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  .احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ة اإلمام أمحد احلسن لعل من النافع لكل من يطّلع على هذه اIموعة اجلديدة من أجوب
X  أن يلتفت إىل السؤال والغاية املرجوة منه٬، إذ ينبغي أن يكون السؤال بدافع رفع جهل

واحلصول على معرفة يستطيع املرء ترمجتها إىل عمل يقربه من اهللا سبحانه٬، ويبعده عن سبيل 
  .٬، بل ويكون له حصناً يؤمنه من وساوسه)لعنه اهللا(الشيطان 

الزمان اعتادوا على أن يسألوا طلباً للمعلومة٬، وجعلوا أنفسهم تنتظم  ذاك أنّ أهل هذا
على وفق منظومة معرفية وضعية قائمة على تقسيم املعرفة إىل نظرية وعملية٬، وكأنّ هذا 
التقسيم املفتعل يوحي بأنّ النظري له خانة معرفية ختتلف عن خانة املعرفة العملية٬، ومن مث 

صار النظري يتعلق بالقضايا الفكرية واإلنسانية من لغة وأدب ازدادت شقة التوهم عندما 
ومنطق وغريها من العلوم اليت يصنفها الناس بالنظرية٬، وصار العملي يتعلق يف معاجلة املواد 

  .واخلامات والصناعات وما جيري جمراها

مة لعلم ال شك يف أنّ هذا التصنيف املفتعل يف ساحة الواقع ال قيمة له وال اعتبار٬، فال قي
أو معرفة لفظية ال يتعدى أثرها إىل الواقع البشري سواء األخروي أو الدنيوي٬، فاللفظ إذا مل 
تكن له مثرة عملية يف واقع الناس فال نفع فيه٬، فالناس دوماً تواجه بعضها البعض يف كل 

  !!ال أريد كالماً فقط٬، بل أريد فعالً : حلظة تعيشها �ذه احلقيقة

لفاظ إن مل تكن قادرة على صياغة احلياة دنيوية كانت أو أخروية نعم٬، ال قيمة لأل
صياغة عملية يستشعر من خالهلا اإلنسان أنه يتقدم خطوة لألمام٬، فاإلنسان يعمل يف احلياة 
ويتحرك على حسب معرفته٬، فيكون عمله كاشفاً حلقيقة معرفته٬، وال يكون امليزان يف 

علومات هائل ال يترجم صاحبه يف واقعه العملي تقييمه هو كم معلوماته٬، فما قيمة كم م
شيئاً أو رمبا يترجم منه الرتر اليسري٬، فيكون بذلك صاحب الكم املعلومايت عاملاً ولكنه ليس 

  !!عامال٬ً، ومن مث يكون أمره عجباً 
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فكم هو عجيب أن يكون املرء عاملاً وال ينتفع بعلمه٬، بل يكون علمه عليه وباالً وحجة 
م الذي أعنيه هنا هو العلم الذي يكون سبباً لسعادة اإلنسان دنيا وآخرة٬، تطوقه٬، والعل

م4ن كَانَ ي=رِيد= الْع*زَّةَ فَل*ل:ه* الْع*زَّةُ ج4م*يعاً إِلَي,ه* ﴿: ويقرب العبد من ربه سبحانه٬، قال تعاىل
كُر=ونَ السَّيِّئَات* لَه=م, ع4ذَابO ش4د*يدO ي4ص,ع4د= الْكَل*م= الط:يِّب= و4الْع4م4لُ الصَّال*ح= ي4ر,فَع=ه= و4ال:ذ*ين4 ي4م,

  .)١(﴾و4م4كْر= أُو,لَئ*ك4 ه=و4 ي4ب=ور=

إن قبل سؤالنا تتقدم أنفسنا؛ أل ا هي  فلننتبه وحنن نتوجه بالسؤال إىل قائم آل حممد 
احلامل للسؤال٬، وهي من تضع بني يديه السؤال٬، وهو ينظر إليها قبل أن ينظر يف السؤال 

هل هي حتمل السؤال لترفع جهالً وتنبت عقالً ؟؟ هل هذه النفس احلاملة  :فتنكشف له
  !!للسؤال تريد أن تستزيد كماً معلوماتياً حسب٬، فيكون مهها العلم وليس العمل به ؟؟

عندما نراه يترفق بنا حنن السائلني غاية الترفق٬،  وكم هو رحيم قائم آل حممد 
وتارة يتحمل جهلنا يف صياغة السؤال٬، فينبهنا  ويتحمل منا سوء األدب يف السؤال تارة٬،

باألوىل بشفقة عالية٬، ويتلطّف بنا يف الثانية عندما يعدل صيغة السؤال٬، أو يطلب من السائل 
أن حيدد مراده من السؤال٬، ويف كل ذلك هو يؤدبنا ويعلمنا ويهذبنا؛ ألن الغاية أعظم من 

انه٬، وال يكون هذا الوصول وصوالً حقيقياً إجابة السؤال٬، فالغاية هي الوصول إىل اهللا سبح
ما مل ينتبه املرء أنّ عليه أن يتأدب بأدب اهللا سبحانه٬، وعالمة هذا األدب تستبني بتعامله مع 

  .حجة اهللا سبحانه على اخللق

 Xوجواب اإلمام  Xونسوق دليالً على ما تقدم سؤاالً ورد إىل اإلمام أمحد احلسن 
كيف حالكم موالنا٬، يشرفين أن .. م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسال :٥٩٧/ السؤال: (عليه

  : ترد على هذه األسئلة

من هم األنبياء الثالثة الذين وهبهم اهللا القدرة إلحياء املوتى ؟ ما هي الصالة اليت ال 
حتتاج إىل وضوء وال تيمم ؟ أحد املالئكة امسه احلارث٬، فما وظيفته ؟ من هو املخلوق الذي 

ومل يكن من اجلن وال اإلنس ؟ من هو شومان ؟ من هم األنبياء الثالثة الذين  أنذر قومه
  شهدوا لقومهم بنبوة حممد ؟

                                                            
  .١٠: فاطر -١
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  .وشكراً جزيالً وأعتذر على كثرة األسئلة وكلي ثقة باإلجابة الوافية الشافية منكم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب

  .مد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حم

وفقك اهللا لكل خري٬، لقد نشرت كثرياً من الكتب فيها علم كثري٬، ومن اإلطالع عليها 
وال أظنك تعتقد أن ال أحد يعلم . ميكنك أن تعرف هذا العلم ومصدره إن كنت طالب حق

لم أنّ الصالة على أنّ النملة أنذرت قومها٬، وهو أمر مذكور يف القرآن٬، وهل تعتقد أين ال أع
  !امليت ممكنة دون وضوء أو تيمم٬، مع أين ذكرت هذا األمر يف كتاب شرائع اإلسالم ؟

  .أسأل اهللا لك التوفيق يف حبثك٬، وأن يعرفك اهللا احلق ويسدد خطاك

  ).والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

٬، وجيعلنا حممد نسأل اهللا جل وعال أن ينفعنا بزاد التقوى الذي يزودنا به مياين آل 
ممن يترجم هذا العطاء اإلهلي الكرمي عمالً خالصاً لوجهه سبحانه٬، ونصرة لوليه املظلوم من 
بشرية أرسله اهللا سبحانه إلنقاذها وإذا �ا تقابله جبحود عز نظريه مع وضوح أمره وبيان 

  .دالئله كالشمس يف رابعة النهار

وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني واحلمد هللا أوالً وآخراً وظاهراً وباطنا٬ً، 
  .وسلم تسليماً

  اللجنة العلمية
  )مكن ا له يف األرض(أ�صار اإلمام املهدي 

  األستاذ زكي األ�صاري
  هـ١٤٣٣/ ربيع األول/ ١١
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٢٢Wא

  .وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً.. مد هللا احل

  وفدت على الكرمي بغري زاد        من احلسنات والقلب السليم

ـلى كرمي   ومحل الزاد أقبح كل شيء          إذا كان الوفود ع

ثبتين معكم ثبتكم اهللا ومجيع أنصارك للتمكني و.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  
  .بربكة دعائكم

سيدي رابع رسالة .. سيدي وموالي٬، أكتب إليك بني½ة التواصل لكي ال يصري انقطاع 
  .وال جواب منكم عسى املانع خري

  :سؤال

  يف القرآن٬، وهل هو  ر يف اجلن½ة ؟) ص(ما معىن    ١

ستنبت هنا شجرة كشجرة آدم : (Xيف حديث مروي عن نيب اهللا إبراهيم    ٢
X نة عدنيف ج.(  

أرجو منك التوضيح٬، أليس هذا دليل ......... كتبت بعد إذنك يف املنتدى هذه العبارة 
العبد (مكان التقاء الن½هرين    على والدة شخص يف آخر الزمان ويتواجد يف هذا املكان 

ـ   ) الصاحل بقرينة كشجرة آدم ) Xأمحد احلسن (وقص½ته معروفة وهي إشارة واضحة ل
وهي . كما جاء عنهم يف التفسري هي رمز لعلم حممد وآل حممد  وشجرة آدم... 

  .يف جن½ة عدن Xالشجرة اليت حرمها اهللا على النيب آدم 

  :وهذا هو املوضوع املكتوب يف املنتدى
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  :شجرة آدم

  ):مشال البصرة" (قضاء القرنة"يف " شجرة آدم"القرنة و(

كانت تشرفت بزيارة سيدنا إن هذه البقعة املباركة٬، حيث يلتقي دجلة والفرات٬، 
ستنبت هنا شجرة : "حيث قام وصلى �ا وقال. م. ق  ٢٠٠٠سنة  Xإبراهيم اخلليل 
  ".يف جنة عدن Xكشجرة آدم 

٬، وال أحد "القرنة"كان  را دجلة والفرات قد افترقا طويالً يف التاريخ قبل أن يلتقيا عند 
كما يسميها البعض ) Xالنيب ( هذه أو شجرة إبراهيم اخلليل" شجرة آدم"يعلم من زرع 

٬، إذ ال تبعد كثرياً داره املاثلة اليوم بالقرب من Xمن السكان هنا٬، لعله النيب إبراهيم 
  .كلم عن مدينة ذي قار أو الناصرية ٬٨٠، )زقورة سومر(

كلم مشال مركز مدينة  ٧٥(ففي الدلتا اجلنوبية٬، عند التقاء النهرين العظيمني يف القرنة 
٬، وهي شجرة )شط العرب(فع شجرة آدم٬، لينبع من جذرها  ر املدينة اخلالد ترت) البصرة

جبذع متيبس إال قليالً ظلت ساكنة٬، واقفة على رغم سقوط آالف العراقيني لكأ ا آخر 
  .الشهود اآلفلني على حضارة ضاربة يف أعماق األرض والتواريخ

ن كان ماء سرمدا٬ً، ال يابسة إن هذا املكا: "يقول شيخ يف التسعني كان يصلي يف املكان
فيه٬، لكن النهرين دجلة والفرات كانا يلقيان بالطمي والغرين يف موقع الشجرة٬، فتجمع طني 

  ".كثري حىت ارتفع فصارت اليابسة

ستنبت هنا : (Xالذي يهمين يف هذا املوضوع هو رواية النيب إبراهيم  :مالحظة
هذا دليل على والدة شخص يف  ٬، أليس)شجرة كشجرة آدم عليه السالم يف جنة عدن

وقص½ته معروفه وهي ) العبد الصاحل(آخر الزمان ويتواجد يف هذا املكان مكان إلتقاء الن½هرين 
ـ  وشجرة آدم يف التفسري هي ... بقرينة كشجرة آدم ) Xأمحد احلسن (إشارة واضحة ل

لى النيب آدم وهي الشجرة اليت حرمها اهللا ع. كما جاء عنهم رمز لعلم حممد وآل حممد 
X يف جن½ة عدن.  



 ١٣......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

  .والعلم عند اهللا سبحانه وحده وحده وحده

أنا يف شوق لرؤيتك والتواصل معكم ... وهذا من عشمنا فيكم ... ساحمين على اإلطالة 
  .إن أمكن٬، يف أمان اهللا وحفظه وسالمته لكم وللعائلة الكرمية ولكل أنصاركم

  :وهذا رابط املوضوع يف املنتدى

p7962.html‐.almahdyoon.info/vb/t2414http://www  

  الكويت  حممد الصفار : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

 وفقكم اهللا لكل خري٬، الرسائل اليت تصلين أحاول إن شاء اهللا أن أوفر الوقت الكايف
  .ألجيبها بفضل اهللا عليَّ

  .)١(﴾ص و4الْقُر,آن* ذ*ي الذxكْرِ﴿: قال تعاىل :١ج س

هو حرف من احلروف املقطعة٬، وهو يشري إىل أحد األئمة٬، وهذا أمر بي½نته سابقا٬ً، ): ص(
  .وهو أنّ كل حرف منها يشري إىل أحد املعصومني 

م الذي حييي القلوب واألرواح٬، هو اسم  ر يف اجلنة٬، وهو  ر ماء احلياة والعل): ص(و
وإذا شاء اهللا له التجلي والظهور والنبع يف هذا العامل يكون سبباً أيضاً حلياة األجساد امليتة 

عندما نسياه بقرب العبد الصاحل٬، فكان ) عليهما السالم(كما حصل حلوت موسى ويوشع 
باً يف حياته واختاذه سبيالً نبع ماء احلياة أو العلم الذي ظهر بقرب احلوت يف تلك اللحظة سب

يعرف من خالهلا العبد الصاحل  Xيف البحر سربا٬ً، وكانت هذه  إشارة وآية أيضاً ملوسى 
  .الذي حييي القلوب بنبع احلياة و ر احلياة والعلم

                                                            
  .١: ص -١
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باخلصوص٬،  Xبوضوح يف اإلمام الصادق    ر العلم واحلياة   وجتلى هذا النهر 
) ص(نشر علم آل حممد وبثه بني الناس٬، فهذا احلرف  Xوشاء اهللا أن ييسر من خالله 

  .Xيشري إىل اإلمام الصادق 

و4ج4ع4لْن4ا م*ن,ه=م, أَئ*مَّةً ﴿: والعلم واملعرفة هي مثرة اليقني والصرب باخلصوص٬، قال تعاىل
  .إىل الصرب أيضاً فهذا احلرف يشري٬، )١(﴾ي4ه,د=ونَ بِأَم,رِن4ا لَمَّا ص4ب4ر=وا و4كَان=وا بِآي4ات*ن4ا ي=وق*ن=ونَ

جزاك اهللا خرياً على كتابتك هذا املوضوع املبارك إن شاء اهللا٬، وهو من توفيق  :٢ج س
  .اهللا لك إلخالصك أيها الطيب املبارك٬، أسأل اهللا أن حيشرك مع حممد وآل حممد 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                        
  ق هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א إِن: الل:ه4 ع*ند4ه= ع*لْم= السَّاع4ة* ﴿: أرجو من حضرتكم تفسري قوله تعاىل L٥٢٣Wא
ي ن4فْسO و4ي=ن4زِّلُ الْغ4ي,ثَ و4ي4ع,لَم= م4ا ف*ي الْأَر,ح4امِ و4م4ا ت4د,رِي ن4فْسO مَّاذَا ت4كِْسب= غَداً و4م4ا ت4د,رِ

   ٬، هل السيد أمحد احلسن اليماين يعلم أين ومىت سيموت ؟؟؟؟)٢(﴾بِأَيِّ أَر,ضٍ ت4م=وت=

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

ع4ال*م= الْغ4ي,بِ ﴿: فيحكمها قوله تعاىل وفقك اهللا٬، هذه اآلية ليست جمردة عن بقية القرآن٬،
٬، فالغيب يعلمه اهللا سبحانه )٣(﴾إِل:ا م4نِ ار,ت4ض4ى م*ن رَّس=ولٍ #فَلَا ي=ظْهِر= ع4لَى غَي,بِه* أَح4داً 

   وتعاىل ولكنه يÒطلع رسله وحججه على خلقه على ما يشاء من الغيب٬، كما بينت اآلية 
  .﴾م*ن رَّس=ولٍإِل:ا م4نِ ار,ت4ض4ى ﴿  وفقك اهللا 

                                                            
 .٢٤: السجدة -١
 .٣٤: لقمان -٢
 .٢٧ – ٢٦: الجن -٣
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  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                               
  ق هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א  ش4هِد4 اللّه= أَنَّه= الَ﴿: كيف يشهد اهللا على نفسه باإللوهية يف اآلية املباركة L٥٢٤Wא
٬، علماً )١(﴾إِلَه4 إِال: ه=و4 و4الْم4الَئ*كَةُ و4أُو,لُواْ الْع*لْمِ قَآئ*م4اً بِالْق*س,ط* الَ إِلَه4 إِال: ه=و4 الْع4زِيز= الْح4ك*يم=

أنه هو الغين عن العباد٬، وهو ال حيتاج أن يشهد على نفسه باإللوهية كونه حاضر لدى 
فهل هناك إهلاً آخر . )٢() ت عني ال تراكعمي: (Xعارفيه٬، ولذلك يقول احلسني بن علي 

  .غريه٬، أم هناك مقام أعلى منه سبحانه ؟ ترته اهللا عما يصفون

  العراق  إياد املوسوي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ة اهللا واملالئكة وعباده الصاحلني لبقية اخللق تكون بالوحي يف الرؤى وفقك اهللا٬، شهاد
مَّا أَص4اب4ك4 م*ن, ح4س4ن4ة� فَم*ن4 اللّه* و4م4ا أَص4اب4ك4 م*ن س4يِّئَة� فَم*ن ﴿: والكشف٬، أمل تقرأ قوله تعاىل

  .)٣(﴾نَّفِْسك4 و4أَر,س4لْن4اك4 ل*لنَّاسِ ر4س=والً و4كَفَى بِاللّه* ش4هِيداً

ل:ك*نِ اللّه= ي4ش,ه4د= بِم4ا أَنز4لَ إِلَي,ك4 أَنز4لَه= بِع*لْم*ه* و4الْم4آلئ*كَةُ ي4ش,ه4د=ونَ و4كَفَى ﴿: تعاىل وقوله
  .)٤(﴾بِاللّه* ش4هِيداً

و4ي4قُولُ ال:ذ*ين4 كَفَر=واْ لَس,ت4 م=ر,س4الً قُلْ كَفَى بِاللّه* ش4هِيداً ب4ي,نِي و4ب4ي,ن4كُم, ﴿: وقوله تعاىل
  .)٥(﴾ند4ه= ع*لْم= الْك*ت4ابِو4م4ن, ع*

                                                            
  .١٨: آل عمران -١
 .٢٢٦ص ٩٥ج:في يوم عرفة، بحار األنوار Xدعاء اإلمام الحسين  -٢
 .٧٩: النساء -٣
  .١٦٦: النساء -٤
  .٤٣: الرعد -٥
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  .)١(﴾قُلْ كَفَى بِاللّه* ش4هِيداً ب4ي,نِي و4ب4ي,ن4كُم, إِنَّه= كَانَ بِع*ب4اد*ه* خ4بِرياً ب4ص*رياً﴿: وقوله تعاىل

تدبر اآليات وتدبر كيف يشهد اهللا ومالئكته لرسله عند الناس وعند أقوامهم عندما 
و4إِذْ أَو,ح4ي,ت= إِلَى الْح4و4ارِيِّني4 أَنْ ﴿: وله تعاىليبعثون؟ أليس بالرؤى والكشف٬، أمل تقرأ ق

كيف أوحى اهللا للحواريني٬،  ٬،)٢(﴾آم*ن=واْ بِي و4بِر4س=ول*ي قَالُو4اْ آم4نَّا و4اش,ه4د, بِأَنَّن4ا م=س,ل*م=ونَ
  أليس بالرؤى؟

إذن٬، فهو سبحانه يشهد ألنبيائه ورسله وحججه عند الناس بالرؤى والكشف٬، وكذلك 
شهد لنفسه عندما يكلم الناس بالرؤى ويعرفهم بوجوده وأنه مهيمن على كل شيء فهو ي

سبحانه وتعاىل٬، ومثال على شهادته سبحانه لنفسه عند الناس هو عندما يريهم رؤى بأمور 
غيبية وحتدث بعد فترة فهو يريد أن يقول هلؤالء الناس أنه موجود وأنه مهيمن ويطلب منهم 

  .اىلالتوجه إليه سبحانه وتع

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                   
  ق هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   احلمد هللا رب العاملني.. بسم اهللا الرمحن الرحيم  L٥٢٥Wא

عث سالمي إىل اإلمام األعظم حممد بن ٬، أبXإمامي وسيدي اإلمام أمحد احلسن 
احلسن وإىل وصيه ورسوله راجياً من اهللا أن يصل سالمي لكم يا إمامي اإلنس واجلان٬، كما 

بنصركم ساديت على  أرجو من اهللا أن يفرح قلب الرسول األكرم حممد وآل حممد 
 .أعداء اهللا وعدوكم وإقامة دولة العدل اإلهلي

يف رواية اليماين؛ ألن املخالفني يقولون لنا هل هو حترمي ما معىن حرم بيع السالح 
 استراليا  أبو مرتضى الربيعي : املرسل                                       تشريعي أم مولوي أم تكويين ؟؟ 

                                                            
  .٩٦: اإلسراء -١
  .١١١: لمائدةا -٢
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيمWא

 .يني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهد

ظهور  تكون عند٬، وإ ا حرمة بيع السالح على املخالفني قضية بيَّنها آل حممد 
يف رواية اليماين بياناً ملن ) حÓرÒمÓ بيع السالح(٬، و�ذا يكون هذا القيد القائم منهم 

٬، بأن اليماين هو نفسه القائم؛ أل م يف أحاديث حصروا حرمة البيع يفقهون كالمهم 
دث املباينة عند خروج القائم٬، واآلن يقولون إذا خرج اليماين حرم بيع السالح٬، إذن تبني حب

فإذا خرج اليماين حرم بيع : (Xبوضوح أن اليماين هو نفسه القائم٬، فاإلمام يف قوله 
يريد أن يبني أن اليماين هو نفسه القائم الذي حيرم بيع  )١()السالح على الناس وكل مسلم

هوره وحصول املباينة٬، إضافة إىل ما يف الرواية من بيان يوضح أن اليماين هو السالح عند ظ
 .القائم وحجة من حجج اهللا كما بيَّنت سابقاً

وهذه بعض الروايات اليت تبني أن حرمة بيع السالح إمنا تكون عند خروج القائم وعند 
 :املباينة واحلرب بينه وبني أعدائه

أَصÙلَحÓكÓ اللßه٬Ò، إِنِّي كُنÙتÒ أَحÙمÚلُ السِّلَاحX : ÓقُلْتÒ لÚأَبِي جÓعÙفَرٍ : (عنÙ هÚنÙدØ السَّرَّاج٬ِ، قَالَ
Ùلَا أَح ÒقُلْتÓو ÓكÚبِذَل ÒقْتÚض ÓرÙذَا الْأَمÓه Òهßالل ÓرَّفَنِيÓفَلَمَّا أَنْ ع ÙمÒهÙنÚم ÒهÒلِ الشَّامِ فَأَبِيعÙلُ إِلَى إِلَى أَهÚم

Úهßاِء اللÓدÙإِلَي,هِم, فَإِن: الل:ه4 ي4د,فَع= بِهِم, ع4د=وَّن4ا و4ع4د=وَّكُم, ي4ع,نِي الرُّوم4 و4بِع,ه=م, فَإِذَا  اح,م*لْ: فَقَالَ. أَع
كَان4ت* الْح4ر,ب= ب4ي,ن4ن4ا فَلَا ت4ح,م*لُوا فَم4ن, ح4م4لَ إِلَى ع4د=وِّن4ا س*لَاحاً ي4س,ت4ع*ين=ونَ بِه* ع4لَي,ن4ا فَه=و4 

O٢()م=ش,رِك(. 

: فَقَالَ لَهÒ حÓكَمá السَّرَّاجX ÒدÓخÓلْنÓا عÓلَى أَبِي عÓبÙدÚ اللßهÚ : (رٍ الْحÓضÙرÓمÚي٬ِّ، قَالَوعÓنÙ أَبِي بÓكْ
لَا ب4أْس4 أَن,ت=م= الْي4و,م4 بِم4ن,زِلَة* أَص,ح4ابِ : مÓا تÓرÓى فÚيمÓنÙ يÓحÙمÚلُ السُّرÒوجÓ إِلَى الشَّامِ وÓأَدÓاتÓهÓا ؟ فَقَالَ

                                                            
  .٢٦٤ص: غيبة النعملني -١
  .١١٢ص ٥ج: الكافي -٢
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ف*ي ه=د,ن4ة�٬، فَإِذَا كَان4ت* الْم=ب4اي4ن4ةُ ح4ر=م4 ع4لَي,كُم, أَنْ ت4ح,م*لُوا إِلَي,هِم=  إِنَّكُم, ر4س=ولِ الل:ه* 
 .)١() السُّر=وج4 و4السِّلَاح4

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                                     

 هـ ١٤٣١/ ف شعبانمنتص

* * *  

א   :سؤال عن عظائم األمور L٥٢٦Wא

أثناء نداء أبيه إليه عندما قال له يا بين اركب معنا وال تكن مع  Xأين كان ابن نوح 
 .القوم الكافرين حيث ذكرت اآلية الشريفة أنه كان يف معزل ؟ وجزاكم اهللا خري اجلزاء

يل هذا حلد اآلن٬، نفع اهللا بكم اإلسالم علماً سيدي وموالي مل جيبين أحد على سؤا
  .واملسلمني وأيتام آل حممد عليهم صلوات اهللا ودمتم ساملني

 العراق  رشيد األسدي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

هو مل يكن ابنه من صلبه بل ربيبه وهو ابن زوجته٬، ومل يكن  وفقكم اهللا لكل خري٬،
مل  Xوكذا هو حال أمه٬، ونوح  Xيف بيته٬، ومل يكن مؤمناً بنوح  Xيعيش مع نوح 

٬، Xبالكفر بدعوته  Xيسأل عن زوجته ومل يقل إ ا من أهلي؛ أل ا كانت جتاهر نوحاً 
ومل يكن جياهر بالكفر بدعوة  Xفكان يستحي من نوح ) ابن زوجته(أما ابنه أو ربيبه 

٬، ولكن عندما جاء الفيضان وجاء موعد االفتراق اختار مرافقة أمه واعرض عن Xنوح 
 Xعنه ألنه كان يظهر التعاطف مع نوح  Xفهلك٬، وسؤال نوح  Xنيب اهللا نوح 

                                                            
 .١١٢ص ٥ج: الكافي -١
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 Xأنه مل يكن مؤمناً صادقاً بل كان منافقاً يبطن الكفر بدعوة نوح  Xفبني اهللا لنوح 
 .؛ ألنه رباهXحياؤه من نوح  Xكان مينعه من اجلهر بكفره بنوح  وإن ما

أي مل يكن على دين  Xفقوله تعاىل عنه أنه كان يف معزل أي يف معزل عن دين نوح 
؛ ألنه مل يكن يسكن معه٬، وهو مل ٬X، وأيضاً هو كان يف معزل عن مكان نوح Xنوح 

 .ههم املؤمنون بدعوت X؛ ألن أهل نوح Xيكن من أهل نوح 

و4ه*ي4 ت4ج,رِي بِهِم, ف*ي م4و,جٍ كَالْجِب4الِ و4ن4اد4ى ن=وحO اب,ن4ه= و4كَانَ ف*ي م4ع,زِلٍ ي4ا ﴿: قال تعاىل
قَالَ س4آوِي إِلَى ج4ب4لٍ ي4ع,ص*م=نِي م*ن4 الْم4اء قَالَ الَ  #ب=ن4يَّ ار,كَب مَّع4ن4ا و4الَ ت4كُن مَّع4 الْكَاف*رِين4 

و4ق*يلَ ي4ا  #اللّه* إِال: م4ن رَّح*م4 و4ح4الَ ب4ي,ن4ه=م4ا الْم4و,ج= فَكَانَ م*ن4 الْم=غ,ر4ق*ني4  ع4اص*م4 الْي4و,م4 م*ن, أَم,رِ
أَر,ض= اب,لَع*ي م4اءك* و4ي4ا س4م4اء أَقْل*ع*ي و4غ*يض4 الْم4اء و4قُض*ي4 اَألم,ر= و4اس,ت4و4ت, ع4لَى الْج=ود*يِّ 

ن4اد4ى ن=وحO رَّبَّه= فَقَالَ ر4بِّ إِن: اب=نِي م*ن, أَه,ل*ي و4إِن: و4ع,د4ك4 و4 #و4ق*يلَ ب=ع,داً لxلْقَو,مِ الظ:ال*م*ني4 
قَالَ ي4ا ن=وح= إِنَّه= لَي,س4 م*ن, أَه,ل*ك4 إِنَّه= ع4م4لٌ غَي,ر= ص4ال*حٍ فَالَ  #الْح4قُّ و4أَنت4 أَح,كَم= الْح4اك*م*ني4 

قَالَ ر4بِّ إِنِّي أَع=وذُ بِك4  #أَن ت4كُونَ م*ن4 الْج4اه*ل*ني4  ت4س,أَلْنِ م4ا لَي,س4 لَك4 بِه* ع*لْمO إِنِّي أَع*ظُك4
  .)١(﴾أَنْ أَس,أَلَك4 م4ا لَي,س4 ل*ي بِه* ع*لْمO و4إِال: ت4غ,ف*ر, ل*ي و4ت4ر,ح4م,نِي أَكُن مِّن4 الْخ4اس*رِين

 أمحد احلسن                                                                                  

 ق هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א السالم على أنصار اهللا تعاىل٬، لدي½ جمموعة كبرية من آيات القرآن  L٥٢٧Wא
٬، فأنشدكم اهللا إال ما أوصلتموها Xإىل السيد ) طلب(الكرمي٬، أود تفسريها مع رسالة 

  .إليه

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .واملهديني وسلم تسليماً اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة

                                                            
 .٤٧ – ٤٢: هود -١
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قَالَ كَذَل*ك4 أَت4ت,ك4 آي4ات=ن4ا ﴿: سيدي وموالي٬، منذ فترة وأنا أتفائل بالقرآن تظهر يل اآلية
و4الَ ت4قْر4ب=واْ م4الَ الْي4ت*يمِ إِال: ﴿: ٬، وعندما أفتح القرآن ثانية)١(﴾فَن4ِسيت4ه4ا و4كَذَل*ك4 الْي4و,م4 ت=ن,س4ى

٬، فما معىن ذلك ؟ وإين ألخشى كثرياً أن يكون )٢(﴾ح4تَّى ي4ب,لُغَ أَش=دَّه= بِال:ت*ي ه*ي4 أَح,س4ن=
٬، فأرجوك يا إمام ادعو يل أن أكون معكم فأنصركم على )وكذلك اليوم تنسى(مصريي 

فاقتل أنا يا !! أعدائكم فكل ما أريده طاعة اهللا٬، لكن نفسي أمارة بالسوء والدنيا مكّارة 
أسألك حبق اهللا تعاىل أن تدعو يل٬، أنا مقبلة على . املقربني إليكإمام كما فعلت مع أنصارك 

مواجهة أهل الدنيا إجباراً ألجل الدراسة٬، وكل خويف أن اسقط باالمتحان٬، فأنا خطاءة 
ودعائي حمجوب أما دعوتكم فمستجابة إن شاء اهللا تعاىل٬، وبالرغم من يقيين أنكم حق 

) بعد كل هذه البينات(فال ألبث أ ر نفسي لكن الشك يعتريين بني هنيهة وأخرى  %١٠٠
وهلذا نسألكم الدعاء بالثبات على واليتكم٬، يا فرج اهللا وحجته ! أن تشك بكم٬، واهاً هلا 

  .وقائمه

  .وساحمنا على تقصرينا سيدي يف خدمتكم٬، عج½ل اهللا فرجكم٬، وأيدكم بنصره

 داعي لإلجابة٬، نعلم عندي آيات كثرية أريد تبيان تفسريها٬، فإن كانت تثقل عليكم فال
  .أنكم مشغولون جدا٬ً، فساحمونا على إزعاجكم

  :يف كتاب اهللا تعاىل

و4م*ن4 النَّاسِ م4ن ي4ش,ت4رِي لَه,و4 الْح4د*يث* ل*ي=ض*ل: ع4ن س4بِيلِ الل:ه* بِغ4ي,رِ ع*لْمٍ و4ي4تَّخ*ذَه4ا ﴿ .١
Oمُّهِني Oتداول املسلسالت الدنيئة ووسائل ٬، هل معناها من ي)٣(﴾ه=ز=واً أُولَئ*ك4 لَه=م, ع4ذَاب

نبيا٬ً، فما حكايته ) رمحه اهللا(الترفيه املض½لة ؟ فما املقصود بلهو احلديث ؟ وهل كان لقمان 
  مع الفىت وملاذا كان يعظه ؟

و4قَط:ع,ن4اه=م= اثْن4ت4ي, ع4ش,ر4ةَ  #و4م*ن قَو,مِ م=وس4ى أُمَّةٌ ي4ه,د=ونَ بِالْح4قِّ و4بِه* ي4ع,د*لُونَ ﴿ .٢
أَس,ب4اطًا أُم4م¢ا و4أَو,ح4ي,ن4ا إِلَى م=وس4ى إِذ* اس,ت4س,قَاه= قَو,م=ه= أَن* اض,رِب بِّع4ص4اك4 الْح4ج4ر4 فَانب4ج4س4ت, 

                                                            
  .١٢٦: طه -١
 .٣٤: اإلسراء -٢
  .٦: لقمان -٣
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نَّ ي,هِم= الْم4م*ن,ه= اثْن4ت4ا ع4ش,ر4ةَ ع4ي,ن¢ا قَد, ع4ل*م4 كُل¥ أُن4اسٍ مَّش,ر4ب4ه=م, و4ظَل:لْن4ا ع4لَي,هِم= الْغ4م4ام4 و4أَنز4لْن4ا ع4لَ
٬، )١(﴾و4السَّلْو4ى كُلُواْ م*ن طَيِّب4ات* م4ا ر4ز4قْن4اكُم, و4م4ا ظَلَم=ون4ا و4لَك*ن كَان=واْ أَنفُس4ه=م, ي4ظْل*م=ونَ

  من كان أو من هم القوم الذين يهدون للحق ؟ وما معىن اآلية املائة والستون ؟

  :يف سورة األحزاب٬، ما معىن كل من .٣

ج=لٍ مِّن قَلْب4ي,نِ ف*ي ج4و,ف*ه* و4م4ا ج4ع4لَ أَز,و4اج4كُم= الل:ائ*ي ت=ظَاه*ر=ونَ م*ن,ه=نَّ مَّا ج4ع4لَ الل:ه= ل*ر4﴿  
أُمَّه4ات*كُم, و4م4ا ج4ع4لَ أَد,ع*ي4اءكُم, أَب,ن4اءكُم, ذَل*كُم, قَو,لُكُم بِأَفْو4اه*كُم, و4الل:ه= ي4قُولُ الْح4قَّ و4ه=و4 

ائ*هِم, ه=و4 أَقْس4طُ ع*ند4 الل:ه* فَإِن ل:م, ت4ع,لَم=وا آب4اءه=م, فَإِخ,و4ان=كُم, اد,ع=وه=م, ل*آب4 #ي4ه,د*ي السَّبِيلَ 
ف*ي الدِّينِ و4م4و4ال*يكُم, و4لَي,س4 ع4لَي,كُم, ج=ن4احO ف*يم4ا أَخ,طَأْت=م بِه* و4لَك*ن مَّا ت4ع4مَّد4ت, قُلُوب=كُم, و4كَانَ 

ى بِالْم=ؤ,م*نِني4 م*ن, أَنفُِسهِم, و4أَز,و4اج=ه= أُمَّه4ات=ه=م, و4أُو,لُو الْأَر,ح4امِ النَّبِيُّ أَو,لَ #الل:ه= غَفُور¢ا رَّح*يماً 
كُم ب4ع,ض=ه=م, أَو,لَى بِب4ع,ضٍ ف*ي ك*ت4ابِ الل:ه* م*ن4 الْم=ؤ,م*نِني4 و4الْم=ه4اجِرِين4 إِل:ا أَن ت4فْع4لُوا إِلَى أَو,ل*ي4ائ*

  .)٢(﴾م4س,طُوراً مَّع,ر=وفًا كَانَ ذَل*ك4 ف*ي الْك*ت4ابِ

و4م4ا كَانَ ل*م=ؤ,م*نٍ و4لَا م=ؤ,م*ن4ة� إِذَا قَض4ى الل:ه= و4ر4س=ولُه= أَم,ر¢ا أَن ي4كُونَ لَه=م= الْخ*ي4ر4ةُ م*ن, ﴿  
  .)٣(﴾أَم,رِه*م, و4م4ن ي4ع,صِ الل:ه4 و4ر4س=ولَه= فَقَد, ض4ل: ض4لَاالً مُّبِيناً

م*يثَاقَه=م, و4م*نك4 و4م*ن نُّوحٍ و4إِب,ر4اه*يم4 و4م=وس4ى و4ع*يس4ى اب,نِ و4إِذْ أَخ4ذْن4ا م*ن4 النَّبِيِّني4 ﴿  
  ٬، ما هو هذا امليثاق الغليظ ؟)٤(﴾م4ر,ي4م4 و4أَخ4ذْن4ا م*ن,ه=م مِّيثَاقًا غَل*يظاً

ةَ و4آت*ني4 الزَّكَاةَ و4قَر,نَ ف*ي ب=ي=وت*كُنَّ و4لَا ت4ب4رَّج,ن4 ت4ب4رُّج4 الْج4اه*ل*يَّة* الْأُولَى و4أَق*م,ن4 الصَّلَا﴿  
و4أَط*ع,ن4 الل:ه4 و4ر4س=ولَه= إِنَّم4ا ي=رِيد= الل:ه= ل*ي=ذْه*ب4 ع4نكُم= الرِّج,س4 أَه,لَ الْب4ي,ت* و4ي=طَهِّر4كُم, 

  أيضاً ؟ ٬، هل زوجات النيب من أهل البيت )٥(﴾ت4طْهِرياً

                                                            
  .١٦٠ – ١٥٩: األعراف -١
  .٦ – ٤: األحزاب -٢
  .٣٦: األحزاب -٣
  .٧: األحزاب -٤
 .٣٣: األحزاب -٥
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ن رَّس=ولَ الل:ه* و4خ4ات4م4 النَّبِيِّني4 و4كَانَ الل:ه= مَّا كَانَ م=ح4مَّدO أَب4ا أَح4د� مِّن رِّج4ال*كُم, و4لَك*﴿  
  ؟ )٢() يا علي٬، أنا وأنت أبوا هذه األمة: (٬، فما معىن قوله )١(﴾بِكُلx ش4ي,ٍء ع4ل*يماً

أَت4د,ع=ونَ ب4ع,لًا و4ت4ذَر=ونَ أَح,س4ن4 ﴿: يف الصافات Xما معىن قول إلياس  .٤
  .)٣(﴾الْخ4ال*ق*ني4

و4و4ه4ب,ن4ا ل*د4او=ود4 س=لَي,م4انَ نِع,م4 ﴿: يف ص Xاله سبحانه عن سليمان ما معىن ما ق .٥
 Oفَقَالَ إِنِّي أَح,ب4ب,ت= ح=بَّ  #إِذْ ع=رِض4 ع4لَي,ه* بِالْع4ش*يِّ الصَّاف*ن4ات= الْجِي4اد=  #الْع4ب,د= إِنَّه= أَوَّاب

دُّوه4ا ع4لَيَّ فَطَف*ق4 م4س,ح¢ا بِالسُّوقِ ر= #الْخ4ي,رِ ع4ن ذ*كْرِ ر4بِّي ح4تَّى ت4و4ار4ت, بِالْح*ج4ابِ 
قَالَ ر4بِّ اغْف*ر, ل*ي  #و4لَقَد, فَت4نَّا س=لَي,م4انَ و4أَلْقَي,ن4ا ع4لَى كُر,س*يِّه* ج4س4د¢ا ثُمَّ أَن4اب4  #و4الْأَع,ن4اقِ 

  .)٤(﴾و4ه4ب, ل*ي م=لْكًا ل:ا ي4نب4غ*ي ل*أَح4د� مِّن, ب4ع,د*ي إِنَّك4 أَنت4 الْو4هَّاب=

أَم, ي4قُولُونَ افْت4ر4ى ع4لَى الل:ه* كَذ*ب¢ا فَإِن ي4ش4أ* الل:ه= ي4خ,ت*م, ع4لَى قَلْبِك4 ﴿: ما معىن كل من .٦
و4ال:ذ*ين4 اس,ت4ج4اب=وا ﴿٬، )٥(﴾و4ي4م,ح= الل:ه= الْب4اط*لَ و4ي=ح*قُّ الْح4قَّ بِكَل*م4ات*ه* إِنَّه= ع4ل*يمO بِذَات* الصُّد=ورِ

  ؟ )٦(﴾قَام=وا الصَّلَاةَ و4أَم,ر=ه=م, ش=ور4ى ب4ي,ن4ه=م, و4م*مَّا ر4ز4قْن4اه=م, ي=نف*قُونَاس,ت4ج4اب=وا ل*ر4بِّهِم, و4أَ

و4إِذَا ب=شِّر4 ﴿٬، )٧(﴾و4ج4ع4لُوا لَه= م*ن, ع*ب4اد*ه* ج=ز,ءاً إِن: الْإِنس4انَ لَكَفُورO مُّبِنيO﴿: ما معىن .٧
أَو4م4ن ي=ن4شَّأُ ف*ي الْح*لْي4ة*  #ه= م=س,و4د»اً و4ه=و4 كَظ*يمO أَح4د=ه=م بِم4ا ض4ر4ب4 ل*لرَّح,م4نِ م4ثَلًا ظَل: و4ج,ه=

  ؟ )٨(﴾و4ه=و4 ف*ي الْخ*ص4امِ غَي,ر= م=بِنيٍ

و4إِذْ ص4ر4فْن4ا إِلَي,ك4 ن4فَر¢ا مِّن4 الْجِنِّ ي4س,ت4م*ع=ونَ الْقُر,آنَ فَلَمَّا ح4ض4ر=وه= ﴿: يف األحقاف .٨
قَالُوا ي4ا قَو,م4ن4ا إِنَّا س4م*ع,ن4ا ك*ت4اب¢ا أُنزِلَ  #و,ا إِلَى قَو,م*هِم مُّنذ*رِين4 قَالُوا أَنص*ت=وا فَلَمَّا قُض*ي4 و4ل:

