم مارق واملتأخر عنكم زاهق والالزم لكم الحق
من أراد اهللا بدأ .. تقيم السالم عليك يا صراط اهللا املس.. السالم عليك يا كهف اهللا احلصني 

  .ال إله إال اهللا وحده ال شريك له.. بك ومن وحده قبل منك 
عندك واعف عنا واعطف علينا مبجدك وحتنن علينا  سيدي أيها اجلواد الواسع تقبلنا خدماً

اللهم انصر سيدنا وموالنا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابني عنه حبقه آمني آمني .. برمحتك 
  .آمني

أن يكون  :وصي ورسول اإلمام املهدي يف التوراة واإلجنيل والقرآن ما يلي جاء يف كتاب
 فضل إالّأ ٬X، وطبعاً ال يكون اإلمام املهدي Xأفضل من نيب اهللا عيسى  Xاإلمام املهدي 

ÛهÛوحىت لو كنت . إذا كان له مقام النبوة٬، ويف هذه احلالة ال يوجد موضع لإلشكال الذي طرحت
  .أعتقد [ذا فإين سأطرح االحتمال الثاين وأجيب عليه

 فهمي القصري وأظن أين خمطأ يف فهمي٬، أعتقد سيدي وموالي أنك قصدت أنك ال فحسب
٬، وبالتايل ليس له X أفضل من عيسى Xدي امله تعتقد [ذا اإلعتقاد٬، أي أنك ال تعتقد أنّ

  .مقام النبوة
.. فأمتىن منكم موالي أن توضحوا لنا ولكافة األنصار ولكافة العامل إن شاء اهللا هذا األمر 

  .واحلمد هللا وحده وحده وحده
 يوسف: العبد الفقري إىل اهللا وإليكم املذنب املقصر يف نصرتكم

ل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًاأل

  .Xفضل من نيب اهللا عيسى أوهو  ٬،له مقام النبوة Xاالمام املهدي 
  محد احلسنأ                                                                              

* * *  
  

وصلى اهللا على حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، اهللا الرمحن الرحيم بسم :222/ السؤال
  .وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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 ٬،هليمسX rىل أيوب الطاهر إ) نه اهللالع(كيف وصل الشيطان ٬، السالم على بقية آل حممد
 وكيف كان املس؟ وما املغتسل البارد والشراب ؟

أخrص بطائفة معينة من طوائف املسلمني ؟ ) يس(سورة هل هناك صلة لآليات األول من 
و0كُلª ف4ي فَلَكi  ۚلَا الشَّم(س1 ي0نب0غ4ي لَه0ا أَن ت1د(رِك0 الْقَم0ر0 و0لَا اللNي(لُ س0ابِق1 النَّه0ار ﴿ :اآلية

  .)1(﴾ي0س(ب0ح1ونَ
 #إِنَّه1 ع0لَى ر0ج(ع4ه4 لَقَاد4رs ﴿ :يف سورة يس٬، اآليات) الصيحة(لقاء الضوء على آيات إرجو أ

و0الْأَر(ضِ ذَات4  # و0السَّم0اِء ذَات4 الرَّج(ع #فَم0ا لَه1 م4ن قُوَّةi و0لَا ن0اص4رٍ  #ي0و(م0 ت1ب(لَى السَّر0ائ4ر1 
  .)2(﴾الصَّد(عِ

  . Xالسيد االمام  ىلإبلغوا سالمي ٬، والسالم على بقية آل حممد
  السلماين الذري: املرسل

ل حممد آوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًاأل

ن ميس الروح فيسبب اضطرا[ا كاجلنون أوالشر ميكن  ٬،الشيطان هو الشر والظلمة :1ج س
من النوع  يوبأو هالكها٬، والذي مس أجسام فيسبب فسادها و ميس اجلسد واألأو الضالل٬، أ

عبادة  نّأبليس اللعني الذي اعترب يوب وتبيكت إلأالثاين وهو امتحان من اهللا سبحانه وتعاىل لعبده 
يوب مع هالك ماله أجل املصلحة واملنفعة ومع ذها[ا يذهب شكره٬، ولكن يوب وشكره ألأ

 بعد أن هلك ماله وولده وسقم جسده إالّ Xوولده ومرضه شكر اهللا فلم يكن قول أيوب 
٬، وكانت هذه الكلمات من )وعرياناً أعود شكراً لك يارب على عدلك ٬،عرياناً جئت هلذه الدنيا(

بارداً وشراباً فيه شفاء من كل داء يف هذه  ىل الكمال ومغتسالًإنسان أيوب نصراً يف مسرية اإل
  .الدنيا وحربة غرست يف قلب الشيطان وقربت زمن هالكه

  محد احلسنأ                                                                             
اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :223/ السؤال
  .وسلم تسليماً

  .Xمامي وسيدي وموالي أمحد احلسن إالسالم على .. السالم على بقية آل حممد 
                                                            

  .40: يس -1
  .12 – 8: يس 2-
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أن أكرمين  ىلإ أزهقت مخسني من عمري يف خالف آل حممد .. سيدي حبيب القلب 
 رث من قبل وودت أن استميحكم يفولقد شكوت لكم ثقيل اإل. ىل أهله بكمإ اهللا باالنتساب

  . املزيد٬، وسأختصر باذن اهللا حىت ال اثقل عليكم٬، وسالم اهللا عليكم
 وأعيش يف بيئة سنية صرفة٬،. خرى قريبةأوأهلي كندا ومعي شقيقي يف مدينة  استوطن

على أخي  عرضت. رتاد مسجدهم قبل أن يهديين ريب بكم أهل البيت سالم ريب عليكمأوكنت 
rأ. ٬، وهذا أمر آخرجياباًإه أمر الدعوة ومل يكن ردrصلّت زوجيت : فالشكوى داخل حرمي ا اليومم

كل . مناقشتها الدعوة ومل أجد مسعاًحاولت . هلا باالستخارة اليت مننتم [ا٬، ورأت رؤى مزعجة
أل�ا ال زالت غري مستعدة لتسمع والدليل  ؛حينها مل أفتح معها األمر عام٬، ومن هذا قبل حوايل

وال  ٬،الضرورة عالقتنا باردة والكالم عند. ة عامطوال مدr بداًأمل حتاول فتح املوضوع معي  أ�ا
طيق أال  و أعطف عليها حيناً. أجل الطفلتني شجار بيننا كأننا قنعنا كل بدينه٬، وأنّ االستمرار من

 ومن املخالفة آذا�م٬، وبنيت ذات. ين الوضع البارد أو املخالفةيستفزr خرى عندماأالنظر يف وجهها 
  .وكثري ٬،السبع ال حتسن الوضوء على خطى معلمتها

واهللا كابوس  نهأوقد أخلصت يل على الدوام وصربت معي حتملت كابوسي٬، و ٬،بنة خاليتإ
لكم أفأس. اهللا وشقيقي األصغر فيق منه ببطئ شديد٬، وأمتىن أن يهديهاأن هوله وأن تبيrأبدأت 

ىل الناس كافة رمحة إن أرسلتم أغافلون٬، وا�ا لرمحكم٬، و الدعاء هلما٬، ولرحم ما أنذر آباوهم فهم
  موالى ماذا أفعل ؟ .سالم اهللا كمللعاملني٬، علي

 .والسالم على بقية آل حممد٬، والسالم على حجة اهللا بقية اهللا ورمحة اهللا وبركاته
  السلماين الذري: املرسل

ل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًاأل

 ٬،خالٍ من الشكوى لغري اهللا مجيالً فأصرب صربا٬ً، )1(ميان كالرأس من اجلسد اإلالصرب من 
rخرة والدنيامرك خلري اآلأن يهدي من يشاء ويسهل أليه سبحانه إع وتضر.  
ن إنقاذهم من نار الدنيا فال �ب إلأهلك وهذا واجبك جتاههم أنك مكلف [داية أعلم او

ن ال تترك أعليك  ؟خرة هذا وعذا[ا ينقطع والشفاء من أملها ممكن فكيف بنار اآل ٬،وقعوا فيها

                                                            
الصبر من اإليمان (: ، قالX، فقد روى الكليني بسنده عن اإلمام الصادق لما روي عن آل محمد  Xيشير  -1

  .87ص 2ج: الكافي) بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، آذلك إذا ذهب الصبر ذهب اإليمان
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هل احلق أىل عدوك وعدو إوسلكته٬، انظر  ىل احلق إالّإخرة وهدايتهم النقاذهم من نار اآل سبيالً
م4ن( خ0لْف4هِم( و0ع0ن( ثُمَّ لَآت4ي0نَّه1م( م4ن( ب0ي(نِ أَي(د4يهِم( و0﴿: ماذا يقول )لعنه اهللا(بليس إالشيطان الرجيم 

نه ال يكتفي بطريق أىل إ٬، هل تلتفت )1(﴾أَي(م0انِهِم( و0ع0ن( ش0م0ائ4ل4هِم( و0ال ت0جِد1 أَكْثَر0ه1م( ش0اك4رِين0
بل  ٬،يديهم ال يتركهم ويرحلأفإذا مل ينفع عندما يأتيهم من بني  ٬،وجهة واحدة الضالل الناس

ذا مل تنفع إو ٬،ميا�مإذا مل تنفع يأتيهم عن إو ٬،خلفهمخر وجهة آخرى هي من آيأتيهم من طريق 
ضالل الناس نه مستقتل ومستميت إلإيأتيهم عن مشائلهم٬، فرببك التفت هذا هو عدونا وعدوكم 

هل احلق أفال نكون حنن أ ٬،وجهراً سراً و�اراً ضالهلم ليالًعن اهلدى ويعمل بكل طريق وجهة إل
ن نستقتل ونستميت هلداية الناس وانقاذهم من أمر يف [ذا األ حقأىل احلق إومن نريد هداية الناس 

  .جهنم اليت نراها بوضوح مستقرة يف �اية طريق الضالل الذي يسريون فيه
 الّإهلداية الناس  وال نترك طريقاً وال منلّ ن ال نكلّأفلنتخذ القرار الصحيح وهو  ٬،ذنإ

نا أوأسأل اهللا لك التوفيق والتسديد وال تنسين  وجئناهم منها٬، الّإو جهة هلداية الناس أ ٬،وسلكناه
  .املذنب املقصر يف حقكم من دعائك

  محد احلسنأ                                                                             
* * *  

ل حممد األئمة واملهديني آاللهم صل على حممد و٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :224/ السؤال
  .وسلم تسليماً

من يكرر  نّإلقد مسعت  ؟مساء اهللا تعاىل أحد أما هي خواص اسم الباطن وهو : السؤال هو
م جن أاسم يا باطن بعدد معني يعلم ما يف ضمائر الناس٬، فهل املوكلني [ذا االسم هم مالئكة 

تكرار االسم بعدد ل خيدم من الزم ن كان هنالك موكàإاالسم  صاحلني ؟ وما هو اسم املوكل [ذا
  .ربعني يومأملدة  62  معني ؟ وقيل بعدد

  املنتصر باليماين  خادمك عزام العبيدي : املرسل

ل حممد آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .غري رضا اهللاينبغي أن ال يطلب املؤمن بذكر اهللا سبحانه 

                                                            
  .17: األعراف 1-
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rأل�ا فطرته اليت فُطر عليها٬، أي إنّ ؛ثر على اإلنسانأا أمساء اهللا سبحانه وتعاىل فلها وأم 
  .اإلنسان هو أوىل خملوق بأمساء اهللا سبحانه وتعاىل٬، وجتلي أمساء اهللا األعظم يف اخللق هو إنسان

من يذكر هذا االسم بعدد معني فإنه يعلم ما يف ضمائر الناس فحاشا اهللا سبحانه  نّإا مrأ
وإذا كنت تريد أن تبعث . وتعاىل من أن يهتك خلقه ويفضحهم وهو الستار الذي يرجو توبتهم

على كل حال دون أن  نعم اهللا عليهم من األنبياء واألوصياء والشهداء فاذكر اهللا خملصاًأمن الذين 
  .أو دنيوياً أخروياً أو ثواباً جراًأترجو  تطلب أو

وإن كنت تريد معرفة بعض احلقائق لتحث اخلطى إليه سبحانه وتعاىل فاقرأ سورة النور 
rوبعد إكماهلا اقرأ  ٬،مثل األكل أو الشرب أو النوملضرورة  ة مكررة دون أن تتوقف إالّسبعني مر
قل٬، مث اقرأ قوله أة خالل ثالثة أيام أو عشرة اآلالف مرr )1(﴾ن0بَّأَنِي0 الْع0ل4يم1 الْخ0بِري1﴿: قوله تعاىل

  .ة خالل ثالثة أيام أو أقلعشرة اآلالف مرr أيضاً )2(﴾اد(خ1لُوه0ا بِس0المٍ آم4نِني0﴿: تعاىل

  أمحد احلسن                                                                             
* * *  

  .اللهم صل على حممد وآله األئمة واملهديني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :225/ السؤال
السالم عليك يا سيدي وموالي ووالدي أمحد صلوات ريب عليك وعلى آبائك األئمة 

  .وأبنائك املهديني
 ه1م فَإِذَا ت0ذَكNر1واْ الشَّي(طَان4 مِّن0 طَائ4فs م0سَّه1م( إِذَا اتَّقَواْ الNذ4ين0 إِنN﴿ :موالي ما تفسري اآليتني

  .)3(﴾ي1قْص4ر1ونَ الَ ثُمَّ الْغ0يِّ ف4ي ي0م1دُّون0ه1م( و0إِخ(و0ان1ه1م( # مُّب(ص4ر1ونَ
  املغرب  أم زينب : املرسل

وصلى اهللا على حممد وآله األئمة  ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
 .واملهديني وسلم تسليماً

و0إِمَّا ي0رتَغَنَّك0 م4ن0 الشَّي(طَان4  #خ1ذ4 الْع0فْو0 و0أْم1ر( بِالْع1ر(ف4 و0أَع(رِض( ع0نِ الْج0اه4ل4ني0 ﴿: قال تعاىل
 sع0ل4يم sـَر1واْ  #ن0ز(غٌ فَاس(ت0ع4ذْ بِاللّه4 إِنَّه1 س0م4يع إِنN الNذ4ين0 اتَّقَواْ إِذَا م0سَّه1م( طَائ4فs مِّن0 الشَّي(طَان4 ت0ذَكّ

ـر1ونَ  ـم مُّب(ص4   .)1(﴾و0إِخ(و0ان1ه1م( ي0م1دُّون0ه1م( ف4ي الْغ0يِّ ثُمَّ الَ ي1قْص4ر1ونَ #فَإِذَا ه1
                                                            

  .3 :التحريم -1
  .46: الحجر -2

  .202 – 201: األعراف3- 
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أل�م ال  ؛باإلعراض عن اجلاهلني وعدم جمادلتهم اهللا سبحانه وتعاىل يأمر الرسول 
يغوو�م ويدفعو�م ) خوا�مإ(يستهدفون احلق بل هم يتمادون جبهلهم عند مناقشتهم والشياطني 

rخوان جتمعهما الظلمةإفاجلهل والشيطان  ٬،م أكثر فأكثر إىل عمق هذه املواجهة اخلاسرةإىل التقد.  
إِنN الNذ4ين0  #ذْ بِاللNه4 إِنَّه1 س0م4يعs ع0ل4يمs و0إِمَّا ي0ن(ز0غَنَّك0 م4ن0 الشَّي(طَان4 ن0ز(غٌ فَاس(ت0ع4﴿: وقال تعاىل

  .)2(﴾اتَّقَو(ا إِذَا م0سَّه1م( طَائ4فs م4ن0 الشَّي(طَان4 ت0ذَكNر1وا فَإِذَا ه1م( م1ب(ص4ر1ونَ
املؤمن نور ومن النور٬، والشيطان ظلمة ومن الظلمة٬، فاملؤمن إذا مسته الظلمة وشوشت 

rم4ن0  .............. و0إِمَّا ي0ن(ز0غَنَّك0 م4ن0 الشَّي(طَان4 ن0ز(غٌ﴿ :رت بصريتهمرءاته وكد sإِذَا م0سَّه1م( طَائ4ف
التجأ إىل النور سبحانه وتعاىل وذكره واستعاذ بنوره من الظلمة اليت مسته فيحتويه  ﴾الشَّي(طَان4

 ذْ بِاللNه4 إِنَّه1 س0م4يعs ع0ل4يمsفَاس(ت0ع4 .........﴿ ٬،النور وتنجلي عنه الظلمة اليت مسته وتعود إليه بصريته
طور من أطوار  ٬، وما دخولنا إىل هذه احلياة الدنيا إالّ﴾ت0ذَكNر1وا فَإِذَا ه1م( م1ب(ص4ر1ونَ ...........

الNذ4ين0 ﴿فاملتقون يتذكرون ويعودون إىل مبدئهم النور الذي جاءوا منه  ٬،مس الظلمة والشيطان لنا
 .)3(﴾قُلُوب1ه1م( بِذ4كْرِ اللNه4 أَال بِذ4كْرِ اللNه4 ت0طْم0ئ4نُّ الْقُلُوب1آم0ن1وا و0ت0طْم0ئ4نُّ 

  محد احلسنأ                                                                             
* * * 

  .ل حممدآاللهم صل على حممد و.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  :226/ السؤال
السرور  محد احلسن ببالغأتلقيت جوابكم على األسئلة اليت أرسلتها إىل السيد  ٬،الكرميسيدي 

الظهور الشريف وقلوبنا ترنو إىل  واللهفة وممنت لعطفكم علينا باإلجابة ويعلم اهللا إننا متلهفون إىل
  .أئمة آل حممد

أن  ال أريد [ا إالّمحد اليماين هو من أجاب على أسئليت اليت أإن كان السيد  ٬،سيدي الكرمي
إن كان اجلواب من  د٬،ل حممآمؤمنني موالني فطروا على حب حممد و ةيطمئن قليب وقلوب أخو

ن فهمنا فهو كشف إحد األسئلة ولو كان اجلواب باإلشارة فأمياين آل حممد فلم أتوقع أن يسقط 
فأرجو سيدي الكرمي أن تتلطفو  ٬،عن ذنوبنا الكثرية ن مل نفهم فنسأل اهللا اهلداية واملغفرةإمن اهللا و

  .مذنب مثقل بالذنوب لعبد حقري  باجلواب ولو إشارة

                                                                                                                                                                                         
  .202 – 199: عرافاأل1- 
  .201 – 200: األعراف 2-

  .28: الرعد3- 
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قبل املغيب  كان جوابكم الكرمي إن مت الصيام إىل متام الليل ولو رأينا اهلالل ٬،سيدي الكرمي
  .فهل نفهم منها سيدي أ�ا إشارة لشيء كما فهمناه منكم٬، وحنن بإذن اهللا فاعلون

أئمتنا  ل ما نطلبه ويعلم اهللا أننا نريد احلق وحنن حبسب ما عرفناه عنسيدي نرجو أن تتقب
عرف من حضرتكم عن أي شيء خيصين يكون أأ�م يعلمون الغيب فهل يل أن  األطهار 
  .يل واضحاً

 Xن نعرف من كان باب علم اإلمام احلسن العسكري أنرجو عطفكم علينا ب وأخرياً
واحلمد هللا رب العاملني . اإلجابة عليه السؤال مل يتم وهو ما أحملت إليه أنّ Xواإلمام املهدي 

 .حممد من األئمة واملهديني لآونسئل اهللا أن يوفقنا إىل صراطه املستقيم حبق حممد و
  Hadi: املرسل

ل حممد آن اهللا جعل حججاً بني الناس وإكثر من موضع يف الكتب أقد بينت يف  :الجواب
٬، وكون املقداد حواري الرسول حممد بواب احلجج أو)1(وهم القرى الظاهرة يف القرآن 

على  Xن يكون املقداد حجة لعلي أومن القرى الظاهرة ال مينع  وحجة للرسول حممد 
  .مر بالنسبة لسلمانالناس٬، وكذا األ

ن يكون أال مينع  ل حممد آمام من إمة هو من القرى الظاهرة مع كون فرد من األ :يأ
مة هو من القرى الظاهرة فراد األأحد أمام الذي خيلفه٬، وكذا كون من القرى الظاهرة مع اإل يضاًأ

ن خيلفه آخر عند أميكن  يضاًأو .فضلهمأنعم هناك  ٬،ه الوحيدنrأال يعين  ل حممد آمام من إمع 
  .موته

ري وحممد املهدي صلوات ول كمثال كان من القرى الظاهرة مع احلسن العسكوالسفري األ
  .اهللا عليهما

ك يف الباب الذي ابتليت به اليوم وستÁسأل عنه ن جتعل جهدك ومهّأنصيحيت لك  خرياًأو
  .غداً

  .)2() الركن اليماين باب من أبواب اجلنة مل يغلقه اهللا منذ فتحه: (Xقال الصادق 

                                                            
حدثنا عبد اهللا بن جعفر : قاال )رضي اهللا عنهما(حدثنا أبي، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد : روى الصدوق،قال -1

إّن أهل بيتي يؤذونني ويقرعونني : Xآتبت إلى صاحب الزمان : قال ،حدثني محمد بن صالح الهمداني: قال ،الحميري
 :8أما تقرؤون ما قال  ،ويحكم: (قوامنا وخّدامنا شرار خلق اهللا، فكتب: أنهم قالوا بالحديث الذي روي عن آبائك 

 )ونحن واهللا القرى التي بارك اهللا فيها وأنتم القرى الظاهرة، "َظاِهَرًة ُقًرى ِفيَها َباَرْآَنا الَِّتي اْلُقَرى َوَبْيَن َبْيَنُهْم َوَجَعْلَنا"
  .483ص: آمال الدين وتمام النعمة

  .409ص 4ج: الكافي -2



  

 29.................... ...........................اجلزء الثالث / اجلواب املنري عرب األثري 

 
 

منه اجلنة ٬، وفيه ´ر من اجلنة تلقى فيه  ندخلالركن اليماين بابنا الذي : (Xوقال 
  .)1() أعمال العباد

  أمحد احلسن                                                                               
* * *  

عندي سؤال ٬، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :227/ السؤال
  .رواحنا له الفداءأمحد احلسن أن يكون اجلواب من السيد أمتىن أو

سبحانه  ىل اهللاإهذه العريضة توسل  ٬،Xىل االمام احلجة بن احلسن إتوجد عريضة  :س
يف النهر  رمىوتÁ ربعةحد السفراء األأل ويوكّ تكتب وتكتب احلاجة اليت تراد مام احلجةوتعاىل باإل

 وأهل هذا صحيح  ٬،غيبة النعمايننوار ويف يف كتاب حبار األ قرئتها هذه العريضة ٬،و البئرأاجلاري 
وحصلوا على  سكنها كثري من الناس جربوا هذه العريضةأ؟ وكثري من الناس يف املنطقة اليت  ال
  و ال ؟أجابة السريعة٬، هل هذا صحيح اإل

  .ووفقكم اهللا يف كل خري مع الشكر اجلزيل متىن الرد على هذا السؤالأ
  كندا  م نور أ: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآله  ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

 .اهللا يعلم ما يف القلب قبل أن خيرج على اللسان فإنّ ٬،الدعاء يكفي وال داعي للكتابة
  أمحد احلسن                                                                               

* * *  
والصالة والسالم على سيدنا حممد وآل الطاهرين  ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم :228/ السؤال

 .ًاألئمة واملهديني وسلم تسليما
  .العترة الصاحلة٬، إىل سليل إىل بقية نور اهللا يف أرضه ...وبعد 

أن ال تثقلك قراءة والرد على رساليت  سيدي وموالي فداك أيب وأمي٬، أمتىن من العلي القدير
 توصيين أود منكم سيدي أن. اخلضوع والتسليم ألمرك هذه٬، فأنت أوىل مين بنفسي وال أملك إالّ

                                                            
  .208ص 2ج: من ال يحضره الفقيه -1
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rت أعلم مبا هو أصلح ا حبالنا وأنأنا وأمي وإخواي يف اإلميان اللذان يسكنان معي فأنت أدرى من
 .لنا يف أمرنا

والسالم عليكم ٬، على حممد وآل حممد الطاهرين األئمة واملهديني وسلم تسليماً وصل اللهم
 .ورمحة اهللا وبركاته

  املغرب  يوسف بن حممد: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآله  ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

قلت إنك تسكن مع والدتك وهذه نعمة أنعم اهللا [ا عليك فأوصيك أن ترب والدتك وأن 
تطلب رضاها فيما يرضي اهللا سبحانه٬، وأوصيك وأوصي من تصله كلمايت مبحاربة النفس فإ�ا 

وليكن جهدك يف عمل يرضي ربك سبحانه  ٬،أعدى أعداء اإلنسان٬، حارب نفسك وانصر ربك
  .بإرادته سبحانه نه ال يضرك سخط اخللق مع رضاه وال ينفعك أهل األرض ولو اجتمعوا إالّإف

  أمحد احلسن                                                                              
* * *  

حيث إنه رأى كوكباً فكأن  Xصار لدي ربط بني األذان ورؤيا إبراهيم  :229/ السؤال
 :واعترافه هو ٬،وقمراً) املهدي واملهديني من ولده حجج اهللا أشهد أنّ( :اعترافه بربوبيته له هو

) رسول اهللا حممداً شهد أنّأ( :واعترافه هو ٬،ومشساً) واألئمة من ولده حجج اهللا علياً شهد أنّأ(
٬، وهذه هي مراتب املعرفة احلق كما )اهللا شهد أن ال إله إالّأ( :ووصوله إىل مقام التوحيد هو

  .فهمت٬، ولكل مرتبة عشر درجات
فهل هذا الفهم صحيح ؟ وهذا الربط صحيح ونافع ؟؟؟ أ تزيدين موالي حفظك اهللا سبحانه 

  ورعاك ومكنك ؟ 
  استاذ زكي: املرسل

له آوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، الرمحن الرحيمبسم اهللا  :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ا عالقة الشهادات الثالث يف مrأفنعم٬، و Xالشهادات الثالث مرتبطة برؤيا إبراهيم  نّأا مrأ
أي ( باملعرفة والتوحيد فهي الثالث اليت يف احلج Xاآلذان واملشاهدات الثالث إلبراهيم 

فَص4ي0ام1 ثَالثَة4 أَيَّامٍ ف4ي الْح0جِّ و0س0ب(ع0ةi إِذَا ر0ج0ع(ت1م( ت4لْك0 ع0ش0ر0ةٌ كَام4لَةٌ ذَل4ك0 ل4م0ن( لَم( ي0كُن( ﴿ ٬،)الوالية
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الثالثة هي سرادق العرش األعظم والعرش األعظم  إنّ :٬، أي)1(﴾أَه(لُه1 ح0اض4رِي الْم0س(جِد4 الْح0ر0امِ
وأيضاً لكل منهم مقامه ٬، كلهم حممد  فهم  ٬،وهذه الثالثة كلها حممد . والكرسي
احلجاب بني اخلالق وخلقه ولواله مل  هو سرادق العرش األعظم فهو  فمحمد  ٬،ودوره

٬، واألئمة هم العرش األعظم )2(﴾ي0س(طُر1ونَنْ و0الْقَلَمِ و0م0ا ﴿: يف قوله تعاىل) ن(تفاض املعرفة فهو 
واملهديون هم  ٬،﴾نْ و0الْقَلَمِ و0م0ا ي0س(طُر1ونَ﴿: يف قوله تعاىل) القلم(فمنهم تفاض املعرفة فهم 

٬، ﴾نْ و0الْقَلَمِ و0م0ا ي0س(طُر1ونَ﴿: الكرسي فبهم تتحقق املعرفة فهم الذين يسطرون يف قوله تعاىل
و0س4ع0 كُر(س4يُّه1 السَّم0او0ات4 و0الْأَر(ض0 و0ال ي0ؤ1ود1ه1 ح4فْظُه1م0ا ﴿: ال تعاىلفاملهديون ميثلون القدرة٬، ق

وهلذا  ؛٬، فالكرسي ميثل القدرة واهليمنة على السماوات السبع واألرض)3(﴾و0ه1و0 الْع0ل4يُّ الْع0ظ4يم1
أل�ا متعلقة مبن ميثلون القدرة وستتحقق [م  ؛شيعت هذه اآلية عند نزوهلا مالئكة السبع الشداد

  .نزوهلا أيضاً يعين قرب حتقق القدرة واحلاكمية اإلهلية والعشرين٬، وألنّ ةاملعرفة حبروفها السبع
  أمحد احلسن                                                                             

* * *  
 ه1و0 قُلْ﴿ بسم اهللا الرمحن الرحيم :سورة اإلخالص هكذا هل جيوز قراءة :230/ السؤال

 لNه1 ي0كُن و0لَم( # ي1ولَد( و0لَم( ي0ل4د( لَم( # الصَّم0د1 اللNه1 # أَح0دs اللNه1     مث إكمال القراءة) وقف( 
 ؟ ﴾أَح0دs كُفُواً

يقرب من صليت خلف السيد ما : ألن أحد األخوة األنصار اعترض على هذه القراءة قائالً
فداخلين اخلوف من . بل يقرأها بالوصل) اهللا أحد) (قل هو(سنتني ما كان يقرأ بالفصل بني 

 هل جيوز القراءة بالفصل ؟؟: القراءة اليت قرأت [ا فأحببت أن أستبني أوال٬ً، وثانياً
  استاذ زكي: املرسل

على حممد واله األئمة واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

إذا مل تقصد بالفصل قطع الكالم وبداية كالم جديد جيوز٬، فالبد أن تلتفت إىل أن اهللا احد 
ـ    ).هو(وصف ل

                                                            
  .196: البقرة -1
  .1: القلم -2
  .255: البقرة -3
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  أمحد احلسن                                                                             
* * *  

احلمد هللا الذي منع ( :يف إحدى خطبه Xما بيان قول أمري املؤمنني  :231/ السؤال
وحجب العقول أن تتخيل ذاته المتناعها من الشبه  ..وجوده  األوهام أن تنال إالّ

  ؟ )1()والتشاكل
  استاذ زكي: املرسل

له آوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .ًواملهديني وسلم تسليما األئمة
املعرفة تتحقق لإلنسان عندما  إنّ :سبحانه يف العجز عن معرفته سبحانه٬، أي) هو(معرفته  نّإ

وهذا يتحقق عندما يسلك اإلنسان الطريق إىل اهللا  ٬،ه عاجز عن معرفته سبحانه وتعاىلنrأيعرف 
  .سبحانه وتعاىل حىت يصل إىل معرفة عجزه عن املعرفة

العجز أعظم  نّأ٬، ففي مقام احلقيقة أكيد )اهللا(والذات ) هو(يف مقامي احلقيقة  وهذا العجز
سبحانه ) هو(فإدراكه  ٬،ه موجود وحىت هذا الوجود ممتنع عن النيل و اإلدراكنrأ فال معرفة إالّ
نه موجود هي معرفة أفحىت معرفة ) اهللا(الذات اإلهلية  :أي ٬،)2( وكذا إدراك أثره ٬،وتعاىل ممتنع

  .أثره وجتلي جتليه سبحانه وتعاىلثر أأل�ا حىت ال تستند إىل أثره بل إىل  ؛ناقصة وغري مكتملة
 ممكن حيث إنّ )3( إدراك األثر نّأل ؛فإدراك الوجود هنا ممكن) اهللا(وما خيص الذات اإلهلية 

لذات أو ولكن العجز هنا يكون عن إدراك ا ٬،ثر الذات خملوق حييط بوجوده وحقيقته؛ أل�ا نفسهأ
أو كو�ا  ٬،)الرمحن الرحيم(أو كو�ا الرمحة املطلقة  ٬،)اهللا(تصور حقيقتها كو�ا الكمال املطلق 

فاملعرفة املتحققة باألثر مهما كانت تبقى ناقصة  ٬،........أو كو�ا القهر املطلق  ٬،القدرة املطلقة
معرفتك تبقى معرفة يف  نّإفمهما عرفت الرمحة ف ٬،عن أن تكون هي احلقيقة ومتام معرفة الذات

فال متثل واقع الرمحة يف الالهوت٬، إذن تكون املعرفة  ٬،ال يف الالهوت  ألنك يف اخللق    اخللق 
  .هنا هي يف العجز عن املعرفة التامة

                                                            
  .172ص 1ج :، مصباح البالغة18ص 8ج :الكافي -1
  .األثر هنا ليس بمعنى ماصدر عنه، بل هو ما أظهره سبحانه لخلقه ليعرفوه سبحانه وتعالى -2
  .األثر هنا بمعنى الصادر عن اهللا سبحانه أو المخلوق الذي خلقه اهللا سبحانه -3
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  أمحد احلسن                                                                           
* * *  

اللهم صل على سيدنا حممد وآله الطيبني ٬، اهللا الرمحن الرحيمبسم  :232/ السؤال
  .الطاهرين األئمة واملهديني وسلم تسليماً

السالم ٬، السالم عليك يا نيب اهللا ٬،دي وموالي يا رسول اإلمام املهديالسالم عليك يا سي
السالم  ٬،السالم عليك يا من لواله ساخت األرض بعمارها ٬،عليك يا من يرزق الناس بفضله

٬، السالم عليك يا بن النيب املصطفى وبن علي املرتضى وبن فاطمة الزهراء ٬،عليك يا فادي عيسى
إين أستغفر اهللا وأتوب إليه من عظيم جرمي وذنيب الذي سود عندك وجهي يا موالي ومالك 

  .يل فاغفر ٬،وأي ذنب أعظم من تقصريي يف حقك ٬،رقي
: معناه ا وكنت ختاطبين فيها يا موالي وقلت يل ماأراين اهللا رؤي ٬،يا يوسف آل حممد سيدي

  .ختلصي من األنانية ٬،مننا عليك بنعم وأريناك رؤى كما أرينا املؤمنني
 وموالي أعلم أن ليس على وجه األرض من هو أشد جرأة على سيده مين وال أكثر سيدي

أن تعفو عين وأدعوه تعاىل  لكين أرجو اهللا دائماً ٬،أين ال أستحق أن أكلمك سيديمعصية مين و
  .وأن جيعلين من خلص أتباعك ومن خدامك املطيعني ٬،سليماً أن يرزقين قلباً

  وك سيدي كيف أختلص من األنانية ؟أرج
موالي يا موالي أنت  ٬،أتوسل إليك موالي أعف عن أمتك وجتاوز عنها فال موىل هلا سواك

  .احلمد هللا وحده وحده وحدهو ٬،املوىل املوىل وأنا العبد وهل يرحم العبد إالّ
  YA MAHDI : املرسل

له آوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :جوابال
  .ًاألئمة واملهديني وسلم تسليما

ربه قبل كل شيء ومع كل شيء  اإلنسان يتخلص من األنا عندما ال يرى نفسه وال يرى إالّ
ىل الشيطان والشر املستبطن فينا ولنعمل كل ما يف وسعنا لقتله إفلنلتفت  ودائماً. وبعد كل شيء

هذه النفس اليت تقف بصالفة ودون حياء لتثبت أ�ا موجودة يف ٬، )1(فأعدى أعدائنا هي أنفسنا 

                                                            
، بحار 118ص 4ج: عوالي اللئالي) أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك: (إلى قول جّده رسول اهللا  Xيشير  -1
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 محد احلسنأ                                                                            
* * *  

ل حممد األئمة واملهديني آحممد ووصلى اهللا على ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :234/ السؤال
  .وسلم تسليماً

نصار٬، وجاءت جواباً على استفهام وطلب من األخ محد احلسن لألأفيما يلي نصيحة السيد 
ـ 1430 /صفر16 /األربعاء: العزيز الغايل عالء٬، وكانت بتاريخ   .ق .ه

وكما ينبغي لكرم واحلمد هللا رب العاملني كما هو أهله ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
rوصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني اهلداة األطهار وسلم تسليما٬ً، جالله وجهه وعز.  

اهللا وحده ال شريك له إهلاً واحداً أحداً فرداً صمداً مل يتخذ صاحبة وال  له إالّإاشهد أن ال 
  .ىل العاملنيإ بن عبد اهللا عبده ورسوله سيدي وموالي حممداً واشهد أنّ ٬،ولداً
ن جعلين أهو سبحانه وتعاىل  ن تفضل عليr بفضله الذي ال يعلمه إالّأمحده سبحانه وتعاىل أ
 واحلق ال أجد نفسي إالّ ٬،ن جعلين من الساجدين وكتبين مع الذاكرينأم عليr بوتكرr ٬،عبداً له

وواهللا  ٬،زي بالكثريولكنه الكرمي الذي جيا ٬،ستحق هذا الكرم الذي أفاضه علي سبحانهأغافالً ال 
ه جازاين بالكثري على القليل الذي قدمته٬، مث كانت نrإال أجد نفسي قد قدمت القليل ألقول 

ن حشرين بني ساديت آل حممد األئمة واملهديني عليهم صلوات ريب فكتبين أمشيئته سبحانه وتعاىل 
 أمره سبحانه الذي فوجدتين بني ٬،منهم وحشر وجهي األسود بني وجوههم املشرقة بنوره سبحانه

ن ميتحن اخللق حبجر إسوLدَّ من أأجلمين وبني معرفيت بنفسي اليت أقلقتين وكان ما أراد سبحانه 
  .الذنوب٬، ال يضر وال ينفع

والذي ال يقدر على  ٬،محد احلسن العبد الذي ميوتأال تكونوا أنصار ( :فما قلته لكم
ال تشغلكم  :أي ٬،)يءبل كونوا أنصار احلي الذي ال ميوت والذي يقدر على كل ش يء٬،ش

فلتكن قلوبكم متعلقة به سبحانه وتعاىل ال بعبد من عباده وإن  ٬،القبلة عن احلقيقة اليت تقصدون
ولتكن تضحياتكم  ٬،اهللا أمركم [ذا نّأل ؛كان هذا العبد هو خليفة اهللا يف أرضه فأطيعوا خليفة اهللا

 ٬،ون هذا اإلنسان الذي جعله اهللا خليفته يف أرضهال ألنكم حتبr ٬،اهللا أمركم [ذا ألنّ ؛مع خليفة اهللا
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و0م0ا ي1ؤ(م4ن1 ﴿ :فهذا من الشرك الذي مينع اإلنسان املؤمن الصاحل من االرتقاء يف طرق السماوات
  .)1(﴾أَكْثَر1ه1م( بِاللّه4 إِالN و0ه1م مُّش(رِكُونَ

اً ترق قلو[م لذكرنا وتسيل اً وحبrاهللا قد جعل لنا يف قلوب الذين آمنوا ودr نّإواعلموا 
وأنتم ممتحنون [ذا أيضاً فال يشغلكم هذا عن اهللا٬، ال تكونوا كمن شغلته  ٬،دموعهم شوقاً إلينا

خلفاء  نّإفأعلموا يرمحكم اهللا  ٬،ىل الصورةإاملرآة عن الصورة اليت فيها وإمنا هي وجدت لتوصلك 
فغايتكم اهللا وغرضكم معرفته  ٬،عرف اهللاأدلة يعرفهم من عرفهم و[م يÁ اهللا يف أرضه ما هم إالّ

عن هدفكم الذي  )سالم اهللا عليهم أمجعني(سبحانه وتعاىل فإياكم مث إياكم أن تنشغلوا باألدلة 
  .أشاروا ويشريون إليه

فهي قبلة  ٬،واالنشغال عن القبلةإياكم : (واختصر كالمي بكلمتني ضعوها يف أعناقكم
  ).٬، وإياكم واالنشغال بالقبلة فهي قبلة ي1راد ما بعدهامن خالهلاه مرمت بالتوج¹أُ

حذركم أن تنشغلوا أو ٬،ىل اهللاإحذركم أن �ملوا شيئاً من خليفة اهللا يف أرضه فهو قبلتكم أ
  .اهللاىل إقبلة  خبليفة اهللا عن ذكر اهللا سبحانه فخليفة اهللا ما هو إالّ

ن شاء إنتم أف ٬،صالح ذات بينكم وكونوا رمحاء باملؤمنني يرمحكم اهللاإمث ليكن شغلكم يف 
وهو  اهللا سبحانه وتعاىل وليس فيكم من يعتقد أنّ ٬،هللا سبحانه شريك اهللا ليس فيكم من يعتقد أنّ

بنوره  بل هي قائمة ٬،نور ال ظلمة فيه حيل يف عامل من عوامل اخللق وهي ظلمة خمتلطة بالنور
من خلقه   خلص له أاهللا خياطب من  كم تعلمون أنّنrإسبحانه وتعاىل اهللا علواً كبريا٬ً، كما أظن 

أنا أقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك تقول  ٬،أنا حي ال أموت وقد جعلتك حياً ال متوت  
  .)2( للشيء كن فيكون

٬، فهؤالء )3(﴾الْم0و(ت0ةَ الْأُولَى و0و0قَاه1م( ع0ذَاب0 الْج0ح4يمِلَا ي0ذُوقُونَ ف4يه0ا الْم0و(ت0 إِلNا ﴿: قال تعاىل
و0ن1ف4خ0 ف4ي الصُّورِ ﴿: وقال تعاىل ٬،خروجهم من هذه الدنيا ال ميوتون وال يعرفون من املوت إالّ

أُخ(ر0ى فَإِذَا ه1م ق4ي0امs فَص0ع4ق0 م0ن ف4ي السَّم0او0ات4 و0م0ن ف4ي الْأَر(ضِ إِلNا م0ن ش0اء اللNه1 ثُمَّ ن1ف4خ0 ف4يه4 
وقال  ٬،سرافيل بالصورإ٬، وهؤالء ال ميوتون بل وال يتفاجئون ويصعقون عند نفخ )4(﴾ي0نظُر1ونَ

                                                            
  .106: يوسف -1
يا بن آدم، أنا حي ال أموت، أطعني فيما أمرتك حتى أجعلك حيًا ال (: إلى الحديث القدسي الذي جاء فيه Xيشير  -2

 11ج :مستدرك الوسائل) تموت، يا بن آدم، أنا أقول للشيء آن فيكون، أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء آن فيكون
  . 376ص 90ج: األنوار، بحار 258ص

  .56: الدخان -3
  .68: الزمر -4
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 إنّ :أي ٬،أل�م وجه اهللا ؛٬، وهؤالء ال يفنون)1(﴾ي0ب(قَى و0ج(ه1 ر0بِّك0 ذُو الْج0لَالِ و0الْإِكْر0امِ﴿: تعاىل
  .اهللا واجه [م بقية اخللق

احلي الذي ال ميوت بغريه٬، من احلي الذي ال ميوت بنفسه٬، وأين الذي يقول ولكن أين 
ذن غريه٬، من الذي يقول للشيء كن فيكون للشيء كن فيكون حبول وقوة غريه بل وحيتاج إل

ت0خ(لُق1 و0إِذْ  ............... قَالَ اللّه1 ي0ا ع4يسى اب(ن0 م0ر(ي0م0 اذْكُر( نِع(م0ت4ي ع0لَي(ك0 ... ﴿ :حبوله وقوته
  .)2(﴾م4ن0 الط.نيِ كَه0ي(ئَة4 الطNي(رِ بِإِذْنِي فَت0نفُخ1 ف4يه0ا فَت0كُونُ طَي(راً بِإِذْنِي

  .فدعوا اجلدال واملراء يرمحكم اهللا وكلموا الناس على قدر عقوهلم
نتم حتملون هلم طعام السماء فال أوأوصيكم أن توصلوا احلق لطالبه برفق ورمحة وعطف ف

٬، فإن )3(﴾يأَيُّه0ا الNذ4ين0 آم0ن1واْ الَ ت1ب(ط4لُواْ ص0د0قَات4كُم بِالْم0نِّ و0األذَى﴿ :صدقاتكم باملن واألذىتتبعوا 
لنا يف عرصات القيامة حاجة  مل يكن لكم يف هدايتهم حاجة فلتكن لكم يف أن تكونوا عوناً

 .كونوا ممن يفاخر [م اجلليل مالئكته
وإن مل  ٬،كونوا خري أمة أخرجت للناس ٬،صالح ذات بينكمإخالص وإأعينونا بعلم وعمل و

  .يكن أصحاب الكهف فكونوا أنتم ملن قبلكم ومن يأيت بعدكم عجباً
٬، ومسع )4(﴾أَم( ح0ِسب(ت0 أَنN أَص(ح0اب0 الْكَه(ف4 و0الرَّق4يمِ كَان1وا م4ن( آي0ات4ن0ا ع0ج0باً﴿: قال تعاىل

أَص(ح0اب0 الْكَه(ف4 و0الرَّق4يمِ كَان1وا م4ن( آي0ات4ن0ا  أَنN﴿: يقرأ منها فقط Xرأس احلسني بن علي 
وهم أصحاب القائم الذين يأخذون بثأره ويلتزمون  ٬،أصحاب الكهف يف اآلخرين :أي٬، ﴾ع0ج0باً

  .بدين احلسني الذي قتل ألجله وهو حاكمية اهللا
القيامة شيء وال لقد متسكتم بالدين كله وهو حاكمية اهللا وال يضر من جاء حباكمية اهللا يوم 

طوا حباكمية اهللا يكتبون من أعداء حممد وإن ادعوا الذين فرr واحلق أنّ ٬،ينفع من فرط [ا شيء
ى حىت ويكتبون من أعداء احلسني الذي ضحr ٬،ويكتبون من أعداء علي وإن ادعوا مشايعته ٬،أتباعه

هو إ�م محلة  له إالّإ بالرضيع ورفع رأسه على الرماح ألجل تثبيت حاكمية اهللا٬، واهللا الذي ال
رأس احلسني على الرماح يف هذا الزمان ويكفيهم خزي وعار أن جيدوا أنفسهم يف �اية املطاف 

  . Xال يفقهون شيئاً من الدين اإلهلي أو من ثورة احلسني 
                                                            

  .27: الرحمن -1
  .110: المائدة -2
  .264: البقرة -3
  .9: الكهف -4
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احلسني مل خيرج ألجل  نتم تسمعو�م سنني طوال على املنابر وهم يصدعون بقوهلم إنّأف
مطالبة خليفة اهللا باحلاكمية  نّإ[ذا يف حني  �Xم يرتهون احلسني إدون وهم يعتق ٬،احلكم

خليفة اهللا مبطالبته باحلاكمية اإلهلية ينفذ إرادة  نّأل ؛اإلهلية منقبة له بقدر ما هي عار ومنقصة لغريه
ضى منه فمن نصبه اهللا إماماً ال ير ٬،اهللا يف حني مطالبة غريه حباكمية الناس هي معارضة إلرادة اهللا

فكيف  ٬،ىل الصراط املستقيمإاهللا أن يرفض اإلمامة أو أن يتخلى عن مهامها يف هداية الناس 
[ا يÁمتحن اخللق فينقسم  احلسني مل يطالب حباكمية اهللا ومل يطالب باحلكم مع أنّ يفرضون أنّ

كاملالئكة يف سجودهم  منهم كإبليس يقولون أنا أو حنن٬، ومنهم ؛الناس يف كل زمان قسمني
  .يقولون هو

احلسني مل خيرج للمطالبة باحلكم واعتربوها  نّأمث انظر ملصيبة هؤالء الذين اعتربوا فيما مضى 
  !!!هل هم اليوم ملتزمون مبا اعتربوه فيما مضى منقبة؟؟؟ ٬،Xبزعمهم منقبة للحسني 

  .قرودرتون على كرسي احلكم نزو الترك احلكم لكم وللناس وهي تراهم يأ
rلقد ضاعوا وأضاعوا  ٬،نتم قد عرفتم جهلهم والضياع الذي هم فيهأ ٬،ها األحبة يا أنصار اهللاأي

اد(ع1 إِل4ى س0بِيلِ ر0بِّك0 بِالْح4كْم0ة4 و0الْم0و(ع4ظَة4 الْح0س0ن0ة4 ﴿ فترفقوا مبن أضاعوهم لعلهم يهتدون
  .)1(﴾أَع(لَم1 بِم0ن ض0لN ع0ن س0بِيل4ه4 و0ه1و0 أَع(لَم1 بِالْم1ه(ت0د4ين0و0ج0اد4لْه1م بِالNت4ي ه4ي0 أَح(س0ن1 إِنN ر0بَّك0 ه1و0 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                        
* * *  

  :235/ السؤال
مم ليس مجيع األ نّإهل البيت أورد عن  هناك آية يف القرآن تقول مبا معناه وكما :1س

وما  ؟ ممفمن هي هذه األ ٬،مم غري مشمولة بالرجعةأ ن هناكإبل  ٬،سوف تكون مشمولة بالرجعة
  ؟ عن هذا املوضوع نية اليت تتحدثآية القرهي اآل
وما الدليل على ؟ م ال أهل احملشر يطلبون الطعام والشراب بسبب جوعهم أ نّإهل  :2س

  .أو السن ذلك من القرآن
  .النقلية والعقلية دلة عصمة االئمة أما هي  :3س

  العراق  العراقي : املرسل

                                                            
  .125: النحل -1
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وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

فمن حمضوا اإلميان  ٬،باألفرادنس واجلن وال عالقة هلا باألمم بل الرجعة متعلقة باإل :1ج س
الذين يعاد امتحا�م يف الرجعة هم أئمة العدل  أي إنّ ٬،يرجعون ومن حمضوا الكفر يرجعون

وأئمة الكفر وخاصة من أتباعهم وقد فصلت مسألة الرجعة وعلتها يف أكثر  ٬،وخاصة من أتباعهم
  .)1( من موضع فراجع

rذ4ي فَر0ض0 ﴿: األمم فهي كثرية وهذه منهاا اآليات اليت تشري لرجعة بعض األفراد من أمNال Nإِن
٬، )2(﴾ع0لَي(ك0 الْقُر(آنَ لَر0ادُّك0 إِلَى م0ع0ادi قُل رَّبِّي أَع(لَم1 م0ن ج0اء بِالْه1د0ى و0م0ن( ه1و0 ف4ي ض0لَالٍ مُّبِنيٍ

  .فهم أهل القرآن ل حممد آهذه يف رجعة رسول اهللا حممد و
٬، وهذه )3(﴾م4ن كُل. أُمَّةi فَو(جاً مِّمَّن ي1كَذ.ب1 بِآي0ات4ن0ا فَه1م( ي1وز0ع1ونَي0و(م0 ن0ح(ش1ر1 ﴿ :وقال تعاىل

  .اآلية يف رجعة أئمة الكفر وخاصة أتباعهم
يف السنة  Xحججت مع أيب جعفر (: عن أيب محزة الثمايل عن أيب الربيع٬، قال :2ج س

فنظر نافع إىل أيب  ٬،اليت حج فيها هشام بن عبد امللك٬، وكان معه نافع موىل عمر بن اخلطاب
يا أمري املؤمنني من هذا الذي قد تكافأ : فقال ٬،يف ركن البيت وقد اجتمع عليه اخللق Xجعفر 

ل ال جييبين آلتينه وألسألنه عن مسائ: قال. Xهذا حممد بن علي بن احلسني : عليه الناس ؟ فقال
الناس وأشرف  ىفاذهب إليه لعلك ختجله٬، فجاء نافع حىت اتكأ عل: قال. نيب أو وصي نيب فيها إالّ

يا حممد بن علي أين قرأت التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان٬، وقد عرفت : على أيب جعفر٬، فقال
صي نيب أو ابن نيب٬، نيب أو و حالهلا وحرامها٬، وقد جئت أسألك عن مسائل ال جييبين فيها إالّ

 ي0و(م0﴿: 8فأخربين عن قول اهللا : قال.....  ا بدا لكسل عم¹: رأسه فقال Xفرفع أبو جعفر 
خبزة بيضاء : Xأرض تبدل ؟ فقال أبو جعفر  أيr ٬،﴾و0السَّم0او0ات1 اَألر(ضِ غَي(ر0 اَألر(ض1 ت1ب0دَّلُ

فقال أبو جعفر . إ�م عن األكل ملشغولون: فقال ٬،يأكلو´ا حىت يفرغ اهللا من حساب اخلاليق
X :8فقد قال اهللا : قال. بل هم يف النار :؟ قال نافع أهم حينئذ أشغل أم هم يف النار: 

                                                            
معنى في جواب  4، وج... Xفي جواب سؤال عن العالقة بين قصة أصحاب الكهف وموسى  3ج: راجع المتشابهات -1

، وفي جواب 70:القصص) َوُهَو اللَُّه ال ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َلُه اْلَحْمُد ِفي اْلُأوَلى َواْلآِخَرِة َوَلُه اْلُحْكُم َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن( :تعالىقوله 
، وغيرها من في يومين مع إن السماوات أعظم ؟ لماذا مدة خلق األرض وأرزاقها أربعة أيام بينما خلق السماوات :سؤال

    .المواضع
  .85: القصص -2
  .83: النمل -3
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ما  ٬،)1(﴾اللّه1 ر0ز0قَكُم1 م4مَّا أَو( الْم0اء م4ن0 ع0لَي(ن0ا أَف4يض1واْ أَنْ الْج0نَّة4 أَص(ح0اب0 النَّارِ أَص(ح0اب1 و0ن0اد0ى﴿
صدقت : فقال .أشغلهم إذا دعوا بالطعام فأطعموا الزقوم٬، ودعوا بالشراب فسقوا من اجلحيم

 .)2() يا بن رسول اهللا
وهو قانون معرفة  ٬،فالدليل عليها هو الدليل على اخلالفة اإلهلية ٬،العصمة أمر باطن :3ج س

  .)3( وقد فصلته يف أكثر من كتاب وموضع ومنها اإلضاءات ٬،احلجة
  أمحد احلسن                                                                              

* * *  
اللهم صل على حممد وعلى حممد األئمة واملهديني ٬، بسم اهللا الرمحن لرحيم :236/ السؤال
  .وسلم تسليماً

لكي يعرفين  نفسي أهالًن كنت ال أرى إة واحلمد هللا واملن٬r، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
rولكن سبحانه وتعاىل ال يسأل عما يفعل وله احلمد ٬،علي باللني ألمرك اهللا بك ومين.  

  :لدي بعض األسئلة سيدي وموالي أستميحكم عذراً
  ؟) رمحه اهللا(ما قولكم يف زيد بن علي   1
ه ولكن قبل ذلك ذكرت بأنr ٬،قولكم يف الشيخ املفيد حيث فهمت أنكم ترمحتم عليه  2

 فما معىن ترمحك عليه ؟ ﴾أَنفُس0ه1م( فَأَنس0اه1م( اللNه0 ن0س1وا﴿ :وذكرت آية ذامة ٬،نسى عامل الذر
ر مع أن ه قاصر وليس مقصrوقلت عنه أنr ٬،ما معىن ترمحك على صاحب كتاب الشرائع  3

ىل أئمة اهلدى يف إما ورد عن آبائك الكرام مبا معناه التوقف يف حالة عدم القطع واليقني والرد 
 ؟ حالة عدم معرفة القصد

ما معىن ترمحك على العلماء الثالثة األصوليني اخلميين والصدرين مع أ�م قد احنرفوا عن   4
ومن أي وجه أصبحوا علماء عاملني  ٬،عمنهج أهل البيت باألصول وعلم الرجال وغريها من البد

 ذن ؟إ
ولكن الذي يطلب  ٬،الذي يطلبين هلك نّأسيدي قلت مبا معناه أو حسب ما أتذكر ب  5

مام وحجة اهللا ؟ فكيف يكون إمام وابن إ يضاًأمام املهدي هو الذي على حق ولكن ألست اإل
مام الباقر يف رواية قول اإلىل نفسك يا سيدي ؟ وما معىن إألست تدعو  يضاًأو! طالبك هالك ؟

                                                            
  .50: األعراف -1
  .59ص 2ج: االحتجاج -2
  .X، وغيره من الدرر التي سطرتها يد يماني آل محمد 2ج: راجع اإلضاءات -3
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فكيف .)1(

الشَّي(طَا م4ن0
و ٬،ية والسنة

ِإنََّما﴿: وقوله: ل
فإنه حد :قال ،﴾
فاطمة  ن

فخرج ، المدينة
ى موضع فيه ن
منها ماتوا في م
ر فأرآب عليه
 خرجوا من حي

موضع فيه نخل
قامت فا أآلها

ما شأنك يا بنية
ن ال أراآم تمأل

ن يقال له الزها
X يأتي به إلى أن

فبزق عليه ثالث
ه أو رأى أحد م
ر ما رأيت من
زل اهللا على رس

.........
آهلهل األئمة

وهل املهديو
وهل الزيدية

ما احلكمة يف
ء وغريها لبي
  الباهرة ؟

أنكرت تدري
و أليب األسو
من ما احلكمة

عرفت منك 
ن ما الفائدة
ورد يف الروا
( ى ما أتذكر

النَّج(و0ى م0ا
مثال الصوفية

                    
 في تفسيره، قال

﴾اْلُمْؤِمُنوَن َوآَِّل
إنول هذه اآلية

ت اهللا عليهم من
ى انتهى بهم إلى
حها فلما أآلوا م

بحمار  اهللا
 في نومها فلما
تى انتهوا إلى م
يت فلما أرادوا
م :هي تبكي فقال
أل ؛فتنحيت عنكم

هذا شيطان ،مد
X لجبرائي ر
!نعم يا محمد  

مك شيئا تكرهه
صالحون من شر

فأنز ،ره ما رأى

.........
ه ٬،سيدي  

و ٬،ره بالتقية
ه ٬،سيدي  
م ٬،سيدي  

رتول والفناء
حلق واحلجة

أ ٬،سيدي  
 تعليمه النحو

م ٬،سيدي  
٬،سيدي  
ولكن ٬،مامإل
و ٬،سيدي  

حلسنان على
إِنَّم﴿: ري قوله
أم بالنيب 

                     
علي بن إبراهيم

َفْلَيَتو اللَِّه َوَعَلى
آان سبب نزو( 

لحسين صلوات
ت اليمين حتى
بيض فأمر بذبح
ت جاء رسول
مةما رأت فاط

حت اطمة 
ها فذبحت وشوي
وقف عليها وه
يته في نومي ف

X يا محم: الفق
فأمر ،غتمون به

: الرؤيا ؟ فقال
ا رأيت في منام

اده الصون وعب
ت، فإنه ال يّضر

  .10: ة
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14
ظهاإعن 

15
16
وقوس الرت
والقول احل

17
X يف

18
19
ومعرفة ا
20
X واحل

يف تفسري
الشيعي ب
                 

روى ع -1
َو اللَِّه ِبِإْذِن
X، قال:

والحسن وال
ذات اهللا 

أذنيها نقط ب
فلما أصبحت
المدينة، آم
آما رأت فا

بذبحه فأمر
حتى و 

أنت آما رأ
Xجبرئيل 

نومهم ما يغ
فاطمة هذه
يا محمد إذا
اهللا المرسلو
ثالث تفالت

المجادلة -2
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رؤيا الشيعة األصوليني باألئمة  وأيضاً. أو يتمثل هلم وهم على باطل فكيف يأتيهم الرسول 
 ؟أهل تشفي قلوبنا بأجوبة شافية منعشة ترحينا موالي. مع أ�م على ضالل

زيارتك لقبور األئمة وأضرحتهم ما معناه كونت  ذكرت يف قصة اللقاء بأنّ ٬،سيدي  21
 فكيف ذلك ؟ ٬،مهما من حياتك وهي مرحلة مهمة جزءاً

فقط وليس الكل فلماذا؟  سألتكسألتك سؤال من قبل وأجبت على بعض ما  ٬،سيدي  22
أم لشيء غييب آخر علمته ؟ وسيدي هل تعرفين من أنا ؟ وهل  ٬،ساءة أدبإهل من نقص فيين و

 يك يف عامل الذر وقابليك أم ال ؟أنا من أنصارك ومن مبايع
لقد خرجت بعض االستخارات بآيات تبدو سيئة وحاشاك فما معناها ؟ وهل  ٬،سيدي  23

 مرك أم ال بأس بذلك ؟أهناك مانع يف كثرة االستخارة يف 
 ٬،املباهلة ومل حيدث له شيء وأيضاً سم قسم الرباءة وال زال حياًسيدي هناك من أق  24

م املسجد الذي باهل فيه ه املهدي فباهل و�دrويقول أنr ادعى باطالً شخصاً فقد روي يل بأنّ
 ف ذلك ؟خصمه فكي

 .وشكراً وصلى اهللا عليك وجزاك اهللا خرياً ٬،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  علي أبو: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .عليه فقد ترمحوا قويل ما قال األئمة  :1 ج س
بل هو  ٬،نه خارج من الواليةأخطأ يف أمور ال يعين أرحم اهللا الشيخ املفيد فكونه  :2 ج س

وهم سالم اهللا عليهم مLن كُلêف أهل زمانه مبواال�م  ولد وعاش ومات على والية األئمة 
  .فكل من مات على مواال�م فهو من أهل اجلنة

بالنسبة للشيخ . حدألو عامل اهللا الناس بالعدل ملا دخل اجلنة  ٬،يرمحك اهللا :4 س 3 ج س
يف الفقه تعامل ضمن قوانني هم أرشدوا شيعتهم للتعامل [ا ومن خالهلا مع روايا�م  )رمحه اهللا(

٬، وأيضاً مثل )1(الرشد يف خالفهم  مثل كون الرواية موافقة للمخالفني وصدرت لتقية فقالوا 
نزل أومل يرد روايا�م باهلوى وبأمور ما  )2(بأيهما أخذمت من باب التسليم لنا وسعكم  قوهلم 

                                                            
  .8ص 1ج: الكافي -1
  .9ص 1ج: الكافي - 2



  Xي 

 ذي شذّ
 ٬،م 

 خيلد يف 

 لك أن 
ما يقول 

  .)ه اهللا
من  نوناً

ميه كما 
 للمنهج 
ية جعل 
ف قانون 

 مة 
حلمد هللا 

ا هو  م
بقى وال 
طاغوت 
ملخالف 
ت به من 
ل املرأة 

ي يلغوا 
يف دارها 

صار اإلمام املهد
ىل الكثري الذ
كروا إمامتهم

وال شاء اهللا

 rنيف أن يبي
 قبول كل م

رمحه(النيلي 
كن وضع قان
ه أمسى يرم
المها خمالف
هو يف النهاي

نه اكتشفأ 
على األئم ماً

واحل ٬،ومعانيه

ويه فقد يأيت
وأرادوا أن يبق
ة أراد هلا الط
رفه الناس امل
س ما جئت
ناء ولن جيعل

الوا هذا لكي
فكونه يف ٬،م

إصدارات أ�ص 
ىلإقليل نسبة 

ومل ينك 
ل اجلنة إن ش

)رمحه اهللا( 
حث وليس
يت وقع فيها ا

ولك ٬،لباطل
خيالف قانونه

بل كال ٬،وه
بل ه ٬،خرى

 جعل نفسه
 نفسه حاكم
ن وتفسريه و

ذا الذي ترو
شريع اهلي و

لشريعة حياء
 ثابت ويعر

لو قبل الناس 
 املرأة واألبن

X.  
الف وهم قا
ليها من ظلم

.........
الشيخ يف الق

 الطاهرين 
 هو من أهل

كتب النيلي
ن احلق والبح
 األخطاء اليت
ة منهجهم ا
لقانون وما خي
ج من سبقو
 من جهة أخ

بل هو ٬،مني
و قد جعل
 منهم بالقرآ

ما أهون هذ
ألنه تش ؛ئمة

إحة أي ألنه 
اج املنقطع
٬،واألخالقية
سيضمن حق

Xأم عيسى 

ة وأهل اخلال
 ملا وقع علي

  .ل إليه

.........
وقد شذّ .ة

ا على والية
ضه يف زمانه

لت اقرؤوا ك
والسؤال عن

من اًجدr رياً
ري من األدلة
 حممد [ذا ال

عن نتا نيلي
 كان ينتقده
كالم املعصوم

وبالتايل فهو 
عرفأمة و

 .لى الوالية
محك اهللا وم
كد عليه األئ
ان هلذه العلة
خمتلف فالزو
االجتماعية 

ن هذا سإف

أ مران
لكالم العامة

شارةحيها لإل
ون الوصول

.........
قواعد العقلية
موا قد قضوا
ة اهللا يف أرض

ل لك أين قل
 من الباطل و

كبري صار عدداً
ي نقض بكثري
روايات آل
ج منهج الن
 وقع يف ما

على ك اكماً
٬،قانونه باطل

علم من األئم
هذه الدنيا عل
ية تنسخ يرمح
نقطع فقد أك
استحبابه كا
وم فاألمر خم
ن املشاكل 

اإلشهارأو 
.  