ي4ا قَو,م4ن4ا  #م*ن ب4ع,د* م=وس4ى م=ص4دِّقًا لxم4ا ب4ي,ن4 ي4د4ي,ه* ي4ه,د*ي إِلَى الْح4قِّ و4إِلَى طَرِيقٍ مُّس,ت4ق*يمٍ 

                                                            
 .٤٠: األحزاب -١
  .١٢٩ص ٢٣ج: ، بحار األنوار٤١١ص :أمالي الصدوق -٢
 .١٢٥: الصافات -٣
 .٣٥ – ٣٠: ص -٤
  .٢٤: الشورى -٥
  .٣٨: الشورى -٦
  .١٥: الزخرف -٧
  .١٨ – ١٧: الزخرف -٨
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و4م4ن ل:ا  #ف*ر, لَكُم مِّن ذُن=وبِكُم, و4ي=جِر,كُم مِّن, ع4ذَابٍ أَل*يمٍ أَجِيب=وا د4اع*ي4 الل:ه* و4آم*ن=وا بِه* ي4غ,
ي=جِب, د4اع*ي4 الل:ه* فَلَي,س4 بِم=ع,جِزٍ ف*ي الْأَر,ضِ و4لَي,س4 لَه= م*ن د=ونِه* أَول*ي4اء أُو,لَئ*ك4 ف*ي ض4لَالٍ 

  ضاً ؟أي ٬X، ما قصة هؤالء اجلن ؟ وملاذا مل يذكروا دعوة عيسى )١(﴾مُّبِنيٍ

و4م*ن,ه=م مَّن ي4س,ت4م*ع= إِلَي,ك4 ح4تَّى إِذَا خ4ر4ج=وا م*ن, ع*ند*ك4 قَالُوا ل*ل:ذ*ين4 أُوت=وا ﴿: ما معىن. ٩
؟ هل يعين  )٢(﴾الْع*لْم4 م4اذَا قَالَ آنِفًا أُو,لَئ*ك4 ال:ذ*ين4 طَب4ع4 الل:ه= ع4لَى قُلُوبِهِم, و4اتَّب4ع=وا أَه,و4اءه=م,

  ان ؟أ م كثريو النسي

ه4لْ أَت4اك4 ح4د*يثُ ض4ي,ف* إِب,ر4اه*يم4 ﴿ما هي قصة ضيف إبراهيم٬، وملاذا خاف منهم؟  .١٠
فَر4اغَ إِلَى أَه,ل*ه* فَج4اء  #إِذْ د4خ4لُوا ع4لَي,ه* فَقَالُوا س4لَام¢ا قَالَ س4لَامO قَو,مO مُّنكَر=ونَ  #الْم=كْر4م*ني4 

فَأَو,ج4س4 م*ن,ه=م, خ*يفَةً قَالُوا لَا ت4خ4ف,  #قَالَ أَلَا ت4أْكُلُونَ  فَقَرَّب4ه= إِلَي,هِم, #بِع*ج,لٍ س4م*نيٍ 
 #فَأَقْب4لَت* ام,ر4أَت=ه= ف*ي ص4رَّة� فَص4ك:ت, و4ج,ه4ه4ا و4قَالَت, ع4ج=وزO ع4ق*يمO  #و4ب4شَّر=وه= بِغ=لَامٍ ع4ل*يمٍ 

  .)٣(﴾قَالُوا كَذَل*ك4 قَالَ ر4بُّك* إِنَّه= ه=و4 الْح4ك*يم= الْع4ل*يم=

  .)٤(﴾و4السَّم4اء ب4ن4ي,ن4اه4ا بِأَي,د� و4إِنَّا لَم=وس*ع=ونَ﴿: معىن قول بأيد٬، يف .١١

واألنصار الذين حولك٬،  Xواهللا جيازيكم خري اجلزاء يا موالي٬، بلّغ سالمي إىل أبيك 
  .Xطوىب لكم٬، وإننا نغبطكم٬، نوصيكم به : قل هلم

  اإلمارات  أم عيسى : املرسلة                                                     . واحلمد هللا رب العاملني

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

                                                            
  .٣٢ – ٢٩: األحقاف -١
 .١٦: محمد -٢
  .٣٠ – ٢٤: الذاريات -٣
  .٤٧: الذاريات -٤
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بِغ4ي,رِ ع*لْمٍ و4ي4تَّخ*ذَه4ا ه=ز=واً  و4م*ن4 النَّاسِ م4ن ي4ش,ت4رِي لَه,و4 الْح4د*يث* ل*ي=ض*ل: ع4ن س4بِيلِ الل:ه*﴿
Oمُّهِني Oهلو احلديث منه الغناء ومنه جدل أهل الباطل مع أهل احلق : )١(﴾أُولَئ*ك4 لَه=م, ع4ذَاب

  .وإلقائهم الشبهات ضد دعوات األنبياء واألوصياء

بوة ليس من خلفاء اهللا يف أرضه وليس نبياً مرسالً من اهللا ولكن له مقام الن Xولقمان 
  .وكان حكيماً توحى له احلكمة

  .وفقكم اهللا لكل خري وثبتكم على احلق هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

  ..سيدي أمحد احلسن اليماين  L٥٢٨Wאא

وصلوات اهللا وسالمه على آبائك املعصومني وأمك .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  ..أما بعد. الزهراء وعليك وعلى املهديني من بعدك

٬، وما سؤايل هو عن اآلية التالية٬، هل هي كما أنزلت على النيب حممد  :١س
ي4ا نِس4اء النَّبِيِّ لَس,ت=نَّ كَأَح4د� مِّن4 النِّس4اء إِن* اتَّقَي,ت=نَّ ﴿: ل البيت فيهاتفسريها٬، ومن املعين بأه

و4قَر,نَ ف*ي ب=ي=وت*كُنَّ  #فَال ت4خ,ض4ع,ن4 بِالْقَو,لِ فَي4طْم4ع4 ال:ذ*ي ف*ي قَلْبِه* م4ر4ضO و4قُلْن4 قَو,الً مَّع,ر=وفاً 
الْأُولَى و4أَق*م,ن4 الصَّالةَ و4آت*ني4 الزَّكَاةَ و4أَط*ع,ن4 الل:ه4 و4ر4س=ولَه= إِنَّم4ا  و4ال ت4ب4رَّج,ن4 ت4ب4رُّج4 الْج4اه*ل*يَّة*

و4اذْكُر,نَ م4ا ي=ت,لَى ف*ي  #ي=رِيد= الل:ه= ل*ي=ذْه*ب4 ع4نكُم= الرِّج,س4 أَه,لَ الْب4ي,ت* و4ي=طَهِّر4كُم, ت4طْهِرياً 
  .)٢(﴾ة* إِن: الل:ه4 كَانَ لَط*يفاً خ4بِرياًب=ي=وت*كُنَّ م*ن, آي4ات* الل:ه* و4الْح*كْم4

                                                            
  .٦: لقمان -١
 .٣٤ – ٣٢: األحزاب -٢
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أَت4ع,ج4بِني4 م*ن, أَم,رِ اللّه* ر4ح,م4ت= اللّه* و4ب4ر4كَات=ه= ﴿: من املعين بأهل البيت يف اآلية التالية :٢س
Oمَّجِيد O؟ )١(﴾ع4لَي,كُم, أَه,لَ الْب4ي,ت* إِنَّه= ح4م*يد  

  هل حديث الكساء حديث صحيح ؟ وما هو نصه ؟ :٣س

  اإلمارات  أمحد : املرسل                                          . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

أحد أ ا كما أنزل إال جاهل٬، فأما اختالف بالنسبة لترتيب القرآن سوراً وآيات ال يقول 
ترتيب السور فقد ثبت عند كل املسلمني أن هناك أكثر من ترتيب هلا على األقل حبسب 

  .ذلك يفمصاحف الصحابة٬، وميكنكم مراجعة الكتب اليت تعرضت لتاريخ القرآن وما روي 

: قوله تعاىل وأما ترتيب اآليات وكونه ليس كما أنزل فتدبر هاتني اآليتني٬، ومها
لَغ,ن4 و4ال:ذ*ين4 ي=ت4و4ف:و,نَ م*نكُم, و4ي4ذَر=ونَ أَز,و4اجاً ي4ت4ر4بَّص,ن4 بِأَنفُِسهِنَّ أَر,ب4ع4ةَ أَش,ه=رٍ و4ع4ش,راً فَإِذَا ب4﴿

  .)٢(﴾نَ خ4بِريOأَج4لَه=نَّ فَالَ ج=ن4اح4 ع4لَي,كُم, ف*يم4ا فَع4لْن4 ف*ي أَنفُِسهِنَّ بِالْم4ع,ر=وف* و4اللّه= بِم4ا ت4ع,م4لُو

و4ال:ذ*ين4 ي=ت4و4ف:و,نَ م*نكُم, و4ي4ذَر=ونَ أَز,و4اجاً و4ص*يَّةً لxأَز,و4اجِهِم مَّت4اعاً إِلَى ﴿: وقوله تعاىل
الْح4و,لِ غَي,ر4 إِخ,ر4اجٍ فَإِنْ خ4ر4ج,ن4 فَالَ ج=ن4اح4 ع4لَي,كُم, ف*ي م4ا فَع4لْن4 ف*ي4 أَنفُِسهِنَّ م*ن مَّع,ر=وف� 

  .)٣(﴾ع4زِيزO ح4ك*يمOو4اللّه= 

فاآليتان املتقدمتان ناسخة ومنسوخة ومها يف عدة املرأة املتوىف عنها زوجها٬، فكان احلكم 
يف البداية أن العدة عام كما يف احلنيفية اإلبراهيمية ومن مث نسخ احلكم فأصبحت العدة 

٬، أي أن )٢٤٠(ناسخة لآلية رقم ) ٢٣٤(أربعة أشهر وعشرة أيام٬، والنتيجة أن اآلية رقم 
اآلية الناسخة يف سورة البقرة متقدمة على اآلية املنسوخة٬، يف حني أنك إذا تدبرت األمر 
ستعلم بأن املنسوخ البد أن يكون متقدماً على الناسخ يف الرتول٬، وبالتايل سيتبني لك أن 

                                                            
  .٧٣: هود -١
  .٢٣٤: البقرة -٢
  .٢٤٠: البقرة -٣
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حف اآليتني يف سورة البقرة ليستا مرتبتني حبسب الرتول٬، وهذا يكفي للداللة على أن املص
  .الذي بني أيدينا ال ميكن أن يقطع بأن آياته مجيعها مرتبة حبسب الترتيل

  :قدمت هذه املقدمة لكي يتوضح اآليت

 ﴾إِنَّم4ا ي=رِيد= الل:ه= ل*ي=ذْه*ب4 ع4نكُم= الرِّج,س4 أَه,لَ الْب4ي,ت* و4ي=طَهِّر4كُم, ت4طْهِرياً﴿: وهو أن اآلية
ى ترتيب نزوهلا وليس هذا موضعها٬، وأيضاً هي آية اليت تسأل عنها هي يف احلقيقة ليست عل

٬، فكان يقرأها ببا�م فال يوجد داع لتعميمها ببيت علي وفاطمة  قد خصصها النيب 
  .إال العناد واملكابرة بعد أن خصصها النيب 

لَي,كُم, أَه,لَ الْب4ي,ت* قَالُواْ أَت4ع,ج4بِني4 م*ن, أَم,رِ اللّه* ر4ح,م4ت= اللّه* و4ب4ر4كَات=ه= ع4﴿: أما قوله تعاىل
Oمَّجِيد O١(﴾إِنَّه= ح4م*يد( ٬، فإبراهيمX  وزوجته سارة)كالمها من بيت واحد٬، ) عليها السالم

  .Xفهي ابنة عم إبراهيم 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                           
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   ؟؟) حم٬، يس٬، حم عسق: (ما هو تفسري أوائل السور L٥٢٩Wא

  العراق  مشس الصباح : املرسلة                                                                           . شكراً

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا 

                                                            
  .٧٣: هود -١
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وفقكم اهللا لكل خري٬، قد بيَّنت يف املتشا�ات معىن احلروف املقطعة يف أوائل السور٬، 
فأرجو منكم اإلطالع وقراءة ما مكتوب يف كتاب املتشا�ات٬، وأيضاً هذا سؤال وجوابه 

  :االستفادة منهوهو يف نفس املوضوع ميكنكم 

  ماذا تعين احلروف املقطعة يف أوائل السور ؟ /س

  ).امل٬، املر٬، حم٬، يس: (قال تعاىل /ج

٬، واأللف أصل احلروف وأوهلا وهو أول ما )عليها السالم(أي فاطمة الزهراء  :األلف
اليت ) عليها السالم(نشأ بعد النقطة٬، ومنه تتركب باقي احلروف٬، وهو حرف فاطمة الزهراء 

يا أمحد٬، لوالك ملا خلقت األفالك٬، ولوال : (عن اهللا سبحانه قوله فيها رسول اهللا  نقل
ـ ) عليها السالم(وهلذا قدم حرف الزهراء . )١()علي ملا خلقتك٬، ولوال فاطمة ملا خلقتكما ال

ـ  Xعلى حرف علي ) ا( ـ  وعلى حرف حممد ) ل(ال ٬، فالتقدمي يف هذا املقام )م(ال
أي لوال اآلخرة واليت فيها املعرفة احلقيقية٬، فلوال املعرفة ) مة ملا خلقتكمالوال فاط(لبيان أن 

  .)٢(﴾و4م4ا خ4لَقْت= الْجِنَّ و4الْإِنس4 إِل:ا ل*ي4ع,ب=د=ون*﴿ملا خلق اخللق فاهللا خلقهم ليعرفوا 

٬، فالتفت )عليها السالم(٬، وإذا كان علي ظاهر الباب وباطنه فاطمة Xلعلي  :والالم
ـ ـ ) ا( إىل أن ال ـ ) ال: (إذا مزجتا فهذه صورíما) ل(وال ـ ) ا(فتكتب ال يف باطن ال

ـ )ل( ـ ) ل(٬، فال الرفض حلاكمية الناس واليت ) ال(٬، وهذه هي )ا(هو الظاهر احمليط بال
الثورة احلسينية اليت قامت على ) ال(افتتحت �ا كلمة التوحيد ال اله إال اهللا٬، وهي نفسها 

احلسني باطنها فاطمة ) ال(مة حاكمية اهللا٬، فال اله إال اهللا أو رفض حاكمية الناس وإقا
وقتال الظاملني؛ ألن الالم هي ألف ) القوة(وطلب هداية الظاملني٬، وظاهرها علي ) الرمحة(

ـ )٣(﴾و4أَلَنَّا لَه= الْح4د*يد4﴿مطوي بالقوة٬، أي أنه يشري إىل قوة اهللا سبحانه  ٬، وأيضاً باطنها ال
ـ هو الرمحة با) ا( هو النقمة على الكافرين بالقائم٬، وقد عرب عن ) ل(ملؤمنني وظاهرها ال

القائم يف بعض الروايات بأنه علي بن أيب طالب أو دابة األرض٬، وهي لقب مشترك بني 
  .القائم وعلي بن أيب طالب

                                                            
  .٣٣٤ص ٣ج: مستدرك سفينة البحار -١
 .٥٦: الذاريات -٢
  .١٠: سبأ -٣
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مرة يف القرآن٬، وامليم هي قوس الصعود٬، وهي على شكل ) ١٧(حممد تكررت  :وامليم
  ).   ( واو مقلوبة 

  .Xاحلسن  :والراء

  .Xاحلسني  :واحلاء

  .Xاإلمام املهدي  :والسني

  .؛ ألن الياء هنا إشارة إىل النهاية)س(أي أن النهاية : يس

ميثل  Xوالسني تكررت مخس مرات على عدد أصحاب الكساء؛ ألن املهدي 
  .أصحاب الكساء اخلمسة

٬، )األلف والالم واهلاء: (حروف٬، هي فيها ثالثة) ال اله إال اهللا(وانظر إىل كلمة التوحيد 
االسم ) هو(وقد عرفت األلف والالم٬، أما اهلاء فهي إلثبات الثابت؛ أل ا احلرف األول من 

األعظم٬، فاهلاء إلثبات الثابت وبيان وجوده ومعرفته وشهوده٬، والواو لبيان غيبته وعدم 
  .إدراكه٬، فهو سبحانه الشاهد الغائب

عÒرف اهللا٬، فمحمد صاحب الفتح املبني  واملعرفة٬، ومبحمد  إذن٬، فاهلاء دليل الشهود
٬، فهو اهلاء؛ ألن به عÒرف اهللا سبحانه٬، وهو مدينة الكماالت )إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً(

  .اإلهلية

  ).فاطمة٬، علي٬، حممد: (وهي) هـأ٬، ل٬، (فالتوحيد �ذه احلروف الثالثة 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                           
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٣٠Wא
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احلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على أشرف اخللق حممد وآله الطاهرين األئمة 
  .اً كثرياًواملهديني وسلم تسليم

سيدي وموالي قائم آل حممد وميانيهم٬، السالم عليك وعلى أهل بيتك ورمحة اهللا 
  .وبركاته

ثَانِي4 اثْن4ي,نِ إِذْ ه=م4ا ف*ي الْغ4ارِ إِذْ ي4قُولُ ﴿: أستميحك عذراً سيدي٬، ما معىن قوله تعاىل
يب قحافة كان مع النيب الكرمي وهل صحيح أن ابن أ. )١(﴾ل*ص4اح*بِه* الَ ت4ح,ز4نْ إِن: اللّه4 م4ع4ن4ا

  يف الغار ؟؟ 

وأرجو أن تعذرنا ملا قصرنا يف جنب اهللا وتدعو لنا . جزاك اهللا عن آل حممد أفضل اجلزاء
  .اهللا أن يثبت أقدامنا ويغفر لنا سيئاتنا إنه على كل شيء قدير

ليكم ورمحة واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا٬، والسالم ع
  العراق  حيدر املوسوي : املرسل                                                                       . اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ه= فَقَد, ن4ص4ر4ه= اللّه= إِذْ أَخ,ر4ج4ه= ال:ذ*ين4 كَفَر=واْ ثَانِي4 اثْن4ي,نِ إِذْ ه=م4ا ف*ي الْغ4ارِ إِذْ إِال: ت4نص=ر=و﴿
ه4ا ي4قُولُ ل*ص4اح*بِه* الَ ت4ح,ز4نْ إِن: اللّه4 م4ع4ن4ا فَأَنز4لَ اللّه= س4ك*ين4ت4ه= ع4لَي,ه* و4أَيَّد4ه= بِج=ن=ود� ل:م, ت4ر4و,

  .)٢(﴾ال:ذ*ين4 كَفَر=واْ السُّفْلَى و4كَل*م4ةُ اللّه* ه*ي4 الْع=لْي4ا و4اللّه= ع4زِيزO ح4ك*يمO و4ج4ع4لَ كَل*م4ةَ

يف الغار بل فيها ذم واضح ملن رافق النيب  هذه اآلية ليس فيها مدح ملن رافق النيب 
٬، ﴾ي,ه*فَأَنز4لَ اللّه= س4ك*ين4ت4ه= ع4لَ﴿فالسكينة يف هذه الواقعة نزلت فقط على الرسول  ٬،

٬، وهذا يعين إخراج ﴾و4أَيَّد4ه= بِج=ن=ود� ل:م, ت4ر4و,ه4ا﴿واملالئكة جنود اهللا نزلوا لتأييد الرسول فقط 
من ربقة اإلميان؛ ألن السكينة قد نزلت على بعض املسلمني أو املؤمنني  املرافق للرسول 

                                                            
 .٤٠: التوبة -١
 .٤٠: التوبة -٢
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�ا٬،  سول ومل خيصص الر يف مواضع أخرى كان فيها كثري من املسلمني مع الرسول 
٬، وهذه و�ذا علمنا أنه مل يكن يف الغار من يستحق التأييد بالسكينة واجلنود غري الرسول 

نصوص قرآنية تبني لك كيف أن السكينة كانت ترتل على الرسول واملؤمنني الذين معه 
  :وكيف أن اجلنود يرتلون تأييداً للرسول واملؤمنني الذين معه ومل ختصص بالرسول 

أَن4زلَ اللّه= س4ك*ين4ت4ه= ع4لَى ر4س=ول*ه* و4ع4لَى الْم=ؤ,م*نِني4 و4أَنز4لَ ج=ن=وداً ل:م, ت4ر4و,ه4ا و4عذ:ب4 ثُمَّ ﴿
  .)١(﴾ال:ذ*ين4 كَفَر=واْ و4ذَل*ك4 ج4ز4اء الْكَاف*رِين4

نز4لَ الل:ه= س4ك*ين4ت4ه= ع4لَى إِذْ ج4ع4لَ ال:ذ*ين4 كَفَر=وا ف*ي قُلُوبِهِم= الْح4م*يَّةَ ح4م*يَّةَ الْج4اه*ل*يَّة* فَأَ﴿
xر4س=ول*ه* و4ع4لَى الْم=ؤ,م*نِني4 و4أَلْز4م4ه=م, كَل*م4ةَ التَّقْو4ى و4كَان=وا أَح4قَّ بِه4ا و4أَه,لَه4ا و4كَانَ الل:ه= بِكُل 

  .)٢(﴾ش4ي,ٍء ع4ل*يماً

هم و يف هذه املواضع ملا كان هناك مؤمنون مع رسول اهللا : تدبروا هذا األمر جيداً
نزلت عليهم السكينة؛ أل م ) بعض من كانوا معه وليس كلهم(بعض من كانوا معه 

يستحقو ا٬، فلو كان الذي يف الغار مؤمناً لكان لزاماً أن ترتل عليه السكينة كما نزلت على 
  .املؤمنني مع رسول اهللا يف مواضع أخرى

هو مدح  ﴾نْ إِن: اللّه4 م4ع4ن4االَ ت4ح,ز4﴿أما إن كان هناك من يعتقد أن قول الرسول ملرافقه 
أَلَم, ت4ر4 أَن: الل:ه4 ي4ع,لَم= م4ا ف*ي ﴿: للمرافق فهذا شطط من القول٬، فانظر إىل قوله تعاىل

السَّم4او4ات* و4م4ا ف*ي الْأَر,ضِ م4ا ي4كُونُ م*ن نَّج,و4ى ثَلَاثَة� إِل:ا ه=و4 ر4ابِع=ه=م, و4لَا خ4م,س4ة� إِل:ا ه=و4 
و4لَا أَد,ن4ى م*ن ذَل*ك4 و4لَا أَكْثَر4 إِل:ا ه=و4 م4ع4ه=م, أَي,ن4 م4ا كَان=وا ثُمَّ ي=ن4بِّئُه=م بِم4ا ع4م*لُوا ي4و,م4  س4اد*س=ه=م,

Oش4ي,ٍء ع4ل*يم x٬، وهذا يبني لك أن اهللا مع الكل سواء التفتوا أو مل )٣(﴾الْق*ي4ام4ة* إِن: الل:ه4 بِكُل
٬، وهذه حقيقة ثابتة يعرفها املؤمنون ﴾ك4 و4لَا أَكْثَر4 إِل:ا ه=و4 م4ع4ه=م,و4لَا أَد,ن4ى م*ن ذَل*﴿يلتفتوا 

املوقنون وبالتايل يتبني أن ذلك الشخص يف الغار كان غافالً وهلذا ذكره الرسول �ذه 
احلقيقة لعله يعيها٬، ولكن تكملة اآلية تبني أنه مل يعِ هذه احلقيقة ومل يلتفت من غفلته وهلذا 

                                                            
  .٢٦: التوبة -١
 .٢٦: الفتح -٢
  .٧: المجادلة -٣
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السكينة بل نزلت على الرسول فقط٬، وأيضاً اختص التأييد باجلنود الرسول  مل ترتل عليه
  .فقط٬، يف بيان واضح أنه مل يكن هناك مؤمن يف الغار غريه 

أما وصفه بأنه صاحبه فهذا ال أظن أن عاقالً يعتربه مدحاً بعد كل ما تقدم٬، فالرسول 
بِص4اح*بِهِم مِّن جِنَّة� إِنْ ه=و4 إِال: ن4ذ*يرO  أَو4لَم, ي4ت4فَك:ر=واْ م4ا﴿صاحب قومه الذين كفروا به 

O١(﴾مُّبِني(.  

: وقد عب½ر القرآن يف غري موضع عن الكافر بأنه صاحب املؤمن الذي كان ينصحه
  .)٢(﴾و4كَانَ لَه= ثَم4رO فَقَالَ ل*ص4اح*بِه* و4ه=و4 ي=ح4اوِر=ه= أَن4ا أَكْثَر= م*نك4 م4االً و4أَع4زُّ ن4فَراً﴿

ه= ص4اح*ب=ه= و4ه=و4 ي=ح4اوِر=ه= أَكَفَر,ت4 بِال:ذ*ي خ4لَقَك4 م*ن ت=ر4ابٍ ثُمَّ م*ن نُّطْفَة� ثُمَّ س4وَّاك4 قَالَ لَ﴿
  .)٣(﴾ر4ج=الً

إِذْ ي4قُولُ ل*ص4اح*بِه* الَ ت4ح,ز4نْ ﴿ففي أحسن األحوال إن مل تكن تلك النصيحة اليت يف الغار 
املتقدمة باعتبار أن كالمها نصيحة للصاحب وتذكري له  كهذه اليت يف اآليات ﴾إِن: اللّه4 م4ع4ن4ا

باهللا وحماولة النتزاعه من الغفلة اليت هو فيها فإ ا لن تكون بأي حال من األحوال دليالً على 
  .مدح للصاحب فضالً عن أن تكون منقبة له كما يدعي بعضهم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسمِ اهللا الرَّمحن الرَّحيم L٥٣١Wא

واحلمدÒ ِهللا ربَّ العاملني٬، احلمدÒ ِهللا وصلى اُهللا على حمم½د وآله األئمةَ واملهديني وسلم 
  .تسليماً كثرياً

                                                            
  .١٨٤: األعراف -١
 .٣٤: الكهف -٢
  .٣٧: الكهف -٣
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  .كم سيدي وموالي٬، كل عام وأنتم خبري مبناسبة عيد الفطرالسالم علي

و4إِذَا  #فَإِذَا النّ=ج=وم= طُم*س4ت,  ...﴿: سيدي٬، سؤايل عن آية من سورة املرسالت
ل*ي4و,مِ  #َأليِّ ي4و,مٍ أُجلَت,  #و4إِذَا الرّ=س=لُ أُقّ*ت4ت,  #و4إِذَا الْجِب4الُ ن=ِسفَت,  #الس4ّم4اء فُرِج4ت, 

  .)١(﴾ ...و4ي,لٌ ي4و,م4ئ*ذ� لّ*لْم=كَذّ*بِني #و4م4ا أَد,ر4اك4 م4ا ي4و,م= الْفَص,لِ  # الْفَص,لِ

هل هو إشارة للخروج املبارك٬، وهل هو من إحدى العالمات٬، .. سؤايل عن يوم الفصل 
  .إشارة للمكذّبني بكم ؟؟ أرجو بعد إذنكم التوضيح) املكذّبني(وهل 

  حممد الصفار: املرسل                                        .  شوقإىل لقاء فأنا يف... أرجو املعذرة 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

 قد بلّغوا رساالíم وقد أنذروا أقوامهم وقد حصل الرسل أو خلفاء اهللا يف أرضه 
معهم ما حصل من تكذيب وتشريد وقتل ولكن اهللا سبحانه وتعاىل وعدهم باالنتصار هلم 

القيامة : ولرساالíم وحلقهم املغبون٬، وهذا االنتصار هلم يكون يف مواضع ثالثة٬، هي
الصغرى٬، والرجعة٬، والقيامة الكربى٬، أو الوقعات اإلهلية الثالث وأوهلا القيامة الصغرى وهي 

  .مد وبعثه للناسقيام قائم آل حم

و4إِن:  #إِنَّه=م, لَه=م= الْم4نص=ور=ونَ  #و4لَقَد, س4ب4قَت, كَل*م4ت=ن4ا ل*ع*ب4اد*ن4ا الْم=ر,س4ل*ني4 ﴿: قال تعاىل
أَفَبِع4ذَابِن4ا  #و4أَب,ص*ر,ه=م, فَس4و,ف4 ي=ب,ص*ر=ونَ  #فَت4و4ل: ع4ن,ه=م, ح4تَّى ح*نيٍ  #ج=ند4ن4ا لَه=م= الْغ4ال*ب=ونَ 

  .)٢(﴾فَإِذَا ن4ز4لَ بِس4اح4ت*هِم, فَس4اء ص4ب4اح= الْم=نذَرِين4 #ت4ع,جِلُونَ ي4س,

و4لَقَد, آت4ي,ن4ا م=وس4ى الْك*ت4اب4 فَاخ,ت=ل*ف4 ف*يه* و4لَو,الَ كَل*م4ةٌ س4ب4قَت, م*ن رَّبِّك4 ﴿: وقال تعاىل
  .)٣(﴾لَقُض*ي4 ب4ي,ن4ه=م, و4إِنَّه=م, لَف*ي ش4كٍّ مِّن,ه= م=رِيبٍ

                                                            
  .١٥ – ٨: المرسالت -١
  .١٧٧ – ١٧١: الصافات -٢
 .١١٠: هود -٣
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  .)١(﴾لَا كَل*م4ةٌ س4ب4قَت, م*ن رَّبِّك4 لَكَانَ ل*ز4اماً و4أَج4لٌ م=س4م±ىو4لَو,﴿

و4لَقَد, آت4ي,ن4ا م=وس4ى الْك*ت4اب4 فَاخ,ت=ل*ف4 ف*يه* و4لَو,لَا كَل*م4ةٌ س4ب4قَت, م*ن رَّبِّك4 لَقُض*ي4 ب4ي,ن4ه=م, ﴿
  .)٢(﴾و4إِنَّه=م, لَف*ي ش4كٍّ مِّن,ه= م=رِيبٍ

إِل:ا م*ن ب4ع,د* م4ا ج4اءه=م= الْع*لْم= ب4غ,ياً ب4ي,ن4ه=م, و4لَو,لَا كَل*م4ةٌ س4ب4قَت, م*ن رَّبِّك4 إِلَى و4م4ا ت4فَرَّقُوا ﴿
  .)٣(﴾أَج4لٍ مُّس4م±ى ل:قُض*ي4 ب4ي,ن4ه=م, و4إِن: ال:ذ*ين4 أُورِثُوا الْك*ت4اب4 م*ن ب4ع,د*ه*م, لَف*ي ش4كٍّ مِّن,ه= م=رِيبٍ

وملنهجهم اإلهلي  بني لك بوضوح أن انتصار اهللا للرسل هذه اآليات إذا تدبرíا ت
الذي دعوا إليه وهو حاكمية اهللا مؤجل إىل أن يقوم القائم الذي هو الكلمة اليت سبقت من 
  .ربك والذي هو قائد جند اهللا الغالبني والذي هو يوم الفصل األول أي يف القيامة الصغرى

ميكنك أن تسأل وأكون خبدمتكم إن شاء اهللا  هذا باختصار٬، وإذا حتتاجون تفصيالً أكثر
  .تعاىل

  .وفقكم اهللا وسدد خطاكم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   ..م ورمحة اهللا السالم عليك L٥٣٢Wא

  .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

سيدي وإمامي وموالي يا قائم آل حممد عليك سالم اهللا٬، نرجو تفسري هذه اآلية ولو 
  .إمجاالً

                                                            
 .١٢٩: طه -١
 .٤٥: فصلت -٢
 .١٤: الشورى -٣
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ا ف*ي الْأَر,ح4امِ إِن: الل:ه4 ع*ند4ه= ع*لْم= السَّاع4ة* و4ي=ن4زِّلُ الْغ4ي,ثَ و4ي4ع,لَم= م4﴿: ما تفسري قوله تعاىل
 Oبِأَيِّ أَر,ضٍ ت4م=وت= إِن: الل:ه4 ع4ل*يم Oمَّاذَا ت4كِْسب= غَداً و4م4ا ت4د,رِي ن4فْس Oو4م4ا ت4د,رِي ن4فْس

Oالعراق  حسني التميمي : املرسل                                                                        . )١(﴾خ4بِري  

א   اهللا الرمحن الرحيمبسم  Wא

واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً 
  .كثرياً

إِن: الل:ه4 ع*ند4ه= ع*لْم= السَّاع4ة* و4ي=ن4زِّلُ الْغ4ي,ثَ و4ي4ع,لَم= م4ا ف*ي الْأَر,ح4امِ و4م4ا ت4د,رِي ن4فْسO مَّاذَا ﴿
٬، هذه اآلية يبني فيها ﴾د,رِي ن4فْسO بِأَيِّ أَر,ضٍ ت4م=وت= إِن: الل:ه4 ع4ل*يمO خ4بِريOت4كِْسب= غَداً و4م4ا ت4

اهللا سبحانه وتعاىل أن علم الغيب عنده وأن أرزاق العباد وحياíم على هذه األرض بيده 
وهو جيريها كيف يشاء سبحانه وتعاىل؛ ألنه عليم وخبري مبا يصلح حياة الناس الدنيوية وملا 

ه خري آخرíم٬، وليس أن هذه أمور ختصه سبحانه وال ميكن أن يÒطلع سبحانه بعض عباده في
عليها٬، بل هو سبحانه ميكن أن يطلع بعض عباده على ما يشاء من الغيب سواء باألسباب 
املادية أم الغيبية٬، بل وميكن أن جيعل بأيديهم ما يشاء من املصاحل الدنيوية واألخروية 

ه وقوته سواء باألسباب املادية أم بالغيبية٬، فالنتيجة أن اآلية تبني أن ال ويتصرفون �ا حبول
أحد من اخللق ميكنه أن يعلم أو يفعل شيئاً باستقالل عن اهللا سبحانه وتعاىل وميكن أن يعلم 

  .ويفعل حبول اهللا وقوته وهو أرحم الرامحني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .بسم اهللا٬، والصالة على سيدنا حممد وآله L٥٣٣Wא

                                                            
 .٣٤: لقمان -١



 ٣٥......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

بعد اإلطالع على أغلب التفاسري املعتربة مل أجد تفسرياً شافياً وكافياً ال يشوبه الريب 
  .٬، لذا نلتمسه منكم)عبس(ورة والظن والتقدير لس

  املغرب  الشرادي ياسر : املرسل                                                                       . والسالم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ع4ب4س4 و4ت4و4ل:ى ﴿: م اهللا لكل خري٬، إن كنت تقصد من هو الذي عبس يف قوله تعاىلوفقك
أَمَّا م4نِ  #أَو, ي4ذ:ك:ر= فَت4نفَع4ه= الذxكْر4ى  #و4م4ا ي=د,رِيك4 لَع4ل:ه= ي4زَّك:ى  #أَن ج4اءه= الْأَع,م4ى  #

و4ه=و4  #و4أَمَّا م4ن ج4اءك4 ي4س,ع4ى  #ك:ى و4م4ا ع4لَي,ك4 أَل:ا ي4زَّ #فَأَنت4 لَه= ت4ص4دَّى  #اس,ت4غ,ن4ى 
فالذي عبس هو عثمان بن عفان٬، فقد كان عند : عبس٬، )١(﴾فَأَنت4 ع4ن,ه= ت4لَهَّى #ي4خ,ش4ى 

على عثمان وقربه حيادثه  وجاء ابن أم مكتوم األعمى فقدمه رسول اهللا  رسول اهللا 
أَن  #ع4ب4س4 و4ت4و4ل:ى ﴿: خرب تعاىلفعبس عثمان وتوىل عنه تكرباً على هذا األعمى كما أ

  .﴾أَو, ي4ذ:ك:ر= فَت4نفَع4ه= الذxكْر4ى #و4م4ا ي=د,رِيك4 لَع4ل:ه= ي4زَّك:ى  #ج4اءه= الْأَع,م4ى 

مث بيَّن اهللا لعثمان سوء فعلته وما انطوت عليه نفسه من التكرب٬، بأنه عندما يأيت فيما سبق 
كان من املعرضني عن دعوة رسول اهللا واملتكربين شخص له جاه ومكانه يتصدى له حىت لو 

فَأَنت4 لَه= ت4ص4دَّى  #أَمَّا م4نِ اس,ت4غ,ن4ى ﴿: ودون أن يطلب أحد منه هذا على رسول اهللا 
  .﴾و4م4ا ع4لَي,ك4 أَل:ا ي4زَّك:ى #

وبيَّن اهللا لعثمان بن عفان وملن هم مثله ويتصرفون كتصرفه أن األوىل بكم أن تقي½موا 
سان على أساس طلبه للحق وعلى أساس خوفه من اهللا ال على أساس جاهه ومكانته وما اإلن

فابن أم مكتوم رغم  ﴾٬،فَأَنت4 ع4ن,ه= ت4لَهَّى #و4ه=و4 ي4خ,ش4ى  #و4أَمَّا م4ن ج4اءك4 ي4س,ع4ى ﴿ميلك 
وجملس املسلمني  عماه جاء يسعى إىل هذا اIلس املبارك والذي هو جملس رسول اهللا 

                                                            
  .١٠ – ١: عبس -١
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وض أن تفرح يا عثمان به٬، واملفروض أن تقدمه أنت على نفسك؛ ألنه إنسان أعمى٬، فاملفر
  .قد½مه ال أن تعبس يف وجهه وتتوىل عنه؛ ألن رسول اهللا 

  .هذا خمتصر ملعىن هذه اآليات

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة .. بسم اهللا الرمحن الرحيم  L٥٣٤Wא
  .واملهديني وسلم تسليماً

٬، ما هو شكل الكفي )١(﴾إِنَّا كَفَي,ن4اك4 الْم=س,ت4ه,زِئ*ني4﴿: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي
واألئمة عانوا بشدة من املستهزئني وإىل اليوم وكما هو واضح  ماً أن رسول اهللا هنا٬، عل

  .من استهزاء الناس باإلمام احلجة ووصيه عليهم صلوات اهللا وسالمه وحتياته

  العراق  أبو يوسف : املرسل                             فهل مت تطبيق اآلية أم مل يأت تأويلها بعد ؟ 

א   اهللا الرمحن الرحيمبسم  Wא

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

كفاه اهللا تأثريهم وتأثري استهزائهم على الرسالة ووصوهلا إىل الناس وإميان الناس �ا٬، قال 
أي  ٬،)٢(﴾نَّا كَفَي,ن4اك4 الْم=س,ت4ه,زِئ*ني4إِ #فَاص,د4ع, بِم4ا ت=ؤ,م4ر= و4أَع,رِض, ع4نِ الْم=ش,رِك*ني4 ﴿: تعاىل

أنت بلغ وال íتم �ؤالء املعاندين املستهزئني فلن يكون ألفعاهلم وإلشكاالíم السفيهة أثر 
  .على وصول الرسالة اإلهلية إىل حيث يشاء اهللا سبحانه

                                                            
  .٩٥: الحجر -١
 .٩٥ – ٩٤: الحجر -٢
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س واهللا سبحانه وتعاىل يرسل مالئكته فيثبتون املؤمنني ويدفعون عنهم وسوسة إبلي
واستهزاء السفهاء وإشكاالíم٬، ورمبا شاء اهللا أن يهلك بعض هؤالء السفهاء أو يبتليهم مبا 

  .يشغلهم عن االستهزاء بالدعوة اإلهلية٬، ورمبا جعلهم عربة لغريهم واحلمد هللا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٣٥Wא

لَقَد, ر4ض*ي4 الل:ه= ع4نِ الْم=ؤ,م*نِني4 ﴿بسم اهللا الرمحن الرحيم : أرجو منكم تفسري قوله تعاىل
ي قُلُوبِهِم, فَأَنز4لَ السَّك*ين4ةَ ع4لَي,هِم, و4أَثَاب4ه=م, فَت,حاً إِذْ ي=ب4ايِع=ون4ك4 ت4ح,ت4 الشَّج4ر4ة* فَع4ل*م4 م4ا ف*

  العراق  أمحد الواسطي : املرسل                  ٬، ومن هم املؤمنني املقصودين يف هذه اآلية ؟ ﴾قَرِيباً

א واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماًحممد 

لَقَد, ر4ض*ي4 الل:ه= ع4نِ الْم=ؤ,م*نِني4 إِذْ ي=ب4ايِع=ون4ك4 ت4ح,ت4 الشَّج4ر4ة* فَع4ل*م4 م4ا ف*ي قُلُوبِهِم, فَأَنز4لَ ﴿
  .)١(﴾السَّك*ين4ةَ ع4لَي,هِم, و4أَثَاب4ه=م, فَت,حاً قَرِيباً

رِين4 و4اَألنص4ارِ و4ال:ذ*ين4 اتَّب4ع=وه=م بِإِح,س4ان� رَّض*ي4 اللّه= و4السَّابِقُونَ اَألوَّلُونَ م*ن4 الْم=ه4اجِ﴿
ع4ن,ه=م, و4ر4ض=واْ ع4ن,ه= و4أَع4دَّ لَه=م, ج4نَّات� ت4ج,رِي ت4ح,ت4ه4ا اَألن,ه4ار= خ4ال*د*ين4 ف*يه4ا أَب4داً ذَل*ك4 الْفَو,ز= 

  .)٢(﴾الْع4ظ*يم=

                                                            
  .١٨: الفتح -١
  .١٠٠: التوبة -٢
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ضى اهللا عمن يبايعون خليفة اهللا يف أرضه يف اآليتان أعاله كالمها يف حاكمية اهللا وبيان ر
زما م٬، ومدحهم بسبب هذا الفعل املبارك وليس كما يفهمها بعض السنة بصورة مقلوبة 

  .فيعتقدون أن فيهما تزكية لكل من حضر البيعة وإن فعل ما فعل بعدها

ك4 ت4ح,ت4 الشَّج4ر4ة* فَع4ل*م4 م4ا ف*ي لَقَد, ر4ض*ي4 الل:ه= ع4نِ الْم=ؤ,م*نِني4 إِذْ ي=ب4ايِع=ون4﴿: فقوله تعاىل
هو مدح املبايعني حال مبايعتهم وإن  ﴾قُلُوبِهِم, فَأَنز4لَ السَّك*ين4ةَ ع4لَي,هِم, و4أَثَاب4ه=م, فَت,حاً قَرِيباً

اهللا رضي عنهم ملبايعتهم خلليفته يف أرضه يف زما م٬، فالرضا مشروط بالبيعة خلليفة اهللا يف 
فرضى اهللا عنهم؛ أل م بايعوا خليفة اهللا يف  ﴾ي=ب4ايِع=ون4ك4 ت4ح,ت4 الشَّج4ر4ة*إِذْ ﴿ أرضه حممد 

أرضه يف زما م٬، فلو أ م ارتدوا عن هذا القانون اإلهلي وهو مبايعة خليفة اهللا يف زما م فال 
رضى عنهم بل سينقلب األمر إىل سخط اهللا عليهم٬، وهلذا فاملفروض على من بقوا أحياء 

أن يبحثوا عن خليفة اهللا ويبايعوه ليدوم إميا م ووفائهم بالعهد وامليثاق وال  بعد حممد 
و4إِذْ قَالَ ﴿: يكونوا قد انقلبوا على قانون التنصيب اإلهلي املذكور يف القرآن بكل وضوح

بعد وفاة  ولتنطبق عليهم اآلية القرآنية ٬،)١(﴾ر4بُّك4 ل*لْم4الَئ*كَة* إِنِّي ج4اع*لٌ ف*ي اَألر,ضِ خ4ل*يفَةً
  .﴾لَقَد, ر4ض*ي4 الل:ه= ع4نِ الْم=ؤ,م*نِني4 إِذْ ي=ب4ايِع=ون4ك4﴿أيضاً  حممد 

إِن: ال:ذ*ين4 ي=ب4ايِع=ون4ك4 إِنَّم4ا ي=ب4ايِع=ونَ الل:ه4 ي4د= الل:ه* فَو,ق4 أَي,د*يهِم, فَم4ن نَّكَثَ فَإِنَّم4ا ﴿: قال تعاىل
وأقل ما يفهم  .)٢(﴾بِم4ا ع4اه4د4 ع4لَي,ه= الل:ه4 فَس4ي=ؤ,ت*يه* أَج,راً ع4ظ*يماًي4نكُثُ ع4لَى ن4فِْسه* و4م4ن, أَو,فَى 

جبالء من هذه اآلية أن الرضى يف اآلية املتقدمة إمنا هو رضى مشروط بالبيعة ودوامها والوفاء 
بِم4ا ع4اه4د4 ع4لَي,ه=  فَم4ن نَّكَثَ فَإِنَّم4ا ي4نكُثُ ع4لَى ن4فِْسه* و4م4ن, أَو,فَى﴿بعهد اهللا ال بالبيعة فقط 

٬، وبالتايل فال رضى مطلق وال رضى أبدي وال رضى دائم٬، بل ﴾الل:ه4 فَس4ي=ؤ,ت*يه* أَج,راً ع4ظ*يماً
هو رضى متعلق حبدث معني ومشروط٬، فالبد أن يوصل الوفاء بالعهد٬، والبد أن يوصل 

ة اخلليفة الالحق ليكون عدم نقض امليثاق وهذا ال يتحقق بعد وفاة خليفة اهللا السابق إال ببيع
  .املبايع أوىف بالعهد ومل ينقض امليثاق حقاً

                                                            
 .٣٠: البقرة -١
  .١٠: الفتح -٢
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أَفَم4ن ي4ع,لَم= أَنَّم4ا أُنزِلَ إِلَي,ك4 م*ن ر4بِّك4 الْح4قُّ كَم4ن, ه=و4 أَع,م4ى إِنَّم4ا ي4ت4ذَك:ر= ﴿: قال تعاىل
و4ال:ذ*ين4 ي4ص*لُونَ م4ا أَم4ر4  #نَ الْم*يثَاق4 ال:ذ*ين4 ي=وفُونَ بِع4ه,د* اللّه* و4الَ يِنقُض=و #أُو,لُواْ اَأللْب4ابِ 

و4ال:ذ*ين4 ي4نقُض=ونَ  ....... #اللّه= بِه* أَن ي=وص4لَ و4ي4خ,ش4و,نَ ر4بَّه=م, و4ي4خ4افُونَ س=وَء احل*س4ابِ 
ف*ي اَألر,ضِ أُو,لَئ*ك4  ع4ه,د4 اللّه* م*ن ب4ع,د* م*يثَاق*ه* و4ي4قْطَع=ونَ م4ا أَم4ر4 اللّه= بِه* أَن ي=وص4لَ و4ي=فِْسد=ونَ

  .)١(﴾لَه=م= الل:ع,ن4ةُ و4لَه=م, س=وُء الدَّارِ

و4السَّابِقُونَ اَألوَّلُونَ م*ن4 الْم=ه4اجِرِين4 و4اَألنص4ارِ و4ال:ذ*ين4 اتَّب4ع=وه=م بِإِح,س4ان� ﴿: قوله تعاىل
ج,رِي ت4ح,ت4ه4ا اَألن,ه4ار= خ4ال*د*ين4 ف*يه4ا أَب4داً رَّض*ي4 اللّه= ع4ن,ه=م, و4ر4ض=واْ ع4ن,ه= و4أَع4دَّ لَه=م, ج4نَّات� ت4

٬، هذه اآلية دليل على استمرار خالفة اهللا يف أرضه بعد رسول اهللا . ﴾ذَل*ك4 الْفَو,ز= الْع4ظ*يم=
فاملراد باتباع املهاجرين واألنصار ليس بأشخاصهم؛ أل م غري معصومني٬، وال بأفعاهلم 

ما هو مذموم أشد الذم وجيب اجتنابه٬، كعبادة بعضهم لألصنام مجيعها٬ً، فأكيد أن من أفعاهلم 
قبل اإلميان٬،  وشرب بعضهم للخمر بعد اإلميان٬، وبالتايل املراد هنا اتباعهم يف أهم أمر أسبغ 

 وهو إميا م مبحمد    السابقون األولون املهاجرين واألنصار   عليهم هذه األمساء 
اهللا يف أرضه٬، فهم ممدوحون بلحاظ فعلهم وهو اإلميان  باعتباره حجة اهللا يف زما م وخليفة

حبجة اهللا يف زما م وسبقهم لإلميان به وليس هلم فضل على من يÒخلق بعدهم؛ ألن سبقهم 
هو مقارنة بأهل زما م؛ ألن   باعتبارهم سابقني    إمنا يكون على أهل زما م٬، فمدحهم 

هو ظلم ملن تأخروا عنهم٬، بل قول خيالف  تفضيلهم على من يÒخلق بعدهم من القرون مطلقاً
العدل اإلهلي وفطرة اإلنسان اليت فطر عليها وتؤهله دائماً وأبداً أن يكون من خرية اخللق 
ويتقدم على من سبقوه٬، ومن الطبيعي أنك تقول عن شخصني موجودين يف زمن النيب حممد 

٬، ولكن غري صحيح أن د وآمنا به واحد تلو اآلخر أنّ فالن سبق فالن لإلميان مبحم 
؛ ألن تقول عن شخصني خÒلقا يف زمانني خمتلفني أن فالن سبق فالن لإلميان مبحمد 

أحدمها تقدم على اآلخر يف الوجود يف هذا العامل٬، سواء كان أحدمها يف زمن الرسول أو أن 
٬، وذلك ألن السبق املمدوح إمنا يكون عن منافسة وتقدم كالمها متأخران عن زمنه

  .العمل واإلخالص على اآلخرين وليس جمرد تقدم زمينب

                                                            
  .٢٥ – ١٩: الرعد -١
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و4ال:ذ*ين4 اتَّب4ع=وه=م بِإِح,س4ان� رَّض*ي4 اللّه= ع4ن,ه=م, و4ر4ض=واْ ع4ن,ه= ﴿: وبالتايل فاملراد من قوله تعاىل
هو اتباعهم  ﴾الْع4ظ*يم= و4أَع4دَّ لَه=م, ج4نَّات� ت4ج,رِي ت4ح,ت4ه4ا اَألن,ه4ار= خ4ال*د*ين4 ف*يه4ا أَب4داً ذَل*ك4 الْفَو,ز=

يف اإلميان خبليفة اهللا يف كل زمان٬، فالذين اتبعوهم بإحسان هم كل أناس يؤمنون خبليفة اهللا 
يف زما م وينصرونه إىل يوم القيامة٬، وأيضاً هم هلم فضلهم حبسب سبقهم وعملهم 

والنصرة إىل  ال تنتهي٬، بل وال تنتهي أيضاً صفة اهلجرة) السابقني(وإخالصهم فهذه الصفة 
يوم القيامة٬، فالتابعني ليسوا نفر يف القرن األول أو الثاين أو الثالث٬، بل التابعني هم الفرقة 

  .الناجية إىل يوم القيامة

وأما القول بأ م نفر معني حمصور بقرن أو قرنني أو ثالثة فهو ظلم وإجحاف حلق 
من األوائل بإخالصهم٬، فالسابقون املؤمنني يف األزمنة املتأخرة٬، الذين رمبا يكونون أفضل 

األولون من املهاجرين واألنصار صفة للمخلصني املؤمنني خبليفة اهللا يف كل زمان٬، فهم مع 
 Xمن آمنوا به وكل له فضله حبسب سبقه وعمله وإخالصه٬، وهم مع علي  حممد 

  .أيضا٬ً، وهكذا فاألمر مستمر ولكل زمان سابقون أولون مهاجرون وأنصار

  .عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم 

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א إىل سيدي وابن إمامي السيد اإلمام أمحد احلسن حفظه اهللا وسدد  L٥٣٦Wא
  .اهللا ومعدن العلم ومنبع الرمحةالسالم عليكم يا آل بيت رسول .. خطاه

سيدي٬، جئتك بسؤال لطاملا حري فكري وأخذ مين الوقت الكثري واجلهد فلم أصل إىل 
السيدة !!! ملاذا فقط كمل من النساء أربع : جواب ومل أصب املعىن٬، أال وهو يا سيدي

صلوات ريب  مرمي٬، والسيدة آسيا٬، والسيدة خدجية٬، والسيدة الطاهرة املعظمة مواليت الزهراء
هال سيدي أخربتين وأنت ابنها وحبيبها بشكل علمي وعقائدي حىت ارجع ألصحايب . عليها

  فرحاً مسروراً باإلجابة إئتين من مصدر العلم وابن النيب األعظم صلوات ريب عليه ؟؟
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. .أنتظرك سيدي وكلي شوقاً للقائك وخدمتك والفوز بشرف اجلهاد حتت رايتك
وأيدكم رب األرباب ومسبب األسباب٬، ودمتم بعناية الرمحن حفظكم وسددكم ورعاكم 

  اخلليج  السيد اإلمام : املرسل                                                           . الرحيم حمتجبني

א واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل .. بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא
  .ديني وسلم تسليماًحممد األئمة وامله

مسألة أنه كمل من النساء فقط أربعة غري صحيحة٬، والصحيح أن لكل إنسان حبسب 
علمه وإخالصه مقاماً عند اهللا سبحانه وتعاىل سواء كان هذا اإلنسان رجالً أو امرأة٬، أما 
فضل إنسان معني وأنه أفضل من كل الناس الذين سبقوه أو أفضل أهل زمانه أو حىت أفضل 

كل الناس فهذا ال يثبت إلّا بنص اهللا سبحانه وتعاىل عليه عن طريق رسله٬، وقد ثبت أن من 
نقالً عن اهللا سبحانه عالم الغيوب٬، وقد ثبت  فاطمة سيدة نساء العاملني وبإخبار الرسول 

أن ملرمي وآلسيا وخلدجية فضالً ومقاماً عند اهللا٬، ولكن األمر ال يقتصر على هؤالء بل هناك 
من النساء من هلن½ فضل ومقام عند اهللا٬، بل وهناك من هي أفضل من هؤالء٬، فزينب  الكثري

  ).عليها السالم(أفضل نساء العاملني بعد أمها فاطمة  Xبنت علي ) عليها السالم(

فكالمك عن كون من له فضل من النساء فقط هؤالء األربعة غري دقيق٬، واعلم أن الباب 
  .أة لتكون من خرية نساء العاملني بعملها وإخالصهامفتوح إىل يوم القيامة لكل امر

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א لصالة والسالم على خري اخللق وا.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٣٧Wא
  .حممد وعلى آل يس واألئمة املهديني وسلم تسليماً
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إىل اإلمام أمحد احلسن واألنصار٬، اهللا يشهد واملالئكة وأنتم أعلم مبا هو عليه اآلن من 
  :اليقني من قراءة كتبكم وبياناتكم وحججكم٬، ولكن أسرد موضع يل لكي يطمئن قليب

آصف بن برخيا٬، نريد من اإلمام أن يبني لنا احلجة  Xيمان قصة وزير النيب سل: أوالً
  .علينا؛ ألنه عامل آل بيت وبقية اهللا ال شك فقط لالطمئنان

آصف بن برخيا يف حني أتى بالعرش  Xما هي قصة وزير النيب سليمان  :١س
  بلقيس؟

  ؟ Xما هو االسم الصحيح الذي تعرفونه لوزير النيب سليمان  :٢س

  لكتاب الذي أخذ العلم منه كما سرد يف القرآن الكرمي ؟ما هو اسم ا :٣س

  ما هو العلم الذي أخذه من الكتاب ؟ :٤س

هل أتى آصف بالعرش عن طريق الدعاء٬، أو ماذا ؟ أذكر ؟ إذا كان دعاء أو مجلة  :٥س
  ثانية أرجو الذكر ؟

  اشرح حالة انتقال العرش من مكان إىل مكان ؟ :٦س

 وأفاض نوركم واألنوار أنصاركم الذي ال ينطفئ ولو كره وزادكم اهللا من علمه اللدينّ
  .املشركون

أرجو من األنصار إرسال أسئليت إىل اإلمام املعصوم وأن يتوسل عنده بالدعاء يل بظهر 
  عمان  أبو الرضا : املرسل                .قلب بالتوفيق وإتباع خلفاء اهللا والبيعة ورؤية الطلعة البهية

א   هللا الرمحن الرحيمبسم ا Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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قَالَ ال:ذ*ي ع*ند4ه= ع*لْمO مِّن4 الْك*ت4ابِ أَن4ا آت*يك4 بِه* قَب,لَ أَن ي4ر,ت4دَّ إِلَي,ك4 طَر,فُك4 فَلَمَّا ر4آه= ﴿
فَض,لِ ر4بِّي ل*ي4ب,لُو4نِي أَأَش,كُر= أَم, أَكْفُر= و4م4ن ش4كَر4 فَإِنَّم4ا ي4ش,كُر=  م=س,ت4ق*ر»اً ع*ند4ه= قَالَ ه4ذَا م*ن

O١(﴾ل*ن4فِْسه* و4م4ن كَفَر4 فَإِن: ر4بِّي غَنِيٌّ كَرِمي(.  

٬، وأما كيفية جلبه للعرش Xوفقك اهللا لكل خري٬، هو وصي سليمان وهو آصف 
تب وميكنك قراءíا٬، وبالتايل فليس هناك فبالرفع وقد شرحته وبي½نته٬، وهو منشور يف الك

زمان أو مكان يؤثر على عملية النقل؛ ألن كل ما يف األمر هو حتديد مكاين االنتقال ومن 
مث رفع العرش من مكان وإعادته من الرفع يف املكان الثاين يف آن واحد٬، ويف حال الرفع ليس 

  .ا تأخر النقلهناك زمان وال مكان وبالتايل فليس هناك حركة يلزم منه

وأما ما هو العلم من الكتاب فهو ليس ألفاظ وال معان بل هي حقائق تظهر وتتجلى يف 
صفحة وجود اإلنسان عندما خيلص هللا سبحانه وتعاىل وكل إنسان حبسبه٬، فكما ترى أن ما 

 أما ما ﴾٬،قَالَ ال:ذ*ي ع*ند4ه= ع*لْمO مِّن4 الْك*ت4ابِ﴿هو شيء من الكتاب  Xجتلى يف آصف 
  .فهو الكتاب كله حىت أصبحوا هم كتاب اهللا سبحانه جتلى يف حممد وآل حممد 

و4ي4قُولُ ال:ذ*ين4 كَفَر=واْ لَس,ت4 م=ر,س4الً قُلْ كَفَى بِاللّه* ش4هِيداً ب4ي,نِي و4ب4ي,ن4كُم, ﴿: قال تعاىل
وضوح أن علياً ٬، وقد بي½ن اهللا بXفهذا الشاهد هو علي  ٬،)٢(﴾و4م4ن, ع*ند4ه= ع*لْم= الْك*ت4ابِ

X إِنَّا ن4ح,ن= ن=ح,يِي الْم4و,ت4ى و4ن4كْت=ب= م4ا ﴿: هو كتاب اهللا وكل شيء حمصى فيه٬، قال تعاىل
  .)٣(﴾قَدَّم=وا و4آثَار4ه=م, و4كُل: ش4ي,ٍء أح,ص4ي,ن4اه= ف*ي إِم4امٍ م=بِنيٍ

وهو فاعلم وفقك اهللا أن هذا الكتاب من جهة هو جتلي اهللا يف اخللق وهو صورة اهللا 
٬، ولو أنكم تقرؤون ما كتبت يف الكتب فإن شاء اإلنسان الكامل وهو حممد وآل حممد 

  .اهللا توفقون ملعرفة إجابة هذه األسئلة وكثري غريها وفقكم اهللا وسدد خطاكم ملعرفة احلق

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                            
  .٤٠: النمل -١
 .٤٣: الرعد -٢
  .١٢: يس -٣
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نشور يف موقع أنصار عن الرفع وهو م) مع العبد الصاحل(هذا بعض ما موجود يف كتاب 
  :وميكنك قراءته Xاإلمام املهدي 

  ):معىن الرفع(

وأما خبصوص الرفع وبيان معناه٬، وهو األمر الثاين الذي تبقّى من السؤال الذي تقدم 
إننا ال نوفق يف بيان الرفع٬، أو ال أقل غري واضح : فيه٬، وقلت Xحيث سألت العبد الصاحل 

  .جيداً عند بعضنا

نسبة للرفع أعطيك مثاال٬ً، ولكن هل تعرف التفاضل والتكامل يف بال( :Xفأجابين 
  ).الرياضيات ؟ ألن املثال يعتمد عليه نوعاً ما

  .ما أعرف ذلك: فقلت

  ماذا تعين يف الرياضيات ؟) غري متناهي(احلمد هللا٬، تعرف املستقيم٬، تعرف ( :Xفقال 

لديك عصا  على كل حال٬، سأحاول أن أجعله يف أبسط صورة ممكنة٬، افرض أنك
ضعها عمودية٬، أعلى موضع فيها هو نفس إنسانØ ما٬، أو أعلى مقام لذلك اإلنسان٬، وأوطأ 

  .موضع فيها هو اجلسد٬، ولكن أرجو أن تلتفت أنه مثال وليس الواقع كما هو

اآلن٬، قس½م هذه العصا إىل شرائح يف ذهنك٬، ولكن لكي تكون احلالة أفضل ما يكون 
أصغر ما ميكن٬، اآلن انظر للشرائح كم عددها ؟ لكي تعرف البد أن تكون هذه الشرائح 

٬، ١ذلك البد من أن تقس½م طول العصا على طول الشرحية٬، فإذا كان مثالً طول العصا 
وطول الشرحية أصغر ما ميكن٬، هل تعرف أصغر رقم كم يساوي ؟ أصغر رقم يعب½ر عن 

نّ األعداد غري متناهية٬، فهو ال وجود٬، هو ليس صفراً ولكنه أقرب ما يكون إىل الصفر٬، ومبا أ
ميكن حصره ولكن ميكن تصوره٬، فهو ليس واحداً بالعشرة؛ ألن واحداً باملائة أصغر٬، وهكذا 
واحد باأللف أصغر٬، وهكذا ميكنك إضافة أصفار إىل ما ال  اية؛ ألن األعداد غري متناهية٬، 

  .فيكون تصورنا للنتيجة من خالل نتيجة التقسيم على صفر
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تقسيم طول العصا على صفر يساوي ما ال  اية٬، غري متناهي٬، ومبا أنّ الرقم ليس فنتيجة 
﴾ و4إِن ت4ع=دُّواْ نِع,م4ت4 اللّه* الَ ت=ح,ص=وه4ا﴿: صفراً بل قريب منه تكون النتيجة كما قال تعاىل

و4إِن يعين ممكن العد٬، من جهة اإلمكان ممكن العد ولكن يف الواقع هل ميكن عده ؟ ال٬، ﴿
  .﴾واْ نِع,م4ت4 اللّه* الَ ت=ح,ص=وه4ات4ع=دُّ

كيف ال تعد نعم اهللا : اآلن٬، هذه اآلية أيضاً تبي½ن لك معناها٬، رمبا سابقاً سألت نفسك
علي½ كيف ال أحصيها٬، مع أ ا حبسب الظاهر معدودة٬، أليس كذلك ؟ كم هو عدد النعم٬، 

لإلحصاء٬، أو أنّ إحصاءها فليكن أي رقم فإنه معدود٬، ولكن تبي½ن لك ملاذا هي غري قابلة 
غري ممكن يف الواقع؛ أل ا يف احلقيقة مفاضة على كل وجود اإلنسان٬، على كل جتلياته٬، 
وجتليات اإلنسان إن أردت عدها هل ميكنك إحصاؤها ؟ قد وضحت يف املثال أنّ هذا غري 

  ).ممكن٬، هل هذا واضح اآلن ؟

  .نعم: فقلت

   ).يء مبهمإن كان هناك ش" نعم: "ال تقل( :Xفقال 

هل أنّ جتليات : وفعالً كان هناك أمر مبهم غري واضح٬، أوضحته يف سؤايل فقلت
  ...و.. اإلنسان تعين حاالته املختلفة اليت مير½ �ا كالقيام واجللوس و

لنفرض أنّ اإلنسان عبارة عن ضوء أُريد : ال٬، اآلن أضرب لك مثاالً آخر( :Xفقال 
صدر الضوء يف مكانØ ما٬، فانتقال الضوء من املصدر له أن يصل إىل مكان٬، وفتحت أنت م

ومن مكانه إىل املكان اآلخر كيف حيصل ؟ حيصل بتجليه خطوة خطوة باجتاه اهلدف٬، هذه 
هي جتليات اإلنسان٬، ويف احلقيقة أ ا باقية كخطوات دائماً   خطوات احلركة    اخلطوات 

  .بث لفين اإلنسان وعاد عدماًومتجددة دائماً؛ ألن املصدر دائم البث٬، ولو انقطع ال

اآلن٬، لو أرجعتك كم خطوة إىل الوراء ال يتغري فيك شيء٬، فقط تكون غري مرئي يف 
العامل اجلسماين٬، وسيكون لديك جسد أكثر نورانية وغري مثقل بالظلمة٬، هذا هو الرفع وهو 

العامل  لو أردتك أن تعود أقدمك كم خطوة فتكون تÒرى وحتتاج ما حيتاج أهل ذلك. مراتب
  .اجلسماين مما يبقيهم فيه٬، فاملرفوع هو يف الناس وليس فيهم
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وألنّ اإلنسان عبارة عن وجود جتلياته اليت عددها قريب من ال متناهي٬، فإنّ النعم اإلهلية 
قريب من الالمتناهي وهو اهللا سبحانه وتعاىل٬، فهو ) فطرة اإلنسان(عليه ال تعد٬، فاإلنسان 

حتسب نفسك جرماً : "يف وصف حال اإلنسان Xعلي  صورة الالهوت٬، ولذا قال
  .)قد أتعبتك رمبا أو أزعجتك فاعذرين". صغرياً وفيك انطوى العامل األكرب

  أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله .. اهللا الرمحن الرحيم بسم  L٥٣٨Wא
  .الطيبني الطاهرين

السيد اإلمام أمحد احلسن اليماين٬، لدي½ بعض األسئلة وأرجو منكم اإلجابة .. أما بعد 
  .عليها

 Xواإلمام علي  أريد لو مسحتم التعريف الصريح مبن هم سيدنا حممد  :أوالً
ي يف السماء واألرض٬، وما هي صلتهم احلقيقية باهللا تعاىل٬، وهل ماتوا وسيدنا سلمان الفارس
  أو غابوا أو شيء آخر ؟

من هي السيدة فاطمة الزهراء يف احلقيقة٬، وما سر مقامها الرفيع٬، وما هو السر  :ثانياً
  املستودع فيها٬، وما هي صلتها بالسيدة مرمي العذراء إن وجدت ؟

املقداد بن األسود٬، وأبو ذر الغفاري٬، وعبد : ياد التالينيمن هم يف احلقيقة األس :ثالثاً
الرمحن بن رواحة٬، وعثمان بن مظعون٬، وقنرب بن كادان٬، وهم كما تعلمون أصحاب اإلمام 

  ؟ Xعلي 

وهناك سؤال سيدي يثري اهتمامي كثريا٬ً، وهو هل السيد املسيح أكرب وأقرب إىل اهللا من 
يعذب ويقتل بالطريقة اليت  Xلب ويترك احلسني موالنا احلسني حىت ينقذه اهللا من الص

أنا واهلداة من أهل : (يقول Xتنقلها القصص٬، وخصوصاً أين مسعت قوالً لإلمام علي 
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بييت سر اهللا املكنون وأولياؤه املقربون كلنا واحد فال تفرقوا فينا فتهلكوا٬، وحنن اآليات 
  ٬، فما سر اجلواب لو مسحتم ؟)١()واحلجب ووجه اهللا

 Xإن كان النيب واألئمة روحي فداهم هم وجه اهللا كما روي عن اإلمام علي  :اًرابع
أي أ م جنبه الظاهر ونوره يف األرض وقد رأوهم الناس٬، فلم خر سيدنا موسى صاعقاً 

  عندما قال ريب أرين وجهك ؟

  هم ظاهره ؟) عليهم السالم(وأخرياً ما هو باطن اهللا احلقيقي إن كان النيب واألئمة 

عتذر يا سيدي على اإلطالة ولكن هذه األسئلة حتريين جداً ولن أجد أجنب وأقدر وأ
منكم على اإلجابة الواضحة عنها مبا أنكم كما قلتم خليفة اهللا يف األرض وتعلمون طرق 

وأرجو من اهللا أن تكون هداييت على يديك وأن أكون من أتباعك .. السماء واألرض 
  .هللاملخلصني إن كنت احلق من عند ا

  سوريا  أيهم خميرب : املرسل                            . وشكرا٬ً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

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

ق ومتابعته٬، أرجو منك قراءة الكتب اليت وفقك اهللا لكل خري وسدد خطاك ملعرفة احل
كتبتها ملعرفة احلق ولتعرف إجابة بعض ما سألت٬، وبعد أن تقرأ بتمعن وتدبر ميكنك أن 

  .تسأل وسأكون خبدمتك إلجابة أي سؤال إن شاء اهللا

وبعض أسئلتك ال يصح أن تسأهلا٬، مثل قولك إن هللا باطن تعاىل اهللا علواً كبرياً أن يكون 
أو ظاهر بل هو سبحانه الظاهر الباطن واألول واآلخر وقد جتلى يف اخللق واخللق له باطن 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .قائمون به سبحانه

  أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

                                                            
 .١٦٧ص: ، عيون الحكم والمواعظ٢٥٧ص: قينمشارق أنوار الي -١



א אWא א

א هل هناك حدود معينة للعالقة اجلنسية بني الزوجني٬، يعين هل توجد  L٥٣٩Wא
  أمور حمرمة ال ميكن أن ميارسها الزوجان ؟

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

من الزوج والزوجة االستمتاع بكل جزء من جسد قرينه بأي جزء من جسده  جيوز لكل
ويف أي وقت ويف أي مكان إذا تراضيا على ذلك عدا ما ذكرنا حرمته وهو االتصال 
اجلنسي بينهما قبالً يف أيام احليض٬، ووطأ الزوجة يف الدبر من غري رضاها٬، فأرجو أن ال 

ة بني الزوجني وضعتها األهواء واآلراء٬، وحماولة من تتبعوا قيوداً وحدوداً للعالقة اجلنسي
  .يدعون الفقه محل الناس ممن هلم ميول جنسية خمتلفة على ما يرونه هم

ومن أعظم املستحبات اليت يتقرب �ا إىل اهللا سبحانه وتعاىل هو إشباع الغريزة اجلنسية 
أجر هذا األمر ليس بأقل من قربة إىل اهللا تعاىل ولتحصني فرجه٬، و) الزوج أو الزوجة(للقرين 

أجر العبادات كالصالة والصوم٬، فقط حيتاج الزوجان إىل النية٬، فبدل أن ميارس اجلنس مع 
قرينه إلشباع رغبته فقط ينوي أنه يشبع حاجة قرينه وحيصن فرجه قربة إىل اهللا٬، وهكذا 

  .حيصل الزوج والزوجة على أجر بفضل اهللا عليهما

  أمحد احلسن                                       .وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا

* * *  

א السالم عليكم ورمحة اهللا .. اإلمام املفدى أمحد احلسن سددك اهللا  L٥٤٠Wא
  .وبركاته

لدي½ بعض األسئلة الفقهية حول بعض ما نبتلى به يف هذه البالد أمريكا٬، راجية منك 
  :نإجابيت ولكم جزيل الشكر واالمتنا
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تقدم احلكومة هنا مساعدات مالية وسكن بأجر رمزي ملن ال حيصل على عمل٬،    ١
فهل جيوز لنا العمل بدون علم احلكومة وبدون إبالغها؛ أل ا ستقطع عنا املساعدات حينها٬، 

  ؟) حتت الطاولة(و�ذا يكون لدينا مساعدات وعمل 

امتيازات أخرى وبطرق  هل حيق لنا التحايل على أنظمة هذه الدولة للحصول على   ٢
  خمتلفة ؟

  هل جيوز لنا العمل ببيع أوراق اليانصيب اليت تباع هنا ؟   ٣

هناك بعض البضائع اليت متنع احلكومة بيعها إال إىل جمموعة معينة من الناس ويف    ٤
مناطق معينة؛ أل ا تكون معفية من الضرائب٬، يف حال حصولنا عليها هل حيق لنا بيعها ؟ مع 

  .ن احلكومة تعاقب على هذا الفعل بغرامات مالية وأحيانا بالسجنالعلم أ

نشعر من خالل إجاباتك على هذا املوقع أ ا مسددة وتصيب الواقع فمن هذا    ٥
  .املنطلق أريد أن أسألك عمن توجهين إليه ألزداد من معرفة حقك

  أمريكا  أمل : املرسلة                                        .أشكرك جداً على وقتك وجزاك خرياً

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ال جيب االلتزام بالقوانني الوضعية وهي غري حمترمة من جهة الشرع فيجوز خمالفتها 
العدل اإلهلي جيب االلتزام �ا وال جيوز خمالفتها؛ أل ا والعمل خبالفها٬، فقط القوانني يف دولة 

  .قوانني شرعية حياسب ويعاقب اإلنسان يف اآلخرة إن خالفها

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  
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א   :أرجو من سيادتكم إعطائي L٥٤١Wא

  .واجبات الزوجة جتاه زوجها   ١

  .واجبات الزوج جتاه زوجته   ٢

  .وذلك بالنقاط٬، وأرجو أن تكون واضحة وحسب الشرع فقط

  اإلمارات  حسني الري : املرسل                                          .ولكم مين كل الشكر اجلزيل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وفقكم اهللا لكل خري٬، يوجد تفصيل حلقوق الزوج والزوجة يف كتاب النكاح من شرائع 
  .اإلسالم٬، وسيقوم إخوتكم األنصار بنشره يف االنترنت إن شاء اهللا

  .م ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليك

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٤٢Wא

ت شافية عنه٬، لقد اطلعت على األسئلة الفقهية ومنها الزواج املؤقت ليست هناك معلوما
  أجيب أن يكون بعقد زواج يعين شاهدين يوقعون على العقد٬، أو ممكن يكون شفهي ؟

  هل يصح عرب االنترنيت٬، هل يصح بشروط عدم املعاشرة ؟

أمتىن الرد بأسرع وقت؛ ألنه أنا متزوج بطريقه أخرى وهي بني الشخصني فقط٬، واهللا 
  .أمس البنت بسوء؛ أل ا بكرهو الشاهد على الزواج مل يكن هناك شاهدان ومل 

  الكويت  س ي : املرسل                                                              .لريمحنا اهللا برمحته



 ٥١......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

يوجد تفصيل يف كتاب النكاح من شرائع اإلسالم سينشره إخوتكم وفقكم اهللا٬، 
  .األنصار على شبكة االنترنت وفقهم اهللا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   .أرجو إيصال هذه الرسالة إىل أمحد احلسن.. السالم عليكم  L٥٤٣Wא

  :أسئليت

ما عالج الشك وضعف اليقني حىت مع توفر األدلة مبسألة الوالية٬، أو مبعىن أمشل  .١
  مبسألة اتباع الطريق الصحيح٬، فاألمر كله مبين على الظن فكيف حيصل اليقني ؟

ال تعمل ومصروفها على أبيها ولكن لديها  ما حكم الفتاة اليت ال خيمس أبيها وهي .٢
  أغراض كثرية استÒعملت وتÒركت وغريها مل يستعمل قط٬، هل يسقط اخلمس عنها ؟

هل تسقط صلة الرحم لو كانت خطراً حبيث إن البنت لو وصلت رحم أبيها تغضب  .٣
د يكون األم غضباً شديداً فهي ال توافق على ذلك وتتطور املشاكل وتلحق باألب املريض وق

  خطراً على حياته فهو ال يتحمل الصراخ واملشاكل ؟

  هل أنت تفيت باجتهادك أم برأي من اإلمام املهدي ؟ .٤

قرأت يف احملاورة بني املسيحية وأمحد احلسن عن اإلمام أيب جعفر أن لكل قرن من  .٥
رون اليت هذه األمة رسوالً من آل حممد خيرج إىل القرن الذي هو إليهم رسول٬، فهل كل الق

  السعودية  زهراء : املرسلة                             مضت بعد غيبة القائم الكربى كان هناك رسل ؟
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وتعاىل٬، فيعرف العبد احلق والصراط  اليقني حيصل باإلخالص هللا سبحانه :١ج س
قُلْ كَفَى بِاللّه* ﴿املستقيم من اهللا الذي عرض نفسه شاهداً ملن يطلب شهادته سبحانه وتعاىل 

  .)١(﴾ش4هِيداً ب4ي,نِي و4ب4ي,ن4كُم, إِنَّه= كَانَ بِع*ب4اد*ه* خ4بِرياً ب4ص*رياً

كل سنة حتاسب نفسها فيه فما  بالنسبة ملثل هذه احلالة فتضع هلا يوماً معيناً يف :٢ج س
بقي عندها من مكسب يف هذا اليوم تقوم بتخميسه٬، فمثالً إذا كان عندها مال يف هذا اليوم 

  .ختمسه وإذا كان عندها شيء غري مستخدم أيضاً ختمسه

  .بر الوالدين واجب وال يسقط ويؤدى باملمكن :٣ج س

ة بقية األرحام سواء باملال أو وجيب اإلنفاق على الزوجة واألبناء واآلباء٬، وأما صل
  .الكلمة فهي مستحبة وغري واجبة

حنن آل حممد ال جنتهد يف أمور الدين وفقك اهللا٬، بل هو علم تفضل به اهللا  :٤ج س
  .علينا وأغنانا به عن بقية خلقه

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א احلمد هللا٬، وصلى اهللا على حممد وآله الطيبني ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٤٤Wא
  .الطاهرين األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

ثري من سيدي أمحد احلسن٬، لدي½ بعض األسئلة امللحة جداً حيث إ ا خبصوص ك
  .املعامالت احلياتية املستمرة

                                                            
  .٩٦: اإلسراء -١
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سيدي٬، حنن نؤمن أن كل سلطان غري الذي ينصبه اهللا فهو سلطان جائر الواجب  :١س
الكفر به٬، لكننا سيدي حنتاج احتياجاً ضرورياً إىل معرفة حدود التعامل مع احلاكم اجلائر يف 

كثري من اإلقرارات اليت هي  املعامالت املختلفة٬، مثل استخراج األوراق الرمسية اليت تالزمها
مبثابة إما استعداد لقبول الرجوع إىل احملاكم اليت حتكم بغري شرع اهللا٬، وإما موافقة على 
الكون واحد من جنود الدولة٬، واجلدير بالذكر سيدي أن تلك األوراق الكثرية واملختلفة 

مح لك باستخراج هي يف كثري من األحيان وسيلة لتحقيق مصلحة ما٬، فاستخراج البطاقة يس
جواز السفر٬، وبطاقة التموين٬، وأيضاً فهي إن مل حيملها املواطن فإنه سوف يتعرض للسجن 
أو الغرامة املالية٬، أو على األقل اإلهانة٬، ولكن توجد أشياء هي مصاحل ولكن فقدها لن 

املواد يؤدي إىل ما يؤدي فقدان البطاقة؛ كبطاقة التموين مثال٬ً، فإن فقدا ا سيضطرك لشراء 
التموينية بأسعار عالية٬، ومثالً عقد اهلاتف فهو ميكن االستغناء عنه ولكن املرء حيتاج إليه٬، 
وميكن االستعاضة عنه باهلاتف احملمول ولكنه أكثر كلفة٬، وكذلك عقد الكهرباء٬، وأيضاً 
 سيدي هناك كثري من العقود تستلزم دفع مبلغ مايل مآله إىل خزانة احلاكم اجلائر٬، فأرجو

  .منك سيدي وموالي أن تتفضل على خادمك اجلاهل وأن تفرج عنا باجلواب املفصل

ماذا لو أدى عدم االلتحاق إىل اجليش إىل املنع من السفر إىل الدول األوروبية أو  :٢س
غريها٬، فهل باإلمكان لتفادي دلك االلتحاق باجليش الذي ال يتوقع يف األمد القريب دخوله 

ى توجد أقسام من مؤسسات الدولة تعمل ضمن العمل امليداين يف حرب مع أي عدو٬، بل
  .الداخلي٬، فأرجو منك سيدي أن تفصل لنا تلك املسائل بالتفصيل

األرض اليت يسيطر عليها احلاكم اجلائر هي أرض يف حكم املغصوبة على حد  :٣س
اج هل العقود اليت يفرضها احلاكم اجلائر لنيل مصلحة ما هي من نت: علمي٬، والسؤال

استثماره من املال الذي استخرجه من األرض املغصوبة اليت تسلط عليها٬، هل تلك العقود 
هي عقود حقيقية جتري عليها أحكام العقود٬، أم أ ا ال تصلح أن تكون عقود؛ ألنه ليس 

  صاحب املال الذي استثمره من األرض اليت اغتصبها ؟

لبة٬، وذلك املركز من شأنه أن يا سيدي٬، أنا عرض علي½ عمل مبركز خلدمات الط :٤س
يستقبل كل ما يريد الطلبة أو غريهم من الناس٬، ويقوم بطباعته على الكمبيوتر٬، ومن مث 
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إخراجه على ورق أو غريه٬، واألشياء املخوفة اليت خيشى من طلبه طباعتها هي مثالً املواد اليت 
ل ميكن العمل يف مركز تتحدث عن النظريات الغربية٬، وأيضاً تعظيم الفراعنة القدماء٬، فه

  كهذا أم ال٬، وإذا كان ميكن فما الضوابط ؟

أدعو اهللا حبق جدك حممد وحبق أمك فاطمة وحبق آبائك مجيعاً أن يفرج عنك٬، وأن 
جيعل النصر حليفك٬، وأن جيعلنا أنصاراً صاحلني لك وألبيك عليكم سالم اهللا ورمحته 

  مصر  عبد اهللا : املرسل                                                                   .وبركاته أبد اآلبدين

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ال إشكال يف استخراج األوراق اليت تعتمد إلثبات بعض األمور أو املنافع من  :١ج س
الدولة وإن كانت دولة غري شرعية٬، وال إشكال يف االنتفاع منها ولكن ال جيب احترام 

  .القوانني الوضعية اليت تضعها

إذا كان عدم االلتحاق يسبب لك أذىû وضرراً فال إشكال يف التحاقك باجليش  :٢ج س
يامهم إن مل يكن اجليش يباشر عمل ظلم مباشر للناس أو يقوم حبماية الظاملني وتيسري ق

  .بالظلم

بالنسبة للمؤمن ميكنه االستفادة من تلك العقود ولكن ال جيب عليه احترامها  :٣ج س
  .وااللتزام بتنفيذ ما فيها

ال إشكال يف هكذا عمل٬، وال إشكال يف طباعة البحوث اليت يقوم �ا الطلبة  :٤ج س
   .ستهزاء �اإال إن كانت حبوثاً íدف للطعن يف املقدسات الدينية والشريعة أو اال

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                  
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  
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א   .السالم عليكم مساحة السيد L٥٤٥Wא

مدن٬، أقطع يف األسبوع أنا وظيفيت السفر٬، أي أعمل سواق قطار وأنتقل بني عدة 
كيلو متر٬، هل إذا ذهبت إىل هذه املدن للزيارة أقص½ر أم أمت الصالة ؟  ٢٧٠٠الواحد حوايل 
  السعودية  عدنان الفرحان : املرسل                                                                    .وشكراً لكم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  . رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا

بيَّنت يف كتاب الشرائع أن كل من كان سفره أكثر من حضره فهو يتم ويصوم يف 
  .السفر سواء كان سفره للعمل أم لغريه

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                    
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة .. بسم اهللا الرمحن الرحيم  L٥٤٦Wא
  .واملهديني وسلم تسليماً

  .السالم على مياين آل حممد ورمحة اهللا وبركاته

هي املرة األوىل ومل أذهب للحج من قبل٬،  سيدي وموالي٬، ذهبت إىل العمرة وكانت
وكان اإلحرام قبل الوصول للسعودية يف الطائرة بنية نذر لإلحرام للعمرة املفردة الواجبة٬، 