مرمي بنت عم
غريه موافق ل
موضع ضرحي
ا كانوا يريد

.........
السند أو الق
رحيم ما دام
الوالية خلليفة

  .كبائر
أخطأ من نقل
معرفة احلق
لبعض األنص

النيلي:  لك
كم القرآن ور
لم يفرق نتا
اية املطاف
كالم اهللا وحا
 ما خيالف قا

عأنه أ منهجه
خرجه من ه
حكام الشرعي
بة للزواج املن
تأكيد على 

أما اليو ٬،س
حل لكثري من

واإلشهادر 
 الوطر فقط
اèدلية غري م
يث ومثله غ

خفاء مإدت
هذا ماخفاءه

.........
ن سلطان كا
 واهللا غفور ر
 مات على ا
 ارتكب الك

رمبا أ :6 س
 لالطالع وم
قد أعطيت ل

مجال أقولإل
ريد أن حياكم
علون هم فل
النيلي يف �ا

على ك كماً
لقرآن وكل
فسه حبسب

قه املوت وأخ
األحك :7 س

كثري٬، وبالنسب
بل وحىت الت 

ن أن تندرس
بل وفيه ح ٬،

ي ستة أشهر
ءخيصة لقضا

مرمي ا :8 س
احلدي :9 س
فاطمة أراد 

خإمل تطلب 
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 [ا مناهللا

فيه غريه
فكل من
النار وإن
ج س
تقرؤوها
وق ٬،النيلي

وباإل
نفسه وير
كانوا يفع

فا ٬،اإلهلي
نفسه حاك
حماكمة ال
وجعل نف
الذي رزق
ج س
أعظم بك
٬،يندرس

والشيطان
٬،واملوالف
املدة وهي
سلعة رخ
ج س
ج س

نّأقضية 
يعين أ�ا 
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رب فاطمة 
منا إربها 
  .رفة

هداه اهللا 
: صحابه

 ووليه٬، 

ا قاصم 
ضلي أو 
فتوكل٬، 
ل ذلك 
 زمانه٬، 
 خائفني 
 أوليائي 

. ألغالل

ن أعمة 
 كيزيد 

  .ه
 اللaؤ(لُؤ1 
 واألئمة 

 ؟؟؟ج: ي
195.  

.........
ن موضع قرب

ه قربنrأألحد 
 موضع الغر
وح الذي أه
 القائم وأص

ريه وحجابه

أنا له إالّإال 
رجا غري فض
عبد وعلي ف

كملأمث ... 
 أوليائي يف
 ويكونون
م٬، أولئك

ثار واألع اآل

ويا هلا من نع
ن يكونواأ 

 يعمل مبا فيه
ر1ج1 م4ن(ه1م0ا
ن واحلسني

، أصول الكافي2
5ص 36ج: ار

.........
 شيعتهم عن
 يصرحوا أل
فة وبينوا هلم
فلم تقرأ اللو
ب فيه حال
 نوره وسفري

ين أنا اهللا ال
نا فمن رأ الّ

ني٬، فإياي فاع
........يا٬ً، 
سيذلّ. ب

ن وحيرقون٬،
ني يف نسائهم
الزل٬، وادفع

  
ب العاملني و
قهاء السوء

 إمام كتاب
خيْر1 ..... 

رجان احلسن

29ص: عماني
األنوا، بحار 17

X.  

.........
 يسأهلم من
حجر�ا ومل

الغرفر�ا يف 
X أف ٬،أسوة

ومكتوب 
لعليم حملمد

إين. د آالئي
له إالإاهللا ال 

اً من العاملني
لت له وصي
 وصرب أيو
لم٬، فيقتلون
ويل والرنني
اكشف الزال

.)1() هتدون
واحلمد رب
 عار على فق

لكل نّإعلم
# لْت0ق4ي0ان4

واللؤلؤ واملر

، غيبة النع101
79ص: ل الدين

X أحمد الحسن 

.........

 

ملن كان 
يف ح ة

م األئمة زيا
Xباحلسني

لفاطمة  
اهللا العزيز ا

 
٬، وال جتحد
ن٬، إين أنا ا
 أعذبه أحداً

جعل الّإته د¹
Æاء عيسى٬،
لترك والديل
 ويفشوا الو
دس٬، وÆم ا
لئك هم امله
٬،هللا ورسوله
ويا له من

عإمحك اهللا٬،
 الْب0ح(ر0ي(نِ ي0ل
ي وفاطمة 

1ص:  الطوسي
، إآمال25ص:

لبحرين لإلمام

.........
X  واألئمة

ليزور فاطمة
خربهمأفة ملا

 ولألنصار ب
الرسول

 كتاب من ا
.رب العاملني

كر نعمائي٬،
الدين) يوم(

ته عذاباً ال
 وانقضت مد
Æموسى٬، و 
ى رؤوس ا
ض بدمائهم٬،

ة عمياء حند
 ورمحه وأول

صدق اهللا ٬،
٬، مرعوبني

ماذا فعل يرمح
م0ر0ج0﴿

ذه اآلية علي

، غيبة210ص
:ن أخبار الرضا

سى إلى مجمع ا

..جلزء الثالث 
X الرضا

ا يرشدوه لي
القرب يف الغرف
ال تكون يل

وأعطاه ا 
هذا ؛رحيم

ني من عند ر
أمسائي واشك
ظاملني وديان

عذبت) عذايب
ملت أيامه
عليه كمال

 كما تتهادى
صبغ األرض

كل فتنة) فع
ت من رÆم
اهللا ورسوله
هله مقتولني

 
Xحلسني

:قال تعاىل 
حران يف هذ

                    
ص: الختصاص

، عيون371ص

آتاب رحلة موس

اجل/ ري عرب األثري 
كالم اإلمام

فكانوا ٬،وره
ا نّإن مسعوا 

أفال :10 س
 الرسول 

هللا الرمحن الر
لروح األمني
م يا حممد أ
٬، ومذل الظ

وع(ري عديل 
ث نبياً فأكم
محة العاملني٬، ع

ن رؤوسهم
 وجلني٬، تص

وارف( ادفع 
عليهم صلوات

 ما وعدنا 
كاحلسني وأه
 .تلة وطغاة

فاحل :11 س
:12  س
٬، فالبح)2(﴾نُ
 )3(.  

                     
، اال41ص: اج

ص: عالم الورى
  .22 -  19: ن

 المزيد راجع آ

  

اجلواب املنري
rا كأم
ليزو 

تومهوا من
ج س
إىل 8

بسم اهللا(
نزل به ال
عظم
اجلبارين٬،
خاف غري

بعثأأين مل 
بابنه رمحة
ويتهادون
مرعوبني
حقا٬ً، Æم
أولئك عل
هذا
نكون كا
وجنده قت
ج س
ج

و0الْم0ر(ج0ان
واملهديني
                 

االحتجا -1
، أ527ص

الرحمن -2
لمعرفة -3
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  .إذا كنت فهمت هذا ففهمك خاطئ :13 ج س
مل يتخذ  صمداً فرداً حداًأ اهللا وحده ال شريك له إهلاً واحداً له إالّإاشهد أن ال  :14 ج س

ا يقول املشركون٬، والكالم يف املطلقة له سبحانه وتعاىل عمrلوهية ٬، الربوبية واإلصاحبة وال ولداً
لوهية والربوبية بالتفصيل ستجده إن شاء اهللا يف كتاب تفسري سورة التوحيد كتبته قبل سنوات اإل

  .)1( وقرأه بعض األنصار وسأنشره إن شاء اهللا عندما أجد له محلة وحيني وقته
 ؛خلفاء اهللا يف أرضه أو أتباعه املؤمنني بهالناصيب هو من ينصب العداء ألحد  :15 ج س

  .ن ينطبق على مصاديق كثريةأفهذا املعىن ممكن . أل�م مؤمنون به
rن حتكم أفال ميكن  ٬،فحال كثري منهم اليوم بعيد عن نصب العداء ؛ا االمساعيلية والزيديةأم
  .ن يصدر منه ما يبني نصبه العداءأ حدهم بالنصب إالّأعلى 
rفكذلك وهم ضالون مضلون كغريهم من الفرق ؛ا البهائيةأم.  

ما تكلمت به هو احلقيقة بعينها كما أراين ريب فمن شاء فليؤمن ولريى يف  :16 ج س
  .ملكوت السموات احلقيقة

وهناك أنصار هم أساتذة جامعني  ٬،من دراسة اللغة العربية حداًأمنع أمل أنكر أو  :17 ج س
أ�ا قواعد استقرائية حتتمل اخلطأ يف بعض األحيان فال ميكن بل قلت ب ٬،ويÁدرِسون اللغة العربية

ون للنصارى نقضهم على يقرr فأ�م حياكم القرآن وكالم األنبياء واألوصياء وإالّ اعتبارها قانوناً
هناك  القرآن بواسطة قواعد اللغة العربية الوضعية٬، وإن كنت مطلعاً على اللغة العربية ستجد أنّ

أكثر من مدرسة حنوية ولكل مدرسة قواعدها اليت ختتلف عن األخرى فأيها احلقيقة وأيها الوهم 
ح حتريف القرآن بسبب خمالفته لبعض القواعد النحوية بعض علماء الشيعة رجr حىت إنّ ؟ والباطل

ق املشكيين خوند اخلراساين وتعلياالطالع على كفاية األصول لأل وبإمكانك ٬،والبالغية املوضوعة
كما يدل عليه االعتبار : (خوند حتريف القرآن مبا معناهحيث علق املشكيين على ترجيح األ ٬،عليها

واالعتبار يقصد به خمالفة القرآن الذي بني أيدي الناس للقواعد النحوية  ٬،)وكثري من األخبار
  .والبالغية والكالم طويل يف قواعد اللغة العربية

منها لغة تعامل األفعال اخلمسة يف  ٬،يتكلمون بأكثر من لغة فصحىالعرب كانوا  نّإواعلم 
 Xأمري املؤمنني  نّإا ٬، أمrحال النصب واجلزم والرفع خبالف ما عليه قواعد اللغة املوضوعة متاماً

                                                            
  .بفضل اهللا سبحانه وتعالى مّن علينا بهذا الكتاب ، فهو منشور ويمكن للقارئ الكريم الرجوع إليه -1
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واحلمد هللا  ٬،بل هو من الشيطان أراد حتزينها به٬، الصوت الذي مسعته يف �اية الرؤيا ليس من الرؤيا
  .رب العالني

بفضل اهللا عليه  ذهب ألضرحتهم ألقول هلم خادمكم يقرrأيل الشرف أن  إنّ :21ج س 
  .موالويل ملن ظلمكم وجحد حقكّ وبيقني كامل أنكم خلفاء اهللا حقاً

ا مضى أن ساءة األدب فلم متنعين فيمإا وأمr ٬،ليس عليr أن أجيب على كل سؤال :22ج س 
  .أجيب فكيف متنعين اآلن

  :ل اهللا سبحانه وتعاىل فالبد من عقد العزم فيها على أموراالستخارة هي سؤا :23ج س 
  .على آخر بل تساوي األمرين يف نفسك نك ال ترجح يف نفسك طرفاًإ :األول 

لقبول جواب اهللا بشكل كامل وال يوجد يف نفسك أي رفض  أن تكون مستعداً :والثاين
  .ك من اجلوابللجواب وال مناقشة ممكنة ملا يأتي

ن كلمك اهللا وأجابك٬، هذه أأن تقبل اجلواب وتعتربه نعمة اهللا الكربى عليك  :والثالث
ن يأيت شخص وهو أا أمr .قد استخرت اهللا األمور الثالثة كحد أدىن ضرورية لتكون أنت فعالً

rمثل هذا الشخص  نّإن ما فعله استخارة٬، فاحلق أد يف قبول جواب اهللا له مث يستخري ويعترب مترد
حد أن يستشريه أرمبا ينعم عليه اهللا الكرمي وجييبه ولكن يا له من خزي هلذا وأمثاله وهو ال يرضى 

ن يفعل هذا مع اهللا أفكيف يرضى  ٬،مث يذهب خلالف مشورته وكأنه استشاره ليخالف قوله
هذا اخلبث الصادر من  ومع ٬،أ كبري على اهللا سبحانه وتعاىلهذا ألمر عظيم وجترr نّإسبحانه٬، واهللا 

  .اهللا يعاملهم برأفة ورمحة الناس فأنّ
وقد  ٬،منا الذي يقسم صاحب الدعوةإفما هم مبدعني ليقسموا  ٬،ا القسمأمr :24ج س 

ا املباهلة فهي بني طرفني فمن باهلوا وأنا مل أباهلهم هؤالء الذين وأمr. عرضت نفسي للناس للقسم
والشك يف  ٬،ولو بعد حني على من يباهل كاذباً و يرتل حتماًا العذاب فهمrأ�م باهلوين٬، إتدعي 

ا وقد باهل حيدر مشتت فاسأل عمr ٬،بل هو شك يف وجود اهللا سبحانه ٬،هذا هو شك بكتاب اهللا
جرى هلم٬، وقد ظلمنا جيش املرجعية عمrا جرى له٬، وقد ظلمنا عبد العزيز احلكيم وابنه فاسأل 

rغري أيام  بعد فترات طويلة بل مل ميهلهم اهللا مجيعاً ا جرى هلم وليسوجيش مقتدى فاسأل عم
rنون مث دخل السجن يف قالئل٬، فحيدر مشتت تصرèإف كاrفات رعناء وبعدها هلك يف يران بتصر

ا عبد العزيز وابنه وأمr. ين غري حمقأالعراق بعد أن ختم عمله بنشر قسم براءة جبريدته الرمسية على 
عامني مل متضِ سوى أيام حىت أهان األمريكان عميلهم عمار ابن فلما اعتدوا على املكتب قبل 
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ولكنه منبطح هلم ومسامل معهم  ٬،عبد العزيز وادخلوه السجن ولو كان ضدهم لكان هذا فخر
وهذا  ٬،٬، وقد زار عبد العزيز البيت األسود بعد ذلك وتصافح مع بوش عدو اهللا بكل حرارةمتاماً
r٬،ي الدنيويف يدل على فقدان العقل واخلزتصر rم اجتمع علينا وقبل عام أي قبل أحداث احملر

بعد  Xاجلميع فعبد العزيز احلكيم وابنه قاموا باغالق املكتب الثاين لنا قرب ضريح أمري املؤمنني 
ومن مث كمل جيش املرجعية الشيطانية  ٬،وعدواناً من األنصار ظلماً كبرياً فتحه بأيام واعتقلوا عدداً

ة وقاموا بقتل وهدم دور عبادتنا يف كل أحناء العراق فما كانت النتيجة وبعد وجيش مقتدى اجلرمي
 ٬،وهذا عذاب وخزي الدنيا قبل اآلخرة ٬،أيام قالئل ؟؟؟ عبد العزيز احلكيم مصاب بالسرطان

ن قتل طرف أوجيش مقتدى وجند املرجعية تذاحبوا بينهم يف حدث غري مسبوق ومل يكن األمر 
مث انقلبت  ٬،بل قام جيش مقتدى بقتل عدد كبري من جند املرجعية ٬،خراآلخر أو انتصر على اآل

  .األمور ليحصد جند املرجعية جيش مقتدى
فوق  أيرسل لكل واحد منهم ملكاً ؟ أليس كل هذه آيات أم ماذا يفعل اهللا لكي تؤمن الناس

؟ ما يريدون  هل هذا ٬،وإذا سأله ملاذا ضربيت يقول له ألنك مل تؤمن بأمحد احلسن ٬،رأسه يضربه
rباهللا العلي العظيم ة إالّال حول وال قو.  

  أمحد احلسن                                                                            
* * *  

قسم عليك بقرابتك من رسول أ  سيدنا ٬،السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته :237/ السؤال
  .وبركاته عليكم ورمحه اهللاوالسالم ٬، ن تعرفين نفسكأ  اهللا

  Ahmed Saad : املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وخادم أقف بني يدي اهللا وببابه ال أسأله اجلنة  ٬،عبد مسكني أرجو رمحة ريب كما ترجون
طلب شيئا٬ً، فقط خادم انتظر أن يأمرين ولو سألتين فماذا تريد ؟ لقلت لك ما يريد أوال رضاه وال 

بل حمسناً معي  ٬،نه استعملين مدى الدهور يف خدمته مث أدخلين النار لكان عادالً حكيماًأهو ؟ ولو 
rراً معهولكنت مذنباً مقص.  

rيف قرارة نفسي مستقرة بل هو حقيقة  ٬،د كالم جيري على اللسانال أقول هذا مبالغة أو جمر
  .محد احلسنأفيها٬، هذا هو 
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محمد بن الحسن

بيده علي 
عن أبي ش: يني

بيد X علي 
م يزدادوا من ال
حمد بن الحسن
عددًا من الرواي
 أحمد بن محمد

:قلنا :قال ،ض
ومصحف فاطم
جلدة وثلث الجل
 شئ في الجفر

أصلحك اهللا في 
لب الدنيا ولو ط
 :لجواب المنير
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وذنوبنا  .دت على اجلدلة تعوrرة وبصريتنا معميrنفسنا مكدrأ نّأنت تعرف موالي أف. النادمني
  .نصارك واخلادمني لكأ ن جيعلين منأبائك آاهللا يل حبق  فاسأل. الالمتناهية حتجبنا عن احلق

قَب(لَه1م( قَو(م0 و0لَقَد( فَت0نَّا ﴿ :االية الكرمية خويت هو ما تفسريإحد أا سؤايل موالي بل سؤال مrأ
   .)1(﴾إِنِّي لَكُم( ر0س1ولٌ أَم4نيs أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ ع4ب0اد0 اللNه4 #و0ج0اَءه1م( ر0س1ولٌ كَرِميs  ف4ر(ع0و(نَ

  العبد املذنب احلقري املقصر يف جنب اهللا
  عادل بودن من املغرب :املرسل                                                                                           

وصلى اهللا على حممد وآل حممد  ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

جينبك شر الشر سخطه والنار وأن يوفقك خلري اخلري رضاه واجلنة هو أسأل اهللا  سبحانه أن 
  .وليي وهو يتوىل الصاحلني

٬، أي أطيعوا أمري ألين خليفة اهللا ﴾أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ ع4ب0اد0 اللNه4 إِنِّي لَكُم( ر0س1ولٌ أَم4نيs﴿: قال تعاىل
بِالْح0جِّ ي0أْت1وك0 رِج0االً و0ع0لَى كُل. ض0ام4رٍ و0أَذ.ن ف4ي النَّاسِ ﴿ :Xيف أرضه وهذا نفسه نداء إبراهيم 

ن ميتثلوا أمره نفس قول احلجة ودعوته الناس كافية أل ٬، أي إنّ)2(﴾ي0أْت4ني0 م4ن كُل. فَجٍّ ع0م4يقٍ
أل�م  ؛ن كان حمقإالناس يعرفونه  نّأاملفروض  نّأل ؛ويؤمنوا به ويطيعوه وال حيتاج لتقدمي دليل

ولكنهم  ٬،على اتصال باهللا الذي أرسله والذي خلقهم وبثهم يف هذه األرضعلى عالقة باهللا و
باحلقيقة ضيعوا هذه العالقة وضيعوا حظهم وأمسوا عمياناً ال يرون وال يسمعون من اهللا فهنا 

آلية  نّأل ٬،أل�م مل يعرفوا ومييزوا خليفة اهللا يف أرضه ؛تكون املشكلة فيهم وهم يستحقون العذاب
ولكنهم  ٬،وهي سؤال اهللا والسماع منه سبحانه فاهللا أعطاهم القدرة ٬،التمييز موجودة عندهم

rومع هذا كانت رمحة اهللا غالبة يف أكثر الرساالت فكان اهللا يرسل اآليات واحلجج مع  ٬،يعوهاض
  .م اليت وهبهم اهللا ملعرفة احلقالرسل ليعرفهم الناس الذين لوثوا وفقدوا فطر�

و0أَذ.ن ف4ي ﴿ :د أن ينادي حجة اهللالناس يستجيبون عن علم ومعرفة مبجرr نّإملفروض إذن ا
واهللا سبحانه مل  ٬،د أن تؤذن يأتوك٬، املفروض أ�م يعرفونك ويأتوكفبمجرr ٬،﴾النَّاسِ بِالْح0جِّ ي0أْت1وك0

rم دليالً يف البداية فقطيأمره أن يقد.  

                                                            
  .18 – 17: الدخان -1
  .27: الحج -2
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بسم :واب
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... وبعد 
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أن تعذرين وتعذر األنصار بسبب التأخري الذي هو بالنسبة هلم بسبب كثرة الرسائل  وأرجو
  .وبالنسبة يل بسبب تقصريي ٬،الواردة هلم

 أمحد احلسن                                                                            
* * *  

هو من تدعي ؟  نتأأقسم عليك مبن حتب أ: ىل سيدي وابن مواليإ :242/ السؤال
ن يعرف أفكيف ملثلي . نفسه خوة يوسف مل يعرفوا يوسف حىت عرفهمإ.. تعبين أالتعب الروحي 

نا ال أ. مام املهدي ومرسل من قبلهاإل ابن نت حقاًأأرحين وقل يل أبيك أك وقسم عليك جبدrأ؟ 
وسبق ! يف جنابكم تطلع خمرية ؟ أستخريهحينما  ولكن مل ٬،استعجبها من اهللا بل هذا ظين به

مواليت الزهراء  ٬،)1(﴾ع0ي(ناً و0قَرِّي و0اش(ر0بِي فَكُل4ي﴿ :اخلامنئي فكانت على السيد واستخرته قدمياً
من  رحينأجبين وأىل اليقني بكم ؟ يرمحك اهللا إفكيف السبيل . رى جواباًأطلبها ومل أ منذ زمن
الشيخ العقيلي  ريد جوايب من عندكم ال منأنكم تعرفون قصدي وعندكم دوائي إالبد و. عذايب
  .عن ائميت والسالم ذاين كفاين بعداًآفالبعد  ٬،أو غريه

  ماراتاإل  زينب : املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد  ٬،هللا رب العاملنيواحلمد ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .)2(﴾فَو0ر0بِّ السَّم0اء و0الْأَر(ضِ إِنَّه1 لَح0قٌّ مِّثْلَ م0ا أَنَّكُم( ت0نط4قُونَ﴿
ي0أْت4ني0 م4ن كُل. فَجٍّ و0أَذ.ن ف4ي النَّاسِ بِالْح0جِّ ي0أْت1وك0 رِج0االً و0ع0لَى كُل. ض0ام4رٍ ﴿: قال تعاىل

واألوصياء املرسلني  وهذا ما كلف به كل األنبياء  ٬X، هذا ما كلف به إبراهيم )3(﴾ع0م4يقٍ
ا تقدمي أدلة وآيات فلم وأمr ٬،ا هداهم فلم يكلفوهأمr .ىل احلقإدعوة الناس  :أي ٬،ذانوهو األ

 ٬،ه سبحانهيف أحوال شاء اهللا سبحانه وتعاىل فيها أن خيزي الكافرين وينجي الغافلني مبنr يكلفوه إالّ
rذا�م عن مساع صوت احلق وغلفوا قلو[م برين املادة آوا فكون الناس قد لوثوا فطر�م وصم

ولذلك قال  ٬،روا عنها أوالً ليسمعوا قول احلق وصوت احلقكفّن يÁأواهلوى فهذه خطيئتهم عليهم 
الَ إِكْر0اه0 ف4ي الدِّينِ قَد تَّب0يَّن0 الرُّش(د1 م4ن0 الْغ0يِّ فَم0ن( ي0كْفُر( بِالطNاغُوت4 و0ي1ؤ(م4ن بِاللّه4 فَقَد4 ﴿: عاىلت

                                                            
  .26: مريم -1
  .23: الذاريات -2
  .27: الحج -3
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sع0ل4يم s٬، فالكفر بالطاغوت يوفر على )1(﴾اس(ت0م(س0ك0 بِالْع1ر(و0ة4 الْو1ثْقَى0 الَ انف4ص0ام0 لَه0ا و0اللّه1 س0م4يع
  .احلرية املالئمة لسماع صوت احلق ومساع صوت اهللا قل تقدير بيئةأ

اخلراف تعرف راعيها الصاحل من صوته٬، الذين من اهللا يسمعون صوت اهللا ويعرفون صوت 
  .عن سفه الشيطان اهللا وكلمات اهللا وحكمة اهللا ومييزو�ا جيداً

يعرف  من يكفر بالطاغوت حتماً ﴾فَم0ن( ي0كْفُر( بِالطNاغُوت4 و0ي1ؤ(م4ن بِاللّه4﴿هذا هو كل شيء 
فهو النمرود وعلماء الدين غري العاملني يف زمن  ٬،صوته وصورته القبيحة اليت تتجدد يف كل زمان

وبيالطس وهريودس وقيصر الروم ٬، Xوفرعون وعلماء الدين يف زمن موسى ٬، Xإبراهيم 
لماء األحناف ام وعوكسرى وقيصر واحلكّ ٬،Xوعلماء اليهود غري العاملني يف زمن عيسى 
ام املسلمني وعلماء املسلمني يف وهؤالء وحكّ ٬،وعلماء النصارى وعلماء اليهود يف زمن حممد 

 نّإهل رأيت كم  .وهؤالء كلهم وعلماء الشيعة غري العاملني يف هذا الزمان٬، زمن األئمة 
ت0ع(ب1د1ونَ م4ن د1ونِه4 ما ﴿: ولذا قال تعاىل ٬،دائرة الطاغوت واسعة وكبرية وكم هي كثرة الطاغوت

ر0 أَالN إِالN أَس(م0اء س0مَّي(ت1م1وه0ا أَنت1م( و0آب0آؤ1كُم مَّا أَنز0لَ اللّه1 بِه0ا م4ن س1لْطَانi إِن4 الْح1كْم1 إِالN ل4لّه4 أَم0
٬، فدائرة الطاغوت تشمل كل )2(﴾ت0ع(ب1د1واْ إِالN إِيَّاه1 ذَل4ك0 الدِّين1 الْقَيِّم1 و0لَك4نَّ أَكْثَر0 النَّاسِ الَ ي0ع(لَم1ونَ

احلكم هللا وخيالفونه  نّأون بألسنتهم احلكم هللا أو حىت الذين يقرr نّأأولئك الذين ال يؤمنون 
كل أولئك ومن يتبعهم هم طاغوت وأتباع طاغوت وعبيد طاغوت ال يعبدون  ٬،بأفعاهلم وأعماهلم

rان٬، وإن صاموا فصومهم وا فحجهم للشيطاهللا٬، وإن سجدوا فسجودهم للشيطان٬، وإن حج
أل�م يقرِّون ما للشيطان سواء بأقواهلم أم بأفعاهلم وينكرون ما هللا سواء بأقواهلم أم  ؛للشيطان

بل تراهم مالئكته واقفني يستهزؤن به سبحانه  ٬،بأفعاهلم٬، فعباد�م الظاهرية ال قيمة هلا عند اهللا
و0م0ا كَانَ ص0الَت1ه1م( ع4ند0 ﴿ :فه سبحانهفما أقبح موقفهم هذا الذي وص  والعياذ باهللا  وتعاىل 

  .)3(﴾الْب0ي(ت4 إِالN م1كَاء و0ت0ص(د4ي0ةً فَذُوقُواْ الْع0ذَاب0 بِم0ا كُنت1م( ت0كْفُر1ونَ
احلقيقيون يعرفون صوت  ل حممد آالذين من اهللا يسمعون كلمات اهللا٬، وشيعة حممد و

  .الراعي الصاحل جيداً

                                                            
  .256: البقرة -1
  .40: يوسف -2
  .35: األنفال -3
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ألنه مسع  ؛اهصوت أبيه الذي ربr االبنن ال يعرف أأميكن  ؟وهل يضيع اإلنسان صوت إمامه 
  !يف زحام الدنيا أصوات كثرية٬، أميكن هذا ؟

  أمحد احلسن                                                                          
* * *  

االئمة واملهدين ل حممد آوصلى اهللا على حممد و ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم :243/ السؤال
  .ًكثريا وسلم تسليماً

٬، صحاب احلسنيأوالد احلسني وعلى آالسالم على احلسني وعلى علي بن احلسني وعلى 
محد أالعباس يا  باأالسالم عليك يا موالي وبن موالي يا  ٬،با صاحلأالسالم عليك يا موالي يا 
  .ل حممد آيف نصر حممد ومعكم  رض وجعلنا اهللا من اèاهديناحلسن مكن اهللا لك يف األ

الناس  ىلإىل صوتك يف اخلطابات الصادرة منك إتشرف يف السماع أين إيا سيدي وموالي 
ن إقرب وقت أيف  تشرف يف لقائكمأن أريد أكثر من ذلك وأىل إطمح أو طمع أولكين  ٬،كافة

الصحيح للنجاة ىل الطريق إيرشدين  ريد منأنسان ضائع يف هذه الدنيا وإين إف ٬،وافقتم على ذلك
كون قد أن ال أ وأرجوكون قد جتاوزت عليك أ ن الأرجو أو ٬،وهو طريق الصراط املستقيم

ي أات كثرية من دون قد عصيت ريب مرr إنسانين إعلم أ ينإطلبت منك شيء ليس من حقي ف
 ليه منإتوب أيأس من رمحة اهللا ومغفرته استغفر اهللا ريب وأقنط وال أ ولكين ال ٬،و خجلأحياء 
   .والسالم عليكم ورمحة اهللا و بركاته٬، ليهإتوب أو أذنبتهذنب  كل

 علي بوأ: احملب الضائع                                                                                                        
  الكويت  بوعلي أ: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، رب العاملنيواحلمد هللا ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

 فضله عليr إنّسأل اهللا أن يفتح للمؤمنني وخيزي الكافرين وييسر لقائي بكل مؤمن ومؤمنة أ
  .غري آجل ن يكون هذا عاجالًأوعسى  كان كبرياً

آخرتك ودنياك هو وليي وهو ميان وييسر أمرك ملا فيه خري ن يشرح صدرك لإلأوأسأل اهللا 
  .يتوىل الصاحلني

  .غاثة املؤمنني املوقننيننا ال نبعد عمن يطلبنا بل حنضر بفضل اهللا علينا إلإواعلم 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  أمحد احلسن                                                                           
* * *  

بسم اهللا الرمحن  ٬،أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان اللعني الرجيم :244/ السؤال
  .ل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًآاللهم صل على حممد و٬، الرحيم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  :حتلمت قبل فترة [اتني الرؤيتني

ىل السماء ورأيت املسجد النبوي مسجد إوهو أين فوق سطح املرتل فنضرت  :الرؤيا األوىل
 و ضباب ينبعث من حتتأهنالك دخان  وكأنّ ٬،٬، والكعبة جبانبها ويسريان معاًالرسول 

النبوي يف جهة معينه  توقفت الكعبة واملسجد ٬،جتاهيإاملسجد والكعبة ومها يسريان فوق السماء 
 النبوي اللذان كانا فوق فوق السماء٬، وكان معي ناس مث قمت وسجدت جهة الكعبة واملسجد

وحينها سجدت  ي٬،منr مث توقفا يف جهة معينة يف السماء قريبة جداً ٬،جتاهيإالسماء بعدما توجها 
مث سجد الناس معي ولرمبا سجدوا بعدي ولرمبا  ومها فوق السماء٬، ةاملسجد النبوي والكعب اجتاه

ترتل من عيين٬، مث بعدها يف نفس والدموع  ي حزننا كلّأمث رفعت رأسي و ٬،كانوا خلفي ال أتذكر
الكعبة  كأنّ ٬،احللم وجدت الكعبة على سطح املرتل وكان جزء من الكعبة فقط ظاهر منها

ر وظهر منه جزء جدار السطح فكان جزء من الكعبة يظهر من خلف اجلدار الذي تكسr اخترقت
الذين معي  اس مجيعاًوالن ٬،خر ال أتذكرآو جزء أمن الكعبة رمبا كان اجلزء هو الركن اليماين 

شخص كان جالس فقلت له كالم خبصوص  ءباستثناىل الكعبة اليت فوق سطحي مرتيل إينضرون 
ولقد وصلته  عرفه شخصياًأهذا الشخص يف الواقع أنا  أنّ اًنا خائف علمأدري أفقال ال  ٬،ةالكعب

ولكن رفضها هذا  ٬، Xالدعوة اليمانية عن طريقي وناقشته فيها وشرحت له أشياء عن اليماين
ة وكان السبب هو شدr ٬،بل ومل يكتفي [ذا بل لعن السيد والعياذ باهللا من هذا الكفر ٬،الشخص

وكذالك مجيع الناس الذين كانوا يف السطح وسجدوا اجتاه  ٬،دفاعه عن السيستاين الذي يقلده
الشخص األول   شخصني ءباستثنااملسجد النبوي والكعبة اللذان كانا فوق السماء ال أعرفهم 

حد املؤمنني الصاحلني لكنه أوالشخص الثاين هو  ٬،ين ناقشته خبصوص الدعوةإالذي ذكرت لكم 
  .غري مؤمن بالدعوة وامسه فايز

rسطح  رهيب شاهدت الكعبة ضخمة السيما حينما أصبحت الكعبة فوق اًحقيقة املنظر جد
  .السطحمرتيل أو باألصح جزء منها أخترق اجلدار وظهر جزء منها فوق 
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جهة القبلة  هذا اجلدار جهته هو نفس ةهذا اجلدار الذي اخترقته جزء من الكعب والعجيب أنّ
 .للقبلة بالضبط مستقبالً ن يف السطح أكون حينهاين لو وقفت اجتاه هذا اجلدار اآلإحبيث 

 شاهدت نفسي أين أرتدي لباس غريب لونه أبيض وهي أشبه بالبذلة العسكرية :الرؤيا الثانية
و ذهيب ال أتذكر أوعلى كتفي األميني واأليسر يف البذلة جنوم لرمبا لو�ا أصفر  يف زمننا هذا

 تأملأوكنت جالس فوق السرير ولست مستلقي على السرير بل جالس على السرير   ٬،بالضبط
  .ىل النجوم اليت على كتفي األمين واأليسر يف البذلةإلباسي وأنضر 

حزن وضيق شديدين صابين٬، ولقد أنستين هذه الرؤيتني يف تلك وكال احللمني كانت يف فترة 
rاًالفترة بشكل أزاح عين هم وغم كبري كنت أعاين منه حينها وبني هذين احللمني فترة قصرية جد.  
 ورؤيا الكعبة واملسجد النبوي هي األوىل وبعدها بفترة رؤيا البذلة اليت عليها جنوم

   .وسالمه عليه أمتىن التفسري من السيد صلوات اهللا
  املنتصر باليماين  عزام العبيدي: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد  ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

واملفروض  ٬،ىل األرضإفيها الكعبة واملسجد النبوي للداللة على نزول اهلدى  :الرؤيا األوىل
ولكن املسجد النبوي للداللة على مشا[ة هذا احلق  ٬،الكعبة كافية للداللة على اهلدى يف الرؤيا أنّ

  .بشكل كبري حبيث تتشابه األحداث والوقائع واألعداء واألولياء بدعوة رسول اهللا حممد 
قائمنا إذا قام دعا الناس إىل أمر جديد كما دعا إليه  إنّ(: أنه قال Xعن أيب جعفر 

  .)1( )فطوىب للغرباء ٬،كما بدأ وسيعود غريباً اإلسالم بدأ غريباً وإنّ ٬،اهللا  رسول
كما بدأ  وسيعود غريباً اإلسالم بدأ غريباً(: أنه قال ٬،Xعن أيب عبد اهللا  ٬،عن أيب بصري

كما  يستأنف الداعي منا دعاء جديداً: اشرح يل هذا أصلحك اهللا٬، فقال: ٬، فقلتفطوىب للغرباء
  .)2( )دعا رسول اهللا 
اإلسالم  إنّ Xأخربين عن قول أمري املؤمنني (: Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،عن أيب بصري

استأنف دعاء  Xإذا قام القائم  ٬،با حممدأيا : ٬، فقالوسيعود كما بدأ فطوىب للغرباء بدأ غريباً

                                                            
  .366ص 52ج :، بحار األنوار336ص: غيبة النعماني -1
  .366ص 52ج :، بحار األنوار336ص: غيبة النعماني -2
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أشهد أنك إمامي يف : فقمت إليه فقبلت رأسه وقلت: قال ٬، كما دعا رسول اهللا جديداً
  .)1( )رمحك اهللا: فقال ٬،الدنيا واآلخرة أوايل وليك وأعادي عدوك وأنك ويل اهللا

rأي العذاب املرافق لدعوة احلق كما رافق كل الدعوات  ٬،فهو أشارة للعذاب ؛ا الدخانأم
ن عارضوا أمر إة سيشمل كل أهل األرض رrولكن هذه امل ٬،اإلهلية السابقة ونزل باألمم املتمردة

  .ن ينجي املؤمنني بفضله سبحانهأالدعوة وصلت هلم وموجهة إليهم بأمجعهم أسأل اهللا  نّأل ؛اهللا
تباعه أبليس وإوالذين مل يسجدا ال يؤمنان باحلق٬، فالساجدون هم املالئكة والرافضون هم 

rر يف كل زمانكما يف األمر األول فهو يتكر.  
نك على هدى وعلى الصراط أونزول الكعبة يف بيتك أو على سطح دارك دليل على 

  .أي إنك على الوالية اإلهلية ٬،ويف جهة القبلة ٬،املستقيم
ىل وجاهة ومكانة عند إشارة على الكتف لإل: السرير منصب وملك٬، والنجوم :والرؤيا الثانية

  .اهللا ومالئكته 
ن يوفقك ويثبتك على احلق حىت آخر حلظة من أل اهللا والرؤيا من املبشرات للمستقبل نسأ

وأن جيعل اهللا رؤياك حقاً ويقر عينك وجينبك شر األشرار من شياطني  ٬،حياتك يف هذه الدنيا
  .واجلن أخزاهم اهللا اإلنس

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                               
* * *  

  :245/ السؤال
salamalekom 
please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, 
please, please, please, please I want Ahmad el hassani to make a dua for 
me that I became a good ansar and to cry more over Imam Hussein and 
to go to jannah and there will be plenty of people in jannah massalame 

  : ترجمة السؤال

                                                            
  .367ص 52ج: بحار األنوار، 337ص: غيبة النعماني -3
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 رجاءاً رجاءاً رجاءاً رجاءاً رجاءاً رجاءاً رجاءاً رجاءاً رجاءاً رجاءاً رجاءاً ٬،السالم عليكم
كثر أبكي أو ٬،نصاري جيدأصبح أن يدعو يل لكي أمحد احلسن أريد من أ ٬،رجاءاً رجاءاً رجاءاً
  .ىل اجلنة وسيكون الكثري من الناس يف اجلنة مسلمةإذهب أمام احلسني وعلى اإل

  السويد  علي حممد : املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد  ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

أسأل اهللا أن يوفقكم ملا يرضيه سبحانه وتعاىل هو وليي وهو يتوىل الصاحلني وأن جيعلكم يا 
  .أنصار اهللا من ملوك اجلنة

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  أمحد احلسن                                                                      

* * *  
ستطيع الطلب من أفهل ٬، قرار ىلإصل أومل  الدعوةدلت أنين اطلعت على إ :246/ السؤال
رجو اجلواب أ ؟ ىل احلق وبالشفاء من كل داءإباهلداية  ن يدعو يل اهللا سبحانه وتعاىلأالسيد مياين 

 .جزيل الشكر من السيد بنفسه ولكم
  أملانيا  سجاد : املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد  ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ويرزق  وأن يريك الباطل باطالً ٬،ونصرته إتباعهأسأل اهللا أن يوفقك لترى احلق حقاً ويرزقك 
  . اجتنابه وحماربته

  محد احلسنأ                                                                        
* * *  
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وأنا غري  ي٬،وألهل رجو الدعاء يلأو ٬، Xمحد احلسن أأبايع السيد  :248/ السؤال
وأريد  ٬،أم أنتظر الفرج) سنية(فسأتزوج امرأة عامية  لو تزوجت ينإمتزوج فهل أتزوج مع العلم 

  .أرجو الرد ونصركم اهللا؟  املالية فما الوسيلة X يمام املهداإل رسل جزء من حقوقأن أ
  مصر  عمرو : املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

أسأل اهللا أن يوفقك خلري اآلخرة والدنيا وأن يسددك لنصرة احلق على هذه األرض ما دمت 
  .حياً

rشكال فيه٬، وإن أردت األفضل فاعمل إا الزواج من مسلمة خمالفة ال تنصب العداء فال أم
وأسأل اهللا أن يوفقك الختيار ٬، )1()أظفر بذات الدين تربت يداك: (بقول رسول اهللا حممد 

  .األنصار إخوتكمؤمنة صاحلة٬، ويف بلدك مصر يوجد مؤمنات وميكنك سؤال 
rوأسأل اهللا أن  ٬،للمحتاجني من املؤمنني واملؤمنات يف بلدك مصر إعطاءها اخلمس فيمكنك أم

خوتك األنصار ملعرفة احملتاجني يف بلدك من املؤمنني واملؤمنات إوميكنك سؤال  ٬،يوفقك لذلك
  .  حفظكم اهللا ووفقكم اهللا لكل خري

  أمحد احلسن                                                                           
* * *  

نصار حد األأومسعنا من  ظهور الدعوة ومل نكن نعلم [اذهبنا للحج قبل  :249/ السؤال
وعند عودتنا مسعنا  ٬،نسمع بالدعوة قط لكننا مل ٬،محد احلسنأننا مل نؤمن بأل ؛ن حجنا باطلإ
  .م صحيحأمنا فهل صحيح احلج باطل آو

  استراليا  م بنني أ: املرسل

ل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً
  .حجكم مقبول إن شاء اهللا

  أمحد احلسن                                                                            

                                                            
  .332ص 5ج :الكافي -1
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  السالم على موالي وابن موالي :250/ السؤال
كله يف  جعل نفسي ومايل وعيايلأن أعلى  8كنت قد عاهدت اهللا  1988سنة االنتفاضة 

قدر أالبدون جنسية وال  نا كنت من فئةأو ٬،كن متزوجةأومل  ٬،جاهد يف فلسطنيأن أسبيل اهللا و
بالشهر السابع وحصلت  حامالً طفال وكنتأربع أعلى السفر وبعدها تزوجت وحصلت على 

جلس أن أتب يل فك 8عهدي مع اهللا  فكتبت للسيستاين بقضية 2001على جواز السفر سنة 
العهد غري  نّأحد فقهاء السيد الشريازي بني يل أوكذلك  ٬،ريب عيايل التربية الصاحلةأيف بييت و
ضيف أن أريد أو. ولكين مل اقتنع باجلواب ولكين سكنت ٬،الفقهاء وكذلك غريهم من ٬،صحيح

  . رجع عن عهدي هذاأن ال أعاهدت اهللا  ينأشيء مهم وهو 

ريب  نّأعلم أنا خائفه وأ.شواقعين كثري السالم واأل بلغهأبيك احلجة وأفدين يا موالي حبق أَ
ابنتكم زينب . نفذه ؟ والسالمأوال نية عندي للتراجع عن العهد ولكن كيف  رحم الرامحنيأ 8

  .خاكزاد
  ماراتاإل  زينب : املرسل

وآل حممد  وصلى اهللا على حممد٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً
بالكلمة و[داية  Xميانك باحلق واجلهاد مع أنصار اإلمام املهدي إأويف بالعهد من خالل 

ىل إىل اهللا وإىل احلق وبكل ما ييسره اهللا لك من سبل اجلهاد يف سبيله٬، فهذا هو الطريق إالناس 
حجرات قدسه سبحانه وتعاىل مفتوح فطوىب ملن يقتحمون العقبة ويلجون ساحة القدس ويقفون 

  .ن يطلبوا أي مقابلأبني يدي ر[م ليعرضوا أنفسهم وكل ما خوهلم ر[م للخدمة دون 
رض املسلمني أة هي باب واسع فتحه اهللا لنشر دين اهللا ليس يف فلسطني أو هذه الدعوة احلقّ

مون احلق ويعلمون احلق وينشرون كل بقعة على هذه األرض فطوىب ملن يتعلّ بل يف ٬،فحسب
  .احلق يف كل ناحية من هذه األرض

  أمحد احلسن                                                                              
* * *  

  :فادةرجو اإلأ :251/ السؤال
احلالل  جابة حبيث استطيع التفريق بنيليت تكون اإلغاين يا ما هو حكم املوسيقى واأل  1

   .ياممورعلي هذه األواحلرام منها بشكل جلي ؟ فقد اختلطت األ
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  رواح ؟حكام الرسم لذوات األأما هي   2
  ؟ هل الكهف رضوان اهللا عليهم وهو جنسأن يكون الكلب ثامن أما احلكمة يف   3

  زينب: املرسل

ل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، الرحيمبسم اهللا الرمحن  :الجواب
  .ًاألئمة واملهديني وسلم تسليما

واالستماع يكون بقصد وليس (املوسيقى حرام واألغاين حرام واستماعها حرام  :1ج
  .واجلائز فقط طبول احلرب والنفخ يف البوق لإلعالم ٬،)كالسماع الذي يكون بدون قصد

م آخر كاظهار إذا كان هناك يف نفس الرسم حمرr الرسم جائز حىت لذوات األرواح إالّ :2ج
  .عورة أو كون الرسم أو النحت لصنم يعبد من دون اهللا

وكذا  ٬،ا سؤالك عن كلب أصحاب الكهف فقد فصلته يف املتشا[ات فراجعيه هناكأمr :3ج
ادة منه٬، وإن كان لديك سؤال آخر يوجد سؤال يف املتشا[ات عن جناسة الكلب ميكنك االستف

  . )1(أرسليه 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                         
* * *  

واملهدين  األئمةل حممد آاللهم صلي على حممد و٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :252/ السؤال
 .وسلم تسليماً

 :يÁرجى تفضلكم باالجابة على االسئلة التالية
وهل صحيح هناك تعدد  ٬،فاقمبسألة تعدد اآل Xمحد احلسن أما هو رأي السيد  :والًأ

  لألفاق ؟
وهل هي ليلة واحدة وما هي احلدود  بليلة القدر  Xمحد احلسنأماهو رأي السيد  :ثانياً

 نّأىل النهار كما ورد يف الرواية من إاه م تتعدrأ الليل ؟ هي مقتصرة على الزمنية هلذه الليلة ؟ وهل
  .من حديث التواب �ار القدر كليلته

ئمة واملهدين ل حممد األآوصلى اهللا على حممد و ٬،ن احلمد هللا رب العاملنيأوأخر دعوانا 
 .وسلم تسليماً

                                                            
  .162، وص38ص 4ج: راجع المتشابهات -1
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  ) عج(مام املهدي اإل أنصارجمموعة من : املرسل
  2009 /1 /6استراليا                                                                                   

وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .االئمة واملهديني وسلم تسليماً

ا رؤيته بالعني مrأ .ىل مكان الناظرإفق املنسوب بالنسبة لوالدة اهلالل ال عالقة هلا باأل :1ج
بأول الشهر  Xمام العادل ىل مكان الناظر٬، وإذا حكم اإلإه منسوب نrأل ؛فق قطعاًفهي تتأثر باأل

  .هو عدمأرض بغض النظر عن الرؤية البصرية وإمكا�ا هل األأو ختامه يثبت على كل أالقمري 
ىل إها وحدr ٬،من رمضان 23حكام الشرعية هي ليلة ليلة القدر اليت يتعلق [ا بعض األ :2ج

  .مام العادلن يكون احلاكم مبوعدها هو اإلأولكن بشرط  ٬،مطلع الفجر

  أمحد احلسن                                                                         
* * *  

  ى أمحد احلسنإىل السيد املفدr...  تعاىلبسمه  :253/ السؤال
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ن أستطيع أيب ؟ وما املقصود [ا ؟ وهل أب أو هل كان السيد املسيح يستعمل كلمة األ
  .وفقنا اهللا تعاىل لنصرته والذود عنه.. ى رسل رؤية لغرض تفسريها من السيد املفدrأ

  اخلادمة: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، اهللا الرمحن الرحيمبسم  :الجواب
  .االئمة واملهديني وسلم تسليماً

 ٬،بوكمأو أيب أو أب كان يستعمل هذه الكلمة األ Xنيب اهللا عيسى  نّإ ٬،نعم :1س ج
 ولد من غري أب ليعرف الناس أنّ Xعيسى  موجودة٬، بل إنّ يضاًأوهذه الكلمة يف التوراة 

وا املطلوب منهم أن يتحلّ وليعرفوا أنّ ؛صل احلقيقي هلم هو اهللا سبحانه وتعاىلاألب احلقيقي واأل
سبحانه وتعاىل ليصبحوا صورة له سبحانه وتعاىل  )1( )فاخللق عيال اهللا(بصفات خالقهم وأبوهم 

  .)2()خلق اهللا آدم على صورته(
                                                            

قال رسول اهللا (: قال ،Xروى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اهللا  -1
وسائل ، 164ص 2ج: الكافي) الخلق عيال اهللا فأحب الخلق إلى اهللا من نفع عيال اهللا وأدخل على أهل بيت سرورا: 

  .341ص 16ج: الشيعة طبعة آل البيت
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد اهللا بن بحر، عن أبي : روى الشيخ الكليني بسنده -2

هي صورة ( :عما يروون أن اهللا خلق آدم على صورته، فقال Xسألت أبا جعفر : قال ،أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم
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  .رسال رؤيا وطلب تفسريها وأنا خادم لكمإبإمكانك  :2س ج
  أمحد احلسن                                                                          

* * *  
 ٬،لتجهيز دوائر الدولة عمل يف شركةأنصار وين من األإ ٬،السالم عليكم :254/ السؤال

  .نصاريخوكم علي األأ .وشكراً ٬،ال مأومن ضمن هذه الدوائر الداخلية والدفاع هل هذا حرام 
  علي الزيرجاوي: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

  .العسكر هم ذراع الظامل اليت يبطش [ا نّأعانة الظامل يف ظلمه غري جائزة٬، وأكيد إ
  أمحد احلسن                                                                           

* * *  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته :255/ السؤال

 :جابتكم مشكورين علىإرجو أ
 35ذا كانت معيلة لنفسها٬، عمرها إمر نفسها يف زواج املتعة أهل تعترب الباكر ولية   1
  .كرب منهاأخ أب متويف٬، ال يوجد سنة٬، األ
2  r؟ ية زواج املتعة جتعله باطالًهل سر  
  .م يتم بني طريف العقد فقطأهل يستلزم وجود شاهد على الزواج   3
  .ما هي حقوقها وما واجبا�ا  4
5  rهل عليها عدrلقد . ثناء فترة العقدإو يف حالة وفاة من تزوجت منه أة ة بعد انقضاء املد

ثابكم أ. جابتكم بالسرعة املمكنةأرجو أ. جد ضاليتأحكام هذا الزواج مل أحبثت يف موقعكم عن 
 .اهللا

  Hadad: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًاأل

                                                                                                                                                                                        
المختلفة، فأضافها إلى نفسه، آما أضاف الكعبة إلى نفسه،  محدثة مخلوقة واصطفاها اهللا واختارها على سائر الصور

  .134ص 1ج :الكافي) "رُّوِحي ِمن ِفيِه َوَنَفْخُت"، "َبْيِتَي": والروح إلى نفسه، فقال
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٬، أن )عاماً ال من بلغت سن التكليف عاقلة فقط 18وهي من بلغت (للبالغة الرشيدة  :1ج
  .كانت أو ثيباً ٬، وليس لوليها اعتراض٬، بكراً)وال فرق بني الدائم واملنقطع(تزوج نفسها 

ن حضر شاهدان إف) عالناإل(شهار و اإلأيشترط يف عقد النكاح حضور شاهدين  :2ج
شهار قبل الدخول٬، وبدون شهادة يكون عقد ر شاهدان وجب اإلشهار٬، وإن مل حيضاستحب اإل
ر ر املعصية مع تكرrوتتكرr ٬،ن دخل [ا من دونهإشهار ويرتكبان احلرام على اإل اًالنكاح متوقف

  .شهاراملواقعة حىت يتم اإل
  .ا الولد فينتسب كما يف الشبهةمrأ

 ٬،إيقاع العقد وقبل الدخول ا اإلشهار واإلعالن فيكون بعدمrأو. ويكون اإلشهاد بشاهدين
rو تعريف الناس بالوسيلة أى عرفاً إشهار وإعالن كالدعوة إىل وليمة العرس ويتحقق مبا يسم

  .املتاحة
  .2جابة يف جمتت األ :3ج
ال يثبت [ذا العقد مرياث بني الزوجني٬، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدمها٬، يلزم  :4ج
٬، وجيوز العزل للزوج وال يقف على أو �اراً تيان ليالًبالشرط٬، وجيوز أن يشترط عليها اإل عمالً

rيالء وحيرم ترك وطئها إة٬، ويقع لعان٬، ويقع [ا ظهار وإذ�ا٬، وال يقع [ا طالق وتبني بانقضاء املد
  .هلا نفقة يضاًأو. شهر كالدائمةأربعة أكثر من أ

بأربعة أشهر وعشرة أيام إن  فاة٬، ولو مل يدخل [اتعتد من الووعد�ا حيضتان٬، و :5ج
  .٬، وبأبعد األجلني إن كانت حامالًكانت حائالً

  أمحد احلسن                                                                          
* * *  

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :256/ السؤال
 .ئمة واملهديني وسلم تسليماًصل على حممد وال حممد األ اللهم

  .هل بيت النبوة ومعدن العلم ومهبط الوحي والترتيلأالسالم عليكم يا 
بإقراض  وهي تقوم ٬،يف العراق مع منظمة من منظمات اèتمع املدين أعمل حالياً :سؤايل

ويتم التسديد على شكل ٬، مقدماًصحاب املشاريع الصغرية مببلغ من املال مقابل فائدة مستقطعة أ
 .منا أعمل كموظف يف هذه املنظمةإو أنين لست مقترضاً دفعات شهرية٬، علماً
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 نّإي أ ٬،موال الشعب العراقيأرأس مال املنظمة هو من خالل منح الدول املاحنة وليس من 
 .وريبأو أمريكي أرأس املال 
خذ أخوة حول شرعية حد اإلأل ساس جواب السيد اليماينأين قد عملت معهم على إ علماً

 .و ناصيبأذا كان صاحب املال كافر إالقروض بفائدة 
و عدم أحول حلية  جابيت على هذه املسألةإنصار خوة األحد اإلأو أأرجو من السيد امليمون 

وفقكم اهللا .. مريكا أالرئيسي يقع يف  مقر املنظمة نّإ حلية العمل مع هذه املنظمة كموظف علماً
 .ونصرة دينهملراضيه 

  أدهم الطائي: املرسل

ل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

وفقك اهللا ونصر بك دينه طبتم وطابت األرض اليت تطؤها أقدامكم يا من نصرمت اهللا 
rفيه من ينصرون احلق ونصرمت دين اهللا يف زمن عز.  