  .وهبطت جبدة ومن هناك ذهبت بالسيارة إىل مكة

  إن السيارة كانت مسقفة وكنت وقتها حمرم٬، فهل هناك دية عليها ؟: السؤال هو

ة وهي رز مع دجاج وال أدري إذا كان الدجاج مذبوحاً ذحباً بالطائرة قدموا وجب
إسالمياً ؟ وما هو حكم أكل الدجاج املوجود يف املطاعم مبكة واملدينة املنورة ؟ علماً أن 
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أغلب املذبوح مستورد من اخلارج ويكتبون عليه ذحباً إسالميا٬ً، حىت إذا سألت البائع يف 
  مه ؟املطعم يقول إنه ذبح إسالمي٬، فما حك

٬، وأئمة البقيع وفاطمة  ذهبت بعد العمرة إىل املدينة لزيارة رسول اهللا حممد 
بعد احلجز بالفندق واالغتسال وكان  وبداية وصويل ذهبت مباشرة لزيارة رسول اهللا 

الوقت قبل صالة املغرب بقليل٬، فقدموا يف املسجد للموجودين إفطاراً وهي سبع مترات 
وال ميكنين ردها٬، ولكن بعدها خطر  ضيافة من رسول اهللا  وعصري وأكلت منها بنية

  ببايل أن املائدة كانت للنواصب والوهابية٬، ما هو احلكم الشرعي ؟

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا

  .اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر املستودع فيها

  الكويت  أبو علي : املرسل

א   يمبسم اهللا الرمحن الرح Wא

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

التظليل إذا كان عن اضطرار كما لو كانت وسيلة النقل املتوفرة هي فقط السيارة 
  .املسقفة فال إشكال فيه

دمها أما لو كان عن اختيار يعين مثالً كانت توجد سيارتان ميكنه االنتقال �ما وأح
بدون سقف واألخرى مسقفة واختار بإرادته السيارة املسقفة ففي هذه احلالة ارتكب حمرماً 

  .وعليه كفارة شاة يذحبها يف مكة إن كان معتمراً

أما بالنسبة للحوم الدجاج فالبد من االطمئنان إىل أ ا ذحبت بيد مسلم؛ أل م جييزون 
  .اآلن الذباحة باملاكنة

طاعم إذا كنت قد حبثت وسألت وعلمت أن الدجاج مذبوح بيد ويف الطائرة ويف امل
  .املسلم  فيمكنك أكله وإال فاجتنبه وفقك اهللا
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أما املائدة اليت تقدم يف املسجد النبوي من متر وشراب فكلها هنيئا٬ً، وال إشكال فيها 
  .وفقك اهللا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٤٧Wא

  .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .السالم عليكم يا موالي أمحد احلسن اليماين

أهلي ليسوا من األنصار٬، لكن األهل ضغطوا عليَّ مبسألة  موالي٬، إين أنصارية لكن
االنتخابات وإين ذهبت لكن أفسدت القائمة وأشرت على أكثر من كيان وال أعرف من 

  .أشرت على أكثر من كيان٬، هل يعترب حرام٬، أم ماذا ؟ أرجو اإلجابة... هم 

  العراق  املهندسة املدنية : املرسلة                                           هل اعترب ذنب علي½٬، أم ماذا ؟

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وفقك اهللا٬، إن كنت جمربة على هذا األمر فيغفر لك اهللا وهو خري الغافرين٬، وأسأل اهللا 
  .والدنيالكم خري اآلخرة 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  
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א السالم عليكم سيدي وموالي وإمامي يف الدنيا واآلخرة٬، إن شاء اهللا  L٥٤٨Wא
  .بالثبات والنصرة لكم أسألك موالي الدعاء

فإين بفضل من اهللا مؤمن بكم سيدي وموالي٬، وأسأل اهللا الثبات حبق .. وأما بعد 
  .مظلومية الزهراء

ومشكليت أين ضعيف أمام اجلنس اآلخر٬، فهل من املمكن دعاء نصيحة ختلصين٬، وما هو 
  السبب بتحرمي النظر إىل الصور يف التلفاز واالنترنت للنساء العاريات ؟

  .Xشكراً جزيالً جلنابكم٬، وحيرص السائل أن حيصل اجلواب من اإلمام 

  الكويت  أ د : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

باً الرتكاب الكبائر٬، وفقك اهللا لكل خري٬، هناك كبائر٬، وهناك صغائر هي عادة تكون سب
فاجتنبوا الذنوب صغريها وكبريها٬، وعليك دائماً بقراءة القرآن وصالة الليل والصيام وال 
تضيع حظك من رضا اهللا سبحانه وتعاىل٬، وأسأل اهللا أن يرمحك برمحته ويطهرك من 

  .الذنوب صغريها وكبريها وجيعلك من جنده وحزبه وأوليائه هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                    
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٤٩Wא

سيدي . سيد التقيأم علي من طرف ال Xبعد التحية والسالم إنين خادمة احلسني 
  :الفاضل٬، هنالك طلب قدمي أحب استدل وأستشرع من خاللكم عليه أطال اهللا يف عمركم
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والدي يطلب مبلغ من املال صديق له ويوجد شهود على هذا الطلب٬، الرجل مات 
الذي نطلبه٬، والدي أيضاً مات هل حيق لنا املطالبة �ذا املبلغ من خالل أوالده٬، للعلم والدي 

سيدي الفاضل٬، من . الرجل أمام ولده عندما طالب حبقه ورفضوا واملبلغ كبري شكل ذمة
  .حقنا املطالبة باملبلغ ؟ للعلم يوجد شهود

  العراق  أشواق العبيدي : املرسلة               . أرجو الرد أطال اهللا يف عمركم مع خالص حتيايت

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني

إذا كان الشخص الذي مات وهو مدين لوالدكم قد ترك ماالً أو ملكاً يسع الدين أو 
بعضه فالبد أن يسد دينه وتربأ ذمته من قبل ورثته٬، وأنتم لكم حق مطالبتهم باملال؛ ألنكم 

  .ورثة هذا احلق بعد وفاة والدكم

  .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال

  أمحد احلسن                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد  L٥٥٠Wא
  .سليماًوآله األئمة واملهديني وسلم ت

ومل يؤمن أزواجنا بعد٬، ويشق علينا  Xحنن جمموعة من النساء املؤمنات بالسيد أمحد 
  الذهاب للتأكد من الذبح٬، فصرنا نستخري على اللحم والدجاج ألكله٬، فهل جيوز لنا ذلك ؟

الذين لديهم ) االستخارة على اللحم(وهل جيوز إخبار باقي األنصار من الرجال بذلك 
أكثر منا ؟ أعين هل جيوز ذلك كقاعدة نعتمد عليها ولو كنا يف سعة ومل تكن  اIال للتحقق
  اإلمارات  خ . ز: املرسلة                                                                             هناك مشقة ؟
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .د وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حمم

وفقكم اهللا٬، بالنسبة للدجاج البد من االطمئنان إىل أنه ذبح بيد املسلم؛ أل م أجازوا 
  .الذبح باملاكنة وهو غري شرعي

  .أما اللحوم احلمراء فيمكن أكل املذبوح يف البالد اإلسالمية وال إشكال فيه

  .هوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركات

  أمحد احلسن                                                                                    
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א ) ١٢,٥٠٠(اشتريت كارتات تلفون مببلغ من املال٬، وسعر الكارت  L٥٥١Wא
أن يسدد يل٬، على أن يسدد يل بعد شهر ومل يستطع ) ١٣,٥٠٠(وبعتها على شخص مببلغ 

فبقى املبلغ عليه دين ولكنه يأيت مببلغ من املال ويقول هذه هدية وليست فوائد دون أن 
  أطلب منه أي مبلغ٬، فما حكم أخذ مثل هذا املال ؟

 العراق  أبو جعفر : املرسل                                           .ولكم األجر والثواب إن شاء اهللا

א   الرمحن الرحيمبسم اهللا  Wא

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

وفقك اهللا٬، اهلدية موضوع آخر ال ارتباط بينه وبني الدين وال إشكال يف أخذ اهلدية 
 .ولكن األوىل بك وبه أن حيتسب األموال اليت يعطيك جزءاً من الدين الذي لك عليه

  .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال

 أمحد احلسن                                                                             

 هـ ١٤٣١/ شعبان اخلري والربكة
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א   .السالم عليكم L٥٥٢Wא

سيدي وموالي وتاج رأسي أمحد احلسن عليك أفضل الصالة والسالم موالي ورمحة اهللا 
عجل اهللا فرجك وكثّر أنصارك ولعنة اهللا على أعدائك من اجلن والناس أمجعني  وبركاته٬،

  .وجعلين خادمك احلقري الفقري املقاتل بني يديك واملستشهد حتت قدميك

سيدي٬، سؤايل موالي عن اخلمر أجلكم اهللا٬، هل كان حالالً قبل اإلسالم ويف وقت 
ذ باهللا من شر الشيطان اللعني الرجيم بسم أعو: اإلسالم وبعدها حرم كما تقول اآلية الكرمية

  .صدق اهللا العلي العظيم )١(﴾الَ ت4قْر4ب=واْ الصَّالَةَ و4أَنت=م, س=كَار4ى﴿اهللا الرمحن الرحيم 

  .وصالة اهللا على حممد وآل حممد٬، وعلى أمحد احلسن واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

ل الصالة والسالم سيدي خادمك يف أمان اهللا ورعايته وحفظه موالي أمحد عليك أفض
 اسبانيا  ميثم التمار : املرسل                                                                           .العبد احلقري

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

 .اًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليم

٬، وهذه اآلية ال عالقة هلا Xمل يكن اخلمر املسكر حالالً يف دين اهللا منذ خلق اهللا آدم 
حبلية اخلمر املسكر بل هي يف النهي عن الصالة حىت يكون اإلنسان منتبه ويعي ما يقول٬، 

 .والذي يغلب عليه النعاس مشمول �ذه اآلية

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                                    

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

                                                            
  .٤٣: النساء -١
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א بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة  L٥٥٣Wא
  .واملهديني وسلم تسليماً

ستشهاد الصديقة الطاهرة السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، وعظم اهللا أجوركم با
 .فاطمة الزهراء صلوات ريب عليها

إنه دائماً يراودين شعور باحلزن والقلق وأفكار .. إىل سيدي وموالي وأيب مياين آل حممد 
 .بالتايل توصلين إىل اليأس

سيدي وموالي٬، إين أريد منك أي شيء يساعدين على أن أختلص من هذا الشعور٬، وأن 
 .د وآله باللسان والسنان مكن اهللا لكم يف األرض ساديت وموايلأكون أهالً لنصرة حمم

 :رسالة أخرى

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، اللهم صلي على حممد وآل حممد األمة واملهديني وسلم تسليماً

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

يها٬، عظم اهللا لكم األجر باستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات ريب عل
سيد األوصياء٬، وعلى  Xسيد البشر٬، وعلى بعلها أمري املؤمنني  وعلى أبيها رسول اهللا 

٬، وباخلصوص ولدها بقية اهللا يف األرض بنيها احلسن واحلسني وزينب واألئمة واملهديني 
 ).مكن اهللا هلم يف األرض(ووصيه 

م اجعل لنا الشرف يف اللهم العن ظامليها وغاصيب حقها وحق بنيها وأنصار بنيها٬، الله
 .نصرíم بامسك الواحد القهار وبالصالة على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

 واحلمد هللا رب العاملني

 :٬، لدي½ بعض األسئلة٬، منهاXإىل سيدي وموالي مياين آل حممد 



 ٦٣......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

انِي4ةُ لَا ي4نك*ح=ه4ا إِلَّا ز4ان� أَو, م=ش,رِكO الز4ّانِي لَا ي4نك*ح= إلَّا ز4انِي4ةً أَو, م=ش,رِكَةً و4الز4ّ﴿: قال تعاىل
٬، عند قراءيت إىل هذه اآلية تداخلين أفكار كثرية٬، وأنت تعلم )١(﴾و4ح=رِّم4 ذَل*ك4 ع4لَى الْم=ؤ,م*نِني4

يا موالي أن لإلنسان خفايا كثرياً منها ذنوب اإلنسان وأشياء ال نعرفها اهللا يعرفها٬، وال 
٬، هل هي حرام من اهللا أم من ﴾و4ح=رِّم4 ذَل*ك4 ع4لَى الْم=ؤ,م*نِني4﴿: آليةأعرف ماذا تعين هذه ا

اإلنسان املؤمن ؟ اعذرين يا موالي على قلة فهمي يف صياغة األسئلة وإين أعلم أنك يا 
 .سيدي تعرف قصدي

بأصحاب امليمنة ومل يبدأ بالسابقني  >يف بداية سورة الواقعة ملاذا بدأ سبحانه وتعاىل 
 .اب املشأمة حسب ترتيب الصفات إما باملقربني أو الضالني كما يف  اية السورةأو أصح

كالم عن املرأة٬، ) عليهم صلوات اهللا أمجعني(يف القرآن الكرمي وروايات أهل البيت 
 :وأسئليت سيدي

ما هي املشورة اليت فيها جيب أن خيالفها الرجل �ا؛ ألن دائماً الرجال عندما يكون 
به املرأة معهم وتعطي رأيها يقولون شاوروهن واخلفوهن٬، وهذا جيعل يف  موضوع وتتكلم

 .القلب حرية وكسرة؛ أل م حيتجون علينا بأهل البيت 

٬، )غري احملرم(سيدي٬، أريد أن حتكم لنا مدى حدود تكلم وتعامل املرأة مع األجنيب 
٬، هل هو نفس )األنصارية أو غري األنصارية(وكذلك للرجل ومدى تعامله مع األجنبية 

 التعامل من مجيع النواحي ؟

هنالك تعامالت عند بعض اإلخوة األنصار مع زوجاíم فيها كثري من السب والشتم 
وقد يصل إىل أشياء أخرى خنجل أن نتكلم �ا٬، وكذلك تعاملهم بالضرب معهن وهذا ال 

أن يوفق إخواين أتكلم به عن نفسي ولكن ألشياء واقعة تبعث احلزن يف قلوبنا٬، وأسأل اهللا 
لكل خري وأن يبدلوا هذه التعامالت بتعامل يصل به األخوات األنصاريات إىل اهللا ونصرة 

 .حممد وآل حممد باللسان والسنان

                                                            
 .٣: النور -١
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يا سيدي وموالي وقرة عيين٬، إن الفرحة ال تسعين؛ ألنكم معنا يف هذا الزمان يا ساديت 
صوتكم العزيز علينا٬، ونتمىن من اهللا  وموايل٬، واهللا إين أحياناً ال أصدق نفسي عندما أمسع

 .أن جيعل لنا الشرف يف نصرتكم عليكم السالم) عليها السالم(حبق الصديقة الزهراء 

اعذرين يا سيدي وموالي إن كان مين جتاوز بالكلمات؛ ألين التقطها بصعوبة أل ا 
 .متزامحة وأنا مرتبكة

ري آجل حبق فاطمة وأبيها وبعلها اللهم مكن حملمد وآل حممد وقائم آل حممد عاجالً غ
  .وبنيها والسر املستودع فيها

 العراق   أم زينب : املرسلة                                         .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

 .ني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهدي

أسأل اهللا أن يوفقكم لذكره سبحانه وتعاىل وقراءة القرآن فإن فيها جالء للقلوب 
وطهارة للنفوس٬، فأكثري من قراءة القرآن وخصوصاً من قراءة سورة يس والواقعة وآية 

أَيَّامٍ ثُمَّ اس,ت4و4ى  إِن: ر4بَّكُم= اللّه= ال:ذ*ي خ4لَق4 السَّم4او4ات* و4اَألر,ض4 ف*ي س*تَّة*﴿: السخرة٬، وهي
 ع4لَى الْع4ر,شِ ي=غ,ش*ي الل:ي,لَ النَّه4ار4 ي4طْلُب=ه= ح4ث*يثاً و4الشَّم,س4 و4الْقَم4ر4 و4النُّج=وم4 م=س4خَّر4ات� بِأَم,رِه*

فْي4ةً إِنَّه= الَ ي=ح*بُّ اد,ع=واْ ر4بَّكُم, ت4ض4رُّعاً و4خ= # أَالَ لَه= الْخ4لْق= و4اَألم,ر= ت4ب4ار4ك4 اللّه= ر4بُّ الْع4الَم*ني4
و4الَ ت=فِْسد=واْ ف*ي اَألر,ضِ ب4ع,د4 إِص,الَح*ه4ا و4اد,ع=وه= خ4و,فاً و4طَم4عاً إِن: ر4ح,م4ت4 اللّه*  #الْم=ع,ت4د*ين4 

 .لطرد شياطني اإلنس واجلن كفاك اهللا شرهم )١(﴾قَرِيبO مِّن4 الْم=ح,ِسنِني4

انِي4ةً أَو, م=ش,رِكَةً و4الزَّانِي4ةُ لَا ي4نك*ح=ه4ا إِل:ا ز4ان� أَو, م=ش,رِكO الزَّانِي لَا ي4نك*ح= إل:ا ز4﴿ :١ج س
٬، ال يزين الزاين وهو يزين وهو مؤمن إمنا خيلع عنه ثوب )٢(﴾و4ح=رِّم4 ذَل*ك4 ع4لَى الْم=ؤ,م*نِني4

ورين بالزنا اإلميان٬، فإن ندم وتاب عاد إليه إميانه٬، فالتحرمي باآلية على الزاين والزانية املشه
 .ومل تظهر منهم توبة فهؤالء حيرم مناكحتهم

                                                            
 .٥٦ – ٥٤: األعراف -١
  .٣: النور -٢
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وال : (وفقكم اهللا٬، وقد بيَّنت هذا األمر يف الشرائع وهذا هو النص من كتاب الشرائع
  ).جيوز الزواج من املشهورة بالزنا إال أن تظهر توبتها

ة* م4ا أَص,ح4اب= فَأَص,ح4اب= الْم4ي,م4ن4﴿رمبا أنت اشتبهت بالسؤالني يف بداية السورة  :٢ج س
واعتقدت أنه بدأ بأصحاب امليمنة يف  ﴾و4أَص,ح4اب= الْم4ش,أَم4ة* م4ا أَص,ح4اب= الْم4ش,أَم4ة** الْم4ي,م4ن4ة* 

ف*ي ج4نَّات* * أُو,لَئ*ك4 الْم=قَرَّب=ونَ * و4السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿حني أنه بدأ باملقربني وبي½ن حاهلم 
ف*ي * و4أَص,ح4اب= الْي4م*نيِ م4ا أَص,ح4اب= الْي4م*نيِ ﴿اليمني وبي½ن حاهلم  مث أصحاب ﴾ ...النَّع*يمِ 

و4أَص,ح4اب= الشِّم4الِ م4ا أَص,ح4اب= ﴿مث أصحاب الشمال وبي½ن حاهلم  ﴾...س*د,رٍ مَّخ,ض=ود� 
  .وكذا يف  اية السورة ﴾ ...ف*ي س4م=ومٍ و4ح4م*يمٍ * الشِّم4الِ 

عن أصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة وترك السؤال عن أما السؤاالن يف بداية السورة 
املقربني فهو لبيان شرف املقربني وعلوِّ شأ م وأ م أغنياء عن السؤال عن حاهلم أو بيان 

 .حاهلم٬، ولذا بدأ سبحانه مباشرة ببيان حاهلم دون السؤال عنه

 :٣ج س

وليس كل ما  من السفه أن نقول استشر شخصاً لتخالفه٬، بل هو من قلة األدب٬، :أ
صحيحا٬ً، فهناك من أخطأ يف النقل عنهم٬، وهناك من تقصد  روي عن أهل البيت 

االفتراء عليهم ليسيء هلم٬، وما وجدمتوه خيالف القرآن وخلق القرآن فأكيد أنه مل يصدر من 
 .٬، بل هو نقل خاطئ أو مصحف أو أنه كالم مفترى عليهم أهل البيت 

جائز٬، ولكن املفروض أن يكون الكالم لسبب صحيح  الكالم بني املرأة والرجل :ب
 .ومقبول٬، كالعمل واإلرشاد٬، وال يكون كالماً عبثياً وألجل الكالم فقط

الزوج والزوجة مها شخصان اقترنا بعقد٬، فأكيد أ ما ليسا شخصاً واحدا٬ً، بل مها  :ج
ذا حيتاج للصرب اثنان وبالتايل البد أن يكون بينهما اختالف وافتراق يف أمور كثرية٬، وه

وحتمل كل واحد منهما لآلخر٬، والبد من املودة والرمحة بني الزوجني لتستمر حياíما معا٬ً، 
وإال فالصدام بينهما هو مؤشر على فشل أحدمها أو فشلهما االجتماعي معا٬ً، وهلذا حثّ اهللا 

شاد سبحانه وتعاىل أن يتدخل بعض أفراد اIتمع القريب منهما وهم أهله وأهلها إلر
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و4إِنْ خ*فْت=م, ﴿: الزوجني ونصحهما وحل املشاكل اليت سببت اخلالف بينهما٬، قال تعاىل
ي,ن4ه=م4ا ش*قَاق4 ب4ي,نِهِم4ا فَاب,ع4ثُواْ ح4كَماً مِّن, أَه,ل*ه* و4ح4كَماً مِّن, أَه,ل*ه4ا إِن ي=رِيد4ا إِص,الَحاً ي=و4فxقِ اللّه= ب4

 .)١(﴾إِن: اللّه4 كَانَ ع4ل*يماً خ4بِرياً

أما استخدام الزوج الضرب مع الزوجة فهو حمرم وغري جائز إال يف النشوز٬، وهذه حالة 
خاصة وهي امتناع الزوجة عن فراش الزوجية٬، وال جيوز أن يكون الضرب مربحا٬ً، وقد 

  .جعل اهللا هلا مثل هذا وهو حرمة امتناع الزوج عن فراش الزوجية

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                                   

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٥٤Wא

أسكن يف شقة تابعة للدولة٬، اشتريتها مببلغ مع دفع بدل إجيار للدولة٬، علماً أن الشقة 
ىل اإلدارة احمللية واشتريتها من امرأة كانت موظفة يف اإلدارة احمللية٬، وخصصت هذه عائدة إ

هلا بأمر إداري من قبل دائرíا٬، علماً أن أناساً قبل أن ختصص هلذه املرأة املوظفة كانوا 
ساكنني فيها أي وجدوها فارغة فسكنوا فيها٬، وعندما خصصت هلذه املوظفة خرجوا هؤالء 

 وأنا أسأل ما هو اإلجراء الذي أعمله شرعاً ؟الناس بغري رضاهم٬، 

 العراق   أبو نور : املرسل                       .سددنا اهللا ورزقنا اهللا طاعته و ج منهاجه الصاحل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

 .قة لك٬، ولك السكن فيها٬، وليس عليك شيء٬، وفقك اهللالش

                                                            
 .٣٥: النساء -١
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  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                  
 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א للقيام باحلج الواجب وإذا  لديû مبلغ من املال يكفيين. .السالم عليكم L٥٥٥Wא
 مخسته مل أمتكن من القيام باحلج٬، ما احلكم٬، هل أمخس أم ال ؟

 السعودية  عدنان : املرسل                                                                        .وشكراً لكم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

اذهب للحج وفقك اهللا وتقبل عملك٬، واخلمس هو حق حلجة اهللا على خلقه وله أن 
يÒربئ ذمتك منه٬، فأسأل اهللا أن يتقبل منك حجك وطاعتك٬، وأرجو منكم الدعاء إلخوتكم 

 .وخصوصاً الذين يف سجون الظاملني

  .ليكم ورمحة اهللا وبركاتهسدد اهللا خطاكم٬، والسالم ع

 أمحد احلسن                                                                                   

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א إذا كانت املرأة حمجبة منذ عشرين سنة٬، وكان لديها شريط فيديو حلفل  L٥٥٦Wא
ل جيوز أن يتفرج األجنيب أو أي رجل على هذا زواجها٬، وكان الزواج قبل احلجاب٬، ه

الشريط٬، أو هل جيوز أي رجل غريب أن يشاهد صور املرأة بدون حجاب قدمية أكثر من 
  .عشرين سنة وهي اآلن حمجبة ؟ أفيدونا آجركم اهللا وحنن لكم من الشاكرين

  أملانيا  حممد حكيم : املرسل
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

 .ب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا ر

ال جيوز أن يشاهدها رجل أجنيب٬، واألفضل هلا أن حتاول إتالف هكذا صور أو أفالم٬، 
 .وفقكم اهللا لكل خري

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                     
 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א   ما هي األوقات اليت يتم �ا الصالة ليالً لغرض استجابة الدعاء ؟ L٥٥٧Wא

  العراق   شوكت الزبيدي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد 

  .أفضل األوقات هي بعد انتصاف الليل٬، وأفضل وقت هو اجلزء األخري من الليل

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   أرجو إجابيت.. السالم عليكم  L٥٥٨Wא

  هل جيوز مجاع الزوجة من الدبر ؟ :أوالً
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عن اخلمس٬، أنا أعمل يف بعض األعمال اخلاصة ورزقها على يكاد يكفيين قوت  :وثانياً
عائليت٬، وكان عندي قطعة أرض اشتريتها عندما كانت األراضي رخيصة جداً وبعتها هذه 

بيع األحذية كي أحسن وضعي املادي٬، ولكن أيضاً احملل مدخوله قليل٬، األيام وفتحت حمل ل
هل يوجد عليه مخس ؟ علماً أنين أسكن باإلجيار ومدخويل من عملي احلر وحملي : سؤايل

يكاد يكفي مصرويف العائلي؛ ألين أسكن دولة خليجية وكل شيء غال٬ٍ، اإلجيار٬، دراسة 
  الكويت   ق س : املرسل                                                .أطفايل٬، تنقلي٬، العالج٬، كل شيء

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد أالئمة واملهديني وسلم تسليماً

يوجد تفصيل عما سألت يف كتاب شرائع اإلسالم وهو منشور يف موقع أنصار اإلمام 
٬، وبالنسبة للعالقة بني الزوجني قد بينتها يف جواب على سؤال سابق وسأنقله Xاملهدي 

  :لكم رمبا ينفعكم إن شاء اهللا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم(

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

د قرينه بأي جزء من جسده جيوز لكل من الزوج والزوجة االستمتاع بكل جزء من جس
ويف أي وقت ويف أي مكان إذا تراضيا على ذلك٬، عدا ما ذكرنا حرمته وهو االتصال 
اجلنسي بينهما قبالً يف أيام احليض٬، ووطأ الزوجة يف الدبر من غري رضاها٬، فأرجو أن ال 

اولة من تتبعوا قيوداً وحدوداً للعالقة اجلنسية بني الزوجني وضعتها األهواء واآلراء٬، وحم
  .يدعون الفقه محل الناس ممن هلم ميول جنسية خمتلفة على ما يرونه هم

ومن أعظم املستحبات اليت يتقرب �ا إىل اهللا سبحانه وتعاىل هو إشباع الغريزة اجلنسية 
قربة إىل اهللا تعاىل ولتحصني فرجه٬، وأجر هذا األمر ليس بأقل من ) الزوج أو الزوجة(للقرين 

الصالة والصوم٬، فقط حيتاج الزوجان إىل النية٬، فبدل أن ميارس اجلنس مع أجر العبادات ك
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قرينه إلشباع رغبته فقط ينوي أنه يشبع حاجة قرينه وحيصن فرجه قربة إىل اهللا٬، وهكذا 
  .حيصل الزوج والزوجة على أجر بفضل اهللا عليهما

  ).والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إنك ال يوجد عندك فائض فعند هذا ال جيب عليك أما بالنسبة حلالك الذي تصفه و
اخلمس٬، وخري لك ولزيادة رزقك أن جتعل لك يوماً ثابتاً يف كل سنة وختمس أي مال فائض 

  .عندك يف ذلك اليوم٬، وفقك اهللا وسدد خطاك

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א وعلى ابنه اإلمام  Xأبعث سالمي إىل اإلمام احلجة ابن احلسن املهدي  L٥٥٩Wא
  .Xأمحد احلسن 

  ..السالم عليكم٬، وبعد

إن األرض اليت نسكن عليها يوجد �ا شبهة ومل نكن نعرف ذلك إال حينما أردنا 
ار وثيقة ملكية للمرتل من مكتب التوثيق٬، وقد أخربونا بأن األرض مسجلة يف استصد

مكتب التوثيق باسم شخص٬، فيكون بذلك بيتنا وبيت جارنا قطعة أرض واحدة٬، وقالوا لنا 
بأن هناك خطأ حصل من وزارة اإلسكان وهم يتحملون اخلطأ وأ م سوف يصدرون 

األرض مسجلة باسم أحد ولكنها غري موثقة ومل الوثيقة٬، مع العلم أننا مل نكن ندري بأن 
  خيربنا أحد بذلك وقد بنينا عليها وحنن نسكنها٬، فما هو احلكم جزاكم اهللا ألف خري ؟

  البحرين   حسن : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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مبا أنه ليس خطأكم وأ م سيتحملون خطأهم فال إشكال يف سكنكم �ذه الدار إن شاء 
  .اهللا٬، وفقكم اهللا وسدد خطاكم ملا يرضيه سبحانه

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א أنا موظف حكومي يف العهد البائد٬، استوليت على مبلغ حلاجيت إليه يف  L٥٦٠Wא
حينها من الدائرة٬، فهل جيوز أن أدفع عنه صدقة وأمخس املبلغ املتبقي ألمتكن من التصرف به 

  العراق  املؤمن باهللا : املرسل                                                                      يف أمور خاصة ؟

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

إذا كان الذي أخذته يف حينها هو بقدر حاجتك٬، وقد سددت به حاجتك فال شيء 
مام واملسلمني٬، ودولة الطاغوت ال متلك شيئاً بل هم عليك٬، فاألموال هي أموال اإل

  .يتصرفون فيما ال حيق هلم التصرف فيه

أما إذا كان املبلغ الذي أخذته هو مبلغ كبري فوق احتياجك وال يزال عندك فائض منه 
سواء كان ماالً أو أشياًء ذات قيمة كبرية فيجب عليك عندها دفع املتبقي منه للفقراء؛ ألن 

  .و لإلمام واملسلمني فال حيق ألحد االستيالء عليه إال بقدر ما يسد به حاجتهاملال ه

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .كم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم علي L٥٦١Wא
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مساحة السيد أمحد احلسن٬، لقد أرسلت رسالة سابقة ولكنها على ما أظن مل تكن 
  .واضحة

موضوعي أنين أعرف فتاة قد تعرضت لتحرش جنسي عندما كانت يف الثانية عشر من 
عمرها٬، وكان التحرش من خاهلا ومل يتعدى التحرش إال مالمسات بسيطة٬، ولقد علم األهل 

رى وقرر أب الفتاة منع الفتاة من رؤية خاهلا أو حىت أن تتواجد يف مكان تواجده وال مبا ج
تراه وإن كانت بصحبة األم واألهل واألقرباء٬، وقد منع حىت األطفال من التواجد يف مكان 

  تواجده وإن مل يراهم٬، فهل حيق له ذلك ؟

العلم أن خال الفتاة  وهو يرى أن احلل الوحيد الذي يرضى به هو القتل أو احلرق٬، مع
قد اعتذر وطلب السماح وقال أنه تاب توبة نصوحا٬، ومل يقتنع أبو الفتاة بتوبته وال يزال 
يود قتله٬، ومع العلم أيضاً أن الفتاة اآلن قد دخلت سن الواحد والعشرون وقررت أن جتعل 

ء كان من اهللا سبحانه وتعاىل احلاكم بينها وبني خاهلا وال تود أن يتدخل أي شخص سوا
الوالدان أو األهل٬، فهل هذا حق من حقوقها ؟ وقد كان هذا القرار مبنياً على اللجوء إىل 
اهللا بالدعاء والصالة وإىل أن ارتاحت الفتاة ملنام قد رأته ولكنها قطعت وعداً لنفسها وهللا 

فقط٬، فهي تريد أن يكون احلاكم بينهما اهللا . بأن ال خترب هذا املنام ألي شخص مهما كان
فهل هذا من حقها ؟ وهل جيوز قتل اخلال ؟ مع العلم أن اخلال قد أعلن توبته وقد وفق 

  .وغريها من األماكن املقدسة Xبعدها ألداء العمرة وزيارة اإلمام احلسني 

مساحة السيد أمحد احلسن٬، أرجو أن أحصل على إجابة بأسرع وقت ممكن وأن تكون 
  .شكراً. لة املذكورةاإلجابة شاملة جلميع تفاصيل األسئ

أود أن أسأل هل جيب على الزوجة أن تطيع زوجها يف كل شيء : املوضوع الثاين
وبدون مشاورته أو بدون أن يعطيها أي سبب مقنع وهي غري مقتنعة وغري راضية بينما ميتنع 

  الزوج عن مساع رأيها ؟

ا مع مراعاة شروط ما هو العمر الذي ميكن للفتاة أن تتخذ قراراíا بنفسه: وسؤال آخر
  الدين ؟
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  .آسفة على اإلطالة وأنا حباجة إىل الرد السريع

  م . م : املرسلة                                      .وشكرا٬ً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .املهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة و

حيق لألب أن مينع هذا اإلنسان من االقتراب من عائلته بعد أن تبني له أنه قد فعل هذا 
وهذا الشخص إن كان قد تاب حقاً وصدقاً يتوب . الفعل الشيطاين ولكن ال حيق لألب قتله

  .بأبنائهاهللا عليه واهللا غفور رحيم٬، ولكن يبقى لألب حق منعه من االنفراد ببناته أو 

  .وفقكم اهللا وسدد خطاكم

وميكنك قراءة كتاب الشرائع وقد بينت فيه ما هو الواجب على الزوجة جتاه زوجها٬، 
وأيضاً مىت يكون للفتاة احلق يف الوالية على نفسها٬، والكتاب منشور يف موقع أنصار اإلمام 

خبدمتكم إن شاء ٬، وإذا مل يتبني لكم شيء بعد القراءة ميكنكم السؤال وأكون Xاملهدي 
  .اهللا

  .وفقكم اهللا وسدد خطاكم٬، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٦٢Wא

على أشرف اخللق حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين األئمة واملهديني  والصالة والسالم
  .وسلم تسليماً كثرياً

. السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته مياين آل حممد موالي وموىل كل مسلم ومسلمة
  .سيدي وموالي٬، أسأل اهللا العلي القدير أن تكون بأحسن حال
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جيوز للمرأة أن تطلب من زوجها مثن موالي٬، عندي سؤال بالنسبة لرضاعة الطفل٬، هل 
  رضاعه ابنها ؟

ماذا خبصوص خدمة املرأة لزوجها يف البيت٬، هل هي جمربة وواجب : والسؤال الثاين
  عليها خدمته ؟

٬، هل )الوشم(خبصوص تزين املرأة حلاجبها هناك تزين حلاجب يسمى : والسؤال الثالث
ى احلاجب ولكن يكون حتت اجللد جيوز للمرأة أن تفعل ذلك وهذا الوشم يكون صبغ عل

لكن يعطي لون للحاجب٬، مع العلم هو ال مينع الوضوء؛ ألنه يكون الصبغ حتت اجللد٬، هل 
  جيوز استعماله أم ال ؟

أعتذر لكم وأستغفر اهللا إن كنت أطلت عليكم باألسئلة٬، أسأل اهللا أن يوفقكم لكل خري 
وع حنمي حجه اهللا على أرضه حبق ويثبتكم وكل من يعمل مع مياين آل حممد وجيعلنا در

  .ذلك الضلع املكسور

  كندا  ي . ن: املرسلة                                         .يف حفظ اهللا ورعايته يا إخوة اإلميان

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .ماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسلي

وفقكم اهللا لكل خري٬، بالنسبة ألحكام الزواج وما يلحقها من حقوق الزوجة وواجباíا 
وما يتعلق باألوالد والرضاع وغريها قد ذكرíا يف كتاب الشرائع وميكنكم قراءة ومعرفة 

  :احلكم بوضوح٬، وهو منشور وهذا بعض ما مكتوب يف الشرائع خبصوص الرضاع

األم إرضاع الولد٬، وهلا املطالبة بأجرة إرضاعه٬، وله فال جيب على : وأما الرضاع(
وجيب على األب بذل أجرة الرضاع إذا مل يكن للولد مال٬، . استئجارها إذا كانت بائناً

و اية . وللموىل إجبار أمته على الرضاع. وألمه أن ترضعه بنفسها أو بغريها٬، وهلا األجرة
شهرا٬ً، واألفضل أن ال ينقصه عن  الرضاع حوالن٬، وجيوز االقتصار على أحد وعشرين

وال جيب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن . وجيوز الزيادة عن احلولني شهراً وشهرين. ذلك
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ولو طلبت زيادة كان لألب نزعه . واألم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غريها. حولني
ي أحق به٬، وإن مل ولو تربعت أجنبية بإرضاعه فرضيت األم بالتربع فه. وتسليمه إىل غريها

  ).أن يرضع الصيب بلنب أمه٬، فهو أفضل: ويستحب. ترض فلألب تسليمه إىل املتربعة

والسالم عليكم  .أما تزيني املرأة حلاجبها بالوشم فهو جائز٬، وفقكم اهللا وسدد خطاكم
  .ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة  L٥٦٣Wא
  .واملهديني

لقد أعلن½ا أنا وزوجي البيعة للوصي األول واملهدي األول . .السالم عليكم ورمحة اهللا
من هذا الشهر التاسع سبتمرب يعين قبل أربعة أيام٬،  ٢١ السيد أمحد احلسن سالم اهللا عليه يوم

؛ ألننا مل نكن نعلم أنه جيب ٢٥لكننا مل نقم بغسل التوبة إال أمس بالليل يعين فجر يوم 
علينا غسل التوبة حىت قال لنا ذلك بعض اإلخوة يف البالتوك٬، فهل جيب علينا إعادة 

  ؟الصلوات اليت قمنا �ا خالل هذه األربعة أيام 

  السويد  أم أردالن : املرسلة                                                              .جزاكم اهللا خرياً

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

هللا لكم دوام اإلميان والثبات على احلق٬، وأن وفقكم اهللا وسدد خطاكم٬، وأسال ا
يرزقكم خري اآلخرة والدنيا٬، وال إشكال يف صالتكم وعبادتكم قبل غسل التوبة وال جيب 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .عليكم إعادíا٬، وفقكم اهللا لكل خري

  أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام
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א السالم عليكم سيدي وموالي٬، أمتىن لك املوفقية بإذن خالقي وخالقك  L٥٦٤Wא
  .وحبق آبائك وأجدادك العظماء

  :فأنا عندي سؤاالن.. أما بعد 

  ا ؟هل جيوز إعطاء اخلمس إىل املرجعية احلالية٬، وما رأيكم � :السؤال األول

ما رأيك بالصابئة أو املندائيني٬، فهل هم أناس أهل كتاب أو عبدة اهللا وحده٬، وما  :الثاين
  العراق  إبراهيم املوسوي : املرسل                                ؟ علمك عنهم من أجدادك وآبائك 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وفقكم اهللا لكل خري٬، اخلمس ال جيوز دفعه إال للمعصوم أو من ينصبه هو لقبض اخلمس 
عنه٬، وهناك رسالة يف اخلمس فيها تفصيل كل شيء وميكنك أن تقرأها ليتبني لك احلق وهي 

  .منشورة يف موقع االنترنت

ود واملسيحيون٬، وهناك أحكام فقهية فيما خيص وأهل الكتاب يف زماننا هذا هم اليه
التعامل معهم من جهة الطهارة والزواج جتدها يف كتاب شرائع اإلسالم املنشور٬، وأيضاً 

  .جتدها يف كتب األسئلة الفقهية وهي منشورة أيضاً يف موقع االنترنت

  .أسأل اهللا لك التوفيق ملعرفة احلق ونصرته هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوا

  أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  



א Wא

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٦٥Wא

لعبد الفقري من ضحايا النظام وهرب من قبل السقوط إىل هولندا سيدنا الكرمي الفاضل٬، ا
وال يعرف عن دعوتكم٬، واآلن علمت نسأل اهللا أن يرزقنا اتباع احلق٬، وقرأت عن الفنت وما 
جرى يف العراق من دعوات كثرية للمهدوية أريد منكم أن توضح ما حدث يل يف هولندا٬، 

عضاء جسمي تقريباً ومل تسقط من أنا تعرضت إىل حادث اصطدام وتكسرت مجيع أ
مالبسي قطرة دم وال يف الشارع٬، ما السر وراء ذلك ؟ ورأيت أثناء اإلغماء سيديت فاطمة 

  ....والسيدة الطاهرة مرمي العذراء٬، وبعد أيام رجعت روحي وأنا حي أرزق٬، وامسي عماد 

سراراً كثرية إن كنت على حق نسأل اهللا أن يرزقنا اتباع احلق٬، وأثناء غربيت رأيت أ
ثبتتين عن االحنراف وعدم االجنراف وراء الشهوات والدنيا٬، وأنا من حفظة أجزاء من كتاب 

  .اهللا٬، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  هولندا   السويعدي : املرسل                                                       .أرجو الرد على رساليت

א   رمحن الرحيمبسم اهللا ال Wא

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

وفقك اهللا لكل خري٬، وأسأل اهللا أن يتم لك العافية ويرزقك عافية الدنيا واآلخرة٬، 
وينجيك من نار وقودها الناس واحلجارة٬، ويريك احلق حقاً ويرزقك اتباعه٬، ويريك والباطل 

  .طالً ويرزقك اجتنابهبا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                    
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٦٦Wא

  .مÓنÙ من خالفه هوى ومن تبعه جنا السالم على من رايته أهدى الرايات٬، والسالم على

  .بايعتكم وأعلم أنكم تعلمون ما يف قليب٬، فباطين معلوم أمامكم كما ظاهري

وأنا يف بلد غريب ال أجد من إخوة يل أسلو �م وأحوال الدهر تصيبين بسهام مصائبها 
يل  فما إن أجنو من مصيبة وأمحد اهللا على كل حال إال وأتتين مصيبة أشد منها٬، ال ولد

  .وزوجة غري موالية وال مال يل

فأقف على باب داركم كما وقفت قبل أشهر راجياً عفوكم٬، ودعواتكم يل بزوجة 
  .صاحلة وولد من صليب يكون موالياً لكم تقر به عيين٬، فاملوت ال بد أن يالقيين ولو بعد حني

داعياً لكم  رجائي دعواتكم يل بأن أتفقه أكثر يف ديين وأن أكون لساناً وجوارح وعمالً
يف هذه األرض٬، فأنتم أهل الكرم وليس الصدود من طبعكم وال رد السائل من شيمكم٬، 

  .ولوال التشهد لكانت الؤكم نعم

  .أنتظر ردكم على أحر من اجلمر

  .والسالم من قلب حمب لكم ومناصر لكم إن شاء اهللا

فليس العلم  وأدعو يل أن يكون باطين كظاهري٬، وأن يقذف اهللا يف قليب نور العلم
بالتعلم وال أريد علماً من غريكم٬، فطلب العلم من غريكم مساو إلنكاركم٬، وحاشا أن 

  .اختار الظلمة واجلهالة بعد أن فتح اهللا بصرييت بنور احلق

  أمريكا  رعد : املرسل                                             .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   اهللا الرمحن الرحيمبسم  Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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وفقك اهللا لكل خري٬، وأسأل اهللا أن مين½ عليك مبا هو أهله سبحانه٬، هو أهل التقوى 
  .اً وجوداًوأهل املغفرة٬، وهو اجلواد الواسع٬، وهو الكرمي الذي ال يزيده كثرة العطاء إال كرم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٦٧Wא

وغريه٬، وصويف والقرآنيون  أنا تونسي٬، كنت سين املذهب املالكي ووهايب اتبع األلباين
تشيعت واستبصرت واحلمد هللا رب العاملني ورأيت يف  ٬٢٠٠٣، وسنة )كذا(والفرأنيني 

  .Xواإلمام علي  منامي النيب حممد 

وألول مرة يف  Xمسعت عن إمام امسه أمحد احلسن  ٢٠٠٩ديسمرب  ٢٤ويوم اخلميس 
ل قليب وحلمي ودمي وبايعته بعد صالة املغرب دخ ٢٠٠٩ديسمرب  ٢٥حيايت ويوم اجلمعة 

  .أمام الناس يف غرفة أنصار اإلمام املهدي واحلمد هللا

  :Xواآلن أقول لإلمام أمحد احلسن 

  .احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا.. بسم اهللا الرمحن الرحيم 

ب4ايِع=ون4ك4 ت4ح,ت4 الشَّج4ر4ة* فَع4ل*م4 م4ا ف*ي لَقَد, ر4ض*ي4 الل:ه= ع4نِ الْم=ؤ,م*نِني4 إِذْ ي=﴿: قال تعاىل
  .)١(﴾قُلُوبِهِم, فَأَنز4لَ السَّك*ين4ةَ ع4لَي,هِم, و4أَثَاب4ه=م, فَت,حاً قَرِيباً

السالم على حممد املصطفى وأهل بيته الكرام صلوات اهللا عليهم أمجعني٬، السالم على 
وأهل بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم سيدي وموالي اإلمام أمحد احلسن وأوالده املهديني 

  .أمجعني

  .Xبيعيت لسيدي وموالي اإلمام أمحد بن احلسن 
                                                            

  .١٨: الفتح -١
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  .Xوصي ورسول اإلمام املهدي  Xأشهد أن اإلمام املهدي أمحد احلسن 

  تونس  خالد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .مة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئ

وفقكم اهللا لكل خري٬، وجنبكم كل شر٬، وجعل عاقبتكم إىل خري٬، جزاكم اهللا خرياً عن 
حممد وآل حممد أن نصرمت احلق يف زمن قلّ فيه الناصر٬، وأسأل اهللا أن يوفقين خلدمتكم٬، 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن
  هـ ١٤٣١                                                                                                 

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٦٨Wא

واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله األئمة واملهديني 
  .الطاهرين وسلم تسليماً كثرياً

السالم عليكم يا كهف اهللا احلصني٬، السالم عليكم يا صراط السالم عليكم يا نور اهللا٬، 
اهللا املستقيم٬، السالم عليكم سيدي وموالي٬، السالم على أبينا الفاضل احملب ألبنائه ورمحة 

  .اهللا تعاىل وبركاته

أيب العزيز٬، أعتذر منكم كثرياً وأسألكم الدعاء موالي وسيدي يا قائم آل حممد يا 
  .صراط اهللا املستقيم

قد طلب من عندي أحد األنصار امسه خالد ويعيش بفرنسا هو وعائلته زوجته وبنته ل
أن أرسل لكم هذه الرسالة بعدما علم أنين رأيتكم يف رؤيا وقد قبلتين ابنة .... وابنيه ... 