أو ( وكافر بنبوة حممد ) أو مسلم ينتحل حب آل حممد (ال يوجد ربا بني مؤمن 
٬، والقرض الربوي من مال غري املسلمني جيوز )ناصب عداء آلل حممد أو شيعتهم أل�م يشايعو�م

rا العمل يف هكذا مؤسسات فجائزللمسلم أخذه٬، وأم.  
  أمحد احلسن                                                                         

* * *  
اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :257/السؤال
  .وسلم تسليماً

أسأل اهللا أن يكون سيدي وموالي واألهل ٬، السالم على بقية آل حممد ورمحة اهللا وبركاته
  .الطيبني خبري وعافية

  :عندي بعض املسائل

 ٬،)وأكثر 4 حوايل(احملدثون . نترنتشاهدها على اإلإهناك بعض مقاطع فيدو  :أوالً
  .صل النفسأىل إواحلديث ينصب على النفس البشرية كيفية ختليصها من السوالب بالرجوع 
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فما املقصود [ذا الوقت ؟ هل  ٬،)1(﴾الNلي(لِ إِلَى الصِّي0ام0 أَت4مُّواْ﴿ :قال تعاىل :السؤال السادس
 .عن دخول الليل فيفطر الصائم عالناًإهو ظهور أول جنم يف السماء 

ما هي  ٬،)2(﴾الْو1س(طَى والصَّالَة4 الصَّلَو0ات4 ع0لَى ح0اف4ظُواْ﴿ :قال تعاىل :السؤال السابع
 الصالة الوسطى ؟
ا اخلمس أمr ٬،ذكر الزكاة يف القرآن اقترن بالصالة نّإ: عن الزكاة واخلمس :السؤال الثامن

rأم دفع اخلمس  فهل جيب على املسلم دفع زكاة أمواله مجيعها سنوياً. ة واحدة فقطفقد ذكر مر
 عن الزيادة عن رأس املال ؟ أو كالمها ؟

ن كانت أعلى من النصاب وأتأكد إأنا يف كل رمضان أحسب مايل وجموهرايت وأدفع زكا�ا 
فهل ) شيعة أو سنة(وأحرص على دفعها للمستحقني من املسلمني . مة النصاب يف كل سنةمن قي

 هذا فيه خطأ ؟

ىل اللقاء يف جمموعة أخرى من األسئلة  إو ٬،على هذه األسئلة اليت تورقين اإلجابةألتمس منكم 
 .جزاكم اهللا خري اجلزاء

  فداء حسني أمحد: املرسلة

وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  :1ج س
ـح   :األوىل الترتيب واجب يف الوضوء٬، يبدأ غسل الوجه قبل اليمىن٬، واليسرى بعدها٬، ومس
ـد      كان أو نسياناً عمداً  فلو خالف٬، أعاد الوضوء . ٬، والرجلني أخرياًالرأس ثالثاَ ـان ق إن ك

  .٬، أعاد على ما حيصل معه الترتيبجف الوضوء٬، وإن كان البلل باقياً
املواالة واجبة٬، وهي أن ال يفصل بني الغسلتني واملسحتني بفاصل خيرجها عرفاً عن  :الثانية

كو�ا عمل واحد وهو الوضوء٬، فإذا غسل وجهه بادر إىل غسل يديه مث بادر إىل مسح رأسه مث 
  .رجليه دون تواين أو إمهال  مسحبادر إىل

  .الثة بدعة٬، وليس يف املسح تكرارة واحدة٬، والثانية سنة٬، والثالفرض يف الغسالت مرr :الثالثة

                                                            
 .187: البقرة -1
 .238: البقرة -2
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ومن كان يف يده خامت . ٬، وإن كان مثل الدهنجيزي يف الغسل ما يسمى به غاسالً :الرابعة
  .له حتريكه إن كان واسعا٬ً، استحبو. أو سري٬، فعليه إيصال املاء إىل ما حتته

العطف على األقرب هو  نّإإذا كان حبسب قواعد العربية اليت وضعها الناس ف :2ج س
فتكون معطوفة  ٬،فتكون قراءة الكسر هي الصحيحة وليس الفتح٬، وإن اختريت الفتح ٬،الصحيح

  .�ا مبحل نصب مفعولإف) برؤوسكم(على حمل 
وختتص الظهر من أوله . صرما بني زوال الشمس إىل غرو[ا وقت للظهر والع :3ج س

وكذا إذا غربت الشمس . مبقدار أدائها٬، وكذلك العصر من آخره٬، وما بينهما من الوقت مشترك
دخل وقت املغرب٬، وختتص من أوله مبقدار ثالث ركعات٬، مث تشاركها العشاء حىت ينتصف 

. ربع ركعاتوختتص العشاء من آخر الوقت مبقدار أ. ىل طلوع الفجر للمضطرإالليل للمختار و
  .إىل طلوع الشمس٬، وقت للصبح  فق املستطري يف األ  وما بني طلوع الفجر الثاين 

وانتظار ذهاب احلمرة   ٬،باستتار القرص: بزيادة الظل بعد نقصانه٬، والغروب: ويعلم الزوال
من املشرق أفضل حلصول االطمئنان بسقوط القرص٬، وخري األعمال الصالة يف أول وقتها٬، 

شاء األفضل تأخريها حىت ذهاب احلمرة املغربية٬، وصالة العصر ساعة أو ساعتني عن وصالة الع
  .ال الشمس حبسب طول النهار وقصرهزو

  :ووقت النوافل اليومية
  .من حني الزوال إىل نصف ساعة: للظهر
إىل ساعة ونصف أو ساعتني ونصف حبسب طول النهار فإن خرج الوقت وقد : وللعصر

وإن مل يكن صلى شيئا٬ً، بدأ بالفريضة مث . بركعة٬، زاحم [ا الفريضة خمففة تلبس من النافلة ولو
ويزاد يف نافلتها أربع ركعات٬، اثنتان . يوم اجلمعة وال جيوز تقدميها على الزوال إالّ. يأيت بالنافلة
  .منها للزوال

ك ومل يكن فإن بلغ بذل. بعدها إىل ذهاب احلمرة املغربية مبقدار أداء الفريضة: نافلة املغرب
  .صلى النافلة أمجع٬، بدأ بالفريضة

وميتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة وينبغي أن جيعلهما . وركعتان من جلوس بعد العشاء
  .خامتة نوافله
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وال جيوز تقدميها على . وكلما قرب من الفجر كان أفضل. بعد انتصافه: وصالة الليل
٬، وقضاؤها أفضل وآخر وقتها )1(رطوبة رأسه ملسافر يصده جده٬، أو شاب مينعه  االنتصاف٬، إالّ

فإن طلع ومل يكن تلبس منها بأربع٬، بدأ بركعيت الفجر قبل الفريضة حىت . طلوع الفجر الثاين
. ولو طلع الفجروإن كان قد تلبس بأربع٬، متمها خمففة . تطلع احلمرة املشرقية٬، فيشتغل بالفريضة

واألفضل إعاد�ما . وجيوز أن يصليهما قبل ذلك. بعد طلوع الفجر األول ووقت ركعيت الفجر
وجيوز أن يقضي الفرائض اخلمس . بعده وميتد وقتهما حىت تطلع احلمرة٬، مث تصري الفريضة أوىل

 ٬،يف كل وقت٬، ما مل يتضيق وقت الفريضة احلاضرة٬، وكذا يصلي بقية الصلوات املفروضات
  .ت فريضة٬، وكذا قضاؤهاويصلي النوافل ما مل يدخل وق

يف صحة الصالة أن يكون السجود على التراب أو التربة احلسينية  ليس شرطاً :4ج س
  .باخلصوص

وال على ما هو من . ال جيوز السجود على ما ليس بأرض٬، كاجللود والصوف والشعر والوبر
وال على ما . ورةعند الضر ٬، كامللح والعقيق والذهب والفضة والقري إالّاألرض إذا كان معدناً

وال جيوز . كاخلبز والفواكه٬، أو ملبوساً القطن والكتان ينبت من األرض٬، إذا كان مأكوالً
 ٬،السجود على الوحل٬، فإن اضطر أومأ٬، وجيوز السجود على القرطاس٬، ويكره إذا كان فيه كتابة

وإن مل  من بدنه٬، فإن منعه احلر عن السجود على األرض سجد على ثوبه٬، يءوال يسجد على ش
ويراعي . والذي ذكرناه٬، إمنا يعترب يف موضع اجلبهة خاصة٬، ال يف بقية املساجد. يتمكن فعلى كفه

وإذا كانت النجاسة يف . أن يكون مملوكا٬ً، أو مأذوناً فيه٬، وأن يكون خالياً من النجاسة: فيه
وجيوز السجود . منه يءموضع حمصور٬، كالبيت وشبهه٬، وجهل موضع النجاسة مل يسجد على ش

  .للمشقة يف املواضع املتسعة دفعاً
  .رؤية اهلالل املفروض أن يتبع فيها إمام احلق فتتوحد الناس على يوم واحد :5ج س
  .مع دخول وقت صالة املغرب اإلفطارجيوز  :6ج س
  .اإلمامة واهلداية أي ٬،الصالة الوسطى هي اجلمعة ووالية الذي يستدير عليه الفلك :7ج س

ضت هلا بالتفصيل يف كتاب بالنسبة للزكاة واخلمس وغريها من العبادات قد تعرr :8سج 
وان احتجيت توضيحاً أكثر  ٬،والزكاة هلا موارد ختتلف عن اخلمس اقرئيها هناك .شرائع اإلسالم

  .رسلي أسئلتكإ
                                                            

  .إشارة إلى الشاب الذي يمنعه من القيام في منتصب الليل ثقل النوم فيقدم صالته -1
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  سنأمحد احل                                                                         
* * *  

ىل احلج قبل ظهور الدعوة وهو مؤمن بالدعوة هل إما حكم من ذهب  :259/ السؤال
  .شخصياً Xمحد احلسن أريد اجلواب من السيد ؟ أاحلج صحيح 

  استراليا  م بنني أ: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماًاألئمة 

  .حجه صحيح إن شاء اهللا تعاىل
  أمحد احلسن                                                                          

* * *  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم :260/ السؤال

يتم  حيانإين أحد املؤمنني بدعوتك احلقّة٬، وأعمل يف جهاز تفتيش أمين٬، ويف بعض األ :1س
 ٬،و التعاطيأخرين عن طريق أخذ الرشوة موال اآلأكل أحالتهم للقضاء بسبب إحماسبة املخالفني و

خذون من الرواتب الشهرية أوي �م مفسدين من باب الشريعة٬،إحالتهم مع العلم إفهل جيوز 
قضاء و أعطائهم إجازة عن العمل إويأخذون من املنتسبني مبلغاً من املال يف مقابل أللمنتسبني 

  .خذ جزء من رواتبهمأحاجة معينة للمنتسبني مقابل 
ـ  :2س والذي تضعه دكتورة٬، فهل جيوز ) اللولب(لو احنصر األمر ملنع احلمل مبا يسمrى ب

  العملية تستلزم النظر من قبل الدكتورة املتكفلة بالقيام بالعملية ؟ علماً أنّ ؛للمرأة أن تفعل ذلك
كان سابقاً يدفع اخلمس لفقهاء الضاللة اخلونة٬، فهل ما حكم من دخل دعوة احلق و :3س

ن خيمس من جديد ؟ وما يصنع مثل هكذا إنسان بعد اعتناقه للحق الذي جئتم به٬، أجيب عليه 
  نه ميلك بيتاً أو أرضاً أو أمالك اُخرى ؟إعلماً 

  بو حممد علي األنصاريأ: خادمكم املذنب
  1430 /صفر احلرام /6                                                                                    

وصلى اهللا على حممد وآله األئمة ٬، احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً



  
  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................................... 74

ال جتوز معونة الظامل بأي صورة كانت٬، بل وجيب هدم دولة الطاغوت بكل ما  :1ج س 
أمكن وتقويض أركا�ا وهي جزء من مملكة الشيطان٬، وال جيوز الترافع لقضاة حيكمون بغري ما 

ا إذا كنت تعمل باملمكن لدفع ظلم بعض نزل اهللا ومل خيوهلم حجة اهللا للقضاء بني الناس٬، أمrأ
م فال تكن عوناً لظامل وطاغوت بتقوية يك أيضاً أن تأخذ بنظر االعتبار ما تقدrالناس عن بعض فعل

وأسأل اهللا لكم اخلري كله رضاه واجلنة  ٬،غاثة املؤمنإعانة املظلوم وإمملكته وحاكميته واعمل على 
وأن جينبكم الشر كله سخطه والنار وإن شاء اهللا يكون حسابكم يسرياً بفضل إميانكم ويدخلكم 

  .رحم الرامحنيأيم برمحته وهو رب رح
  .جيوز  :2ج س 
فإذا كنت متلك بيتاً واحداً فليس فيه  ٬،اخلمس يف الفائض وليس فيما يسد احلاجة :3ج س 

مخس وال أثاثه املستعمل وال السيارة اخلاصة وال مصدر الرزق الذي يسد حاجتك فقط دون 
حمل (ا مصدر الرزق أمr ٬،أخرى فتخمسها ا إذا كنت متلك بيتاً غريه أو أرضاً أو سيارةأمr ٬،فائض

يفيض عن حاجتك فتخمس من أصل املال بنفس  إنتاجهفإذا كان ) للتجارة أو مصنع أو مزرعة
  .أو املال فتخمس ما يفيض منه عن حاجتك يف �اية السنة اإلنتاجا أمr ٬،نسبة الزيادة

  أمحد احلسن                                                                            
* * *  

  جانب ؟مام األأهل الكحل جائز للمرأة  :261/ السؤال
ن وضعته يف البيت لزوجها فال جيب عليها أن إولكن  ٬،ن تضعه لرياه األجانب ال جيوزأ :ج

  .احملارمتزيله لتخرج أو لتلتقي غري 
فهل . عاله واملتعلقة بالتكحل للمرأةألقد وصلين وقرأت جوابك سيدي يف املسألة  :سؤال
  عن خارجه ؟ غري املتزوجة حيرم عليها التكحل يف البيت فضالً نّأمعىن هذا 

وصلى اهللا على حممد وآله ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .وسلم تسليماًواملهديني  األئمة

  .جيوز لغري املتزوجة أن تضع الكحل يف البيت
  أمحد احلسن                                                                          

* * *  
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له الطاهرين األئمة آوصلى اهللا على حممد و٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :262/ السؤال
  .واملهديني وسلم تسليماً

  عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم 
  :حد اإلخوة األنصار ما يليأل أس

ألف كرونه سويدي أريد أمخس مايل وليس عندي بيت أو قطعة ) 200000(عندي مبلغ 
  .سكن أجار يف شقة يف السويدأرض وأنا اسكن مع زوجيت وليس لدي أوالد وأ

سياريت نصفه أعطه عمل عمل آخر يف أ وأحياناً ألف شهرياً) 15000( دخلي شهرياً
  .للمحتاجني والنصف اآلخر أنفقه للسيارة

  . كرونه سويدي) 4000(دخل زوجيت 
  .كرونه سويدي) 6000(أجار شقيت 

و  .مني سيارة وضريبة سيارة وكهرباءأمابني ت) 3000( صرف دفوعات شهرياًأو
 .كرونه ش) 2000( طعام ودواء و ألف كرونه مصرف شهرياً) 5000(

  عن تعلق اخلمس باألخ السائل وكم يدفع ؟: الكرميالسؤال أخي 
  .وفقك اهللا لكل خري والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أبو حسن: خادمك

وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .تسليماً

فليس فيه مخس وال  واحداً فإذا كنت متلك بيتاً ٬،اخلمس يف الفائض وليس فيما يسد احلاجة
ا إذا أمr ٬،أثاثه املستعمل وال السيارة اخلاصة وال مصدر الرزق الذي يسد حاجتك فقط دون فائض

حمل للتجارة أو (ا مصدر الرزق أمr ٬،أو سيارة أخرى فتخمسها رضاًأغريه أو  كنت متلك بيتاً
املال بنفس نسبة يفيض عن حاجتك فتخمس من أصل  إنتاجهفإذا كان  ٬،)مصنع أو مزرعة

ة نتاج فتخمس ما يفيض منه عن حاجتك يف �اية السنة٬، واملال الفائض خيمس مرrا اإلأمr ٬،الزيادة
  .ة أخرىىل السنة التالية ال خيمس مرrإواحدة فقط فإذا بقي 
ىل املؤمنني إن تعطي اخلمس أوميكنك  ٬،اخلمس فقط يف املبلغ الفائض: وبالنسبة للسؤال

  .احملتاجني بنفسك
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  أمحد احلسن                                                                      
* * *  

اللهم صل على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :263/ السؤال
  .تسليماً

من السالم عليكم يا سيدي وموالي أمحد احلسن صلى اهللا عليك وعلى آبائك وجعلنا اهللا 
وال حول لنا  ٬،إنه على كل شيء قدير وال نعصاك يف أمر أبداً سرمداً املسلمني الساجدين لك أبداً

rن الرحيم أن ال يفجعنا بكم حبقك عليه وال نعلم اهللا الرمح به سبحانه٬، ونرجوا من ة إالّوال قو
   .حقك

املذنبة  يل سؤال أرجو من اهللا العلي أن تتفضل على أمتك الضعيفة ٬،سيدي وموالي أمحد
األوىل يف إمتام الرضاع  أشهر وأريد أن أعرف هل 5يل رضيعة عمرها : املقصرة باجلواب عليه

وهو  ٬،رجاء إن مسحت يل سيدي ويل أيضاً ة حولني ؟غري احلليب مدr هل هو عدم إطعامها أبداً
ذا البلد ويل مبا جتود به نفسك الطاهرة املقدسة إنك أهل كل أن تدعو لزوجي وإخواين يف ه

  .واحلمد هللا وحده .خري
  املغرب  أم زينب : املرسل

وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .تسليماً

طفلها من لبنها وهي م وبارك اهللا لك فيها٬، ولكن املكروه هو أن ترضع األ إطعامهاميكنك 
خرة وأن ينصركم اهللا حامل٬، وأسأل اهللا أن يوفقكم لكل خري وجينبكم كل شر يف الدنيا واآل

  .نصراً عزيزاً وينصر بكم دينه

  أمحد احلسن                                                                           
* * *  

�اية السنة يعطيين البنك فائدة  البنك السويدي ويفضع نقودي يف أنا أ :264/ السؤال
حصل على أال  ينإعرف أ ٬،من باب اجتناب الربا ي فقراء العراقأ ٬،ىل العراقإرسلها أومن مث 
ضع نقودي يف البنك للحفاظ أن أمضطر على  ينأ علماً ؛الربا ريد االبتعاد عنأولكين  ٬،ثواب

  ى خطأ ؟م علأصواب  على ينأفهل ٬، عليها من السرقة
 السويد   ليث سلمان
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وصلى اهللا على حممد وآله  ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

فال ربا بني  ٬،الربا يكون بني املؤمنني وبني مؤمن ومسلم ال يعادي آل حممد بقول أو فعل
ولك أن تصرفها على  ٬،فالفائدة اليت يعطيها لك البنك املذكور ملك لك ٬،مسلم وغري مسلم
rنفسك أو أن تتصدr؛قكق [ا أو أن تفعل [ا ما تشاء فيما يرضي اهللا وتؤجر وتثاب على تصد 
rقت بهألنه مال متلكه وتصد.  

  احلسنأمحد                                                                          
* * *  

ل آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :265/ السؤال
  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًحممد األ

  :سئلة التاليةجابة على األيرجى تفضلكم باإل
  هل جيزي احلج بالنسبة لشخص حج قبل دخوله الدعوة اليمانية املباركة ؟ :أوالً
  خالل بالعهد ؟هي كفارة اإل ما :ثانياً
 نه غري معادياًأ علماً ؛هل يعتد يف صالة اجلمعة بشخص غري داخل يف الدعوة اليمانية :ثالثاً

  فراد ؟األ االعتداد بعدد :يأ ٬،هلذه الدعوة
الصالة الواجبة والنافلة   حرام يفاإل تكبريةمن ترك التكبريات الستة بعد  ما حكم :رابعاً

  ؟سهواً
عبارة جيالتني  حياناًأحيث يكتب  ٬،غذيةيعتد بالكتابة على بعض علب األ هل :خامساً

تذكر عبارة مواد مثخنة من دون  حياناًأو ٬،جيالتني نبايت حياناًأو ٬،جيالتني حيواين حياناًأو ٬،حالل
  ؟ إسالميةسواق غري أن هذه العلب الغذائية موجودة يف أ ذكر ماهية هذه املواد علماً

  .ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم 
 hassan alsharifi: املرسل

ل حممد آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  ).هل جيزي احلج بالنسبة لشخص حج قبل دخوله الدعوة اليمانية املباركة ؟ :والًأ(
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  . فال جيزي ٬، جيزي وإالّإن كان حجه على وفق ما روي عن األئمة  :ج
  ).خالل بالعهد ؟ما هي كفارة اإل  :ثانياً(
كفارة احلنث بالعهد خمرية بني عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني  :ج
  .مسكيناً
 ه غري معادياًنrأ علماً ؛هل يعتد يف صالة اجلمعة بشخص غري داخل يف الدعوة اليمانية :ثالثاً(

  ).فراد ؟األ االعتداد بعدد :يأ ٬،هلذه الدعوة
  .باملؤمن ال يعتد إالّ :ج
الصالة الواجبة والنافلة  حرام يفاإل تكبريةمن ترك التكبريات الستة بعد  ما حكم :رابعاً(
   .)؟ سهواً
كأن يكون  ؛يركعنه مل يأتÛ بالتكبريات قبل أن أأي انتبه إىل (إذا ذكر قبل الركوع  :ج

ن ذكر بعد الركوع فيمضي يف صالته وال شيء إا يأيت [ا ومبا بعدها٬، وأمr) انتبه يف أثناء القراءة
  . عليه

عبارة جيالتني  حياناًأحيث يكتب  ؛غذيةهل يعتد بالكتابة على بعض علب األ :خامساً(
تذكر عبارة مواد مثخنة من دون  حياناًأو ٬،جيالتني نبايت حياناًأو ٬،جيالتني حيواين حياناًأو ٬،حالل

  ).سواق غري اسالمية ؟أن هذه العلب الغذائية موجودة يف إ ذكر ماهية هذه املواد علماً
ميكن االعتماد على ما هو مكتوب إذا كان هناك عالمات تفيد االطمئنان والوثوق مبا  :ج
الكذب حول حمتويات نه ال مصلحة أو نفع معني للمنتج من أويكفي االطمئنان إىل (يكتب 
فالبد من االستعالم عنه ) مواد مثخنة٬، مواد حافظة(ا بالنسبة للمكتوب وهو مبهم ٬، أمr)منتجه
كل أو االستعمال يف موارد ا بالنسبة للمنتجات احليوانية اليت يشترط فيها التذكية لألأمr. ومعرفته

أن  وليس ضرورياً ٬،إسالمي يف بلد أنتجتأل�ا  ؛اة وحاللأن تكون مذكّ معينة فليس ضرورياً
يف بلد غري إسالمي٬، إمنا تكون حالل إن متت التذكية  أنتجتأل�ا  ؛اة وحرامتكون غري مذكّ

بالصورة الشرعية سواء يف بلد إسالمي أم غري إسالمي وتكون حرام إن مل تذكL بصورة شرعية 
ذبيحة يف مكة  فمثالً :من الواقع صحيحة سواء يف بلد إسالمي أم غري إسالمي٬، وسأعطي مثاالً

اة٬، وذبيحة يف فرنسا يذحبها ال تعترب مذكّ رمة يذحبها شخص ينصب العداء آلل حممد املكّ
اة٬، ودجاجة تقطع رقبتها باملكائن يف تعترب مذكّ شخص مسلم ال ينصب العداء آلل حممد 
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الْجِد0ار1 فَكَانَ ل4غ1لَام0ي(نِ ي0ت4يم0ي(نِ ف4ي الْم0د4ين0ة4 و0كَانَ ت0ح(ت0ه1 كَرتٌ لNه1م0ا و0كَانَ و0أَمَّا ﴿ :وقال تعاىل
لْت1ه1 ع0ن( أَب1وه1م0ا ص0ال4حاً فَأَر0اد0 ر0بُّك0 أَنْ ي0ب(لُغ0ا أَش1دَّه1م0ا و0ي0س(ت0خ(رِج0ا كَرتَه1م0ا ر0ح(م0ةً مِّن رَّبِّك0 و0م0ا فَع0

  .)1(﴾أْوِيلُ م0ا لَم( ت0س(ط4ع عَّلَي(ه4 ص0ب(راًأَم(رِي ذَل4ك0 ت0
  ية أخرى ؟آكما هو موجود يف ) تستطع(وملاذا مل يقل ) تسطع(ما معىن 

�ا إ :أي ٬،ما حكم املادة اليت خترج من الدبر بسبب االلتهابات وهي تشبه الشحم :5س
  ليس غائط ؟ فهل هي جنسة وهل تنقض الوضوء ؟

  خر الزمان حسب الروايات ؟آما املراد من يأجوج ومأجوج الذين خيرجون يف  :6س
  بعد غسل الدم أو الغائط ؟ ما حكم اللون املتخلف يف املالبس مثالً :7س
وأين  ٬،وما الفرق بني الروح والنفس ٬،هل حيشر الناس بنفس األجساد الدنيوية :8س

  اآلخرة على الروح أم النفس أم اجلسد ؟موقعهما من جسم اإلنسان ؟ وعلى من يقع العذاب يف 
  ملاذا التكبريات الثالث يف �اية الصالة ؟ :9س

  بو حسنأ: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآل حممد ٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .ًاألئمة واملهديني وسلم تسليما

  .جنس :1ج س
  .تعلم ذلك :2ج س
  .ة أخرىال خيمس مرr :3ج س
  .سيصدر كتاب فيه تفصيل هذا إن شاء اهللا :4ج س
  .ال تنقض الوضوء وليست جنسة بشرط أن ال يكون معها شيء من الغائط :5ج س
  .إن شاء اهللا ستجد تفصيل هذا األمر يف كتاب سيصدر :6ج س
  .طاهر :7ج س
  .سينشر كتاب عن الروح إن شاء اهللا فيه تفصيل :8ج س

                                                            
  .82: الكهف -1
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فَص4ي0ام1 ثَالثَة4 أَيَّامٍ ف4ي الْح0جِّ و0س0ب(ع0ةi إِذَا ر0ج0ع(ت1م( ت4لْك0 ع0ش0ر0ةٌ كَام4لَةٌ ﴿: قال تعاىل :9ج س
درجات اإلميان أو مقامات االرتقاء . )1(﴾ذَل4ك0 ل4م0ن لNم( ي0كُن( أَه(لُه1 ح0اض4رِي الْم0س(جِد4 الْح0ر0امِ

  ).السماوات السبعة(عشرة ثالث يف بيت اهللا وسبعة يف بيوتكم 
فالصالة معراج  ٬،اآلخرة إىلنه يرتقي بصالته من حاله وهو يف الدنيا أاإلنسان املفروض 

  . )2(املؤمن كما قال 
يرتقي [ا السموات السبع٬، مث املفروض أن تكون صالته  فهو أوالً يريد االرتقاء فيكرب سبعاً

فهذه هي التكبريات الثالث اليت يف ٬، )3(﴾قَاب0 قَو(س0ي(نِ أَو( أَد(ن0ى﴿ :ارتقاء يف املتبقي ليكون حاله
وهو ارتقاء املراتب الثالث املتبقية  ٬،ىل أعلى مقامإصالته توصله  أي املفروض أنّ ٬،�اية الصالة

الكرسي والعرش األعظم : هي وهذه الثالث كما بينتها سابقاً ٬،بعد السماء السابعة الكلية
  .)4(وسرادق العرش األعظم 

أي إ�ا  ٬،الثالث يف احلج ويف املسجد احلرام ويف بيت اهللا٬، يف ختام الصالة نّأوكما ترى 
  .أقصى ما يصله العبد من االرتقاء بصالته

  أمحد احلسن                                                                            
د املرسلني حممد واله بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سي :268/ السؤال

  .الطاهرين
  .املؤيد باهللا) عج( اإلمامسالم تام بوجود موالنا ٬، محد احلسن حفظه اهللاأمساحة السيد  إىل

هلا زوج  إنه التريكة علما ذتوفت وتركت تريكة مهمة٬، كيف توزع ه امرأة :1سؤال رقم 
  ؟ )أوالدبنتان وثالث ( أبناءومخسة  وأم

– والروبيان   THON  –السمك من فصيلة التون  حلم كلأ :2سؤال رقم
CREVETTE     ؟م حرام أحالل  

بيض اليت تباع بالبلدان العربية محر واألاللحوم الطرية من النوع األ :3سؤال رقم 
هل جيوز شراءها   SUPER MARKET التقليدية والعصرية   سواق االسالمية باأل  و

   ؟ واستهالكها
                                                            

 .196: البقرة -1
  .343ص 6ج: مستدرك سفينة البحار -2
  .9: النجم -3
  .من هذا الكتاب 31ص :راجع -4
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جوركم بذكرى وفاة جدتكم سيدة نساء العاملني فاطمة أعظم اهللا أو جزاكم اهللا خرياً
  .هلا الصالة والسالم وحفيدها روح اهللا املوسوي اخلميين قدس سرمهاآالزهراء عليها و

  .راجعون إليهنا إنا هللا وإو
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل و بركاته

  املغرب   الدار البيضاء 

وصلى اهللا على حممد وآله األئمة  ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، الرحيمبسم اهللا الرمحن  :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

هلا  نّأ ه التريكة علماًذكيف توزع ه. توفت و تركت تريكة مهمة امرأة :1سؤال رقم 
  ؟) والدأبنتان وثالث (  بناءأم ومخسة أزوج و
  .والباقي لألبناء للذكر مثل حظ األنثيني ٬،م سدسولأل ٬،للزوج ربع :ج

 16ولالم منها  سهماً 24للزوج منها  سهماً 96والتقسيم يكون بأن تقسم التركة إىل 
  .)7+7(أسهم  7ولكل بنت ) 14+ 14+ 14( سهماً 14ولكل ولد من الثالثة  ٬،سهماً

    والروبيان    THON السمك من فصيلة التون  حلم كلأ :2سؤال رقم 
CREVETTE      ؟م حرام أحالل  

  .التونة والروبيان حالل :ج
بيض اليت تباع بالبلدان العربية محر واألاللحوم الطرية من النوع األ :3سؤال رقم 

  التقليدية والعصرية  سالمية سواق اإلباأل  و SUPER MARKET    هل جيوز شراءها
  ؟ واستهالكها

من اèازر  كثرياً نّأل ؛)صحة تذكيته(بالنسبة للدجاج جيب التدقيق يف مصدره  :ج
والتذكية البد أن تكون بيد املسلم  ٬،يستخدمون السكني اآليل يف التذكية ويعتربو�ا تذكية شرعية

فال ميكن االعتماد على وجودها يف أسواق املسلمني فيما خيص حلية حلم الدجاج  ٬،ال باآللة
 .والطيور ما مل يتم التدقيق والبحث لالطمئنان من صحة التذكية باليد ال باآللة

rفيمكن االكتفاء بكالم البائع إن كان مسلماً وحصل االطمئنان  ؛ا بالنسبة للبقر واألغنامأم
فبالنسبة للحوم احلمراء أو حلوم البقر والغنم ميكن االعتماد على  ٬،بصحة التذكية من كالمه

  .وجودها يف أسواق املسلمني فيما خيص حليتها
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سيدة نساء العاملني فاطمة  وفاة جدتكم  بذكرىجوركم أاهللا  وأعظم جزاكم اهللا خرياً
  .مهاسرrالصالة والسالم وحفيدها روح اهللا املوسوي اخلميين قدس  آهلاالزهراء عليها و 

  .راجعون إليهنا أنا هللا وأو 
  .وجزاكم اهللا خرياً وعظم أجركم ووفقكم خلري اآلخرة والدنيا وجنبكم شرمها :ج

  أمحد احلسن                                                                         
* * *  

ل آوصلى اهللا على حممد و٬، العاملنيواحلمد هللا رب ٬، بسم هللا الرمحن الرحيم :269/ السؤال
  .واملهدين وسلم تسليماً ةئماأل

وربا بعض املسلمني أجنبية الغري مسلمة هنا يف حول القروض املالية من البنوك األ :سؤال
) 6و 84( ومن مث تسديد املبلغ مع فائدة بنسبة  خذون قرض من املال من البنك لشراء سكنأي

وجيوز بتسديد فقط  ٬،سنة 30و أسنة  25و أسنة  20باملائة لشراء سكن وتسديد املبلغ خالل 
و يف حال أن يبيع السكن ومن املبلغ يسدد القرض٬، أىل إ الفائدة ويبقى املبلغ يف ذمة الشخص

و[ذا يكون  ٬،باملائة) 6و 84( زائد الفائدة املطلوبة شهرياً خرى يسدد جزء من القرض شهرياًأ
  .فائدة+ تسديد قرض + جار أ شهرياً: املدفوع من الشخص اإلمجايلاملبلغ 

خذ القرض من البنك وتسديده مع الفائدة الشهرية للبنك أمحد احلسن أفهل سيدي وموالي 
  .م حرام فحاللك حالل حممد وحرامك حرام حممدأحالل 

كون أن أاهللا  واسأل بك وإمياينفيقي هللا مالك امللك جمري الفلك ديان الدين على تو وشكراً
  .خادمكم املطيع ليث  وامرك واملستشهدين على يديكحد جنودك واملطيعني ألأ

 ماملو  السويد / ليث: املرسل

ل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .ًئمة واملهديني وسلم تسليمااأل

و مؤمن أم يتحقق بني مؤمن ومؤمن آخر م٬، ولكن الربا احملرrالفائدة ربا حمرrالقرض مع 
  .ومسلم ال ينصب العداء لالئمة واملهديني 

  .م حرامأخذ القرض من البنك وتسديده مع الفائدة الشهرية للبنك حالل أفسؤالك حول 
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و الذين ميلكون البنك فإن مل يكونوا مؤمنني أي مالك البنك أ ٬،جوابه يعتمد على هوية البنك
وأيضاً جيوز  ٬،٬، فيجوز أخذ القرض وإن كان به فائدةل حممد آوال مسلمني ينتحلون مودة 

  .أو إيداع املال عندهم وأخذ فائدة منهم إقراضهم
  .واحلمد هللا رب العاملني

  محد احلسنأ                                                                           
* * * 

  
 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  القسم الثاني
  Xأجوبة أنصار اإلمام المهدي 

 :270/ السؤال
 .من أهل البيت يولد كما يولد بين البشر Xاملهدي  نّإ  1
 :مثل ةمن األخطاء الكبري معصوماً Xاملهدي  نّإ  2
 .الزنا  أ

  ).كذا( الوطا   ب
 .باحلق الّإقتل النفس الذي حرم اهللا قتل    ج
 .شرب اخلمر  د

ـ   .لعب امليسر والقمار  ه
 قليل يصلحه اهللا اإلسالمعن تعاليم  ولكن بعيداً ٬،أيام شبابه األعظمأي مثل الرسول 

أصحاب البدع واخلرافات بدعهم وخرافا�م   أن تعرض عليه: ويساعده مبعجزات الباهرات ومنها
 .فيبطلها باذن اهللا

ولكن منحرف  ٬،من أهل السنة واجلماعة وإمناليس من شيعة أهل بيت  Xاملهدي  نّإ  3
  .قليل عن جادة الصواب

  عبد الرمحن الدريويز: املرسل

ل بيته آوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .ًالطيبني الطاهرين وسلم تسليما

 ومثله كمثل الرسول  ٬،ىل احلقإهلية ويدعو الناس إصاحب دعوة  Xاملهدي  نّإ
  .و كبريةأمعصوم ال خيطأ يف صغرية 

سالم وليس اإل ٬،سالم بعينهالرسول هو اإل نّأل ؛وبعده فهذا غري صحيح اإلسالما تعاليم مrأ
ولكن  ٬،مرها بيد اهللا وختتلف باختالف الرسالةأفهذه شرائع  ٬،هو العبادات مثل الصالة والصوم

عن  هللا منقطعاً عابداً ل البعث حنيفاًفكان الرسول قب ٬،نبياء واملرسلنيسالم هو دين كل األاإل
  .سالموهذا هو اإل ٬،ىل اهللاإبكله  الدنيا متوجهاً

 ؟ وما هي معجزة يونس وحيىي وزكريا  ٬،ما هي معجزة نوح مثالً فأسألك ؛ا املعاجزمrأ
ليك بعض ماكتبه السيد اليماين إو ٬،ه مبعجزاتن ميدrأفليس شرط فيمن خيتاره اهللا سبحانه وتعاىل 
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أهم طريق ملعرفة خليفة اهللا ( :رضه يف كل زمانأول حول كيفية معرفة خليفة اهللا يف واملهدي األ
  :يف أرضه هو

وهو النص٬، فقد نص اهللا سبحانه وتعاىل  Xالذي عرفت به املالئكة آدم  :الطريق األول
ج0اع4لٌ ف4ي الْأَر(ضِ خ0ل4يفَةً و0إِذْ قَالَ ر0بُّك0 ل4لْم0الئ4كَة4 إِنِّي ﴿ :ه خليفته يف أرضهنrإ٬، وXعلى آدم 

ي قَالُوا أَت0ج(ع0لُ ف4يه0ا م0ن( ي1فِْسد1 ف4يه0ا و0ي0س(ف4ك1 الدِّم0اَء و0ن0ح(ن1 ن1س0بِّح1 بِح0م(د4ك0 و0ن1قَدِّس1 لَك0 قَالَ إِنِّ
  .)1(﴾أَع(لَم1 م0ا ال ت0ع(لَم1ونَ

ة ولكن هذه املرr ٬،كان أيضاً النص هو الطريق ملعرفة خليفة اهللا يف أرضه Xوبعد آدم 
النص اإلهلي يعرف عن طريق اخلليفة السابق٬، فهو ينص بوصية ألمته على اخلليفة الذي بعده بأمر 
اهللا سبحانه وتعاىل فليس هو الذي يعني الذي بعده بل اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يعني خليفته 

ولذا  ؛لنص اإلهلي بالوصيةيف أرضه يف كل زمان٬، فقط يكون دور اخلليفة السابق هو إيصال هذا ا
وال يوجد  .السابق يوصي بالالحق ألنّ ؛مسي خلفاء اهللا يف أرضه من األنبياء واملرسلني باألوصياء

وإسحاق  Xوقد نص عليه الذي قبله٬، فإبراهيم  إالّ أو األئمة  نيب من األنبياء 
وا على موسى وأوصوا به وموسى نصr واألنبياء من بين إسرائيل  )عليهما السالم(ويعقوب 
 Xأوصى بعلي  وحممد  وعيسى أوصى مبحمد . Xأوصوا بعيسى  واألنبياء 
ولكن األمم احنرفت عنهم  ٬،ه غريهم واملهديني من ولده فال يوجد فراغ ليمأل  واألئمة

 إتباعهموضرورة  ن يرشدون الناس إىل الرجوع إىل طريق األوصياء وفظهر فيها علماء عامل
٬، كما واألخذ عنهم فقط وظهر أيضاً علماء غري عاملني حياولون تقمص دور األوصياء 

  . صها ابن أيب قحافةمتق
أما واهللا لقد تقمصها ابن أيب قحافة وإنه ليعلم أن حملي منها حمل : (Xقال أمري املؤمنني 

فسدلت دو´ا ثوبا وطويت عنها . ينحدر عين السيل وال يرقى إيل الطري. القطب من الرحى
. وطفقت أرتإى بني أن أصول بيد جذاء أو أصرب على طخية عمياء يهرم فيها الكبري. كشحا

ن حىت يلقى ربه فرأيت أن الصرب على هاتا أحجى ويكدح فيها مؤم. ويشيب فيها الصغري
  .)2( )… ويف احللق شجا أرى تراثي ´با . فصربت ويف العني قذى

                                                            
  .30:البقرة -1
  .الشقشقية، الخطبة 30ص 1ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده -2
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rملعرفة خليفة اهللا يف أرضه فهو سالح األنبياء واألوصياء وهو العلم : ا الطريق الثاينأم
والبد لإلنسان أن  ٬،وهذا يÁعرف من كالمهم ومعاجلتهم للمشاكل واألمور الواقعة ٬،واحلكمة
rيتجرrوبه احتج اهللا سبحانه على املالئكة ن حكمتهم وعلمهم د عن اهلوى واألنا ليتبي: 
ع0لَى الْم0الئ4كَة4 فَقَالَ أَن(بِئُونِي بِأَس(م0اِء ه0ؤ1الِء إِنْ كُن(ت1م(  ع0ر0ض0ه1م(و0ع0لNم0 آد0م0 الْأَس(م0اَء كُلNه0ا ثُمَّ ﴿

  .رضهأفهو خري دليل على خليفة اهللا يف  ٬،)1(﴾ص0اد4ق4ني0
rأو امللك هللا وطالب به ) البيعة هللا(ملعرفته خليفة اهللا يف أرضه فهو الراية : ا الطريق الثالثأم

فَإِذَا س0وَّي(ت1ه1 و0ن0فَخ(ت1 ف4يه4 م4ن( ر1وح4ي فَقَع1وا لَهX: ﴿ 1اهللا سبحانه خلليفته األول آدم 
  .ه خليفيتألنr ؛وأمتروا بأمرهأي أطيعوه  ٬،)2(﴾س0اجِد4ين0

قُلِ اللNه1مَّ م0ال4ك0 الْم1لْك4 ت1ؤ(ت4ي الْم1لْك0 م0ن( ت0ش0اُء و0ت0ن(زِع1 الْم1لْك0 م4مَّن( ﴿ :وقال تعاىل
  .)4(﴾م0ال4ك4 ي0و(مِ الدِّينِ﴿ :وقال تعاىل ٬،)3(﴾ت0ش0اُء

  ).امللك لك ال شريك لك( :ويف تلبية احلج
ن كانوا يتهمون بسبب محلها فقدمياً قالوا إحساب هذه احلقيقة وفهم ال يداهنون أحداً على 

نه طامع مبلك بين إسرائيل الذي ضيعه العلماء غري العاملني مبداهنتهم الرومان إ Xعن عيسى 
جاء ليطلب   اًنّ حممدإ٬، أي )انه ال جنة وال نار ولكنه امللك: (وقيل عن دعوة حممد 

مالِ : (�م يسمعونه يقولأ٬، مع )نه حريص على امللكإ( :Xامللك له ولولده٬، وقيل عن علي 
وهذا حال عيسى الذي ال  ٬،ويرون زهده وإعراضه عن الدنيا وزخرفها) علي وملك ال يبقى

  .خيفى وحال حممد 
حساب كما هو حال العلماء غري العاملني  :أي ٬،واألنبياء واألوصياء ال حيسبون ال�ام الناس

ولذا فالناس يتبعون العلماء غري العاملني وحياربون  ؛الذين يطلبون رضا الناس بسخط اخلالق
 ٬،األنبياء واألوصياء الذين يطالبون حباكمية اهللا يف أرضه سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ

من قبل اهللا سبحانه  ا٬ً، واحلاكم معيناًهليإ فالبد أن يكون الدستور ٬،)الدستور واحلاكم( :أي
كثر الناس الذين يتبعون الشهوات ويرغبون بعافية الدنيا على حساب أوتعاىل٬، وهذا ال يناسب 

  .عافية اآلخرة

                                                            
 .31: البقرة -1
 .29: الحجر -2
 .26: آل عمران -3
  .4: الفاتحة -4
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و0إِنْ ت1ط4ع( أَكْثَر0 م0ن( ف4ي الْأَر(ضِ ﴿ :كثرية مبا ال مزيد عليهخربنا العليم اخلبري حبال األأوقد 
  .)1(﴾س0بِيلِ اللNه ي1ض4لaوك0 ع0ن(

  .)2(﴾و0لَك4نَّ أَكْثَر0 النَّاسِ ال ي1ؤ(م4ن1ونَ﴿
  .)3(﴾و0م0ا أَكْثَر1 النَّاسِ و0لَو( ح0ر0ص(ت0 بِم1ؤ(م4نِني0﴿
  .)4(﴾و0لَقَد( ض0لN قَب(لَه1م( أَكْثَر1 الْأَوَّل4ني0﴿
  .)5(﴾ي0ع(لَم1ونَم0ا خ0لَقْن0اه1م0ا إِلNا بِالْح0قِّ و0لَك4نَّ أَكْثَر0ه1م( ال ﴿
  .)6(﴾قُلِ الْح0م(د1 ل4لNه4 ب0لْ أَكْثَر1ه1م( ال ي0ع(لَم1ونَ﴿
  .)7(﴾قُلِ الْح0م(د1 ل4لNه4 ب0لْ أَكْثَر1ه1م( ال ي0ع(ق4لُونَ﴿
ي1ج(ب0ى إِلَي(ه4 و0قَالُوا إِنْ ن0تَّبِعِ الْه1د0ى م0ع0ك0 ن1ت0خ0طNف( م4ن( أَر(ض4ن0ا أَو0لَم( ن1م0ك.ن( لَه1م( ح0ر0ماً آم4ناً ﴿

  .)8(﴾ثَم0ر0ات1 كُل. ش0ي(ٍء رِز(قاً م4ن( لَد1نَّا و0لَك4نَّ أَكْثَر0ه1م( ال ي0ع(لَم1ونَ
كثر من هذه اآلليات الثالث ملعرفة خليفة اهللا يف أرضه فاجتماعها ال أوال حيتاج الناس إىل 

ول الذي امتحنه اهللا فآمن ولكنهم انقسموا كما انقسم املأل األ ٬،يف خليفة اهللا يف أرضه يكون إالّ
خليفة اهللا يف (ن يكون بينه وبني اهللا واسطة أبليس واستكرب ومل يرض إاملالئكة وسجدوا وكفر 

  .رضهأليات الثالث حجة تامة من اهللا سبحانه للداللة على خليفته يف ٬، وهذه اآل)رضهأ
 :منها ٬، ولرمحته الواسعة أيد األنبياء واألوصياء بآيات كثريةاهللا سبحانه وتعاىل نّإومع ذلك ف

و مناقشته فراجع ما أه ئستقصاإاملعجزات والرؤى اليت يراها املؤمنون وغريها مما لست بصدد 
  .حفظهم اهللا ووفقهم لكل خري يف الدنيا واآلخرة Xخوة أنصار اإلمام املهدي كتبه اإل

مهيتها وغفلة الناس عنها نبياء ألويد [ا األأناقش جزئية يف املعجزات اليت أولكن فقط س
 االعص Xمن معجزات موسى  نّأمسألة اللبس يف املعجزة واهلدف منه فالناس يعرفون : وهي

شفاء  Xومن معجزات عيسى  ٬،وقد كانت يف زمن انتشر فيه السحر ٬،فعىأاليت حتولت 
  .ن يف زمن انتشرت فيه البالغةآالقر من معجزات حممد و ٬،املرضى يف زمن انتشر فيه الطب

                                                            
 .116: األنعام -1
  .17: هود -2
  .103: يوسف -3
 .71: الصافات -4
 .39: الدخان -5
  .25: لقمان -6
  .63: العنكبوت -7
  .57: القصص -8
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وهنا يعلل من جيهل احلقيقة سبب مشا[ة املعجزة ملا انتشر يف ذلك الزمان أنه فقط لتتفوق 
ولكن احلقيقة اخلافية على الناس مع أ�ا مذكورة  ٬،على السحرة واألطباء والبلغاء ويثبت اإلعجاز

فاهللا سبحانه  ٬،املادة املعجزة املادية جاءت كذلك للّبس على من ال يعرفون إالّ نّأن هي آيف القر
  .بالغيب اًبل البد أن يكون إميان ٬،ال يرضى أن يكون اإلميان مادياً

  .)1(﴾الNذ4ين0 ي1ؤ(م4ن1ونَ بِالْغ0ي(بِ و0ي1ق4يم1ونَ الصَّالةَ و0م4مَّا ر0ز0قْن0اه1م( ي1ن(ف4قُونَ﴿
  .)2(﴾م0نِ اتَّب0ع0 الذ.كْر0 و0خ0ش4ي0 الرَّح(م0ن0 بِالْغ0ي(بِ فَب0شِّر(ه1 بِم0غ(ف4ر0ةi و0أَج(رٍ كَرِميٍ إِنَّم0ا ت1ن(ذ4ر1﴿
  .)3(﴾م0ن( خ0ش4ي0 الرَّح(م0ن0 بِالْغ0ي(بِ و0ج0اَء بِقَلْبٍ م1نِيبٍ﴿
م4يز0انَ ل4ي0قُوم0 النَّاس1 بِالْق4س(ط4 و0أَن(ز0لْن0ا لَقَد( أَر(س0لْن0ا ر1س1لَن0ا بِالْب0يِّن0ات4 و0أَن(ز0لْن0ا م0ع0ه1م1 الْك4ت0اب0 و0الْ﴿

Nالل Nه1 م0ن( ي0ن(ص1ر1ه1 و0ر1س1لَه1 بِالْغ0ي(بِ إِنNو0م0ن0اف4ع1 ل4لنَّاسِ و0ل4ي0ع(لَم0 الل sش0د4يد sه0 قَوِيٌّ الْح0د4يد0 ف4يه4 ب0أْس
s4(﴾ع0زِيز(.  

ن أميان بالغيب هو املطلوب والذي يريده اهللا سبحانه واملعجزة اليت يÁرسلها سبحانه البد فاإل
حيان ميان بالغيب وهلذا يكون فيها شيء من اللبس وهلذا كانت يف كثري من األلإل ئاًتÁبقي شي

لَب0س(ن0ا ع0لَي(هِم( م0ا و0لَو( ج0ع0لْن0اه1 م0لَكاً لَج0ع0لْن0اه1 ر0ج1الً و0لَ﴿ مشا[ة ملا انتشر يف زمان إرساهلا
فَلَمَّا ﴿ ال املادة يف التشابه عذرا لسقطتهمإهل املادة والذين ال يعرفون أوهلذا وجد  ٬،)5(﴾ي0لْبِس1ونَ

 فَلَمَّا ج0اَءه1م1 الْح0قُّ م4ن( ع4ن(د4ن0ا قَالُوا لَو(ال أُوت4ي0 م4ثْلَ م0ا أُوت4ي0 م1وس0ى أَو0لَم( ي0كْفُر1وا بِم0ا أُوت4ي0﴿
هلم  فالتشابه أمسى عذراً ٬،)6(﴾قَب(لُ قَالُوا س4ح(ر0ان4 ت0ظَاه0ر0ا و0قَالُوا إِنَّا بِكُلÓ كَاف4ر1ونَم1وس0ى م4ن( 

  .﴾إِنَّا بِكُلÓ كَاف4ر1ونَ﴿ و ﴾س4ح(ر0ان4 ت0ظَاه0ر0ا﴿ :ليقولوا
 جعل الشبهات عاذراً …: (وهو يصف أحد املنافقني Xوقال أمري املؤمنني 

  .)7()لسقطاته

                                                            
  .3: البقرة -1
  .11: ّيـس -2
  .33: ّق -3
  .25: الحديد -4
  .9: األنعام -5
  .48: القصص -6
دعه يا عمار فإنه لم يأخذ من : ( -وقد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة آالمًا  -لعمار بن ياسر  Xقال أمير المؤمنين  -7

نهج البالغة بشرح محمد  )الدين إّال ما قاربه من الدنيا، وعلى عمد لبس على نفسه ليجعل الشبهات عاذرًا لسقطاته
  .95ص 4ج: عبده
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rميان بالغيب أي مساحة املعجزة قاهرة وال تشابه فيها فعندها ال يبقى لإل ذا كانتإا أم
ستسالم إبل  اًسالمإميان وال يكون إوهذا ال يكون  ٬،ميان وقهر عليهجلاء لإلإويكون األمر عندها 

بِب0نِي إِس(رائيلَ الْب0ح(ر0 فَأَت(ب0ع0ه1م( ف4ر(ع0و(نُ  و0ج0او0ز(ن0ا﴿ ٬،وهو غري مرضي وال يريده اهللا وال يقبله
ن1و و0ج1ن1ود1ه1 ب0غ(ياً و0ع0د(واً ح0تَّى إِذَا أَد(ر0كَه1 الْغ0ر0ق1 قَالَ آم0ن(ت1 أَنَّه1 ال إِلَه0 إِلNا الNذ4ي آم0ن0ت( بِه4 ب0

ولكن اهللا  ٬،تسلم وقبل أن ميوتففرعون يؤمن ويسلم أو قل يس ٬،)1(﴾إِس(رائيلَ و0أَن0ا م4ن0 الْم1س(ل4م4ني0
آلْآنَ و0قَد( ﴿ :سالم وجييبه اهللا سبحانه [ذا اجلوابميان وهذا اإلال يرضى وال يقبل هذا اإل

  .)2(﴾ع0ص0ي(ت0 قَب(لُ و0كُن(ت0 م4ن0 الْم1فِْسد4ين0
هذا العامل املادي إىل  نه إميان جاء بسبب معجزة قاهرة ال جمال ملن ال يعرفون إالّهذا أل

و[ذا مل يبق جمال للغيب الذي يريد اهللا اإلميان به ومن  ٬،تأويلها أو إدخال الشبهة على من آمن [ا
ه0لْ ي0ن(ظُر1ونَ إِلNا أَنْ ﴿ ميانإوليس  اًجلاء وقهرإنه يكون أل ؛خالله٬، فعند هذا احلد ال يÁقبل اإلميان

ت4ي0 ر0بُّك0 أَو( ي0أْت4ي0 ب0ع(ض1 آي0ات4 ر0بِّك0 ي0و(م0 ي0أْت4ي ب0ع(ض1 آي0ات4 ر0بِّك0 ال ي0ن(فَع1 ت0أْت4ي0ه1م1 الْم0الئ4كَةُ أَو( ي0أْ
 ٬،)3(﴾نَن0فْساً إِمي0ان1ه0ا لَم( ت0كُن( آم0ن0ت( م4ن( قَب(لُ أَو( كَس0ب0ت( ف4ي إِمي0انِه0ا خ0ي(راً قُلِ ان(ت0ظ4ر1وا إِنَّا م1ن(ت0ظ4ر1و

جلاء إولو كان اهللا يريد  ٬،)4(﴾ي0ن(فَع1 الNذ4ين0 كَفَر1وا إِمي0ان1ه1م( و0ال ه1م( ي1ن(ظَر1ونَ قُلْ ي0و(م0 الْفَت(حِ ال﴿
س4ح(ر0ان4 ﴿ :ن يقولأحد ه معجزات قاهرة الجمال معها ألئنبياأرسل مع ميان ألوقهر الناس على اإل

  .)5(﴾فَلْي0أْت4ن0ا بِآي0ةi كَم0ا أُر(س4لَ الْأَوَّلُونَأَض(غ0اثُ أَح(المٍ ب0لِ افْت0ر0اه1 ب0لْ ه1و0 ش0اع4رs ﴿ وأ ﴾ت0ظَاه0ر0ا
و0لَو( ش0اَء ر0بُّك0 لَآم0ن0 م0ن( ف4ي الْأَر(ضِ كُلaه1م( ج0م4يعاً أَفَأَن(ت0 ت1كْرِه1 النَّاس0 ح0تَّى ﴿ :قال تعاىل
  .)6(﴾ي0كُون1وا م1ؤ(م4نِني0
فَإِن4 اس(ت0طَع(ت0 أَنْ ت0ب(ت0غ4ي0 ن0فَقاً ف4ي الْأَر(ضِ أَو( و0إِنْ كَانَ كَب1ر0 ع0لَي(ك0 إِع(ر0اض1ه1م( ﴿ :وقال تعاىل

  .)7(﴾ل4ني0س1لNماً ف4ي السَّم0اِء فَت0أْت4ي0ه1م( بِآي0ةi و0لَو( ش0اَء اللNه1 لَج0م0ع0ه1م( ع0لَى الْه1د0ى فَال ت0كُون0نَّ م4ن0 الْج0اه4
  .)7(﴾الْج0اه4ل4ني0

                                                            
  .Xفي آتاب تفسير آية من سورة يونس، وهو مما آتبه يماني آل محمد  اآليةوراجع شرح  ،90: يونس -1
  .91: يونس -2
  .158: األنعام -3
  .29: السجدة -4
  .5: األنبياء -5
  .99: يونس -6
  .35: األنعام -7
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ومن خالل الغيب ومل يرض ميان بالغيب ميان بالغيب وجعل اإلفاحلمد هللا الذي رضي باإل
هل القلوب احلية والبصائر النافذة من أليتميز  ؛ميان باملادة ومل جيعله باملادة ومن خالل املادةباإل

  .عمي البصائر وخمتومي القلوب
ترك أكتفي بالقليل وبفتح الباب وأن بقي الكثري ليناقش يف هذا املوضوع ولكين إنه وأواحلق 

  .٬، انتهى كالم السيد أمحد احلسن)1()فيه الباقي للمؤمنني ليتوسعوا
rاملهدي  ا قولك إنّأمX من أهل السنة فمن أين لك هذا٬، وما دليلك عليه ؟  
لَي(س0 بِأَم0انِيِّكُم( و0ال أَم0انِيِّ أَه(لِ الْك4ت0ابِ م0ن ي0ع(م0لْ س1وءاً ي1ج(ز0 بِه4 و0الَ ي0جِد( لَه1 م4ن د1ون4 اللّه4 ﴿

  .)2(﴾ن0ص4رياًو0ل4ي¹اً و0الَ 
فك حبقيقة املذاهب اليت بيد الناس٬، أوالً وهو سيعرX rىل املهدي إاألوىل بك أن �تدي 
  . ويÁعرفك املذهب احلق منها

  اللجنة العلمية                                                                                      
 )يف األرضمكن اهللا له (مام املهدي نصار اإلأ

* * *  
  .ل حممدآوسلم على حممد و اللهم صل٬، وحبمدهبسمه تعاىل  :271/ السؤال

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

نفسه وال  ىلإحممد ال يدعو  آلسيدنا اليماين  نّأتذكر  هل بيت العصمة أيف روايات 
وكما هو معرف ٬، حممد لآنه اليماين أبل الناس سوف تعرف حقيته وتقول ب ٬،نه اليماينأيذكر 

 نّأيقولون ب البيت  هلأمحد بن احلسن هو اليماين كيف يكون ذلك وأالسيد  نّأعندكم ب
هدى من راية أال توجد راية (  Xاملهدي  مامىل اإلإولكن يدعو  ٬،ىل نفسهإاليماين ال يدعو 

  ). ىل طرق مستقيمإىل صاحبكم وإ�ا تدعو أل ؛اليماين
  .ل حممدآوسلم على حممد و ريب صل ٬،رب العاملنيخر دعوانا احلمد هللا آو

  العراق  بو حممد أ: املرسل

بل  ٬،ه اليمايننrأوال يذكر  ٬،اليماين ال يدعو لنفسه نّأين هذه الروايات اليت تذكر أ :الجواب
  نه اليماين ؟أالناس سوف تعرف حقيقته وتقول 

                                                            
  .50 – 43ص: Xمقتبس من آتاب الجهاد باب الجنة للسيد أحمد الحسن   -1
  .123: النساء -2
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ليس هذا تكليف مبا ال أنه اليماين أعليه يدخل النار وهو ال يقول  االلتواءمث كيف يكون 
ي صفة يطالب الناس أمث ب ؟ حجة من حجج اهللا ال يعرف نفسه للناس وهل مسعت يوماً ٬،يطاق

ن يكون حتت أمام املهدي فهو صاحب راية وصاحب الراية جيب باالجتماع حوله ليمهد لإل
  ؟جلهااجليش ويقاتل ألمرته جيش فكيف يتم مجع هذا اجليش بدون دعوة عقائدية يؤمن [ا هذا إ

مث كيف  .ن يعرف اليماين نفسه للناسأفهي ال تنايف  Xمام املهدي ا كلمة يدعوا لإلمrأ
ليك رواية اليماين لكي تتفحصها إو ٬،يدعو له والناس ال تعرف من هو وما هو تكليفهم جتاهه

  :منها خيفى عليك شيئاً وال جيداً
rفقد ورد يف الرواية عن الباقر : ا بالنسبة حلدود شخصية اليماينأمX) : وليس يف الرايات

ألنه يدعو إىل صاحبكم٬، فإذا خرج اليماين حرم  ؛راية أهدى من راية اليماين٬، هي راية هدى
بيع السالح على الناس وكل مسلم٬، وإذا خرج اليماين فا´ض إليه فإن رايته راية هدى٬، وال 

ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق  ؛أن يلتوي عليه٬، فمن فعل ذلك فهو من أهل النارحيل ملسلم 
  :وفيها ٬،)1()مستقيم

 وهذا يعين أنّ): ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار( :أوالً
إعراضهم عنه  ٬، فال يكون شخص حجة على الناس٬، حبيث إنّ)صاحب والية إهلية: (اليماين

٬، وهم أصحاب الوالية )خلفاء اهللا يف أرضه: (إذا كان من يدخلهم جهنم٬، وإن صلوا وصاموا إالّ
  .اإلهلية من األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني

والدعوة إىل احلق والطريق املستقيم٬، أو ): أنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم( :ثانياً
٬، )هذا الشخص ال خيطأ فيÁدخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق نّأ: (الصراط املستقيم تعين

٬، و[ذا املعىن يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حتديد )معصوم منصوص العصمة: (أي إنه
r٬،)يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(ا افتراض أي معىن آخر هلذا الكالم شخصية اليماين٬، أم 

بال فائدة٬، فال يكون قيداً وال حداً لشخصية اليماين وحاشاهم  ه جيعل هذا الكالم منهم نrإف
  .من ذلك 

rحجة من حجج اهللا يف أرضه ومعصوم منصوص : (اليماين إنّ: م يف أوالً وثانياًالنتيجة مما تقد
احلجج بعد الرسول حممد  ٬، وقد ثبت بالروايات املتواترة والنصوص القطعية الداللة إنّ)العصمة

وبعدهم املهديني اإلثين عشر٬، وال حجة هللا يف األرض معصوم  اإلثين عشر األئمة : هم 
                                                            

  .232ص 52ج :، بحار األنوار264ص: غيبة النعماني -1



  

  Xاصدارات ا�صار االمام املهدي  .............................................. 94

 

أحد عشر  وقد مضى منهم . غريهم٬، و[م متام النعمة وكمال الدين وختم رساالت السماء
فالبد  Xواإلثىن عشر مهديا٬ً، واليماين يدعو إىل اإلمام املهدي  Xإمام٬، وبقي اإلمام املهدي 
ذُرِّيَّةً ب0ع(ض1ه0ا م4ن( ﴿: األحد عشر مهدياً بعده هم من ولده نّأل ؛هدينيأن يكون اليماين أول امل
sع0ل4يم sه1 س0م4يعN٬، ويأتون متأخرين عن زمن ظهور اإلمام املهدي )1(﴾ب0ع(ضٍ و0اللX ٬، بل هم يف

٬، Xاملوجود يف زمن ظهور اإلمام املهدي ( :أول املهديني هو دولة العدل اإلهلي٬، والثابت أنّ
٬، كما ورد )يف بداية ظهوره وحتركه٬، لتهيئة القاعدة للقيام Xوهو أول املؤمنني باإلمام املهدي 

ومن هنا ينحصر شخص اليماين باملهدي األول من اإلثين عشر . )2( يف وصية رسول اهللا 
  .مهدياً

محد أامسه وصفاته ومسكنه بالتفصيل٬، فامسه  واملهدي األول بيَّنت روايات أهل البيت 
. الناس يقولون عنه إسرائيلي قهراً عليهم ورغم أنوفهم أي إنّ   أي إسرائيل   وكنيته عبد اهللا 
فما أمره فقد أمرين وما عناه فقد  ٬،أمسي أمحد وأنا عبد اهللا أمسي إسرائيل: (وقال رسول اهللا 

  .)3() عناين
ه األمين يف خد¹(و   ٬،)4()من البصرة: (واملهدي األول هو أول الثالث مائة وثالثة عشر٬، وهو

يف ظهره ختم (و ٬، )X( )5 جسمه كجسم موسى بن عمران(و ) يف رأسه حزاز(و ) ثرأ
علم اخللق بعد األئمة بالقرآن والتوراة أهو (و  ) فيه وصية رسول اهللا(و  ٬،)النبوة

مث ذكر شاباً فقال إذا … : (٬، قال رسول اهللا )عند أول ظهوره يكون شاباً(و ) واإلجنيل
  .)6() رأيتموه فبايعوه فانه خليفة املهدي

                                                            
  .34: آل عمران -1
  .X، وراجع آتاب الوصي والوصية وغيره من إصدارات أنصار اإلمام المهدي151ص :راجع غيبة الشيخ الطوسي -2
  .397ص 24ج: ، بحار األنوار44ص 1ج :تفسير العياشي -3

المالحم والفتن للسيد ) أولهم من البصرة، وآخرهم من اليمامة: ، قالسمعت رسول اهللا : (قال أمير المؤمنين، قال 4-
   .289ص: ابن طاووس

حدثنا أبو سليمان أحمد : ُجمعت الصفات المذآورة أعاله وغيرها في الرواية التي رواها الشيخ النعماني في الغيبة، قال -5
حدثنا عبد اهللا بن بكير، : حدثنا عبد اهللا بن حماد األنصاري، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، قال: بن هوذة، قال

جعلت فداك، إني قد دخلت المدينة وفي حقوي هميان فيه ألف (: Xي جعفر الباقر قلت ألب: عن حمران بن أعين، قال
يا حمران، سل تجب، وال : فقال. دينار، وقد أعطيت اهللا عهدًا أنني أنفقها ببابك دينارًا دينارًا، أو تجيبني فيما أسألك عنه

فمن هو، بأبي : قلت. ال: أنت صاحب هذا األمر والقائم به ؟ قال سألتك بقرابتك من رسول اهللا : فقلت. تنفقن دنانيرك
ذاك المشرب حمرة، الغائر العينين، المشرف الحاجبين، العريض ما بين المنكبين، برأسه حزاز، : أنت وأمي ؟ فقال

  .223ص: غيبة النعماني )وبوجهه أثر، رحم اهللا موسى
  .30ص: بشارة اإلسالم  -6
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يف الليلة  قال رسول اهللا : قال ٬،Xعن أمري املؤمنني  ٬،عن آبائه ٬،Xعن أيب عبد اهللا 
 احضر صحيفة ودواة فأملى رسول اهللا  ٬،يا أبا احلسن: (Xاليت كانت فيها وفاته لعلي 

ومن  بعدي اثنا عشر إماماًنه سيكون إ ٬،يا علي: فقال ٬،وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع
   : وساق احلديث إىل أن قال   فأنت يا علي أول اإلثين عشر إمام ٬،بعدهم اثنا عشر مهدياً

 ٬،فذلك اثنا عشر إماماً إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد  Xوليسلمها احلسن 
ول املهديني له ثالثة فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أ ٬،مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً

وهو أول  ٬،واالسم الثالث املهدي ٬،محدأو ٬،وهو عبد اهللا ٬،اسم كامسي واسم أيب :أسامي
  .)1() املؤمنني

  اللجنة العلمية                                                                                 
 )مكن اهللا له يف األرض(مام املهدي نصار اإلأ

* * *  
  السالم عليك.. السادة يف موقع املهديون دامت بركا�م  :272/ السؤال

نتم أالغيبة ؟؟ و )عجل اهللا فرجه(يها الناس ملاذا كتب اهللا تعاىل على املوىل أسألكم أن أأود 
 ؟ ي خمابرات تنتمونأىل إنتم أ ٬،تدعون ظهور أول خلفائه أهو غائب واخلليفة ظاهر ياللعجب

ي صنف من أىل إال تقدر عليه دولة ؟؟؟  الكم اهلائل من التمويل الذيين لكم هذا أومن 
ىل اجلعفري إعور أم ىل عبد العزيز األإالدجال أم  ىل خامنئيإصناف املخادعني ترجعون أأ

 و ابن عبد الوهابأتباع ابن تيميه أىل املالكي قاتل النفس احملترمة ؟؟ أم إ الباكستاين العميل ؟؟ أم
  نتم ؟؟أين أاليهودي ؟؟ من 

شيعة آل حممد بترهاتكم وزدمت آل البيت  يها الدجالون الذين قتلتمأاتركوا التشيع وحاله 
قد كسر ضلعاً من أضالع ) من اهللا ما يستحق( ن كان عمر عليهإو ٬،مصيبة على مصائبهم

  .جوزوا ولكم جوزوا.. الزهراء  الزهراء فأنتم كسرمت كل أضالع
  شرفالنجف األ   بو أمحد العراق أ: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآله األئمة  ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

                                                            
  . Xالجواب مستفاد من أحد أجوبة السيد اليماني أحمد الحسن  -1
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لعنة اهللا ومالئكته وأنبياءه ورسله ولعنة األئمة والشهداء والصاحلني على كل عدو آلل حممد 
  .وعلى كل عدو لدينهم وشريعتهم وعلى كل عميل للغرب الكافر وللصهيونية القذرة 

مل تترك إشكاالً  Xإن كنت تطلب احلق بالدليل فها هي إصدارات أنصار اإلمام املهدي 
وهي  ل حممد آمحد احلسن من القرآن والسنة حملمد وأوقد مت تفصيل أدلة السيد  ٬،بدون إجابة

  www.mahdyoon.org: على املوقع التايل
rوأمrر حالك إىل ما يرضاه وأن يهديك إىل ا إن كنت غري طالب للحق فنسأل اهللا أن يغي

  .محد احلسنأونصرة رسوله ووصيه باحلق السيد  Xنصرة اإلمام املهدي 
rا استنكارك لظهور وصي اإلمام املهدي وأمX قبل قيامه املبارك.  

نه مل يولد بعد إموجود حي يرزق قبل أكثر من ألف سنة وليس  Xاإلمام املهدي : فأقول
فهو حي غائب واحلي الغائب ممكن أن يكون له  ٬،حىت تستنكر أن يكون له وصي أو خليفة

اإلمام املهدي  ٬، مث ما هو موقفك جتاه الروايات اليت تدل على أنXّوصي كنيب اهللا موسى 
X 1( !!!يكون له ممهدين قبل قيامه الشريف ؟؟(.  

rونعم ... نك ستسأل عنها غداً وسيعييك اجلواب إفاعلم ..... ا ما سقته لنا من �م وأم
  حلكم اهللا تعاىل واملوعد القيامةا

 .ونسأل اهللا تعاىل أن يوفقك للتوبة واهلداية
  اللجنة العلمية                                                                                                             

 )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 
 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                                             

* * *  
  

  ورمحة اهللا و بركاته السالم عليكم :273/ السؤال
  .وبالتحديد الفرقة الناجية واهللا خري معني.. نا باحث عن احلق أ

                                                            

يخرج قوم من قبل المشرق فيوطئون للمهدى (: قال رسول اهللا  :قال ،وعن عبد اهللا بن الحرث بن جزء الزبيدي -1
  .354ص 1ج :، ميزان الحكمة318ص  7ج :مجمع الزوائد )سلطانه

معجم أحاديث اإلمام ) السود من المشرق يوطئ أصحابها للمهدي سلطانهإذا أقبلت الرايات (: وروي عن عباس أنه قال
  .388ص 1ج : Xالمهدي 

تخرج راية من خراسان، ثم تخرج أخرى، ثيابهم بيض، على مقدمتهم رجل من بني تميم، (: قال ،وعن محمد بن الحنفية
معجم أحاديث اإلمام  )بعون شهرًايوطئ للمهدي سلطانه، يكون بين خروجه وبين أن يسلم للمهدي سلطانه اثنان وس

  .397ص 1ج: Xالمهدي 
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من حدث يف البصرة والناصرية وبعض املناطق كان صعب التصديق من حيث نتيجته وما 
  .عرف بيهاأنتم أحداث أمور من ليه األإوصلت 
تباعك وعدوا بالنصر من أنه أوهل صحيح  ٬،رجو من جنابكم توضيح احلكمة من ما حدثأ

  .يدكم كم اطلعة عليه سابقاًأين تتجهون يف �جكم الذي خطته أىل إو ؟قبلكم 
نا باحث عن أف٬، رسايل يل باجلواب وبكل ما هو جديد من خالص شكري للتوضيحإرجو أ

  .دقيقتابع بشكل أاحلق و 
  .واهللا ويل التوفيق وله احلمد والشكر على توفيقه.. ن ال تبخلو عين بكل جديد أرجو أ

  العراق  حسن املوسوي : املرسل

ل بيته آوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .الطيبني الطاهرين وسلم تسليماً

  السالم ورمحة اهللا وبركاته وعليكم.. خ حسن املوسوي األ
ت اصحاب الدعوأوكاحلكمة مما جرى على كل  ٬،احلكمة فيها كاحلكمة مما جرى يف الطف

 وكاحلكمة من ما ٬،....تباعهم وحماولة قتلهم واالستهزاء [م وووأهلية من تشريدهم وقتل اإل
مور أحد وأة وكاحلكمة من معرك ٬،تباعهأجرى على رسول اهللا يف بداية دعوته وتعذيب وقتل 

أَم( ح0ِسب(ت1م( أَنْ ﴿: ية التالية لعلها تشرح لك ما تريدليك اآلإولكن  ٬،خر كثرية يطول شرحهاأ
لْزِلُوا ح0تَّى ت0د(خ1لُوا الْج0نَّةَ و0لَمَّا ي0أْت4كُم( م0ثَلُ الNذ4ين0 خ0لَو(ا م4ن( قَب(ل4كُم( م0سَّت(ه1م1 الْب0أْس0اُء و0الضَّرَّاُء و0ز1

  .)1(﴾الرَّس1ولُ و0الNذ4ين0 آم0ن1وا م0ع0ه1 م0ت0ى ن0ص(ر1 اللNه4 أَال إِنN ن0ص(ر0 اللNه4 قَرِيبsي0قُولَ 
  .)2(﴾أَم( ح0ِسب(ت1م( أَنْ ت0د(خ1لُوا الْج0نَّةَ و0لَمَّا ي0ع(لَمِ اللNه1 الNذ4ين0 ج0اه0د1وا م4ن(كُم( و0ي0ع(لَم0 الصَّابِرِين0﴿
وا و0لَمَّا ي0ع(لَمِ اللNه1 الNذ4ين0 ج0اه0د1وا م4ن(كُم( و0لَم( ي0تَّخ4ذُوا م4ن( د1ون4 اللNه4 و0ال أَم( ح0ِسب(ت1م( أَنْ ت1ت(ر0كُ﴿

  .)3(﴾ر0س1ول4ه4 و0ال الْم1ؤ(م4نِني0 و0ل4يج0ةً و0اللNه1 خ0بِريs بِم0ا ت0ع(م0لُونَ
  .)4(﴾ن1ونَأَح0ِسب0 النَّاس1 أَنْ ي1ت(ر0كُوا أَنْ ي0قُولُوا آم0نَّا و0ه1م( ال ي1فْت0﴿
 و0م4ن0 النَّاسِ م0ن( ي0قُولُ آم0نَّا بِاللNه4 فَإِذَا أُوذ4ي0 ف4ي اللNه4 ج0ع0لَ ف4ت(ن0ةَ النَّاسِ كَع0ذَابِ اللNه4 و0لَئ4ن(﴿

ـنَّ إِنَّا كُنَّا م0ع0كُم( أَو0لَي(س0 اللNه1 بِأَع(لَم0 بِم0ا ف4ي ص1د1ورِ    .)5(﴾الْع0الَم4ني0ج0اَء ن0ص(رs م4ن( ر0بِّك0 لَي0قُولُ
                                                            

  .214: البقرة -1
  .142: عمران آل -2
  .16: التوبة -3
  .2: العنكبوت -4
  .10: العنكبوت -5
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  .من منهم ومن كفرآذن فهو فتنة وابتالء للكل الناس من إ
ولكن اهللا  ٬،للنصر يام موعداًحدنا يف يوم من األد ألالسيد اليماين مل حيدr نّإا عن سؤالك فمrأ

الوقت  أما ٬،وعدونا بالنصر جزماً Xواليماين  بيته  أهلو سبحانه وتعاىل والرسول 
  .حدأفلم حيدده 

  :ليك جواب السيد اليماينإا االجتاه يف النهج فمrأو
 وكدعوة إبراهيم  Xفدعويت كدعوة نوح : (يقول السيد أمحد احلسن اليماين املوعود

X وكدعوة موسى X  وكدعوة عيسىX  أن ينتشر التوحيد على .وكدعوة حممد 
rوالقرآن٬، وما  واإلجنيل ن التوراةكل بقعة يف هذه األرض هدف األنبياء واألوصياء هو هديف٬، وأبي

عن الشريعة اإلهلية  اختلفتم فيه٬، وأبني احنراف علماء اليهود والنصارى واملسلمني وخروجهم
  .وخمالفتهم لوصايا األنبياء 

ما يريده اهللا  أن ال يريد أهل األرض إالّ. سبحانه وتعاىل ومشيئته راديت هي إرادة اهللاإ
 وعدالً كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، أن يشبع اجلياع وال يبقى أن متتلئ األرض قسطاً سبحانه وتعاىل٬،

حاجتها املادية بعز  الفقراء يف العراء٬، أن يفرح األيتام بعد حز�م الطويل٬، وجتد األرامل ما يسد
والرمحة  أن يطبق أهم ما يف الشريعة العدل…… وأن …… أن …… وكرامة 
  .)1()والصدق

  اللجنة العلمية                                                                                      
  )مكن اهللا له يف األرض(مام املهدي نصار اإلأ

* * *  
  تأملوا...  تأملوا ... تأملوا...  بسم اهللا الرمحن الرحيم :274/ السؤال

  .ما لكم كيف حتكمون) بعد القائم(الرواية تقول  نّإ
  .واحلمد هللا رب العاملني) النار... النار ... النار ( حذركم ونفسيأ

 Ahmed Aliraqi313  :املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .ًواملهديني وسلم تسليما

rا بعد أم...  

                                                            
  .جواب السؤال الثاني1ج :الجواب المنير -1
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٬، فهي ال منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً إنّ: إن كنت تقصد الرواية أو الروايات اليت تقول
 Xاإلمامة انتقلت من اإلمام املهدي  ألننا ال نقول بأنّ ؛محد احلسنأتتعارض مع دعوة السيد 

محد احلسن هو املهدي األول ووصي أالسيد  ٬، بل نقول إنّإىل ولده املهدي األول من ذريته 
 السنن اإلهلية فما من نيب أو إمام إالّ ٬، ووجود الوصي يف حياة املوصي منXاإلمام املهدي 

 .ووصيه موجود أثناء حياته وال يفارق الدنيا حىت يعهد إىل وصيه قبل وفاته
قبل قيام  محد فهو البد أن يكون موجوداًأوالذي امسه  Xوخبصوص وصي اإلمام املهدي 

محد وهو أول أه نص عليه يف وصيته عند وفاته بأنr الرسول حممد  نّأل ؛Xاإلمام املهدي 
rقبل قيام اإلمام املهدي  أن يكون موجوداً ه أول املؤمنني إالّاملؤمنني٬، وال ميكن أن يصدق عليه بأن

Xّمن صفات أمري املؤمنني  ٬، فأنت ترى أنX rأول املؤمنني برسالة  :أي ٬،ه أول املؤمننيبأن
ملا صدق عليه بأنه أول  قبل بعثة الرسول حممد  ولو مل يكن مولوداً الرسول حممد 

  .املؤمنني٬، فما جيري هناك جيري هنا
س ال جمال قبل قيامه املقدX rوهناك روايات أخرى تدل على وجود وصي اإلمام املهدي 

ر ملا بتدبX rنك راجعت كتب أنصار اإلمام املهدي أ٬، وأنا على يقني لو )1(لسردها اآلن 
) الوصية والوصي:  (ى كل من الكتب اآلتيةالتجأت إىل هكذا إشكال٬، وأنصحك باالطالع عل

وغريها من الكتب واليت فيها ) محد احلسنأموجز عن دعوة السيد (و ) اليماين حجة اهللا(و 
  .تفصيل اإلجابة عن إشكالك وغريه من عشرات اإلشكاالت

د ر فيها بتجرrن تتدبrأرجو أو ٬،يف ليلة وفاته ليك بعض وصية الرسول حممد إذكر أو
 :وإنصاف وموضوعية

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

 فأمال رسول اهللا  ٬،أحضر صحيفة ودواة ٬،يا أبا احلسن: Xكانت فيها وفاته لعلي 
نه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً ومن إ ٬،يا علي: فقال ٬،وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع

مس¹اك اهللا تعاىل يف مسائه علياً  ٬،فأنت يا علي أول اإلثين عشر إمام ٬،بعدهم إثنا عشر مهدياً
املرتضى وأمري املؤمنني والصديق األكرب والفاروق األعظم واملأمون واملهدي فال تصح هذه 

                                                            
غيبتين إحداهما تطول حتى يقول  األمرإن لصاحب هذا : (يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : قال ،عن المفضل بن عمر -1

بعضهم مات، ويقول بعضهم قتل، ويقول بعضهم ذهب، حتى ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسير ال يطلع على 
  .162 – 161ص  :الغيبة للشيخ الطوسي) موضعه أحد من ولده وال غيره إال المولى الذي يلي أمره
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أنت وصيي على أهل بييت حي¹هم وميتهم وعلى نسائي فمن ثبتها  ٬،يا علي ٬،اء ألحد غريكاألمس
وأنت خليفيت على  ٬،لقيتين غداًً ومن طلقتها فأنا برئ منها مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة
فإذا حضرته الوفاة  ٬،أميت من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إىل ابين احلسن الرب الوصول

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه سيد  ٬،لّمها إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتولفليس
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد الباقر٬، فإذا حضرته  ٬،العابدين ذي الثفنات علي

 ٬،ظمفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه موسى الكا ٬،الوفاة فليسلّمها إىل ابنه جعفر الصادق
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد  ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه علي الرضا

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها  ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه علي الناصح ٬،الثقة التقي
ظ من آل حممد فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد املستحف ٬،إىل ابنه احلسن الفاضل

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل إبنه  ٬،مث يكون من بعده إثناعشر مهدياً .فذلك إثنا عشر إماماً
واالسم  ٬،وأمحد ٬،وهو عبد اهللا ؛أسامي أسم كامسي وأسم أيب :له ثالثة) املهديني(أول املقربني 

  .)1() وهو أول املؤمنني ٬،الثالث املهدي
سأله أن يثبتنا أو ٬،اهلداية والسداد٬، وأعوذ باهللا تعاىل من ناره وغضبهسأل اهللا لك أ وأخرياً

  .نه مسيع جميبإ ل حممد آعلى والية حممد و
ولعنة اهللا على أعدائهم  ٬،له األئمة واملهدينيآوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني

 .إىل يوم الدين
  اللجنة العلمية                                                                                 

  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 
  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                   

* * * 
  

  السالم عليكم يا سيد احلسن ورمحة اهللا وبركاته٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :275/ السؤال
rل البيتآعرف روايات أنين ال ن تشتت ألأحب أن أخربك بأنين كنت سنياً واآل...  ا بعدأم 

ىل إريدك هداييت أنين أىل إ باإلضافة ٬،فأرجو مساعديت يف ذلك ٬،X اإلمامنك وصي أاليت تؤكد 

                                                            
  .150ص: الغيبة للطوسي -1
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  شياء اليت احتاجها لكيوبعض األ ؟  م الأ قلد املراجعأوهل  ٬،تعبد [اأالكتب الفقهية اليت 
  .هل السنةأ أحاجج
والسالم عليكم ورمحة اهللا ..  مع حتيايت موالنا الكرمي..  رجو من اهللا اهلداية لنا مجيعاًأ

  .وبركاته
  مصر   عبد العال سليمه: املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، الرحيم بسم اهللا الرمحن :الجواب
  .ًواملهديني وسلم تسليما

rمحد احلسن هو وصي أد يالس بالنسبة إىل الروايات اليت تنص وتؤكد على أنّ ...ا بعد أم
: وهو Xفتجدها على موقع أنصار اإلمام املهدي  Xورسول اإلمام املهدي 

www.mahdyoon.org،وكتاب  ٬،)محد احلسنأالوصية والوصي (كتاب : خص بالذكر منهاأو ٬
  .وغريها الكثري) محد احلسنأموجز عن دعوة السيد (وكتاب  ٬،)اليماين حجة اهللا(

rوهي أحكام  ٬،ا بالنسبة إىل الكتب الفقهية فقد صدر جزءان من كتاب شرائع اإلسالموأم
محد احلسن٬، وال جيوز تقليد أي شخص غري أبواسطة السيد  Xواقعية عن اإلمام املهدي 

  .املعصوم أو من نصبه باملباشرة
rثبات حق أمري املؤمنني إا بالنسبة إىل حماججة أبناء العامة ووأمX  محد أفقد كتب السيد

٬، ) ال حاكمية الناسحاكمية اهللا(احلسن يف ذلك يف بعض كتبه٬، وكذلك صدر منه كتاب 
  .إن شاء اهللا تعاىل Xوستصدر بعض الكتب يف ذلك من أنصار اإلمام املهدي 

rوهو هذا القانون اإلهلي ملعرفة  ٬،محد احلسنأا اآلن فسأذكر لك بعض ما كتبه السيد وأم
  :سأل اهللا لك التوفيق لنصرة آل حممد أاحلجة يف كل زمان٬، و

ثُمَّ ب0د0ا لَه1م( م4ن( ﴿ (.... :القسم الثاين / 3املرسلني ج إضاءة من كتاب إضاءات من دعوات
  .)1(﴾ب0ع(د4 م0ا ر0أَو1ا الْآيات4 لَي0س(ج1ن1نَّه1 ح0تَّى ح4نيٍ

ت1م( و0لَقَد( ج0اَءكُم( ي1وس1ف1 م4ن( قَب(لُ بِالْب0يِّن0ات4 فَم0ا زِلْت1م( ف4ي ش0كٍّ م4مَّا ج0اَءكُم( بِه4 ح0تَّى إِذَا ه0لَك0 قُلْ﴿
sم1ر(ت0اب sه1 م0ن( ه1و0 م1س(رِفNالل aه1 م4ن( ب0ع(د4ه4 ر0س1والً كَذَل4ك0 ي1ض4لN2(﴾لَن( ي0ب(ع0ثَ الل(.  

                                                            
  .35: يوسف -1
  .34: غافر -2
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بإذن اهللا مل تكن عصا تتحول أفعى٬، ومل تكن يداً تشع نوراً  Xاآليات اليت رافقت يوسف 
هلياً إوكانت توفيقاً وتسديداً  Xومل تكن حبراً ينشق٬، بل كانت قميصاً أظهر حق يوسف 

قه بالذات كان ق بل متزrالقميص الذي متزr ٬، فمن هم وكم هم الذين يرون أنXّملسرية يوسف 
  رسل من اهللا سبحانه ؟نه مÁأليعرفوا  Xآية ؟ وأين هم الذين يرون توفيق وتسديد اهللا ليوسف 

٬، ولكنهم مل Xف تلك اآليات رافقت يوسف ورآها أولئك الذين رافقوا مسرية يوس
  .)1(﴾م4ن( ب0ع(د4 م0ا ر0أَو1ا الْآيات4 لَي0س(ج1ن1نَّه1 ح0تَّى ح4نيٍ﴿يروها كآيات٬، وكان أن قرروا 

 ٬،﴾ثُمَّ ب0دا لَه1م( م4ن( ب0ع(د4 ما ر0أَو1ا الْآيات4 لَي0س(ج1ن1نَّه1 ح0تَّى ح4نيٍ﴿: يف قوله: (Xعن أيب جعفر 
دبر واستباقهما الباب حىت مسع جماذبتها إياه على فاآليات شهادة الصيب والقميص املخرق من 

: يقول ﴾و0د0خ0لَ م0ع0ه1 السِّج(ن0 فَت0يان4﴿ ٬،فلما عصاها فلم تزل ملحة بزوجها حىت حبسه ٬،الباب
والذي كذب ومل ير املنام هو  ٬،واآلخر صاحب الشراب ٬،حدمها خبازأعبدان للملك 

  .)2()اخلباز
٬، بل ما جاء به كل األنبياء Xمل تكن هذه اآليات هي كل ما رافق دعوة ومسرية يوسف 

مل يكن  ٬X، فهو Xكدليل على الدعوة اإلهلية اليت كلفوا [ا جاء به يوسف  املرسلني 
قُلْ م0ا كُن(ت1 بِد(عاً م4ن0 ﴿ال�م٬، اشاذاً عن املرسلني وعن طريقهم الواحد للداللة على رس

الوصية أو النص٬، العلم واحلكمة٬، راية البيعة هللا أو امللك هللا أو (طريقهم املبني  ٬،)3(﴾الرُّس1لِ
و0لَقَد( ج0اَءكُم( ي1وس1ف1 م4ن( قَب(لُ ﴿ ٬X، هذه اآليات الثالث البينة جاء [ا يوسف )حاكمية اهللا

  .)4(﴾بِالْب0يِّن0ات4
ما متثله هذه األمور ٬، حنتاج إىل معرفة Xوقبل أن نعرف كيف ومىت وأين جاء [ا يوسف 

  .الثالثة يف خط الدعوة اإلهلية عموماً
أَلَم( ت0ر0و(ا أَنN اللNه0 س0خَّر0 لَكُم( م0ا ف4ي السَّم0او0ات4 و0م0ا ف4ي الْأَر(ضِ و0أَس(ب0غَ ع0لَي(كُم( ﴿: قال تعاىل

و0إِذَا  #رِ ع4لْمٍ و0ال ه1دىÜ و0ال ك4ت0ابٍ م1نِريٍ نِع0م0ه1 ظَاه4ر0ةً و0ب0اط4ن0ةً و0م4ن0 النَّاسِ م0ن( ي1ج0اد4لُ ف4ي اللNه4 بِغ0ي(
انُ ي0د(ع1وه1م( ق4يلَ لَه1م1 اتَّبِع1وا م0ا أَن(ز0لَ اللNه1 قَالُوا ب0لْ ن0تَّبِع1 م0ا و0ج0د(ن0ا ع0لَي(ه4 آب0اَءن0ا أَو0لَو( كَانَ الشَّي(طَ

                                                            
 .35: يوسف -1
  .344ص 2ج: تفسير القمي -2
  .9: األحقاف -3
  .34: غافر -4
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ه4 و0ه1و0 م1ح(ِسنs فَقَد4 اس(ت0م(س0ك0 بِالْع1ر(و0ة4 الْو1ثْقَى و0م0ن( ي1س(ل4م( و0ج(ه0ه1 إِلَى اللN #إِلَى ع0ذَابِ السَّع4ريِ 
  .)1(﴾و0إِلَى اللNه4 ع0اق4ب0ةُ الْأُم1ورِ

دعوة احلق ال ميكن أن تكون وحدها٬، دون وجود دعوات باطلة تعارضها٬، فمنذ اليوم األول 
الذي كان فيه نيب يوصي ملن بعده بأمر اهللا سبحانه٬، وجدنا مدعياً مبطالً يعارض دعوة احلق٬، 

٬، ويقوم قابيل مبعارضة دعوة احلق وادعاء حق Xأول أنبياء اهللا مبعثاً يوصي هلابيل  Xفآدم 
مل يقبل به قابيل كآية دالة  Xفة٬، وحىت القربان الذي كان الفيصل يف حتديد وصي آدم اخلال

على هابيل وصي آدم٬، وأقدم قابيل على �ديد هابيل الوصي مث قتله دون تردد أو خوف من اهللا 
لَ م4ن( أَح0د4ه4م0ا و0لَم( ي1ت0قَبَّلْ م4ن0 و0ات(لُ ع0لَي(هِم( ن0ب0أَ اب(ن0ي( آد0م0 بِالْح0قِّ إِذْ قَرَّب0ا قُر(ب0اناً فَت1قُبِّ﴿: سبحانه

لَئ4ن( ب0س0طْت0 إِلَيَّ ي0د0ك0 ل4ت0قْت1لَنِي م0ا أَن0ا  #الْآخ0رِ قَالَ لَأَقْت1لَنَّك0 قَالَ إِنَّم0ا ي0ت0قَبَّلُ اللNه1 م4ن0 الْم1تَّق4ني0 
إِنِّي أُرِيد1 أَنْ ت0ب1وَء بإِثْم4ي و0إِثْم4ك0  #الْع0الَم4ني0 بِب0اس4طi ي0د4ي0 إِلَي(ك0 ل4أَقْت1لَك0 إِنِّي أَخ0اف1 اللNه0 ر0بَّ 
فَطَوَّع0ت( لَه1 ن0فْس1ه1 قَت(لَ أَخ4يه4 فَقَت0لَه1 فَأَص(ب0ح0  #فَت0كُونَ م4ن( أَص(ح0ابِ النَّارِ و0ذَل4ك0 ج0ز0اُء الظNال4م4ني0 

  .)2(﴾م4ن0 الْخ0اس4رِين0
  .ملا حسده أخوته Xوهذا حصل مع يوسف 

 اهللا سبحانه وتعاىل يصطفي رسله٬، كذا فإنّ ٬، فكما أنّبل وجرى مع كل األوصياء 
  .خيتار من جنده من يعارض دعوة احلق) نه اهللالع(إبليس 

خيتار قابيل ليعارض داعي اهللا٬، ) نه اهللالع(٬، وإبليس Xفاهللا سبحانه وتعاىل خيتار هابيل 
اح واألسود وغريهم ليعارضوا داعي احلق ٬، وإبليس خيتار مسيلمة وسجواهللا خيتار حممداً 

  . اًحممد
rذَر من ترك : ه السؤالوهنا أوجôعÁحبجة وجود أكثر من دعوة يف  حممد  إتباعهل ي

  !!!الساحة٬، وإنه ال يستطيع متييز احملق من املبطل ؟
أو نه ال يعذر ويكون مصريه إىل جهنم متاماً كأولئك الذين اتبعوا من ادعوا النبوة أواحلق 

  .الرسالة كذباً وزوراً

                                                            
  .22 – 20: لقمان -1
  .30 – 27: المائدة -2
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اهللا سبحانه وتعاىل وضع قانوناً يعرف به داعي احلق يف كل زمان وهو حجة اهللا  مث هل أنّ
على عباده وخليفة اهللا يف أرضه وطاعته طاعة اهللا ومعصيته معصية اهللا٬، واإلميان به والتسليم له 

  .و الكفر باهللا وااللتواء على اهللاهو اإلميان باهللا والتسليم هللا والكفر به وااللتواء عليه٬، ه
وهو احلكيم املطلق وقدر كل ) حاشاه سبحانه وتعاىل(أم أنّ اهللا ترك احلبل على الغارب 

ع0ال4مِ الْغ0ي(بِ ال ي0ع(ز1ب1 ع0ن(ه1 ﴿ :٬، وهو)1(﴾و0كُلa ش0ي(ٍء ع4ن(د0ه1 بِم4قْد0ارٍ﴿شيء فأحسن تقديره٬، 
و0ال ف4ي الْأَر(ضِ و0ال أَص(غ0ر1 م4ن( ذَل4ك0 و0ال أَكْب0ر1 إِلNا ف4ي ك4ت0ابٍ م4ثْقَالُ ذَرَّةi ف4ي السَّم0او0ات4 

  .)2(﴾م1بِنيٍ
مقتضى احلكمة اإلهلية هو وضع قانون ملعرفة خليفة اهللا يف أرضه يف كل زمان٬،  فالنتيجة أنّ

يف أرضه٬، والبد أن يكون هذا القانون وضع منذ اليوم األول الذي جعل فيه اهللا سبحانه خليفة له 
فال ميكن أن يكون هذا القانون طارئاً يف إحدى رساالت السماء املتأخرة عن اليوم األول لوجود 

القدر املتيقن للجميع هو وجود إبليس كمكلف منذ اليوم  مكلفني منذ اليوم األول٬، وال أقل أنّ
تباع إتذر عن فإنه سيع األول٬، واملكلف حيتاج هذا القانون ملعرفة صاحب احلق اإلهلي٬، وإالّ

هلي ملعرفة هذا اخلليفة إصاحب احلق اإلهلي بأنه مل يكن يستطيع التمييز٬، وال يوجد لديه قانون 
  .املنصب من قبل اهللا سبحانه وتعاىل

  :ل فيه اهللا خليفة له يف أرضه هووالقدر املتيقن للجميع حول تاريخ اليوم األول الذي جع
  .وإبليس Xاهللا نص على آدم٬، وإنه خليفته يف أرضه مبحضر املالئكة  إنّ  1
 .علàمه األمساء كلها Xبعد أن خلق اهللا آدم   2
 .مث أمر اهللا من كان يعبده يف ذلك الوقت املالئكة وإبليس بالسجود آلدم  3

خ0ل4يفَةً قَالُوا أَت0ج(ع0لُ ف4يه0ا م0ن(  و0إِذْ قَالَ ر0بُّك0 ل4لْم0الئ4كَة4 إِنِّي ج0اع4لٌ ف4ي الْأَر(ضِ﴿: قال تعاىل
  .)3(﴾ي1فِْسد1 ف4يه0ا و0ي0س(ف4ك1 الدِّم0اَء و0ن0ح(ن1 ن1س0بِّح1 بِح0م(د4ك0 و0ن1قَدِّس1 لَك0 قَالَ إِنِّي أَع(لَم1 م0ا ال ت0ع(لَم1ونَ

أَن(بِئُونِي بِأَس(م0اِء ه0ؤ1الِء إِنْ  و0ع0لNم0 آد0م0 الْأَس(م0اَء كُلNه0ا ثُمَّ ع0ر0ض0ه1م( ع0لَى الْم0الئ4كَة4 فَقَالَ﴿
  .)4(﴾كُن(ت1م( ص0اد4ق4ني0

                                                            
  .8: الرعد -1
  . 3: سـبأ -2
  . 30: البقرة -3
  .31: البقرة -4
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  .)1(﴾فَإِذَا س0وَّي(ت1ه1 و0ن0فَخ(ت1 ف4يه4 م4ن( ر1وح4ي فَقَع1وا لَه1 س0اجِد4ين0﴿

أَم(رِ ر0بِّه4 و0إِذْ قُلْن0ا ل4لْم0الئ4كَة4 اس(ج1د1وا ل4آد0م0 فَس0ج0د1وا إِلNا إِب(ل4يس0 كَانَ م4ن0 الْجِنِّ فَفَس0ق0 ع0ن( ﴿
  .)2(﴾أَفَت0تَّخ4ذُون0ه1 و0ذُرِّيَّت0ه1 أَو(ل4ي0اَء م4ن( د1ونِي و0ه1م( لَكُم( ع0د1وٌّ بِئْس0 ل4لظNال4م4ني0 ب0د0الً

هذه األمور الثالثة هي قانون اهللا سبحانه وتعاىل ملعرفة احلجة على الناس وخليفة اهللا يف 
وهذه األمور الثالثة قانوناً سLنَّه اهللا سبحانه وتعاىل ملعرفة خليفته منذ اليوم األول٬،  ٬،أرضه

  .وستمضي هذه السنة اإلهلية إىل انقضاء الدنيا وقيام الساعة
  .)3(﴾س1نَّةَ اللNه4 ف4ي الNذ4ين0 خ0لَو(ا م4ن( قَب(لُ و0لَن( ت0جِد0 ل4س1نَّة4 اللNه4 ت0ب(د4يالً﴿
﴿Nه4 ت0ب(د4يالًس1نَّةَ اللNت4ي قَد( خ0لَت( م4ن( قَب(لُ و0لَن( ت0جِد0 ل4س1نَّة4 اللN4(﴾ه4 ال(.  

أي إنسان ميلك مصنعاً أو مزرعة أو سفينة أو أي شيء فيه عمال يعملون : كما أنه وببساطة
ستعم الفوضى٬،  سهم٬، والبد أن ينص عليه باالسم وإالّأله فيه٬، البد أن يÁعيِّن هلم شخصاً منهم ير

فإن قَصَّر  كما البد أن يكون أعلمهم وأفضلهم٬، والبد أن يأمرهم بطاعته ليحقق ما يرجو٬، وإالّ
فكيف يÁجِّوز الناس على . السفه ىلإهذا اإلنسان يف أيٍ من هذه األمور الثالثة فسيجانب احلكمة 

  !!ر الثالثة وهو احلكيم املطلق ؟اهللا ترك أيٍ من هذه األمو
 Xالنص اإلهلي على آدم  القانون اإلهلي بشيء من التفصيل جند أنّوإذا تعرضنا إىل هذا 

حتول إىل الوصية لعلة وجود اخلليفة السابق٬، فهو ينص على من بعده بأمر اهللا سبحانه وتعاىل٬، 
ى إِنN اللNه0 ي0أْم1ر1كُم( أَنْ ت1ؤ0دُّوا الْأَم0ان0ات4 إِلَ﴿: وهذا من ضمن واجبه كخليفة هللا يف أرضه قال تعاىل

  .)5(﴾أَه(ل4ه0ا
rفاملراد منه معرفته حبقيقة األمساء اإلهلية وحتليه [ا وجتليها  ٬،ا تعليم اهللا سبحانه آلدم األمساءأم

فهم حبقيقة األمساء عرr :أي ٬،أنبأ املالئكة بأمسائهم Xوهو . فيه٬، ليكون خليفة اهللا يف أرضه
ا ٬، أمXrاإلهلية اليت خÁلقوا منها٬، فاهللا سبحانه عرَّف آدم كل األمساء اإلهلية وحبسب مقامه 

االسم أو األمساء اليت خÁلق منها٬، و[ذا ثبتت حجية آدم  املالئكة فلم يكن كل منهم يعرف إالّ
X عليهم بالعلم واحلكمة.  

                                                            
  .29: الحجر -1
  .50: الكهف -2
  .62: األحزاب -3
 .23: الفتح -4
  .58: النساء -5
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مث لسلك طريقاً آخراً يعرفه كل الناس ولكنهم يتغافلون٬، وهو طريق كل أولئك الذين 
يطالب بامللك ويقول  Xالتزوير أو القتل والترويع٬، فعلي وصلوا إىل امللك الدنيوي باخلداع و

أنا وصي حممد وأنا خليفة اهللا يف أرضه٬، ويف املقابل ذاك الذي وصل إىل امللك الدنيوي أبو بكر 
  . )1(أقيلوين فلست خبريكم : بن أيب قحافة يقول

الذي أنكر حق أو أن ابن أيب قحافة زاهد بامللك الدنيوي وهو  ٬،علياً طالب دنيا نّإفهل 
  !ما لكم كيف حتكمون ؟! ألجل امللك الدنيوي ؟ ر لوصية رسول اهللا وتنكّ Xالوصي 

وأكدوا عليها٬، بل ويف أصعب الظروف جند  والوصية باخلصوص جاء [ا كل األوصياء 
أنا (مين  يف كربالء يقول هلم احبثوا يف األرض ال جتدون من هو أقرب إىل حممد  Xاحلسني 

ذُرِّيَّةً ﴿ :على الوصية والنص اإلهلي ٬X، هنا أكد )2() سبط حممد الوحيد على هذه األرض
sع0ل4يم sه1 س0م4يعNاحلسني  ٬، فالذين يفهمون هذه اآلية يعرفون أنّ)3(﴾ب0ع(ض1ه0ا م4ن( ب0ع(ضٍ و0اللX  أراد

  .الوحيد من هذه الذرية املستخلفةألنه  ؛Xالوصاية حمصورة به  أنّ
  :واآلن نعود إىل يوسف لنجد

 :الوصية  1
و0كَذَل4ك0 ي0ج(ت0بِيك0 ر0بُّك0 و0ي1ع0ل.م1ك0 م4ن( ت0أْوِيلِ ﴿: Xليوسف  Xيف قول يعقوب 

الْأَح0اد4يث4 و0ي1ت4مُّ نِع(م0ت0ه1 ع0لَي(ك0 و0ع0لَى آلِ ي0ع(قُوب0 كَم0ا أَت0مَّه0ا ع0لَى أَب0و0ي(ك0 م4ن( قَب(لُ إِب(ر0اه4يم0 
sح0ك4يم sر0بَّك0 ع0ل4يم N4(﴾و0إِس(ح0اق0 إِن(.  

rيوسف  ن أنّفيعقوب يبيX نه امتداد لدعوة إبراهيم أوصيه وX وبكل وضوح.  
و0اتَّب0ع(ت1 م4لNةَ آب0ائي إِب(ر0اه4يم0 و0إِس(ح0اق0 و0ي0ع(قُوب0 م0ا كَانَ لَن0ا أَنْ   ﴿: Xويف قول يوسف 

ذَل4ك0 م4ن( فَض(لِ اللNه4 ع0لَي(ن0ا و0ع0لَى النَّاسِ و0لَك4نَّ أَكْثَر0 النَّاسِ ال ن1ش(رِك0 بِاللNه4 م4ن( ش0ي(ٍء 
  .نه اخلط الطبيعي الستمرار دعو�مأيؤكد انتسابه إىل األنبياء و ٬X، فيوسف )5(﴾ي0ش(كُر1ونَ

 :العلم  2

                                                            
  .169ص 1ج :شرح نهج البالغة البن أبي الحديد 1-
فإن آنتم في شك من هذا، (: Xثم قال لهم الحسين : في يوم عاشوراء، قال Xروى الشيخ المفيد خطبة الحسين  -2

اهللا ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم وال في غيرآم، ويحكم أتطلبوني  فو! أفتشكون أني ابن بنت نبيكم 
  .98ص 2ج: اإلرشاد)  !بقتيل منكم قتلته، أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة ؟

  .34: آل عمران -3
  .6: يوسف -4
  .38: يوسف -5
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بِت0أْوِيل4ه4 قَب(لَ أَنْ ي0أْت4ي0كُم0ا ذَل4كُم0ا م4مَّا  قَالَ ال ي0أْت4يكُم0ا طَع0امs ت1ر(ز0قَانِه4 إِلNا ن0بَّأْت1كُم0ا﴿: يف قوله
  .)1(﴾ع0لNم0نِي ر0بِّي إِنِّي ت0ر0كْت1 م4لNةَ قَو(مٍ ال ي1ؤ(م4ن1ونَ بِاللNه4 و0ه1م( بِالْآخ4ر0ة4 ه1م( كَاف4ر1ونَ

ن(ب1ل4ه4 إِلNا قَل4يالً م4مَّا ت0ز(ر0ع1ونَ س0ب(ع0 س4نِني0 د0أَباً فَم0ا ح0ص0د(ت1م( فَذَر1وه1 ف4ي س1 ...﴿: ويف قوله
ثُمَّ  #ثُمَّ ي0أْت4ي م4ن( ب0ع(د4 ذَل4ك0 س0ب(عs ش4د0ادs ي0أْكُلْن0 م0ا قَدَّم(ت1م( لَه1نَّ إِلNا قَل4يالً م4مَّا ت1ح(ص4ن1ونَ  #ت0أْكُلُونَ 

  .)2(﴾ي0أْت4ي م4ن( ب0ع(د4 ذَل4ك0 ع0امs ف4يه4 ي1غ0اثُ النَّاس1 و0ف4يه4 ي0ع(ص4ر1ونَ
 .)3(﴾قَالَ اج(ع0لْنِي ع0لَى خ0ز0ائ4نِ الْأَر(ضِ إِنِّي ح0ف4يظٌ ع0ل4يمs﴿: ويف قوله

  :البيعة هللا  3
م0ا ت0ع(ب1د1ونَ  #ي0ا ص0اح4ب0يِ السِّج(نِ أَأَر(ب0ابs م1ت0فَرِّقُونَ خ0ي(رs أَمِ اللNه1 الْو0اح4د1 الْقَهَّار1 ﴿ :يف قوله

إِلNا ل4لNه4 أَم0ر0 م4ن( د1ونِه4 إِلNا أَس(م0اًء س0مَّي(ت1م1وه0ا أَن(ت1م( و0آب0اؤ1كُم( م0ا أَن(ز0لَ اللNه1 بِه0ا م4ن( س1لْطَانi إِن4 الْح1كْم1 
محد أ٬، انتهى كالم السيد ))4(﴾ع(لَم1ونَأَلNا ت0ع(ب1ُوا إِلNا إِيَّاه1 ذَل4ك0 الدِّين1 الْقَيِّم1 و0لَك4نَّ أَكْثَر0 النَّاسِ ال ي0

  .احلسن
  اللجنة العلمية                                                                                    

  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 
  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                     

* * *  
  :276/ السؤال

عطيكم أس ٬،�ا ليس على هواكمإرسلت لكم رسالة قبل شهرين مل جتيبوا عليها اعتقد أ :أ
  :ل البيت تشمل الزوجةآ نّأيات كرميات تثبت آ

 #و0أَيُّوب0 إِذْ ن0اد0ى ر0بَّه1 أَنِّي م0سَّنِي0 الضُّرُّ و0أَنت0 أَر(ح0م1 الرَّاح4م4ني0 ﴿ الرمحن الرحيمبسم اهللا 
  .)5(﴾... فَاس(ت0ج0ب(ن0ا لَه1 فَكَش0فْن0ا م0ا بِه4 م4ن ض1رٍّ و0آت0ي(ن0اه1 أَه(لَه1

ر0ح(م0ت1 اللّه4 و0ب0ر0كَات1ه1 ع0لَي(كُم( أَه(لَ قَالُواْ أَت0ع(ج0بِني0 م4ن( أَم(رِ اللّه4 ﴿ بسم اهللا الرمحن الرحيم
sمَّجِيد s6( ﴾الْب0ي(ت4 إِنَّه1 ح0م4يد(.  

                                                            
  .37: يوسف -1
  . 49 – 47: يوسف -2
  .55: يوسف -3
  .40 – 39: يوسف -4
  .84 – 83: األنبياء -5
  .73: هود -6
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  .)1(﴾... فَلَمَّا قَض0ى م1وس0ى الْأَج0لَ و0س0ار0 بِأَه(ل4ه4﴿ بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .)2(﴾..م0ا ي1رِيد1 اللّه1 ل4ي0ج(ع0لَ ع0لَي(كُم ﴿ بسم اهللا الرمحن الرحيم ٬،ا عن التطهريمrأ

ل حممد وصحبه آاللهم صلي على حممد و .. وبعد ٬،عليكم ورمحة اهللا وبركاته السالم :ب
  .مجعنيأ

معهم  لكن تتفقون ةشيعي ةفضل مجاعأنتم أبل  ٬،حيانيف كثري من األ كم تقولون حقاًنrإ
ميان هو حب علي اإل بل جعلتم قياس ٬،مهات املؤمنينيأبالسب واللعن ولن تنجو منها حىت 

  .خراآل ميان باهللا ومالئكته ورسله واليوموالده وليس اإلأو
اهللا سبحانه اخلبيثون  مل يقولأ ٬،ةلنيب حاشاه وتزوج عائشأ ااملعصوم ال خيطئ فكيف خط

مام علي ت مع اإلأخطأ�ا إولنفرض . اهللا واستغفروا ةيللخبيثات والطيبون للطيبات تفقهوا اآل
 ؟من نبيه ةرفع مرتلأعلي  نّأم أ ةمف حبضن رسول األتتشرr ملأ ؟ سالمهل هذا خيرجها من ملة اإل

 ىل درجة الغلوإنتم بالغتم حببهم أحد يبغضه فبسببكم أذا وجد إوالده وأو واهللا حنب علي
ن أ الّإ بريئة�ا إ زوجه ومل يعلم اله يعلمون ما مل يعلم رسوله الذي ا�مووجعلتوهم مبرتلة اإل

rالسب واللعن وليس من نيب خمتص  األنبياء خالقأقول ليس من أ خرياًأو ٬،ها اهللا يف كتابهأبر
 ةكتب للجدال بل ملعرفة احلقيقأليس  ٬،وصيكم جاء للشيعة نتم فقطأخرى كما دون األ ةجبماع
  .ن فال جدال بهآين كتبت من القرأل ؛جتيبوا ن كتبت لكم وملأفسبق 

  الدمنارك  سهيلة : املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، الرحيمبسم اهللا الرمحن  :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

rا بعد أم...  
وحنترم كل من اتبعت ) والعياذ باهللا(بالفاحشة  حد أزواج الرسول أفنحن ال نتهم 
س خدجية وأم سلمة ومل خترج على خليفته احلق من بعده٬، فنحن نقدr وصايا الرسول حممد 

ا بالنسبة إىل عائشة بنت أيب بكر فقد ثبت عن طريق السنة ٬، وأمr)عليهن السالم(وأمثاهلما 
وراح بسبب فتنتها آالف القتلى  ٬،علي بن أيب طالب والشيعة بأ�ا قاتلت خليفة رسول اهللا 

ي ممن خالف و[ذا فه٬،  Xشد أعداء أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أوكانت من  ٬،والشهداء

                                                            
  .29: القصص -1
 .6: المائدة -2
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من أطاعين فقد أطاع اهللا ( :Xالذي قال يف حق علي بن أيب طالب  وصايا الرسول حممد 
فقد  فقد أطاعين ومن عصى علياً ومن أطاع علياً ٬،عز وجل ومن عصاين فقد عصى اهللا

  .)1() عصاين
غريه فاسلك مع علي ودع  وسلك الناس وادياً قد سلك وادياً إن رأيت علياً ٬،يا عمار(

  .)2( )الناس٬، إنه لن يدلك على ردي ولن خيرجك من اهلدى
  .)3() من فارق عليا فارقتين٬، ومن فارقين فقد فارق اهللا(
  .)4() من فارقك يا علي فقد فارقين٬، ومن فارقين فقد فارق اهللا(

هذا أول من آمن  إنّ: (عن رسول اهللا : 313ص 2ج :وقال الشيخ األميين يف  الغدير
يب٬، وهو أول من يصافحين يوم القيامة٬، وهو الصديق األكرب٬، وهذا فاروق هذه األمة٬، يفرق 

  ).بني احلق و الباطل٬، وهذا يعسوب املؤمنني
والبيهقي . أخرجه الطرباين عن سلمان وأيب ذر:  313ص 2ج :ميين يف الغديرقال الشيخ األ
من  ٬79، واحلافظ الكنجي يف الكفاية 102ص 9ج :واهليثمي يف اèمع. والعدين عن حذيفة

وذكره  )بايب الذي أوتى منه وهو خليفيت من بعدي( :وهو ٬،طريق احلافظ ابن عساكر ويف آخره
  .5ص  6ج :باللفظ األول املتقي اهلندي يف إكمال كرت العمال

 :قال ٬،أخرج معك :يفقال له عل :قال ٬،وخرج بالناس يف غزوة تبوك( :محدأويف مسند 
 إالأما ترضى أن تكون مين مبرتلة هرون من موسى  :فبكى علي فقال له ٬،ال :فقال له نيب اهللا

أنت وليي  :وقال له رسول اهللا :قال ٬،وأنت خليفيت إالنه ال ينبغي أن أذهب إ بنيب٬،أنك لست 
  .)5() يف كل مؤمن بعدي

                                                            
 :، وبنفس المضمون المستدرك121ص 3ج :نقله الحاآم النيسابوري في مستدرآه وشهد بصحة سنده، راجع المستدرك -1
، وأيضًا شهد الحاآم بصحة سنده، ونقل السيد عبد الحسين شرف الدين عن الذهبي في تلخيصه شهادته 128ص 3ج

  . 614ص 11ج: المتقي الهندي -آنز العمال . بصحة سند هذا الحديث
  . 613ص 11ج: المتقي الهندي - آنز العمال  -2
  . 614ص 11ج: الهندي المتقي - آنز العمال  ،323ص 12ج :المعجم الكبير للطبراني -3
 )رضي اهللا عنه(عن أبي ذر : ( نقله بنفس المضمون الحاآم النيسابوري في مستدرآه وشهد بصحة سنده، وهذا نصه  -4
 ،ولم يخرجاه اإلسنادصحيح ) من فارقني فقد فارق اهللا ومن فارقك يا علي فقد فارقني ،يا علي: (قال النبي  :قال

باب الحق مع علي،  135ص 9ج :وذآره الهيثمي في مجمع الزوائد، 124 – 123ص 3ج :المستدرك للحاآم النيسابوري
 .614ص 11ج: المتقي الهندي -آنز العمال  ،وشهد الهيثمي بان رجال سنده ثقاة

  
 3ج :الحاآم النيسابوري في مستدرآه وشهد بصحة سنده، راجع المستدرك وأخرجه، 331ص 1ج: مسند أحمد -5

، وقال الهيثمي Xباب جامع في مناقب علي 120 – 119ص 9ج :الهيثمي في مجمع الزوائد وأخرجه ،134 – 133ص
رواه أحمد والطبراني في الكبير واألوسط باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبى بلج الفزاري : عن هذه الحديث
  .وهو ثقة وفيه لين
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 وسلم علياً) وآله( ملا زوج النيب صلى اهللا عليه: (عن ابن عباس قال: ويف جممع الزوائد
فقال رسول اهللا صلى  ٬،يا رسول اهللا زوجتين من رجل فقري ليس له شئ :قالت فاطمة ٬،فاطمة

اجلنة رجلني احدمها أباك  أهلاهللا اختار من  أنترضني يا فاطمة  أفما :وسلم) وآله(اهللا عليه 
  .)1() ؟ واآلخر زوجك

ميتيت ويدخل اجلنة اليت وعدين ريب من أحب أن حيىي حيايت وميوت : (ويف كرت العمال
لن  فإ´م ٬،وذريته من بعده فليتول علياً ٬،من قضبا´ا غرسها بيده وهي جنة اخللد قضباناً

 .)2() خيرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم يف باب ضاللة
  .)3() نه يفعل ما يؤمرإف وليكم بعدي فأحب علياً علياً إنّ ٬،يا بريدة: (ويف كرت العمال

علي بن أيب طالب فانه  فألزمواسيكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك : (لعمالاكرت ويف 
  .)4() الفاروق بني احلق والباطل

غريه  وسلك الناس وادياً قد سلك وادياً إن رأيت علياً ٬،يا عمار( :لعمالاكرت ويف 
  .)5() فاسلك مع علي ودع الناس٬، إنه لن يدلك على ردي ولن خيرجك من اهلدى

فهذا ال يعين كو�ا مقدسة أو معصومة عن  وأما كون عائشة زوجة لرسول اهللا 
 :القرآن نص على ضالل نساء بعض األنبياء الضالل٬، بدليل أنّ

ض0ر0ب0 اللNه1 م0ثَالً ل.لNذ4ين0 كَفَر1وا ا4م(ر0أَةَ ن1وحٍ و0ا4م(ر0أَةَ لُوطi كَان0ت0ا ت0ح(ت0 ع0ب(د0ي(نِ م4ن( ع4ب0اد4ن0ا ﴿
  .)6(﴾ص0ال4ح0ي(نِ فَخ0ان0ت0اه1م0ا فَلَم( ي1غ(نِي0ا ع0ن(ه1م0ا م4ن0 اللNه4 ش0ي(ئاً و0ق4يلَ اد(خ1لَا النَّار0 م0ع0 الدَّاخ4ل4ني0

قَالَ إِنN ف4يه0ا لُوطاً قَالُوا ن0ح(ن1 أَع(لَم1 بِم0ن ف4يه0ا لَن1ن0جِّي0نَّه1 و0أَه(لَه1 إِلNا ام(ر0أَت0ه1 كَان0ت( م4ن0 ﴿
 .)7(﴾بِرِين0الْغ0ا

و0لَمَّا أَن ج0اءت( ر1س1لُن0ا لُوطاً س4يَء بِهِم( و0ض0اق0 بِهِم( ذَر(عاً و0قَالُوا لَا ت0خ0ف( و0لَا ت0ح(ز0نْ إِنَّا ﴿
  .)1(﴾م1ن0جُّوك0 و0أَه(لَك0 إِلNا ام(ر0أَت0ك0 كَان0ت( م4ن0 الْغ0ابِرِين0

                                                            
  . 77ص 11ج :، المعجم الكبير للطبراني112ص 9ج: مجمع الزوائد للهيثمي -1
: آنز العمال للمتقي الهندي ،128ص 3ج :الحاآم النيسابوري في مستدرآه وشهد بصحة سنده، المستدرك أخرجه  -2
  611ص 11ج
  .612ص 11ج :، آنز العمال للمتقي الهندي191ص 42ج :ابن عساآر في تاريخ مدينة دمشق وأخرجه -3
  .612ص 11ج: آنز للعمال للمتقي الهندي -4
  .613ص 11ج: للعمال للمتقي الهنديآنز  -5

  .10: التحريم 6-
  .32: الصافات7- 
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ل4لْخ0بِيث4ني0 و0الْخ0بِيثُونَ ل4لْخ0بِيثَات4 و0الطNيِّب0ات1 الْخ0بِيثَات1 ﴿ :فلو كانت اآلية اليت ذكر�ا وهي
sكَرِمي sيِّب0ات4 أُو(لَئ4ك0 م1ب0رَّؤ1ونَ م4مَّا ي0قُولُونَ لَه1م مَّغ(ف4ر0ةٌ و0رِز(قNيِّب1ونَ ل4لطNيِّبِني0 و0الطNتعين أنّ. )2(﴾ل4لط 

ن آيت أنت ذلك٬، فهذا رد على القرصاحلة الظاهر والسريرة كما فهم النيب ال ميكن أن يتزوج إالّ
  .بعض نساء األنبياء ضاالت ومصريهن إىل جهنم وبئس املصري الذي يثبت أنّ

املقصود باخلبيثات هو الكالم  مث إنه قد ورد تفسري هلذه اآلية عن أبناء العامة يقول بأنّ
  :ليك نص التفسري مع مصدرهإالسيء والطيبات هو الكالم الطيب٬، و

عن سلمة بن نبيط عن الضحاك  :159 – 157ص 23ج :الكبري للطرباين املعجمجاء يف 
 :ويف قوله ٬،اخلبيثات من القول للخبيثني من الناس :يف قوله اخلبيثون للخبيثات قال ٬،بن مزاحم

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد  ٬،الطيبات من القول للطيبني من الناس :قال ٬،الطيبات للطيبني
عن بن أيب جنيح عن جماهد يف قوله الطيبات  ٬،بن أيب مرمي ثنا حممد بن يوسف الفريايب ثنا ورقاء

  .هو القول السيrئ واحلسن فالقول احلسن للمؤمنني والقول السيئ للكافرين :قال ٬،واخلبيثات
عن بن أيب  ٬،عن معمر ٬،ن ثورحدثنا أبو خليفة ثنا حممد بن عبيد بن حساب ثنا حممد ب

اخلبيثات من الكالم للخبيثني من الناس : قال ٬،عن جماهد يف قوله اخلبيثات للخبيثني ٬،جنيح
والطيبات من الكالم للطيبني من الناس والطيبون من  ٬،واخلبيثون من الناس للخبيثات من الكالم

  .الناس للطيبات من الكالم
عن  ٬،عن بن جريج ٬،يزيد بن املبارك ثنا حممد بن ثورحدثنا علي بن املبارك الصنعاين ثنا 

القول السوء والقول احلسن للمؤمن : قال ٬،اخلبيثات للخبيثني والطيبات للطيبني :جماهد يف قوله
  .احلسن وللكافر السئ

 ٬،ثنا علي بن مسهر ومروان بن معاوية حدثنا عبد الرمحن بن سامل الرازي ثنا سهل بن عثمان
 :يف قوله ٬،عن سعيد بن جبري ٬،عن القاسم بن أيب بزة ٬،مللك بن أيب سليمانحدثنا عبد ا :قاال

اخلبيثات من القول للخبيثني من الناس والطيبات من : قال ٬،اخلبيثات للخبيثني والطيبات للطيبني
  .القول للطيبني من الناس

ثنا حسن حدثنا زكريا بن حيىي الساجي ثنا أمحد بن إسحاق األهوازي ثنا أبو أمحد الزبريي 
عن جماهد أو سعيد بن جبري يف  ٬،عن القاسم بن أيب بزة ٬،عن عبد امللك بن أيب سليمان ٬،بن صاحل

                                                                                                                                                                                        
  .33: الصافات 1-
  .26: النور 2-
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اخلبيثات من القول للخبيثني من الناس والطيبات من القول للطيبني : قال ٬،قوله اخلبيثات للخبيثني
  .من الناس

عن بن عباس يف  ٬،عن سعيد بن جبري ٬،عن عبد اهللا بن مسلم بن هرمز ٬،حفص بن الصاحل
القول  :قال ٬،القول اخلبيث للخبيثني من الناس والطيبات للطيبني: قال ٬،قوله اخلبيثات للخبيثني
  .انتهى كالم الطرباين. الطيب للطيبني من الناس

أو نساء  وقد يكون املراد من اخلبيثات والطيبات نساء خاصات يف زمن الرسول 
  .اماًحمددات بصفات معينة٬، ال كون الكالم ع

  !!ن حسب هواك ؟آفمن أين لك أن تفسري القر
األنبياء قد تزوجوا بنساء  نّأوعلى أي حال فهمك لآلية خمالف للقرآن الكرمي الذي ذكر 

  .هن من أهل النار
rا بالنسبة إىل أهل بيت النيب واختصاص علي بن أيب طالب وذريتهما بذلك فهو ثابت عن وأم

  :ما روي عن أبناء العامة لتكون احلجة عليك آكدوسأذكر لك  ٬،طريق السنة والشيعة
كان مير ببيت  أن النيب  ٬،عن أنس بن مالك ٬،عن علي بن زيد :همسندروى أمحد يف 

إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم  ٬،الصالة يا أهل البيت(: فاطمة ستة أشهر إذا خرج إىل الفجر فيقول
  .)1( )الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً

دخلت على وائلة بن األسقع وعنده قوم فذكروا : قال ٬،عن شداد أىب عمار: وروى أيضاً
أتيت فاطمة : قال ٬،بلى :قلت ؟أال أخربك مبا رأيت من رسول اهللا  :فلما قاموا قال يل ٬،علياً

فجلست أنتظره حىت  ٬، توجه إىل رسول اهللا :قالت ٬،عنها أسأهلا عن علي )اهللا تعاىل رضي(
آخذ كل واحد منهما  )اهللا تعاىل عنهم رضي(وحسن وحسني  يومعه عل جاء رسول اهللا 
كل واحد منهما  وحسيناً وفاطمة فأجلسهما بني يديه وأجلس حسناً علياً فأدىن ٬،بيده حىت دخل

 ع0نكُم1 ل4ي1ذْه4ب0 اللNه1 ي1رِيد1 إِنَّم0ا﴿: كساء٬، مث تال هذه اآلية :على فخذه مث لف عليهم ثوبه أو قال
  .)2() اللهم هؤالء أهل بييت وأهل بييت أحق: (٬، وقال﴾ت0طْهِرياً و0ي1طَهِّر0كُم( الْب0ي(ت4 أَه(لَ الرِّج(س0

 النيب  إنحدثين من مسع أم سلمة تذكر ( :قال ٬،عن عطاء بن أيب رباح: وروى أيضاً
 ٬،ادعى زوجك وابنيك :فقال هلا ٬،فاتته فاطمة بربمة فيها خزيرة فدخلت هلا عليه ٬،كان يف بيتها

                                                            
  .259ص 3ج: أحمدمسند   -1
  .107ص 4ج: مسند احمد -2
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واحلسني واحلسن فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك اخلزيرة وهو على  يفجاء عل :قالت
فأنزل اهللا عز وجل هذه  ٬،يف احلجرة يوأنا أصل :قالت ٬،منامة له على دكان حتته كساء له خيربي

خذ أف :قالت ﴾ت0طْهِرياً و0ي1طَهِّر0كُم( الْب0ي(ت4 أَه(لَ الرِّج(س0 ع0نكُم1 ل4ي1ذْه4ب0 اللNه1 ي1رِيد1 إِنَّم0ا﴿: اآلية
اللهم هؤالء أهل بييت : مث قال ٬،فضل الكساء فغشاهم به مث أخرج يده فألوى [ا إىل السماء

اذهب اللهم هؤالء أهل بييت وخاصيت ف ٬،فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً ٬،وخاصيت
فأدخلت رأسي البيت فقلت وأنا معكم يا رسول اهللا ؟ : ٬، قالتعنهم الرجس وطهرهم تطهرياً

  .)1() نك إىل خريإإنك إىل خري : قال
غداة  خرج النيب ( :قالت عائشة: قالت ٬،عن صفية بنت شبية ٬،عن مصعب بن شيبة

مث  ٬،مث جاء احلسني فدخل معه ٬،فجاء احلسن بن علي فادخله ٬،سودأوعليه مرط مرحل من شعر 
 الرِّج(س0 ع0نكُم1 ل4ي1ذْه4ب0 اللNه1 ي1رِيد1 إِنَّم0ا﴿: مث قال ٬،فادخله يمث جاء عل ٬،جاءت فاطمة فأدخلها

  .)2() ﴾ت0طْهِرياً و0ي1طَهِّر0كُم( الْب0ي(ت4 أَه(لَ
ملا نظر ( :قال ٬،عن أبيه ٬،عن إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالبوروى احلاكم 

 ؟ من يا رسول اهللا :فقالت صفية ٬،ادعوا يل ادعوا يل :إىل الرمحة هابطة قال رسول اهللا 
كساءه مث رفع  فجيئ [م فألقى عليهم النيب  ٬،وفاطمة واحلسن واحلسني أهل بييت علياً :قال

 إِنَّم0ا﴿: نزل اهللا عز وجلأو ٬،اللهم هؤالء آيل فصل على حممد وعلى آل حممد: يديه مث قال
  .)3( )﴾ت0طْهِرياً و0ي1طَهِّر0كُم( الْب0ي(ت4 أَه(لَ الرِّج(س0 ع0نكُم1 ل4ي1ذْه4ب0 اللNه1 ي1رِيد1

نزلت هذه اآلية ( :قال ٬،عن عمر بن أيب سلمة ربيب النيب  ٬،عن عطاءوروى الترمذي 
يف بيت  ﴾ت0طْهِرياً و0ي1طَهِّر0كُم( الْب0ي(ت4 أَه(لَ الرِّج(س0 ع0نكُم1 ل4ي1ذْه4ب0 اللNه1 ي1رِيد1 إِنَّم0ا﴿ على النيب 

فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء  وحسيناً فاطمة وحسناً أم سلمة٬، فدعا النيب 
وأنا : قالت أم سلمة. ًاللهم هؤالء أهل بييت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا: مث قال

  .)4() خريأنت على مكانك وأنت إىل : معهم يا رسول اهللا ؟ قال

                                                            
  .292ص 6ج: مسند أحمد -1
  .130ص 7ج :صحيح مسلم -2
  .147ص 3ج: المستدرك للحاآم النيسابوري -3
 .328ص 5ج : سنن الترمذي -4
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ليحتل بلدهم حبجة  تون باحملتلأي مام املسلمني وليس فقط العراقيني الذي لعنهم اهللا جعلهمإ نهإ
ىل مىت يبقى وصيكم إ ٬،موال اخلمسأ تتجارون [ا ترحبون ةصبحت جتارأل البيت اليت آمظلومية 

ن أحنن جيب ؟ صدق ما تقولون أن أكيف يل ؟  ومهديكم خمتبئني وحنن يف عصر الفضائيات
  .نبحث عنه

كيف يل  ٬،مسددين من اهللا فعالً ذا همإوال خيافوا  اليظهرو جقول كفاكم كذب على السذّأ
  ؟ ن حيمي نفسهأيستطيع  صدق مبن الأن أ

نفسكم أ اسالوإ ٬،تفاسرينا م ال حتترمون غريكم وتسخرون منأنتنكم أل ؛تطاولت عليكم
rي ختم النبوة ذهللا والصالة على سيدنا حممد ال واحلمد ٬،ل البيتآيف  بأكاذيبكمملاذا ال �تم  ةمر

 التكسبو نسيج خيالكم لتشقوا صف املسلمني وجعلتموهم شيعاً الوصية فهي منا مrأ ٬،والرسالة
  .كاذيب السرداب وغريهأنفسكم بأل ااخلمس ولتروجو

  .له وصحبه مجيعاًآوالصالة على سيدنا حممد و ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم :ب
نصبتم  ٬،اجلبار اخللق للخالق هو املنتقم ادعو ٬،ما مصلحتكم ة٬،حقاد التارخييملاذا تثريون األ

هذا أحقاد ج وتزرعون األالسذّ على اكاذيب لتضحكونفسكم قضاة حتاسبون الناس وتلفقون األأ
  .سالمنا يدعو للتسامحإو ؟ ديننا

ن ين هم اآلأ )وبعدين( ة٬،ل البيت باخلالفآحقية أمهكم هو كيف تثبتون  ٬،هللا وملاذا ال تدعون
 فحىت سيد ٬،هللا وحده ال شريك له اخطابكم وادعو اغريو ٬،كفى ؟ شيعتكم من غدر [م ليسأ

هل أقسم املسلمني أ نأريد أال  نّأل العبارة؛سف هلذه أأو ٬،اخللق دعا هللا مل يدعي الناس لعبادته
نتم تذكرون أصحاب وأ اكانو ةالصحاب نّإخبار اليت تقول وينقلون األ ةيدعون للمحب ةالسن

  .مناصرييكم اهللا يف االعداوات بينهم ما مصلحتكم اتقو
  الدمنارك  سهيلة : املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

Ûتفسرياتكم نفسكم وتكذبون وتفترون على اهللا يفأما لكم تعصمون : (قولك.(  
ن آنا احتججت عليك بالقرأف! اهللا تعاىل يف تفسرياتنا ؟ أين هو الكذب واالفتراء على: أقول

والسنة٬، واحتججت عليك مبا رواه كبار علمائكم وأئمتكم كأمحد ومسلم الترمذي وغريهم٬، 
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ومل احتج مبا روي يف مصادر الشيعة خشية أن تقويل بأنك ال تسلمني بذلك٬، فبدل أن تنسبينا إىل 
لدليل العلمي الرصني ليتضح احلق الصراح٬، أو دافعي كما الكذب واالفتراء ردي على ما كتبناه با

أنصف الناس من حاج خصمه مبلته : (بالدليل والربهان الواضح وقد روي أنّ تزعمني أيضاً
٬، وقد أجبتك مبا رواه علمائكم وأئمتكم٬، فافعلي كما فعلت٬، وكوين )1()وبكتابه وبنبيه وشريعته

  .خرةمنصفة هداك اهللا تعاىل خلري الدنيا واآل
Ûوتكذبون: (قولك rآري القرمفسrنآري القرن كابن كثري والطربي وغريهم من مفس.(  

التكذيب  أنا مل أتطرق يف إجابيت السابقة لك إىل تكذيب ابن كثري والطربي٬، مث إنّ: أقول
rللمخرب٬، واملفسrر رون ليس خمربين وإمنا أصحاب آراء قد تصيب وقد ختطئ٬، وال يوجد مفس

 ري الشيعة٬، اللهم إالّري السنة وال من مفسrكل آراءه التفسريية صحيحة٬، ال من مفسr يدعي أنّ
  .فهذا موضوع آخر ل حممد آأن يكون التفسري بروايات حممد و

د بكل آرائهم ونعتربها كوحي ال رين ليسوا معصومني حىت نتعبrكثري وغريه من املفسr فابن
م خيالف اآلخر يف كثري من املواضع فهل هذا يعترب حدهأرين أنفسهم املفسr يناقش فيه٬، مث إنّ

ري الشيعة وهم من الذين يتوقع منهم اخلطأ يف التفسري٬، مث إننا ال نتعبد حىت بآراء مفسr! تكذيباً ؟
ري موقفنا هذا يشمل حىت مفسr عليهم بل إنّ فنحن ال نرفض تفسري علماء أبناء العامة حتامالً

عدل  من قبل من عصمهم اهللا تعاىل والذين جعلهم الرسول  الشيعة وال نقبل تفسرياً إالّ
  .ن وهم عترة الرسول آالقر

  ).اهلندي والطربسي وتعتمدون على: (قولك
مل اعتمد على  يضاًأا اهلندي فعن الطربسي يف إجابيت السابقة٬، وأمr نقل شيئاًأأنا مل : أقول
كرب علمائكم فحىت لو نقلت أله٬، وهو من  بل نقلت ما يرويه من روايات وهذا ليس رأياً تفسريه

٬، فكان األجدر )ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم(رأيه لك فهذا من أقوى احلجج عليك٬، من باب 
rر على الدليل ليس من بك أن تناقشي بالدليل أو تسلمني للدليل إن كنت ممن يطلب احلق٬، فالتكب

  .صفات العلماء
  ).نناآو عبيد فقط يهمنه ديننا وقرأ حنن حنب الكل ال يهمنا زيد: (قولك

                                                            
  .80ص 49ج :بحار األنوار ،350ص 1ج: راجع الخرائج والجرائح للراوندي -1
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حب الكل ليس من الدين يف شيء٬، بل جيب على كل مسلم أن حيب أولياء اهللا : أقول
  .ويعادي أعداء اهللا وأعداء رسله من األولني واآلخرين

من صفات املؤمنني أن حيبوا اهلداية للجميع٬، ويدعوهم لدين احلق لينقذوهم من غضب  ٬،نعم
للمؤمنني باهللا تعاىل  قودها الناس واحلجارة٬، ولكن احلب املطلق ال يكون إالّاهللا تعاىل ونار و

rن معاوية الذي حارب علي بن أيب طالب ورسله وأوصيائهم٬، فهل أنت حتبيXrن ٬، وهل حتبي
... وهل  ٬،وسيد شباب أهل اجلنة يزيد شارب اخلمور الذي قتل رحيانة رسول اهللا 

  !!؟...وهل
روايات تدل على عظمة احلب يف اهللا والبغض يف اهللا  فقد روي عن الرسول حممد 

  :تعاىل
أين : اهللا تبارك وتعاىل يقول يوم القيامة إنّ: (قال رسول اهللا : عن أيب هريرة٬، أنه قال

  .)1() ظلي اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إالّ. املتحابون جلاليل
وجبت حمبيت للمتحابني يف٬N، واملتجالسني يف٬N، : تبارك وتعاىلقال اهللا : (وعن رسول اهللا 

N٬، واملتباذلني يفN2() واملتزاورين يف(.  