  :لكم٬، يقول

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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هل البيت إال امسي خالد وأكره امسي؛ ألنه اسم خالد بن الوليد٬، مل أكن أعرف من أ
  .علي واحلسن واحلسني 

كرهت كل الصحابة  منذ أن عرَّفين اهللا األئمة اإلثين عشر من أهل بيت حممد 
  .Xوتربأت منهم إال من نصروا علياً 

وكان ذلك  Xتعرفت على اإلمام أمحد احلسن  ٢٠٠٩من شهر ديسمرب  ٢٤يف يوم 
  .يوم اخلميس واحلمد هللا

  .Xرب توجهت إىل اهللا بكل قليب وبايعت إمامي أمحد يوم اجلمعة بعد صالة املغ

إنه حيبكم كثرياً أكثر من أي شيء٬، ويسلم عليكم كثرياً ويطلب منكم : يقول أيضاً
  .واحلمد هللا رب العاملني. الدعاء له ولعائلته؛ أل م يعانون بعض املشاكل

علي½  أن مين 8حفظكم اهللا ورعاكم وسددكم ونصركم أيب العزيز٬، وأسأل اهللا 
  .بلقياكم موالي

  .الصالة والسالم عليكم موالي وعلى آبائكم الطاهرين وآل بيتكم

  املغرب  سعدية : املرسلة

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

جعل عاقبتكم إىل خري٬، جزاكم اهللا خرياً عن وفقكم اهللا لكل خري٬، وجنبكم كل شر٬، و
  .حممد وآل حممد أن نصرمت احلق يف زمن قلّ فيه الناصر٬، وأسأل اهللا أن يوفقين خلدمتكم

  .السابقني٬، وفقك اهللا لكل خري أما بالنسبة السم خالد فهو اسم أحد األنبياء 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن
  هـ  ١٤٣١                                                                                                
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٦٩Wא

احلمد هللا رب العاملني٬، مالك امللك٬، جمري الفلك٬، مسخر الرياح٬، فالق اإلصباح٬، ديان 
  .ئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياًاللهم صل" على حممد وآل حممد األ. الدين٬، رب العاملني

من العبد املذنب العاصي املقصر املشفق على نفسه من اهلالك٬، إىل موالي وسيدي ابن 
  .رسول اهللا أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي صلوات اهللا عليه وعلى آبائه

ها رسول لقد آمنت بك؛ ألن اهللا شهد لك عن طريق الرؤيا اليت رآها الكثريون يشهد في
٬، وهذه الرسالة حتمل عرضي نفسي )عليها السالم(أو فاطمة الزهراء  اهللا أو أحد األئمة 

لنصرتك وخدمتك فأرجو أن تقبلين ولو أنين ال أرى نفسي استحق أن أكون يف صفوف 
  مصر  عبد اهللا  :املرسل                                                                        .خدمك يا موالي

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

وفقكم اهللا لكل خري٬، وجنبكم كل شر٬، وجعل عاقبتكم إىل خري٬، جزاكم اهللا خرياً عن 
صر٬، وأسأل اهللا أن يوفقين خلدمتكم٬، حممد وآل حممد أن نصرمت احلق يف زمن قلّ فيه النا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن    
  هـ ١٤٣١                                                                                               

* * *  

א مد األئمة اللهم صل" على حممد وآل حم..  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٧٠Wא
  .واملهديني وسلم تسليماً

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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قبل فترة من الزمن تقارب األسبوع أو أكثر أرسلت رسالة إىل سيدي وموالي قائم آل 
حممد رسالة شكوت له فيها حال والديت املريضة٬، راجياً من اهللا أن مين عليها موالي القائم 

X بدعائه.  

يف اللجنة العلمية وفقكم اهللا لكل خري على ما تقدمونه من جهد يف فيا إخويت الكرام 
أسأل اهللا تعاىل أن تكون الرسالة قد وصلت إليه٬،  Xإيصال الرسائل إىل اإلمام املظلوم 

وإن كانت مل تصل حلد اآلن أسألكم باهللا أن تسرعوا يف إيصاهلا فإن حال أمي يسوء يوماً 
األنصار األطهار أن تدعوا هلا بالشفاء العاجل وفقكم اهللا بعد آخر٬، وأرجو منكم أيضاً أيها 

  العراق  حممد األنصاري : املرسل                         .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .لكل خري

א واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא
  .وسلم تسليماًحممد األئمة واملهديني 

  .أسأل اهللا لك ولوالدتك العافية وحسن العاقبة٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א أشكو من قلة يف الرزق وسعة .. لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ا L٥٧١Wא
العيش٬، فأريد من سيدي وموالي أن يعلمين دعاء إن دعوت به فتح اهللا علي½ من ) كذا(

  الكويت  يوسف : املرسل                                                    .حيث احتسب وال احتسب

א   لرحيمبسم اهللا الرمحن ا Wא

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

عليك بصالة الليل٬، فمن بركتها أ ا تسبب سعة الرزق إن شاء اهللا٬، وأيضاً كرر ألف 
  .يف ركعة الوتر وأنت قائم قبل السجود) يا رزاق يا كرمي(مرة 
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  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                            
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א قيل يل إن معي أنثى من اجلن يهودية متنع عين الزواج وهي ترافقين دائماً  L٥٧٢Wא
شاهدت مرة املخدة متشي : وكثرياً ما ترعبين ليالً عندما أكون ما بني اليقظة والنوم٬، مثالً

حتت رأسي٬، وغري ذلك٬، علماً أنين ما زلت عازباً وأنا على أبواب األربعني٬، والديت تدعى 
  .٬١٩٧١، أنا من مواليد ...٬، والدي ...

  لبنان  عماد : املرسل                                                           هل من مساعدة رجاء ؟

א   هللا الرمحن الرحيمبسم ا Wא

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

  .ملدة أربعني يوماً اقرأ سورة يس كل ليلة قبل النوم

  .اقرأ آية الكرسي عندما تضع رأسك على الوسادة قبل أن تنام

  ).هو اهللا الواحد القهارسبحانه : (اذكر اهللا يف كل يوم ألف مرة  �ذا الذكر

أيضاً اكتب يف ورقة بالزعفران سورة الفاحتة وآية الكرسي وأول عشر آيات من سورة 
الصافات٬، ومن مث حلّ الكتابة بقليل من املاء واغتسل به ولكن امجع املاء يف إناء وارمه يف 

عمال٬، أرض نظيفة وال جتعله يذهب مع مياه غري نظيفة٬، وإن شاء اهللا ستنفعك هذه األ
  .وفقك اهللا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  
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א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٧٣Wא

يرسل يل حجاب للمحبة  Xاين أمحد احلسن أمتىن من اهللا سبحانه وتعاىل ومن اليم
والشفاء٬، حجاب ضد إبليس وجنوده٬، حجاب يف عملي مع اليهود والنصارى وأهل السنة 

  .والوهابية

سوف تتزوج يوم  Xابنيت كذلك عرفت اليماين أمحد احلسن : ويف اخلتام أقول لكم
أن يدعو لنا  Xحلسن ٬، وأمتىن من اهللا سبحانه وتعاىل ومن اليماين أمحد ا٢٠١٠أبريل  ١٦

  .اخلري واحملبة بني بنيت وزوجها وبارك اهللا فيكم

  ابن علي: املرسل                     .وهو يف قليب Xوإين واهللا إين أحب اليماين أمحد احلسن 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .سلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني و

خري٬، أفضل  لكل وفقكم اهللا لكل خري٬، وأمتّ اهللا لكم أموركم خبري وعافية٬، وفقك اهللا
حجاب هو قراءة القرآن؛ فداوم على قراءة سورة يس يف الليل قبل أن تنام٬، وكذا قراءة 

  .سورة الواقعة وسورة النور بعد الصالة الواجبة ما أمكنك وفقك اهللا وسددك

  .رمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم و

  أمحد احلسن                                                                             
  هـ ١٤٣١/ شعبان اخلري والربكة

* * *  

א   ..Xسيدي اإلمام أمحد احلسن  L٥٧٤Wא

 .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

 .ة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمح

 .أنا أعرف العربية قليالً أريد أن أعرف أكثر عن احلقيقة



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٨٦

 ما هي أفضل وسيلة للحماية من نزغات الشيطان ؟   ١

 truthisfromallah: املرسل                          ما هو أفضل دعاء للشفاء من الصداع ؟     ٢

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

 .ملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العا

وفقكم اهللا٬، هذه الدنيا هي لالمتحان٬، وللتخلص من الشيطان البد لإلنسان من املداومة 
 .على ذكر اهللا على كل حال؛ كقراءة القرآن مثل سورة يس وسورة الصافات

 .ألمل وتقرأ سورة الفاحتة سبعني مرةوللشفاء من الصداع توضع اليد اليمىن على مكان ا

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                                

 هـ ١٤٣١/ شعبان اخلري والربكة

* * *  

א دي وموالي مياين السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، السالم عليكم سي L٥٧٥Wא
  .آل حممد

 .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

سيدي وموالي٬، أشكرك على تفضلك بالرد عل أسئليت وأرجو أن تزيدين من علمك 
 .الفياض يا قرة عني الزهراء

عك سيدي٬، هل ميكن الدعوة إليك يف تقية أي أن ننكر على الناس أننا من أتبا   ١
 وندعوهم ألمرك على سبيل التذكري واإلخبار ؟

سيدي٬، يف رؤيا يوحنا أن الشيوخ األربعة والعشرين يسجدون للخروف املذبوح٬،    ٢
فكيف يسجد املهدي األول للخروف وهو املهدي األول أيضا٬ً، وهم أنتم ؟ وما معىن هذا 

 السجود ؟ كيف نرفع التناقض الظاهري رمبا ؟
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ذ قرض من بنوك الدولة٬، وهل حيل لنا أمواهلم حيث أنه ممزوج سيدي٬، هل جيوز أخ   ٣
 مبال الدولة والنواصب وغريهم ؟

سيدي٬، هال أخربتين عن أمر يقربين إليك وإىل اهللا ؟ وهل أنا مذكور يف أنصارك أو    ٤
 مبشر يب وأعوذ باهللا من كلمة أنا ؟

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 .احتكم يا موالي يا ابن رسول اهللاأرجو العفو إذا أزعجت مس

 مسلم أنصاري: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيمWא

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 .نعم٬، ميكن وفقكم اهللا ملن هو مضطر للتقية :١ج س

للمهدي قد بيَّنت معناه سابقاً وجتده أيضاً يف  ود الرسول واألئمة سج :٢ج س
 .كتاب تفسري سورة التوحيد وفقك اهللا

 .أما ما خيص رؤيا يوحنا فهي رؤيا مرمزة

وفقك اهللا القرض الربوي حرام وال جيوز أخذه٬، أما إذا كان القرض غري ربوي  :٣ج س
 .فال إشكال فيه

د ربا٬، فعليك أن تشخص البنك ومالك البنك وهل هو وبني املؤمن والناصيب ال يوج
ناصب عداء لألئمة أو املهديني أو شيعتهم أم هو كافر أم مسلم أو مؤمن٬، وعلى أساس هذا 

 .التشخيص ميكنك أخذ القرض الربوي أو عدم أخذه
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وفقك اهللا٬، هذه الدنيا هي دنيا امتحان فال تأمن حىت خيتم لك خبري وعلى  :٤ج س 
 .لدين الذي حيبه اهللا ويرضاهسالمة من ا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                              

 هـ ١٤٣١/ شعبان اخلري والربكة

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٧٦Wא

 .واملهديني وسلم تسليماً كثرياًاللهم صل على حممد وآل حممد األئمة 

سيدي٬، أرسلت لك رسالة حتوي رؤياي وأنا أنتظر ردك الكرمي٬، وتكررت الرؤيا معي 
مع تغيري يف احلروف اليت أعطاين إياها العجوز يف الرؤيا٬، كما أنين قرأت امسي واسم مدينيت 

نين ألبس خامتاً وهذا مما أسعدين٬، ولكن يا سيدي ما زاد دهشيت أ Xيف رواية اإلمام علي 
يف يدي اليمين يف البنصر تعرض إىل ضربة وقد بدأ يتشكل داخل الفص شكل انشطار٬، 
وكل يوم تتضح معامله٬، وقد بدت على شكل أحرف لكلمة مل تتضح بعد٬، واألحرف ليست 

 ).ي هـا م د ل : (باستقامة واحدة٬، وهي

كتمل وأن تكون من أسباب أنتظر ردك سيدي وتفسريك هلذه املعجزة اليت أسأل اهللا أن ت
  .نصرتك وأن أكون من خدمك املقربني

 .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

 السعودية  إبراهيم : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

 .يماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسل

أسأل اهللا أن يوفقك ويسددك وينصرك على نفسك وهواك والدنيا والشيطان٬، وأن جيعل 
 .اهللا عاقبتك إىل خري اآلخرة والدنيا٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني
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  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                              

 هـ ١٤٣١/ شعبان اخلري والربكة

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٧٧Wא

 .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

 .وقائمهم٬، سالم من اهللا عليك ورمحته وبركاته سيدي وموالي يا مياين آل حممد 

اغرورقت بالدمع ألعزيك باستشهاد أمك أقف يف حضرتك سيدي بقلب منكسر وعني 
البتول الطاهرة فاطمة الزهراء عليها من اهللا آالف السالم٬، وعزاء متواصل لسيدي وموالي 
أبيك احلجة بن احلسن عليه سالم اهللا٬، وإىل آبائك الطيبني الطاهرين سالم اهللا عليهم 

أرضه وينصركم على أمجعني٬، وأتوسل إىل اهللا أن يعجل لكم الفرج وأن ميكّن لكم يف 
 .عدوكم وعدوه إن اهللا مسيع جميب

وقائمهم٬، يف فنائك الزلت أحبو ومن حبك  سيدي وموالي وأيب يا مياين آل حممد 
أرضع٬، كتبت لك رسائل مث طويتها متردداً بني خوف واستحياء حياء عبد آبق مسود½ الوجه 

أنه احملال٬، وخوف أن وغارق يف دنس نفسه بظلمي وظلميت أمام الطهر والنور كله٬، ك
يكون هذا جفاء وقلة حياء٬، وما بني هذا اخلوف وذاك احلياء جاءت هذه احلروف اخلجلى 
 .لتطرق اآلن بابك٬، فأرجوك سيدي ال تردها فأنت كرمي ابن كرام وال ترد سائالً على بابك

سيدي وموالي وأيب وحبييب٬، مذ الح طيف نورك رضيتÓ يل الوقوف تكرماً منك 
وسأبقى إن شاء ريب خادماً عند عتبتك٬، فأنت من أحييته وأطعمته بيدك فتصد½ق خبدمتك٬، 

ÓنيÚدِّقÓصÓتÒزِي الْمÙجÓي Óاللّه ßآ إِنÓنÙلَيÓع ÙدَّقÓصÓتÓعلى مسكينك مبا شئت من كرمك٬، و. 

واحلمد هللا وحده الذي من½ علينا بك ورزقنا من غري استحقاق معرفتك ونصرتك إن 
 بالد الغربة   أبو مهدي : املرسل                                         .بدك املقص½رقبلتين٬، ابنك الصغري وع
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

 .يتوىل الصاحلني أسأل اهللا أن يوفقك ويسددك وينصرك نصراً عزيزا٬ً، هو وليي وهو

وفقكم اهللا٬، طبتم وطهرمت بوالية اهللا وأوليائه٬، وبطاعة اهللا وطاعة أوليائه٬، أسأل اهللا أن 
 .خيتم لكم خبري اآلخرة والدنيا٬، وأن جيعل لكم من أمركم يسراً

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                              

 هـ ١٤٣١/ شعبان اخلري والربكة

* * *  

א اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة .. بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٧٨Wא
 .واملهديني وسلم تسليماً

السالم عليكم ورمحة اهللا٬، السالم عليك أيها الطاهر٬، السالم عليك أيها املظلوم٬، السالم 
 .ريد الطريد٬، والسالم على آبائك وأبنائك األئمة األطهارعليك أيها الش

سيدي وموالي٬، جعلنا اهللا من خدامك وأنصارك بإذنه تعاىل٬، نعتذر من اهللا ومنك عن 
 .التقصري٬، أرجو أن تقبلوا منا هذا االعتذار

سيدي٬، لقد لفتوا نظري إخويت أنه ال يصح قراءة الفاحتة وطلب الرمحة على أرواح 
األئمة األطهار؛ أل م هم أهل الرمحة٬، وحنن من نترجى الرمحة من اهللا سبحانه و الرسول 

يف هذا  Xومنهم صلوات اهللا عليهم٬، فماذا يقول سيدي وموالي وإمامي أمحد احلسن 
  .وأعتذر عن تقصريي سيدي األمر ؟

 فنلندا  متارا  مراد : لةاملرس                                    .السالم على الطاهر ورمحة اهللا وبركاته

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

 .جيوز قراءة سورة الفاحتة وإهداء ثواب قرائتها إىل الرسول واألئمة 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 أمحد احلسن                                                                                  

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א اللهم صل" على حممد وآل حممد األئمة ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٧٩Wא
  .واملهديني وسلم تسليماً

عندما يقوم بالتسبيح أو  ملاذا اإلنسان: السالم عليكم يا قائم آل حممد٬، سؤايل هو
األذكار أو االستغفار وخصوصاً االستغفار يبدأ يتثاءب وتدمع عيناه٬، وأيضاً عندما نسمع 

 استراليا  أحالم : املرسلة                                             ذكركم تدمع أعيننا أو عندما خنشع ؟

א ب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل واحلمد هللا ر..  بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא
 .حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وفقك اهللا٬، بالنسبة للتثاؤب فهو من الظلمة اليت يف اإلنسان أو الشيطان والشر الذي يف 
صفحة وجوده٬، فعندما حياصر الظالم بالنور يلجأ شياطني اإلنس واجلن من خالل الظلمة 

إىل ختذيل اإلنسان عن ذكر اهللا٬، وهذا بالتأثري عليه وعلى  اليت يف صفحة وجود اإلنسان
جسده بالتثاؤب والكسل وغريها من الصفات اليت جتعل اإلنسان يلجأ إىل الراحة وترك ذكر 
اهللا٬، وللتخلص منها فعليكم باإلصرار على الذكر وعدم ترك النور والذكر حىت ييأس 

ب فهو حماربة للشياطني وجند إبليس أخزاهم الشياطني أخزاهم اهللا٬، ولكم يف هذا األمر ثوا
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .اهللا

 أمحد احلسن                                                                                  

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٨٠Wא

 .هللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة ا

أكتب لك يا سيدي وموالي والنار تسعر يف قليب أثر ما أصابين من بالء٬، واحلمد هللا 
 .على بالئه٬، فما رأيت إال مجيالً

يا سيدي وموالي٬، أشكوك ما جرى يل علّ شكواي ومعرفتك باألمر íون علي½٬، يف 
بوع مت طالقي٬، من شهر مارس الفائت كان عقد قرآين٬، وبعد هذا التاريخ بأس ٢١تاريخ 

والسبب أين متمسكة بدعوتكم رغم أين مل أنتهج منهاج السب والتجريح وكانت أدليت 
كما تفضلتم �ا٬، لكنه شعر بالعجز أمام األدلة فآثر الطالق على البقاء معي٬، أشعر جبرح 
عميق يف قليب٬، فقد هشم كراميت٬، وها هو اآلن مع والدته جيوبون بني الناس خيربو م كذباً 

أين سببت السيستاين٬، واíموا أخيت باجلنون٬، ووصل إىل مسامعنا أن طائفة تنوي اهلجوم ب
 .على مرتلنا؛ ألننا ننشر الدعوة

يا سيدي وموالي٬، أنا تائهة وال أعلم ما أحتاجه حبق٬، لكين أرجو منك أن ترد علي½٬، 
أرجوك ال  أحتاج ملا خيفف من حزين٬، أرشدين يا موالي٬، وادعو يل أن يأخذ اهللا حبقي٬،

 .تردين خائبة يا سيدي

 الكويت   أنصارية : املرسلة                                         .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

لكل خري٬، ما يضركم إن متسكتم باحلق وإن حاربكم أهل األرض مجيعا٬ً، وفقكم اهللا 
وما جرى هلا قدوة لكم٬، وهل ) عليها السالم(فهل يف فاطمة ! ألستم تقولون إنكم شيعة ؟

وما جرى هلا قدوة لكم ؟؟ وواهللا لئن صربمت وعضضتم على دينكم ) عليها السالم(يف زينب 
يا واآلخرة٬، وال يرى عدوكم إال الشر يف الدنيا واآلخرة٬، بالنواجذ لترون اخلري كله يف الدن

 وسيخزيهم اهللا وسيخسرون الدنيا واآلخرة٬، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ؟؟
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 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                                   

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٨١Wא

 .اللهم صل" على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

السالم على حمال معرفة اهللا٬، السالم على خزان علم اهللا٬، السالم على احلكام يف دولة 
 .اهللا

ض٬، نرجوا دعاءكم ودعاؤكم عند سيدي وموالي مياين آل حممد مكن اهللا لكم يف األر
اهللا ال يرد٬، أن تدعو ألخت زوجيت اليت تعرضت إىل حرق وتنوي السفر إلجراء عملية هلذا 
الغرض٬، فقد تعرضت للحرق منذ كان عمرها ثالث سنوات واليوم هي يف العشرين من 

أهل  عمرها وقد ساءت حالتها النفسية كثريا٬ً، وهل ميكن إرسال دعاء خاص بامسها٬، فأنتم
 .اجلود والكرم وال خيرج منكم إال الطيب

 .السالم على حممد وآل حممد الذين إذا ذكر اخلري كانوا أوله

 العراق   فاضل : املرسل                                             .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

 .صلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، و

 .أسأل اهللا أن مين½ عليها بالشفاء٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                                   

 هـ ١٤٣١/ انمنتصف شعب
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٨٢Wא

 .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

 .السالم على السيد اليماين

سيدي٬، لدي½ سؤال يتعلق بعرض حاليت وحالة زوجيت على متخصصة يف العلم الروحاين 
وأن نأيت بقميصي وقميص زوجيت وقفل لكي وفك األعمال٬، فقالت لنا أن هناك ربطاً بيننا 

تفك الربط ونرزق بولد٬، فهل نفعل ذلك٬، وهل هذا صحيح٬، وما عالج ذلك ؟ أفيدونا 
 .يرمحكم اهللا

 استراليا  أنصاري : املرسل                                                                            .شكراً

א   لرحيمبسم اهللا الرمحن ا Wא

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

 :وفقكم اهللا لكل خري٬، اعمل هذه األعمال

اكتب سورة الفاحتة وآية الكرسي واإلخالص واملعوذتني بالزعفران على ورقة    ١
اء ولتغتسل زوجتك بنصف بيضاء٬، مث حلّ الكتابة يف مخسة لترات ماء٬، مث اغتسل بنصف امل

املاء الباقي٬، متاماً كغسل اجلنابة واجلمعة٬، واملاء الذي يتقاطر امجعه وألقه يف مكان نظيف٬، 
 .وال تتركه يذهب مع ماء احلمام إىل مكان غري نظيف

 :اقرأ أنت وزوجتك هذه األذكار   ٢

 ).سبحانه هو اهللا الواحد القهار(عشرة اآلالف مرة   أ

 ).سبعني مرة(النور قراءة سورة    ب

إِن: ر4بَّكُم= اللّه= ال:ذ*ي خ4لَق4 السَّم4او4ات* و4اَألر,ض4 ﴿: وقراءة آية السخرة سبعني مرة٬، وهي
ف*ي س*تَّة* أَيَّامٍ ثُمَّ اس,ت4و4ى ع4لَى الْع4ر,شِ ي=غ,ش*ي الل:ي,لَ النَّه4ار4 ي4طْلُب=ه= ح4ث*يثاً و4الشَّم,س4 و4الْقَم4ر4 
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اد,ع=واْ ر4بَّكُم,  #س4خَّر4ات� بِأَم,رِه* أَالَ لَه= الْخ4لْق= و4اَألم,ر= ت4ب4ار4ك4 اللّه= ر4بُّ الْع4الَم*ني4 و4النُّج=وم4 م=
و4الَ ت=فِْسد=واْ ف*ي اَألر,ضِ ب4ع,د4 إِص,الَح*ه4ا و4اد,ع=وه=  #ت4ض4رُّعاً و4خ=فْي4ةً إِنَّه= الَ ي=ح*بُّ الْم=ع,ت4د*ين4 

 .)١(﴾ر4ح,م4ت4 اللّه* قَرِيبO مِّن4 الْم=ح,ِسنِني4 خ4و,فاً و4طَم4عاً إِن:

قراءة سورة يس بعد صالة الفجر٬، وقراءة سورة الواقعة بعد صالة املغرب٬، ملدة    ج
 .أربعني يوماً

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                                    

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א   .السالم عليكم آل البيت ورمحة اهللا وبركاته L٥٨٣Wא

 .اللهم صل" على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

آمنت بدعوتكم املباركة : سيدي اإلمام يا ابن النيب صلى اهللا عليكم وسلم٬، املوضوع
 .م على االتباع والنصرةوأبايعكم وأعاهدك

سيدي٬، أنا أعمل خطيب مسجد مبنطقة يف مصر هي قلعة للوهابية اIسمة٬، وأنا أشعري 
العقيدة قبل موااليت واتباعي لكم٬، ماذا أفعل ؟ هل أترك املسجد الذي أخطب فيه ؟ علماً 

ات بأن الوهابية سيستولون على املسجد وينشرون الفساد بني الناس٬، خاصة أن يل مناظر
 .وحوارات معهم وكلها انتصارات على هذا الفكر التجسيمي

 .اللهم انصر حممد وآل حممد

 مصر  حممد األشعري : املرسل                                   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

                                                            
  .٥٦ – ٥٤: األعراف -١
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 .مد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حم

إذا كان يف بقائك خطيباً يف املسجد دفع لفساد وفتنة الوهابية فابقÓ فيه٬، وفقك اهللا 
 .وسدد خطاك ملا فيه خري آخرتك ودنياك

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                                 

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א من خالل البحث الذي قمت به لالستدالل .. السيد أمحد احلسن  L٥٨٤Wא
وجدت أن اإلشارة كانت واضحة إىل شخصية مالزمة  عليكم بروايات أهل البيت 

أمره٬، وإين يعربون عنها باملهدي واملنصور والوزير واملوىل الذي يلي  Xلإلمام املهدي 
مؤمن بكل ذلك ولكن يبقى االطمئنان القليب فهل إىل ذلك من سبيل٬، أرشدونا يرمحكم 

  .اهللا

كل الذي جئتم به من األدلة الروائية على ثبوت حجيتكم .. السيد أمحد احلسن 
ووجودكم واإلشارة إليكم يف مضمون الروايات صحيح إن شاء اهللا٬، ولكن يبقى القلق من 

 هم السائل شيء٬، فكيف السبيل إىل االطمئنان القليب ؟املتلقي مبا في

 العراق   صادق : املرسل                                            .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

 .ليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تس

وفقك اهللا لكل خري٬، إن كنت تطلب اليقني واالطمئنان فتزود وارحتل إىل اهللا وأسأله 
فيجيبك سبحانه٬، وما أخف الزاد على القلوب الطاهرة وهو اإلخالص له سبحانه٬، وما 
أقصر طريق الرحيل إليه الذي ال حيتاج إلّا النية فقط٬، فهو ال يبعد عن خلقه سبحانه وتعاىل٬، 
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٬، )١(﴾خ4لَقْن4ا الْإِنس4انَ و4ن4ع,لَم= م4ا ت=و4س,وِس= بِه* ن4فْس=ه= و4ن4ح,ن= أَقْر4ب= إِلَي,ه* م*ن, ح4ب,لِ الْو4رِيد* و4لَقَد,﴿
 .وما أيسر أن تسأله وهو ال تتشابه عليه األصوات وال تزيده كثرة العطاء إال كرماً وجوداً

لتنجو يف اآلخرة هل يصعب عليك أن تسجد وال ترفع رأسك حىت تسمع جواب ربك 
والدنيا ؟ وهل يصعب عليك أن تصوم ثالثة أيام وتتضرع يف لياليها إىل اهللا أن جييبك 

 ويعرفك احلق ؟

 .وفقك اهللا لكل خري٬، اجلأ إىل اهللا وستجده كهفاً حصيناً ال يضيع من جلأ إليه

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                                    

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א أنا حفيد اإلمام الشيخ منتصر بن حيدر بن هاشم من آل النعيمي٬، جدي  L٥٨٥Wא
يف جازان السعودية٬، وكان من علماء مذهب آل البيت  هـ١٣٨٨اإلمام منتصر تويف عام 
ملذهب السلفي بسبب دعوة الشيخ عبد اهللا القرعاوي وطالبه يف ولكنه حتول تقية إىل ا

جازان وقد أحرقوا كتبه وكتب أجداده العلماء وأوذي يف سبيل اهللا٬، املهم بعد وفاته وجدنا 
اعلموا بأن زمن مياين آل حممد قد أوشك٬، فإن مسعتم : (خبط يده وصية مكتوبة قال فيها

يث كان٬، اللهم حبق آل أبو حمتحت وآل جرماد بدعوته فحولوا قبلتكم يف الصالة إىل ح
  ).عليك أن تنصر عبادك وأن متكن هلم يف األرض

  ماذا جيب علينا فعله اآلن بعد أن مسعنا بدعوتكم ؟

أرجو أن تفيدين٬، ماذا يقصد جدي بتحويل قبلة الصالة٬، وهل هذا الفعل موافق للحق أم 
  هم ؟ال ؟ وما معىن آل أبو حمتحت وآل جرماد وما مرتلت

أرجو اإلفادة فنحن جنهل املذهب كثرياً لتحولنا إىل املذهب السلفي قسراً كما ذكرت 
  السعودية   منتصر احلسن : املرسل                                                                               .لكم

                                                            
  .١٦: ق -١
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياًاحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى 

أسأل اهللا لكم اهلداية ومعرفة احلق واتباعه٬، وأما سؤالك عن قبلة الصالة فالقبلة احلقيقية 
هو حجة اهللا يف كل زمان٬، واختاذه قبلة بأن تتبعه وتعمل معه٬، وميكنك أن تقرأ الكتب يف 

  .على العقيدة احلق٬، وفقكم اهللا ملا حيب ويرضى موقع أنصار اإلمام املهدي لتتعرف

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٨٦Wא

وعلى آله الطيبني الطاهرين واملهدي  الم على نبينا حممد والصالة والس :١س
  .واملهديني من ولده وسلم تسليماً

إين العبد املسكني عندي نذر كنت أنذره يف كل زيارة أي أذبح ذبيحة لكي أخدم 
الزوار يف زمن صدام اللعني٬، وأما بالطعام وأشتري بثمن الذبيحة ما حتتاجه لكفاية الزوار 

ائية٬، فبعد القول وأصبح أكثر الناس من يقوم �ذه اخلدمة تركت هذا الشيء فراش ومواد غذ
فغريت نييت٬، إما أن أعطي الذبيحة وهي حق اإلمام إىل أصحا�ا٬، أو تبقى عندي الذبيحة 
وابنها يف شهر رمضان وأوزعه على الفقراء٬، فماذا يكون رأي سيدي وموالي �ذا الشيء ؟ 

  بنها يف شهر رمضان وأوزع حلم ابنها على الفقراء هذا ؟أم تبقى عندي وكل سنة أذبح ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

٬، حائر يف أمري أطلب من مساحتكم وجاهكم عند اهللا أن تدعو يل أن )ع.س(إين  :٢س
يرزقين اهللا بطفل تقر به عيين٬، فقد ظلمين الناس وأهلي فأرجو من مساحتكم من بعد إذن ريب 
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راركم أن تكون يل معجزة وهي إجناب طفل٬، ولكم من اهللا أنا مسعت عن معاجزكم وأس
  العراق  أبو أمري : املرسل                                                                      .األجر والتوفيق

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .هديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة وامل

وفقك اهللا٬، إذا كنت يف كل عام تنذر نذراً منفصالً؛ فيمكنك أن تغري يف النذر  :١ج
اجلديد كما تشاء٬، سواء غيَّرت الوقت أم الكيفية أم أي شيء آخر يتعلق بالنذر٬، أما إن 
كنت نذرت نذراً بكيفية معينة ووقت ثابت من كل عام؛ فعليك أن تفي به حبسب ما 

  .نذرت

  .أسأل اهللا أن يرزقك صاحلا٬ً، وهو أرحم الرامحني :٢ج

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٨٧Wא

  .م ورمحه اهللا وبركاتهالسالم عليك

أقسم عليك بأبيك حممد بن احلسن العسكري سالم اهللا عليه وعجل اهللا خروجكما 
هؤالء هم أنصارك بسبب أخالقهم إننا نبتعد عن احلق٬، وزوجي اآلن حياربنا بتصرفاته 
ويقول خلص لقيت احلجة عليكم٬، وقد ترك تربية األوالد واملسؤولية وأنا ما أراه ملتهني 

يا ويقولون يكفي إنا آمنا٬، فهل هذا صحيح٬، هي كلمة هو قائلها٬، فأين األخالق بالدن
احملمدية ال أرى سوى السب والغلط والتجمعات بينهم على الناس٬، هل هذه الدعوة تبلغ 
هكذا فأقل مشكلة يهددنا٬، فهل هذا صحيح ؟ مىت تأتون وتعطونا األمان واالستقرار٬، مىت 

ب عليه أن أبلغ بأخالق رديئة٬، فإن املقابل سوف يهرب٬، نرى طلعتكم البهية٬، فهل واج



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ١٠٠

وأقول أنا من أنصار اإلمام أرجو أن تبينوا يل وأرجو أن تبعثوا وصايا هلم٬، أقسم عليك 
  .حباكميه اهللا الرد السريع يل أترجاكم ومنتظرة أن تتكفلونا من الظلم الذي نعيشه

  ر . ز : املرسلة                                                     .والسالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

أسأل اهللا أن يصلح أحوال مجيع املؤمنني واملؤمنات ملا فيه خري آخرíم ودنياهم٬، وإمنا 
ألنبياء واألوصياء إلصالح الناس ونشر اخللق الطيب بني الناس٬، ومن يقول إنه من جاء ا

  .شيعة حممد وآل حممد فعليه أن يتخلق بأخالقهم وحيسن مع عائلته ومع الناس

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٨٨Wא

واحلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا أمجعني حبيب إله 
  .العاملني أيب القاسم حممد٬، اللهم صل" على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

٬، كما تعلم أنا أعمل باجليش وهناك أمور باجليش Xدي وموالي أمحد سي... أما بعد 
عن الزواج٬، أي إذا أردت الزواج جيب علي½ أن آخذ إذن من االستخبارات لكي أتزوج٬، 
وهذا اإلذن إذا كان من غري كويتية شبه مستحيل٬، وخصوصاً إذا كانت عراقية أو إيرانية أو 

سنة وأريد الزواج حلفظ  ٢١ي أنا اآلن عمري كثري من اجلنسيات٬، كما تعلم سيدي وموال
  .نفسي والعياذ باهللا منها٬، وتركت أمر زواجي بيدك

  .موالي وأسأل اهللا أين مل أثقل عليك بكالمي هذا وأرجو مساحميت والدعاء يل بالتوفيق
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  الكويت   ش ع: املرسل                                           .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

أسأل اهللا أن يوفقك ملا يرضيه سبحانه وتعاىل٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني٬، نعم 
٬، فإذا كان زواجك من غري وفقك اهللا٬، توكل على اهللا وال إشكال يف اجلنسية أو القومية

الكويتية غري ممكن فتزوج من كويتية وفقك اهللا٬، واحرص على اختيار ذات الدين العفيفة 
اليت حتفظك٬، وإن مل جتد املؤمنة يف بلدك فاحرص أن تقترن مبن ترجو إميا ا وهدايتها إىل 

  .احلق٬، واهللا أرحم الرامحني٬، وأسال اهللا أن يبارك فيك ولك

  .م ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليك

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .أريد معرفة دعاء من القرآن مقبول عند اهللا لسعة الرزق وآخر للشفاء L٥٨٩Wא

  بريوت  فاطمة : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

اقرئي هذه اآليات يف كل يوم وليلة ألف مرة واعملي �ا؛ أي اتقي اهللا لزيادة الرزق٬، 
قِ الل:ه4 ي4ج,ع4ل ل:ه= و4م4ن ي4تَّ﴿: وإن شاء اهللا يزيد رزقك ويوسع اهللا رزقك بفضله سبحانه وتعاىل

و4ي4ر,ز=قْه= م*ن, ح4ي,ثُ لَا ي4ح,ت4ِسب= و4م4ن ي4ت4و4ك:لْ ع4لَى الل:ه* فَه=و4 ح4س,ب=ه= إِن: الل:ه4 ب4ال*غُ  #م4خ,ر4جاً 
  .)١(﴾أَم,رِه* قَد, ج4ع4لَ الل:ه= ل*كُلx ش4ي,ٍء قَد,راً

                                                            
  .٣ – ٢: الطالق -١
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امسه دواء٬، وذكره شفاء٬، يا من  يا من: (وللشفاء أقرئي هذا الدعاء دائماً وحبضور قلب
وتذكر ( جيعل الشفاء فيما يشاء من األشياء٬، صلّ على حممد وآل حممد٬، واجعل شفاء

 يا اهللا" من هذا الداء٬، بامسك هذا) االسم إن كان غريك أو ياء املتكلم أي تقول شفائي
  ").عشر مرات يا أرحم الرامحني"٬، "عشر مرات يا رب"٬، "عشر مرات

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א أقسم على اإلدارة براية أيب الفضل العباس أن يوصلوا رساليت إىل السيد  L٥٩٠Wא
  .أمحد احلسن

  .السالم على السيد أمحد احلسن ورمحة اهللا وبركاته

حديث النفس أو اخليال أو : من الشيعة املوالني ومصاب مبرضني أتعباين بشدة٬، األولإين 
  .ما يسمى أحالم اليقظة

إين أحتدث بسرعة وبطريقة يصعب على املقابل فهمي فيها٬، وهذا املرض : والثاين هو
 الثاين حيرجين كثرياً وهز شخصييت٬، وأرجو من مساحه السيد أن يدعو يل اهللا وأن أشفى على
يده بأذن اهللا٬، واهللا فقد تعبت من مرضي هذا٬، أقسم عليك حبق اإلمامة عليك أن تدعو يل 

  العراق  الباحث عن احلق : املرسل                                                                          .بالشفاء

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى 

وفقك اهللا لكل خري٬، وأسأل اهللا أن يشفيك من كل داء بفضله ومن½ه سبحانه وتعاىل٬، 
وأرجو منك أن تقرأ سورة التوحيد ثالث مرات كل ليلة قبل أن تنام٬، وأن تقرأ آية 

ر4بَّكُم= اللّه= ال:ذ*ي خ4لَق4 السَّم4او4ات*  إِن:﴿: الكرسي٬، وأن تقرأ هذه اآليات يف كل يوم وليلة
و4اَألر,ض4 ف*ي س*تَّة* أَيَّامٍ ثُمَّ اس,ت4و4ى ع4لَى الْع4ر,شِ ي=غ,ش*ي الل:ي,لَ النَّه4ار4 ي4طْلُب=ه= ح4ث*يثاً و4الشَّم,س4 
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اد,ع=واْ  #ار4ك4 اللّه= ر4بُّ الْع4الَم*ني4 و4الْقَم4ر4 و4النُّج=وم4 م=س4خَّر4ات� بِأَم,رِه* أَالَ لَه= الْخ4لْق= و4اَألم,ر= ت4ب4
و4الَ ت=فِْسد=واْ ف*ي اَألر,ضِ ب4ع,د4 إِص,الَح*ه4ا  #ر4بَّكُم, ت4ض4رُّعاً و4خ=فْي4ةً إِنَّه= الَ ي=ح*بُّ الْم=ع,ت4د*ين4 

  .)١(﴾و4اد,ع=وه= خ4و,فاً و4طَم4عاً إِن: ر4ح,م4ت4 اللّه* قَرِيبO مِّن4 الْم=ح,ِسنِني4

يا من امسه دواء٬، وذكره شفاء٬، يا : (للشفاء أقرأ هذا الدعاء دائماً وحبضور قلبوأيضاً 
وتذكر ( من جيعل الشفاء فيما يشاء من األشياء٬، صلّ على حممد وآل حممد٬، واجعل شفاء

 يا اهللا" من هذا الداء٬، بامسك هذا) االسم إن كان غريك أو ياء املتكلم أي تقول شفائي
  ").عشر مرات يا أرحم الرامحني"٬، "مراتعشر  يا رب"٬، "عشر مرات

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٩١Wא

سيدي الكرمي٬، أريد آيات من القرآن جتلب الرزق؛ ألنه رزقي تدهور يف اآلونة األخرية٬، 
  .وعلمت أن لديك علم الكتاب٬، فأرجو مساعديت٬، وعيد مبارك عليك مع أطيب املىن

  السعودية  خالد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .مد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حم

اقرأ هذه اآليات يف كل يوم وليلة ألف مرة؛ واعمل �ا واتق اهللا لزيادة الرزق٬، وإن شاء 
و4م4ن ي4تَّقِ الل:ه4 ي4ج,ع4ل ل:ه= م4خ,ر4جاً ﴿: اهللا يزيد رزقك ويوسع اهللا رزقك بفضله سبحانه وتعاىل

                                                            
  .٥٦ – ٥٤: األعراف -١
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و4م4ن ي4ت4و4ك:لْ ع4لَى الل:ه* فَه=و4 ح4س,ب=ه= إِن: الل:ه4 ب4ال*غُ أَم,رِه* قَد,  و4ي4ر,ز=قْه= م*ن, ح4ي,ثُ لَا ي4ح,ت4ِسب= #
  .)١(﴾ج4ع4لَ الل:ه= ل*كُلx ش4ي,ٍء قَد,راً

  أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

  L٥٩٢Wאא

   اية آية الكرسي هو العلي العظيم أم خالدون ؟   ١

  امسها محيدة ؟ Xهل أم السيد    ٢

  .٢٤؟ علماً هنالك روايتان يف الربهان تدل على  ٢٣أو  ٢٤ليلة القدر هل    ٣

  مÓن املقصود بآخرنا عيسى يف رواية الطوسي بالغيبة ؟   ٤

  هل اخلامنئي مصداق اخلرساين ؟   ٥

  الصالة يف املسجد وصالة مقلدة الفقهاء قائمة ؟هل جيوز    ٦

  ما حكم دجاج اهلدى اIمد والسمك اIمد ؟   ٧

  يذكر بالروايات٬، ما معناها ؟ السواد يف القمر أنه حممد    ٨

هل جيوز التشابيه وحضور جمالس احلسينية اليت يقيمها مقلدة الفقهاء والذهاب    ٩
  دوق دعم الفقراء واأليتام واألرامل ؟معهم يف الزيارة واالشتراك معهم بصن

  هل لكل أناس برج٬، أو بدعه ؟  ١٠

والدي تويف وردد الشهادة الرابعة على لسانه قبل الوفاة٬، هل مات على ملة األئمة   ١١
  ؟ واملهديني 

                                                            
 .٣ – ٢: الطالق -١
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  ؟Xبعامل الرؤيا أو بلقائه بأبيه  Xعلم أنه معصوم وابن اإلمام  Xهل السيد  ١٢

ال تراه العني ويراه القلب ملن تعطى  Xنصار واإلمام أمحد نتيجة البعد عن األ  ١٣
  العراق   علي العراقي : املرسل                                                                 ؟ Xصلة اإلمام 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .ملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة وا

  .ليلة القدر هي ليلة الثالث والعشرون من شهر رمضان

  .ووالدك مبا أنه ردد الشهادة احلق فهو مؤمن إن شاء اهللا تويف على احلق

وفقك اهللا ميكنك اإلطالع على الكتب واخلطابات لتعرف كل ما تريد معرفته عن 
  .الدعوة٬، سدد اهللا خطاك ملا يرضيه سبحانه

  .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .السالم عليكم L٥٩٣Wא

  هل القط األسود من اجلن٬، وكيف التخلص منه ؟

  هل جيوز حتضري اجلن املؤمن ؟

  ن الذكر جيذب نوع من اجلن ؟هل لبا

  هل ميكن للجن أن ميس اإلنسان ويلبسه ويؤذيه ويقتله ؟

  هل اجلن ممكن أن يتشكل ويأيت باليقظة على شكل نوع من أنواع احليوانات ؟

  ما هو أفضل حرز من اجلن ؟
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  الكويت  علي عبد الكرمي  :املرسل                                                                      .وشكراً

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

اجلن ميكن أن ميس½ بعض احليوانات ويوجهها جزئياً وحيركها جزئياً باالجتاه الذي يريده٬، 
ا٬ً، بفقدان السيطرة على سلوكه وكالمه وتصرفاته٬، متاماً كما ميس اإلنسان ويصيبه جزئي

وأفضل حرز من اجلن هو التحص½ن خبليفة اهللا يف زمانك٬، وبالقرآن الكرمي٬، وبكالم اهللا 
  .سبحانه وتعاىل حىت لو كان حديثاً قدسياً مرويا٬ً، أو حىت ما صح من التوراة واإلجنيل

كن جيب أن تعلم أن اجلن وحتضري اجلن ممكن وجائز إن كان لغرض راجح وشرعي٬، ول
أغلبهم يكذبون٬، وأ م موجودون بأعداد كبرية يف كل مكان٬، وميكن أن خيدعون من 
حيضرهم ببساطة٬، إضافة إىل أ م ميكن بسهولة أن يؤذون من يقوم بتحضريهم؛ ألنه عادة 

  .يكون مصاب بداء األنا فيكون ضعيفاً جداً أمامهم

  .ف للكل٬، ومنه األمراض اجلسديةوأذاهم لإلنسان منه النفسي وهو معرو

ومسألة أن اجلن يقتل اإلنسان بصورة مباشرة غري صحيحة٬، فهو ليس له سلطة لفعل 
هذا٬، ولكن ميكن أن ميس اإلنسان ويؤذيه نفسياً وجيعله يؤذي نفسه٬، ورمبا أيضاً يؤذي غريه٬، 

ثيم إىل طعامه وميكن أن يتسبب لإلنسان بأمراض جسدية بطرق كثرية٬، منها مثالً نقل اجلرا
  .وشرابه وتنفسه٬، وذكر اسم اهللا عند األكل والشرب ويف كل حال يدفع شرهم إن شاء اهللا

  .وفقكم اهللا وسدد خطاكم٬، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حلرامحمرم ا

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٩٤Wא

  .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً
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  .سيدي وموالي اليماين٬، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

سيدي أيها الكرمي ابن الكرماء٬، لدي½ طلب أطلبه منك سيدي وأنا على يقني بأنك لن 
؛ ألنكم أهل البيت ال تردون طالب حاجة أبدا٬ً، وحاجيت سيدي أن تدعو يل بالشفاء تردين

  .من مرضي٬، وأن تدعو يل حبسن العاقبة حفظك اهللا لنا من كل مكروه

  استراليا  ل ك : املرسلة                                             .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   الرمحن الرحيمبسم اهللا  Wא

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

وفقك اهللا لكل خري٬، أسأل اهللا أن مين½ عليك مبا هو أهله٬، وأن مين½ عليك بالشفاء مىت 
  .يشاء وكيفما يشاء٬، وهو أرحم الرامحني

يا من امسه دواء٬، وذكره شفاء٬، يا من : (بوللشفاء اقرئي هذا الدعاء دائماً وحبضور قل
وتذكر ( جيعل الشفاء فيما يشاء من األشياء٬، صلx على حممد وآل حممد واجعل شفاء

 يا اهللا" من هذا الداء٬، بامسك هذا) االسم إن كان غريك أو ياء املتكلم أي تقول شفائي
  ").عشر مرات يا أرحم الرامحني"٬، "عشر مرات يا رب"٬، "عشر مرات

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .السالم على من اتبع اهلدى L٥٩٥Wא

سيدي املوقر٬، تعبت كثرياً وبعثت رسالة لكم ومل أتوفق لردكم .. إىل السيد أمحد احلسن
  .سيدي إن كنت إماماً ومعصوماً فدعاؤك ال يرد إن شاء اهللالكرمي٬، أرجوك 

أقسم عليك حبق سيدة النساء وبنت خري خلق اهللا وزوجة أمري املؤمنني وقائد الغر 
احملجلني على بن أيب طالب عليهم الصالة والسالم أن تدعو يل ملعرفة احلق واتباعه فليس يل 

  .حل آخر
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  نيوزلندا  أسيل : املرسلة                                                  .ولكم جزيل شكري وامتناين

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

أسأل اهللا أن يوفقكم ويسددكم ملعرفة احلق والثبات عليه٬، هو وليي وهو يتوىل 
  .حلنيالصا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٩٦Wא

حانه على ما أقول شهيد٬، أشهد سيدي٬، فداك نفسي وأهلي ومايل والشاهد الغائب سب
  .أنك سيدي وموالي وإمامي يف الدنيا واآلخرة

٬، قرأت يف كتاب الشرائع عن صالة اإلعرايب٬، وبتوفيق منه سيدي يا بن رسول اهللا 
إعرايب اشتكى : سبحانه بعد مدة قرأت تفصيل هذه الصالة يف مفاتيح اجلنان وهذا ما فهمته

بسبب بعد املكان  حضور صالة اجلمعة مع الرسول  أنه ال يستطيع إىل رسول اهللا 
هذه الصالة٬، عجل اهللا فرجك يا سيدي وموالي وجعلنا من الساجدين  فعلمه الرسول 

لكم يف الدنيا واآلخرة وكالكبش الصامت بني يديكم٬، وكاحلجر يف ميينك تلقيه حيث 
م حبقكم يا وجه اهللا تشاء٬، وجعلنا ممن يرضيكم٬، وأن يعجل لنا بلقائكم ومفارقة أعدائك

X.  

  فهل يا سيدي جيوز يل أن أصلي صالة اإلعرايب يوم اجلمعة وتكون كمن صلى معك ؟

  الكويت  خالد : املرسل                                                             .وا شوقا لك يا موالي
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .لى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وص

وفقكم اهللا وسدد خطاكم ملا يرضيه٬، إن شاء اهللا أنتم معنا ما دمتم مؤمنني عارفني باحلق 
  .خملصني هللا٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٩٧Wא

  :كيف حالكم موالنا يشرفين أن ترد على هذه األسئلة

  من هم األنبياء الثالثة الذين وهبهم اهللا القدرة إلحياء املوتى ؟

  ال حتتاج إىل وضوء وال تيمم ؟ما هي الصالة اليت 

  أحد املالئكة امسه احلارث٬، فما وظيفته ؟

  من هو املخلوق الذي أنذر قومه ومل يكن من اجلن وال اإلنس ؟

  من هو شومان ؟

  ؟ من هم األنبياء الثالثة الذين شهدوا لقومهم بنبوة حممد 

  .فية الشافية منكموشكراً جزيالً وأعتذر على كثرة األسئلة وكلي ثقة باإلجابة الوا

  السعودية  حممد العلي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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وفقك اهللا لكل خري٬، لقد نشرت كثرياً من الكتب فيها علم كثري٬، ومن اإلطالع عليها 
وال أظنك تعتقد أن ال أحد يعلم . العلم ومصدره إن كنت طالب حق ميكنك أن تعرف هذا

أن النملة أنذرت قومها٬، وهو أمر مذكور يف القرآن٬، وهل تعتقد أين ال أعلم أن الصالة على 
٬، !امليت ممكنة دون وضوء أو تيمم٬، مع أين ذكرت هذا األمر يف كتاب شرائع اإلسالم؟

  .عرفك اهللا احلق ويسدد خطاكأسأل اهللا لك التوفيق يف حبثك٬، وأن ي

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *



א א אWא

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٩٨Wא

  .وعلى آله وصحبه أمجعني والسالم على أيب القاسم حممد الصالة 

يف يوم من أيام شهر حمرم احلرام هلذا العام وأقسم على ذلك أين شاهدت يف .. أما بعد 
منامي وكأنين ذاهب إىل الزيارة يف النجف األشرف ويف السوق املسقف لبيع األقمشة٬، 

لوان وعطر خاص يف احملل جلبين لرؤية وكأنين أشتري قماشاً من أحد احملالت٬، وجلمال األ
كتاب يف إحدى رفوف احملل وكأنه كتاب اهللا تعاىل القرآن الكرمي ولكن مكتوب عليه 
اإلمام أمحد بن احلسن من جهة احلفظ٬، وقد سألت صاحب احملل من يكون أمحد بن احلسن 

توين أو فلم جيبين٬، ولكين علق يف بايل االسم٬، واليوم أكتب لكم وأرجو منكم أن تف
  تساعدوين ما معىن هذه الرؤيا ؟

  اسكتلندا  أبو أمحد : املرسل                                                                 .والسالم عليكم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وفقك اهللا لكل خري يف الدنيا واآلخرة٬، رؤياك واضحة وهي من فضل اهللا عليك أن بي½ن 
  .لك احلق �ذا الوضوح الذي ال لبس فيه

والقماش يف امللكوت هو لباس التقوى٬، ولباس أهل اجلنان٬، جعلك اهللا من خرية أهل 
ل*ب4اساً ي=و4ارِي س4و,َءات*كُم, و4رِيشاً و4ل*ب4اس= ي4ا ب4نِي آد4م4 قَد, أَنز4لْن4ا ع4لَي,كُم, ﴿: اجلنان٬، قال تعاىل

والقرآن هو رمز للحجة  ٬،)١(﴾التَّقْو4ى4 ذَل*ك4 خ4ي,رO ذَل*ك4 م*ن, آي4ات* اللّه* لَع4ل:ه=م, ي4ذ:ك:ر=ونَ
  .وخليفة اهللا يف كل زمان٬، فهو القرآن الناطق وترمجان القرآن

                                                            
 .٢٦: األعراف -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ١١٢

ت٬، فهو ميثّل زيارة أمري املؤمنني؛ ألنه ورؤياك متثّل دخولك ملوقع األنصار يف االنترن
٬، وهو حمل أقمشة؛ ألن منه يأخذ أهل اإلميان والتقوى لباس Xيعرفك بأمري املؤمنني علي 

التقوى واألمن ليوم القيامة وللمعاد٬، والعطور هي الكالم الطيب٬، والقرآن الكرمي هو خليفة 
حملل مبن هو أمحد احلسن؛ ألنه يف اهللا وسرية خليفة اهللا والتعريف به٬، ومل يعرفك صاحب ا

  .Xوقت دخولك مل يكن اسم أمحد احلسن ونسبه منشوراً كامالً حىت علي بن أيب طالب 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                    
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٩٩Wא

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

السالم على موالي حممد ووصيه أمحد وعلى آبائهم الطيبني الطاهرين ورمحة اهللا 
  .وبركاته

  هو ما سبب رؤياي بالعلماء بعد موíم ؟: سؤايل األول

أيام من وفاته والنور يسطع من جبينه وخديه ومل أستطع  ٣رأيت السيد اخلميين بعد 
  .تشخيصه إال من حاجبيه٬، وكان معه معمم آخر ومها يف بداية طريق

ورأيت بنت اهلدى أخت الصدر وشعرها منشور والبسة شيء يشبه الكفن وقالت يل 
  .عمرك من عمري أو عمري من عمرك٬، ال أذكر جيداً

ت باقر احلكيم بعد تفجريه جالساً يف غرفة الشهداء العلماء٬، وكأنه غالم على متكأ ورأي
وجبانبه الشهيد الصدر الثاين الشايب وهو منحن على احلكيم٬، وكأنه ميدحه٬، والسيد باقر 
مبتسم ابتسامة التلميذ حني ميدحه أستاذه والنور يسطع من رأس الصدر الشايب حلقات٬، 

  .ر أعلى من متكأ السيد باقروكان متكأ السيد الصد
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ورأيت السيد حممد رضا الشريازي على نفس هيئته اليت نشرت يف االنترنت وهو متوىف 
واقفاً وعليه كفن لونه أخضر مزرق فريوزي لونه مجيل جداً ويف رقبته سلسلة فضة معلق �ا 

  .قفل كبري نوعاً ما وشيئني آخرين ال أذكرمها

ي4و,م4 ت4أْت*ي السَّم4اء ﴿: و أكثر أمسع يف املنام هذه اآليات الشريفةوأخرياً هذه املرة الثالثة أ
 #ر4بَّن4ا اكْش*ف, ع4نَّا الْع4ذَاب4 إِنَّا م=ؤ,م*ن=ونَ  #ي4غ,ش4ى النَّاس4 ه4ذَا ع4ذَابO أَل*يمO  #بِد=خ4ان� مُّبِنيٍ 

كذلك مسعت آيات بداية سورة ٬، و)١(﴾إِنَّا كَاش*فُو الْع4ذَابِ قَل*يالً إِنَّكُم, ع4ائ*د=ونَ ......
٬، وبعضها كان بنفس طريقة )٢(﴾....إِذ* انب4ع4ثَ أَش,قَاه4ا﴿: األنبياء وأواخر سورة الشمس

  .هل هي ختصين ؟؟ أنا خائفة سيدي أرجوكم الدعاء لنا حبسن العاقبة. قراءتكم

  اإلمارات  زينب : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .ملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العا

الرؤى باألشخاص بعضها املراد منهم األمساء فقط٬، فالسيد اخلميين الذي رأيته ليس هو 
إمنا هي تعريف من اهللا لك بالقادم إلصالح األمة بعد وفاة السيد ) رمحه اهللا(السيد اخلميين 

عرفينه وهو السيد اخلميين٬، فاملراد هو اسم السيد اخلميين فقط من خالل شخص ت) رمحه اهللا(
  ).روح اهللا(وهو 

وبنت اهلدى اليت رأيتها أيضاً ال ميكن أن تكون بنت اهلدى العلوية أخت السيد حممد 
تعين أ ا ) وهذه هي العبارة الصحيحة(؛ ألن قوهلا لك عمرك من عمري )رمحهما اهللا(باقر 

اليت     وهم آل حممد   نة عادية٬، بل هي من أرواح احلياة من آل حممد وليست إنسا
  .منها حياة وموت بقية اخللق

إن شاء اهللا تكون خرياً ) رمحهما اهللا(ورؤياك بالسيد حممد باقر احلكيم والسيد الصدر 
  .رجب ومل ينكرا الدعوة ١٣هلما ومها ماتا على الوالية إن شاء اهللا وقبل بيان 

                                                            
  .١٥ – ١٠: انالدخ -١
 .١٢: الشمس -٢
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رؤياك فيه غري جيدة بالنسبة له٬، فالسلسلة والقفل تعين السجن٬، وحممد رضا الشريازي 
  .أعاذك اهللا من سجن اآلخرة

أما ما تسمعينه فهو إنذار بقدوم العذاب إىل أهل األرض٬، أسأل اهللا لك ولكل األنصار 
  .العافية والنجاة وحسن العاقبة

وخامتته  Xة علي فألن سرية املهدي ستكون كسري ﴾إِذ* انب4ع4ثَ أَش,قَاه4ا﴿: أما آية
  .Xكخامتة علي 

  .وفقك اهللا لكل خري

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                 
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א حناور بعض الناس٬، رأيت أننا جالسون يف قاعة كبرية وحنن أنصار  L٦٠٠Wא
وكانت القاعة كبرية وفيها ناس حناور للدعوة٬، مث خرجنا وذهبت أنا وشخص كان يقود 
سيارة وأنا جالس جبانبه وذهبنا إىل منطقة ريفية سبحان اهللا من مجال٬، وكانت املنطقة تطلّ 

الح على  ر عريض مملوء باملاء٬، مث كنا نسري يف طريق ترايب وفجأة خرجوا رجال حيملون س
من بستان وجاء إيلّ شخص حيمل سالح جعلين أنظر باملنظار السالح إىل بيتني تطلّ على 

من هنا يظهر إمامكم أمحد احلسن وحنن هنا ننتظره يظهر :  ر وبيتني بناء قدمي٬، وقال يل
هنا ) اجلهة الفالنية(حنن : ونقتله٬، مل أرد عليهم وكنا على حذر منهم٬، وقال يل أحدهم

صف جانبا٬ً، ووقفنا على مسافة منهم وأنا أنظر : له عندما يظهر٬، وقلت للسائقننتظره لنقت
إليهم٬، فجأة دخلوا البستان وسبحان اهللا كل األرض خضرة ومجيلة جداً إال هذه البستان 

 ٢كأ ا يف اخلريف أو يابسة اليت دخلوا فيها٬، واستيقظت من نومي وكانت الساعة حوايل 
  العراق  الغائب املنتظر : املرسل                                      هذه الرؤيا ؟ ظهرا٬ً، وفقكم اهللا ما معىن

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא



 ١١٥......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

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

من اهللا بنصر دينه  وفقك اهللا لكل خري٬، وأسأل اهللا أن يكون يف رؤياك خري لك وبشرى
  .وإظهار احلق وإن كره الكافرون واملنافقون

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                  
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٠١Wא

٬، السالم على أبيت اإلمام أمحد احلسن مياين Xلى أبيت اإلمام حممد بن احلسن السالم ع
  .Xآل حممد 

  .اللهم صلّ على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

بأنين واقف أمام والدي وهو  ١٤٣٢صفر  ٢٥رأيت يف منامي فجر يوم األربعاء املوافق 
وليس ممثالً وكأنه صاحب شركة كبرية ويريد ) إمام يف الرؤيا امسه عادل(املمثل عادل إمام 

سوف تكون : السفر إىل مكان بعيد٬، وإن سفره حسب ما أذكر يكون ملدة طويلة٬، فقال يل
أنت املسؤول على الشركة٬، وكان مرتاحاً ومطمئناً لألمر٬، وكأنه واثق مين٬، فقلت له 

من ذلك ولكنه أصر½ على أمره  إنين واهللا ال أستطيع ذلك٬، وتوسلت به أن يعفيين: بابتسامة
باطمئنان تام فقبلت األمر٬، وعندها استدرت وشاهدت مباشرة أحد املمثلني مع عادل إمام 

٬، فكان هذا الشخص يتكلم عن الرقم إما )أنزع(يف إحدى املسرحيات وهو شخص أقرع 
ال أتذكر بالضبط٬، وأراد هذا الشخص أن حيذف الصفر األخري  ٦٠٠٠٠٠أو  ٦٠٠٠٠٠٠

قم حىت يقل العدد وكان أمره مريباً وهو يعلم ذلك٬، وكان بالقرب منه عدد من للر
إن رفعت الصفر يقل العدد وهذا ليس : األشخاص وكأنه يريد االحتيال عليهم٬، فقال

ألف حسبما أذكر وذلك  ٥٠٠٠٠مبشكلة٬، مث بعد ذلك أراد حذف الصفر األخري من الرقم 
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ه هذا وقفت بوجهه وأمرته بأن يرجع عن أمره حيث ونتيجة لفعل ٥٠٠٠ليقل العدد إىل 
  .وكأن يل السلطة عليه٬، فانتهى رغماً عنه٬، واحلمد هللا رب العاملني

  العراق  حممد األنصاري : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

 لكل خري٬، وأسأل اهللا أن يكون يف رؤياك خري لك وبشرى من اهللا بنصر دينه وفقك اهللا
وإظهار احلق وإن كره الكافرون واملنافقون٬، واعلم أن األشخاص الذين تراهم يف الرؤيا إن 
مل يكن هلم موضع فهو االسم فقط٬، أي أن املراد منهم هو االسم فقط٬، فاملالئكة يأخذون 

من صفحة وجودك ومما هو منطبع يف ذاكرتك إليصال ما يريدون  صوراً هلا أمساء مناسبة
  .إيصاله لك

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                    
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   .ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم يا ساديت  L٦٠٢Wא

احلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على سيد اخللق .. بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  .حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

وكأين عند مجاعة لتبليغهم بأمر العذاب٬،  ٢٠١٠ /٠٢ /١٣رأيت بعد فجر األمس 
والكفر بدعوته السبب لرتول  Xمام املهدي إن الرسول الذي أرسله اإل: وكنت أقول هلم

العذاب اإلهلي٬، واجلماعة ال أعرفهم٬، وكان هلم بيوتاً قريبة من بعض٬، فجاءت يف هذه األثناء 
حشرات كبرية احلجم نسبياً أكرب من حجم الكف وتدخل من كل مكان يف البيوت ويف 

نزل؛ ألن هذه  هذا العذاب قد: الشوارع٬، وكانت ذات لون بين داكن٬، فقلت للناس



 ١١٧......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

لقد نزل العذاب ودخلت كل حيواناíم .. احلشرات تتواجد قبل العذاب بفترة قصرية جداً 
الئذة باملرتل الذي دخلته احلشرات بشكل مهول٬، ومن ضمن ما رأيت بقرة حتاشيت 
ضر�ا٬، ويف هذه األثناء حاولت اهلرب إىل البيت اIاور فإذا بتلك احليوانات قد مألت 

األماكن فحاولت اهلرب من املكان الذي أنا فيه إىل مكان ال أدري ما هو لكنه أركان كل 
على الشارع العام فدخل يف قليب أنه ال ميكن أن يقبل أحد ) تكسي(ببايل٬، فرأيت سيارات 

أن يوصلين٬، لكن أحدهم وافق من أول مرة سألته٬، وقبل أن أركب معه ذهبت إىل بقال يبيع 
يت شيئاً ال أتذكره وحدثت أناساً على الشارع بشيء عن الفواكه واخلضروات فاشتر

  .العذاب فركبت مع السائق وغادرت املكان واحلمد هللا وحده وحده وحده

  فنلندا  زياد اجلبوري : املرسل                       ؟ ما هو تأويل الرؤيا سيدي قائم آل حممد 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .املني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب الع

وفقك اهللا لكل خري٬، رؤياك مبشرة لك أنك إن شاء اهللا ستكون من الناجني من عذاب 
اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه الدنيا٬، وأسأل اهللا لك أن تكون مع حممد وآل حممد يف الدنيا 

  .واآلخرة

  . وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا

  أمحد احلسن                                                                                    
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א السالم عليكم يا حجة اهللا يف األرض٬، ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٠٣Wא
  .Xالسالم على أنصار إمامنا وحبيبنا ووصي إمامنا املهدي 

حلمي كان واهللا أعلم إن كان له تفسري أو ال٬، وال أعلم إن كان شيئاً من الشيطان أم 
  .ال
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أخاف من كل شيء حىت يف األحالم٬، ولكن يف ) وأعوذ باهللا من األنا(من املعروف أنين 
  .هذا احللم مل أكن خائفة رغم بشاعته

كل الكامل ومل انتبه رأيت نفسي يف مطعم اجلامعة اليت أدرس فيها٬، وأخذت صحين واأل
ملا يف الصحن من طعام٬، املهم وصلت لنصف املطعم آلخذ قطعة من اخلبز وكنت أحاول 
قطعها بالسكني وبالغلط قطعت إصبعي الشاهد األيسر٬، ولكين كنت يف شدة اهلدوء٬، 
وأخذت اجلزء املقطوع من األصبع ووضعته يف فمي حتت اللسان وربطت باقي اإلصبع 

املطعم وسألت املوجودين أن جيلبوا يل صحناً فيه معقم ووضعت من فمي وذهبت إىل مطبخ 
اجلزء املقطوع يف التعقيم ووضعت أيضاً اجلزء الباقي من اإلصبع وكنت انتظر اإلسعاف 

  .واجلميع كان خائفاً إال أنا كنت مرتاحة

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

اهللا أقدامي على الطريق املستقيم واهلداية  رجاء خاص من اإلمام احلجة الدعاء يل ليثبت
  فنلندا  خادمة أهل البيت : املرسلة                                                    .ونصرة اإلمام ليوم الدين

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

رؤياك إن شاء اهللا مبشرة٬، وفيها خري لك٬، فاجلامعة أو الكلية يف الرؤيا ترمز إىل مساء 
العقل السماء السابعة الكلية٬، وإن شاء اهللا تكونني يف طريق كمال العقل وحيشرك اهللا مع 

إلنسان٬، أما اإلصبع فهو ميثل يف الرؤيا األقرباء والناس القريبني من ا. األنبياء واملرسلني 
وقطعه يعين االختالف معه أو قطع العالقة به لسبب مثل أن يكون شخصاً غري مؤمن باحلق٬، 

  .وأسأل اهللا لكم التوفيق وحسن العاقبة. والذهاب إىل املستشفى يعين حماولة إصالحه

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب



 ١١٩......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٠٤Wא

عندما علمت بأمر السيد أمحد احلسن ومنت حلمت هذا احللم حسب .. السالم عليكم 
  :ما أتذكر وأستغفر اهللا من الزيادة والنقصان

ت وليس مبيت٬، وخمفي وليس خبفي٬، عند نافذة غرفيت كان هناك أمر٬، كأن من هناك مي
فيه طاقة قوية كأن هنا أمر عظيم٬، أشعر حبرارة ملا كنت جنبها وكنت أشعر باخلوف وكنت 

  .أذكر اهللا كثرياً

  .هناك أيضاً تكملة لكن أكتفي �ذا القدر؛ ألنه يصعب علي½ وصف الرؤيا

  السعودية   زهراء : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .د هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلم

أسأل اهللا لك التوفيق ومعرفة احلق ونصرته٬، أما رؤياك فهي يف هذه الدعوة احلقة وبيان 
حال صاحبها٬، وكونه ميت وليس مبيت أي أنه دخل إىل هذا العامل فيما مضى وقتل وفارق 

٬، وأما ٤وهي موجودة يف املتشا�ات ج Xمراجعة قضية شبيه عيسى هذا العامل٬، وميكنك 
كونه ليس مبيت أي أنه اآلن يف هذا الوقت موجود يف هذا العامل٬، أما كونه خمفياً وليس 
خبفي أي أنّ قضية املهدي األول موجودة بالروايات عند السنة والشيعة عن الرسول حممد 

قلتها الكتب٬، ولكن رغم هذا فهو أمر وقد ن ويف وصية رسول اهللا  وآل حممد 
تقريباً خفي على عامة الناس؛ ألن مشيئة اهللا أن يظهر هذا األمر عندما حيضر صاحبه٬، أما 
الطاقة اليت فيه فهي نور اهللا٬، واحلرارة اليت حتسينها فهي حرارة احلياة احلقيقية٬، وذكر اهللا يبني 

  .لك أن رؤياك هي وحي من اهللا سبحانه لك

  .٬، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوفقك اهللا

  أمحد احلسن                                                                                    
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب
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א الصالة والسالم عليك يا موالي يا بن رسول اهللا وعلى آبائك واملهديني  L٦٠٥Wא
  .أمجعنيمن ولدك صلوات اهللا عليهم 

سيدي وموالي يا بن رسول اهللا٬، ذهبت يف أحد الليايل إىل النوم وكلي أسى على 
املخالفني لكم٬، وخلدت إىل النوم وكان علي½ غطاء قد غطيت نصف جسدي به من التعب٬، 

يا أيها املزمل٬، قم الليل إال قليال٬ً، نصفه أو : وفزعت من النوم وأنا أمسع صوت يف أذين يقول
  .ال٬ً، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيالًانقص منه قلي

ولقد كتمت يف نفسي هذه الرؤيا وآليت أن ال أحدث �ا أحداً سواك يا سيدي٬، 
  احلجاز  يوسف : املرسل                     فمنكم نأخذ وإليكم نرد٬، فبما تنصحين ومبا توجهين ؟

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .ى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصل

هم رسل من األنبياء السابقني٬، ولبعضهم مقام النبوة٬، وقد  Xأنصار اإلمام املهدي 
ورؤياك هي دعوة من اهللا لك لتتعبد يف . بيَّنت هذا األمر يف كتاب النبوة اخلامتة٬، وفقك اهللا

ما يشاء اطالعك عليه يف ملكوته سبحانه٬، وفقك بعض الليل ما أمكنك٬، ليطلعك اهللا على 
اهللا لكل خري٬، وإن أمكنك فصل" صالة ناشئة الليل٬، وجتدها عند األنصار وفقهم اهللا٬، فقد 

  .كتبتها هلم قبل سنوات وهي موجودة يف األعمال العبادية

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٠٦Wא

احلمد هللا رب العاملني٬، اللهم صلّ على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً 
  .كثرياً
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وكل جانب يشبه احلائط على  رأيت يف منامي أنه يوجد ممر٬، وهذا املمر حماصر جبانبني٬،
أسالك كهربائية ينبثق منها الضوء كثري وخيوف٬، ) احلائط(شكل زنقة٬، وعلى كل جانب 

سنة٬،  ٤١أو  ٤٠و ٣٩وإذا برجل طويل القامة وحيمل بيديه اليمىن حمفظة وعمره ما بني 
ن انطلق من هنا٬، يعين بي½: ٬، وأخذين من يدي فقال يلXأقول يف منامي إنه أمحد احلسن 

يل الطريق السليم والنجاة من الضوء٬، ويف انطالقي كنت أجد أثر املارين ساملني من الضوء٬، 
  .وبعدها استيقظت

ومكن له يف األرض ووفق أنصاره يا أرحم  Xاللهم انصر وليك أمحد احلسن 
  املغرب   أمحد : املرسل                                                                                    .الرمحني

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

رؤياك هي مبشرة لك من اهللا سبحانه وتعاىل حبسن العاقبة إن شاء اهللا وتثبيت منه 
لى الصراط املستقيم٬، فامحد اهللا سبحانه وتعاىل سبحانه وتعاىل لك٬، وبيان أنك على احلق وع

  .أن من½ عليك �ذا الفضل العظيم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   ..Xالي اإلمام أمحد احلسن إىل سيدي ومو L٦٠٧Wא

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

السالم على سيدي وموالي اإلمام املهدي٬، السالم عليك يا سيدي وموالي قائم آل 
  .حممد ورمحة اهللا وبركاته
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  :حدى األخوات األنصارياتسيدي وموالي٬، أنقل لك رؤيا إل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

إىل سيدي وموالي ذخري وذخرييت يف آخريت ودنياي قرة عني الرسول واألخذ بثار 
الزهراء البتول وساللة الطيبني ومثرة األئمة املنتجبني أبو القادة املهديني سيدي وموالي قائم 

وموالي السالم عليكم ورمحة اهللا آل حممد عليهم وعليه أفضل الصالة التسليم٬، سيدي 
  .وبركاته

سيدي٬، رأيت يف املنام كأنا يف صالة مجاعة وتراصت الصفوف٬، وكانت القبلة مائلة إىل 
الشرق٬، وكانت الصفوف قرابة العشر صفوف أو أكثر بقليل٬، وكان إمام اجلماعة يتوسط 

قوفهن بشكل الصف األول للمصلني٬، وكان يف كل صف من جهة اليسار نساء ومل يكن و
رمحه (مستقيم بل مائل على شكل هالل٬، وكان إمام اجلماعة هو الشهيد سيد عبد اإلمام 

٬، وكانت الصالة واجبة أي أربع ركعات٬، وكنت أنا يف منتصف الصفوف مع النساء )اهللا
ومعي يف الصف زوجي٬، ومما ال خيفى عليكم هو جاهل بصراط احلق٬، فأقام سيد عبد اإلمام 

) رمحه اهللا(وصلى ركعتني كاملتني٬، ويف الركعة الثالثة سكت السيد عبد اإلمام ) رمحه اهللا(
٬، وكان يف منتصف الصفوف Xوأمتّ الصالة سيدي وموالي قائم آل حممد أمحد احلسن 

أي الصف الذي أنا وزوجي فيه٬، فلما مسع وعرف أن السيد سوف يتم الصالة قطع صالته 
نت أصلي خلف السيد عبد اإلمام ومل أكن أعلم أن أمحد ك: مما أثار ضجة بني املصلني قائالً

قليالً بدون قطع الصالة  Xاحلسن هو الذي سيتم الصالة٬، يف هذه األثناء التفت السيد 
  .كما إين التفت إليه أيضاً مث ترك زوجي الصالة وبقي مكانه فارغاً وحنن أمتمنا الصالة

اهللا املأيت منه٬، والصالة والسالم على واحلمد هللا رب العاملني٬، نسألكم الدعاء يا باب 
  .حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .واحلمد هللا رب العاملني.. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  العراق  حممد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא
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  .ملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة وا

الرؤيا مبشرة لك ومنذرة لزوجك٬، نسأل اهللا له حسن العاقبة٬، والصالة هي والية ويل 
  .اهللا والعمل معه وبني يديه٬، وفقكم اهللا للعمل باحلق مع احلق

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٠٨Wא

  .اللهم صلّ على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

كانت بيعيت ليلة اجلمعة٬، ويف منامي رأيت أن جدار غرفة نومي اجلانب املطلّ على 
أيت منه نور النهار ومل أر إحدى مراتب السرير اخلاص يب وهي الشارع فتح فيه فتحتان٬، ر

اليت كانت متنع ظهور الفتحة٬، ولكن كان داخلي شعور باخلوف من أنه قد يكون قد تسلل 
أحد الفئران من الشارع للبيت من خالل هذه الفتحة ولكن ال يوجد تأكيد على تواجد فأر 

  .باملرتل

  .أرجو من سيادتكم التفسري

والسالم عليكم ..  على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً وصلى اهللا
  مصر   عبد اهللا : املرسل                                                                 .ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل 

رؤياك مبشرة لك٬، وهي تثبيت لك من اهللا على احلق٬، ومعىن فتحتان رأيت منهما النور 
أي موضعني فيهما هدى٬، وميثالن دعوة احلق وأنت تدخل فيهما وترى منهما نور احلق٬، أما 



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ١٢٤

اهللا جينبك اهللا خوفك من دخول فأر من الشارع إىل بيتك من خالل هذه الفتحة فإن شاء 
  .كل ما يضر بك ومبا متلك بالتوكل عليه سبحانه وتعاىل٬، وفقك اهللا لكل خري

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                  
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة ..  هللا الرمحن الرحيمبسم ا L٦٠٩Wא
  .واملهديني وسلم تسليماً

  .وعلى أولياء اهللا وحججه Xالسالم على مياين آل حممد أمحد احلسن 

 اليوم وبعد صالة الفجر ذهبت للنوم فرأيت أين كنت يف مسجد رسول اهللا حممد 
شى يف داخله ومل خيطر ببايل أين يف املسجد٬، وكنت أمت) املسجد النبوي يف املدينة املنورة(

وعندما وصلت إىل البوابة للخروج أدركت أين يف املسجد النبوي فالتفت مباشرة للسالم 
وكان هناك شخص يركض باجتاهي من بعيد وعرفت أنه  على رسول اهللا والصالة عليه 

قزم أو ال٬، فاحلقيقة  جاء ألذييت وال أتذكر كيف كانت هيئته هل هو ملتحي أم ال٬، وهل هو
ال أتذكر هيئته٬، املهم أنه اجته حنوي إليذائي فابتعدت عنه٬، وجاءين مرة أخرى حماوالً أذييت 

ولكين ختلصت منه ال أعرف كيف وذهبت من  ومنعي من زيارة الرسول األكرم حممد 
 فوري إىل ضريح الرسول٬، وكان هناك بعض من الناس عنده فتقدمت حىت وصلت إىل القرب

يف وسطهم٬، ونظرت ) وأعوذ باهللا من األنا(وأصبحوا املوجودين على يساري ومييين وأنا 
فإذا برجل نائم ووجهه يف اجتاه الضريح٬، فخطر ببايل أنه ليس النيب بل شخص آخر ولكنه 

٬، وكان أبيض اللون وذو حلية استعدل ونام على ظهره فعرفت أنه رسول اهللا حممد 
استخرجت اهلاتف من جييب لغرض أن ألتقط له صورة فصورته أول بيضاء وله هيبة عظيمة ف