ال حيق العبد حق صريح اإلميان حىت : (يقول نه مسع النيب إوعن عمرو بن اجلموح 
فإذا أحب اهللا تبارك وتعاىل وابغض هللا تبارك وتعاىل فقد استحق  ٬،حيب اهللا تعاىل ويبغض هللا

ن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكرى واذكر إو ٬،الوالء من اهللا
  .)3() بذكرهم

من أعطى هللا تعاىل ومنع هللا تعاىل وأحب هللا وأبغض هللا تعاىل : (أنه قال وعن رسول اهللا 
  .)4() استكمل إميانهوأنكح هللا تعاىل فقد 

ا إن وأمr ٬،هم من أعظم الفضائلمن أولياء اهللا ومن املؤمنني٬، فحبr) زيد أو عبيد(ن كان إف
  .كانا من أعداء اهللا فبغضهما من أعظم الفضائل٬، ومن أحبهما فهو خمدوش اإلميان

  ).ةويل ابتغاء الفتنأتبعتم التإنتم أ: (قولك

                                                            
  .952ص 2ج: آتاب الموطأ -1
  .954ص 2ج: آتاب الموطأ -2
  .430ص 3ج:  مسند أحمد -3
  .438ص 3ج: مسند أحمد -4
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ملاذا ال تذكريه حىت يكون كالمك علمياً ؟ ! الفتنة ؟أين هو التأويل الذي يفضي إىل : أقول
٬، حيث تأولوا Xأصل التأويل هم من غصبوا اخلالفة من اإلمام علي بن أيب طالب  مث إنّ

٬، وهذا كالم ذو شجون Xاليت نص فيها على خالفة اإلمام علي  أحاديث الرسول 
  .وتفصيله خيرجنا عن االختصار

  ).ةباطل ة�ا دعوإيت يف املنام آهد علي رفاهللا شا بالرؤيا قلتم: (قولك
 ٬،ومنها حديث نفس ٬،ومنها من الشيطان ٬،منها من اهللا تعاىل :الرؤيا على أقسام: أقول

ن لعدم متكّ ؛من اهللا تعاىل حد أوصياءه فهي قطعاًأأو  والرؤيا اليت تكون بالرسول حممد 
rوإن . رؤياك لنراها من أي قسم هيسة أو يتمثل [م٬، فقصي الشيطان أن يأيت بصورهم املقد

  .كنت ممن يؤمن بالرؤيا فلنا معك كالم آخر
ناس يهمهم اهللا سبحانه أعتمد تفاسري أبل  ٬،ن على هوايآفسر القرأن أهللا  حاشا: (قولك

  ).ال علي وال عمر فقط
على أحاديث  ا أن تفسرينه اعتماداًن برأيك فأنت إمrآإن كنت ال تفسرين القر: أقول
رين٬، وقد ذكرت لك األخبار الواردة يف تفسري اآلية اليت على آراء املفسr ا اعتماداًمrأو ٬،الرسول

رين فهو إن كان غري ا كالم املفسrمrأذكر�ا يف السؤال السابق وهي خالف ما ذكرت أنت٬، و
معتمد على األخبار فهو قد يصيب وقد خيطأ وهو ليس حجة علينا٬، مث عليك أن تذكري كالم 

ن والسنة٬، بل يف قضية أزواج الرسول آه غري صحيح وبالدليل من القرنrإن لك رين لنبيrسrهؤالء املف
  !واكتفييت بكالم زاد الطني بلة  ن الكرمي ومل تدافعي عن كالمك أصالًآرددت عليك بالقر 

وهل هم معصومون حبيث ال خيطئون يف  ٬،فمن هؤالء الناس الذين تعتمدين على كالمهم
  .إ�م معصومني فنطالبك بالدليل على ذلك: التفسري٬، وإن قلت

rفاعتمادك ! ؟ ه خليفة رسول اهللا مث كيف ال تعتمدين على تفسري عمر وأنت تعتقدين بأن
rأأو  ٬،علم منهأا أل�م أفضل وعلى غريه إمrعليه ؟ فال حىت تعتمدي  ن شيئاًآه مل يروِ يف تفسري القرن

  !دري ما ختتارين ؟ أو مباذا تربرين قولك هذا ؟أ
نه أعلى  وقد نص الرسول حممد  Xمث كيف ال تأخذين تفسري القرآن عن اإلمام علي 

٬، وسأذكر Xبل حىت عائشة وغريها اعترفوا بأعلمية اإلمام علي  ٬،علم الناس بالقرآن والسنةأ
  :لك بعض الروايات
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 ع4لْم1 ع4ند0ه1 و0م0ن(﴿: عن قول اهللا تعاىل سألت رسول اهللا : ( قال ٬،عن أيب سعيد اخلدري
  .)1() ذاك أخي علي بن أيب طالب: قال ﴾الْك4ت0ابِ

] هو([: قال ﴾الْك4ت0ابِ ع4لْم1 ع4ند0ه1 و0م0ن(﴿: يف قوله تعاىل ٬،عن ابن عباس ٬،عن سعيد بن جبري
   .)2() علي بن علي طالب
علي بن : (قال ﴾الْك4ت0ابِ ع4لْم1 ع4ند0ه1 و0م0ن(﴿]: يف قوله تعاىل[عن أيب صاحل  ٬،وعن األعمش
  .)3() بالتفسري والتأويل والناسخ واملنسوخ واحلالل واحلرام أيب طالب كان عاملاً

كان عمر يتعوذ باهللا من معضلة ليس هلا أبو احلسن يعين علي : (قال ٬،وعن سعيد بن املسيب
   .)4() بن أيب طالب

مت احلكمة على عشرة أجزاء٬، س¹قُ: (قال رسول اهللا : قال ٬،عن عبد اهللا بن مسعود
  .)5() فأعطي علي تسعة٬، والناس جزءاً واحداً

واهللا لقد أعطي علي بن أيب طالب تسعة أعشار العلم٬، وأمي اهللا لقد : (وقال ابن عباس
  .)6() شارككم يف العشر العاشر

  .)7() بعدي علي بن أيب طالبأعلم أميت من : (وعن رسول اهللا 
علي باب علمي ومبني ألميت ما أرسلت به من بعدي٬، حبه إميان وبغضه نفاق : (وعنه 

  .)8() والنظر إليه رأفة
  .)9( )أنت تبني ألميت ما اختلفوا فيه من بعدي ٬،يا علي: (وعنه 

فانه الفاروق  ٬،علي بن أيب طالب فألزمواسيكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك : (وعنه 
  . )10() بن احلق والباطل

                                                            
  . 400ص 1ج :شواهد التنزيل للحاآم الحسكاني -1
  .401ص 1ج: شواهد التنزيل للحاآم الحسكاني -2
  .405ص 1ج: شواهد التنزيل للحاآم الحسكاني -3
  .286ص 31ج: فتح الباري البن حجر -4
  .82ص: المناقب للموفق الخوارزمي -5
  .78ص: ذخائر العقبى للطبري -6
  .614ص 11ج: ، آنز العمال للمتقي الهندي82ص: المناقب للخوارزمي -7
  . 204ص 1ج: لخفاء للعجلوني، آشف ا614ص 11ج: آنز العمال للمتقي الهندي -8
  .614ص 11ج: ، آنز العمال للمتقي الهندي122ص 3ج :المستدرك للحاآم النيسابوري -9

  .612ص11ج: آنز العمال للمتقي الهندي ،105ص: ، المناقب للخوارزمي294ص 7ج: االصابة البن حجر -10
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أما إنه أعلم الناس : قالت. علي: من أفتاكم بصوم عاشورا ؟ قالوا: (قالت ٬،وعن عائشة
  .)1() بالسنة

من سره أن ينظر : (فأقبل علي فقال رسول اهللا كنا عند النيب : قال ٬،وعن أيب احلمراء
  .)2() فلينظر إىل علي بن أيب طالب ٬،وإبراهيم يف حلمه ٬،إىل آدم يف علمه٬، ونوح يف فهمه
يا رسول اهللا لكل نيب وصي فمن : قلت: (قال ٬،عن سلمان ٬،وعن أيب سعيد اخلدري

: قال. لبيك: ٬، فأسرعت إليه قلتيا سلمان: وصيك؟ فسكت عين٬، فلما كان بعد رآين فقال
: قال. ألنه كان أعلمهم: ؟ قلت مل: قال. يوشع بن نون ٬،نعم: ؟ قلت تعلم من وصي موسى

علي بن أيب  ٬،فإن وصيي وموضع سري وخري من أترك بعدي وينجز عديت ويقضي ديين
  .)3( )طالب

rم ينبغي أن تتويب وتستغفري ربك من قولك هذا٬، واالعتراف باخلطأ وبعد كل ما تقد
  .فضيلة

تباع معاوية وحنن حنب الكل وحنترم أشريعة معاوية يف السب وتتهموننا  اتبعتم: (قولك
  ).الكل

شد أعداء أا حنن فنراه من تباع معاوية معروفون وهم يترمحون عليه كلما ذكر٬، وأمrأ: أقول
وهذا ليس من السب٬، فأين هو  ٬،إمنا نذكر األفعال واألحوال اهللا تعاىل٬، مث حنن مل نسب أحداً

  !!السب برأيك ؟
 حىت معاوية فهل حتترمني) احترام الكل(دري كيف اقتنعيت [ذه الكلمة اليت ترددينها أوال 

  !!ونغله يزيد امللعون ؟؟
ة والعدد ملا سكت فلو كان السيد عنده العدr) لعنهم اهللا(وبالنسبة جلرائم دولة إسرائيل 

عنهم٬، ولكن الكالم على من ميلكون بالد العرب وهم مع ذلك يداهنون وجياملون مسوخ 
غلبهم إن أال تغين من جوع٬، وإسرائيل األجناس٬، واكتفوا باالحتجاجات املخجلة واليت ال تسمن و

  .قل كلهم عمالء خونةأمل 

                                                            
  .255ص 2ج: ، التاريخ الكبير للبخاري78ص: ذخائر العقبى للطبري -1
 .100ص 1ج: شواهد التنزيل للحاآم الحسكاني -2
  .221ص 6ج: المعجم الكبير للطبراني -3
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ملعونون وخونة حىت  وبالنسبة إىل العراقيني الذين جلبوا احملتل للعراق ورضوا به فهم أيضاً
محد احلسن هو املقارع الوحيد هلم ولدميقراطيتهم أيرجعوا عن غيهم وعمالتهم٬، والسيد 

بل ال  ٬،ليناإخالف الثقلني وإن كان أقرب الناس  األمريكية٬، فنحن ال نداهن وال جنامل كل من
 من اقترب إىل القرآن والعترة٬، الثقالن اللذان أوصى [ما الرسول حممد  يوجد قريب لنا إالّ

rد على ضرورة التمسك [ماوشد.  

  ).ال حتترمون غريكم أنتمنكم تطاولت عليكم أل: (قولك
سأل اهللا أن أفتطاولك علينا هو بال سبب وحنن مل نتجاوز على غرينا بغري احلق٬، : أقول

  .يهديك إىل سواء السبيل
  ).تفاسرينا وتسخرون من: (قولك
نا ناقشت كالمك أإن كنت تعتربين النقاش العلمي سخرية فهذه طامة كربى٬، ف: أقول

  !!بأسلوب علمي وأخالقي٬، وأنت مل تبدي غري التهجم والتهم الفارغة عن الدليل 
  ).ل البيتآيف  بأكاذيبكمملاذا ال �تم  ةكم مرrنفسأ اسالوإ: (قولك
بل حنن ملتزمون [م طاعة للرسول حممد  ٬،على آل حممد  حنن مل نفتر أكاذيباً: أقول

ن ال غري٬، واللوم هو على من تركهم آالذي أوصانا بالتمسك [م وحصر النجاة [م وبالقر 
  !للهوى والتعصب  ومتسك بغريهم إتباعاً

  !هذه اليت تتحدثني عنها٬، جيب أن تذكريها ال أن تكتفي بالتهم اجلاهزة فقط فأي أكاذيب 
 صف املسلمني وجعلتموهم شيعاً انسيج خيالكم لتشقو ا الوصية فهي منمrأ: (قولك
  ).كاذيب السرداب وغريهأنفسكم بأل ااخلمس ولتروجو التكسبو

ن إوثق الكتب الروائية٬، فوثابتة عندنا بأ بالنسبة للوصية فهي وصية رسول اهللا : أقول
من هو اخلليفة األول : كنت ال تؤمنني [ا٬، فريجع الكالم والنقاش إىل املسألة األصل وهي

وليكن النقاش بالدليل الشرعي والعقلي و[دوء ونبذ التعصب والتهجم  للرسول حممد 
  .والسب الذي هو سالح العاجزين

r٬، بل مسعتيه من األفواه اليت ال حتيطي به علماً ا مسألة السرداب٬، فأنت تتكلمني عن أمر ملوأم
rن لك حقيقة األمر الذي تعي ما تقول٬، فماذا تعرفني عن مسألة السرداب ؟ أرجو ذكرها لكي أبي

  .ال يعترض عليه من له مسكة عقل
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 ٬،اجلبار اخللق للخالق هو املنتقم اما مصلحتكم دعو ة ؟حقاد التارخييملاذا تثريون األ: (قولك
ج وتزرعون السذّ كاذيب لتضحكوا علىنفسكم قضاة حتاسبون الناس وتلفقون األأنصبتم 

  ).؟هللا  وملاذا ال تدعون ٬،سالمنا يدعو للتسامحإو ؟ هذا دينناأحقاد األ
املسألة ليست مسألة إثارة أحقاد أو إثارة فتنة٬، بل املسألة متعلقة بتكليفنا وعقيدتنا٬، : أقول

 إن مل نرجع إىل أحاديث الرسول حممد  فكيف نعرف احلجة احلق علينا بعد رسول اهللا 
وأقوال أصحابة املنتجبني والسرية الصحيحة٬، لكي ننقذ أنفسنا من عذاب يوم القيامة٬، ولكي ال 

 وا بأعداء اهللا وأعداء رسوله٬، فحاشا للرسول حممد شر من الذين تركوا أولياء اهللا ومتسكّحن
 وال قائد ويترك ذلك لآلراء واألهواء اليت مل تتفق يوماً أن يرحل من الدنيا ويترك أمته بال راعٍ

ونتربأ من  ونواليه ونعتقد به ما٬، فالبد من معرفة اخلليفة الذي عيَّنه ونص عليه الرسول حممد 
ال أن نساوي بني القاتل واملقتول والغاصب واملغصوب ونقول عن كالمها  ٬،كل غاصب وعدو له

  ) !!!رضي اهللا عنهما(

أي عقل هذا وأي منطق الذي مينع الناس من معرفة احلقائق التارخيية٬، وما هو اهلدف من 
٬، بقوا الرسول حممد فهل نترك البحث عن تاريخ األنبياء واملرسلني الذين س! وراء ذلك ؟

rوهل نترك الترحrخلصوا للرسل واألنبياء٬، وكذلك نترك التربي أي على الذين نصروا وم والترض
من أعداء األنبياء واملرسلني وأوصيائهم ومن الذين ارتدوا بعد رسلهم وخانوهم وارتدوا على 

  !أعقا[م ؟
�ربون من احلقيقة عندما ختالف  ملاذا! هل يقتنع عاقل [ذا املنطق الذي ال يقنع األطفال ؟

  ! إن قال لكم ماذا فعلتم مع خليفيت ووصيي ؟ أهوائهم٬، بأي وجه ستواجهون الرسول حممد 
ن ينطق آمجيعهم من أهل اجلنة٬، والقر هناك دليالً على عصمة الصحابة٬، وهل أنّ مث هل أنّ

ناطقة بذلك ومصادركم مملوءة بذلك٬،  اخل٬، والسنة أيضاً... ن منهم املنافقني ومنهم الكاذبني أب
  .فهل هذا سار مع كل األنبياء أم أنه فقط مع الرسول حممد 

قُلْ م0ا كُنت1 بِد(عاً مِّن( الرُّس1لِ و0م0ا أَد(رِي م0ا ﴿: قال اهللا تعاىل حكاية عن الرسول حممد 
  . )1(﴾م0ا أَن0ا إِلNا ن0ذ4يرs مُّبِنيsي1فْع0لُ بِي و0لَا بِكُم( إِنْ أَتَّبِع1 إِلNا م0ا ي1وح0ى إِلَيَّ و0

                                                            
  .9: االحقاف -1
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صاحلني وكل أزواجه صاحلات خبالف  فلماذا البد أن يكون كل صحابة الرسول حممد 
  !!!ن على ذلك٬، أم نص الرسول عليه ؟آما سبقه من الرسل واألنبياء ٬، هل نص القر

٬، وبعض صحابته من قال الرسول بعصمتهم وطهار�م عن كل رجس هم آل بيته  ٬،نعم
  .الذين ثبتوا على احلق بعد رحيله 

  فمن هو الذي يضحك على عقول السذج يا ترى ؟
 ليسأن ين هم اآلأ )وبعدين(ة ل البيت باخلالفآحقية أمهكم هو كيف تثبتون : (قولك

دعا  اخللق فحىت سيد ٬،هللا وحده ال شريك له اخطابكم وادعو اكفى غريو ٬،شيعتكم من غدر [م
  ). هللا مل يدعي الناس لعبادته

هذا  نّجل هوانا أو تعصبنا٬، بل ألأال من  مهنا هو إثبات اخلالفة آلل حممد  ٬،نعم: أقول
هو دين اهللا ودين رسوله الذي فرضه على الناس٬، لننقذ الناس من نار جهنم٬، فنحن ال خنتار 

  .ما اختاره اهللا ورسوله  ألنفسنا إالّ
rفأكثرهم اآلن احنرفوا عن �ج أهل البيت  ة فنحن ال نرتههم مجيعاًا بالنسبة للشيعوأم 

 ون إىل �ج أهل البيت بل حىت فقهاء الشيعة اآلن ال ميتr ٬،وساروا بركاب أمريكا وأذنا[ا
ن آفكل من قال بانتخاب الناس واختذ غري القر ٬،بصلة سوى األمور الشكلية الفارغة عن معناها

بل هو من أعدائهم  ٬،يكا فنحن نربأ منه وال نعتربه من شيعة آل حممدوسار بركاب أمر دستوراً
بل حوربوا  ٬،مل يÁحLارLبوا فقط من قبل أعدائهم وإن أظهر حمبتهم بلسانه٬، وكذلك األئمة 

  .من قبل من يدعون التشيع ٬، فلعنة اهللا على كل من حارب آل حممد أياً كان أيضاً
بل ندعو إىل عبادة اهللا تعاىل ومواالة أوصياء الرسول  وحنن ال ندعو إىل عبادة آل حممد 

٬، فكيف ميكن الذين أوصى [م٬، وعبادة اهللا ال تتحقق بدون طاعة أوامر رسوله  حممد 
  .Xهللا وهو يعصي وصاياه وتنصيبه خلليفته ووصيه علي بن أيب طالب  لإلنسان أن يكون عابداً

  !!! )1(﴾... ه1و0 أَد(ن0ى بِالNذ4ي ه1و0 خ0ي(رs أَت0س(ت0ب(د4لُونَ الNذ4ي ...﴿: قال تعاىل
ة الثانية وبالدليل العلمي واألخالقي لقد رددت عليك بالتفصيل للمرr: أقول لك وأخرياً

على هدايتك٬، وأنت اقتصريت على �م ومزاعم بال دليل٬، فعليك أن تناقشي الرد األول  حرصاً
فال فائدة  وهذا الرد وعدم االنتقال إىل غري ذلك٬، وعليك املناقشة بالدليل العلمي الرصني٬، وإالّ
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م ل عن ما تقدrك املفصrوأنا بانتظار ردr... من النقاش إن كان فقط للسب والتهجم وبال دليل 
ـ  إو   .)1(﴾فَإِن لNم( ت0أْت1ونِي بِه4 فَالَ كَي(لَ لَكُم( ع4ند4ي و0الَ ت0قْر0ب1ون4﴿ن مل تفعلي ف

  .له األئمة واملهدينيآوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني

  العلميةاللجنة                                                                                         
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                         

* * *  
ل حممد األئمة واملهديني آاللهم صل على حممد و٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :278/ السؤال

  .ًتسليماوسلم 
لزواج املتعة سبعني شرط٬، أريد أن ترسلوا يل الرواية  املعروف يف الدعوة اليمانية املباركة أنّ

  . بشكل كامل بسندها
ة ن كان املصدر عدrإمصدرها أسم الكتاب ورقم الصفحة ورقم اجلزء  وأريد أن أعرف

هكذا سؤال  ألنّ ؛ عليهسؤال كهذا ال أستطيع توجيهه للسيد اليماين صلوات ريب طبعاً.. أجزاء 
 اًفهي ليست من األسئلة الصعبة جدr و من ينوب عنهأيستطيع اجلواب عنه الشيخ ناظم العقيلي 

  .Xأمحد احلسن اليماين  اإلماماملهدي األول  الّإواليت ال يقدر عليها 
  :خادم الدعوة أتباع الدعوة اليمانية

  املنتصر باليماين  عزام العبيدي                                                                                               

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .ًواملهديني وسلم تسليما

rالروايات اليت حتضرين عن شروط املتعة٬، ومنها الرواية اليت ينص فيها هذه بعض  ..ا بعد أم
مع سالمنا احلار إىل أخينا الناصر عزام العبيدي٬، ونسألكم  .للمتعة سبعني شرطاً املعصوم على أنّ

  .الدعاء
عن املفضل ابن عمر٬،  :480 – 474ص14ج :مستدرك الوسائل للمريزا النوريجاء يف 
املتعة حالل طلق٬، (: يا موالي فاملتعة٬، قال: قلت: قال  ث طويل يف حدي   Xعن الصادق 

 ف4يم0ا ع0لَي(كُم( ج1ن0اح0 و0الَ﴿ :والشاهد Æا قول اهللا جل ثناؤه يف النساء املزوجات بالويل والشهود
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 الN و0لَك4ن س0ت0ذْكُر1ون0ه1نَّ أَنَّكُم( اللّه1 ع0ل4م0 أَنفُِسكُم( ف4ي أَكْن0نت1م( أَو( النِّس0اء خ4طْب0ة4 م4ن( بِه4 ع0رَّض(ت1م
٬، والقول املعروف هو املشهور مشهوداً: أي )1(﴾مَّع(ر1وفاً قَو(الً ت0قُولُواْ أَن إِالN س4ر¹اً ت1و0اع4د1وه1نَّ

بالويل والشهود وإمنا احتيج إىل الويل والشهود يف النكاح ليثبت النسل ويصح النسب 
 ن0فْساً مِّن(ه1 ش0ي(ٍء ع0ن لَكُم( ط4ب(ن0 فَإِن نِح(لَةً ص0د1قَات4هِنَّ النَّس0اء و0آت1واْ﴿ :ويستحق املرياث٬، وقوله

  .)2(﴾مَّرِيئاً ه0نِيئاً فَكُلُوه1
بشاهدين ذوي عدل من املسلمني٬،  إالوجعل الطالق يف النساء املزوجات غري جائز٬، 

 من ش0هِيد0ي(نِ و0اس(ت0ش(هِد1واْ﴿ واألمالك٬،وقال يف سائر الشهادات على الدماء والفروج األموال 
  .)3(﴾الشُّه0د0اء م4ن0 ت0ر(ض0و(نَ م4مَّن و0ام(ر0أَت0ان4 فَر0ج1لٌ ر0ج1لَي(نِ ي0كُون0ا لNم( فَإِن رِّج0ال4كُم(
 ل4ع4دَّت4هِنَّ فَطَل.قُوه1نَّ النِّس0اء طَلNقْت1م1 إِذَا النَّبِيُّ أَيُّه0ا ي0ا﴿ :فقال ٬،ن الطالق عز ذكرهوبي¹
ولو كانت املطلقة تبني بثالث تطليقات جيمعها كلمة  ﴾ر0بَّكُم( اللNه0 و0اتَّقُوا الْع4دَّةَ و0أَح(ص1وا

إىل    ر0بَّكُم( اللNه0 و0اتَّقُوا الْع4دَّةَ و0أَح(ص1وا﴿ :واحدة أو أكثر أو أقل٬، ملا قال اهللا تعاىل ذكره
 ب0ع(د0 ي1ح(د4ثُ اللNه0 لَع0لN ت0د(رِي لَا ن0فْس0ه1 ظَلَم0 فَقَد( اللNه4 ح1د1ود0 ي0ت0ع0دَّ و0م0ن اللNه4 ح1د1ود1 و0ت4لْك0  قوله
 ذَو0ي( و0أَش(هِد1وا بِم0ع(ر1وفi فَارِقُوه1نَّ أَو( بِم0ع(ر1وفi فَأَم(ِسكُوه1نَّ أَج0لَه1نَّ ب0لَغ(ن0 فَإِذَا  # أَم(راً ذَل4ك0
وقوله  ٬،)4(﴾الْآخ4رِ و0الْي0و(مِ بِاللNه4 ي1ؤ(م4ن1 كَانَ م0ن بِه4 ي1وع0ظُ ذَل4كُم( ل4لNه4 الشَّه0اد0ةَ و0أَق4يم1وا مِّنكُم( ع0د(لٍ

هو نكرة تقع بني الزوج وزوجته٬،  ﴾أَم(راً ذَل4ك0 ب0ع(د0 ي1ح(د4ثُ اللNه0 لَع0لN ت0د(رِي لَا﴿ :عز وجل
فيطلق التطليقة األوىل بشهادة ذوي عدل٬، وحد وقت التطليقتني هو آخر القروء والقرء هو 
احليض٬، والطالق جيب عند آخر نقطة بيضاء ترتل بعد الصفرة واحلمرة٬، وإىل التطليقة الثانية 

 :له جل من قائلوالثالثة٬، ما حيدث اهللا بينهم من عطف أو زوال ما كرهاه٬، وهو قو
 أَر(ح0ام4هِنَّ ف4ي اللّه1 خ0لَق0 م0ا ي0كْت1م(ن0 أَن لَه1نَّ ي0ح4لa و0الَ قُر1و0ٍء ثَالَثَةَ بِأَنفُِسهِنَّ ي0ت0ر0بَّص(ن0 و0الْم1طَلNقَات1﴿
 م4ثْلُ و0لَه1نَّ إِص(الَحاً أَر0اد1واْ إِنْ ذَل4ك0 ف4ي بِر0دِّه4نَّ أَح0قُّ و0ب1ع1ولَت1ه1نَّ اآلخ4رِ و0الْي0و(مِ بِاللّه4 ي1ؤ(م4نَّ كُنَّ إِن

هذا يقول عز وجل يف  ٬،)5(﴾ح0كُيمs ع0زِيزs و0اللّه1 د0ر0ج0ةٌ ع0لَي(هِنَّ و0ل4لرِّج0الِ بِالْم0ع(ر1وف4 ع0لَي(هِنَّ الNذ4ي
٬، وللنساء مراجعة الرجال إصالحاًأرادوا  إنأن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إىل تطليقة 
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 ت0س(رِيحs أَو( بِم0ع(ر1وفi فَإِم(س0اكs م0رَّت0ان4 الطNالَق1﴿ :ذلك٬، مث بني تبارك وتعاىل فقال يف مثل
iقَه0ا فَإِن﴿ :وهو قوله تعاىل ٬،ن طلق الثالثة بانتإف ٬،يف الثالثة )1(﴾بِإِح(س0انNفَالَ طَل aم4ن لَه1 ت0ح4ل 

كسائر اخلطاب هلا٬، واملتعة اليت أحلها اهللا يف كتابه مث يكون  )2(﴾غَي(ر0ه1 ز0و(جاً ت0نك4ح0 ح0تَّى0 ب0ع(د1
 م0ا إِالN النِّس0اء م4ن0 و0الْم1ح(ص0ن0ات1﴿ :وأطلقها الرسول لسائر املسلمني٬، فهي قوله جل من قائل

 غَي(ر0 مُّح(ص4نِني0 بِأَم(و0ال4كُم ت0ب(ت0غ1واْ أَن ذَل4كُم( و0ر0اء مَّا لَكُم و0أُح4لN ع0لَي(كُم( اللّه4 ك4ت0اب0 أَي(م0ان1كُم( م0لَكَت(
 بِه4 ت0ر0اض0ي(ت1م ف4يم0ا ع0لَي(كُم( ج1ن0اح0 و0الَ فَرِيض0ةً أُج1ور0ه1نَّ فَآت1وه1نَّ م4ن(ه1نَّ بِه4 اس(ت0م(ت0ع(ت1م فَم0ا م1س0اف4ح4ني0

  .)3(﴾ح0ك4يماً ع0ل4يماً كَانَ اللّه0 إِنN الْفَرِيض0ة4 ب0ع(د4 م4ن
وللمتمتعة أجرة٬، فتمتع سائر املسلمني  للمزوجة صداقاً إنوالفرق بني املزوجة واملتمتعة٬، 

يف احلج وغريه٬، وأيام أيب بكر٬، وأربع سنني من أيام عمر٬، حىت دخل  على عهد رسول اهللا 
: يا أخيت٬، ما هذا ؟ فقالت: يرضع من ثديها٬، فقال على أخته عفراء فوجد يف حضنها ولداً

اهللا٬، وكشفت عن ثدييها٬، فنظر إىل : فقالت! اهللا : حشائي٬، ومل تكن متبعلة٬، فقال هلاابين من أ
٬، وخرج در اللنب يف فم الطفل٬، فغضب وأرعد واربد لونه٬، وأخذ الطفل على يديه مغيضاً

الصالة جامعة٬، وكان يف غري وقت  إننادوا يف الناس : وردا حىت أتى املسجد فرقى املنرب وقال
يا معاشر الناس من املهاجرين : يريده عمر٬، فحضروا فقال ألمرالناس أنه الصالة٬، فعلم 

واألنصار وأوالد قحطان ونزار٬، من منكم حيب أن يرى احملرمات عليه من النساء٬، وهلا مثل 
ما حنب : فقال بعض القوم  ؟ وهي غري متبعلة هذا الطفل قد خرج من أحشائها وسقته لبناً

 ؟ ألستم تعلمون أن أخيت عفراء من حنتمة أمي وأيب اخلطاب: هذا يا أمري املؤمنني٬، فقال
ين دخلت عليها يف هذه الساعة فوجدت هذا الطفل يف إف: بلى يا أمري املؤمنني٬، قال: قالوا

ابين ومن أحشائي٬، ورأيت درة اللنب من ثديها يف : حجرها٬، فسألتها أىن لك هذا ؟ فقالت
عت٬، واعلموا معاشر الناس أن هذه املتعة اليت كانت متت: من أين لك هذا ؟ فقالت: فيه٬، فقلت

قد رأيت حترميها٬، فمن أتاها ضربت  ٬،وبعده حالالً على املسلمني يف عهد رسول اهللا 
أي رسول بعد رسول : جنبيه بالسوط٬، فلم يكن يف القوم منكر قوله وال راد عليه وال قائل له
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ال نقبل خالفك على اهللا وعلى رسوله وكتابه٬، بل ! أو كتاب بعد كتاب اهللا ؟ !؟ اهللا 
  .)سلموا ورضوا
٬، من خالف يا مفضل٬، هلا سبعون شرطاً(: يا موالي٬، فما شرائط املتعة ؟ قال: قال املفضل

إىل   يا سيدي٬، فأعرض عليك ما عملته منكم فيها : قلت: قال )ظلم نفسه واحداً منها شرطاً
يا موالي٬، قد أمرمتونا أن ال نتمتع ببغية٬، وال مشهورة بفساد٬، : قال )فقل يا مفضل( –أن قال 

ن نسأل إن أجابت فقد حرم االستمتاع [ا٬، وإن ندعو املتمتع [ا إىل الفاحشة٬، فأوال جمنونة٬، و
ن إن شغلت بواحدة من الثالث فال حتل له٬، وإة ؟ فأم حبمل أم بعدrأفارغة هي أم مشغولة ببعل 

 معلوماً غري سفاح٬، أجالً نكاحاً متعيين نفسك على كتاب اهللا وسنة نبيه : خلت فيقول هلا
بأجرة معلومة٬، وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر٬، 

حلقة خامت أو شسع نعل أو شق مترة٬، إىل فوق ذلك من الدراهم٬، أو  واألجرة ما تراضيا عليه٬، من
ن وهبت حل له كالصداق املوهوب من النساء املزوجات٬، الذين قال اهللا إعرض ترضى به٬، ف

  .﴾مَّرِيئاً ه0نِيئاً فَكُلُوه1 ن0فْساً مِّن(ه1 ش0ي(ٍء ع0ن لَكُم( ط4ب(ن0 فَإِن﴿: تعاىل فيهن
على أن ال ترثيين وال أرثك٬، وعلى أن املاء يل : اخلطبة٬، مث يقول هلاورجع القول إىل متام 

ما كان من عدد  واحداً ٬، أو حميضاًأضعه منك حيث أشاء٬، وعليك االسترباء مخسة وأربعني يوماً
نعم٬، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به٬، فان أحببت وأحبت هي االستزادة : األيام٬، فإذا قالت

من حرام إىل حالل٬، أحب  لئن أخرجنا فرجاً(: وفيه ما رويناه عنكم من قولكم. جل زدمتايف األ
 اإلخبارفإذا كانت تعقل قوهلا٬، فعليها ما تقول من (: ومن قولكم )من تركه على احلرام إلينا

 ؛شقي أو شقية الّإفلواله ما زىن (: Xوقول أمري املؤمنني  ٬،)عن نفسها٬، وال جناح عليك
الفرق بني الزوجة  نّإ(: وروينا عنكم أنكم قلتم ٬،)للمسلمني غناء يف املتعة عن الزىنألنه كان 

اهللا تعاىل  نّأل ؛واملتمتع [ا أن املتمتع له أن يعزل عن املتعة٬، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة
 أَلَدُّ و0ه1و0 قَلْبِه4 ف4ي م0ا ع0لَى اللّه0 و0ي1ش(هِد1 الدُّن(ي0ا الْح0ي0اة4 ف4ي قَو(لُه1 ي1ع(جِب1ك0 م0ن النَّاسِ و0م4ن0﴿: يقول

 ي1ح4بُّ الَ و0اللّه1 و0النَّس(لَ الْح0ر(ثَ و0ي1ه(ل4ك0 ف4يِه0ا ل4ي1فِْسد0 اَألر(ضِ ف4ي س0ع0ى ت0و0لNى و0إِذَا#  الْخ4ص0امِ
  .)1(﴾الفَس0اد0

                                                            
 .205 – 204: البقرة -1
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 نه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية النطفة عشرةإ(: تى يف كتاب الكفارات عنكمأو
ن وضعه يف إن املاء له يضعه حيث يشاء من املتمتع Æا٬، فأن من شرط املتعة إدنانري كفارة٬، و

  .إىل هنا انتهت رواية اهلداية. )بأبيه الرحم فخلق منه ولد كان الحقاً
يا مفضل٬، حدثين أيب حممد بن علي٬، عن آبائه (: Xقال الصادق : وزاد يف كتابه اآلخر

إن اهللا أخذ امليثاق على سائر املؤمنني٬، أن ال تعلق منه فرج : ٬، أنه قاليرفعه إىل رسول اهللا 
وقال . من كفره إذا علق منه فرج من متعة إميانهنه أحد حمن املؤمن الذي تبني إمن متعة٬، 
  .)ن األجود أن ال يضع النطفة يف رحم املتعةإولد املتعة حرام و: رسول اهللا 

عبد اهللا بن العباس مع عبد اهللا بن الزبري٬، وساق إىل قوله وذكر قصة  ٬،يا موالي: قال املفضل
فقال  )ولد املتعة حرام(: من متعة٬، وقال النيب  اإلسالموأنت أول مولود ولد يف : البن الزبري
يا موالي٬، : قلت :قال املفضل )واهللا يا مفضل٬، لقد صدق يف قوله لعبد اهللا بن الزبري(: الصادق

وأنكم قلتم ألهل  )أن حدود املتعة أشهر من دابة البيطار(: وقد روى بعض شيعتكم أنكم قلتم
هبوا لنا التمتع يف املدينة٬، ومتتعوا حيث شئتم٬، ألنا خفنا عليهم من شيعة ابن اخلطاب (: املدينة

  .)أن يضربوا جنوÆم بالسياط٬، فأحرزناها باشتبهاها يف املدينة
ن حممد بن سنان األسدي متتع بامرأة٬، فلما دىن إوروت شيعتكم عنكم٬، : فضلقال امل

لوطئها وجد يف أحشائها تركال٬، فرفع نفسه عنها وقام ملقى ودخل على جدك علي بن احلسني 
Xين متتعت من امرأة فكان من قصيت وقصتها كيت وكيت٬، إيا موالي وسيدي٬، : ٬، فقال له
ما أنت : فجعلت رجلها يف صدري ودفعتين عنها٬، وقالت يل ما هذا التركل ؟: ين قلت هلاإو

rذ4ين0 أَيُّه0ا ي0ا﴿: ا مسعت اهللا يقولبأديب وال عامل٬، أمNلَكُم( ت1ب(د0 إِن أَش(ي0اء ع0ن( ت0س(أَلُواْ الَ آم0ن1واْ ال 
  .﴾ت0س1ؤ(كُم(

هللا هذا شرف من شيعتنا ومن يكذب علينا فليس منا٬، واهللا ما أرسل ا(: Xقال الصادق 
بالصدق٬، وال حيكون إال عن اهللا٬، ومن عند اهللا٬، وبكتاب اهللا٬،  إالباحلق٬، وال جاء  إالرسله 

فال تتبعوا أهواءكم فتضلوا٬، وال ترخصوا ألنفسكم فيحرم عليكم ما أحل اهللا لكم٬، واهللا يا 
  .اخلرب )ما قدمت ذكره لك إالدين احلق٬، وما شرائط املتعة  إالمفضل ما هو 

وروي ال متتع : (Xفقه الرضا  :458ص 14ج :الوسائل للمريزا النوريويف مستدرك 
  ).بلصة وال مشهورة بالفجور٬، وادع املرأة قبل املتعة إىل ما ال حيل٬، فإن أجابت فال متتع Æا
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له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني ٬،هذا واعتذر عن التقصري
  .واملهديني وسلم تسليماً

  اللجنة العلمية                                                                                         
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                         

* * *  
فساد باèتمع تريد اإل ةشاذ ةنكم حالإ ٬،السالم على من اتبع اهلدى: والًأ :279/ السؤال

ىل نشر إالرامي  اإلسرائيليخمططها الصهيوين  لتمرير الساذجةصحاب العقول أاملسلم واستغالل 
  .فامحد اهللا الذي فضحكم وكشف فسادكم اإلسالمي واالحنالل داخل اèتمع ةالفرق

  العراق  حممد احلميداوي : املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

rعن أيب جعفر  ...ا بعد أمX ..) : ًـديا ـر    ؛وإمنا مسي املهدي مه ـدي إىل أم ـه يه  ألن
  .)1(..)خفي

  .)2() القائم جاء بأمر غري الذي كانإذا قام : (قال Xوعن الصادق 

إن قائمنا إذا قام دعا الناس إىل أمر جديد كما دعا إليه رسول : (قال Xوعن أيب جعفر 
  .)3() وإن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوىب للغرباء ٬،اهللا 

وهو ويظهر للناس كتاباً جديداً  ...( :يف خطبة طويلة جداً قال Xوعن أمري املؤمنني 
فالويل  ٬،به ه1دي ومن أنكره غوى على الكافرين صعب شديد٬، يدعو الناس إىل أمر من أقر¹

  .)4()  ...... كل الويل ملن أنكره
إذا ظهرت راية : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا جعفر بن حممد : قال ٬،وعن أبان بن تغلب

للذي يلقى الناس من  :قال ٬،ال: قلت ؟أتدري مل ذلك  ٬،احلق لعنها أهل املشرق وأهل املغرب
   .)1() أهل بيته قبل خروجه

                                                            
  . 242ص: غيبة النعماني -1
  .307ص: غيبة الطوسي -2
  .       336ص: غيبة النعماني -3
  .174ص 2ج: إلزام الناصب -4



  

 131.................... ...........................اجلزء الثالث / اجلواب املنري عرب األثري 

 

إن صاحب هذا األمر لو قد ظهر لقي من الناس ما لقي : (قال Xوعن أيب جعفر 
   .)2() وأكثر رسول اهللا 

rإنّ فقد ورد عنهم  ٬،رع يف معاداة احلق وأهلهفلتكن هذه األخبار واعضاً لكم عن التس 
ولكم يف أحوال األمم  ٬،)4(﴾و0أَكْثَر1ه1م( ل4لْح0قِّ كَارِه1ونَ﴿: وقال تعاىل ٬،)3( أكثر احلق فيما تنكرون
فال تقدموا على شيء حتلبون عاقبته دماً عبيطاً ويكون خصمكم غداً  ٬،السابقة خري عربة وعضة

وال  ٬،فراجعوا أنفسكم واسألوا ربكم فهو أقرب إليكم من حبل الوريد Xاإلمام املهدي 
rالتقليد األعمى واهلوى وحب الدنيا واجلاه والرئاسة فما خفقت النعل خلف كم عن احلق يصدن

 فها هي الفرصة ما زالت مفتوحة لكم٬، وإن الفرص متر مر٬r، )5(هلك وأهلك  غري املعصوم إالّ
يهتف بكم ويستصرخكم فال  Xوها هو رسول إمامكم املهدي  ٬،السحاب إذا زالت ال تعود

هداكم اهللا لنصرة آل  ٬،ا لعنة على أفواه األجيال إىل يوم القيامةختذلوه فتخذلوا أنفسكم وتصبحو
  . ه مسيع جميبنrإحممد وجنبكم معادا�م 

  . وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني األوصياء املرضيني ٬،واحلمد هللا رب العاملني

  اللجنة العلمية                                                                                                    
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                      

* * *  
صورته مبقطع فديو  ن يكشفأنه مرسل للناس هل خيشى أمن يدعي  :280 /السؤال
. تباعكأيف جسمه حسب ما ينقل  ويظهر للناس ما هي العالمات اليت ؟بوه وجده أوخيربهم من 

الذي . اكتفي [ذا. كربأن هناك مطالب إ علماً ٬،مراأل قل ما يعرف به املرء املدعي هلذاأوهذا 
  .جابة ولكم الشكرمتىن اإلأ ٬،العواقب يدعي مثلك ال �مه

  العراق  م هاين أ: املرسل
                                                                                                                                                                                        

  .    308ص: غيبة النعماني -1
  .   308ص: غيبة النعماني -2
 1ج: نهج البالغة بشرح محمد عبده) فإن أآثر الحق فيما تنكرون ،فال تقولوا بما ال تعرفون(: Xقال أمير المؤمنين  -3

  .154ص
  .70: المؤمنون -4
روى الشيخ الكليني بسنده عن سهل بن زياد، عن داود بن مهران، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن رجل، عن  -5

ق إنه لم يهلك هؤالء الحمقى إال بخف ،يا جويرية: فقال لي Xاشتددت خلف أمير المؤمنين (: قال ،جويرية بن مسهر
أما الشرف فمن شرفه : عن الشرف وعن المروءة وعن العقل، قال: جئت أسألك عن ثالث: قلت ،النعال خلفهم ما جاء بك

  .241ص 8ج : الكافي )وأما العقل فمن اتقى اهللا عقل ،وأما المروءة فإصالح المعيشة ،السلطان شرف
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له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

محد أ٬، فعلها من هو خري من السيد مسألة التخفي والتقية من الظاملني وأعداء األئمة 
غاب خشية القتل٬، بل حرم حىت إذاعة امسه  Xاإلمام املهدي  احلسن٬، أمل تنطق الروايات بأنّ

  :ن كنت مل تطلعي على ذلك فهاكهإف! الشريف ؟
ومل ؟ : قلت من غيبة٬، Xالبد للقائم  ٬،يا زرارة: (Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،عن زرارة

 .)1() خياف على نفسه وأومأ بيده إىل بطنه :قال
مضي أيب حممد أن أسأل عن االسم سألين أصحابنا بعد : وعن أيب عبد اهللا الصاحلي٬، قال

  .)2() إن دللتم على االسم أذاعوه٬، وان عرفوا املكان دلوا عليه: (واملكان٬، فخرج اجلواب
إن من كان مثلك فال خياف : وتقويل له Xفهل أنك ستعترضني أيضاً على اإلمام املهدي 

  !العواقب ؟
أليس قد ! تقولون ملاذا ال يظهرون لنا مث ملاذا ختذلون أولياء اهللا وتقفون يف صف أعدائهم مث 

rدوا واستتروا بسبب خذالنكم هلم ؟ فمالكم كيف حتكمون ؟شر!  
محد احلسن عسى أن يهديك اهللا أأليس كان األجدر بك أن تعكفي على دراسة أدلة السيد 

مع ن تقويل يا ليتين اختذت أتعاىل إىل سواء السبيل٬، وتتركي سبيل املشككني واملرتابني ؟ قبل 
و0ي0و(م0 ي0ع0ضُّ الظNال4م1 ع0لَى ي0د0ي(ه4 ﴿ :الرسول سبيال٬ً، كما حكا اهللا تعاىل حال املكذبني للرسل 

قُلْ أَر0أَي(ت1م( إِن كَانَ م4ن( ع4ند4 اللNه4 ﴿: قال تعاىل٬، و)3(﴾ي0قُولُ ي0ا لَي(ت0نِي اتَّخ0ذْت1 م0ع0 الرَّس1ولِ س0بِيالً
قَالَ ي0ا قَو(مِ أَر0أَي(ت1م( إِن كُنت1 ﴿: ٬، وقال تعاىل)4(﴾أَض0لa م4مَّن( ه1و0 ف4ي ش4قَاقٍ ب0ع4يدثُمَّ كَفَر(ت1م بِه4 م0ن( 

  . )5(﴾ه1ونَع0لَى ب0يِّن0ةi مِّن رَّبِّي0 و0آت0انِي ر0ح(م0ةً مِّن( ع4ند4ه4 فَع1مِّي0ت( ع0لَي(كُم( أَن1لْزِم1كُم1وه0ا و0أَنت1م( لَه0ا كَارِ
  . )5(﴾كَارِه1ونَ

  .نيواحلمد هللا رب العامل

  اللجنة العلمية                                                                                        
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

                                                            
  .96ص 52ج: بحار األنوار -1
  .333ص 1ج: الكافي -2
  .27: الفرقان -3

  .52: فصلت4- 
  .28: هود5- 
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  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                        

* * *  
  :281/ السؤال

alaykum, 
Bismilla nir Rahman nir raheem 
Ikra bismi rabbika al ladhi khalaka 
Ikra wa rabbuka al \'akramu Alladhi alla bil qalami.Al llama al \'insan 
ma lam ya lam. 
Allah subhanalla wa t\'allah made Haqq fitri for us. Imam al Hassan 
(a.s.) said: 
\"..about remembering and forgetting, the heart of man has been 
created to comply with the truth and there is a cover on the truth. If he 
prays to Allah to have blessing upon Muhammad and his family in a 
perfect way, that cover will be removed from the Truth and the heart 
will shine. But if he does not pray to Allah asking for blessings upon 
Muhammad and his family or his prayer is imperfect, the cover will get 
closed on the truth and the heart will be dark and then he will forget 
what he has remembered.\" 
We should seek knowledge that should lead us to correct action. 
Additionally Imam as Sadiq (a.s.) told us that:\"knowledge does not 
depend on learning. It is a light which Allah shines in the heart of 
whoever Allah the Almighty wants to guide\" 
I believe we are here together because Allah has sent guide us and 
given us knowledge. I find little in the islamic writings on the period of 
time after al Hujjah (as.) dies. And I do not find much about al 
Hujjah\'s children. I want more information and am thinking that the 
best place to look for this is in the tafsir of Ahlul Bayt(a.s.). 
Although I have never seen him with my eyes or heard a lot of detail 
about Ahmed al Hassan, I am certain that he is of remarkable 
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significance. I can share more with you later about how this happened. 
Please, if you have any information that cdan help me on this subject 
please send it. Also, tell him that \"jahezza\" I am ready to help. Ask 
him please, what I can do to help. 
Salams and tearful du\'a 
Tahira  

  )أمريكاأي ( Tahira  /  shaytan al akba:املرسل

  :الترجمة
 األكرم ربكو اقرأ٬، إقرأ باسم ربك الذي خلق٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم..  عليكمالسالم 

  .علم بالقلم٬، علم اإلنسان ما مل يعلم الذي
 ومن أمر الذكر(: قال Xاحلسن  ٬، واإلمامنافي اهللا سبحانه وتعاىل جعل احلق فطرياً

حممد  الرجل يف حق وعلى احلق طبق٬، فإن صلى الرجل عند ذلك علىوالنسيان فإن قلب 
الرجل ما  وآل حممد صالة تامة٬، انكشف ذلك الطبق عن ذلك احلق٬، فأضاء القلب وذكر

انطبق ذلك الطبق  كان نسي٬، وإن مل يصل على حممد وآل حممد٬، أو نقص من الصالة عليهم٬،
  .)1() ذكرهعلى ذلك احلق٬، فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان 

 مام الصادقىل ما قاله اإلإ باإلضافة. نبحث عن املعرفة اليت تقودنا للعمل الصاحل نّأحنن جيب 
X) :من يشاء اهللا يف قلبيقذفه  نور العلم. العلم ال يعتمد على التعلم.(  

يف  القليل الّإجد أومل ٬، عطانا املعرفةأرسل لنا من يقودنا وأاهللا  نّأل ؛ننا هنا معاًأاؤمن ب
ريد أ٬، وXبناء احلجة أحول  جد كثرياًأاحلجة٬، ومل  اإلمامعن الفترة بعد وفاة  اإلسالميةالكتب 

  .هل البيت أفضل مكان للبحث هو يف تفسري أ نّأمزيد من املعلومات٬، واعتقد 
على الرغم من أنين مل أره بعيين أو أمسع الكثري من التفاصيل عن أمحد احلسن٬، ولكن أنا على 

ن هذا لكم يف وقت الحق عن كيفية حدوث بيrأوميكنين أن . يقني من أنه له من أمهية كبرية
  . ذلك
  .ن ترسلوها يلأي معلومات تساعدونين [ا يف هذا املوضوع أن كانت عندكم أرجو أ

                                                            
  .107ص: اإلمامة والتبصرة -1
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ما ميكنين القيام به  اسألوهرجوكم أ. جاهزة ومستعدة للمساعدة بأنينن ختربوه أرجو أو
  .للمساعدة

  .سالم ودعاء عيون اغرورقت بالدموع
  )أي امريكا(كرب الشيطان األ /طاهرة : املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .وسلم تسليماًواملهديني 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
وقد  ٬،الذين سيحكمون العامل من بعده Xاملهدي  اإلمامهناك روايات كثرية عن ذرية 

الرد احلاسم على منكري (نصار يف كتبهم مع شرحها واالستدالل عليها٬، مثل كتاب سطرها األ
 ٬،)الوصية والوصي(وكتاب  ٬،)املهديني يف روايات أهل البيت (وكتاب  ٬،)ذرية القائم

  .Xاملهدي  اإلماموميكنك االطالع على ذلك عرب موقع أنصار  ٬،وغريها من الكتب
  :ولكن مع ذلك سأرسل لك بعض الروايات اليت حتضرين

عن أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن سفيان البزوفري٬، عن علي بن سنان املوصلي العدل٬، عن 
بن اخلليل٬، عن جعفر بن أمحد املصري٬، عن عمه احلسن بن  علي بن احلسني٬، عن أمحد بن حممد

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

 فأمال ٬،أحضر صحيفة ودواة ٬،يا أبا احلسن: Xلعلي   يف الليلة اليت كانت فيها وفاته   
إنه سيكون بعدي اثنا عشر  ٬،يا علي: فقال ٬،وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع رسول اهللا 

مساك اهللا تعاىل يف  ٬، فأنت يا علي أول االثين عشر إماماًإماما ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً
٬، واملأمون٬، واملهدي٬، األعظمكرب٬، والفاروق صديق األاملرتضى٬، وأمري املؤمنني٬، وال علياً: مسائه

  .غريك ألحدمساء فال تصح هذه األ

٬، أنت وصيي على أهل بييت حيهم وميتهم٬، وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتين غداً ٬،يا علي
ومن طلقتها فأنا برئ منها٬، مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة٬، وأنت خليفيت على أميت من 

فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إىل ابين احلسن الرب الوصول٬، فإذا حضرته الوفاة  ٬،بعدي
فليسلمها إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد 
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العابدين ذي الثفنات علي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر٬، فإذا حضرته 
مها إىل ابنه جعفر الصادق٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موسى الكاظم٬،  الوفاة فليسل

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الرضا٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد 
الثقة التقي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الناصح٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 

ابنه احلسن الفاضل٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد إىل 
٬، فإذا حضرته الوفاة  ٬، مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياًفذلك اثنا عشر إماماً. 

اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، : فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامي
   .)1( )املهدي٬، هو أول املؤمنني واالسم الثالث

إنه يبايع بني : (وذكر املهدي فقال مسعت رسول اهللا : قال ٬،وعن حذيفة بن اليمان
  .)2() الركن واملقام٬، امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي٬، فهذه أمساؤه ثالثتها

يا : (نه قالأيف حديث طويل  ٬،Xعن أىب عبد اهللا  ٬،عن أىب محزة ٬،وعن حممد بن الفضيل
  .)X ()3إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني  ٬،أبا محزة

إين  ٬،يا ابن رسول اهللا ):عليهما السالم(قلت للصادق جعفر بن حممد : قال ٬،وعن أيب بصري
اثنا عشر : إمنا قال: (فقال ٬،يكون بعد القائم اثنا عشر مهدياً: أنه قال Xمسعت من أبيك 
إماما٬ً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة إثنا عشر : مهديا٬ً، ومل يقل

  .)4() حقنا
مث يكون بعده اثنا    يعين املهدي    يقوم القائم منا: (٬، أنه قالXوعن علي بن احلسني 

  .)5()   يعين من االئمة من ذريته    عشر مهدياً
فيوشك أيام اجلبارين أن  ٬،ابشروا: (وعن حيىي بن السالم٬، يرفعه إىل عبد اهللا بن عمر٬، أنه قال

مث املنصور٬، مث عدد أئمة ٬، املهدي٬، مة حممد أتنقطع٬، مث يكون بعدهم اجلابر الذي جيرب اهللا به 
  .)6() مهديني
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كأين برايات من مصر مقبالت خضر : (قال Xوعن معمر بن خالد٬، عن أيب احلسن 
  .)1() مصبغات٬، حىت تأيت الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات

صف يل خروج : )عليهما السالم(قلت لعلي بن احلسني : قال ٬،وروى حذمل بن بشري
عوف : يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له: (املهدي وعرفين دالئله وعالماته ؟ فقال

مث يكون خروج شعيب  ٬،السلمي بأرض اجلزيرة٬، ويكون مأواه تكريت وقتله مبسجد دمشق
مث خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أيب . بن صاحل من مسرقند

  .)2() سفيان٬، فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج بعد ذلك
غيبتني  األمرإن لصاحب هذا (: يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : قال ٬،عن املفضل بن عمر

إحدامها تطول حىت يقول بعضهم مات٬، ويقول بعضهم قتل٬، ويقول بعضهم ذهب٬، حىت ال 
 يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال غريه إالّ

  .)3( )املوىل الذي يلي أمره
 معاشر أهل البيتا نداوم به حنن الدعاء يف الوتر وما يقال فيه وهذا مم :Xفقه الرضا 

وأخا  ٬،اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويس٬، واخصص وليك ووصي نبيك(.......  :
٬، وابنته رسولك ووزيره٬، وويل عهده٬، إمام املتقني٬، وخامت الوصيني خلامت النبيني حممد 

املهديني البتول٬، وعلى سيدي شباب أهل اجلنة من األولني واآلخرين٬، وعلى األئمة الراشدين 
السالفني املاضني٬، وعلى النقباء األتقياء الربرة األئمة الفاضلني الباقني٬، وعلى بقيتك يف 

  .)4() أرضك٬، القائم باحلق يف اليوم املوعود٬، وعلى الفاضلني املهديني األمناء اخلزنة
أن الرضا : روى يونس بن عبد الرمحن. Xاملروي عن الرضا  Xالدعاء لصاحب األمر 

X اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على : (أمر بالدعاء لصاحب األمر [ذاكان ي
اللهم أعطه يف نفسه وأهله و0و0لَد4ه4 وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه  .......خلقك 

اللهم ....... وجتمع له ملك اململكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها  ٬،وتسر به نفسه
من بعده وبلغهم آماهلم وزد يف آجاهلم وأعز نصرهم ومتم هلم ما  واألئمةصل على والة عهده 

فإ´م  ٬،أسندت إليهم من أمرك هلم وثبت دعائمهم واجعلنا هلم أعوانا وعلى دينك أنصاراً
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معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك ووالة أمرك وخالصتك من 
والسالم عليه  ٬،من خلقك وأولياؤك وسالئل أوليائك وصفوة أوالد نبيكعبادك وصفوتك 

  ).وعليهم ورمحة اهللا وبركاته
 األصفهاين٬، خرج إىل أيب احلسن الضراب Xويف دعاء آخر مروي عن صاحب الزمان 

وصل على  .......بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم : (مبكة٬، بإسناد مل نذكره اختصارا نسخته
عهدك واألئمة من ولده٬، ومد يف أعمارهم وزد يف آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم وليك ووالة 

  .)1() دينا ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير

ولد يوم  Xأن موالنا احلسني  ٬،Xوخرج إىل القاسم بن العالء اهلمداين وكيل أيب حممد 
إين أسألك حبق املولود يف اللهم : (وادع فيه [ذا الدعاء. اخلميس لثالث خلون من شعبان فصمه

هذا اليوم املوعود بشهادته قبل استهالله ووالدته٬، بكته السماء ومن فيها واألرض ومن 
املعوض من  ٬،ةاملمدود بالنصرة يوم الكر¹ ٬،سرةوسيد األ ٬،عليها٬، وملا يطأ البتيها قتيل العربة

واألوصياء من عترته بعد  ٬،والفوز معه يف أوبته ٬،والشفاء يف تربته ٬،األئمة من نسله قتله أنّ
صلى  ٬،حىت يدركوا األوتار ويثأروا الثار ويرضوا اجلبار ويكونوا خري أنصار ٬،قائمهم وغيبته

ويكثر الصالة عليه عند  ٬،واجعلنا ممن يسلم ألمره ......اهللا عليهم مع اختالف الليل والنهار 
 ٬،االثين عشر النجوم الزهر ٬،املمدودين منك بالعدد ٬،ذكره وعلى مجيع أوصيائه وأهل أصفيائه

  .)2() ...واحلجج على مجيع البشر 
إي بقاع األرض أفضل بعد : قلت له: ٬، قالXعن أيب جعفر  ٬،وعن أيب بكر احلضرمي

يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة٬، فيها  ٬،الكوفة: (فقال ؟ حرم اهللا عز وجل وحرم رسوله 
قبور النبيني املرسلني وغري املرسلني واألوصياء الصادقني٬، وفيها مسجد سهيل الذي مل يبعث 

إال وقد صلى فيه٬، ومنها يظهر عدل اهللا٬، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده٬، وهي  اهللا نبياً
  .)3() منازل النبيني واألوصياء والصاحلني

كأين أرى نزول القائم  ٬،يا أبا حممد: (قال يل: ٬، قالXبصري٬، عن أيب عبد اهللا وعن أيب 
X نعم٬، كان فيه : يكون مرتله جعلت فداك ؟ قال: ٬، قلتيف مسجد السهلة بأهله وعياله
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وقد صلى فيه٬،  إالّ ٬، وما بعث اهللا نبياXًمرتل إدريس٬، وكان مرتل إبراهيم خليل الرمحن 
  .)1( )وفيه مسكن

بن السندي٬، عن أيب داود سليمان بن سفيان املسترق٬، عن ثعلبة بن ميمون عن وعن نصر 
ورواه سعد بن عبد اهللا٬، عن حممد بن  .مالك اجلهين٬، عن احلارث بن املغرية٬، عن االصبغ بن نباتة

احلسني بن أيب اخلطاب٬، عن احلسن بن علي بن فضال٬، عن ثعلبة بن ميمون٬، عن مالك اجلهين٬، 
يا أمري : ٬، فقلت لهاألرضفوجدته ينكت يف  Xأتيت أمري املؤمنني : (تة٬، قالعن االصبغ بن نبا

ال واهللا ما رغبت فيها  :رض ؟ أرغبة منك فيها ؟ قالتنكت يف األ ما يل أراك مفكراً ٬،املؤمنني
وال يف الدنيا قط٬، ولكين تفكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي هو املهدي 

٬، يكون له حرية وغيبة تضل فيها أقوام وجوراً كما ملئت ظلماً وقسطاً الذي ميالها عدالً
ستة أيام٬، أو ستة  :يا موالي فكم تكون احلرية والغيبة ؟  قال: قلت. ويهتدي فيها آخرون
نعم كما أنه خملوق٬، وأىن لك Æذا : لكائن ؟ فقال األمروإن هذا : فقلت .أشهر٬، أو ست سنني

مث ما يكون بعد ذلك؟ : قلت: قالمة مع أبرار هذه العترة٬، هذه األ مر يا أصبغ٬، أولئك خياراأل
  .)2() مث يفعل اهللا ما يشاء فإن له بداآت وإرادات وغايات و´ايات :قال

وعن علي بن حسن بن علي بن فضال٬، عن حممد بن عيسى بن عبيد باسناده عن الصاحلني 
وعلى كل حال٬،  وقاعداً وكرر يف ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان قائماً: (قال 

والشهر كله وكيف أمكنك٬، ومىت حضرك يف دهرك٬، تقول بعد متجيد اهللا تعاىل والصالة على 
اللهم كن لوليك القائم بأمرك٬، حممد بن احلسن املهدي عليه وعلى آبائه : النيب وآله 

 ودليالً صراًونا وقائداً وحافظاً أفضل الصالة والسالم٬، يف هذه الساعة ويف كل ساعة٬، ولياً
 األئمة٬، وجتعله وذريته من وعرضاً ومتتعه فيها طوالً ٬، حىت تسكنه أرضك طوعاًومؤيداً
  .)3() ..... الوارثني
٬، وهذا ما Xوهذا ما ذكره بلفظه من نسخة عتيقة خبزانة مشهد الكاظم : عمالقبال األإ

جل وأكرم وأعظم من إن أاهللا  :قال: (قال ٬،Xرويناه ورأينا عن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 
يا أبا  :جعلت فداك فأخربين مبا أستريح إليه٬، قال: قلت له: قال يترك األرض بال إمام عادل٬،
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مادام لولد بين فالن ملك حىت ينقرض ملكهم٬، فإذا  أبداً فرجاً مة حممد أليس يرى  ٬،حممد
يعمل باهلدى وال يأخذ منا أهل البيت٬، يسري بالتقى و انقرض ملكهم أتاح اهللا ألمة حممد رجالً

ذو اخلال  بامسه واسم أبيه٬، مث يأتينا الغليظ القصرة ألعرفه إينيف حكمه الرشا٬، واهللا 
  .)1() كما مألها الفجار جوراً وعدالً والشامتني٬، القائم العادل احلافظ ملا استودع ميألها قسطاً

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

ألن مسجد الكوفة ليضيق  ؛له مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل اهللا تعاىل فرجه
ويسع مسجد الكوفة هذا  ٬،يا أمري املؤمنني: قلتعنهم٬، وليصلني فيه إثنا عشر إماماً عدال٬ً، 

تبىن له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها وهذا : قال!! ؟ الذي تصف الناس يومئ̄ذ
بيده حنو البصريني  وأومئ  ومسجدان يف طريف الكوفة من هذا اجلانب وهذا اجلانب 

  .)2()    والغريني

هذه األمة حىت لن ðلك : (٬، أنه قال)إىل النيب (وعن أيب احلارث بالل بن فروة٬، يرفعه 
يليها اثنا عشر خليفة كلهم من أهل النيب٬، كلهم يعمل باحلق ودين اهلدى٬، منهم رجالن٬، 

  .)3() ميلك أحدمها أربعني سنة٬، واآلخر ثالثني سنة
ألزم األرض ال حتركن يدك وال رجلك : (يقول ٬،Xوعن جابر اجلعفي٬، عن أيب جعفر 

حىت ترى عالمات أذكرها لك يف سنة٬، ويبعث بعثا إىل املدينة٬، فيقتل Æا رجال ويهرب  أبداً
املهدي و املنصور منها٬، ويؤخذ آل حممد صغريهم وكبريهم٬، ال يترك منهم أحد إال حبس 

  .وخيرج اجليش يف طلب الرجلني
حىت إذا يترقب حىت يقدم مكة٬، ويقبل اجليش  ة موسى خائفاًوخيرج املهدي منها على سن¹

فال يفلت منهم إال خمرب٬، فيقوم القائم بني الركن  ٬،نزلوا البيداء وهو جيش اهلمالت خسف Æم
إنا نستنصر اهللا على من ظلمنا  ٬،يا أيها الناس: فيقول. واملقام فيصلي وينصرف٬، ومعه وزيره

 ....اس بآدم ومن حياجنا يف آدم فأنا أوىل الن ٬،وسلب حقنا٬، من حياجنا يف اهللا فأنا أوىل باهللا
فيهم مخسون امرأة جيتمعون مبكة على غري ميعاد  وجيئ واهللا ثالث مائة وبضعة عشر رجالً

                                                            
  .116ص 3ج: إقبال األعمال -1
  .253ص 3ج: تهذيب األحكام -2
  .400ص 3ج: شرح األخبار -3
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 بِكُم1 ي0أْت4 ت0كُون1واْ م0ا أَي(ن0﴿ :٬، وهي اآلية اليت قال اهللاكقزع اخلريف٬، يتبع بعضهم بعضاً قزعاً
وهي القرية الظاملة  فيقول رجل من آل حممد  ٬،)1(﴾قَد4يرs ش0ي(ٍء كُل. ع0لَى اللّه0 إِنN ج0م4يعاً اللّه1

  .أهلها
مث خيرج من مكة هو ومن معه الثالمثائة وبضعة عشر يبايعونه بني الركن واملقام٬، معه عهد 

ورايته وسالحه٬، ووزيره معه٬، فينادي املنادي مبكة بامسه وأمره من السماء حىت  نيب اهللا 
 كل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب اهللا ما أش. رض كلهم امسه اسم نيبيسمعه أهل األ
عليكم هذا فال يشكل عليكم  أشكلن إف ٬،والنفس الزكية من ولد احلسني ٬،ورايته وسالحه

ن آلل حممد وعلي راية إف وإياك وشذاذ من آل حممد  ٬،الصوت من السماء بامسه وأمره
من ولد احلسني٬، معه  حىت ترى رجالً أبداً وال تتبع منهم رجالً األرض فألزم ٬،ولغريهم رايات

عهد نيب اهللا صار عند علي بن احلسني مث صار عند حممد بن  نّإعهد نيب اهللا ورايته وسالحه٬، ف
٬، وإياك ومن ذكرت لك٬، فإذا خرج رجل منهم هؤالء أبداً فألزم. علي٬، ويفعل اهللا ما يشاء

إىل املدينة حىت مير بالبيدا  امداًع ومعه راية رسول اهللا   معه ثالث مائة وبضعة عشر رجالً
مث يسري حىت يأيت العذرا هو ومن معه٬،  .....هذا مكان القوم الذين خيسف Æم : حىت يقول

بدال خيرج حىت إذا التقوا وهم يوم األ. حلق به ناس كثري٬، والسفياين يومئذ بوادي الرملةأوقد 
كانوا مع آل حممد إىل ٬، وخيرج ناس كانوا مع السفياين من شيعة آل حممد  أناس

  .)2() بدالوهو يوم األ. السفياين٬، فهم من شيعته حىت يلحقوا Æم٬، وخيرج كل ناس إىل رايتهم
ولعمري أن لو قد ذاب ما يف أيديهم لدنا  ...: (Xاملؤمنني  ألمريويف خطبة طويلة 

التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت املدة وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل املشرق 
والح لكم القمر املنري٬، فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع املشرق 

فتداويتم من العمى والصم والبكم وكفيتم مؤونة الطلب  سلك بكم مناهج الرسول 
من أىب وظلم واعتسف وأخذ ما  وال يبعد اهللا إالّ األعناقوالتعسف ونبذمت الثقل الفادح عن 

  .)3( )وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ٬،ليس له

                                                            
 .148: البقرة -1
  .222ص 52ج: بحار األنوار -2
  .66ص 8ج: الكافي -3
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إهلي وسيدي مىت يكون : به من العمى٬، وأشفي به املريض٬، فقلت وأبرئ.... : (ويف رواية
يكون ذلك إذا رفع العلم٬، وظهر اجلهل٬، وكثر القراء٬، وقل : وجل ذلك ؟ فأوحى اهللا عز

العمل٬، وكثر القتل٬، وقل الفقهاء اهلادون٬، وكثر فقهاء الضاللة واخلونة٬، وكثر الشعراء٬، 
وزخرفت املساجد وكثر اجلور والفساد٬،  واختذ أمتك قبورهم مساجد٬، وحليت املصاحف٬،

وظهر املنكر وأمر أمتك به و´وا عن املعروف٬، و اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء٬، 
كفرة٬، وأولياؤهم فجرة وأعوا´م ظلمة٬، وذوي الرأي منهم فسقة٬، وعند  األمراءوصارت 

٬، وخراب خسف باملشرق٬، وخسف باملغرب٬، وخسف جبزيرة العرب: ذلك ثالثة خسوف
 ٬،البصرة على يد رجل من ذريتك يتبعه الزنوج٬، وخروج رجل من ولد احلسني بن علي

إهلي ومىت يكون : وظهور الدجال خيرج باملشرق من سجستان٬، وظهور السفياين٬، فقلت
وفتنة ولد عمي٬، وما يكون وما هو  أميةبعدي من الفنت ؟ فأوحى اهللا إيل وأخربين ببالء بين 

  .)1() رض وأديت الرسالةيامة٬، فأوصيت بذلك ابن عمي حني هبطت إىل األكائن إىل يوم الق
: يقول )عليهما السالم(مسعت أبا جعفر حممد بن علي  :قال ٬،وعن جابر بن يزيد اجلعفي

 :فقال؟ مىت يكون ذلك  :قلت له: قال ٬،هل البيت ثلثمائة سنة وتزداد تسعاًأليملكن رجل منا (
تسع  :قال؟ وكم يقوم القائم يف عامله حىت ميوت  :فقلت ٬،عليهبعد موت القائم صلوات اهللا 

  .)2() عشرة سنة من يوم قيامه إىل يوم موته
 ٬،)عليهما السالم(وعن يونس بن عبد الرمحن٬، عن موالنا أيب احلسن على بن موسى الرضا 

اللهم : (فكان من دعائه له صلوات اهللا عليهما Xأنه كان يأمر بالدعاء للحجة صاحب الزمان 
صل على حممد وآل حممد٬، وادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك٬، ولسانك املعرب 

على عبادك٬، اجلحجاح  ٬، الناطق حبكمتك وعينك الناظرة يف بريتك٬، وشاهداًبإذنكعنك 
  .اöاهد اöتهد٬، عبدك العائذ بك

من بني يديه  وأحفظهمن شر ماخلقت وذرأت وبرأت وانشأت وصورت٬،  وأعذهاللهم 
ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله ومن فوقه ومن حتته حبفظك الذي ال يضيع من حفظته به٬، 

٬، أمجعنيودعائم دينك صلواتك عليهم  أئمتكفيه رسولك ووصي رسولك وآبائه٬،  وأحفظ
واجعله يف وديعتك اليت ال تضيع ويف جوارك الذي ال حيتقر ويف منعك وعزك الذي ال يقهر٬، 

                                                            
  .251ص: آمال الدين -1
  .213ص: مختصر بصائر الدرجات -2
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ال خيذل من آمنته به واجعله يف كنفك الذي ال يضام من  الذيالوثيق  بأمانكمنه اللهم وآ
اللهم  ٬،ردفه مبالئكتكأجبندك الغالب٬، وقوه بقوتك و وأيدهكان فيه وانصره بنصرك العزيز٬، 

اللهم وبلغه  ٬،وال من وااله وعاد من عاداه والبسه درعك احلصينة وحفه مبالئكتك حفاً
  .النبيني إتباع بقسطك من ما بلغت القائلني أفضل

به اجلور٬، واظهر به العدل٬، وزين بطول  وأمتبه الصدع وارتق به الفتق٬،  أشعباللهم 
واجعل له من لدنك على  يسرياً بالنصر وانصره بالرعب وافتح له فتحاً وأيده٬، األرضبقائه 

بنصر  وأيده ٬،تنتصرالذي به  واإلماماللهم اجعله القائم املنتظر٬، . عدوك وعدوه سلطانا نصرياً
باركت فيها٬، واحي به سنة نبيك  الاليتومغارÆا  األرضوورثه مشارق  ٬،عزيز وفتح قريب

ناصره  وقو¹ ٬،حد من اخللقأمن احلق خمافة  يءصلواتك عليه وآله٬، حىت ال يستخفى بش
اللهم واقتل جبابرة الكفر  ٬،واخذل خاذله ودمدم على من نصب له ودمر على من غشه

وعمده ودعائمه والقوام به واقصم به رؤس الضاللة٬، وشارعة البدعة ومميتة السنة ومقوية 
كانوا  وأينالباطل واذلل به اجلبارين وابر به الكافرين واملنافقني ومجيع امللحدين حيث كانوا 

وال تبقي  دع منهم دياراًحىت ال ت ٬،ومغارÆا وبرها وحبرها وسهلها وجبلها األرضمن مشارق 
به سنن  واحي٬، اللهم وطهر منهم بالدك٬، واشف منهم عبادك٬، واعز به املؤمنني٬، هلم آثاراً

املرسلني ودارس حكم النبيني٬، وجدد به ما حمي من دينك وبدل من حكمك حىت تعيد دينك 
بعدله ظلم ال عوج فيه وال بدعة معه٬، حىت تنري  حمضاً صحيحاً جديداً به وعلى يديه غضاً

اجلور وتطفئ به نريان الكفر وتظهر به معاقد احلق وجمهول العدل٬، وتوضح به مشكالت 
  .احلكم

استخلصته لنفسك واصطفيته من خلقك٬، واصطفيته على  الذياللهم وانه عبدك 
) من الرجس(عبادك٬، وائتمنته على غيبك٬، وعصمته من الذنوب وبرأته من العيوب وطهرته 

  .سلمته من الريبوصرفته عن الدنس و
ومل يرتكب  نه مل يذنب ومل يأت حوباًإنا نشهد له يوم القيامة ويوم حلول الطامة إاللهم ف

لك معصية ومل يضيع لك طاعة ومل يهتك لك حرمة ومل يبدل لك فريضة ومل يغري لك شريعة٬، 
  .التقي اهلادي املهدي الطاهر التقي الويف الرضي الزكي اإلمامنه أو
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ومجيع رعيته ما  وأمتهوذريته  وأهلهيف نفسه و0و0لَد4ه4  وأعطهيه وعلى آبائه اللهم فصل عل
تقر به عينه وتسر به نفسه وجتمع له ملك اململكات كلها٬، قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها 

  .حىت جيري حكمه على كل حكم ويغلب حبقه على كل باطل
ى والطريقة الوسطى٬، اليت يرجع اللهم واسلك بنا على يديه منهاج اهلدى واحملجة العظم

اللهم وقونا على طاعته وثبتنا على مشايعته وامنن علينا مبتابعته  ٬،إليها الغايل ويلحق Æا التايل
الصابرين معه٬، الطالبني رضاك مبناصحته٬، حىت حتشرنا يوم  بأمرهواجعلنا يف حزبه القوامني 

ومقوية سلطانه٬، صل على حممد وآل حممد٬، واجعل ذلك كله منا  وأعوانه أنصارهالقيامة يف 
 إالمن كل شك وشبهة ورياء ومسعة٬، حىت ال نعتمد به غريك وال نطلب به  لك خالصاً

بالسأمة والكسل والفترة  أمرهوجهك٬، وحىت حتلنا حمله وجتعلنا يف اجلنة معه وال تبتلنا يف 
به نصر وليك وال تستبدل بنا غرينا٬، فان والفشل٬، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز 

  .استبدالك بنا غرينا عليك يسري وهو علينا كبري انك على كل شئ قدير
اللهم وصل على والة عهوده٬، وبلغهم آماهلم وزد يف آجاهلم وانصرهم ومتم هلم ما 

ين وصل على آبائه الطاهر أنصاراًوعلى دينك  أعواناًدينك٬، واجعلنا هلم  أمرإليهم  أسندت
  .الراشدين األئمة

٬، وخالصتك من عبادك وخريتك أمركمعادن كلماتك وخزان علمك ووالة  فإ´ماللهم 
٬، صلواتك ورمحتك أصفيائك وأوالد٬، وصفوتك أوليائك٬، وسالئل وأوليائك ٬،من خلقك

  .)1() ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم أمره٬، اللهم وشركاؤه يف أمجعنيوبركاتك عليهم 
افترضت على عبادي  :قال اهللا عز وجل: (قال ٬،Xوعن املفضل٬، عن أيب عبد اهللا 

أوهلا معرفيت٬، والثانية معرفة  ٬،عشرة فرائض إذا عرفوها أسكنتهم ملكويت وأحبتهم جناين
به والتصديق له٬، والثالثة معرفة أوليائي وأ´م احلجج على خلقي٬،  واإلقراررسويل إىل خلقي 

 ومن عاداهم فقد عاداين٬، وهم العلم فيما بيين وبني خلقي٬، ومن من واالهم فقد واالين
من ضياء  أقيمواالذين  األشخاصأنكرهم أصليته ناري وضاعفت عليه عذايب٬، والرابعة معرفة 

قدسي٬، وهم قوام قسطي٬، واخلامسة معرفة القوام بفضلهم والتصديق هلم٬، والسادسة معرفة 
والسابعة قبول أمري والتصديق لرسلي٬، والثامنة  عدوي إبليس وما كان من ذاته وأعوانه٬،

                                                            
  .313 – 310ص: جمال األسبوع -1
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والرد إليهم فيما  كتمان سري وسر أوليائي٬، والتاسعة تعظيم أهل صفويت والقبول عنهم
 ٬، حىت خيرج الشرح منهم٬، والعاشرة أن يكون هو وأخوه يف الدين والدنيا شرعاًاختلفتم فيه

سواء٬، فإذا كانوا كذلك أدخلتهم ملكويت٬، وآمنتهم من الفزع األكرب وكانوا عندي يف 
  .)1() عليني

فخسف Æم  إذا بعث السفياين إىل املهدي جيشاً: (Xحاديث اإلمام املهدي أمعجم 
قد خرج املهدي فبايعه وادخل يف طاعته وإال : بالبيداء وبلغ ذلك أهل الشام٬، قالوا خلليفتهم

قتلناك٬، فريسل إليه بالبيعة٬، ويسري املهدي حىت يرتل بيت املقدس٬، وتنقل إليه اخلزائن٬، وتدخل 
ساجد العرب والعجم وأهل احلرب والروم وغريهم يف طاعته من غري قتال٬، حىت تبىن امل

بالقسطنطينية وما دو´ا وخيرج قبله رجل من أهل بيته بأهل املشرق٬، حيمل السيف على عاتقه 
  .)2() فال يبلغه حىت ميوت. مثانية أشهر٬، يقتل وميثل٬، ويتوجه إىل بيت املقدس

: أال وإن اهللا نظر إىل أهل األرض نظرة فاختار منهم رجلني... : (وعن الرسول حممد 
 وخليالً علي بن أيب طالب٬، وأوحى إيل أن أختذه أخاً واآلخر٬، ونبياً ين رسوالًأحدمها أنا فبعث

أال وإنه ويل كل مؤمن بعدي٬، من وااله وااله اهللا ومن عاداه عاداه . وخليفة ووصياً ووزيراً
هو زر األرض بعدي وسكنها٬، وهو كلمة اهللا . مؤمن وال يبغضه إال كافر ال حيبه إالّ. اهللا

 ن1ور0ه1 ي1ت4مَّ أَن إِالN اللّه1 و0ي0أْب0ى بِأَفْو0اه4هِم( اللّه4 ن1ور0 ي1طْف4ؤ1واْ أَن ي1رِيد1ونَ﴿. التقوى وعروته الوثقى
من أهل  بعدنا اثين عشر وصياًأال وإن اهللا نظر نظرة ثانية فاختار . )3(﴾الْكَاف4ر1ونَ كَرِه0 و0لَو(

. بعد واحد٬، مثل النجوم يف السماء٬، كلما غاب جنم طلع جنم بييت٬، فجعلهم خيار أميت واحداً
  .)4() هم أئمة هداة مهتدون ال يضرهم كيد من كادهم وال خذالن من خذهلم

يا أمري : قال صدقت سل عما بدا لك ؟ :قال له: (... Xاملؤمنني  أمريويف رواية عن 
قد  ٬،نعم يا بيهس: Xقال  ٬،﴾الْقَد(رِ لَي(لَة4 ف4ي أَنز0لْن0اه1 إِنَّا﴿ :املؤمنني أخربين عن قول اهللا تعاىل

أما قوله  :Xقال . ال كرامة هلم وهذا علم ال يعلمه إال نيب أو وصي: قال سألت عنه غريي ؟
ملا  :Xكيف أنزل ؟ قال : قال .الدنيافنور أنزل على  ﴾الْقَد(رِ لَي(لَة4 ف4ي أَنز0لْن0اه1 إِنَّا﴿ :تعاىل

استوى الرب على العرش أراد أن يستضئ ضوء بنورنا وإن نورنا من نوره٬، فأمر اهللا النور أن 
                                                            

  . 13ص 66ج: بحار األنوار -1
  .119ص 3ج: Xمعجم أحاديث اإلمام المهدي  -2
  .32: التوبة -3
  .  380ص: تحقيق محمد باقر األنصاري - آتاب سليم بن قيس -4
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حلالوة كالم نورنا٬، فلذلك  ينطق فنطق حول العرش فعلمت املالئكة بذلك فخروا له سجداً
 فكان نورنا عند العرش نامياً ٬،مسيت القدر فإ´ا لنا وملن يتوالنا٬، وليس لغرينا فيه نصيب

: ٬، واملالئكة يسلمون علينا٬، فلما أن خلق اهللا آدم رفع رأسه فنظر إىل نورنا فقال آدمصباحاً
يا آدم من قبل أن خلقتك : إهلي وسيدي منذ كم نورهم حتت عرشك ؟ فقال اهللا تبارك وتعاىل

وعشرين ألف عام وأنت وخلقت السماوات واألرض واجلبال والبحار واجلنة والنار بأربعة 
: Xإىل الدنيا كانت الدنيا مظلمة٬، فقال آدم  Xيف بعض أنوارهم٬، فلما أن هبط آدم 

يا رب حبق حممد  :أنزل اهللا تعاىل إىل جربائيل :قال. ال: قالأتدري أي إذن كان ؟ . بإذن رÆم
وعلي إال رددت علي النور الذي كان يل٬، فأهبطه اهللا تبارك وتعاىل إىل الدنيا فكان آدم 

يف الدنيا وعاش فيها أربعمائة سنة  Xيستضئ بنورنا٬، فلذلك مسى ليلة القدر٬، فلما بقي آدم 
: قال. ة األنبياء٬، لكل باب وصي قائم يسري بسريمن نور له اثنا عشر باباً أنزل اهللا عليه تابوتاً

أول األنبياء أنت والثاين نوح والثالث إبراهيم  ٬،يا آدم: يا رب من هؤالء ؟ قال اهللا عز وجل
وأما األوصياء أوهلم شيث ابنك . والرابع موسى واخلامس عيسى والسادس حممد خامت األنبياء

خلامس مشعون والثاين سام بن نوح والثالث إمساعيل بن إبراهيم والرابع يوشع بن نون وا
وآخرهم القائم من ولد حممد الذي أظهر به ديين  Xالصفا والسادس علي بن أيب طالب 
فسلم آدم التابوت إىل شيث وقبض آدم٬، فلذلك : قال. على الدين كله ولو كره املشركون

 مِّن( خ0ي(رs الْقَد(رِ لَي(لَةُ # الْقَد(رِ لَي(لَةُ م0ا أَد(ر0اك0 و0م0ا # الْقَد(رِ لَي(لَة4 ف4ي أَنز0لْن0اه1 إِنَّا﴿:قال اهللا تعاىل
  .وإن نورنا أنزله اهللا إىل الدنيا حىت يستضئ بنورنا املؤمنون ويعمى الكافرون ﴾ش0ه(رٍ أَلْف4

ومعه تابوت من در أبيض له  فإنه ملا بعث اهللا حممد  ٬،﴾الْم0لَائ4كَةُ ت0ن0زَّلُ﴿ :ا قولهوأم¹
وأمره عن  ٬، فيه رق أبيض فيه أسامي االثين عشر فعرضه على رسول اهللا اثنا عشر باباً

أنا وأوالدي احلسن واحلسني  :ومن هم يا أمري املؤمنني ؟ قال: قال. ربه أن احلق هلم وهم أنوار
وعلي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر بن حممد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وحممد 

بن علي وحممد بن احلسن صاحب الزمان صلوات اهللا عليهم  بن علي وعلي بن حممد واحلسن
 كُل. .ن﴿: وقوله. أمجعني٬، وبعدهم أتباعنا وشيعتنا املقرون بواليتنا املنكرون لوالية أعدائنا



  

 147.................... ...........................اجلزء الثالث / اجلواب املنري عرب األثري 

 

ومساء إىل يوم القيامة٬، هي نور  من كل من يف السماوات ومن يف األرض علينا صباحاً ﴾أَم(رٍ
  .)1( )ذرييت٬، تستضاء بنا الدنيا حىت مطلع الفجر عنا إىل يوم القيامة

  اللجنة العلمية                                                                                  
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                    

* * *  
  :282/ السؤال

Sir(s),  
I am giving an academic presentation on your group and on Mahdism 
in Iraq at a Middle East Studies Conference in Washington DC next 
week.  Can you tell me:   

1) what else about your group needs to be known?  
2) why, if Ansar al Mahdi is indeed peaceful, the government of Iraq 
insists it is not?  
3) can you tell me your opinion of the following information: 

.................  Is it indeed Ansar al Mahdi to which he refers?  
4) When is the Mahdi going to publicly emerge, and how will he 
prove he is the true Mahdi?  
Thank you.  
Timothy R. Furnish, Ph.D 

  : الترجمة

كادميي عن جمموعتكم وعلى املهدوية يف العراق يف مؤمتر أعرض  أعطيسوف  :ساديت
 .سبوع املقبليف العاصمة واشنطن يف اإل األوسطدراسات الشرق 

حتاج معرفتها أكثر أعطائي معلومات إهل ميكنكم .. ن ختربوين عما يلي أهل ميكنكم 
  عنكم ؟ 

                                                            
  . 101ص 1ج: إلزام الناصب -1
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  ؟ مساملني٬، فلماذا احلكومة العراقية تصر على العكسنصار املهدي حقيقة أذا كان إ
هذا الشخص يقصد  وهل حقا٬ً، دناهأن ختربوين رأيكم بصحة املعلومات بالرابط أهل ميكن 

  ...... نصاراملهديأ
  .نه هو املهدي احلقيقي ؟ وشكراًأنه سوف يثبت أ٬، وكيف مىت يكون ظهور املهدي علناً

  متوثي فرنش: الدكتور

   ٬،لك على تواصلك معنا واهتمامك بقضيتنا شكرا٬ً، السيد تيموثي فرنش حتية طيبة :الجواب
rا جواب أسئلتك فهو كما يأيتأم:  

مرسل من قبل اإلمام ) اليماين املوعود(السيد أمحد احلسن  أخربتك يف الرسائل السابقة بأنّ
ىل املسيحيني٬، ومن النيب إيليا إ Xىل املسلمني٬، ومن عيسى إ Xاملهدي حممد بن احلسن 

X ىل اليهودإ.  
rأمrىل إى حتقيقها فهي األهداف نفسها اليت سعى األنبياء واملرسلون ا األهداف اليت يتوخ

ليس بالطعام وحده حيىي ابن آدم : (Xقال عيسى : (حتقيقها٬، وسأقتبس لك بعضاً من كلماته
  .ميوت ابن آدم وبكلمة اهللا حيىي ٬، وأنا عبد اهللا أقول لكم بالطعام)ولكن بكلمة اهللا

وكدعوة عيسى  Xوكدعوة موسى  Xوكدعوة إبراهيم  Xفدعويت كدعوة نوح 
X  وكدعوة حممد.  

أن ينتشر التوحيد على كل بقعة يف هذه األرض هدف األنبياء واألوصياء هو هديف٬، وأبني 
هود والنصارى واملسلمني التوراة واإلجنيل والقرآن٬، وما اختلفتم فيه٬، وأبني احنراف علماء الي

  .وخروجهم عن الشريعة اإلهلية٬، وخمالفتهم لوصايا األنبياء 
ـده اهللا    . إراديت هي إرادة اهللا سبحانه وتعاىل ومشيئته ـا يري ـل األرض إال م أن ال يريد أه

سبحانه وتعاىل٬، أن متتلئ األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجورا٬ً، أن يشبع اجلياع وال يبقى 
ـز   الفقراء يف العراء٬، أن يفرح األيتام بعد حز�م الطويل٬، وجتد األرامل ما يسد حاجتها املادية بع

ـة      …… وأن …… أن …… وكرامة  ـدل والرمح ـريعة الع ـا يف الش ـم م أن يطبق أه
  .)1()والصدق

ض السيد وتعرr ٬،وكانت هذه الدعوة املباركة قد انطلقت يف العراق على عهد الطاغية صدام
ىل مطاردة قوى أمن وخمابرات النظام الصدامي٬، إواإلخوة األنصار آنذاك  Xأمحد احلسن 

                                                            
  ).3(السؤال رقم  إجابة 1ج :عن سؤال، راجع الجواب المنير Xالكلمات مقتبسة من جوابه  -1



  

 149.................... ...........................اجلزء الثالث / اجلواب املنري عرب األثري 

 

السيما بعد اعتراضه العلين على اجلرمية اليت أقدم عليها الطاغية صدام حني دنس القرآن الكرمي 
  .)1(بدمه 

وكان منطلق الدعوة مدينة النجف األشرف املركز األساس للجامعات الدينية الشيعية٬، ويف 
تلك األيام طرق اإلخوة األنصار أبواب كل مراجع الشيعة وعلماء الدين مبشرين بالدعوة اليت 
طاملا انتظر�ا البشرية٬، وكانوا حيتجون عليهم باألدلة الكثرية اليت سأستعرض لك بعضها يف 

الحق من هذه الرسالة٬، ولكن هؤالء الفقهاء الذين خانوا أمانة األنبياء واألوصياء٬، موضع 
مل يعجبهم  Xوحليت هلم السلطة العريضة واألموال الطائلة اليت مجعوها باسم اإلمام املهدي 

فكان أن وقفوا موقف الرفض والعناد٬، وصموا آذا�م  ٬،اإلهلي على أحد غريهم االختيارأن يقع 
ألدلة اإلخوة األنصار٬، بل وأكثر من ذلك فقد شرعت ماكنتهم اإلعالمية وجهاز  ماعاالستعن 

الوكالء املنتفعني املرتبط [م بترويج األكاذيب واإلشاعات املغرضة بقصد صد الناس عن الدعوة 
ومل تقف املعركة مع فقهاء السوء عند هذا احلد٬، فهؤالء . املباركة وتشويه أهدافها اإلهلية السامية

الذين خيشون كثرياً على عروشهم املزيفة كانوا ال يستسلمون أبداً للهزائم الفكرية اليت أحلقتها 
ىل سالح إ فلجئواالواسع ألفكارها بني طبقات اèتمع املختلفة٬،  واالنتشار[م الدعوة املباركة٬، 

اب الدائرة يف ىل سالح الطواغيت عرب حتريض احلكومة اليت تتملقهم واألحزإ.. العاجزين فكرياً 
  .فلكهم على العدوان على األنصار ومساجد العبادة اليت بنوها من أمواهلم اخلاصة

ىل التنفيذ على أرض الواقع وبصور شىت منها إوكانت هذه التحريضات جتد دائماً طريقها 
ر ملساجدهم٬، وحماوالت ض هلا األنصار والتهدمي املتكرrرة اليت تعرrالتعسفية املتكرr االعتقاالت
  .والتهديد اليت مل تتوقف أبداً االغتيال

كل ذلك كان يواجهه األنصار بالبيانات الشاجبة املستنكرة واملسريات اليت تؤكد على اخلط 
ة الفعل ولعل احلكومة ومن ورائها فقهاء السوء كانوا يرون يف ردr. السلمي الفكري للدعوة

                                                            
صدام حسين حاآم العراق لعنه اهللا وأخزاه إلى أبشع الجرائم، واستخف بكل القيم اإلنسانية لقد أقدم طاغية العراق  -1

واألعجب من ذلك انسالخ المسلمون عن المسؤولية . واألخالقية والدينية، فعمد إلى القرآن الكريم وآتبه بدمه النجس القذر
رآن الكريم الذي جعله اهللا تعالى هاديًا لألمة ويمثل هويتهم فلم يدافعوا عن حرمة قرآنهم، آما لم يدافع العلماء عن حرمة الق

اإلسالمية، فانسلخوا عن مسؤوليتهم خوفًا من شوآة الطاغية الملعون، سواء في ذلك علماء السنة أم علماء الشيعة، فلم 
فلم يقف أحد !!  يعترض أحد منهم على هذه الجناية العظيمة بحق القرآن، بل أصبحوا ال يرغبون فيمن يعترض على ذلك

ق، مما  . هـ1425/جمادي األول/ 20:وأنزل بيانًا في ذلك، وآان بتاريخ....   Xيدافع عن القرآن إّال السيد أحمد الحسن 
ذلك في  Xجعل علماء السوء الذين يلهثون خلف الدنيا يبتعدون عنه أبعدهم اهللا عن رضوانه، بل طرده بعضهم آما ذآر 

 .آتاب الجواب المنير الجزء الثاني في جواب السؤال الثالث والعشرين من قسم األسئلة العقائدية
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قف ضعف٬، فتصوروا أن تكثيف الضغوط وتصعيد وترية وسائل السلمية للدعوة إشارة تنم عن مو
  .اإلرهاب كفيل بالقضاء على الدعوة اليت أقضت مضاجعهم

ففي شهر ذي احلجة من العام اهلجري املنصرم عقدت مرجعيات النجف ما يسمى مبؤمتر 
عتاشة على املبلغني الذي عرضت وقائعه بعض القنوات الفضائية املرتبطة باملرجعيات واألحزاب امل

دعمها٬، وكانت كلما�م يف هذا املؤمتر صرحية يف حض الدولة على اجتثاث الدعوة واألنصار 
بالقوة٬، وفعالً ما أن انتهى املؤمتر حىت باشرت قوى أمن الدولة املختلفة محلة دهم ليلي لبيوت 
يد األنصار يف طول حمافظات العراق وعرضه أسفرت عن اعتقال العشرات من األنصار وتشر

ىل هذه اللحظة إواملطاردة مازال مستمراً  االعتقالاآلخرين وترويع أطفاهلم ونسائهم٬، ومسلسل 
  .اليت أكتب [ا

أنت تستطيع بالتأكيد احلكم على دعوتنا من مالحظة واقع هذه الدعوة اليت يزيد عمرها 
ىل إطلع دعوتنا طبيعة األهداف اليت تت ىل من يذكرك بأنّإعلى الثمان سنوات٬، ولعلك ال حتتاج 

حتقيقها ال تتناسب أبداً مع منهج العنف٬، فالدعوة اليت قوامها إقناع الناس بفكر معني ما حاجتها 
 ىل العنف ؟ إ

بل دعين أزيدك إن ما كانت تشكوا منه دعوتنا دائماً هو العنف٬، بل اإلرهاب الذي مارسته 
  .ية واألحزاب واحلكومة من ورائهاومتارسه سلطة املرجع

احلكومة حيلو هلا أن تلصق بنا صفة العنف٬، ولكن هذا أمر ينبغي أن يكون مفهوماً  ٬،نعم
ىل إلديك٬، فهذا هو ديدن احلكومات الطاغوتية٬، هي ال تستطيع أن تواجه الفكر بالفكر فتلجأ 

الذريعة القدمية بإلصاق صفة احلركات اخلارجة عن القانون على خصومها [دف �يئة الرأي العام 
  .بالقوة لتصفيتهم

املرجعيات الدينية يطيب هلا دائماً أن تظهر للناس بثوب الطهر  مث عليك أن تالحظ أنّ
والرباءة٬، ومن هنا البد هلا من وسيلة أو ذريعة ملواجهة خصومها٬، فتأيت هنا احلجة القدمية 

  .باملروق الديين واخلطر على الناس اال�اماجلديدة؛ أقصد حجة 
ولكنكم محلتم السالح يف يوم العاشر من حمرم٬، ولكن عليك أن تعلم أننا : قد تقول ٬،نعم

كنا يف عملنا هذا مدافعني عن أنفسنا ال أكثر٬، فالسلطة اèرمة بلغت درجة الالعودة يف مسألة 
املنهج الذي تسري عليه الدعوات اإلهلية هو منهج  تصفيتنا والقضاء على دعوتنا٬، ولعلك تعلم أنّ
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ر يف حالة الدفاع املشروع عن النفس فتتم هذا املنهج ميكن أن يتغيr وار والربهان واحلجة٬، وإنّاحل
  .مواجهة الطواغيت بالسالح نفسه الذي يعتدون به

كان من اللطيف لو أنك بينت لنا رأيك [ذه املهزلة اإلعالمية اليت عرضتها  ٬،سيد تيموثي
ذه املسرحية وتلك املسرحيات اليت كان يعرضها قناة السلطة٬، وكان بإمكانك أن تقابل بني ه

ىل إتلفزيون الطاغية صدام واليت كان ضحيتها نفس جالدي اليوم٬، فلست أشك يف أنك ستصل 
 !!فنتازيا أو الكوميديا السوداء ىل الإسيناريو أقرب ما يكون 
مجاعة  وهو باملناسبة من رجال املخابرات٬، وكان قبل ذلك أحد أفراد  فاملدعو أبو سجاد 

وهذه كذبة ال يصدقها حىت القصب  ٬،الدوالرات اآلالفيقول إننا أعطيناه    مقتدى الصدر 
الذي كنا نبين به مساجدنا٬، ويقول إننا كنا ضليعني بكل جرائم القتل اليت كانت متارسها يف 

على األحزاب املتقاتلة على النفوذ يف البصرة٬، ويكفيك دليالً    وهذا معروف للجميع   احلقيقة 
ا أيضاً إننا نستدل وقال عنr! ىل اللحظة هذه إما تزال قائمة على قدم وساق  االغتياالت كذبه أنّ

rالفقرة األخرية تستحق التعليق ؟ هذه هل ترى أنّ! كة على دعوتنا بأحد أفالم الرسوم املتحر  
rلظهوره  فإنّا مىت يكون ظهور املهدي علناً فهذا مرتبط مبشيئة اهللا وحده٬، وعلى أية حال أم
X ًيرونه بعيداً ونراه : (شروط وعالمات حتقق أكثرها وعلى هذا األساس حنن نردد دائما
فألقتبس لك أوالً هذا املثل الذي ضربه السيد أمحد  ٬،Xا كيف يعرف الناس املهدي أمr ).قريباً

  :Xاحلسن 

س أليس من أو أي شيء يعمل فيه جمموعة من النا لو كان إنسان ميلك سفينة أو مصنعاً(
مث إن ترك هذا وغرقت  .هلؤالء الناس للمصنع أو قائداً للسفينة أو مديراً املفروض أن يعني رباناً

  .السفينة أو تلف املصنع أو حدث ضرر ما أال يوصف عمله هذا بالسفه أو عدم احلكمة
ولكنه مل يكن أعلمهم يف  ٬،مث إن عيَّن رباناً للسفينة أو مديراً للمصنع أو قائداً هلؤالء الناس

قيادة السفينة أو إدارة املصنع أو قيادة هؤالء الناس وحصل نقص يف إنتاج املصنع أو حدث 
طارئ ما تسبب  يف ضرر معني كغرق السفينة بسبب جهل هذا القائد بقانون تشغيل املصنع أو 

املفروض ومقتضى أ ليس من  ٬،أال يوصف عمله هذا بالسفه أو جمانبة احلكمة ٬،معاجلة الطارئ
احلكمة اختيار أعلم املوجودين أو تزويد املختار بالعلم الالزم ليكون األكفأ واألقدر على قيادة 

  .السفينة وإيصاهلا إىل بر األمان وإدارة املصنع وحتقيق أفضل إنتاج



  

  Xاصدارات ا�صار االمام املهدي  .............................................. 152

 

وكان  هلؤالء الناس للمصنع أو قائداً للسفينة أو مديراً هذا اإلنسان عيَّن رباناً ولو فرضنا أنّ
ولكنه مل يأمر الناس بطاعة هذا الربان أو  ٬،أعلمهم وأقدرهم على قيادة السفينة وإدارة املصنع

أل�م غري مأمورين بطاعة القائد املعني  ؛املدير أو القائد وتصرف الناس كل حبسب هواه ورغبته
أنه جانب أال يوصف ب ٬،وحصلت فوضى أو أضرار بسبب عدم أمره للناس بطاعة الربان أو القائد

  !قدر إن مل يأمر الناس بطاعته ؟مث ما فائدة تعيينه للقائد األ ٬،احلكمة إىل السفه
جيب تعيني قائد وجيب أن يكون لديه أو أن يزود (سيقول غري هذا  حكيماً عاقالً ال أظن أنّ

  ).بكل ما حيتاج من العلم وجيب أن يأمر الذين يقودهم بطاعته
ل خليفة هللا سبحانه يف أرضه وضع هذا القانون وهو قانون فمع أو ٬،وهذا موجود يف القرآن

  .ن مبعرفة خليفة اهللا يعرف اهللاأل ؛بل هو قانون معرفة اهللا ٬،معرفة خليفة اهللا وحجته على عباده
و0إِذْ قَالَ ر0بُّك0 ل4لْم0الئ4كَة4 إِنِّي ج0اع4لٌ ف4ي ﴿: فتعيني اإلمام والقائد وخليفة اهللا يف قوله تعاىل

ضِ خ0ل4يفَةً قَالُوا أَت0ج(ع0لُ ف4يه0ا م0ن( ي1فِْسد1 ف4يه0ا و0ي0س(ف4ك1 الدِّم0اَء و0ن0ح(ن1 ن1س0بِّح1 بِح0م(د4ك0 و0ن1قَدِّس1 الْأَر(
  .)1(﴾لَك0 قَالَ إِنِّي أَع(لَم1 م0ا ال ت0ع(لَم1ونَ

ثُمَّ ع0ر0ض0ه1م( ع0لَى و0ع0لNم0 آد0م0 الْأَس(م0اَء كُلNه0ا ﴿: وكون هذا اخلليفة هو األعلم يف قوله تعاىل
  .)2(﴾الْم0الئ4كَة4 فَقَالَ أَن(بِئُونِي بِأَس(م0اِء ه0ؤ1الِء إِنْ كُن(ت1م( ص0اد4ق4ني0

فَإِذَا س0وَّي(ت1ه1 و0ن0فَخ(ت1 ف4يه4 م4ن( ر1وح4ي فَقَع1وا لَه1 ﴿: واألمر بطاعة هذا اخلليفة يف قوله تعاىل
  .)3(﴾س0اجِد4ين0

كثرية تنطبق متاماً مع النص القرآين يف بيان  واإلجنيل سيجد نصوصاًبل ومن يرجع للتوراة 
  .٬، انتهى)قانون معرفة خليفة اهللا أو قانون معرفة اهللا هو هذه األمور الثالثة اليت بينتها أنّ

ىل أهم األمور اليت يÁعرف من خالهلا إ Xيف هذا النص املقتبس يشري السيد أمحد احلسن 
ص عليه يف الكتب السماوية وأحاديث األنبياء السابقني٬، وهو أيضاً وهي إنه منصو ٬،Xاملهدي 

ىل حاكمية اهللا يف األرض إأعلم أهل األرض مبا يف الكتب السماوية مجيعها٬، هو صاحب الدعوة 
وميكن معرفته كذلك من خالل األحاديث الكثرية . بطاعة من جعله اهللا حاكماً اليت ال تتم إالّ

والكثري غريها من ... بينته؛ صفاته اخللقية واجلسمانية وحمل سكنه  ه إالّاليت ما تركت شيئاً خيص

                                                            
  .30: البقرة -1

  .31: البقرة 2-
  .29: الحجر 3-
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األمور املختصة به٬، ويÁعرف كذلك من خالل الرؤى امللكوتية اليت رآها املؤمنون٬، ويف بعضها 
  . بإتباعهوهو من أمرهم  Xرأى بعض املؤمنني عيسى 

  اللجنة العلمية                                                                                      
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  نصاريبو حممد األأ األستاذ                                                                                        

* * *  
  :283/ السؤال

I was in contact with your people last year. I would like to re 
establish contact and see what your opinion was of the recent arrest of 
a number of members of Jund al Sama\'. 
Thank you. 
Dr. Timothy Furnish  

  Timothy Furnish / USA: املرسل

  : الترجمة
عرف رأيكم حول التواصل بكم ألعادة إود أو ٬،بكم العام املاضي اتصالكنت على 
  .شكراً .عضاء جند السماءأخرية لعدد من االعتقاالت األ

  أمريكا /الدكتور متوثي فرنش : املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

هناك رايات ضالل  ة روايات خترب بأنّعدr وعن أهل بيته  روي عن الرسول حممد 
حد تلك الرايات الضالة واليت أنكر أ٬، وإن من يسمون جبند السماء هم )1(خترج يف آخر الزمان 

٬، وأن ال وجود Xه هو اإلمام املهدي نrإ٬، حيث ادعى صاحبها أهم أسس مذهب آل حممد

                                                            
يعني باسم  -  إياآم والتنويه(: فقال لنا ،في مجلسه ومعي غيري Xآنت عند أبي عبد اهللا : قال ،عن المفضل بن عمر -1

من الدهر وليخملن حتى  إياآم والتنويه واهللا ليغيبن سنينًا ،عبد اهللا أبايا : فقال لي ،وآنت أراه يريد غيري -  Xالقائم 
ولتفيضن عليه أعين المؤمنين وليكفأن آتكفؤ السفينة في أمواج البحر حتى ال ينجو إّال  ،يقال مات هلك بأي واد سلك

: قال ،مشتبهة ال يعرف أي من أي رايةولترفعن اثنا عشر  ،في قلبه وأيده بروح منه اإليمانمن أخذ اهللا ميثاقه وآتب 
آيف ال أبكي وأنت تقول ترفع اثنا عشر راية مشتبهة ال يعرف أي من  ،جعلت فداك: قلت ما يبكيك ؟: فقال لي ،فبكيت
: نعم، قال: قلت الشمس مضيئة ؟ أهذه: Xفقال  ،فنظر إلى آوة في البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسه: قال ؟أي

  .147ص 51ج: بحار األنوار) واهللا ألمرنا أضوء منها
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٬، وعلى أي حال فاعتقادا�م باطلة ضرورة Xإلمام غائب من ذرية اإلمام احلسن العسكري 
  .واحلمد هللا رب العاملني .وخمالفة لعشرات أو مئات الروايات الشريفة

  اللجنة العلمية                                                                               
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                   

* * *  
محد احلسن خبصوص أدلة عن السيد أرسال بعض إرجو أ٬، السالم عليكم :284/ السؤال

  .ولكم جزيل الشكر والتقدير٬، نه ويل احلجة املنتظرأ
  العراق  محد التميمي أ

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، الرمحن الرحيمبسم اهللا  :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

  ...السالم عليكم 
سردها يف هذا املختصر٬، أمحد احلسن كثرية وال ميكن أن أاألدلة على صدق دعوة السيد 

واملوجودة على نفس  Xوميكنك االطالع عليها من خالل إصدارات أنصار اإلمام املهدي 
  .وغريها عشرات الكتب) الوصية والوصي(وكتاب ) البالغ املبني(كتاب : املوقع٬، ومنها مثالً

  ):الوصية(مع شرحه واالستدالل عليه وهو دليل  واحداً وسأذكر لك اآلن دليالً
  :فأقول

  ):ليلة وفاته وصية الرسول حممد ( :الدليل األول
وأنه  Xه من ذرية اإلمام املهدي ه اليماين املوعود وأنrسه أنrالسيد أمحد احلسن أعلن عن نف

تسمية اليماين النتسابه  ن أنّوبيr ٬،Xأول األوصياء املهديني الذين حيكمون بعد اإلمام املهدي 
من مكة ومكة من �امة و�امة من اليمن٬، وهناك  والرسول حممد  ٬،للرسول حممد 
rوقد  ٬،فهو مياين من هذه اجلهة ن ذلك٬، فكل من انتسب إىل الرسول حممد أحاديث تبي

وصفت مكة يف كثري من النصوص أ�ا ميانية٬، وهناك أسباب أخر للتسمية مذكورة يف كتاب 
من  ٬، وقد نص الرسول يف وصيته على أنّ)الوصية والوصي(وكتاب  ٬،)اليماين املوعود حجة اهللا(

وإن أول املهديني  Xمن ذرية اإلمام املهدي  ثنا عشر مهدياًإبعدهم ثنا عشر إماما٬ً، ومن إبعده 
  :وإليك نص الوصية. امسه أمحد Xمن ذرية اإلمام املهدي 
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عن أبيه ذي  ٬،عن أبيه الباقر ٬،الشيخ الطوسي يف الغيبة بسنده عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد
قال : (قال ٬،بيه أمري املؤمنني عن أ ٬،عن أبيه احلسني الزكي الشهيد ٬،الثفنات سيد العابدين

أحضر صحيفة  ٬،يا أبا احلسن :Xيف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي  رسول اهللا 
نه سيكون إ ٬،يا علي: فقال ٬،وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فأمال رسول اهللا  ٬،ودواة

فأنت يا علي أول األثين عشر إمام مس¹اك  ٬،بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً
اهللا تعاىل يف مسائه علياً املرتضى وأمري املؤمنني والصديق األكرب والفاروق األعظم واملأمون 

  .فال تصح هذه األمساء ألحد غريك ٬،واملهدي
فمن ثبتها لقيتين غداًً  ٬،أنت وصيي على أهل بييت حي¹هم وميتهم وعلى نسائي ٬،يا علي
وأنت خليفيت على أميت من  ٬،فأنا برئ منها مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة ومن طلقتها

فإذا حضرته الوفاة ٬، بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إىل ابين احلسن الرب الوصول
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه سيد  ٬،فليسلّمها إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول

فإذا حضرته  ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد الباقر ٬،ات عليالعابدين ذي الثفن
 ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه موسى الكاظم ٬،الوفاة فليسلّمها إىل ابنه جعفر الصادق

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد  ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه علي الرضا
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها  ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه علي الناصح ٬،تقيالثقة ال

  ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد ٬،إىل ابنه احلسن الفاضل
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه  ٬،فذلك اثنا عشر إماماً مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً

واالسم  ٬،وهو عبد اهللا وأمحد ٬،أسم كامسي وأسم أيب :له ثالثة أسامي) املهديني(أول املقربني 
  .)1() وهو أول املؤمنني ٬،الثالث املهدي

يف وصف أول املهديني ) وهو أول املؤمنني: (يف �اية تلك الوصية وقول الرسول حممد 
فال يصدق  ٬، وإالXّنه موجود قبل قيام اإلمام املهدي أيدل على  Xمن ذرية اإلمام املهدي 

حد الثالمثائة والثالثة عشر أنصار أبل يصدق هذا الوصف على  ٬،)أول املؤمنني(عليه وصف 
هدي قبل قيامه٬، اخللص٬، وهناك روايات تدل أو تشري إىل وجود ابن اإلمام امل Xاإلمام املهدي 

  :وإنه هو املمهد الرئيسي يف عصر الظهور٬، منها

                                                            
  .150ص: الغيبة الطوسي -1
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 مسعت رسول اهللا : قال ٬،عن حذيفة بن اليمان..... ما أخرجه الشيخ الطوسي يف الغيبة 
فهذه  ٬،إنه يبايع بني الركن واملقام امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي: (  وذكر املهدي   يقول 

   .)1( )أمساؤه ثالثتها
مساء وقارنتها مع أمساء أول املهديني يف الوصية السابقة لوجد�ا هذه األ ولو الحظت

بني الركن واملقام على تفصيل  Xهذه البيعة ال تنفي بيعة اإلمام املهدي  مع العلم أن٬ّ، متطابقة
  .)الوصية والوصي(مذكور يف كتاب 

كأين برايات من (: قال: Xيف اإلرشاد عن الرضا ) رمحه اهللا(أخرج الشيخ املفيد : ومنها
  .)2() مصر مقبالت خضر مصبغات حىت تأيت الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات

فهو آخر األئمة املعصومني  هو صاحب وصايا األنبياء واألئمة  Xواإلمام املهدي 
ـ  األثين عشر ولذلك وصفه الرسول حممد  املستحفظ من آل (يف الوصية اليت تقدم ذكرها ب

أي احلافظ لوصايا األنبياء واألئمة ) احلافظ ملا استودع: (Xوبرواية اإلمام الصادق ) حممد
٬، والرواية تقول إن تلك الرايات �دى إىل ابن صاحب الوصيات أي إىل ابن اإلمام 

  .Xاملهدي
: Xقلت لعلي بن احلسني : قال ٬، بن بشريعن حذمل..... يف غيبة الشيخ الطوسي : ومنها

يكون قبل خروجه خروج رجل يقال : (فقال ٬،صف يل خروج املهدي وعرفين دالئله وعالماته
مث يكون خروج  ٬،له عوف السلمي بأرض اجلزيرة ويكون مأواه تكريت وقتله مبسجد دمشق

س وهو من ولد عتبة مث خيرج السفياين امللعون من الوادي الياب ٬،شعيب بن صاحل من مسرقند
  .)3() فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج بعد ذلك ٬،بن أيب سفيان

rالسفياين يظهر قبل  ومن املعلوم أنّ ٬،املهدي موجود قبل ظهور السفياين ن أنّوهذه الرواية تبي
وهو عالمة من عالماته٬، وليس بعده٬، إذن ال تنطبق هذه الرواية على غري  Xاإلمام املهدي 

 نّأبأنه أول املؤمنني و والذي وصفه الرسول  Xاملهدي األول من ذرية اإلمام املهدي 
  .أمسائه عبد اهللا وأمحد واملهدي

                                                            
  .305ص: غيبة الطوسي -1
  . 250ص: اإلرشاد -2
  .294ص: غيبة الطوسي -3
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إياك وشذاذ من آل حممد فإن آلل حممد  ...: (قال ٬،عن أيب جعفر يف خرب طويل: ومنها
وعلي راية ولغريهم رايات فألزم األرض وال تتبع منهم رجالً أبداً حىت ترى رجالً من ولد 

فإن عهد نيب اهللا صار عند علي بن احلسني  ٬،معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه Xاحلسني 
X  مث صار عند حممد بن عليX  أبداً وإياك ومن ذكرت ويفعل اهللا ما يشاء فألزم هؤالء
  .)1() ... لك

ألنه إذا قلنا بذلك يستلزم  ؛Xوهذا الرجل احلسيين ال ميكن أن يكون هو اإلمام املهدي 
راية اليماين  إتباع٬، وهذا يستلزم حرمة Xكل راية قبل قيام اإلمام املهدي  إتباعالقول حبرمة 

  .امللتوي عليها من أهل النار نّأو بإتباعهااليت هي أهدى الرايات واملأمور 
س٬، على اليماين املأمور بطاعته فقط يف عصر الظهور املقدr فهذه الرواية ال تنطبق إالّ ٬،إذن

ذلك الرجل  إنّ :أي ٬،والعهد هو الوصية) معه عهد نيب اهللا: (Xومن قول اإلمام الباقر 
 Xاإلمام املهدي وال يوجد وصي يف عصر الظهور غري  ٬،)عهد(احلسيين وصي وصاحب وصية 

تلك الرواية ال تنطبق على  وابنه املهدي األول كما هو واضح من الروايات السابقة٬، وقلنا إنّ
  .Xفال يبقى غري املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي  Xاإلمام املهدي 

 ويتضح من خالل هذه الروايات ورواية الوصية مع مقارنتها مع رواية أو روايات اليماين أنّ
ألنه ال ميكن أن تكون  ؛الراية الوحيدة املأمور بطاعتها هي راية اليماين الوصي احلسيين املهدوي

rة رايات مأمور بطاعتها يف زمن واحد٬، بل بعض الروايات السابقة حصرت الطاعة يف هناك عد
  .راية واحدة ال غري

كُت4ب0 ﴿: فالوصية عند املوت من التكاليف اليت أوجبها اهللا تعاىل على العباد يف قوله تعاىل
قّاً ع0لَي(كُم( إِذَا ح0ض0ر0 أَح0د0كُم1 الْم0و(ت1 إِن ت0ر0ك0 خ0ي(راً الْو0ص4يَّةُ ل4لْو0ال4د0ي(نِ و0األقْر0بِني0 بِالْم0ع(ر1وف4 ح0

  .)2(﴾ع0لَى الْم1تَّق4ني0
قد توىف ومل يوص عند وفاته فيكون بذلك قد خالف  ون الرسول حممد فال ميكن أن يك

٬، ومبا أنه البد أن يكون الرسول قد أوصى فال يوجد نص )وحاشاه من ذلك(كتاب اهللا تعاىل 
نص يف  :أي ٬،نقلتها لك٬، وبإنكارها تنتفي الوصية أي ال يوجد هلا اليتلتك الوصية غري الرواية 

  .الطاهرة سنة املنقولة عن العترةال
                                                            

  .96ص 2ج: إلزام الناصب -1
  .180: البقرة -2
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ومنها حددت وصية  ٬،األوصياء يعرفون بالوصية وقد نصت وأشارت روايات كثرية على أنّ
  :الرسول حممد 

مبا يعرف صاحب هذا  :Xقلت أليب عبد اهللا : عن احلارث بن املغرية النصري٬، قال: منها
  .)1() بالسكينة والوقار والعلم والوصية: (األمر ؟ قال
يعرف صاحب هذا األمر  ...: (قال ٬،٬، يف حديث طويلXعن أيب عبد اهللا : ومنها