مرة ولكن مل تكن الصورة جيدة فصورته صورة أخرى ولكن أيضاً مل تكن جيدة فحاولت 
أن أصوره مرة أخرى ففتح صلوات اهللا عليه عينيه وال أدري ما الذي حدث ولكن فهمت 

يب٬، وخاطبت الرسول وابتدأت بأين صورته أكثر من مرة فيكفي وأعدت التلفون إىل جي
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٬، فأجابين صلوات اهللا وسالمه عليه بنفس )أمحد احلسن: (الكالم بذكر اسم اليماين فقلت له
يا : (هل جيوز أن أدعو باسم اليماين مثالً أقول: ٬، وبعد ذلك سألته)أمحد احلسن: (الكلمة

ـ جيوز أو ال جيوز بل كانت أجاب)أمحد احلسن ٬، فسألته )جيب: (ته٬، فكانت إجابته يل ليس ب
فأجابين ولكين طلبت منه أن يكرر علي½؛ ألين خشيت أن  Xعن مقام اإلمام أمحد احلسن 

أنسى اإلجابة٬، فأجابين جبواب مشابه ولكن بأسلوب آخر أيضاً نسيته٬، ولكن اجلواب كان 
٬، هكذا والعلم عند اهللا٬، وبعدها جرى حديث )ال ميكن بلوغ ذلك: (والعلم عند اهللا هكذا

يين وبينه عن عامل الرؤى ال أتذكر تفاصيل احلديث ولكن بالنهاية تضايق الرسول روحي له ب
الفداء ال أدري ملاذا٬، انتهت الرؤيا واستيقظت من النوم وكانت الساعة السادسة والربع 

  .صباحاً

أرجو من اهللا أن يغفر يل إذا كنت أخطأت يف النقل ويغفر يل نسيان التفاصيل واإلحلاح 
  .يف األسئلة سول اهللا على ر

  .كنت أدرك بأين يف عامل امللكوت عندما وصلت إىل الرسول حممد : مالحظة

  .هجري ١٤٣١ربيع األول  ٢٣م٬،  ٢٠١٠ /٣ /٩تاريخ الرؤيا 

  .اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر املستودع فيها

  الكويت  أبو علي : املرسل

א   حيمبسم اهللا الرمحن الر Wא

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

وفقك اهللا لكل خري ورزقك خري اآلخرة والدنيا٬، واحلمد هللا الذي منَّ عليك برؤية 
  .٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلنيالرسول األكرم حممد 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                    
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب
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א وأنا  Xوعدوين األنصار أن يأخذوين للسيد : رأيت يف عامل الرؤيا L٦١٠Wא
وصرت أفكر  Xماشي معهم٬، ضعنا عن بعض بس ضعنا صرت أريد أن أوصل للسيد 

جيلس على تلة  Xكرت أعتمد على نفسي وفعالً وصلت ووجدت السيد كيف أصل٬، فف
رمل وأمامه مبىن يتعمر جديد٬، فجئت أنا من وراء السيد فجلست وراء السيد ووضعت 
يدي على رقبة السيد٬، فالسيد مال علي½ ووضع رأسه على يدي وابتسم يل٬، و�ذه اللحظة 

يد حلايل٬، وهم جاؤوا من أمام السيد وصلوا األنصار الثالثة وعجبوا كيف وصلت لعند الس
X  خده كانت حملوقة بشدة٬، فكانت بيضاء ) كرسة(ولفت نظري على وجه السيد على

بشكل كبري لفتت انتباهي ووجهه كان أمسر٬، فمشينا مع السيد يف مكان يف لبنان أعرفه 
مل وكان السيد يف يده شيء صغري مثل البيضة٬، فكان يشري بتلك البيضة على تالل الر

فيذو�ا٬، فكررها على عدة تالل فبلحظة كنت أفكر أن السيد بال البيضة ما بيقدر يعمل 
وكأنه فهم ما كنت أفكر فيه٬، فأعطاين البيضة رماها علي½  Xشيء٬، فالتفت علي½ السيد 

  .وراح يشري بيده على التالل فذو�ا٬، واحلمد هللا رب العاملني

  أملانيا  عاملي : املرسل

א    الرمحن الرحيمبسم اهللا Wא

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

أسأل اهللا أن يوفقك ملا فيه خري آخرتك ودنياك٬، وأن يسددك ويوفقك وينصرك على 
  .القوم الظاملني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   .السالم عليك يا بن رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته L٦١١Wא
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خادمكم املسكني يهديكم السالم ويهديكم نفسه كبضاعة مزجاة٬، ويقول وقلبه مفعم 
  .وأهلنا الضر فتصدق علينا إن اهللا جيزي املتصدقني لقد مسنا: بتوحيد اهللا والتسليم لكم

سيدي٬، أرجو التفضل علي½ بتفسري رؤيا زوجيت حيث رأت يف املنام أ ا تكتب دعاء 
  .الصباح على وجهي مع القراءة

  .وهل من املمكن للمرأة أن ترى رؤى صادقة إن كانت نائمة وهي جمنبة أو حائض

  العراق  املوسوي : املرسل

א   سم اهللا الرمحن الرحيمب Wא

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

املؤمنة ميكن أن ترى رؤيا صادقة وإن كانت جمنبة أو حائضا٬ً، ورؤياها هي خري لك وهلا 
  .نيإن شاء اهللا٬، أسأل اهللا لكم خري اآلخرة والدنيا٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحل

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦١٢Wא

لصالة والسالم على احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا٬، وا
  .حممد األمني وأهل بيته الطاهرين األئمة واملهديني

وقائمهم وعلى أهل بيتك وأوالدك  السالم على سيدي وموالي مياين آل حممد 
  .املهديني املنتجبني ورمحة اهللا وبركاته

 Xسيدي٬، رأيت رؤيا كأين دخلت إىل ضريح سيدي وموالي أيب عبد اهللا احلسني 
وهم ثالثة علي وأمحد وعباس وابنيت فاطمة٬، وهناك ناس كثريون يف الضريح ومعي أوالدي 
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٬، Xالطاهر٬، مث تفرق الناس وبقيت أنا يف الضريح الطاهر وأنا أتكلم مع اإلمام احلسني 
وهو  Xوبعد قليل فتح باب الضريح الطاهر مث فتح القرب الشريف ورأيت اإلمام احلسني 

ولكن أتذكر أنه  Xمعي وال أتذكر كل كالم اإلمام  مستلقي يف القرب وأخرج يده وتكلم
قال يل ما معناه إنه كلمين خبصوص أوالدي وإن معركة سوف حتدث وإن ولدي عباس 
سوف يشارك فيها أو يقتل فيها ال أتذكر بالضبط٬، مث خرجت وأنا أركض فرحة وأقول 

كالم اإلمام قد تكلم معي وأصيح على ولدي عباس ألخربه ب Xاإلمام احلسني : للناس
  .Xصار يضحك وفرح بكالم اإلمام  ٬X، وعندما أخربته بكالم اإلمام Xاحلسني 

هذه هي الرؤيا سيدي٬، فإذا مسحت أن تؤول الرؤيا٬، مع العلم أنين اآلن لدي½ ولد واحد 
وهو علي وأنا واحلمد هللا حامل اآلن ونتمىن أنا وزوجي أن يرزقنا اهللا ولد ونسميه أمحد 

٬، وأترجاك سيدي بكرمك أن تدعو لنا لريزقنا اهللا ذرية صاحلة لمهديني ويكونون فداء ل
  ).عليها السالم(مؤمنة وناصرة حملمد وآل حممد لتبيض وجوهنا أمام الزهراء 

واعذرين سيدي على اإلطالة وفرج اهللا عنك ومكنك يف القريب العاجل حبق الزهراء 
  .امونسألك عفوك عن التقصري فإنك كرمي من أوالد الكر

  العراق  أم علي : املرسلة                                           .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

عليكم خبري اآلخرة والدنيا٬، وإن شاء اهللا تكون  وفقكم اهللا لكل خري٬، أسأل اهللا أن مين½
  .رؤياك فيها خري كثري لكم٬، واهللا ويل التوفيق

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  
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א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٦١٣Wא

أنا متابع يف روم األنصار من فترة بسيطة٬، وقرأت لإلمام يف املوقع ومسعت .. وبعد
تسجيالت بامسه٬، وارحتت مبدئياً ملا يدعو إليه٬، ولكن مشكليت أنين سين ال أؤمن باإلمامة 

  .ق إن مل أكن عليهأساساً ورغم ذلك أتواجد يف الروم باستمرار عسى أن يظهر يل اهللا احل

نصحين أحد اإلخوة باالستخارة عندما مسع تذبذيب يف أمر الدعوة٬، فاغتسلت وصليت 
وسألت اهللا أن يدلين على احلق ومنت وأنا أمسع تسجيل لإلمام أمحد احلسن٬، وحلمت أين 
نائم حتت شجرة والشجرة جبانب طريق ترايب ميتد من اجلهتني٬، وأتى رجل عجوز ذقنه 

ألرض وثيابه مهلهلة وكأنه أتى من املاضي يتعكز على عكاز أطول منه جلس تقترب من ا
هذا ليس وقت مناسب للنوم استيقظ يا إبراهيم٬، : جبواري ومهس يف أذين بلطف قائالً

ال تفزع وال تسأل٬، امسع من عجوز : فاستيقظت مفزوعاً ونظرت إليه فازداد خويف٬، فقال
وى مع القليلني وهو يتحدث معك اآلن فامسع عمره يوازي عمر الكثريين ومل يتحدث س

واحفظ وافهم فلن أعيد ما سأقول٬، اجته شرقاً ستجد قرية صغرية وفقرية٬، أهلها بسطاء 
طيبون أبلغهم أن الشمس نافذة صغرية جداً من جهنم فتحت على األرض وعليهم الرحيل 

ن معك باجتاه فمن رفض الرحيل معك فال تلح عليه يف ذلك٬، واستمر يف السري أنت وم
الشرق وستجدون قرية أخرى أهلها أكثر سعة وأكثر غلظة فاحذروا منهم وال تلحوا عليهم 
يف الرحيل معكم وواصلوا السري شرقاً أنتم ومن تبعكم من القرية الثانية إىل أن تصلوا إىل 

لظة٬، إىل القرية الثالثة فافعلوا كما فعلتم٬، وكل قرية جتدو ا جتدون أهلها أكثر سعة وأكثر غ
أن تصل إىل القرية السابعة فالتفوا من حوهلا وال ينظروكم أهلها٬، وستجدون خلف القرية 
شجرة مثل هذه الشجرة اليت تظلنا اآلن يا إبراهيم٬، ورقها أكثر خضرة٬، وشكلها أكثر نظرة٬، 
ومثرها أكثر وفرة٬، وظلها ميتد أمامها يظل باقي األرض٬، قد نلتقي حتت تلك الشجرة عند 

لكم وقد ال نلتقي٬، ناموا حتت تلك الشجرة مثل نومتك هذه٬، وعند شروق الشمس وصو
سريوا يف ظل تلك الشجرة فإن مشسكم لن تغرب حىت يأذن اهللا بغري ذلك٬، مث مد يده 
وقطف ورقة من الشجرة٬، ومد �ا إيلّ ومددت يدي وأخذíا منه وكان مكتوب �ا حرف 

أخربتك أال تسأل٬، : ماذا افعل �ا ؟ فقال: قلتف!! واحد رأيته بوضوح وكان حرف النون 
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وتركين وانصرف٬، حاولت اللحاق به لكنه اختفى٬، كان حلماً مجيالً ومرحياً رغم أين مل 
  .أفهم شيء

سألت أحد اإلخوة أنصار اإلمام فأشار عليَّ مبراسلتكم٬، أسأل اهللا إن كنتم على احلق أن 
  .يدلين عليه

  .مل أقل احلرف إال لكم حفظكم اهللا أمتىن الرد سريعا٬ً، علماً بأين

  السعودية  إبراهيم عبد اهللا : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ا إشارة إىل أسأل اهللا لك التوفيق وحسن العاقبة٬، يف هذه رؤيا الشجرة اليت أنت نائم حتته
ما كنت تسمع قبل أن تنام٬، أي إ ا الشجرة املباركة يف القرآن وهي شجرة حممد وآل حممد 
٬، والشخص الذي رأيته متقي وويل من أولياء اهللا؛ ألن اللحية يف الرؤيا تشري إىل الدين٬، 

ومع  وأمرك باالستيقاظ من النوم أي أن تنصر احلق وتستيقظ من غفلة الدنيا واالنشغال �ا
أهلها٬، والعمل الذي وجهك له إن شاء اهللا توفق له باهلمة واجلد بعد استيقاظك من الغفلة٬، 

م4ا أَنت4  #ن و4الْقَلَمِ و4م4ا ي4س,طُر=ونَ ﴿: والورقة اليت فيها حرف نون تشري إىل قوله تعاىل
  .)١(﴾بِنِع,م4ة* ر4بِّك4 بِم4ج,ن=ون�

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                 
  هـ ١٤٣١/ شعبان اخلري والربكة

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيمL٦١٤Wא

 .اللهم صل" على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
                                                            

  .٢ – ١: القلم -١
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 .السالم عليكم ورمحة اهللا

صر والزمان احلجة بن احلسن صلوات اهللا عليه وعلى آبائه وأبنائه نعزي صاحب الع
األطهار٬، نعزي سيدي وموالي أمحد احلسن على مصاب سيدتنا املظلومة٬، إنا هللا وإنا إليه 

 .راجعون

من قبل أكثر من عشر سنني كنت أسكن بغداد ورأيت يف منامي وكأين يف منطقيت 
حة ودمها مثل األ ار يف الشوارع٬، ويركض خلفي وحيدة ومظلمة٬، واألبقار واألغنام مذبو

شاب من املنطقة أشقر وعينان زرقاوان وحياول اللحاق يب٬، وكلما أركض باجتاه أجد آخر 
الشارع مغلق وأدخل شارع ثاين٬، والشوارع كلها دم من األغنام واألبقار املذبوحة٬، وتعبت 

اذهيب خلف فاطمة٬، ورأيت أم : كثرياً كثريا٬ً، وبعدها مسعت صوتاً من السماء قال يل
صاحبيت واقفة وهي امسها فاطمة٬، فذهبت خلفها وهي فتحت ذراعيها حلماييت٬، حينها هذا 
الشاب توقف وكأنه يف حاجز شفاف بينه وبني أم صاحبيت ال يستطيع الوصول أبداً وكان 

 .يقف أمتاراً بعيداً عنا

أنت : وتاً من السماء يقول يلالرؤيا األخرى يف نفس األيام كنت كأين نائمة ومسعت ص
 .نائمة يف حضن فاطمة٬، ووجدت نفسي مغمورة يف حضن نفس املرأة

سيدي وموالي٬، أعتذر عن اإلطالة٬، لكن بعد مساعي بالدعوة والتحاقي �ا واحلمد هللا 
وأدعوك روحي لك الفداء أن تقبلوين من األنصار٬،  Xأدعو اهللا وأدعو صاحب الزمان 

٬، رأوا يفß رؤيا قبل التحاقي بالدعوة التحاقي باألئمة األطهار  لكين مل أر رؤيا بعد
 .ولكين مل أر٬، هل له معىن ؟ أحس أن األئمة روحي هلم الفداء زعالنني علي½ وال يزوروين

يف اخلتام٬، أعتذر منك سيدي وموالي على اإلطالة وأعتذر من اهللا سبحانه عن التقصري٬، 
األرض وغمرك برمحته ويفرج عنك وعن إخويت وأدعو اهللا سبحانه التمكني لك يف 

 .األسرى٬، ويسكنك مسكن حبيبك وجدك رسول اهللا 

 فلندا  ر . ت : املرسلة                                                      . السالم عليكم ورمحة اهللا
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

 .مد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حم

األبقار واألغنام املذبوحة هي ما ترينه ورأيته حيصل يف العراق يف السنوات السابقة٬، 
هو التحاقك بالدين اإلهلي احلق٬، فالرؤيا يف وقتها ) عليها السالم(وذهابك يف حضن فاطمة 

 .عليكبيان ملا حيصل لك يف املستقبل وقد حصل لك بفضل اهللا 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                                

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦١٥Wא

 .هديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة وامل

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، يا معدن العلم٬، وموضع الرسالة٬، يا قائم آل حممد 
X  ًيا سيدي وموالي وأيب٬، أعتذر موالي عن إزعاجك٬، أسألك أن ال تتركين لنفسي أبدا

 .واهللا أنا مرتعبة جداً من أن أخذلكم

ختلص من ظلميت إال بنورك موالي٬، موالي٬، أرجوك ال تتركين لنفسي يا نور٬، وكيف أ
 .اللهم اجعلين معك دائماً أبداً وال أخذلك أبداً حىت ينقطع النفس يا ريب

 :موالي وأيب٬، رأيت قبل مدة هذه الرؤيا

رأيت أين كأين مسافرة معك أيب إىل مكان مدينة أخرى مشيا٬ً، وكانت تبعد أربعني 
ان أشتري منه ورق ألستر نفسي٬، وكانت كيلو متر منها٬، وأنا قبل أن أسافر ذهبت إىل مك

ألوان األوراق بالربتقايل واألصفر٬، وكان األصفر كثرية واجلميع ميكنهم شراءها والربتقالية 
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نادرة٬، وأنا أردت أستر نفسي بالربتقايل٬، فال أعلم كيف استطعت أن أمرر مع الورق 
 .األصفر ورق برتقايل أيضاً ومل تالحظين البائعة

ننا يف الطريق وكنت ألبس جاكيت ساخن كالذي يÒلبس يف الشتاء وبعدها رأيت أ
وساترين لكن يف رجلي كنت أرتدي سروال يصل ملنتصف ساقي وكان ضيق بعض الشيء 

أمل أقل لك أن تستري : وكان ليس عندي كيف أستر نفسي٬، وقلت يل أيب يف وسط الطريق
نيت على يدك أقبلها نفسك أو شيء هكذا٬، وبدأت أبكي وأقول لك أن تساحمين واحن

 .وتركتين روحي فداك وكل شيء فداك٬، وكانت تفوح منها رائحة املسك مجيلة جداً

بعد ذلك وصلنا إىل املدينة األخرى وبعد ذلك أربكت عندي األحداث٬، وكنت ترتدي 
 .جلباب فضفاض وتغطي رأسك وكان لونه بين

 . وبركاتهوالسالم عليكم وعلى أهل بيتك الطيبني الطاهرين ورمحة اهللا

 ielhassani: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وفقك اهللا لكل خري٬، املالبس تشري إىل تقوى اإلنسان ومدى التجائه إىل اهللا وعبادته 
ب4نِي آد4م4 قَد, أَنز4لْن4ا ع4لَي,كُم, ل*ب4اساً ي=و4ارِي س4و,َءات*كُم, و4رِيشاً ي4ا ﴿وتوكله عليه سبحانه وتعاىل٬، 

 .)١(﴾و4ل*ب4اس= التَّقْو4ى4 ذَل*ك4 خ4ي,رO ذَل*ك4 م*ن, آي4ات* اللّه* لَع4ل:ه=م, ي4ذ:ك:ر=ونَ

ورؤياك فيها إرشاد لك أن تلجئي إىل اهللا سبحانه وتعاىل بالعبادة واإلخالص واغتنمي 
 .ام املباركة يف شعبان ورمضان٬، وفقك اهللا لكل خرياألي

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                                

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان
                                                            

  .٢٦: األعراف -١
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א   السالم عليكم L٦١٦Wא

تفسرياتكم للرؤى اطمأننت إليكم وودت لو سيد أمحد حفظكم اهللا٬، بعد اطالعي على 
 :تفسروا هذه الرؤيا عساها تكون فاحتة خري

رأيت نفسي يف مسجد ميلكه يهود يتعبدون فيه ويسريونه كمعبد هلم لكنهم يسمحون 
للمسلمني بالصالة فيه٬، كما أنين رأيت نفسي أصلي فيه اجلمعة وخطب اخلطيب لكن بعد 

ب وألقوا خطبة حبضور حاخام يتحدثون فيها عن مظلومية أن انتهى وصلينا دخلوا احملرا
اليهود بالبلد أي املغرب٬، واحلاخام يظهر كرامات أمام الناس لكن ال أحد يصدقه سوى 
أتباعه٬، مث خرجت من املسجد فرأيت عاملني مسلمني يصلحون بعض جوانبه فخرج اليهود 

 .للمسجد حيتفلون بانتصارهموقاتلوهم قتال حرب استعملت فيه السيوف واخليول ورجعوا 

 .هذه هي الرؤيا وأمتىن أن تصل للسيد أمحد احلسن ويفسرها يل

 املغرب  حممد أبو �اء : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

يصلّون اجلمعة كما هو األمر يف رؤياك٬، وهذا أنت  وفقك اهللا لكل خري٬، اليهود ال
تعلمه٬، فاملراد باليهود يف هذا الزمان هم بعض املسلمني سنة وشيعة وباخلصوص بعض 

٬، X؛ ألن اليهود كانوا ينتظرون عيسى Xالشيعة أشباه اليهود يف زمن بعث عيسى 
٬، فلما Xدي ٬، واملسلمون وباخلصوص الشيعة ينتظرون املهXفلما جاءهم كفروا به 

أوصوا به ومسوه ووصفوه  واألئمة  جاءهم اليوم كفروا به رغم أن رسول اهللا 
حثّوا املسلمني على اإلميان به  واألئمة  ووصفوا زمانه٬، ورغم أن رسول اهللا 

 .ونصرته



 ١٣٥......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

وبالنسبة للقتال بالسيوف واألسلحة٬، فهو إشارة إىل املناظرة والكالم العقائدي٬، 
ؤيا إشارة إىل أهل احلق من أتباع الدين اإلهلي احلق وهم الفرقة الناجية واملسلمون يف الر

 .الذين يتبعون حجة اهللا يف زما م

والرؤيا هي حدث حيصل أمامك وبني يديك وأنت فقط حتتاج لالنتباه قليالً لتميزه٬، 
 .فالرؤيا هي إخبار غييب من اهللا لك٬، وفقك اهللا

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                                     

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א رأيت يف املنام أين اقرأ يف القرآن يف أرض خارج املدينة٬، وإذا به يظهر  L٦١٧Wא
حلظات بدأت خطوط الربق بريق يف السماء فخفت؛ ألنه كان غري طبيعي ومهول٬، وبعد 

تتحول إىل كلمات وقرأت منها اسم النيب حممد وعلي وفاطمة والكثري من آل البيت 
وأصحاب الرسول٬، حىت إن منهم عمر وأبو بكر وبالل والكثري٬، فقد ملئت السماء باألمساء 

  .وفجأة أيقظتين أمي من النوم

  .الرؤيا حدثت يوم االثننيفما تفسري هذه الرؤيا جزاكم اهللا خريا٬ً، علماً أن هذه 

  العراق  نور : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

معىن الرؤيا هو وجود رسالة جديدة من السماء وهي مشا�ة متاماً لرسالة الرسول حممد 
  .ية السابقة وهذه هي رسالة املهديوللرساالت اإلهل 

ومعىن الربيق أي نور هداية من السماء أي رسالة إهلية٬، واألمساء هم عبارة عن 
األشخاص الذين يكونون فيها٬، وهي رسالة كسابقاíا من الرساالت؛ كما كان مع رسول 
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عده أصحاب وأهل بيت ومنهم من آمن به ومنهم من خيلفه ومنهم من نافق ب اهللا حممد 
أو أثناء رسالته٬، كذا يف رسالة املهدي٬، فكما كان مع موسى سامري٬، ومع عيسى يهوذا٬، 

يوجد شبيه السامري وأعوانه٬، وكذا مع املهدي يكون هناك سامري  فكذا مع حممد 
  .وأعوانه٬، سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا تبديالً

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א سيدي٬، أنا رأيت يف املنام أحد أقربائي ابن عم والدي وكأين أقف معه  L٦١٨Wא
لمه بأن ال وقربنا ثعبانني متالصقني معاً أحدمها يتقدم رأسه عن اآلخر إىل األمام٬، وكأين أع

ميسكهما �ذه الطريقة فيجب أن يأخذ احليطة واحلذر٬، وإذا به يفاجئين ويقذفهما عليَّ 
وقامت إحدامها بعض إصبعي اإل�ام وتركت ثقبني يف اإل�ام وأثر الدم فوق الثقبني مكان 

  العراق  عامر العامري : املرسل                                    أسنان الثعبان٬، فما تفسريها وفقكم اهللا ؟

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

الثعبان عدو٬، ومبا أنه لدغك فيعين أنه يسبب لك أذى٬، وهذا العدو يأتيك عن طريق هذا 
  .الشخص الذي رأيته يف الرؤيا

  .ورمحة اهللا وبركاته والسالم عليكم

  أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   مساء اخلري L٦١٩Wא



 ١٣٧......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

اصحي من : (حلمت قبل شهرين بأين أسري يف طريق وفجأة توقفت أمام رجل قال يل
وهزين من كتفي٬، علماً أن أهلي كلهم من السنة ولكن أنا ال أقتنع ٬، )سباتك يا دميا

  .بالديانات٬، فسألت صديقة يل فقالت هذا حتذير لك من الطريق الذي تسريين عليه

وتردد عليَّ احللم مرتان وكل مرة حيمل يل رسالة ويقول امحليها وبلغي٬، وأقطع أمامه 
قرأ القرآن واقتنع بأنه معجزة إهلية فكل اآلن بدأت أ .الرسالة ولكن أصحو من نومي فزعه

  .آية جتعلين أبكي أكثر من اآلية اليت قبلها

ولكن يف صباح هذا اليوم رأيت وأنا يف القمر ففزعت فأمسكت امرأة مجيلة بيدي 
هؤالء قومك٬، هؤالء قومك٬، هؤالء قومك٬، فانشري الرسالة : وقدمت يل أناسا٬ً، فقالت يل

  السعودية  دميا : املرسلة                  سيكون يل شأن مع املهدي ؟ هل يدل ذلك على أنه .بينهم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

القمر هو الوصي املهدي من آل حممد٬، ومعىن رؤياك؛ نعم أن يكون لك شأن يف دعوة 
املهدي والتبليغ عنها٬، هذا إذا اخترت أنت هذا األمر٬، فالرؤيا بشرى لك وحتريض من اهللا 

  .لك على العمل يف سبيل اهللا ويف طريق املهدي

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .أرى نفسي دائماً أسبح يف ماء٬، تارة ماء حبر وتارة يف حوض سباحة L٦٢٠Wא

  العراق  زهراء األسدي : املرسلة

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

  . املاء الصايف النقي وبراحة يعين قراءة وتعلم العلم اإلهلي احلقالسباحة يف

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .وآل البيت السالم على اإلمام  L٦٢١Wא

إِنَّم4ا و4ل*يُّكُم= ﴿: سيدي٬، رؤياي كانت بعد أن صليت ركعتني يف الليل وقرأت اآلية
هذا اإلمام : ٬، رأيت فيها أين يف مكان مظلم وفجأة ظهر نور ومسعت قائل يقول)١(﴾...اللّه=

فاتبعيه٬، فحاولت اللحاق به لكن كان يذهب بعيداً عين٬، لكين رغم التعب كنت أحاول 
  ما تفسري ذلك ؟... ادي وفجأة توقف عند روضة خضراء وابتسم٬، مث استيقظت وأن

  اليمن  منال : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

هدي من آل حممد الذي الرؤيا واضحة وفقك اهللا لكل خري؛ وهي أنك وصلت إىل امل
هو نور يف ظلمة هذه الدنيا٬، والروضة اخلضراء هي الكتب والعلم الذي يظهره املهدي٬، وهو 
بالنسبة لك ميثل املوقع االلكتروين الذي دخلت فيه ووجدت فيه الكتب والعلم٬، وفقك اهللا 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .وسددك لكل خري

  أمحد احلسن                                                                                    
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  
                                                            

 .٥٥: المائدة -١



 ١٣٩......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٢٢Wא

  .السالم عليك سيدي وموالي ورمحة اهللا وبركاته

 Xيف البداية كان اإلمام أمحد احلسن : أود تفسري رؤيا رأيتها وأنا يف مشهد املقدسة
٬، وكان جبانبه أربع من األنصار )يا من ال يÒعبد أحد سواه(حيمل بيده راية مكتوب بداخلها 
٬، وكان خيرج من وجوههم نور قوي )يا لثارات احلسني(حيملون رايات مكتوب بداخلها 

٬، )هو(جدا٬ً، وكان خلفهم باقي األنصار مع األنصاريات حيملون رايات مكتوب بداخلها 
ن حولنا تنظر إلينا إىل أن وصلنا إىل الصحراء فجاء أمامنا رجل قبيح وكنا منشي والناس م

  .الوجه كان غاضب وهو معمم ومل أعرف من يكون٬، انتهت الرؤيا

  الكويت  الزهراء : املرسلة                                                                              .وشكراً

א   الرحيمبسم اهللا الرمحن  Wא

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

أسأل اهللا أن يوفقك لكل خري٬، رؤياك واضحة بأنكم األنصار متثّلون احلق وتشهدون 
  .للحق إن شاء اهللا٬، وتواجهون الدجال أخزاه اهللا٬، والذي يأيت باسم الدين ويلبس العمامة

  .عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم 

  أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٢٣Wא

  .اللهم صل" على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .الي٬، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهسيدي ومو
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يا موالي٬، أنتم نور اهللا يف أرضه من . أنا من أنصاركم وتابعني لكم بفضل اهللا ورمحته
  .أصالب النور وكالمكم نور٬، أريد منكم كالماً ليطمئن به قليب ويضيء دريب إن شاء اهللا

بأين كنت مستلقية على  إين رأيت يف عامل الرؤيا قبل أن أسلم بدعوتكم: سؤايل الثاين
واقف خلفي ولكن ما كان ) لعنه اهللا(سرير على جنيب اليمني٬، فجأة أحسست بأن إبليس 

باستطاعيت أن أراه٬، دخل يده يف صدري من اخللف وأخرجها من األمام بشكل كنت أحس 
يده اللعني٬، كانت يف يده ورقة يأمرين بأن أقرأ الورقة٬، كنت أرفض بشدة لكنه كان يضغط 

لي½ بشدة و يأمرين مراراً وتكرارا٬ً، وكل مرة كنت أرفض أن أقرأ الورقة مث بدأت بقراءة ع
آيات من القرآن الكرمي٬، فجأة أخرج يده وذهب كل هذا وأنا مل أر وجهه٬، هل تفضلتم 

  علي½ بتفسري هذه الرؤيا ؟

  .موالي٬، أسألكم الدعاء بثبات قليب وذرييت على دين حممد وآل حممد كما ترضون

  .Xو مسحتم أريد جواب من اإلمام ل

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  .اللهم صلّ على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

  اإلمارات  ناصرة آل حممد : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .املهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة و

أسأل اهللا أن يوفقك لكل خري٬، الرؤيا واضحة وهي أنّ إبليس أخزاه اهللا حاول إبعادك 
عن احلق ومنعك من اتباع احلق٬، ليس فقط بالوسوسة بل بواسطة جنده من اإلنس أخزاهم 
ت اهللا الذين حياولون إضالل الناس وحياولون إبعادهم عن دعوة احلق بالشبهات واإلشكاال
 الباطلة٬، ولكنك قرأت احلق وعلم احلق وهو العلم يف هذه الدعوة ووصية رسول اهللا 

وقد أراك اهللا يف الرؤيا أنه قرآن أي مثل القرآن مبعىن أنه هدى لك وحصن حيصنك من 
  .إبليس وجنده من اإلنس واجلن وشبهاíم٬، وفقك اهللا وسدد خطاك



 ١٤١......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٦٢٤Wא

  .األستاذ الفاضل٬، لدي½ رؤيا وحمتاج لتفسري شايف جزاكم اهللا خري

م وال التحرك٬، فبعدها أخذوين أصدقائي إىل حلمت بأين مريض وال أستطيع الكال
: الطبيب وعندما وصلت إىل مكان جلست بصالة االنتظار وانتظرت كثريا٬ً، وبعدها قالوا

تفضل اصعد للطابق الثاين٬، وعندما صعدت وجدت الدكتور وهو أمسر الوجه ملتحي 
ام ألحد والبس دشداشة ومل تكن عيادة طبيب وإمنا كانت صالة كبرية ويوجد فيها مق

هذا : الصاحلني٬، وبعد دقائق خرج من املقام حصان أبيض فتفاجأت وسألت الطبيب٬، قال
سوف أضربك إبرة لكي تتكلم ومتشي وتتعاىف : احلصان كان باملقام٬، وبعدها قال الطبيب

سوف أعطيك حبوبا٬ً، وأنا كنت : إين أخاف من اإلبرة٬، فتبسم وقال: من املرض٬، فأنا قلت
م وال املشي وبعدها تكلمت ومشيت وذهبت إىل البيت٬، ويف الطريق ال أستطيع الكال

مخسني كرونه٬، : كم هي معاينة الطبيب ؟ قالوا: تذكرت أصدقائي فرجعت وقلت هلم
فتفاجأت؛ ألن املعروف هنا بالسويد أقل شيء مخسمائة٬، وبعدها ذهبت واحلمد هللا رب 

  السويد  حسني املوسوي : املرسل                                                                             .العاملني

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وفقك اهللا لكل خري٬، معىن أنك مريض أي مريض روحياً؛ أي أنك مل تكن على اهلدى٬، 
أصدقاؤك أخذوك للطبيب أي شخص عرَّفك بدعوة احلق دعوة املهدي٬، والدواء هو العلم و

٬، )البالتوك(واملعرفة٬، واملستشفى أو املقام الذي رأيته هو موقع من مواقع الدعوة أو غرفة 
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واحلصان هو إنسان٬، ونتيجة الرؤيا أنك شفيت أي أنك إن شاء اهللا íتدي إىل دعوة احلق 
  .فقك اهللا وسدد خطاكوتنصر املهدي٬، و

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٢٥Wא

  .لطاهرينوصلى اهللا على خري خلقه حممد وآله الطيبني ا

يف يوم من األيام صليت قليل من صالة الليل وقرأت سورة البقرة ودعوت بدعاء اإلمام 
٬، مث صليت نافلة الفجر والصبح وذهبت للنوم وإذا يب أرى يف منامي شخصاً Xاحلسن 

نعم أنا املهدي٬، مث : أأنت املهدي ؟ فقال يل: يضع عمامته على رأسه وحيوق رقبته٬، فسألته
د٬، فشهدت على الفور٬، وتقدم فجلس أمامي وجلست وراءه أتلو سورة البقرة٬، قال يل٬، اشه

وأثناء تالويت اشتبهت علي½ بعض اآليات فوقفت عندها أكررها ومل اهتد إليها إىل أن التفت 
إيلّ اإلمام سالم اهللا عليه من جهة اليسار التفاتة قصرية فاستحضرت اآلية٬، وهناك فقت من 

  .ورمحة اهللا وبركاتهمنامي٬، والسالم عليكم 

وافوين بالتفسري جازاكم اهللا عين خريا٬ً، والصالة والسالم على نبينا نيب الرمحة وعلى آله 
  .الطيبني الطاهرين األئمة واملهديني

  املغرب  أبو عبد اجلبار : املرسل                                                                        .والسالم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم Wאא

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



 ١٤٣......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

وفقك اهللا لكل خري٬، أسأل اهللا لك خري اخلري رضاه سبحانه واجلنة٬، وأن جينبك اهللا شر 
  .الشر سخطه والنار

ون من أنصار املهدي إن شاء اهللا٬، معىن رؤياك أنك íتدي إىل احلق بفضل اهللا عليك وتك
وأما اآليات من سورة البقرة اليت اشتبهت عليك فهي آية الكرسي٬، وأسأل اهللا أن يوفقك 

  .ويسدد خطاك

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  سنأمحد احل                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيمL٦٢٦Wא

  .اللهم صلّ على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

  .سيدي وموالي مياين آل حممد٬، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وت طرحت عليه ٬، وهو على فراش امل)رمحه اهللا(قبل أشهر انتقل إىل رمحة اهللا الوالد 
هذا هو : الدعوة املباركة وكانت حالته سيئة جداً لكنه رغم ذلك كان يستمع يل ويقول

احلق٬، هذا هو احلق٬، واحلمد هللا آمن بدعوة احلق واغتسل غسل التوبة٬، وبعد يومني انتقل إىل 
على سفرة  رأيت أننا جالسني: رمحة اهللا٬، وبعد وفاته أصبحنا نراه يف عامل الرؤيا كثريا٬ً، منها

سؤاالً  Xوالوالد وجمموعة من األنصار٬، سأل الوالد اإلمام أمحد  Xطعام السيد أمحد 
العياذ باهللا ليس كما فهمت بل أوحى ربك إىل اجلبل فقال له اكتب كذا : Xفقال السيد 

سيدنا٬، أنت جبل اهللا وأنا جبل علي ابن أيب طالب٬، فضحك األنصار : وكذا٬، فقال الوالد
سيدنا٬، تتصور جبل علي بن أيب طالب بيننا وأنا ال أنصره٬، واهللا هذا لن يكون٬، : دوقال الوال

  .Xجببل علي  Xوكان يقصد السيد أمحد 

  ممكن تفسر لنا الرؤيا حفظكم اهللا وجعلنا من خدامكم وأنصاركم حبق حممد وآل حممد؟
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قام الناس ويف رؤيا أخرى رأيت كأين أزور قرب الوالد ولكن قرب الوالد كأنه مزار وم
تزوره٬، وكانت امرأة تكتب طلبها وترميه على القرب ويف نفسي أقول إن استجابة الطلب هذا 

وكان . آين اشلون بيه: ٬، وكان عمي جبانب القرب يبكي ويقولXبفضل اإلمام أمحد 
  .خايف من املوت

اهللا معذرة إىل ويل اهللا أطلنا عليكم تفضل علينا وتصدق علينا بالدعاء واملغفرة جزاك 
  .خري اجلزاء٬، وحشرنا معكم حبق حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين األئمة واملهديني

  هالل السويفي: املرسل                                             .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .آل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد و

وفقك اهللا لكل خري٬، واحلمد هللا الذي منَّ على أبيك بنعمة اإلميان وتوفاه وختم له على 
خري٬، والرؤيا هي مبشرة لكم إن شاء اهللا بأنه يف خري وإىل خري بفضل اهللا وبفضل إميانه 

  .باحلق وباملهدي٬، واحلمد هللا رب العاملني

  .ورمحة اهللا وبركاته والسالم عليكم

  أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א سيدي٬، رأيت يف املنام أين استمتع بأخت أحد من السادة املعروفني  L٦٢٧Wא
  .ا حدث أرجو من اإلمام اليماين أن يفسر احللموكان السيد واقف معنا٬، ما تفسريك مل

  مصطفى: املرسل                                                                                  .وفقك اهللا

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .سليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم ت



 ١٤٥......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

وفقك اهللا خلري اآلخرة والدنيا٬، هذه الرؤيا تأويلها أنك تنتفع منفعة مادية من جهة هذا 
  .السيد

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٦٢٨Wא

بعد متابعيت لربنامج كلمة سواء مع األستاذ عبد العال واألخ أبو زينب وأنا أرى شخصاً 
أنا اإلمام أمحد احلسن٬، وأنا ال أصدقه؛ : يف منامي بعدة طرق وبنفس الوجه٬، وهو يقول يل
  العراق  أبو عمر الكردي : املرسل                       ألنين ال أعرف وجهه٬، فماذا أفعل باهللا عليكم ؟

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وفقك اهللا٬، هذه الرؤيا من رمحة اهللا بك٬، وهي ضوء هداية ملع لك فاملفروض بك أن 
احلق الذي ظهر لك٬، ليتفضل اهللا عليك ويزيدك هدى٬، هو وليي وهو يتوىل تتقدم خطوة إىل 

  .الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  
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א الرَّح,منِ  #الْح4م,د= للّه* ر4بِّ الْع4الَم*ني4 ﴿ الرَّح,منِ الرَّح*يمِ بِس,مِ اِهللا L٦٢٩Wא
 #اهد*ن4ا الصِّر4اطَ املُست4ق*يم4  #إِيَّاك4 ن4ع,ب=د= وإِيَّاك4 ن4س,ت4ع*ني=  #م4ال*ك* ي4و,مِ الدِّينِ  #الرَّح*يمِ 

  .صدق اهللا العلي العظيم ﴾الَ الضَّالxني4ص*ر4اطَ ال:ذ*ين4 أَنع4مت4 ع4لَيهِم, غَريِ املَغض=وبِ ع4لَيهِم, و4

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

كان املنام قبل العلم بالدعوة اليمانية املباركة٬، علماً بأن كانت هناك خالفات بيين وبني 
  .زوجيت تقريباً يومياً

 رأت زوجيت باملنام بأ ا تصعد السلم وكان السلم من خشب لونه بين وكان يكاد أن
يسقط٬، وكنت أنا فوق قطعة أرض مسطحة يف الفضاء وكل جسدي ال يظهر فيه شيئاً عدا 
يدي اليمىن وقدماي فقط من أسفلها٬، وكنت أناديها لتصعد فكانت مترددة تصعد أو ترتل٬، 
وكان ثيا�ا من األعلى بلون األسود وباألسفل أبيض٬، وتشهر باحللم بأ ا تريد أن تصعد 

حواليها تقول هلا ال تذهيب أو ال تصعدي٬، وبعضهم يقول ال  ولكن هناك أصوات تظهر
تسمعني كالمه وتصعدين٬، وكانت تشعر بأن هناك أشخاص جبانيب٬، وكانت تشعر بأن 
هؤالء األشخاص تعرفهم جيداً وهم من النساء٬، وكلما كانت تصعد خطوة واحده ترى 

بأن تصعد٬، وعندما  اخلطوة السابقة قد سقطت وال ميكنها الرتول٬، وكنت أنا أشجعها
اقتربت بالوصول لألعلى كاد الدرج أن ينهار فرميت حبالً ألمسكها باحلبل٬، علماً بأين 
: أردت أن اربط احلبل؛ أل ا تأخرت وكانت هناك صوت امرأة واحدة صرخت فقالت يل

ال تربط احلبل بالسلم وتذهب لكي تصعد براحتها٬، مث مسكت احلبل فصعدت احلبل قليالً مث 
  .ت من النومأفق