وعنده سالح رسول  ٬،وهو وصيه ٬،قبلههو أوىل الناس بالذي : بثالث خصال ال تكون يف غريه
  .)2( )احلديث...  ووصيته اهللا 

ال واهللا ! أترون املوصي من¹ا يوصي إىل من يريد : (قال ٬،Xوعن أيب عبد اهللا : ومنها
  .)3() لرجل فرجل حىت ينتهي األمر إىل صاحبه ولكن عهد من اهللا ورسوله 

قال عبد اهللا بن أيب اهلذيل عندما سÁُئل عن اإلمامة كالماً طويالً يف وصف األئمة : ومنها
ال ختلو  ٬،بالوصية واإلمامةوهم عترة الرسول عليه وعليهم السالم املعروفون  ...: (منه 

  )... األرض من حجة منهم يف كل عصر وزمان ويف كل وقت وأوان
يف  )عليهما السالم(مث قال متيم بن [لول حدثين أبو معاوية عن األعمش عن جعفر بن حممد 

  .)4(اإلمامة مثله سواء 
عليكم عهد امسه اسم نيب ما أشكل عليكم فلم يشكل  ...: (قال ٬،Xعن الباقر : ومنها

  .)5()  ... نيب اهللا ورايته وسالحه
فأذن يل فسمعته يقول  Xاستأذنت على أيب عبد اهللا  :قال ٬،عن معاوية بن وهب: ومنها
يا من خصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقى وجعل أفئدة من الناس : (يف كالم له

  .)ð ()6وى إلينا وجعلنا ورثة األنبياء
اللهم يا من أعطانا : (مسعته يقول: قال ٬،Xعن أىب عبد اهللا  ٬،معاوية بن وهبعن : ومنها

  .)7() علم ما مضى وما بقى وجعلنا ورثة األنبياء وختم بنا األمم السالفة وخصنا بالوصية

                                                            
  . 138ص: اإلمامة والتبصرة -1
  .88ص 1ج: إثبات الهداة، 428ص 1ج: الكافي -2
  .307ص 1ج: الكافي -3
  .57ص 1ج: عيون أخبار الرضا -4
  . 96ص 2ج: إلزام الناصب -5
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بالوصية الظاهرة وبالفضل٬، : (بأي شئ يعرف اإلمام ؟ قال: Xقيل أليب عبد اهللا : ومنها
أحد أن يطعن عليه يف فم وال بطن وال فرج فيقال كذاب ويأكل أموال إن اإلمام ال يستطيع 
  . )1() الناس وما أشبه ذلك

خيرج من مكة هو ومن معه الثالمثائة وبضعة عشر يبايعونه بني ... : (عنهم : ومنها
فينادي املنادي مبكة بإمسه  ٬،ورايته وسالحه ووزيره معه الركن واملقام معه عهد نيب اهللا 

ما أشكل عليكم فلم يشكل . رض كلهم امسه اسم نيبوأمره من السماء حىت يسمعه أهل األ
  .)2() ... ورايته وسالحه عليكم عهد نيب اهللا 

: ......... ن قالأىل إ: (قبل الرسالة يف خرب الراهب الذي التقى الرسول حممد : ومنها
واهللا نيب آخر الزمان واهللا سيخرج قريب فيدعو الناس إىل شهادة أن ال تسمعان مين هذا : قال لنا
 ٬،ال: فقلنا ؟هل ولد لعمه أيب طالب ولد يقال له علي : مث قال ٬،اهللا فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه إله إالّ
ا أن يكون قد ولد أو يولد يف سنته هو أول من يؤمن به نعرفه وإنا لنجد صفته عندنا إمr: قال

  .)3() ..........جند صفة حممد بالنبوة كما بالوصية 
األوصياء يعرفون بالوصية٬، ومنها من  وهذه الروايات واألخبار مبجموعها تدل على أنّ

rت وصية الرسول حممد خص.  
هو نفسه أمحدكم  محد املذكور يف وصية الرسول حممد أ من يقول إنّ: فإن قال قائل

  يوجد كثري من الناس [ذا االسم ؟؟ فلعله يكون غريه أو يأيت يف املستقبل٬، وأيضاً
كون الوصية من أهم األدلة اليت تدل على احلجج٬، فال ميكن ألحد أن يدعي الوصية : أقول

اللة ألنه لو قلنا بإمكان ذلك النتفى كون الوصية دليل هداية بل ستكون سبب الض ؛وزوراً كذباً
والعياذ باهللا٬، فال ميكن ألحد أن يدعي الوصية وأ�ا تنص عليه باالسم٬، وهذا التاريخ أمامك هل 

... نه الباقر أو الصادق أأو  نه علي السجاد املذكور يف وصية رسول اهللا أحد ادعى أيوجد 
r٬، وهذا حبد ا٬، فحاشا اهللا عز وجل أن ميكن املدعني واملنتحلني من انتحال الوصيةوهكذا هلم جر
الوصية تنص على  نّأو حد األئمة األثين عشر أنه أادعى  إذ مل جند أحداً. ذاته إعجاز اهلي

  .امسه

                                                            
  .284ص 1ج: الكافي -1
  .223ص 25ج: بحار األنوار -2
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٬، فهل ميكن عند قيامه أيضاً Xسيحتج [ا اإلمام املهدي  وصية الرسول حممد  مث إنّ
 نك حممد بن احلسن العسكريإويقول له من يقول  Xألحد أن يشكل على اإلمام املهدي 

املذكور يف هذه الوصية٬، فنحن مل حنظر والدتك يف بيت احلسن العسكري ومل حنظر عندما 
  !!٬، فآالف الناس [ذا االسم ؟؟ن قلت إن امسك حممد وهو املذكور يف الوصيةإأوصى لك٬، و

نه غري إغري تام٬، وأنا معك أقول  Xنك تقول إن هكذا إشكال على اإلمام املهدي إ قطعاً
  ل هو ملاذا إن هكذا إشكال غري تام ؟؟؟تام٬، ولكن السؤا

مرتعاً الدعاء  فهل يوجد جواب غري أن اهللا تعاىل ال ميكن أن جيعل وصية الرسول حممد 
املدعني الكاذبني وانتحال املنتحلني٬، وإال كيف ميكن الناس أن تصدق أن هذا هو حممد بن 

يف الوصية٬، وقد غاب أكثر من ألف  الذي نص عليه الرسول  Xاحلسن العسكري 
  !!سنة؟؟

  .يف كتبهم مذكوراً وكذلك اهللا تعاىل احتج على اليهود والنصارى بأن حممداً
الNذ4ين0 ي0تَّبِع1ونَ الرَّس1ولَ النَّبِيَّ اُألمِّيَّ الNذ4ي ي0جِد1ون0ه1 م0كْت1وباً ع4ند0ه1م( ف4ي التَّو(ر0اة4 ﴿: قال تعاىل

  .)1(﴾و0اِإلن(جِيل
مُّح0مَّدs رَّس1ولُ اللNه4 و0الNذ4ين0 م0ع0ه1 أَش4دَّاء ع0لَى الْكُفNارِ ر1ح0م0اء ب0ي(ن0ه1م( ت0ر0اه1م( ر1كNعاً ﴿: وقال تعاىل

ي س1جَّداً ي0ب(ت0غ1ونَ فَض(الً مِّن0 اللNه4 و0رِض(و0اناً س4يم0اه1م( ف4ي و1ج1وه4هِم مِّن( أَثَرِ السُّج1ود4 ذَل4ك0 م0ثَلُه1م( ف4
 لتَّو(ر0اة4 و0م0ثَلُه1م( ف4ي الْإِجن4يلِ كَز0ر(عٍ أَخ(ر0ج0 ش0طْأَه1 فَآز0ر0ه1 فَاس(ت0غ(لَظَ فَاس(ت0و0ى ع0لَى س1وق4ه4 ي1ع(جِب1ا

راً الزُّرَّاع0 ل4ي0غ4يظَ بِهِم1 الْكُفNار0 و0ع0د0 اللNه1 الNذ4ين0 آم0ن1وا و0ع0م4لُوا الصَّال4ح0ات4 م4ن(ه1م مَّغ(ف4ر0ةً و0أَج(
  .)2(﴾ظ4يماًع0

و0إِذْ قَالَ ع4يس0ى اب(ن1 م0ر(ي0م0 ي0ا ب0نِي إِس(ر0ائ4يلَ إِنِّي ر0س1ولُ اللNه4 إِلَي(كُم ﴿: وقال سبحانه وتعاىل
ه1م مُّص0دِّقاً ل.م0ا ب0ي(ن0 ي0د0يَّ م4ن0 التَّو(ر0اة4 و0م1ب0شِّراً بِر0س1ولٍ ي0أْت4ي م4ن ب0ع(د4ي اس(م1ه1 أَح(م0د1 فَلَمَّا ج0اء

  .)3(﴾الْب0يِّن0ات4 قَالُوا ه0ذَا س4ح(رs مُّبِنيsبِ

                                                            
 .157: األعراف -1
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اسم حممد مذكور يف التوراة واإلجنيل٬، ولكن من يقول هو  إنّ ٬،نعم: ونفس السؤال يأيت هنا
نه حممد بن عبد اهللا أفما هو الدليل على !! هذا حممد ؟؟ فلعله حممد آخر يأيت يف آخر الزمان ؟؟

  !!؟؟ 
٬، ففي Xوفعال هذا ما احتج به علماء اليهود والنصارى عند مناظر�م مع اإلمام الرضا 

rإمذكور يف كتبهم ولكن من يقول  حممداً وا لإلمام أنّالنهاية اقرrه حممد هذا ؟؟ن!!  
يف حماججته مع جاثليق النصارى ورأس اجلالوت وهي طويلة نأخذ طرفاً  Xعن الرضا 

هو صاحب الناقة والعصا  ٬،مبا وصفه اهللا ال أصفه إالّ: صفه ؟ قال: قال اجلاثليق: (... منها
 بِالْم0ع(ر1وف4 ي0أْم1ر1ه1م و0اِإلن(جِيلِ التَّو(ر0اة4 ف4ي ع4ند0ه1م( م0كْت1وباً ي0جِد1ون0ه1 الNذ4ي اُألمِّيَّ النَّبِيَّ﴿ والكساء
 إِص(ر0ه1م( ع0ن(ه1م( و0ي0ض0ع1 الْخ0ب0آئ4ثَ ع0لَي(هِم1 و0ي1ح0رِّم1 الطNيِّب0ات4 لَه1م1 و0ي1ح4لa الْم1نكَرِ ع0نِ و0ي0ن(ه0اه1م(

 ٬،يهدي إىل الطريق األفضل واملنهاج األعدل والصراط األقوم ﴾ع0لَي(هِم( كَان0ت( الNت4ي و0اَألغْالَلَ
 ؟ سألتك يا جاثليق حبق عيسى روح اهللا وكلمته هل جتد هذه الصفة يف األجنيل هلذا النيب

rهذه الصفة يف اإلجنيل وقد  ٬،نعم: ه إن جحد اإلجنيل فقد كفر٬، فقالفأطرق اجلاثليق ملياً وعلم إن
: فقال. وقد صح يف اإلجنيل فأقررت مبا فيه صفة حممد  ذكر عيسى يف اإلجنيل هذا النيب 

فخد علي¹ يف السفر الثاين فأين أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر إبنته فاطمة وذكر احلسن 
  . حلسنيوا

: فقاال ٬،عامل بالتوراة واإلجنيل Xالرضا  فلما مسع اجلاثليق ورأس اجلالوت ذلك علما أنّ
وقد بشrر به موسى  ٬،جبحود اإلجنيل والتوراة والزبور واهللا لقد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إالّ

حممد فال  امسهفأما  ٬،مجيعا٬ً، ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة إنه حممد هذا )عليهما السالم(وعيسى 
  .يصح لنا أن نقر لكم بنبوته وحنن شاكون إنه حممدكم

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

  .)1() احلديث..  فأحجموا عن جوابه
 نّأورد عليهم ب! وصف هكذا إشكال بأنه احتجاج بالشك  Xاإلمام الرضا  فنرى أنّ

حد غريه٬، وهذا اجلواب أهو أول نيب [ذا االسم املذكور يف الكتب٬، ومل يدع ذلك   حممداً

                                                            
  .194ص 1ج: إثبات الهداة  -1
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له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
rمحد احلسن أن استجاب السيد إخبارات غيبية وإفكثريون هم الذين يطلبون ... ا بعد أم

هلؤالء فرمبا يستلزم ذلك أن خيرب ماليني الناس كل واحد على حده٬، وهذا خمالف للحكمة٬، نعم 
محد احلسن بعض الناس باخبارات غيبية ولكن بدون سابق طلب٬، وجتد ذلك يف أخرب السيد أ

ا أن يكون كل شخص ٬، وهذا وحده كاف يف املطلوب٬، أمr)3وج٬، 2ج :الرؤيا حجة(كتاب 
ب0لْ ي1رِيد1 كُلa ام(رِئٍ مِّن(ه1م( أَن ي1ؤ(ت0ى ص1ح1فاً ﴿: به٬، فهو يذكرين بقوله تعاىل خاصاً اراًيريد إخب

  .)1(﴾مُّن0شَّر0ةً
ما يشري إىل أ�ا ستتكرر قبل قيام  وجاء يف تفسري اآلية السابقة وغريها عن أهل البيت 

 :وسيكون الذين كل منهم يطلب صحفاً منشرة خاصة به Xاإلمام املهدي 
 ف4ي الNذ4ين0 و0ل4ي0قُولَ﴿: (....... يف حديث طويل اختصرته ٬،Xعن أيب جعفر  ٬،عن جابر

فقال  ﴾م0ثَالً بِه0ذَا اللNه1 أَر0اد0 م0اذَا و0الْكَاف4ر1ونَ﴿ ٬،يعين بذلك الشيعة وضعفاءها ﴾مَّر0ضs قُلُوبِهِم
فاملؤمن يسلم٬، والكافر  ﴾ي0ش0اُء م0ن و0ي0ه(د4ي ي0ش0اُء م0ن اللNه1 ي1ض4لa كَذَل4ك0﴿ :اهللا عز وجل هلم

فجنود ربك هم الشيعة٬، وهم شهداء اهللا يف  ﴾ه1و0 إِلNا ر0بِّك0 ج1ن1ود0 ي0ع(لَم1 و0م0ا﴿ :يشك٬، وقوله
 :قال ﴾ي0ت0أَخَّر0 أَو( ي0ت0قَدَّم0 أَن م4نكُم( ش0اء ل4م0ن﴿ ٬،﴾ل4لْب0ش0رِ ذ4كْر0ى إِلNا ه4ي0 و0م0ا﴿ :األرض٬، وقوله

 من شاء قبل احلق وتقدم إليه٬، ومن شاء تأخر عنه٬، Xيعين اليوم قبل خروج القائم 
....... . Xخروج القائم : يوم الدين :قال ﴾الدِّينِ بِي0و(مِ ن1كَذ.ب1 و0كُنَّا﴿ :وقوله ...........

يريد كل رجل من  :قال ﴾مُّن0شَّر0ةً ص1ح1فاً ي1ؤ(ت0ى أَن مِّن(ه1م( ام(رِئٍ كُلa ي1رِيد1 ب0لْ﴿ :مث قال اهللا تعاىل
هي  ﴾الْآخ4ر0ةَ ي0خ0افُونَ لَا ب0ل كَلNا﴿ :املخالفني أن يرتل عليه كتاب من السماء٬، مث قال تعاىل

  .)2( ).........٬، Xدولة القائم 
  .سأل اهللا أن يعيذنا ويعيذك من أن نكون من مصاديق هذه اآليةأو

                                                            
  .52: المدثر -1
  .325ص 24ج: بحار األنوار -2
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rمحد احلسن غري قاطعة الداللة٬، فنحن أالروايات املذكورة كأدلة للسيد  نّأقولك با وأم
خبدمتك اسأل واستفهم وان شاء اهللا يأتيك اجلواب٬، وسأذكر لك استدالالً حول دليل الوصية٬، 

  :ن كانت عندك عليه مالحظات فنحن باخلدمةإف
بقية الكالم مذكور يف اجلواب ): (ليلة وفاته وصية الرسول حممد : (الدليل األول: فأقول

  ).السابق
  اللجنة العلمية                                                                                    

  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 
  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                     

* * *  
روايات  ةجد يف جوابكم سوى جمموعأمل ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :286/ السؤال

عن  امrأ ٬،وهلا لصاحلهأيلويها وي أنمر ن يدعي هذا األأراد أي شخص ممكن أل ةنيآقر ونصوص
يت أر ةحلاح ودعاء وصالإ وبعد ٬،صابتينأاملنامات فقد رأيت فيما يرى النائم يف املنام بعد حريه 

  .ةاحلج نهأعلى  ةلديه احلج ةاحلج :خيربين قائالً ن صوتاًأك
فاحلمد  مصيباً ن كنتإف ٬،مع احترامي الشديد لكم ةمقنع ةي حجأجد لديكم أمل  ٬،سفلأل

  .مام اهللاأفلعلي معذور  ن كنت خمطئاًإو ٬،هللا
 ىلإىل سبيله وإياكم إن يوفقنا وأمتىن من اهللا أو ٬،على الرد شكركم جزيالًأ خراًأوليس  خرياًأو
  .ن احلمد هللا رب العاملنيأخر دعوانا آو ٬،هديه

   والسالم عليكم ورمحه اله وبركاته
 سويسرا  الشكاكي فراس 

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

راد أي شخص ممكن أل ةنيآقر روايات ونصوص ةجد يف جوابكم سوى جمموعأمل : (قولك
  ).وهلا لصاحلهأن يلويها ويأمر ن يدعي هذا األأ

حد أن يؤوهلا على أميكن ألي  له األطهار آو لو كانت أخبار الرسول حممد : أقول
يف حني أ�ا وجدت  ٬،)وحاشاهم(نفسه ملا كان هلا فائدة بل ستكون طريقاً للضالل واحلرية 

ليلة وفاته عندما نص  هلداية الناس ومعرفة احلق من الباطل٬، خصوصاً وصية الرسول حممد 
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rى منهم ثالثة عشر وصياً األئمة االثين عشر وأول املهديني على أوصياءه إىل يوم القيامة ومس
  .محدأ Xووصي اإلمام املهدي 

قد أوصى لضيع من  ل فيها لو مل يكن رسول اهللا يقو X اجلوادويف رواية عن اإلمام 
الوصية هداية وبرهان ملن يف أصالب الرجال ليعرفوا األوصياء من  ٬، أي إنّ)1( يف أصالب الرجال

ومييزو�م بأمسائهم وصفا�م٬، وحاشى هللا أن جيعل شيئاً ما كدليل مث  بعد الرسول حممد 
يÁمكن املنتحلني والكاذبني من ادعاءه وانطباقه عليهم٬، وقد فصلت لك استحالة انطباق الوصية 

دري بأي دليل وحجة تقول بإمكان تأويل كالم أعلى غري أهلها يف اجلواب السابق٬، وال 
  !!!حقاً ؟املعصومني على غري من قصدوه 

 :أي ٬،منوا بسواد على بياضآأل�م  ؛فضل أهل آخر الزمان على كل زمان مث قد روي أنّ
  :له آحرب على ورق وهو روايات حممد و

يف حديث  ٬،Xعن علي ابن أيب طالب  ٬،عن أبيه٬، عن جده ٬،عن اإلمام جعفر بن حممد
واعلم أن أعجب  ٬،لييا ع: (قال له رسول اهللا  يذكر فيها إنّ طويل يف وصية النيب 

وأعظمهم يقيناً قوم يكونون يف آخر الزمان مل يلحقوا بنيب وحجب عنهم احلجة  الناس إمياناً
  .)2() فآمنوا بسواد على بياض

بون بنفس وقد أنكرها املكذّ هذا من أدلة األنبياء واألئمة  وقد بينت لك سابقاً أنّ
rمسع منك هكذا كالمأة اليت حتتج [ا أنت اآلن٬، وكنت أمتىن أن ال احلج.  

حلاح إ وبعد ٬،صابتينأعن املنامات فقد رأيت فيما يرى النائم يف املنام بعد حريه  امrأ: (قولك
  ).ةاحلج نهأعلى  ةلديه احلج ةاحلج: خيربين قائالً ن صوتاًأيت كأر ةودعاء وصال
 ؛لك٬، وهي ليس هلا مصداق اآلن غري السيد أمحد احلسنفهذه الرؤيا عليك وليس : أقول

٬، وهي الوصية والعلم وحاكمية اهللا٬، أي ألنه صاحب احلجة اليت بينها وأكد عليها األئمة 
احلجة يعرف  األمر بالطاعة٬، وقد ذكرت لك يف اجلواب السابق الروايات اليت تنص على أنّ

  .محد احلسن بصفتهأالسيد وقد ذكر فيها  وصية رسول اهللا  :بالوصية٬، أي

                                                            
إن خليفة (: إلى أن يقول Xاهللا  قال أبو عبد: ، قالXروى الكليني بسنده في خبر طويل عن أبي جعفر الثاني  -1

وإّال من يكون مثله إّال النبوة، وإن آان رسول  ،إّال من يحكم بحكمه مؤيد وال يستخلف رسول اهللا رسول اهللا 
  .245 – 242ص 1ج: الكافي )لم يستخلف في علمه أحدًا فقد ضيع من في أصالب الرجال ممن يكون بعدهاهللا 

  .288ص 1ج: آمال الدين -2
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محد احلسن مجيع العلماء أى السيد وقد حتدr ٬،وبالنسبة للعلم فأعظم العلم هو القرآن الكرمي
اهم وصدر منه إىل اآلن أربعة أجزاء وحتدr) املتشا[ات(نزل كتاب أباملناظرة بالقرآن الكرمي وقد 

  .أن يردوا على ما جاء فيه
rحاكمية (محد احلسن هو الوحيد الذي رفع شعار أا بالنسبة إىل حاكمية اهللا تعاىل فالسيد وأم

امللتوي عليه من أهل النار٬، يف روايات  نّأب ٬، وهو الذي نص عليه األئمة )البيعة هللا(و ) اهللا
احدة واليماين مها شخصية و  محد أ   أول املهديني  محد احلسن بأنّأن السيد ٬، وقد بيr)اليماين(

rة أمساء وصفاتبعد.  
محد احلسن٬، والكالم طويل يف أوهي عينها عند السيد  فهذه هي حجة األنبياء واألئمة 

: محد احلسن وكتب أنصاره٬، منهاأميكنك اإلحاطة به من خالل كتب السيد  ٬،هذا املوضوع
اليماين (و  ٬،)محد احلسنأالوصية والوصي (و  ٬،)اإلضاءات بثالثة أجزاء(و  ٬،)حاكمية اهللا(

  .وغريها الكثري ٬،)املوعود حجة اهللا

 مصيباً ن كنتإف ٬،مع احترامي الشديد لكم ةمقنع ةي حجأجد لديكم أسف مل لأل: (قولك
  ).مام اهللاأفلعلي معذور  ن كنت خمطئاًإو ٬،فاحلمد هللا
أين هم وكم هم من اعترفوا حبجج األنبياء واألئمة : وأنا مع احترامي لك أقول: أقول

٬، واعلم إن كنت أنت خمطئاً )X )1فهم قليل كالكربيت األمحر كما وصفهم أمري املؤمنني ! ؟
فلله احلجة البالغة  Xأمام اهللا تعاىل وأمام اإلمام املهدي  فال عذر لك غداً   وهذا هو املتيقن   

  .على الناس وال حجة ألحد عليه
ىل إياكم إن يوفقنا وأمتىن من اهللا أو ٬،على الرد شكركم جزيالًأ خراًآوليس  خرياًأو: (قولك
  ). وبركاتهوالسالم عليكم ورمحه اهللا ٬،ن احلمد هللا رب العاملنيأخر دعوانا آو ٬،هديه ىلإسبيله و

وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته٬، وهذا واجبنا وال شكر على واجب٬، وأرجو أن : أقول
rأن يأخذ بيدك إىل نصرة احلق املتمثل  راً يف تبيان احلق إليك٬، وأسأل اهللا تعاىلال أكون مقص

و0ي0و(م0 ي0ع0ضُّ الظNال4م1 ﴿: محد احلسن مياين آل حممد٬، وان ال جيعلك غداً من الذين يقولونأبالسيد 

                                                            
ومن ولده القائم المنتظر المهدي الذي إّن عليًا وصيي : (قال أن رسول اهللا  ،عن ابن عباس ،روى سعيد بن جبير -1

والذي بعثني بالحق بشيرًا ونذيرًا أن الثابتين على القول بإمامته في  ،يمأل األرض قسطًا وعدًال آما ملئت جورًا وظلمًا
إي  :وللقائم من ولدك غيبة ؟ قال ،يا رسول اهللا: فقال ،فقام إليه جابر بن عبد اهللا ،زمان غيبته ألعز من الكبريت األحمر

إن هذا أمر من أمر اهللا وسر من سر اهللا فإياك  ،يا جابر :ثم قال ،ليمحص اهللا الذين آمنوا ويمحق الكافرين ،وربي
  .287ص: آمال الدين) والشك فإن الشك في أمر اهللا عز وجل آفر
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 #ي0ا و0ي(لَت0ى لَي(ت0نِي لَم( أَتَّخ4ذْ فُلَاناً خ0ل4يالً  #ع0لَى ي0د0ي(ه4 ي0قُولُ ي0ا لَي(ت0نِي اتَّخ0ذْت1 م0ع0 الرَّس1ولِ س0بِيالً 
  .)1(﴾لَقَد( أَض0لNنِي ع0نِ الذ.كْرِ ب0ع(د0 إِذْ ج0اءنِي و0كَانَ الشَّي(طَانُ ل4لْإِنس0ان4 خ0ذُوالً

  .نه الغين احلميد٬، وكذلك حججه أغنياء بغناه تعاىلأنكم الفقراء إىل اهللا وأواعلم ب
لNي(س0 ع0لَي(ك0 ه1د0اه1م( و0لَك4نَّ اللّه0 ي0ه(د4ي م0ن ي0ش0اُء و0م0ا ت1نف4قُواْ م4ن( خ0ي(رٍ ﴿: قال اهللا تعاىل

فَألنفُِسكُم( و0م0ا ت1نف4قُونَ إِالN اب(ت4غ0اء و0ج(ه4 اللّه4 و0م0ا ت1نف4قُواْ م4ن( خ0ي(رٍ ي1و0فَّ إِلَي(كُم( و0أَنت1م( الَ 
  .)2(﴾ت1ظْلَم1ونَ

  .وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً ٬،العاملنيواحلمد هللا رب 
  اللجنة العلمية                                                                                     

  )مكن اُهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 
  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                    

* * *  
  السالم عليكم و رمحة اهللا :287/ السؤال

وعجبين  ٬،اليماين املزعوم يف هذا املوضوع ي وكلموين عن موضوعئصدقاأجاءين إثنان من 
  .هل البيتأحاديث من أب ىكالمهم مقوr نّإكالمهم مبا 

تيقن من صدق خروجه ؟ أوكيف  ؟ ين سفراء هذا الشخصأطرحه هو ألكن سؤايل الذي 
  فيها اخللق وتزعزعون اإلميان من قلو[م ؟ موضوعكم ليس فتنة تضيعون نّأوما الدليل على 

الزمان فما دليل صدق حضراتكم ؟ من السهل  خرآمن فنت  مانمان األهل البيت األأقالوا 
rةعن املراجع الكرام وبث الكراهي ةبعاد قلوب الشيعإوهايب يريد  ن يكون هذا موقعأ اًجد 

 سال بعضأن أريد أ. هبراهيم من ربrإريد دليل لكي يطمئن قليب كما طلب النيب أ .جتاههم
  و مهدي فهل من جييبين ؟أوصي ) الّإ(اليت ال جييبها  ةسئلاأل

  Hamed Al Hussaini : املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                            
  .29 – 27: الفرقان 1-
  .272: البقرة 2-
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rمحد احلسن فهي مشهورة ومعروفة وخصوصاً يف أبالنسبة إىل دعوة السيد  ...ا بعد أم
غلب حمافظات أوقد مضى عليها ست سنوات تقريباً وكانت له مكاتب وحسينيات يف  ٬،العراق

مل  العراق٬، ولكن بعد جرمية حكومة بين العباس يف العام السابق مل يتركوا حسينية أو مكتباً
rمحد احلسن أد ومسجون وشهيد مقتول٬، وكان السيد حيرقوه ويهدموه٬، وأصبح األنصار بني مشر

اً ويدور على حمافظات العراق٬، وله مئات األنصار املشهود بوثاقتهم من العدو يلتقي بالناس علن
والصديق٬، فهو ليس جمهول الوجود كما قد خييل إليك٬، وبإمكانك مراسلته أو مراسلة أنصاره 

٬، وحنن باخلدمة يف تقدمي أي Xوممثليه على املوقع الرمسي أو على منتدى أنصار اإلمام املهدي 
  .تبيني أو توضيح

rمحد احلسن من أا بالنسبة للفتنة اليت احتملتها يف سؤالك٬، فهي مردودة مبا دعا إليه السيد وأم
محد احلسن كدعوة أجداده األطهار مؤيدة أهدى قد نكب عنه فقهاء آخر الزمان٬، فدعوة السيد 
ومنهجاً  ىل كتاب اهللا تعاىل دستوراًإو Xبالقرآن والسنة الطاهرة٬، فهو يدعو إىل اإلمام املهدي 

ىل جماهدة الكفار احلربيني٬، وقد جاء مبا عجز إو) دميقراطية أمريكا(ويدعو إىل نبذ حاكمية الناس 
rرة يف إصدارات أنصار اإلمام املهدي ه كل العلماء٬، وميكنك مطالعة ودراسة أدلته املسطّعن رد
X  وهي موجودة على موقع أنصار اإلمام املهديX وكتاب  ٬،)البالغ املبني(٬، مثل كتاب

  .وغريها عشرات الكتب ٬،)اليماين املوعود حجة اهللا(وكتاب  ٬،)الوصية والوصي(

ف بنفسك على الذي خالف وميكنك أن تتعرr ٬،)ن والعترةآالقر(والفتنة هي خمالفة الثقلني 
  !محد احلسن أم فقهاء آخر الزمان ؟أن والعترة هل هو السيد آالقر

اهللا تعاىل هو املفزع عند احلرية والفتنة فارجع إىل اهللا تعاىل٬، والطرق إىل اهللا بعدد  مث إنّ
ا وهو سبحانه ال خييب من قصده وال يضل من استهداه وال يرد سائله٬، تعاىل عمr ٬،أنفاس اخلالئق

 نّإ: يقول محد احلسن٬، فهو دائماًأيصف الظاملون علواً كبريا٬ً، وهذا هو ما علمنا عليه السيد 
محد احلسن فقد أيهديكم اهللا تعاىل فال مضل لكم٬، وان تLقْصروا اهلداية على خملوق أو على 

  .محد احلسنأغري  يضلكم أيضاً
  .)1(﴾و0م0ن ي0ه(د4 اللNه1 فَم0ا لَه1 م4ن مُّض4لÓ أَلَي(س0 اللNه1 بِع0زِيزٍ ذ4ي انت4قَامٍ﴿ :قال تعاىل

                                                            
  .37: الزمر 1-
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بأ�ا كقطع الليل املظلم٬،  ونعوذ باهللا تعاىل من فنت آخر الزمان اليت وصفها أهل البيت 
  :املخرج من هكذا فنت يف الرواية اآلتية وقد بيَّن الرسول 

إنكم يف دار هدنة  ٬،أيها الناس: (قال رسول اهللا : قال ٬،عن آبائه  ٬،عن أيب عبد اهللا
وأنتم على ظهر سفر والسري بكم سريع وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل 

فقام املقداد بن : قال ٬،فأعدوا اجلهاز لبعد اöاز ٬،جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود
فإذا التبست عليكم  ٬،دار بالغ وانقطاع: وما دار اهلدنة ؟ قال ٬،يا رسول اهللا: فقال ٬،األسود

ومن جعله أمامه  ٬،الفنت كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق
وهو الدليل يدل على خري سبيل وهو كتاب  ٬،قاده إىل اجلنة ومن جعله خلفه ساقه إىل النار

 وهو الفصل ليس باهلزل وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه ٬،فيه تفصيل وبيان وحتصيل
 ٬،ال حتصى عجائبه وال تبلى غرائبه ٬،علم٬، ظاهره أنيق وباطنه عميق٬، له جنوم وعلى جنومه جنوم

ملن عرف الصفة فليجل جال بصره  ٬،فيه مصابيح اهلدى ومنار احلكمة ودليل على املعرفة
وليبلغ الصفة نظره٬، ينج من عطب ويتخلص من نشب فإن التفكر حياة قلب البصري٬، كما 

 .)1()  الظلمات بالنور٬، فعليكم حبسن التخلص وقلة التربصميشي املستنري يف
rفهل الوهابية يدعون  ٬،فهو أمر عجيب) والعياذ باهللا(ا بالنسبة الحتمالك كوننا وهابية وأم

ونبذ ولعن كل غاصب هلم من األولني واآلخرين٬، وهل هم يدعون ملهدي  إىل أهل البيت 
شد احملاربني للوهابية أمحد احلسن من أ٬، ودع عنك هذا٬، فالسيد Xآل حممد الغائب 

ودماء األبرياء  يف إباحة دمائهم بعد استهدافهم ألضرحة األئمة  صدر بياناًأاألرجاس٬، وقد 
  .من شيعتهم٬، فال تطلب أثراً بعد عني

rا بالنسبة لعلماء آخر الزمان وعدائهم لإلمام املهدي وأمX سأل حممد أو ٬،فال تسألين عنهم
  :صدق الصادقنيأ فهم ل حممد آو

يا مالك بن ضمرة٬، كيف أنت إذا : Xقال أمري املؤمنني : (عن مالك بن ضمرة٬، قال
يا أمري املؤمنني٬، ما : فقلت ؟   وشبك أصابعه وأدخل بعضها يف بعض    اختلفت الشيعة هكذا
اخلري كله عند ذلك يا مالك٬، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعني  :عند ذلك من خري ؟ قال

  .)2() فيقتلهم٬، مث جيمعهم اهللا على أمر واحد رجالً يكذبون على اهللا وعلى رسوله 
                                                            

  .598ص 2ج :الكافي -1
  .214ص: الغيبة للنعماني -2
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هم فقهاء الشيعة وبسببهم تكون افتراق  Xهؤالء السبعني الذين يقتلهم القائم  وواضح أنّ
الشيعة كما تشري إليه الرواية السابقة حبيث عند قتلهم تتوحد الشيعة على أمر واحد٬، وكذلك 

والكذب على اهللا ورسوله ) يكذبون على اهللا وعلى رسوله: (Xتشري الرواية إىل ذلك بقوله 
 وإالّ �ا من شرع اهللا وسنة رسوله يكون بتغيري الدين والفتاوى الضالة واليت يLدَّعون أ 

  .فعامة الناس بعيدة عن اإلفتاء
سيأيت زمان على أميت ال يبقى من القرآن إال رمسه وال من اإلسالم : (وعن رسول اهللا 

فقهاء  ٬،مساجدهم عامرة وهي خراب من اهلدى ٬،بعد الناس منهأيسمون به وهم  ٬،إال أمسه
  .)1() منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود ذلك الزمان شر فقهاء حتت ظل السماء

  اهلي فمىت يكون ذلك: قلت ...( :وقال تعاىل يف حديث املعراج عن علماء آخر الزمان
رفع العلم وظهر اجلهل وكثر  إذايكون ذلك : فأوحى ايلّ عز وجل    Xأي قيام القائم 

  .)2() ... القراء وقل العمل وكثر الفتك وقل الفقهاء اهلادون وكثر فقهاء الضاللة اخلونة
 إىلالكذب ومتيل العلماء  إىلمتيل الفقهاء  ...: (عنهم يف خطبة له Xوقال اإلمام علي 

هناك ينادي منادi من  ٬،فهنالك ينكشف الغطاء من احلجب وتطلع الشمس من املغرب ٬،الريب
مث  ...ومسعه أهل املشرق واملغرب فيظهر قائمنا املتغيب  ٬،اظهر يا ويل اهللا إىل األحياء :السماء

من سائر البالد  إليهشديدة اخلالف قليلة االئتالف وسيدعو  األمة٬،هذه  إىليرجع بعد ذلك 
 واألطباءمني واملتفلسفني الذين ظنوا أ´م من علماء الدين الفقهاء اليقني واحلكماء واملنج

فيحكم بينهم باحلق فيما كانوا فيه خيتلفون ويتلوا عليهم بعد إقامة  ٬،الضالني والشيعة املذعنني
 .)3( )﴾و0م0ا ظَلَم(ن0اه1م( و0لَك4ن( كَان1وا أَنفُس0ه1م( ي0ظْل4م1ونَ﴿ :األنامالعدل بني 

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

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

                                                            
  .190ص 52ج: بحار األنوار -1
  .171ص 52ج: بحار األنوار -2
  .185ص 2ج: الناصب إلزام -3
  . 180ص 6ج: تهذيب األحكام -4
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يلبسون للناس  ٬،يكون يف آخر الزمان رجال خيتلون الدنيا بالدين(: وعن رسول اهللا 
أيب تغترون : ألسنتهم أحلى من العسل وقلوÆم قلوب الذئاب٬، يقول اهللا تعاىل ٬،جلود الضأن

  .)1( )بعثن على أولئك منهم فتنة تذر احلليم فيهم حريانفيب حلفت أل ٬،أم علي جتترؤون
..... ورأيت الفقيه يتفقه لغري الدين٬، يطلب الدنيا والرئاسة  ...: (Xوعن أيب عبد اهللا 

 .)2()  ... ورأيت املنابر يؤمر عليها بالتقوى وال يعمل القائل مبا يأمر
فعند ذلك تأخذ السالطني باالقاويل٬،  ....: (Xوعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

  .)3() ... والقضاة بالرباطيل٬، والفقهاء مبا حيكمون بالتأويل٬، والصاحلون يأكلون الدنيا بالدين
٬، ومداهنة القراء٬، ونفاق األمراءعند خبث ) أي الساعة( تكون: (... وعن رسول اهللا 

 .)4() ... العلماء
سيأيت على الناس زمان٬، بطو´م آهلتهم٬، ونساؤهم قبلتهم٬، : (٬، أنه قالوعنه 

إال رمسه٬، ومن  اإلسالمإال امسه٬، ومن  اإلميانودنانريهم دينهم٬، وشرفهم متاعهم٬، وال يبقى من 
درسه٬، مساجدهم معمورة من البناء٬، وقلوÆم خراب عن اهلدى٬، علماؤهم أشر القرآن إال 

  .)5() ... خلق اهللا على وجه األرض
يأيت زمان على أميت٬، أمراؤهم يكونون على اجلور٬، وعلماؤهم على الطمع٬، : (وعنه 

  . )6() ... وعبادهم على الرياء
يا أبا هاشم٬، سيأيت : (اجلعفري٬، أنه قال أليب هاشم Xوعن اإلمام احلسن العسكري 

زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة٬، وقلوÆم مظلمة متكدرة٬، السنة فيهم بدعة٬، 
والبدعة فيهم سنة٬، املؤمن بينهم حمقر٬، والفاسق بينهم موقر٬، أمراؤهم جاهلون جائرون٬، 

 ؛ألرضعلماؤهم شرار خلق اهللا على وجه ا ....٬، ]سائرون[وعلماؤهم يف أبواب الظلمة 
أل´م مييلون إىل الفلسفة والتصوف٬، وأمي اهللا إ´م من أهل العدول والتحرف٬، يبالغون يف حب 

مل يشبعوا عن الرشاء٬، وإن خذوا عبدوا اهللا  إن نالوا منصباً ٬،خمالفينا٬، ويضلون شيعتنا وموالينا
دركهم على الرياء٬، أال إ´م قطاع طريق املؤمنني٬، والدعاة إىل حنلة امللحدين٬، فمن أ

                                                            
  .448ص: للريشهري -العلم والحكمة في الكتاب والسنة  -1
  .36ص 8ج: الكافي -2
  . 377ص 11ج: مستدرك الوسائل -3
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هذا ما حدثين أيب٬، عن آبائه جعفر بن  ٬،يا أبا هاشم :مث قال فليحذرهم٬، وليصن دينه وإميانه٬،
  .)1() إال عن أهله فأكمته٬، وهو من أسرارنا٬، حممد 

سيأيت يف آخر الزمان علماء ي1زهدون يف الدنيا وال ي0زهدون٬، وي1رغبون يف : (وعنه 
اآلخرة وال ي0رغبون٬، وينهون عن الدخول على الوالة وال ينتهون٬، ويباعدون الفقراء٬، 

  .)2() ولئك هم اجلبارون أعداء اهللاأويقربون األغنياء٬، 
ة يبيعو´ا من أمراء ويل ألميت من علماء السوء٬، يتخذون هذا العلم جتار: (وعنه 

  .)3() زما´م رحبا ألنفسهم٬، ال أربح اهللا جتارðم
وأمناء خونة٬،  ٬،ال تقوم الساعة حىت يبعث اهللا أمراء كذبة٬، ووزراء فجرة: ( وعنه 

فليلبسهم اهللا فتنة غرباء  )أو قال رعة( وقراء فسقة٬، مستهم مست الرهبان٬، وليس هلم رعية
  .)4() اليهود يف الظلممظلمة٬، يتهوكون فيها ðوك 

وهو نائم ورأسه يف حجري٬،  عند النيب  كنا جلوساً: (يقول ٬،Xمري املؤمنني أوعن 
لغري الدجال أخوف عليكم من : فقال ٬،حممراً وجهه فتذاكرنا الدجال فاستيقظ النيب 

  .)5() ... الدجال األئمة املضلون
علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة٬، أال إ´م أشرار خلق  ٬،يا ابن مسعود ......: (وعنه 

اهللا٬، وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم وحيبهم وجيالسهم ويشاورهم أشرار خلق اهللا 
  .)6(﴾ي0ر(جِع1ونَ الَ فَه1م( ع1م(يs ب1كْمs ص1مٌّ﴿ ٬،يدخلهم نار جهنم

  
 خ0ب0ت( كُلNم0ا ج0ه0نَّم1 مَّأْو0اه1م( و0ص1م¹اً و0ب1كْماً ع1م(ياً و1ج1وه4هِم( ع0لَى الْق4ي0ام0ة4 ي0و(م0 و0ن0ح(ش1ر1ه1م(﴿
  .)7(﴾س0ع4رياً زِد(ن0اه1م(
  .)8(﴾الْع0ذَاب0 ل4ي0ذُوقُواْ غَي(ر0ه0ا ج1لُوداً ب0دَّلْن0اه1م( ج1لُود1ه1م( ن0ض4ج0ت( كُلNم0ا﴿
  .)1(﴾الْغ0ي(ظ4 م4ن0 ت0م0يَّز1 ت0كَاد1  # ت0فُور1 و0ه4ي0 ش0هِيقاً لَه0ا س0م4ع1وا ف4يه0ا أُلْقُوا إِذَا﴿

                                                            
  .380ص 11ج: مستدرك الوسائل -1
  .2324ص 3ج: ميـزان الحكمة -2
  .453ص: العلم والحكمة في الكتاب والسـنة -3
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  .)2(﴾الْح0رِيقِ ع0ذَاب0 و0ذُوقُوا ف4يه0ا أُع4يد1وا غَمٍّ م4ن( م4ن(ه0ا ي0خ(ر1ج1وا أَن أَر0اد1وا كُلNم0ا﴿
  .)3(﴾ي0س(م0ع1ونَ لَا ف4يه0ا و0ه1م( ز0ف4ريs ف4يه0ا لَه1م(﴿

إ´م مين برآء وأنا  ٬،يدعون أ´م على ديين وسنيت ومنهاجي وشرائعي ٬،يا ابن مسعود
  .منهم برئ

أولئك أذالء هذه األمة يف  ٬،ما بلوى أميت منهم العداوة والبغضاء واجلدال ٬،يا ابن مسعود
  .والذي بعثين باحلق ليخسفن اهللا Æم وميسخهم قردة وخنازير. دنياهم
رمحة  :ما يبكيك ؟ فقال ٬،يا رسول اهللا: وقلنا ٬،وبكينا لبكائه فبكى رسول اهللا : قال 

يعين  )4(﴾لَو( ت0ر0ى إِذْ فَزِع1وا فَال فَو(ت0 و0أُخ4ذُوا م4ن( م0كَانi قَرِيبٍ﴿: لألشقياء٬، يقول اهللا تعاىل
  .)5( )... العلماء والفقهاء
من أهل الفتوى يف الدين ملا ) أي القائم( وينتقم: (جاء فيها Xاملؤمنني  ألمريومن خطبة 

أم  ٬،أم كان به عوج فقوموه ٬،فتمموه أكان الدين ناقصاً ٬،هلم وألتباعهم ال يعلمون فتعساًُ
أم وهم املختار فيما أوحي إليه  ٬،أم أمرهم بالصواب فعصوه ٬،الناس مهوا باخلالف فأطاعوه

أم القوم  ٬،أم جاء نيب بعده فاتبعوه ٬،أم الدين مل يكمل على عهده فكملوه ومتموه ٬،فذكروه
وأمي اهللا  ٬،فهيهات ؟ ا تصاغروا مبا كان عندهمكانوا صوامت على عهده فلما قضى حنبه قامو

مل يبق أمر مبهم وال مفصل إال أوضحه وبينه حىت ال تكون فتنة للذين آمنوا إمنا يتذكر أولوا 
وكم من  ٬،فكم من ويل جحدوه وكم وصي ضيعوه وحق أنكروه ومؤمن شردوه. األلباب
  .)6() ... حديث

فيصري الناس إىل علمائهم فإذا هم قردة تكون يف أميت قزعة : (وعن رسول اهللا 
  .)7() وخنازير

ðيج ريح محراء بالزوراء ينكرها الناس٬، فيفزعون إىل علمائهم٬، : (وعن ابن عباس٬، قال
  .)1() فيجدو´م قد مسخوا قردة وخنازير تسود وجوههم وتزرق أعينهم

                                                                                                                                                                                        
 .8 – 7: الملك -1
 .22: الحج -2
 .100: االنبياء -3
  .51: سبأ -4
  .450ص: مكارم األخالق -5
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إذا كثرت الغواية وقلت اهلداية٬، : (Xوقد سئل عن قيام القائم  Xوعن أيب عبد اهللا 
وكثر اجلور والفساد وقل الصالح والسداد٬، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء٬، ومال 

والشعراء٬، ومسخ قوم من أهل البدع حىت  األشعارالفقهاء إىل الدنيا٬، وأكثر الناس إىل 
٬، فعند واإلضالل غواءاإليصريوا قردة وخنازير٬، وقتل السفياين٬، مث خرج الدجال وبالغ يف 

يف ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان٬، ويقوم يف يوم  Xذلك ينادى باسم القائم 
البيعة هللا٬، فتقبل : بني الركن واملقام وينادي جربئيل بني يديه عاشوراء٬، فكأين أنظر إليه قائماً

  .)2() إليه شيعته
وقد أكثرت لك من الروايات لتكون على بينة من خطوة األمر٬، وملاذا يلعن أهل املشرق 

  :خرب أهل البيت أعند ظهورها٬، كما  Xواملغرب راية اإلمام املهدي 

إذا ظهرت راية احلق لعنها أهل املشرق : (يقول ٬،Xعن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد 
للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل  :قال. ال: قلت ؟أتدري مل ذلك  ٬،وأهل املغرب

  .)3()خروجه
صاحب هذا األمر لو قد ظهر لقي من الناس ما لقي  إنّ: (قال ٬،Xوعن أيب جعفر 

   .)4() وأكثر رسول اهللا 
rض إليه املؤمنون حقاً يف آخر الزمان ومن تدبر يف احلديث اآليت يعرف مدى الظلم الذي يتعر

  :من أجلهم ومدى تأذي الرسول 
 ٬،يا أسامة(: فقال ٬،قبل على أسامة بن زيدأو: يقول مسعت النيب : قال ٬،عن عمر بن نفيل

حىت عال بكاؤه واشتد حنيبه وزفريه  مث بكى رسول اهللا  :وساق احلديث إىل أن قال... 
نه رفع رأسه فتنفس أنه ألمر قد حدث يف السماء٬، مث أوشهيقه٬، وهاب القوم أن يكلموه فظنوا 

أوه أوه٬، بؤساً هلذه األمة٬، ماذا يلقى منهم من أطاع اهللا٬، ويضربون ويكذبون  :مث قال ٬،الصعداء
من اجل أ´م أطاعوا اهللا فأذلوهم بطاعة اهللا٬، أال وال تقوم الساعة حىت يبغض الناس من أطاع 

وأين  :قال ؟ والناس يومئذ على اإلسالم ٬،يا رسول اهللا: فقال عمر اهللا وحيبون من عصى اهللا٬،

                                                                                                                                                                                        
  .283ص: المالحم والفتن -1
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املسلم كالغريب الشريد٬، ذلك زمان يذهب فيه اإلسالم٬، وال يبقى إال  اإلسالم يا عمر٬، إنّ
وفيما يكذبون من أطاع  ٬،يا رسول اهللا: قال عمر .امسه٬، ويندرس فيه القرآن فال يبقى إال رمسه

ورفضوا اآلخرة يا عمر ترك القوم الطريق وركنوا إىل الدنيا  :اهللا ويطردو�م ويعذبو�م ؟ فقال
وأولياء اهللا عليهم … وأكلوا الطيبات ولبسوا الثياب املزينات وخدمتهم أبناء فارس والروم 

فإذا تكلم منهم حبق متكلم … الفناء٬، شجية ألوا´م من السهر ومنحنية أصالÆم من القيام 
  .)1( )… اسكت فأنت قرين الشيطان ورأس الضاللة: أو تفوه بصدق قيل له

rمحد احلسن٬، فالباب مفتوح وسيأتيك اجلواب إن أا بالنسبة إىل توجيه األسئلة إىل السيد وأم
شاء اهللا تعاىل بعد أن ترسل أسئلتك٬، هذا إن مل يكفك ما مسطر من األدلة يف كتب أنصار اإلمام 

  .وهي موجودة على موقعهم Xاملهدي 
ل خمتصر٬، وهو دليل محد احلسن مع شرح واستدالأحد أدلة السيد أوسأذكر لك اآلن 

بقية الكالم مذكور ):  (ليلة وفاته وصية الرسول حممد : (الدليل األول: ٬، فأقول)الوصية(
  ).فيما سبق

  اللجنة العلمية                                                                                        
  )األرضمكن اهللا له يف (أنصار اإلمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                          

* * *  
وخياف علي يف نفس ٬، دعوتكم مر حنون٬، وقد رأى انشدادي حنوأيل ويل  :288 /السؤال

ن كنتم على إقامة احلجة علي يف معرفيت إل الوقت من الضالل٬، وقد مسح يل بسؤال واحد فقط
مام يوجد سر بيين وبني اإل: محد احلسن اليماينأللسيد  و باطل حمض٬، وسؤايل موجهأحق حمض 

عن ماهيته ويرسل  X ةبيه احلجأن يسأل أمحد أرجو من السيد أف. حدأ وال يعرفه Xاحلجة 
منكم الدعاء  رجوأو. واالمتنان عندكم ولكم مين جزيل الشكر نمييل املدوrسؤايل على اإل جواب
  .ن يرزقين الشهادةأله٬، و كون أمة خالصة خملصةأن أن يثبتين اهللا عز وجل على دينه٬، وأيل ب

  ماراتاإل / Zainab: املرسل
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أنت وأبوك وكل اخللق مكلفون أن  .. خت احملترمةاأل٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
محد أينظروا يف أدلة السيد أمحد احلسن اليت جاء [ا وهي أدلة األنبياء واملرسلني٬، وقد ألزم السيد 

 .احلسن احلجة للجميع بذلك٬، فهذه األدلة حجة دامغة وستسألون عنها
rد ذلك ن فتح فكل الناس تريإا طلبك فمع كل احترامي لك وألبيك فإن هذا الباب أم
البد للسيد أمحد احلسن أن خيرب ماليني الناس عن ما يضمرون يف أنفسهم وهذا أكيد  وحينئ̄ذ

  !!!!خمالف للحكمة 
هذه األمور يف عصرنا احلاضر مدعاة للشبهة واال�ام بالسحر وتسخري اجلن٬، والسيد  مث إنّ

تلك الشبهة والتهمة ) هوحاشا(محد احلسن أول ما بادر القوم إىل ا�امه بالسحر وتسخري اجلن أ
  .نا هللا وأنا إليه راجعونإاليت تكاد ال تفارق نبيا أو وصيا٬، ف

rملن نور اهللا تعاىل قلبه  م تكون تلك األمور مدعاة للتشكيك ال لليقني إالّومبالحظة ما تقد
ية ستستغل من قبل املشككني واملرتابني حملاربة هذه الدعوة اإلهل بنور الفطرة اإلهلية٬، ويقيناً

  .املباركة
املعجزات بيد اهللا تعاىل  وهو أنّ ٬،مث هناك أمر مهم جيب أن تعرفيه أنت ويعرفه كل الناس

و الرسول أو الوصي٬، فإن أذن اهللا تعاىل باملعجزة أو الكرامة حتققت على أوحده وليس بيد النيب 
لرسل مل تتحقق على من األنبياء وا يد حجة اهللا٬، وإن مل يأذن [ا فال تتحقق٬، ولذلك جند كثرياً

وغريمها٬، فالقرآن مل يذكر لنا أ�م  Xونيب اهللا شعيب  Xأيديهم معاجز٬، كنيب اهللا هود 
  !!جاءوا مبعاجز٬، فلو كنا يف عصرهم هل نكذ[م من أجل ذلك ؟؟

قَالُواْ ي0ا ه1ود1 ﴿: كما حكى عنهم اهللا تعاىل Xوهذا ما اعترض به املكذبون لنيب اهللا هود 
ـن1 لَك0 بِم1ؤ(م4نِني0 م0ا جِئْت0ن0ا   .)1(﴾بِب0يِّن0ةi و0م0ا ن0ح(ن1 بِت0ارِك4ي آل4ه0ت4ن0ا ع0ن قَو(ل4ك0 و0م0ا ن0ح(

  :نت وأبوكأن تتمعن [ا أيات اليت أرجو وهاك بعض اآل
اآلي0ات1 ع4ند0 اللّه4 و0م0ا و0أَقْس0م1واْ بِاللّه4 ج0ه(د0 أَي(م0انِهِم( لَئ4ن ج0اءت(ه1م( آي0ةٌ لNي1ؤ(م4ن1نَّ بِه0ا قُلْ إِنَّم0ا ﴿

 . )2(﴾ي1ش(ع4ر1كُم( أَنَّه0ا إِذَا ج0اءت( الَ ي1ؤ(م4ن1ونَ
م1واْ و0م0ا م0ن0ع0ن0ا أَن نُّر(س4لَ بِاآلي0ات4 إِالN أَن كَذNب0 بِه0ا اَألوَّلُونَ و0آت0ي(ن0ا ثَم1ود0 النَّاقَةَ م1ب(ص4ر0ةً فَظَلَ﴿

N3(﴾ت0خ(وِيفاً بِه0ا و0م0ا ن1ر(س4لُ بِاآلي0ات4 إِال(.  
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﴿sمُّبِني sه4 و0إِنَّم0ا أَن0ا ن0ذ4يرNمِّن رَّبِّه4 قُلْ إِنَّم0ا الْآي0ات1 ع4ند0 الل s1(﴾و0قَالُوا لَو(لَا أُنزِلَ ع0لَي(ه4 آي0ات( .  
﴿Nذ4ين0 الَ ي0ع(لَم1ونَ لَو(الَ ي1كَل.م1ن0ا اللّه1 أَو( ت0أْت4ين0ا آي0ةٌ كَذَل4ك0 قَالَ الNذ4ين0 م4ن قَب(ل4هِم مِّثْلَ و0قَالَ ال

 . )2(﴾قَو(ل4هِم( ت0ش0اب0ه0ت( قُلُوب1ه1م( قَد( ب0يَّنَّا اآلي0ات4 ل4قَو(مٍ ي1وق4ن1ونَ
م0ا و0لَئ4ن( أَت0ي(ت0 الNذ4ين0 أُو(ت1واْ الْك4ت0اب0 بِكُل. آي0ةi مَّا ت0بِع1واْ ق4ب(لَت0ك0 و0م0ا أَنت0 بِت0ابِعٍ ق4ب(لَت0ه1م( و0﴿

بِت0ابِعٍ ق4ب(لَةَ ب0ع(ضٍ و0لَئ4نِ اتَّب0ع(ت0 أَه(و0اءه1م مِّن ب0ع(د4 م0ا ج0اءك0 م4ن0 الْع4لْمِ إِنَّك0 إِذَاً لNم4ن0 ب0ع(ض1ه1م 
 . )3(﴾الظNال4م4ني0
و0إِن كَانَ كَب1ر0 ع0لَي(ك0 إِع(ر0اض1ه1م( فَإِن4 اس(ت0طَع(ت0 أَن ت0ب(ت0غ4ي0 ن0فَقاً ف4ي اَألر(ضِ أَو( س1لNماً ف4ي ﴿

 . )4(﴾لسَّم0اء فَت0أْت4ي0ه1م بِآي0ةi و0لَو( ش0اء اللّه1 لَج0م0ع0ه1م( ع0لَى الْه1د0ى فَالَ ت0كُون0نَّ م4ن0 الْج0اه4ل4ني0ا
ه1م( الَ و0قَالُواْ لَو(الَ ن1زِّلَ ع0لَي(ه4 آي0ةٌ مِّن رَّبِّه4 قُلْ إِنN اللّه0 قَاد4رs ع0لَى أَن ي1ن0زِّلٍ آي0ةً و0لَك4نَّ أَكْثَر0﴿
  .)5(﴾ي0ع(لَم1ونَ

م0ا و0أَقْس0م1واْ بِاللّه4 ج0ه(د0 أَي(م0انِهِم( لَئ4ن ج0اءت(ه1م( آي0ةٌ لNي1ؤ(م4ن1نَّ بِه0ا قُلْ إِنَّم0ا اآلي0ات1 ع4ند0 اللّه4 و0﴿
 . )6(﴾ي1ش(ع4ر1كُم( أَنَّه0ا إِذَا ج0اءت( الَ ي1ؤ(م4ن1ونَ

اج(ت0ب0ي(ت0ه0ا قُلْ إِنَّم0ا أَتَّبِع1 م0ا يِوح0ى إِلَيَّ م4ن رَّبِّي ه0ذَا ب0ص0آئ4ر1 م4ن و0إِذَا لَم( ت0أْت4هِم بِآي0ةi قَالُواْ لَو(الَ ﴿
 . )7(﴾رَّبِّكُم( و0ه1دÜى و0ر0ح(م0ةٌ ل.قَو(مٍ ي1ؤ(م4ن1ونَ

نِّي م0ع0كُم مِّن0 و0ي0قُولُونَ لَو(الَ أُنزِلَ ع0لَي(ه4 آي0ةٌ مِّن رَّبِّه4 فَقُلْ إِنَّم0ا الْغ0ي(ب1 ل4لّه4 فَان(ت0ظ4ر1واْ إِ﴿
 . )8(﴾الْم1نت0ظ4رِين0
﴿iو0ل4كُل. قَو(مٍ ه0اد sذ4ين0 كَفَر1واْ لَو(ال أُنزِلَ ع0لَي(ه4 آي0ةٌ مِّن رَّبِّه4 إِنَّم0ا أَنت0 م1نذ4رN9(﴾و0ي0قُولُ ال( . 
﴿ Nذ4ين0 كَفَر1واْ لَو(الَ أُنزِلَ ع0لَي(ه4 آي0ةٌ مِّن رَّبِّه4 قُلْ إِنNم0ن ي0ش0اُء و0ي0ه(د4ي إِلَي(ه4 و0ي0قُولُ ال aاللّه0 ي1ض4ل

 . )10(﴾م0ن( أَن0اب0

                                                            
  .50: الحديد 1-
  .118: النازعات 2-
  .145: النازعات 3-
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ةi و0لَقَد( أَر(س0لْن0ا ر1س1الً مِّن قَب(ل4ك0 و0ج0ع0لْن0ا لَه1م( أَز(و0اجاً و0ذُرِّيَّةً و0م0ا كَانَ ل4ر0س1ولٍ أَن ي0أْت4ي0 بِآي0﴿
sبِإِذْن4 اللّه4 ل4كُل. أَج0لٍ ك4ت0اب N1(﴾إِال( . 

 . )2(﴾ا لَو(لَا ي0أْت4ين0ا بِآي0ةi مِّن رَّبِّه4 أَو0لَم( ت0أْت4هِم ب0يِّن0ةُ م0ا ف4ي الصُّح1ف4 الْأُولَىو0قَالُو﴿
 .)3(﴾ب0لْ قَالُواْ أَض(غ0اثُ أَح(الَمٍ ب0لِ افْت0ر0اه1 ب0لْ ه1و0 ش0اع4رs فَلْي0أْت4ن0ا بِآي0ةi كَم0ا أُر(س4لَ اَألوَّلُونَ﴿
ر1س1الً مِّن قَب(ل4ك0 م4ن(ه1م مَّن قَص0ص(ن0ا ع0لَي(ك0 و0م4ن(ه1م مَّن لNم( ن0قْص1ص( ع0لَي(ك0 و0م0ا و0لَقَد( أَر(س0لْن0ا ﴿

 كَانَ ل4ر0س1ولٍ أَنْ ي0أْت4ي0 بِآي0ةi إِلNا بِإِذْن4 اللNه4 فَإِذَا ج0اء أَم(ر1 اللNه4 قُض4ي0 بِالْح0قِّ و0خ0ِسر0 ه1ن0ال4ك0
  . )4(﴾الْم1ب(ط4لُونَ

  .Xسأل اهللا تعاىل أن يهديك أنت وأباك ويوفقكما لنصرة قائم آل حممد وأخرياً أ
  .واحلمد هللا رب العاملني

  اللجنة العلمية                                                                                     
 )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                     

* * *  
  م ال ؟أف على العقائد اخلاصة بكم وهل لكم فقهيات خاصة ود التعرrأ :289/ السؤال

 مصر  بو فاطمة أ: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآله األئمة  ٬،العاملنياحلمد هللا رب ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ال منيل  واألئمة األطهار  والرسول حممد  عقائدنا هي عقائد األنبياء واملرسلني 

  .ولو بعد حنيالعاقبة للمتقني  عنها وال حنيد وال يستفزنا تقلب الكافرين يف البالد إلمياننا بأنّ
يف اهللا تعاىل٬، وال ظن  يف اهللا٬، وال بغض إالّ هللا٬، وال حب إالّ هللا٬، وال تشريع إالّ فال حكم إالّ

  .وال اجتهاد يف أحكام اهللا تعاىل
صدر السيد أمحد احلسن جزئني من كتاب شرائع أوبالنسبة إىل سؤالك عن الفقه٬، فقد 

٬، إضافة إىل أجوبة االستفتاءات الكثرية جتدها Xاإلسالم وهي أحكام واقعية عن اإلمام املهدي 

                                                            
  .38: النازعات 1-
  .133: النازعات 2-
  .5: النازعات 3-
  .78: النازعات 4-
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جتدها يف إصدارات أنصار  اًمحد احلسن٬، وكذلك اطلع على تفاصيل كثرية جدrأيف كتب السيد 
  .Xاإلمام املهدي 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، ونسألكم الدعاء
  اللجنة العلمية                                                                                     

  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 
  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                      

* * *  
 ؛كثرأف ود التعرrأخوة املصريني وحد األأفت عليكم من خالل لقد تعرr :290/ سؤالال

قع يف مشاكل مع السادة أحبث عنها منذ سنني٬، وكنت أنا أن احلقيقة عندكم وأين اعتقد أل
  .املراجع لذلك التمس منكم الرد

  مصر  بو فاطمة أ: املرسل

وصلى اهللا على حممد وآله األئمة  ٬،العاملنياحلمد هللا رب ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته... األخ أبو فاطمة 
٬، دعوة السيد أمحد احلسن هي امتداد لدعوات األنبياء واملرسلني واألئمة  إنّ ٬،أخي

وهي ترفض كل  ٬،وعترته الطاهرة  رة للرسول حممد ن والسنة املطهrآو�جها الثقالن القر
rس الذي نص الرسول حممد احنراف عن هذا النهج اإلهلي املقد rالتارك  ة مواطن على أنّيف عد

هذه الدعوة املباركة هي ممهدة لقيام اإلمام املهدي  هلما أو ألحدها فهو هالك ال حمالة٬، ومبا أنّ
X ً٬، وتضع النقاط على احلروف٬، وتقف يف وجه فهي ال تعرف املهادنة واملداهنة واملساومة أبدا

الضالل  فاحلق أحق أن يتبع وما بعد احلق إالّ ٬،كل منحرف بغض النظر عن العناوين واملسميات
  .)1(املبني٬، فال تستوحشوا طريق احلق لقلة من يسلكه٬، كما روي عن األئمة 
ة اليت مل حتد الدعوة احلقّومن الطبيعي أن جتد أغلب فقهاء آخر الزمان يقفون يف وجه هذه 

٬، واألئمة األطهار  ذلك ما أخرب به الرسول حممد  ألنّ ؛عن سرية األنبياء واألئمة 
من فقهاء آخر الزمان الغري عاملني٬،  Xشد ما يعاين اإلمام املهدي أ أنّ حيث أخربوا 

                                                            
نهج البالغة بشرح  )أيها الناس ال تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله(: Xقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  -1

  .181ص 2ج: محمد عبده
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 األئمة و اخل٬، وهذا ما حصل مع األنبياء ... على مراكزهم ونفوذهم  وحرصاً خوفاً
  .)1( فكم عانوا من فقهاء زما�م

الصادق فيه مÁكذب والكاذب فيه مÁصدق  قد وصفوا هذا الزمان بأنّ األئمة  نّأواعلم 
دينهم دنانريهم وقبلتهم نسائهم  ٬،الناس مع من غلب مهج رعاع ينعقون مع كل ناعق نّأو

غرباء منبوذين من قبل عامة ن أهل احلق قلة أحيارى سكارى ال هم مسلمني وال هم نصارى٬، و
  .اخل..... الناس 

٬، فلم نترك Xفعليك باالطالع على كتب السيد أمحد احلسن وكتب أنصار اإلمام املهدي 
  .مل نرد عليه وبأوضح برهان٬، فالعلم واملعرفة هي سالح املؤمن يف نصرة العقيدة واحلق إشكاالً
اتنا فأرسلها لنا وحنن باخلدمة إن ن كانت هناك إشكاالت جديدة وغري موجودة يف إصدارإو

  .شاء اهللا تعاىل
  .ل حممد آثبتنا اهللا وإياكم على نصرة حممد و
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  اللجنة العلمية                                                                                        
  )اهللا له يف األرضمكن (أنصار اإلمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       

* * *  
مام حممد ابن احلسن العسكري ميت إلاتقصدون  ماذا ٬،السالم عليكم :291/ السؤال

  ؟ بنه مكانهأو
  العراق  علي : املرسل

وصلى اهللا على حممد وآله األئمة  ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، الرمحن الرحيمبسم اهللا  :الجواب
 .واملهديني وسلم تسليماً

حي  Xاإلمام املهدي  مكانه٬، بل نقصد أنّ ابنهن أميت و Xاإلمام املهدي  ال نقصد أنّ
وقد فصلنا القول يف ذلك يف إصدارات أنصار اإلمام  ٬،وابنه رسول عنه وممهد لقيامه املبارك

  .Xوهي بالعشرات وميكنك مراجعتها على موقع أنصار اإلمام املهدي  Xاملهدي 
  ):محد احلسنأالوصية والوصي (وسأذكر لك بعض الروايات والتعليق عليها من كتاب 

                                                            
  .المتقدمة لتقف على حقيقة األمر، فقد أوردوا روايات آثيرة Xراجع بعض أجوبة أنصار اإلمام المهدي -1
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   يف الليلة اليت كانت فيها وفاته     قال رسول اهللا : ( قال ٬،Xعن أمري املؤمنني 
فأنت  ٬،إثناعشر إماماً ومن بعدهم اثناعشر مهدياًنه سيكون بعدي أ ٬،ياعلي ...: Xلعلي 

    Xأي اإلمام املهدي     فإذا حضرته الوفاة :ن قالأإىل ...  ياعلي أول اإلثين عشر اإلمام
كأمسي وأسم أيب وهو عبد اهللا  :٬، له ثالثة أسامي)املهديني(فليسلّمها إىل ابنه أول املقربني 

  ).ملؤمننيوهو أول ا ٬،الثالث املهدي واالسموأمحد 
  :إىل نقطتني االلتفاتوهنا جيب 

فكما  ٬،Xلإلمام علي   Xمشا[ة أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي  :النقطة األوىل
وأول من استلم الوصية منه وتشرف بتربية  هو الوصي األول للرسول  Xكان اإلمام علي 

والذي يستلم الوصية   Xله كذلك املهدي األول فهو أول وصي لإلمام املهدي الرسول 
له باملباشرة خبالف باقي  Xف بتربية اإلمام املهدي ويتشرr   كما نصت الرواية   منه مباشرة 

وهذا شرف عظيم شرrف اهللا به املهدي األول ملشا[ته أمري  ٬،Xاملهديني من ذرية اإلمام املهدي 
  .Xولكونه أول وصي لإلمام املهدي  Xاملؤمنني 

لقول  Xختص املهدي األول بكونه أول املؤمنني بدعوة اإلمام املهدي إ :النقطة الثانية
  ٬،Xو[ذه الصفة أيضاً شابه أمري املؤمنني  ٬،)وهو أول املؤمنني(عنه يف الوصية  Xالرسول 

ونصره كذلك املهدي األول  هو أول من آمن بالرسول حممد  Xفكما كان أمري املؤمنني 
X rاإلمام املهدي فه اهللا بكونه أول من يصدق شرX  ويؤمن به وينصره.  

بأنه أول من يؤمن باإلمام  يتضح مراد الرسول ) وهو أول املؤمنني(ومبالحظة عبارة 
وهذا يستلزم أن يكون املهدي األول موجوداً قبل قيام اإلمام املهدي  ٬،عند قيامه Xاملهدي 
X  ؛ليصدق عليه أنه أول املؤمنني rن مل يكن موجوداً قبل قيام القائم إه ألنX نه يولد بعد إو

بل يصدق هذا الوصف على أول أنصار اإلمام  ٬،فال يصدق عليه أنه أول املؤمنني Xقيام القائم 
قد سبقوا ولده الوصي  Xبل يكون كل أنصار اإلمام املهدي  ٬،املهدي الثالمثائة والثالثة عشر

إذن البد أن يكون أول أوصياء اإلمام . ذا الوصف منه٬، فهم أوىل [ Xباإلمام املهدي باإلميان
من  االبنمعىن االبن يصدق على  ومن املعلوم أنّ ٬،ومن ذريته Xمولوداًً قبل قيامه  Xاملهدي 

فقد جاء يف عشرات الروايات وصف األئمة من ذرية  ٬،باملباشرة االبنالذرية كما يصدق على 
بل أل�م من ذرية ابنته فاطمة  ٬، أل�م أبناءه باملباشرةال بأ�م أبناء رسول اهللا  Xاإلمام علي 
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بانك ال
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ان0ك0 ت1ب(ت1 إِلَي(ك0 و0أَن0اْ أَوَّلُ فَلَمَّا أَفَاق0 قَالَ س1ب(ح0﴿: وعن إبن عباس يف قول اهللا عز وجل
سبحانك تبت إليك من أن أسألك رؤية وأنا أول املؤمنني بأنك ترى وال : يقول: قال ﴾الْم1ؤ(م4نِني0

  .)1( )تÁرى
عندما وصف [ا أمري ) أول املؤمنني(بالفصل يف معىن هذه العبارة  وقد جاء رسول اهللا 

معىن وصف أمري املؤمنني  نّأ فلكي ال يتأوهلا احلاسدون ألمري املؤمنني بيrن الرسول  ٬،املؤمنني
وليس ٬، أول من سبق إىل اإلميان واإلسالم واإلقرار بنبrوة النيب حممد  :أي ٬،بأنه أول املؤمنني

يف حق وصي اإلمام  معىن آخر كما حاول أعداء السيد أمحد احلسن تأويل قول رسول اهللا 
ه أول املؤمنني فقد حاولوا تأويلها يف غري معىن السبق إىل اإلميان واإلقرار بدعوة اإلمام دي بأنrامله

  !!!! Xاملهدي 
  .)2() وإسالماً إمياناًأنت أول املؤمنني : (Xإنه قال لعلي  ٬،عن الرسول 
أنت أول من آمن يب ( :يقول لعلي مسعت رسول اهللا : قال ٬،)رمحه اهللا(وعن أيب ذر 

  .)3( )وصدق
  ٬،وأول املسلمني إسالماً ٬،أنت أول املؤمنني إمياناً ٬،يا علي: (Xلعلي  وقال الرسول 

  .)4() وأنت مين مبرتلة هارون من موسى
إنك  ٬،يا علي: (Xطالب  أيبلعلي بن   قال رسول اهللا : قال ٬،وعن عبد اهللا بن عباس

وأعظمهم  ٬،أنت أول املؤمنني معي إمياناً: ختاصم فتخصم بسبع خصال ليس أحد مثلهن
  .)5( )... وأعلمهم بآيات اهللا ٬،جهاداً

ه هو السبق بأنr) أول املؤمنني(على معىن  ففي كل هذه الروايات وغريها يؤكد الرسول 
)  سالماًإمياناً وإ(أو ) إمياناً): (أول املؤمنني(يقول بعد  ولذلك دائماً ٬،واإلقراروالتصديق  اإلميانإىل 
 خرية جعل الرسول وخصوصاً يف الرواية األ ٬،)أول من آمن يب وصدق(أو ) مياناًإمعي (أو 

فهل يصح ألحد أن  ٬،فال يغلب Xمن احلجج اليت حياجج [ا أمري املؤمنني ) أول املؤمنني(صفة 

                                                            
  .118ص: ، التوحيد601ص: االمالي للصدوق -1
  .2هامش 511ص 2ج: للمحقق الخوئيمصباح الفقاهة  -2
  .58ص: ذخائر العقبى -3
  .20ص: األربعون حديثًا لمنتجب الدين بن بابويه -4
 .138ص: األرشاد -5
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ال يدل على أنك أول من آمن به ) أول املؤمنني(يقول ألمري املؤمنني إن قول الرسول فيك بأنك 
  !!!بل رمبا يدل على معىن آخر ؟ ٬،وصدقه

كالم رسول  فإذا كان ال يصح ذلك كذلك ال يصح االعتراض على السيد أمحد احلسن بأنّ
ـ  يف حق الوصي األول لإلمام املهدي اهللا  ال يدل على أول من ) أول املؤمنني(ووصفه ب

يف ) أول املؤمنني(املراد من عبارة  وينصره٬، و[ذا يتضح أنّ Xيؤمن ويصدق اإلمام املهدي 
ا من حاول أبتداع وأمr ٬،والنصرة واإلقرارالقرآن والسنrة هي أول السابقني يف اإلميان والتصديق 

يف كتبهم٬،  املسيح الذين أولوا ذكر وصفات الرسول التأويالت الباطلة فهو من أتباع اليهود و
من : (لعلي يوم الغدير أو كأبناء العامة الذين تأولوا كالم الرسول  ٬،عليه بانطباقهاومل يعترفوا 

وإمنا يدل كذلك على  ٬،يدل على اإلمامة واخلالفة وقالوا إنه ال ٬،)1()كنت مواله فهذا علي مواله
الصاحب واحملب واملوايل يف الدين إىل غريها من التأويالت الباطلة املستوحات من وساوس 

  ).أعاذنا اهللا من ذلك(الشيطان 
 Xيف وصف أول وصي لإلمام املهدي   املقصود من كالم الرسول  و[ذا يثبت أنّ
و[ذا  ٬،يف آخر الزمان Xم املهدي أول من يؤمن ويصدق بقيام اإلما :أي ٬،بأنه أول املؤمنني

  .ليصح إطالق هذا الوصف عليه Xالبد أن يكون مولوداًً قبل قيام اإلمام املهدي 
:  وذكر املهدي   يقول  مسعت رسول اهللا : قال ٬،عن حذيفة بن اليمان :الرواية الثانية

  .)2() امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي فهذه أمساءه ثالثتها ٬،إنه يبايع بني الركن واملقام(
ويتضح انطباقه  ٬،أول املهديني من ذريته Xوهذا احلديث ينطبق على وصي اإلمام املهدي 

حيث  Xيف وصف وصي اإلمام املهدي  عند مقارنة هذا احلديث مع وصية رسول اهللا 
الثالث  واالسم ٬،اهللا وأمحد وهو عبد ٬،واسم أيب كامسيأسم  :له ثالثة أسامي ...: (قال

  ). وهو أول املؤمنني ٬،املهدي
: خرىأالثالث املهدي٬، وبعبارة  واالسماهللا  الثاين عبد واالسم ٬،فأمحد وحممد مها اسم واحد

  .)واسم أيب كامسياسم : (شرح وتفصيل لقوله قبل ذلك) وهو عبد اهللا وأمحد: (قوله  نّإ
وليس من باب  والتطابق بني الروايتني حمكم وبيrن ومقصود وخمطط له من قبل الرسول 

  .بل من مبادئ املاديني واملالحدة والزنادقة ٬،اإلسالمالقول بالصدفة ليس من مبادئ  فإنّ ٬،الصدفة

                                                            
  .67ص: ، ذخائر العقبى17ص 7ج :، مجمع الزوائد45ص 1ج: ، سنن ابن ماجه84ص 1ج: مسند أحمد -1
  . 305ص: غيبة الطوسي -2
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لبين العباس راية  نّإ ٬،يا جابر: (Xقال يل حممد بن علي  :قال ٬،عن جابر اجلعفي
يبايع له بني  Xمن ولد احلسني  حىت ترى رجالً    ثالثاً   ولغريهم رايات فإياك مث إياك

  .)1() … ودرع ومغفر رسول اهللا  الركن واملقام معه سالح رسول اهللا 
٬، فلو كان املقصود Xوالرجل احلسيين يف هذه الرواية ال ميكن أن يكون هو اإلمام املهدي 

٬، وهذا الفهم Xتباع أي راية قبل قيام القائم احلجة ابن احلسن إحلرم  Xبه اإلمام املهدي 
اليماين ونصرته٬، فيجب أن يكون الرجل احلسيين الذي يبايع  بإتباعيتناقض مع الروايات اليت تأمر 

له بني الركن واملقام يف الرواية السابقة هو اليماين املوعود وصي اإلمام املهدي أمحد٬، وهو الذي 
  .أمحد وعبد اهللا واملهدي: له ثالثة أسامي

ذي يبايع له بني وهذا الرجل احلسيين املذكور يف الرواية السابقة واملأمور بطاعته فقط وال
rه املأمور بطاعته فقط من الركن واملقام هو نفسه الرجل احلسيين يف الرواية اآلتية اليت تصفه بأن

 :أي٬، معه عهد رسول اهللا  تباعها٬، وتصفه أيضاً بأنّإدون سائر الرايات الشاذة اليت حيرم 
 .وصيته اليت أوصى [ا عندما حضرته الوفاة

آلل حممد وعلي  فإنّ ٬،إياك وشذاذ من آل حممد ...: (قال ٬،عن أيب جعفر يف خرب طويل
فألزم األرض وال تتبع منهم رجالً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسني  ٬،راية ولغريهم رايات

X عهد نيب اهللا صار عند علي بن احلسني  فإنّ ٬،معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحهX  مث
ويفعل اهللا ما يشاء فألزم هؤالء أبداً وإياك ومن ذكرت  ٬،Xصار عند حممد بن علي 

  .)2() ...لك
الذي يبايع بني  هذا يتعارض مع الروايات الكثرية اليت تنص على إنّ إنّ: ورب قائل يقول

  ).الوصي(الركن واملقام هو اإلمام املهدي وليس أول املهديني من ذريته 
إىل تصور معنيني  االلتفاتال يوجد تعارض بني هذه الرواية وسائر الروايات بعد : فأقول

  :شكال عليهإبني الركن واملقام وكالمها يصح وال  Xلبيعة وصي اإلمام املهدي 
بني الركن واملقام يأخذ البيعة أيضاً من أنصاره  Xبعدما تتم البيعة لإلمام املهدي  :أوالً

وصي  Xوهذه سنrة متبعة وأحد أوجه التشابه بني اإلمام علي  ٬،لوصيه املهدي األول من ذريته

                                                            
  .79ص: األصول الستة عشر -1
  

  .96ص 2ج: إلزام الناصب2- 
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 ٬، فكذلك قد أخذ رسول اهللا Xوبني املهدي األول وصي اإلمام املهدي  رسول اهللا 
ثة الدار عندما دعا عشريته وطبخ هلم يف حاد Xالبيعة من املسلمني لوصيه علي بن أيب طالب 

  .وكذلك يف حادثة يوم الغدير املشهورة ٬،يد شاة
ه ال إذا الحظنا حديث بيعة الوصي بأنr يكون أي تعارض بني الروايات وخصوصاً و[ذا ال

بيعة الوصي هي البيعة الوحيدة أو املستقلة بني الركن  وال يقول إنّ Xيلغي بيعة اإلمام املهدي 
  .٬، فتأملواملقام

وصيه يف أخذ البيعة نيابة عنه من األنصار بني الركن  Xيوكل اإلمام املهدي  :ثانياً
أل�ا بأمره وتدبريه وتكون  ؛Xويف هذه احلالة تكون البيعة منتسبة لإلمام املهدي  ٬،واملقام

   .)X )1ألنه هو املباشر يف أخذها لإلمام املهدي  ؛منتسبة للوصي
اللNه1 ﴿ :ىل اهللا تعاىلإفتارة ينسب قبض األرواح  ٬،يف القرآن الكرميوهذا املعىن وارد حىت 

قُلْ ي0ت0و0فNاكُم مَّلَك1 ﴿ :وتارة ينسب قبض األرواح إىل ملك املوت٬، )2(﴾ي0ت0و0فNى الْأَنفُس0 ح4ني0 م0و(ت4ه0ا
ت0و0فNت(ه1م( ﴿ :وتارة ثالثة ينسب قبض األرواح إىل املالئكة ٬،)3(﴾و1ك.لَ بِكُم( الNذ4يالْم0و(ت4 
ألنه هو اآلمر وهو  ؛فنسبة قبض األرواح له تعاىل. وال تعارض يف كالم اهللا تعاىل ٬،)4(﴾الْم0لَائ4كَةُ

                                                            
إّن اهللا تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذآرًا سويًا مبارآًا، يبرئ األآمه واألبرص : (قال ،Xعن أبي عبد اهللا  -1

ويحيي الموتى بإذن اهللا، وجاعله رسوًال إلى بني إسرائيل، فحدث عمران امرأته حّنة بذلك وهي أم مريم، فلما حملت 
رب إني وضعتها أنثى وليس الذآر آاألنثى، أي ال يكون البنت : نفسها غالم، فلما وضعتها قالت آان حملها بها عند

واهللا أعلم بما وضعت، فلما وهب اهللا تعالى لمريم عيسى آان هو الذي بشر به عمران  :رسوًال يقول اهللا عز وجل
  .535ص 1ج: الكافي) ال تنكروا ذلكووعده إياه، فإذا قلنا في الرجل منا شيئًا وآان في ولده أو ولد ولده ف

، فلم يكن فيه وآان في ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك، فإن اهللا تعالى إذا قلنا في رجل قوًال: (قال Xوعن أبي عبد اهللا 
  .535ص 1ج: الكافي) يفعل ما يشاء

آذب الوقاتون، آذب الوقاتون، إن : (لهذا األمر وقت ؟ فقال: قلت له: قال: ، قالXعن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر 
قد أخلفنا : ، قال له قومه، فلما زاده اهللا على الثالثين عشرًالما خرج وافدا إلى ربه واعدهم ثالثين يومًا Xموسى 

صدق اهللا، وإذا حدثناآم بحديث فجاء : فإذا حدثناآم بحديث فجاء على ما حدثناآم به، فقولوا ،موسى، فصنعوا ما صنعوا
  .305ص: الغيبة للنعماني) صدق اهللا، تؤجروا مرتين: على خالف ما حدثناآم به، فقولوا

سوله، وإن آان صدق اهللا ور: ولكن إذا حدثنا آم بشيء فكان آما نقول فقولوا: (..... في حديث قال Xوعن أبي جعفر 
  .99ص 4ج: بحار األنوار....)  صدق اهللا ورسوله تؤجروا مرتين: بخالف ذلك فقولوا
قد يقوم الرجل بعدل أو يجور وينسب إليه ولم يكن قام به، فيكون : (يقول Xسمعت أبا عبد اهللا : قال ،وعن أبي خديجة

  .535ص1ج: الكافي) ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده، فهو هو
إن حدثناك بأمر أنه يجيئ من  ،يا أبا حمزة: ( )عليهما السالم(قال أبو جعفر وأبو عبد اهللا : قال ،حمزة الثمالي عن أبي

هاهنا فجاء من هاهنا فإن اهللا يصنع ما يشاء، وإن حدثناك اليوم بحديث وحدثناك غدا بخالفه فإن اهللا يمحو ما يشاء 
  .119ص 4ج: بحار األنوار) ويثبت

إن آنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه، : (عن هذا األمر، متى يكون ؟ قال Xسألت أبا جعفر : قال ،الحذاء وعن أبي عبيدة
  .94ص: اإلمامة والتبصرة) ثم جاءآم من وجه فال تنكرونه

  .42: الزمر -2
  .11: السجدة -3
  .27: محمد -4
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rوملك املوت واملالئكة جنود عنده ال يسبقونه بالقول وبأمره يعملون فعملهم  ٬،ر وهو املسيطراملدب
يضاً ينسب العمل هلم ملباشر�م هلذه وأ ٬،أل�م موكلون عنه يف قبض األرواح ؛هو عمل اهللا تعاىل

نيابة  Xفيمكن أن تكون البيعة بني الركن واملقام واحدة يباشرها وصي اإلمام املهدي . املهمة
وخصوصاً  ٬،وبيعة لوصيه ألنه هو املباشر هلا ٬،ألنه هو اآلمر [ا ؛Xعنه فهي بيعة لإلمام املهدي 

  .هناك بعض الروايات نصت على ذلك إذا الحظنا إنّ
إستالم  Xيوليه اإلمام املهدي  Xهناك موىل لإلمام املهدي  فالرواية اآلتية تنص على أنّ

  :البيعة من الناس
مث قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من  ...: (أنه قال يف حديث طويل Xعن الباقر 

ما تصنع فواهللا  ٬،ياهذا :فيقول ٬،أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ماخال صاحب هذا األمر
فيقول املوىل الذي ويل ! أم مباذا ؟ فبعهد من رسول اهللا  النعم أ إجفالإنك لتجفل الناس 

ن إأي واهللا  ٬،أسكت يا فالن :فيقول القائم. واهللا لتسكنت أو ألضربن الذي فيه عيناك :البيعة
 :فيقول فيأتيه فيقرأ العهد من رسول اهللا  ٬،هات يل العيبة معي عهد من رسول اهللا 

جعلين اهللا فداك  :مث يقول ٬،فيعطيه رأسه فيقبل بني عينيه ٬،رأسك اقبله أعطينجعلين اهللا فداك 
  .)1() ... جدد لنا البيعة فيجدد هلم البيعة

قد ذكر املوىل الذي : ىل وقته أقولإفبعد غض النظر عن أمر مهم يف هذه الرواية أتركه 
 Xالعهد الذي أخرجه اإلمام املهدي  والظاهر أنّ Xى البيعة نيابة عن اإلمام املهدي يتولّ

  .وصوفة بالعهد يف أكثر من روايةأل�ا هي امل ؛ليلة وفاته للمعترض هو وصية الرسول 
rن غيبة اإلمام املهدي وأيضاً ورد ذكر هذا املوىل يف عدrة روايات منها الرواية اآلتية اليت تبي

X ر املوىل الوحيد الذي يطلع على موضع اإلمام املهدي وأمX.  
صف يل خروج : Xقلت لعلي بن احلسني : قال ٬،عن حذمل بن بشريو :الرواية الثالثة

يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف : (فقال ٬،املهدي وعرفين دالئله وعالماته
مث يكون خروج شعيب  ٬،السلمي بأرض اجلزيرة ويكون مأواه تكريت وقتله مبسجد دمشق

مث خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أيب  ٬،بن صاحل من مسرقند
  .)2() فإذا ظهر السفياين إختفى املهدي مث خيرج بعد ذلك ٬،سفيان

                                                            
  .227ص: بشارة اإلسالم -1
  . 294ص: غيبة الطوسي -2
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فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج : (يف �اية الرواية  Xوقول اإلمام السجاد 
 ؛Xأل�ا ال تنطبق على اإلمام املهدي  ؛يف تفسريه بعض العلماء والباحثنيحار ) بعد ذلك
وهذا  ٬،يكون موجوداً قبل ظهور السفياين Xاإلمام املهدي  هذه الرواية تفيد أنّ وذلك ألنّ

السفياين خيرج قبل قيام اإلمام  خمالف للكثري من الروايات املتكاثرة واملتواترة اليت تنص على أنّ
السفياين عالمة من  إنّ :أي ٬،عشر شهراً وعلى أقل تقدير مثانية أشهر مسةخب Xاملهدي 

فكيف يكون اإلمام املهدي ظاهراً قبل خروج   Xعالمات قيام اإلمام املهدي أي قبل قيامه 
واضطر البعض إىل تأويل هذه الرواية بوجوه ؟ السفياين مث خيتفي عند خروجه مث يظهر بعد ذلك 

  .بعيدة عن الواقع
يف كالمهم ومتويهها على الناس لتكون  إخفائهاهذا من األمور اليت حاول األئمة  نّإواحلق 
ـ  دليالً على إنّ يف هذه الرواية وأشباهها ليس اإلمام احلجة حممد بن احلسن ) املهدي(املقصود ب
Xملهدي ألنه يظهر بعد السفياين ال قبله وإمنا املقصود بذلك املهدي األول من ذرية اإلمام ا ؛
X  وهو الذي يستلم  ٬،يف وصيته ووصفه بأول املؤمنني وأول املهديني الذي ذكره الرسول

  .ه  إنه يبايع بني الركن واملقاموأيضاً قال عن ٬،عند وفاته Xالوصية من اإلمام املهدي 
و[ذا ينكشف اخلفاء وينحل التعارض بني هذه الرواية وباقي الروايات ويكون املقصود منها 

وأول املهديني من ذريته الذي يكون ظاهراً قبل السفياين مث خيتفي  Xهو وصي اإلمام املهدي 
 عند خروج السفياين مث يظهر بعد ذلك ويقاتل السفياين وينتصر عليه وميهد لقيام أبيه اإلمام

 .Xهدي امل
كأين : (قال ٬،Xيف اإلرشاد عن الرضا ) رمحه اهللا(أخرج الشيخ املفيد  :الرواية الرابعة

صاحب  ابنبرايات من مصر مقبالت خضر مصبغات حىت تأيت الشامات فتهدى إىل 
  .)1( )الوصيات

rهذه الرواية تنطبق على وصي  ضح أنّوبعد مالحظة ما ذكرته سابقاً من هذا البحث يت
ألنه هو  ؛وال تنطبق على غريه Xالذي يقوم ممهداً لدولة أبيه اإلمام املهدي  Xاإلمام املهدي 

اليت استقرت عند القائم احلجة ابن  وصايا األنبياء واألئمة  :أي ٬،ابن صاحب الوصيات
ـ  ولذلك وصف يف وصية الرسول  ؛Xاحلسن  وبرواية اإلمام  ٬،)املستحفظ من آل حممد(ب

  .فهو وارثهم واألئمة  أي احلافظ لوصايا األنبياء٬،)احلافظ ملا استودع: (Xالصادق 
                                                            

  .250ص: رشاداإل -1
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بايع ابن ووصي اإلمام أي تÁ ٬،الرايات �دى إىل ابن صاحب الوصيات وذكرت الرواية إنّ
ة روايات نقلت قسماً يف عدr واألئمة  وهذه البيعة أكد عليها الرسول  ٬،Xاملهدي 

ـ منها  إضافة ) فأتوه ولو حبواً على الثلج(و ) املهدي ]اهللا[فبايعوه فإنه خليفة (فيما سبق ك
كما  ٬،اليماين ونصرته والذي هو نفسه ابن صاحب الوصيات باعإتrإىل الروايات اليت أوجبت 

  .)1(سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل٬، انتهى 
  .Xوغري ذلك الكثري الكثري جتده يف هذا الكتاب وغريه من كتب أنصار اإلمام املهدي 

  اللجنة العلمية                                                                                      
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       

* * *  
 لَكُم( أَكْم0لْت1 الْي0و(م0﴿ الرحيم بسم اهللا الرمحن :قال اهللا سبحانه وتعاىل :292/ السؤال

  .صدق اهللا العظيم )2(﴾د4يناً اِإلس(الَم0 لَكُم1 و0ر0ض4يت1 نِع(م0ت4ي ع0لَي(كُم( و0أَت(م0م(ت1 د4ين0كُم(
ومن يقول عكس ذلك  ٬،ليكمله حدأىل إديننا كامل وليس حباجه  نّإعلى  ةيتدل هذه اآل

وديننا ال  ٬،كاذيب وضعت لتمزيق دينناأ حاديث الغديرأو ٬،نزل على حممدأُن وما آيشكك بالقر
بسم اهللا الرمحن  :وقد قال اهللا تعاىل ٬،وحدهوطاعتنا هللا  بل هو دين اهللا ٬،شخاصيعتمد على األ

  .صدق اهللا العظيم ﴾...الرُّس1لُ قَب(ل4ه4 م4ن خ0لَت( قَد( ر0س1ولٌ إِالN م1ح0مَّدs و0م0ا﴿ الرحيم
ليه إبل لكي ال تصل درجة حبنا  ٬،املصطفى صلوات اهللا عليه وليس هنا معىن التقليل من

هم  �مأبيدهم مفاتيح الكون وك هل البيت أ نّإتصور أمسع خطبكم أ عندما. مبكانة الرب
ن آوتفسري القر ٬،يذكرون عظم ال يذكر بقدر ماوحىت رسولنا األ ٬،الدنيا وليس اهللا االلذين خلقو

هل البيت وليس أالرسول واختصاره على من واىل  اهل البيت وتكفري كل اللذين عاصروألصاحل 
rه1 ر0ض4ي0 َقَد(﴿ م اهللا الرمحن الرحيمبس :فيهم وهم من قال اهللا سبحانه ٬،همن عبد ربNع0نِ الل 

 فَت(حاً و0أَثَاب0ه1م( ع0لَي(هِم( السَّك4ين0ةَ فَأَنز0لَ قُلُوبِهِم( ف4ي م0ا فَع0ل4م0 الشَّج0ر0ة4 ت0ح(ت0 ي1ب0ايِع1ون0ك0 إِذْ الْم1ؤ(م4نِني0
  .اهللا العظيم صدق ﴾قَرِيباً

                                                            
  .مقتبس من آتاب الوصية والوصي -1
  .3: المائدة -2
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اهللا رضى  نّأل ؛نسخت قد ةيهذه اآل نّأ مسعأو كما أعرف ستفسروها تفسري خيدمكم أنا أ
  .مث غضب عليهم ةعنهم عند فتح مك

 ؟ حد خريأهم كفار وال فيهم أ السنةهل أيت املهدي املنتظر على أي له ملاذا الأسأالذي 
مواالة  ىلإيت على من يدعون الناس أنه فقط يأم أ..... ول ما دعا كفار مكة أكرم األ فالرسول

  ؟باهللا  ميانمن [م وليس اإلآميان من ئمة واختصار اإلاأل
�م هم فقط أوك فقط الشيعةحىت للكفار وليس على  ةلو كنت وصي كما تدعي فالدعو

كاذيب سب باخللفاء أل حد ومتسامح وليس كشيعتكم نازلنيأمث الويل ال يسب  ٬،خلق اهللا
قتلت ابن  ةمأولعن  ٬،وليس اهللا سبحانه ل البيتآديننا لعبادة  نّأوك ٬،اخترعوها لتمزيق ديننا
ه وزوج ابنته كما يفعل خطباء قناة الزهراء نازلني سب عمr اليت قتلت ابن ةمرسوهلا وعدم لعن األ

والقتل  )ي اهللا عنهرض(مة حممد تلطم على احلسني أتبقى  ىل مىتإمث ٬، بالعرب ومتجيد الفرس
طيلهم وقتلوه وتركوه ه ببسايعل اومنهم تابعكم الذين داسو ٬،الطف يف ما حدث جرام فاقواإل
الناس  ج منكون به على السذّحمنه قضيه تض ا لتجعلوسنيوال زلنا نتباكى للح...  دماً يرتف
وعمار بن  ٬،دأحه يكل كبده ومل يلطم علأُتل وعم النيب قُ ةفحمز ٬،غريه شهيداً ]يكن[ ن ملأوك

 الشهادة نّأل؛حد وغريهمأعليه  ومل يلطم باإلسالم شهيدةول أمه أت انياسر بشره اهللا بوالديه وك
 .مة حممدأل اإلساءةنسان وليس جتاره القصد منها إ لآعظم ما متناه أ

 السويد  سرى : املرسل

وصلى اهللا على حممد وآله األئمة  ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
 .ًواملهديني وسلم تسليما

بل غري مقتصرة على عموم  ٬،مقتصرة على الشيعةمحد احلسن غري أدعوة السيد  إنّ :أوالً
محد احلسن وأنصاره أومن راجع إصدارات وبيانات السيد  ٬،فهي لكل أهل األرض ٬،املسلمني

rن له ذلكيتبي. 
قبل موته أن يستخلف على األمة من يقوم مقامه لكي ال يترك  البد للنيب حممد  :ثانياً

علم أف والتناحر إىل واد سحيق٬، والبد أن يكون اخلليفة األمة مهالً بال راع تتقاذفها أمواج اخلال
الناس ومنصوصاً على طاعته٬، وال تنطبق هذه الصفات على غري أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

X .  
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rنه مل يكن أأضف إىل ذلك  ٬،ومل يأمر بطاعته فهو مل يستخلفه الرسول  ؛ا أبو بكروأم
  .أبا بكر يسأل الناس عندما يعييه اجلواب نّنتم أنفسكم تروون كيف أأعلم األمة وأ

 ٬،وقد رويتموها يف مصادركم ٬،)1( )لوال علي هللك عمر(وأما عمر فيكفيك كلمته املشهورة 
  .فالقرآن ينص والسنة تنص والعقل يقر بأن تنصيب غري األعلم لقيادة األمة جمانب للحكمة

  .مات ومل يستخلف على األمة الرسول  إنّ: وإن قلت
٬، فلماذا خالفها أبو بكر وأوصى باخلالفة إىل عمر بن   على فرضكم   فهذه سنة : فأقول
  !!اخلطاب ؟؟

حبيث يوصي باخلالفة من بعده  حرص على األمة من رسول اهللا أفهل كان أبو بكر 
  !!األمة بال راعٍ هلا ؟؟ ويترك رسول اهللا 

ة رسول اهللا احلق وبعد ذلك يوالوا فعلى اجلميع أن تبحث بالدليل العلمي الرصني عن خليف
  .من وااله ويعادوا من عاداه أياً كان

rلة صحابة الرسول أا مسوأم rس من ثبت على وصايا الرسول حممد فنحن حنترم ونقد 
على  من خالف الكتاب والعترة٬، وقد نص الرسول حممد  بالكتاب والعترة وال نذم إالّ
  :احنراف بعض الصحابة من بعده

: )157ص 8ج( :٬، وكذلك مسلم يف صحيحه)191ص 5ج( :البخاري يف صحيحهذكر 
نكم حمشورون إىل اهللا حفاة إ ٬،يا أيها الناس: (فقال قال خطب رسول اهللا  ٬،عن ابن عباس

مث  ٬،اآلية إىل آخر ﴾فَاع4ل4ني0 كُنَّا إِنَّا ع0لَي(ن0ا و0ع(داً نُّع4يد1ه1 خ0لْقٍ أَوَّلَ ب0د0أْن0ا َم0ا﴿ :مث قال ٬،عراة غرالً
أال وانه جياء برجال من أميت فيؤخذ Æم  ٬،أول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم نّإأال و :قال

فأقول كما قال  ٬،ما أحدثوا بعدك يفيقال انك ال تدر ٬،ذات الشمال فأقول يا رب أصحايب
 ٬،ما دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم العبد الصاحل وكنت عليهم شهيداً

 ).هؤالء مل يزالوا مرتدين على أعقاÆم منذ فارقتهم نّإفيقال 
عن عبد  ٬،مسعت أبا وائل :قال ٬،عن املغرية: )206ص 7ج( :وذكر البخاري يف صحيحه

 ٬،نا فرطكم على احلوض ولريفعن رجال منكم مث ليختلجن دوينأ: (قال ٬،عن النيب  ٬،اهللا
 ).أحدثوا بعدكنك ال تدري ما إفيقال  ٬،فأقول يا رب أصحايب

                                                            
  .، حيث أورد العديد من الروايات مع مصادرها79ص 3ج :راجع الغدير -1
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: )70ص 7ج( :٬، وكذلك مسلم يف صحيحه)207ص 7ج( :وذكر البخاري يف صحيحه
لريدن على ناس من أصحايب احلوض حىت إذا عرفتهم اختلجوا : (قال ٬،عن النيب  ٬،عن أنس

 ).فيقول ال تدري ما أحدثوا بعدك ٬،فأقول أصحايب ٬،دوين
ترد : (قال رسول اهللا  :قال ٬،عن أيب هريرة: )150ص 1ج( :وذكر مسلم يف صحيحه

يا نيب اهللا  :قالوا .نا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبلهأعلى أميت احلوض و
 ٬،غريكم تردون علي غرا حمجلني من آثار الوضوء ألحدلكم سيما ليست  ٬،نعم :قال؟ أتعرفنا 

فيجيبين ملك فيقول  ٬،فأقول يا رب هؤالء من أصحايب ٬،طائفة منكم فال يصلون وليصدن عين
  ).ما أحدثوا بعدك يوهل تدر

ة بعد نه مل حتدث ردrأوبعد ذلك ال ميكن ألحد أن يدعي ويقول بعدالة كل الصحابة و
  .ارتد فيها كثري من الصحابة رسول اهللا 

بدليل  د وفاة الرسول حممد االرتداد حصل مبجرr األحاديث تنص على أنّ وال خيفى أنّ
ة وال توجد ردr ٬،)مل يزالوا مرتدين على أعقاÆم منذ فارقتهم ..: (ما جاء يف األحاديث السابقة
rة عن خالفة علي بن أيب طالب بعد الرسول مباشرة غري الردX  وخمالفة قول الرسول حممد 

 .واحلمد هللا أوالً وآخراً .يف النص عليه يف عشرات املواطن
  اللجنة العلمية                                                                                    

  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 
  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       

* * *  
خي وحق حممد قلوبنا النت لكالم السيد٬، أيا  ... بسم اهللا الواحد القهار :293/ سؤالال

م أقامة واجبة بالصالة هل التكبري واإل .ن قلوبنا بعدئكثر حىت تطمأكد أولكن حنن نريد الت
  مستحبة ؟

  العراق  حيدر : املرسل

فتتبعه والباطل  حقاًله لرييك احلق أساتوكل على اهللا بكل قلبك و ٬،خي الكرميأ :الجواب
  .ن يطمئن قلبك ويشرحه للحق والنورأل اهللا أونس .سواء السبيل إىلفتجتنبه فهو اهلادي  باطالً
عن السيد اليماين  اإلسالمليك جوابه وهو مقتطع من كتاب شرائع إا بالنسبة لسؤالك فمrأ

  :قامةذان واإلمن كتاب الصالة فيما خيص األ
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  :أربعة أشياء: والنظر يف :يف األذان واإلقامة(
ومها واجبان يف الصلوات اخلمس املفروضة٬، أداء وقضاء٬،  ٬،فيما يؤذن له ويقام :األول

ويتأكدان فيما جيهر فيه وأشدمها . لكن يشترط أن تسر به املرأة. للمنفرد واجلامع٬، للرجل واملرأة
عدا اخلمس٬، بل يقول  وال يؤذن لشيء من النوافل وال لشيء من الفرائض. يف الغداة واملغرب

ولو أذن لألوىل من . وقاضي الصلوات اخلمس  يؤذن لكل واحدة ويقيم. الصالة ثالثاً: املؤذن
ويصلي يوم اجلمعة الظهر بأذان وإقامة . ورده مث أقام للبواقي كفى٬، وكان دونه يف الفضل

خرون مل يؤذنوا ومل ولو صلى اإلمام مجاعة وجاء آ. وكذا يف الظهر والعصر بعرفة. والعصر بإقامة
rقيقيموا على كراهية٬، وما دام األوىل مل تتفر .rوإذا  ٬،ن اآلخرون وأقامواقت صفوفهم أذّفإن تفر

  .أذن املنفرد مث أراد اجلماعة يستحب له أعادة اآلذان واإلقامة
العقل٬، واإلسالم٬، واإلميان٬، والذكورة٬، وال يشترط البلوغ بل : يف املؤذن ويعترب فيه :الثاين

 قائماً ٬،متطهراً ٬،باألوقات بصرياً ٬،مبصراً ٬،صLيِّتاً ٬،أن يكون عدالً: ويستحب. يكفي كونه مميزاً
مضى يف     ساهياً  ٬، ومل يؤذن ولو صلى منفرداً. ولو أذنت املرأة للنساء جاز. على مرتفع

  .إذا مل يوجد من يتطوع به ويعطى املؤذن األجرة من بيت املال. صالته
بعد دخول الوقت٬، وجيوز تقدميه على الصبح لكن  وال يؤذن إالّ: يف كيفية األذان :الثالث

  .جيب إعادته بعد طلوعه
٬، مث بالرسالة )اهللا له إالّإشهد أن ال أ(التكبري أربع٬، والشهادة بالتوحيد : وفصول األذان هي

٬، مث باهلداية )واألئمة من ولده حجج اهللا علياً شهد أنّأ(٬، مث بالوالية )حممداً رسول اهللا شهد أنّأ(
حي على الصالة٬، مث حي على : ٬، مث يقول)املهدي واملهديني من ولده حجج اهللا شهد أنّأ(

واإلقامة فصوهلا . كل فصل مرتان. مث حي على خري العمل٬، والتكبري بعده٬، مث التهليل ٬،الفالح
  .من التهليل يف آخرها مرة واحدةمثىن مثىن٬، ويزاد فيها قد قامت الصالة مرتني٬، ويسقط 

  .والترتيب شرط يف صحة اآلذان واإلقامة
أن يكون مستقبل القبلة٬، وأن يقف على أواخر الفصول٬، : ويستحب فيهما سبعة أشياء

ويتأىن يف اآلذان٬، وحيدر يف اإلقامة٬، وأن ال يتكلم يف خالهلما٬، وأن يفصل بينهما بركعتني أو 
األوىل أن يفصل بينهما خبطوة أو سكتة٬، وأن يرفع الصوت  ب٬، فإنّيف املغر جلسة أو سجدة إالّ
. شعارأن يريد اإل ويكره الترجيع يف اآلذان إالّ. ٬، وكل ذلك يتأكد يف اإلقامةبه إذا كان ذكراً
  .الصالة خري من النوم: وكذا حيرم قول
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  : الرابع يف أحكام اآلذان وفيه مسائل
من نام يف خالل اآلذان أو اإلقامة مث استيقظ٬، استحب له استئنافه وجيوز له البناء٬،  :األوىل

  .وكذا إن أغمي عليه
إذا أذن مث ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غريه٬، ولو ارتد يف أثناء اآلذان مث رجع٬،  :الثانية
  . أستأنف

  . يستحب ملن مسع اآلذان أن حيكيه مع نفسه :الثالثة
ما يتعلق بتدبري  ال املؤذن قد قامت الصالة٬، كره الكالم كراهية مغلظة إالّإذا ق :الرابعة
  .املصلني

  .٬، لكن يلزم مست القبلة يف أذانهومشاالً يكره للمؤذن أن يلتفت مييناً :اخلامسة
  . ومع التساوي يستخار اهللا بالقرآن. إذا تشاح الناس يف اآلذان قدم األعلم فاألتقى :السادسة
أن يؤذنوا  ٬، واألفضل إن كان الوقت متسعاًكانوا مجاعة جاز أن يؤذنوا مجيعاً إذا :السابعة

  . بعد واحد واحداً
إذا مسع اإلمام أذان مؤذن٬، جاز أن جيتزئ به يف اجلماعة٬، وإن كان ذلك املؤذن  :الثامنة

  . منفرداً
وكذا يف اإلقامة  ٬،ر وبىن يف األذانذان أو اإلقامة تطهrمن أحدث يف أثناء األ :التاسعة

rرواألفضل أن يعيد اإلقامة بعد أن يتطه .  
  .أن يتكلم ر وأعادها٬، وال يعيد اإلقامة٬، إالّمن أحدث يف الصالة تطهr :العاشرة

فإن خشي فوات الصالة . من صلى خلف إمام ال يقتدى به٬، أذن لنفسه وأقام :احلادية عشرة
وإن أخل بشيء من فصول اآلذان٬، استحب . ةقد قامت الصال: اقتصر على تكبريتني٬، وعلى قوله

  . للمأموم أن يتلفظ به
  اللجنة العلمية                                                                                    

 )مكن اهللا له يف األرض(مام املهدي نصار اإلأ

* * *  
 )لعد( ٬،احلسن عايش حممد ابنمام اإل )ههس(مام٬، يعين سيدي ابن اإل :294/ السؤال

مام حي٬، كيف املهدين واإل ولأ ابنهىل إالوفاة فليسلمها  حضرتهذا إكيف مكتوب الوصية ف
  مامة وهو حي ؟يسلمها اإل
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  عراق  حيدر : املرسل

 اإلمام نّأو Xمام املهدي مامة من اإلنه استلم اإلإعِ السيد اليماين مل يدr نّإ :الجواب
هدى أوإنه صاحب  ٬،ه اليماين املوعود بالتمهيد لإلمام املهديوإمنا قال إنr ٬،قد توىف Xاملهدي 

ىل إوهو يدعو  ٬،Xاملهدي  اإلمامىل إنه يدعو أل ؛هل النارأالرايات ومن التوى عليه فهو من 
  .ىل طريق مستقيمإاحلق و
ه اهللا بعد أن ميكن Xاملهدي  اإلمامفذلك بعد وفاة  ٬،مامةنه يستلم اإلأا ما فهمته من مrأ

ن محد احلسن اآلأالسيد  إنّ :يأ ٬،وصياءه واحلجة من بعدهأول وصي من أرض فهو وحيكم األ
فمن ال يقبل الرسول ال يقبل املرسÛل ومن التوى  ٬،ورسوله للناس Xاملهدي  لإلمامهو ممهد 

 .على الرسول التوى على املرسÛل
  اللجنة العلمية                                                                                  

 )مكن اهللا له يف األرض(مام املهدي نصار اإلأ

* * *  
ملاذا دعومت احلسني  ٬،أيها الشيعيون الذين تدعون أنكم حتبون آل البيت :295/ السؤال

  .عند كربالء ؟؟ أرجوا االٍٍ̄جابة اآلن وتركتوه وحيداً
  اجلزائر  حممد : املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

ل حممد ويلتزم أمرهم ونصر�م ال حييد عن ذلك وال يبدل٬، آو الشيعي هو من يوايل حممداً
ىل إفال٬، و ظهر التشيع فهو شيعي٬، بل التشيع البد أن يترجم عقيدة وعمال٬ً، وإالّأوليس كل من 

ليس كل من قال بواليتنا (: نه قالأ ٬X، فعن اإلمام الكاظم هذا املعىن أشار األئمة 
  .)1( )مؤمنا٬ً، ولكن جعلوا أنساً للمؤمنني

ليس شيعة وإن زعم بعضهم ذلك٬، وهذا جار يف  Xفالذين خذلوا وقتلوا اإلمام احلسني 
ون إىل نيب اهللا موسى بصلة وإن هم ال ميتX rكل األديان وامللل٬، فالذين حاربوا نيب اهللا عيسى 

  .وأتباعهادعوا أ�م على دينه 

                                                            
  .244ص 2ج :الكافي -1



  

  Xاصدارات ا�صار االمام املهدي  .............................................. 196

 

ه هو اآلمر بذلك٬، فهل يزيد ألن ؛)نه اهللالع(هو يزيد بن معاوية  Xالذي قتل احلسني  مث إنّ
  !شيعي أم من أعداء آل حممد هو وأبيه وجده ؟) نه اهللالع(بن معاوية 

كيف ميكن أن  ه٬، وإالّفابرأ من يزيد وأبيه وجدX rن كنت تستنكر قتل اإلمام احلسني إف
د آل وكذلك عليك أن تتربأ من كل من حارب وقتل وشرr! حتب القاتل واملقتول بقلب واحد ؟

ا مع أعدائهم واجلمع وإمr ا أن يكون احلق مع آل حممد من بين أمية وبين العباس٬، فإمrحممد 
  مستحيل٬، فماذا تقول ؟

  اللجنة العلمية                                                                                     
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                      

* * *  
نا شخص يبحث عن أبل  ٬،وال سنياً أنا لست ال شيعياً ٬،ماميا فضيلة اإل :296/ السؤال
  .أرجو أن جتاوبين حاالً. ساعدتين مع برهان احلق٬، فهالّ

  اجلزائر  عبد النور 

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

٬، وهذه وأهل بيته  الربهان الذي ال يشوبه شك هو كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله 
قرأ قانون معرفة إوباخلصوص  ٬،ن لكي تعرف احلقمحد احلسن أمامك فاقرأها بتمعrأكتب السيد 

  .القسم الثاين 3احلجة يف كتاب اإلضاءات ج
  .وفقك اهللا ملعرفة احلق ونصرته

  اللجنة العلمية                                                                                     
  )مكن اُهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                      

* * *  
له الطيبني الطاهرين آبسم اهللا والصالة والسالم على خري خلق اهللا و :297/ السؤال

  . اهلادين املهدين وبعد
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كيف يطلب الرجل وهو صاحب هذا  كثرياً واستغربت  Xمحدأ قرأت كالم السيد
 يضاًأالعراق  هل ستتكرر كربالء العصر احلديث ويف! عنه الناس ىالنسب الشريف النصرة ويتخلّ

  !؟ على قلب البتول الطاهرة سيدة نساء العاملني داًالناس احلزن جمدr وهل سيدخل ؟

 ها له يفردrأن أريد أ رقبيت ه لألمام احلسني نصرة يفنrأ الّإبعيد عنك  نينإ رغم سيدي٬،يا 
  ؟فعله لك أ يك استطاعيت يفبناءه فما هو أحد أ

 يحنتم يك يمام املهدحصن من اإلأقوى وأمنى وأو زكىأطهر وأهل هناك  :وأقول
  .األبرار وأتباعه أبنائهبائه األخيار األطهار وعلى آسالم عليه وعلى  .ونتحصن عنده وبه

  .له األطهار األئمة املهدينآعلى حممد ووالسالم عليكم و رمحة اهللا٬، وصلى اهللا 
  مصر  بو الزهراء أ: املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ٬،أخي الكرمي
فقد أعاد فقهاء آخر الزمان وأتباعهم سرية من سبقهم يف قتل احلق وأهله وبأبشع  ٬،نعم

الصور٬، وقد استحمروا الناس بأساليب شيطانية ملتوية٬، حرصاً منهم على حطام الدنيا الزائل 
محد احلسن رغم كل األدلة والرباهني اليت أيده أالرخيص٬، فقد حاربوا وناصبوا واستهزؤوا بالسيد 

محد أىل [ا٬، فلم يصدر منهم غري القتل والتشريد والدعاية السوداء اليت اعتمدوها مع السيد اهللا تعا
٬، بل واستعانوا بأمريكا احلسن مستغلني نفوذهم واألموال الشرعية اليت هي آلل حممد 

  .محد احلسن٬، فتعساً هلمأوطاغو�ا حملاربة السيد 
ونشر دعوته وفضح أعداءه وكل حسب محد احلسن أوعلى اجلميع نصرة داعي احلق السيد 

  .ما أمكنه٬، واهللا تعاىل هو العليم اخلبري
  .له األئمة واملهديني وسلم تسليماًآوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني

  اللجنة العلمية                                                                                        
  )مكن اُهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                         

* * *  
  اهللا وبركاته ةعليكم ورمح السالم :298/ السؤال
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املهدي خياطبين ويقول  ماممسعت صوت يف عامل الرؤيا من اإل: هذه الرؤيا رون يلحب تفسrأ
  .ليكإيت أن يلديه وقت اآل الوصي مشغول يف حماربة املشركني والكفار وليس نّإ :يل

  hilal alsuaifi : املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

فعالً مشغول بقتال الكفار  Xفالسيد أمحد احلسن وصي اإلمام املهدي  ٬،نعم أخي
واملشركني وفضحهم وكشف أقنعتهم٬، فالبد أن نكون عوناً له على ذلك ال أن نكون ثقالً 

  .وعالة عليه٬، رزقنا اهللا وإياكم التوفيق لنصرته وقضاء حوائجه
  اللجنة العلمية                                                                                     

  )مكن اُهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 
  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       

* * *  
وأرجو  ٬،سأله الدعاء يلأ٬، وXاملوعود والركن الشديد  اليماينبايع أُ :299/ السؤال

rولكتاب اجلواب املنري اجلزء األ بإرسالم التكر.  
 مصر  عمرو : املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
 .واملهديني وسلم تسليماً

وفقكم اهللا أخي الكرمي لكل خري وثبتك وثبتنا على نصرة موالنا مياين آل حممد حىت نلقاه٬، 
  .ونسألك الدعاء ٬،نه مسيع جميبإورزقنا اهللا التشرف خبدمته وقضاء حوائجه ونشر دعوته 

لك٬، وإن كان موجوداً على  1وأرجو من اإلخوة املشرفني إرسال كتاب اجلواب املنري ج
  .املوقع

  اللجنة العلمية                                                                                    
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                     

* * *  
  :300/ السؤال
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Hello! I´m a 21 year old girl from Sweden, but I´m originaly from 
Lebanon. I have heard about Imam Ahmad Al Hassan, and I want to 
know more about him and follow him through the wars that will 
happen in the future with Imam El Mehdi ( Alej al salam) I am a true 
Shia muslim and I want to know everything about Imam Ahmad and 
what he believes in!  
As you probably know, I am, of course, very afraid of getting in hell, 
and I want to know what I should do to decrease the chance of that. I 
do everything, I pray, I fast in Ramadan, I pay money for the poor, I 
can´t read arabic very well, but I try to read the Qúran. 
If there is any way to please Allah more, please tell me. 
Imam Ahmad Al Hassan and Imam El Mehdi ( Alej al salam) I will 
follow you through everything that will happen. 
Allah, please bring peace on our ancestors Imam al Ali, Imam al 
Hussein, Abo Fadl al Abbas and our prophet Muhammad. 
Please bring peace over us. 
Thank you! Please answer as fast as you can in English please! 

    zenah khoder :املرسل

  :الترجمة
محد أمام مسعت عن اإل. صويل من لبنانأسنة من السويد ولكن  21نا فتاة عمري أ ٬،مرحباً
مام املهدي احلرب اليت ستحدث باملستقبل مع اإل أثناءكثر عنه حىت اتبعه أعرف أن أريد أاحلسن و

  .محد وعما يعتقد بهأمام عن اإل يءعرف كل شأن أريد أو نا مسلمة وشيعية حقاًأ. )عج(
ن أ عرف ما املفروض عليrأن أريد أمن الوقوع جبهنم و اًخشى جدrأنتم تعرفون بأين أكما 

عطي مال للفقراء أمن صالة وصيام رمضان و يءقوم بكل شأنا أ. فعله لتقليل حصول هذاأ
  .عرف اللغة العربية جيداًأين ال أن رغم آن أقرأ القرأحاول أو

  .خربوينأرجوكم أكثر فأكسب رضا اهللا أل يءي شإذا كان هناك إ
  .سيحصل يءتبعكم بكل شأس )عج(مام املهدي محد احلسن واإلأمام ىل اإلإ
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يب الفضل وكذلك نبينا أمام احلسني ومام علي واإلئمتنا اإلأرجوك صل وسلم على أ اهلي
  .حممد 

  .رجوك سلّمنا مجيعاًأ اهلي
  .جابة بسرعة وباالنكليزيةلكم والرجاء اإل شكراً

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، الرمحن الرحيمبسم اهللا  :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ووالية أوصياءه  بوالية حممد  اجلنة ورضا اهللا تعاىل ال ينال إالّ علمي أنّإ ٬،أخيت احملترمة

ص عليهم بوصيته يف ليلة وفاته٬، وإن املنكر لواحد منهم الذين ن) األئمة واملهديني(إىل يوم القيامة 
 السيد أمحد احلسن هو الوصي الثالث عشر من أوصياء الرسول حممد  منكر هلم مجيعا٬ً، وإنّ

 بامسهبوصيته  ٬، وقد نص عليه الرسول حممد Xوأول املهديني واألوصياء بعد اإلمام املهدي 
وأول  Xأي أول املؤمنني باإلمام املهدي . وهو أول املؤمنني... محد أ... نه أوصفته٬، وقال 

 Xقبل قيام اإلمام املهدي  موجوداً   محد أ  ناصر له وهذا يعين البد أن يكون هذا الوصي 
  .ليصدق عليه بأنه أول املؤمنني به

اهم وحتدr محد احلسن قد احتج على فقهاء آخر الزمان بوصية الرسول أوإن السيد 
وكذلك أيده اهللا تعاىل مبئات أو آالف املنامات الصادقة اليت رآها  ٬،لقرآن الكرمي واملباهلةبا

محد احلسن وصي أالسيد  وكلها تنص وتشري إىل أنّ ل بيته آو املؤمنون بالرسول حممد 
وحديثاً فهم أعداء  واليماين املوعود٬، ولكن الناس هي الناس قدمياً Xورسول اإلمام املهدي 

ل واألنبياء وال يعرفون غري املادة٬، وأعادوا سنة من سبقهم يف حماربة ومعادة األنبياء والرسل الرس
  !!! واألئمة 

محد احلسن وأن يسعى أفعلى من يريد رضا اهللا تعاىل وجتنب سخطه وعذابه أن يؤمن بالسيد 
  .عاًوأن حيارب أعداءه ويفضح باطلهم أمام الناس مجي ٬،إىل نشر دعوته يف كل العامل

خوة األنصار املشرفني على املوقع أن يرسلوا لك بعض الكتب والبيانات وأرجو من اإل
  .Xمحد احلسن أاملترمجة إىل اللغة االنكليزية لتحيطي أكثر بدعوة السيد 

  .ل حممد ومعاداة أعدائهم وأن خيتم لنا على ذلكآللتوفيق لنصرة حممد و وفقنا اهللا مجيعاً
  اللجنة العلمية                                                                                 
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  )مكن اُهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 
  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                    

* * *  
البلد يوم ظهرت احلركة  كن يفأاحلض مل  وءين باحث عن حقيقة ولسإ :301 /السؤال

مجيع املنشورات اليت صدرت عن مكتب  يل ان ترسلوأرجو أ .املهدوية يف الناصرية والبصرة
  .السيد اليماين

  العراق  علي الشويلي : املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :الجواب
 .واملهديني وسلم تسليماً

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
له الطاهرين أن يوفقك ويهديك لنصرة مياين آل حممد٬، وبالنسبة آأسأل اهللا تعاىل حبق حممد و

وميكنك سحبها من  Xللكتب واملنشورات فكلها موجودة على موقع أنصار اإلمام املهدي 
على املوقع أن يرسلوها لك  خوة املشرفنيوإن صعب عليك ذلك فأرجو من اإل) االنترنت(

  .واحلمد هللا أوالً وأخراً .جاهزة
  اللجنة العلمية                                                                                      

  )مكن اُهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 
  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                     

* * *  
  

يكم باجلماعات اليت ظهرت أما هو ر ... السالم عليكم ورمحته وبركاته :302/ السؤال
القضية  صحابأومجاعة  ٬،هليومجاعة احلب اإل ٬،)الداعي(هذه الفترة مثل مجاعة املرسومي  يف

 ٬،يؤيدون هذه االجتاهات صدقاء يلأهناك  نّأل ؛مام املهديمقتدى الصدر هو اإل نّأالذين يدعون 
  .وفقكم اهللا محد اليماين بذلك ؟أي مساحة السيد أفما هو ر

  baghdad : املرسل

له األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، الرمحن الرحيمبسم اهللا  :الجواب
  .واملهديني وسلم تسليماً

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته



  Xدي 
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* * *  
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 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                   

* * *  
هللا أوالً وآخرا٬ً، والصالة والسالم على خري خلق اهللا حممد وآل حممد األئمة  واحلمد

  واملهديني وسلم تسليماً
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