ولك جزيل الشكر واالحترام وإن شاء اهللا يكون هذا احللم خريا٬ً، وأعوذ باهللا من كلمة 
  .األنا عين وعن زوجيت ومن شر النفس األمارة بالسوء

  .وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته

  الكويت  أمحد : سلاملر                                       .وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم



 ١٤٧......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وفقكم اهللا لكل خري٬، هي رؤيا مبشرة هلا من اهللا بأنك عرفت طريق احلق وأ ا تتبعك 
اإلنس واجلن حتاول منعها أثناء ارتقائها  بارتقاء السلم ومعرفة احلق٬، ولكن هناك شياطني من

ومعرفتها احلق٬، أسأل اهللا لكم معرفة احلق وأن يزيدكم اهللا من فضله٬، وأن يصلح حالكم ملا 
  .فيه خري اآلخرة والدنيا٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .السالم عليكم وعلى كل من اتبع اهلدى L٦٣٠Wא

فقد رأيت يف املنام أنه عندي فقاسة و�ا الكثري الكثري من بيض الدجاج٬، .. أما بعد 
أول رف يف الفقاسة لوحدها وهناك بيضة واحدة ضخمة وكبرية جداً قد وضعتها يف 

أن هذه البيضة أنا وضعتها منذ زمن بعيد فأصبحت تكرب حىت    يف احللم    وكنت أعلم 
أصبحت �ذا احلجم الضخم٬، وأنا أنظر إليها وإذ هي تفقس وخيرج منها صوص منظره رائع 
ومجيل وشبه يل كأنه صوص ديك وليس دجاجة٬، وأعجبين جداً وأمسكته وصرت أدور به 

كل هذا التعب وهذا اجلهد على صوص واحد : الفقاسة٬، وعندها أتاين شاب وقال يل حول
؟ استأت قليالً وبعدها نظرت إىل الفقاسة وإذا مجيع البيض يفقس وبدأت الصيصان مثل ما 
يقولون تنعف نعف داخل الفقاسة وبدأت تقفز وكلها نفس الشكل٬، ال أستطيع أن أحصي 

تعال وانظر إىل : فابتسمت وفرحت جداً وقلت للشاب هلا عدداً أعدادها كبرية جداً
  .الصيصان
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علماً بأين ال أملك فقاسة وليس عندي دجاج وال صيصان٬، وإمنا ! ال أعرف ما تفسريها 
  .كان عندي دجاج وصيصان قبل سنوات

أرجو منكم إن كان تفسريها سيئاً أن تكتبوا يف اإلجابة ال ختف واتق اهللا٬، وإن كان 
  .اً فاكتبه من بعد أمرك سيديتفسريها جيد

  البحرين  خالد : املرسل                                .وأرجو من اهللا أن يوفقنا وإياكم ملا فيه اخلري

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

خري٬، هذه الرؤيا هي مبشرة لك إن شاء اهللا٬، وأسأل اهللا لك حسن وفقك اهللا لكل 
العاقبة وأن يهديك إىل احلق وإىل اتباع احلق٬، وأن يبارك فيك وجيعلك هادياً لغريك من الناس 

  .إىل احلق٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א سنة كأنه يف باب مسجد  ١٢شقيقي حالياً من األنصار رأى رؤيا قبل  L٦٣١Wא
ما هذا٬، وجاء : خرج منه نور فأضاء املسجد وخرج من منافذ املسجد النور٬، فاندهش وقال

ن آل يس٬، وبعد فترة تكرر املنام بصوت أن قلتك أنت وآية الشفاء٬، فما هو أنتم م: له الرد
سنة عن عمومتنا٬، فما هو  ١٠٠تعبري الرؤيا٬، علماً حنن منقطعني من جذر الرابع ما يقارب 

  راقالع   علي العراقي : املرسل                                                        .تعبريها أيدكم اهللا بنصره

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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



 ١٤٩......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

وفقكم اهللا لكل خري٬، وأسأل اهللا لكم خري اآلخرة والدنيا٬، آل يس تنطبق يف آخر الزمان 
ك اخلري وأن يوفقه على من ينصرون دعوة احلق؛ وهم أصحاب املهدي٬، أسأل اهللا ألخي
  .لإلخالص وأن جيعله ممن يهدي �م خلقه٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א يف املنام وكأين أصلي مع حشد من الناس ولكين وصلت ومل أجد  L٦٣٢Wא
مكانا٬ً، فدفعت أحد احلاضرين ووقفت مث زامحين آخر٬، وبني الناس عمي وهو شيخ حوزوي 
وفجأة بدأ الشخص املكرب لإلمام الصالة ال يذكر أو يكرب ألعمال الصالة وبدأ الناس 

أثناء الصالة لكي يصلوا صالة صحيحة يتخبطون وأنا أحاول أن أنبههم من خالل التكبري 
دون جدوى٬، وكأن الصالة قرب جسر واملكان أشبه جبسر مدينة السماوة٬، أفيدونا أثابكم 

  .اهللا

وأرجو اإلجابة الصرحية عليه٬، وهو ما رأي السيد حفظه اهللا بسيد علي : املوضوع الثاين
  بغدادي هؤالء حصراً ؟السيستاين وحممد سعيد احلكيم وبشري الباكستاين وأمحد وعلي ال

  العراق  أمري : املرسل                                                                       .ودمتم للمذهب

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

الرؤيا صرحية وهي تبني لك حقيقة الصالة اآلن مع فقهاء آخر الزمان؛ وفقك اهللا٬، هذه 
وهي أن صالíم ليس فيها تكبري أو ذكر٬، أي أن صالíم باطلة وال يقبلها اهللا؛ أل م ملتوون 
على خليفة اهللا٬، وكونك بدأت تنبههم فإن شاء اهللا يتفضل اهللا عليك ويهديك إىل احلق 

  .لدعاة إىل احلقواتباع دعوة احلق وتكون من ا
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وأما من سألت عنهم فجميعهم مدعوون لإلميان �ذه الدعوة وهي دعوة احلق وامللتوي 
  .Xعليها فهو من أهل النار كما قال اإلمام الباقر 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א مضروب على رأسه وعن ميينه  Xرأيت يف املنام أن اإلمام علي  L٦٣٣Wא
  .إن هذا ال يهمين: ويساره اإلمامان احلسن واحلسني وهو ماسك رأسه وقال يل

  العراق  سالم اإلبراهيمي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

إن شاء اهللا تكون رؤيتك خرياً لك وبياناً وتعريفاً لك باحلق٬، فاملراد يف الرؤيا هو اإلمام 
يف هذا الزمان أي وصي اإلمام املهدي أو املهدي األول٬، ومضروب على رأسه  Xعلي 

احلج قبل سنوات٬، وميكنك مراجعة اخلطاب واستماعه٬، وفقك اهللا أمر قد بي½نته يف خطاب 
  .لكل خري وملعرفة احلق ونصرته

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٣٤Wא
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واحلمد هللا رب العاملني٬، والصالة على املبعوث رمحة للعاملني رسول اهللا أيب القاسم حممد 
  .وعلى آله الطيبني الطاهرين

منذ فترة رأيت يف عامل الرؤيا بأين يف مكان قد جتمع فيه رجال يرتدون السواد ومعهم 
ن املسلم٬، وبعدها حضر سيد مهيب ومعه نساء يرتدين احلجاب على أحسن ما يرى اإلنسا

انظروا خلفكم٬، : حرمه وعليها من اهليبة والوقار ما يشد الناظر٬، فتكلم معنا السيد مث قال
اصعدوا٬، فصعدنا الطائرة٬، طارت الطائرة : فإذا بطائرة سوداء مهيبة وكبرية٬، وقال لنا السيد

ت منا ثالث طائرات عرفنا حنن وأخذ السيد يشرح لنا مواصفات الطائرة٬، وبعد قليل اقترب
ال ختافوا لن تصيبنا إن شاء اهللا٬، بعدها أطلقت علينا : الركاب أ ا إسرائيلية٬، فقال السيد

الطائرات صواريخ لكن مل تصبنا٬، وبعدها اختفت الطائرات وهبطنا مبكان كأنه اجلنة٬، عيون 
خذ هي : اك وقال يلوينابيع ومراع ومساكن٬، فإذا بإنسان يلقي يل كمية هائلة من األمس

لك٬، وبعدها ذهبت ملرتيل الذي عرفته لكن ال أعرف كيف طرقت الباب٬، فتح الباب مث 
  .انتهت الرؤيا

قد حدثت يل عدة حوادث غيبية جعلتين مرتوي عن الناس شارد الفكر منتظر الفرج٬، 
آخر األحداث كان يف رمضان وبالتحديد أواخر األيام حدث شيء هز كياين وقد أخربت 
بعض املؤمنني يف كربالء عن ما حدث فعلمت منهم بأن احلادثة حدثت مع غريي كذلك٬، 
لذلك وبعد التوكل على اهللا والصالة على رسول اهللا وآل بيته الطيبني الطاهرين نويت 

  .مراسلتكم٬، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  فهل تستطيعون أن ختربوين عن احلدث األخري ليطمئن قليب ؟

  السويد  خلدون الباقر : سلاملر

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وفقك اهللا لكل خري٬، يف هذه الرؤيا يبشرك اهللا بظهور احلق وظهور مهدي آل حممد٬، 
بدعوة احلق وأن تنصر احلق٬، والطائرة متثل وهو يدعوك إىل احلق أسأل اهللا لك االلتحاق 
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الفرج وهي إن شاء اهللا تصل إىل اهلدف رغم حماوالت أعداء اهللا أن يطفئوا نور اهللا ولكن 
  .اهللا سيتم نوره وهو أرحم الرامحني

وأما طلبك ملا يقهرك على إتباع احلق فهو غري صحيح وفقك اهللا٬، فاإلميان البد أن 
قد قدم اهللا لك دليالً غيبياً بالرؤيا٬، فعليك أن تتقدم خطوة إىل يكون فيه شيء من الغيب و

احلق ليزيدك اهللا من فضله ومين½ عليك مبا تطمئن به٬، وال ميكن أن تلغى مساحة الغيب ابتداًء؛ 
ألن عندها يكون تصديقاً مادياً مئة باملائة وهذا قهر على اإلميان٬، وهذا ال يفرق عن إميان 

  .عجزة القاهرة ومل يقبل اهللا إميانهفرعون عندما جاءت امل

و4ج4او4ز,ن4ا بِب4نِي إِس,ر4ائ*يلَ الْب4ح,ر4 فَأَت,ب4ع4ه=م, ف*ر,ع4و,نُ و4ج=ن=ود=ه= ب4غ,ياً و4ع4د,واً ح4تَّى ﴿: قال تعاىل
لَ و4أَن4اْ م*ن4 الْم=س,ل*م*ني4 إِذَا أَد,ر4كَه= الْغ4ر4ق= قَالَ آم4نت= أَنَّه= ال إِل*ه4 إِال: ال:ذ*ي آم4ن4ت, بِه* ب4ن=و إِس,ر4ائ*ي

فَالْي4و,م4 ن=ن4جِّيك4 بِب4د4نِك4 ل*ت4كُونَ ل*م4ن,  #آآلنَ و4قَد, ع4ص4ي,ت4 قَب,لُ و4كُنت4 م*ن4 الْم=فِْسد*ين4  #
  .)١(﴾خ4لْفَك4 آي4ةً و4إِن: كَث*رياً مِّن4 النَّاسِ ع4ن, آي4ات*ن4ا لَغ4اف*لُونَ

كتاب تفسري آية من سورة يونس٬، وهو منشور يف  وميكنك قراءة تفسري هذه اآليات يف
  .موقع أنصار اإلمام املهدي؛ لعل اهللا ينفعك �ا٬، وفقك اهللا وسدد خطاك ملا يرضيه سبحانه

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  سنأمحد احل                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٣٥Wא

  .اللهم صلّ على حممد وآل حممد وعجل فرجهم يا كرمي

  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                            
 .٩٢ – ٩٠: يونس -١
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٬، وعندما أرشدين وهداية من اهللا يل Xكنت خائفة وحمتارة يف أمر السيد أمحد احلسن 
املوضوع أحد من أنصاركم جعلين أتطلع إىل األمر عندها أن أصل إىل حقيقة األمر وحقيقة 

كرهت الدنيا مبا رحبت٬، وكانت يل عالقة كبرية بني العلماء كنت أحب أن استمع إىل 
أقواهلم٬، وعندما عرفت حقيقة األمر احتارت نفسي وضللت الطريق وأحسست أين ضائعة 

 حقيقة األمر٬، وعندها يوصلين إىل يف هذا الكون الفظيع٬، ولكن متسكي بأهل البيت 
كانت نييت أين أصوم بعد رمضان وأصلي صالة االستغاثة ولكين جاءين خوف كبري فجعلت 
أفكاري ال تتوقف وجعلت أفكر يف أمر السيد وكنت خائفة بني نفسي لو كان أهلي 
يعلمون لقتلوين؛ ألنه عندهم إين أمترد على العلماء٬، وجعلت أفكاري تراوحين وكيف يل 

زوج شخص وهو مع العلماء ولكن يعوق حركيت مع السيد٬، فاحتارت نفسي بكل بأن أت
الطرق ومل أكن أريد شيئاً سوى أن أصل إىل حقيقة املوضوع وأن تطمئن نفسي٬، وعندها 
منت٬، ورأيت يف الرؤيا بأين أهلي يف جهة ورأيت السيد أمحد احلسن ومل أرÓ وجهه ومعه 

رفهم وما ميزíم٬، وكنت يف الوسط وكنت خائفة مجاعة كثرية وكان مع أهلي ناس ما أع
خوفاً كبرياً بني أهلي وبني أن التحق بالسيد٬، وعندها من بعد اخلوف رأيت اإلمام املهدي 

تكلم بكالم مل أتذكره حالياً غاب عن ذاكريت فاطمأنت نفسي اطمئناناً ) عجل اهللا فرجه(
٬، وعندما ذهبت معهم Xن كبريا٬ً، وعرفت بأين على حق وذهبت مع السيد أمحد احلس

متنيت أن أهلي معي ولكن مل يكونوا معي وكنت خائفة عليهم ولكن اطمأنت نفسي عندما 
  .كنت مع أنصار السيد

علماً بأين مل أصوم ثالثة أيام وال صليت صالة االستغاثة بفاطمة الزهراء : مالحظة
  ).عليها السالم(

  ؟) عجل اهللا فرجه(إلمام املهدي هل اآلن أنا أصبحت من أنصاركم أو مواليكم مع ا

أسأل اهللا أن يرزقين بعالً من أنصار صاحب العصر والزمان وذرية صاحلة تنصر اإلمام 
وأن يثبتين على احلق ما أحييتين وأحي حياة حممد وآل حممد ) عجل اهللا فرجه(املهدي 

  .وأموت ممات حممد وآل حممد
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عجل اهللا (ويثبتين مع أنصار اإلمام املهدي نسأل اهللا اهلداية أن نصل إىل حقيقة املوضوع 
٬، نسألكم الدعاء أمانة٬، ودمتم برعاية بقية اهللا األعظم احلجة بن احلسن املهدي املنتظر )فرجه

  البحرين  حزن فاطمة : املرسلة                                                                  ).عجل اهللا فرجه(

א   الرمحن الرحيم بسم اهللا Wא

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

وفقك اهللا لكل خري٬، واحلمد هللا الذي منَّ عليك �ذه الرؤيا٬، ورزقك اإلميان باحلق 
لى واتباع احلق يف زمن عز فيه من ينصرون احلق٬، أسأل اهللا أن يزيدك من فضله وأن يثبتك ع

  .احلق٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٣٦Wא

  .ركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا وب

  .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

حلمت أنين أحضر سفرة اإلمام احلسني : أريد تفسري رؤياي سيدي وإن شاء اهللا خري
X  وكان املكان مزدحم جداً من الناس ويوجد الكثري من املأكوالت ومن بينها اللقيمات

لكثري٬، وعندما قدموا يل األكل يدي مل تأخذ سوى والرز واللحم املشوي والبطاطا والكثري ا
حلمة مشوية٬، وكأن أخيت اتصلت يب لتسألين عن مكاين فقلتÒ هلا إنين بسفرة سيدي 

  .وموالي أبا عبد اهللا٬، وبعدها جلستÒ من نومي٬، واحلمد هللا رب العاملني

  فما هو تفسري رؤياي سيدي ؟



 ١٥٥......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

  السعودية  عبري : املرسلة                                                     .حتيايت واحترامي لشخصكم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

أي إنك  أي علم أهل البيت  Xالطعام هو العلم واملعرفة٬، وسفرة اإلمام احلسني 
نشر العلم الذي جاء به املهدي األول٬، واحلسني يف هذا الزمان هو من ميثل تشاركني يف 

هنيئاً لك �ذه الرؤيا وأسأل اهللا لك . ٬، وهو املهدي األول من آل حممد Xاحلسني 
  .الثبات على احلق

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א ٬، دخلت زرت ضريح كنت أريد أن أزور أهل البيت .. يف الرؤيا  L٦٣٧Wא
تزورين وال تعرفني من : ما كنت أعرفه من هو٬، فسألت وأنا أطوف أحد املوجودين فقال يل

٬، زرت )عليها السالم(يدة فاطمة الزهراء هذا ضريح الس: ال ال أعرف٬، فقال يل! هو؟
وأكملت الزيارة وخرجت خارجاً وكان ال يوجد سياج للصحن٬، وكانوا ناس البسني 

إذا كانت لديكÚ طلب حاجة : مالبس سود نساء ورجال يطبخون أكل للزوار٬، وقالوا يل
  اطليب حاجتك٬، وقمت أخوط الكدر وطلب حاجة٬، ما هو تفسريها ولكم ألف حتية ؟

٬، ٢٣شهر رمضان هذه السنة أديت أعمال ليلة القدر املباركة يف آخر ليلة القدر ليلة  يف
كأنه واقفة يف مكان عام وكان كأنه يوجد مناسبة أو توزيع جوائز على الناس .. الرؤيا 

ومسعت صوت رجل مل أرÓ وجهه نادى بامسي بصوت عال وقال يل بأنك فزتÚ بتكت أو 
  .رام حجة وعمرة٬، وإىل هنا انتهت الرؤيابطاقة سفر إىل بيت اهللا احل
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يف رمضان السنة اليت مضت كأين واقفة يف باب وأمامي ثالثة درجات : الرؤيا الثانية
  .وانتهت الرؤيا. كأنه أريد أنزل أدخل إىل الكعبة الشريفة مع الناس اليت كانت تطوف

  استراليا  بشرى : املرسلة                                          .وجزاك اهللا خرياً سيدي وحفظك

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

هي تعريف لك بأن ) عليها السالم(وفقك اهللا لكل خري٬، رؤياك األوىل بزيارة فاطمة 
قد كشف للناس وعÒرِفÓ موضعه٬، وهذا أمر قد بيَّنته ) عليها السالم(ضريح فاطمة الزهراء 

عليها السالم٬، وكونك زرت القرب إن (قبل سنوات٬، وقد بينت مكان ضريح فاطمة الزهراء 
شاء اهللا هو بشرى خري لك٬، وإن شاء اهللا توفقني لنصرة احلق واتباع احلق الذي جاءت به 

  .هذه الدعوة وفقك اهللا

بطاقة سفر للحج تعين إن شاء اهللا بشرى لك باتباع هذه ورؤياك الثانية بأنك فزت ب
  .الدعوة وهي دعوة احلق٬، فاحلج هو اتباع خليفة اهللا يف أرضه

وأما رؤياك أنك تريدين دخول الكعبة فمعناها أنك تريدين اإلميان خبليفة اهللا يف أرضه 
ق واتباع احلق٬، ٬، وهو اآلن الذي يدعوكم إىل احلفهو الكعبة احلقيقية كما بيَّن األئمة 

  .أسأل اهللا لكم اتباع احلق ونصرته والثبات على احلق

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .وموالي اإلمام أمحد احلسن السالم عليكم سيدي L٦٣٨Wא

  .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً



 ١٥٧......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

أين جالس ومعي أخوي وعمي وقلت  هـ ١٤٣١ /١٠ /١٤رأيت يوم اخلميس املوافق 
أغلب األنبياء يف : إن أرض دولة الكويت ال يوجد فيها أنبياء٬، فضحكوا علي½ وقالوا: هلم

   ذلك ؟دولة الكويت٬، ما تفسري

  السعودية  عدنان : املرسل                                 .مشكورين على تفضلكم سيدي وموالي

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

٬، وإن شاء اهللا يكون فيهم Xهدي معىن الرؤيا أن الكويت فيها من أنصار اإلمام امل
  .بعض أصحاب اإلمام املهدي٬، واهللا ويل التوفيق٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

  

  

  



א א
א Xא

א   بسم اهللا االعظم L٦٣٩Wא

  .السالم على السيد أمحد احلسن.. السالم عليكم 

  العراق  حسني التميمي : املرسل                                              !!!مىت الفرج ؟: سؤايل هو

א احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل . . بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא
  .حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

ملن سأله عن كثرة الشيعة٬، فقال  Xسؤالك هذا أخي أجاب عنه اإلمام الصادق 
أما لو كملت العدة املوصوفة ثالمثائة وبضعة عشر كان الذي : (Xاإلمام 

  .)١(...)دونتري

يف بيان مواصفات شيعتهم احلق٬، ومنه نفهم أنّ الفرج  Xويستطرد اإلمام الصادق 
الذي تنتظره البشرية هو باكتمال العدة والعدد الناصر٬، وهذا االكتمال ليس اكتماالً مادياً 
حسب بل األهم من االكتمال املادي هو االكتمال الروحي واملعريف مبعىن أنّ عدة أولئك 

هي معرفتهم بالتوحيد والعمل به على وفق ما أراد اهللا سبحانه وبذلك تكون هذه  العدد
األمة اليت هي عالمة حصول الفرج هي من حيقق الغاية اإلهلية من اخللق وهي أن يكون 
اإلنسان صورة تعكس أخالق ربه سبحانه٬، ومن أجل هذا اهلدف العظيم كان بعث األنبياء 

  .واملرسلني واألوصياء 

  .مد هللا وحده وحده وحدهواحل

  
                                                            

  .٢١١ص: غيبة النعماني -١
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  اللجنة العلمية                                                                          
  )مكن اهللا له يف األرض(ألنصار اإلمام املهدي 

  ياألستاذ زكي األنصار                                                                               
  ق هـ١٤٣١ /ربيع األول /٢٦                                                                             

* * *  

א   .سالم من اهللا العزيز احلكيم L٦٤٠Wא

فقد كثر احلديث عن حضرتكم من فئة الشباب وقد وصل �م التمادي على .. وبعد 
  .توننا مبا نعجز عن تأويلهبعض من أعالم املذهب الذين هم من يف

ومل أجد أي من العلماء أو اخلطباء من أتى بذكركم٬، فأنا شاب يف عصر العوملة وعصر 
الفنت أريد من اهللا أن ينجيين ويعصمين منها مبحمد وآل حممد٬، ولست بعامل حىت أزكي أحد 

  .على أحد

مجيعهم؛ أل ا  ولكن من األمور املعروفة أنه أول رقاب تقطف هي رقاب العلماء وليس
لو خليت خربت٬، ولكن ما إثباتك على أنه أنت اليماين املهدي الذي ذكر يف وصية الرسول 

  ٬، وما هو إعجازك٬، وما أنت مقبل عليه ؟حممد 

  الكويت   أمحد مهنا : املرسل                               .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   حيمبسم اهللا الرمحن الر Wא

احلمد هللا على بالئه وعلى عظيم نعمائه٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة 
  .واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

يا أبا احلسن٬، أحضر صحيفة ودواة٬، فأملى : (... ورد يف رواية الوصية املقدسة ما يلي
عدي إثنا يا علي٬، إنه سيكون ب: وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع٬، فقال رسول اهللا 

وساق ...  عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أول اإلثين عشر إماماً
٬، إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد Xوليسلمها احلسن : احلديث إىل أن قال

فذلك إثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من بعده إثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 
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أول املهديني له ثالثة أسامي اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، واالسم إىل ابنه 
  .)١() الثالث املهدي٬، وهو أول املؤمنني

وهو وصيه وهو أول املؤمنني به٬، وكونه أول  Xأمحد إذن هو ابن اإلمام املهدي 
يسبق املؤمنني به يقتضي أن يكون موجوداً يف زمن الظهور٬، وإميانه باإلمام املهدي 

ـ    .٣١٣األصحاب ال

خروج السفياين واليماين واخلراساين يف سنة واحدة٬، يف : (٬، قالXوعن اإلمام الباقر 
شهر واحد٬، يف يوم واحد؛ نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضا٬ً، فيكون البأس من كل 
 وجه٬، ويل ملن ناواهم٬، وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي راية هدى؛ ألنه

فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس٬، وكل مسلم٬، وإذا . يدعو إىل صاحبكم
خرج اليماين فاÏض إليه٬، فإن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل 

  .)٢() ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إىل احلق٬، وإىل طريق مستقيم

  :تأمل ما يلي

وهذا يعين أنّ ): ي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النارال حيل ملسلم أن يلتو(
اليماين صاحب والية إهلية٬، فال يكون شخص حجة على الناس حبيث إنّ إعراضهم عنه 
يدخلهم جهنم وإن صلوا وصاموا إال إذا كان من خلفاء اهللا يف أرضه وهم أصحاب الوالية 

  .اإلهلية من األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني

إنّ اهللا ال يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من : (٬، قالXعن أيب عبد اهللا ف
اهللا وإن كانت يف أعماهلا برة تقية٬، وإنّ اهللا ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من اهللا 

  .وروايات أخرى يف نفس الصفحة من الكايف. )٣() وإن كانت يف أعماهلا ظاملة مسيئة

  .اين توجب النار إذن هو إمام عادل من اهللا تعاىلفطاملا كانت معصية اليم

                                                            
  . ١٥٠ص: غيبة الطوسي -١
  .٢٥٥ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٢٣٢ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٢٦٢ص: غيبة النعماني -٢
 .٣٧٦ص ١ج: الكافي -٣
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والدعوة إىل احلق والطريق املستقيم أو ): ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(
الصراط املستقيم تعين أنّ هذا الشخص ال خيطأ فيÒدخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق٬، 

قيد أو احلد فائدة يف حتديد أي إنه معصوم منصوص العصمة٬، و�ذا املعىن يصبح هلذا ال
) يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(شخصية اليماين٬، أما افتراض أي معىن آخر هلذا الكالم 

فإنه جيعل هذا الكالم منهم بال فائدة فال يكون قيداً وال حداً لشخصية اليماين وحاشاهم من 
  .ذلك

ا إِنَّا س4م*ع,ن4ا ك*ت4اباً أُنزِلَ م*ن ب4ع,د* قَالُوا ي4ا قَو,م4ن4﴿: ويؤكد هذا ما ورد يف القرآن الكرمي
ي4ا قَو,م4ن4ا أَجِيب=وا د4اع*ي4  #م=وس4ى م=ص4دِّقاً لxم4ا ب4ي,ن4 ي4د4ي,ه* ي4ه,د*ي إِلَى الْح4قِّ و4إِلَى طَرِيقٍ مُّس,ت4ق*يمٍ 

  .)١(﴾أَل*يمٍالل:ه* و4آم*ن=وا بِه* ي4غ,ف*ر, لَكُم مِّن ذُن=وبِكُم, و4ي=جِر,كُم مِّن, ع4ذَابٍ 

واآلن تبني لنا أنّ اليماين حجة منصوص العصمة٬، واحلجج تعرفنا �م رواية الوصية آنفة 
الذكر وهم األئمة اإلثنا عشر واملهديون اإلثنا عشر٬، واليماين ممهد لإلمام املهدي٬، فيتعني 

  .اهللاكونه ولده أمحد٬، ومثة براهني أخرى على هذه احلقيقة جتدها يف كتب األنصار حفظهم 

هو اليماين وهو وصي اإلمام املهدي  Xولكي تطمئن إىل أنّ السيد أمحد احلسن 
  :ورسوله٬، تأم½ل هذه الرواية

يف حديث طويل أنه حضر يف البصرة يف جملس : (Xعن حممد بن الفضل٬، عن الرضا  
إىل  Xعظيم فيه مجاعة من العلماء وفيه جاثليق النصارى ورأس اجلالوت٬، فالتفت الرضا 

لو دل اإلجنيل على ذلك ملا : قال. هل دل اإلجنيل على نبوة حممد : اثليق وقالاجل
اسم : فقال اجلاثليق. أخربين عن السكتة اليت لكم يف السفر الثالث: Xجحدناه٬، فقال 

وبعد ... ( فإن أقررتك أنه اسم حممد: Xقال الرضا . من أمساء اهللا ال جيوز لنا أن نظهره
أي اجلاثليق   ٬، قاال )اء يف اإلجنيل والتوراة من ذكر للرسول ما ج Xأن ذكر اإلمام 
واهللا لقد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إال جبحود اإلجنيل والتوراة :   ورأس اجلالوت

والزبور٬، وقد بشر به موسى وعيسى عليهما السالم مجيعا٬ً، ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة أنه 

                                                            
 .٣١ – ٣٠: فاالحقا -١
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فقال . يصح لنا أن نقر لكم بنبوته وحنن شاكون أنه حممدكمحممد هذا٬، فأما امسه حممد فال 
احتججتم بالشك٬، فهل بعث اهللا من قبل أو من بعد٬، من آدم إىل يومنا هذا : Xالرضا 

  .)١() اخل... ؟ فأحجموا عن جوابه  نبياً امسه حممد

  :وجه االستدالل �ذه الرواية

وت اليهودي بأنّ نبوة الرسول حيتج على جاثليق النصارى ورأس اجلال Xاإلمام الرضا 
ثابتة٬، ودليله إىل إثباíا أنّ امسه الشريف قد ورد يف كتبهم٬، ويذكر هلم  الكرمي حممد 

٬، والقوم يقرون له بأنّ ورود نيب امسه حممد يأيت يف آخر املواضع اليت ذكر فيها امسه 
ولكنهم مع إقرارهم هذا . الزمان أمر ال يسعهم إنكاره إال جبحود اإلجنيل والتوراة والزبور

٬، أي إ م يقبلون املفهوم ولكنهم يشكون يشكون يف أنّ يكون املقصود هو نيب اإلسالم 
Iرد أنّ امسه  يف املصداق٬، فهم يقولون إ م ال يسعهم اإلقرار بنبوة حممد رسول اهللا 

  .حممد

كون حجة ٬، أي إنكم ال متل)احتججتم بالشك: (بقوله Xوهنا جييبهم اإلمام الرضا 
فهل بعث : (إجيابية٬، وإمنا حجتكم هي حجة سلبية٬، مث يقطع عليهم هذه احلجة السلبية بقوله

٬، فيحجمون عن جوابه )؟ اهللا من قبل أو من بعد٬، من آدم إىل يومنا هذا نبياً امسه حممد
  .وتنقطع شكوكهم الواهية

إىل  Xدم بعبارة أخرى يقول هلم استقرأوا التاريخ من زمن آ Xاإلمام الرضا 
   يومكم هذا٬، هل جتدون فيه رجالً امسه حممد ادعى أنه مبعوث من اهللا تعاىل٬، فإذا مل جتدوا 

  .هو النيب املقصود الذي ذكرته كتبكم فال حميص لكم من اإلقرار بأن نبينا    ولن جتدوا 

ابقة وبطبيعة احلال البد أن نتذكر دوماً أنّ ذكر رسول اهللا يف كتب األديان اإلهلية الس
كان على سبيل النص عليه والوصية به٬، فنحن بإزاء احتجاج بالوصية على نبوة الرسول 
حممد٬، وطريق اإلثبات على صدق املدعي وأنه هو املعين٬، هو استقراء التاريخ الذي يشهد 

وليس هذا حسب٬، بل ميكننا إضافة بÒعدØ مهم آخر . بعدم وجود مدع للوصية سوى صاحبها

                                                            
  . ٧٥ص ٤٩ج: بحار األنوار -١
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 ٬X، وهو ما نتوضحه بعد أن نعلم أنّ احتجاج اإلمام الرضا Xلرضا الستدالل اإلمام ا
كامل وصحيح ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه٬، فهو احتجاج رجل ال ينطق عن 

  .اهلوى إن هو إال وحي يوحى

 Xماذا لو أنّ اجلاثليق ورأس اجلالوت أجابا اإلمام الرضا : إذا علمنا هذا٬، نتساءل اآلن
عم٬، مل يسبق ألحد أن ادعى أنه املعين مبا ورد يف كتبنا٬، ولكن هذا ال مينع أن يأيت ن: قائلني

  .شخص يف قابل األيام ليدعي ذلك

  ؟  Xهل كان مثل هذا اجلواب املفترض يسقط استدالل الرضا : أقول

كامل وصحيح٬، وال يشك �ذا إال جاهل  Xقلنا فيما تقدم أنّ احتجاج اإلمام الرضا 
  .٬، وحبقيقة اإلمامةXم الرضا حبقيقة اإلما

ميكننا أن نتصور فهماً الحتجاجه٬،  Xومن منطلق هذا اإلميان بصحة احتجاج اإلمام 
يريد أن يقرر حقيقة هي أنّ الوصية ال ميكن أن يدعيها غري صاحبها أبدا٬ً، و�ذا  Xهو أنه 

٬، بل إنه X التصور نعلم أنّ اجلواب املفترض ال يشكل نقضاً على استدالل اإلمام الرضا
لن يشكل يف احلقيقة سوى استمرار ملنطق الشك الفارغ غري املستند على حجة حقيقية 

  .إجيابية

واحلق أنّ العقول السليمة تدرك الضرورة احملتمة من حفظ وصايا األنبياء٬، بل النص 
اإلهلي عليهم من تالعب املزورين ومدعي الباطل٬، إذ أنّ افتراض إمكانية أن ينتحل مزور 

ايا األنبياء واحلجج أو النص اإلهلي عليهم سيفتح الباب على مصراعيه لدخول الشك وص
واستفحاله يف العقول والقلوب٬، فال يسع إنسان بعد حتقق افتراض االنتحال الباطل أن 
يطمئن أبداً ملن يدعي أنه نيب أو وصي٬، وستسقط احلجة األوىل واألقوى اليت حيتجون �ا٬، 

  .وهذا خالف الفرض

  حممد األنصاري أبو
  م ٢٠١٠ /٤ /٥                                                                                                          

* * *  
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א   هل الرسول عليه الصالة والسالم يعلم الغيب ؟ L٦٤١Wא

  الكويت  أبو عبد العزيز : املرسل

א   يمبسم اهللا الرمحن الرح Wא

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

  :١٧٢ص ٨ورد يف صحيح مسلم ج

يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر مجيعا٬ً، عن أيب عاصم٬، قال " وحدثين("
دثين أبو زيد حجاج٬، حدثنا أبو عاصم٬، أخربنا عزرة بن ثابت٬، أخربنا علباء بن أمحر٬، ح

الفجر وصعد ) صلى اهللا عليه وسلم(صلى بنا رسول اهللا : ٬، قال)يعين عمرو بن أخطب(
املنرب٬، فخطبنا حىت حضرت الظهر٬، فرتل فصلى مث صعد املنرب فخطبنا حىت حضرت العصر٬، 
مث نزل فصلى٬، مث صعد املنرب فخطبنا حىت غربت الشمس فأخربنا مبا كان ومبا هو كائن 

  انتهى). ظنافأعلمنا أحف

: حدثنا وقال إسحاق: عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم٬، قال عثمان" وحدثنا("
صلى اهللا عليه (قام فينا رسول اهللا : أخربنا جرير٬، عن األعمش٬، عن شقيق٬، عن حذيفة٬، قال

مقاماً ما ترك شيئاً يكون يف مقامه ذلك إىل قيام الساعة إال حدث به٬، حفظه من ) وسلم
نسيه من نسيه٬، قد علمه أصحايب هؤالء وأنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه حفظه و

  ).فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه مث إذا رآه عرفه

إِل:ا م4نِ  #ع4ال*م= الْغ4ي,بِ فَلَا ي=ظْهِر= ع4لَى غَي,بِه* أَح4داً ﴿: ولكن هذا ال خيرج عن قوله تعاىل
  .٬، فعلمه بالغيب بإظهار من اهللا له)١(﴾ار,ت4ض4ى م*ن رَّس=ولٍ

  أنصار اإلمام املهدي/ اللجنة العلمية
  أبو حممد األنصاري                                                                                               

  هـ ١٤٣١ /شوال /١٥                                                                                              

* * *  
                                                            

 .٢٧ – ٢٦: الجن -١



 ١٦٥......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

א   L٦٤٢Wא

ما قولكم يف الصحابة الذين رضي اهللا عنهم وانتقل الرسول صلى اهللا عليه وسلم    ١
  ؟) أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم(إىل الرفيق األعلى وهو راض عنهم 

  للتوصل إىل انتهاك أعراض الناس ؟ما حكم املتعة اليت اختذíا الشيعة ذريعة    ٢

ما حكم إسالة الدماء يف عاشوراء ويف الشريعة اإلسالمية٬، معلوم أنّ احلزن غري    ٣
  مرغوب فيه ؟

سيدنا احلسن وسيدنا احلسني إخوان ولدا علي رضي اهللا عنه وابنا فاطمة الزهراء    ٤
به األمة اإلسالمية ومجع  رضي اهللا عنها٬، ولكل منهما موقف عظيم٬، سيدنا احلسن وح½د اهللا

اهللا به مجاعة املسلمني وأصلح بني فئتيهم٬، وسيدنا احلسني رضي اهللا عنه موقفه كذلك عظيم 
ومعروف٬، فلماذا تتجدد األحزان ملوقفه وينسى أمر سيدنا احلسن وهو أراه أوىل باالحتفال 

  به رضي اهللا عنه ؟

ة يف مسجد واحد املسلمون ملاذا ال تكون وصيتك للشيعة أن يتوحدوا يف صال   ٥
  صقر الرباري: املرسل                                                                        كلهم سنة وشيعة ؟

א احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآله ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

صحابة املرضي عنهم واملوصوفون باإلميان نترضى عليهم٬، ولكن علينا أن حنقق يف ال   ١
كل صحايب هل هو ممن رضي اهللا عنهم ومن املؤمنني٬، ولعل أحاديث احلوض اليت رواها 

  :البخاري وغريه سبباً كافياً جلعلنا نقلق من هذه اجلهة٬، وإليك بعضها

م دار الفكر للطباعة والنشر ١٩٨١   ١٤٠١البخاري   ورد يف صحيح البخاري 
  :١٩٢   ١٩١ص ٥طبعة باألوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول ج  والتوزيع 



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ١٦٦

وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم وأنت  /باب(
مسعت : حدثنا أبو الوليد٬، حدثنا شعبة٬، أخربنا املغرية بن النعمان٬، قال: على كل شيء شهيد

خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه : سعيد بن جبري٬، عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما٬، قال
كما بدأنا : ٬، مث قاليا أيها الناس٬، إنكم حمشورون إىل اهللا حفاة عراة غرالً: وسلم فقال

 أال وأنّ أول اخلالئق: ٬، إىل آخر اآلية٬، مث قالأول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلني
يكسى يوم القيامة إبراهيم٬، أال وأنه جياء برجال من أميت فيؤخذ Ñم ذات الشمال فأقول 
يا رب أصيحايب فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك٬، فأقول كما قال العبد الصاحل 

إنّ : وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم٬، فيقال
  ).على أعقاÑم منذ فارقتهمهؤالء مل يزالوا مرتدين 

قوله إن تعذ�م فإ م عبادك وإن تغفر هلم  /باب( :١٩٢ص ٥ويف صحيح البخاري ج
حدثنا حممد بن كثري٬، حدثنا سفيان٬، حدثنا املغرية ابن النعمان٬، : فإنك أنت العزيز احلكيم

كم إن: حدثين سعيد بن جبري٬، عن ابن عباس٬، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم٬، قال: قال
حمشورون٬، وإنّ ناساً يؤخذ Ñم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصاحل وكنت عليهم 

  ).إىل قوله العزيز احلكيم شهيداً ما دمت فيهم

كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً  /باب( :٢٤٠ص ٥البخاري ج  ويف صحيح البخاري 
ان شيخ من النخع٬، عن حدثنا سليمان بن حرب٬، حدثنا شعبة٬، عن املغرية بن النعم: علينا

خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم : سعيد بن جبري٬، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما٬، قال
إنكم حمشورون إىل اهللا حفاة عراة غرالً كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا : فقال

يت فيؤخذ كنا فاعلني٬، مث إنّ أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم٬، أال أنه جياء برجال من أم
ال تدري ما أحدثوا بعدك٬، فأقول : يا رب٬، أصحايب٬، فيقال: Ñم ذات الشمال٬، فأقول

إنّ هؤالء مل : إىل قوله شهيد٬، فيقال وكنت عليهم شهيداً ما دمت: كما قال العبد الصاحل
  ).يزالوا مرتدين على أعقاÑم منذ فارقتهم



 ١٦٧......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

وقول اهللا تعاىل إنا  يف احلوض /باب( :٢٠٦ص ٧البخاري ج   ويف صحيح البخاري 
اصربوا حىت تلقوين : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال عبد اهللا بن زيد: أعطيناك الكوثر

  .على احلوض

حدثنا حيىي بن محاد٬، حدثنا أبو عوانة٬، عن سليمان٬، عن شقيق٬، عن عبد اهللا٬، عن النيب 
  .أنا فرطكم على احلوض: صلى اهللا عليه وسلم

مسعت أبا : ٬، حدثنا حممد بن جعفر٬، حدثنا شعبة٬، عن املغرية٬، قالوحدثين عمرو بن علي
أنا فرطكم على : وائل٬، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه٬، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم٬، قال

احلوض٬، ولريفعن رجال منكم مث ليختلجن دوين فأقول يا رب أصحايب فيقال إنك ال 
  ).تدري ما أحدثوا بعدك

نفسكم وتسألوا عن الدليل٬، فاملتعة شرع اهللا تعاىل وقد نزل فيها حاولوا أن تنصفوا أ   ٢
٬، حىت قال فيها عمر برأيه وليس عمر رسوالً وال حجة من قرآن ومل مينعها رسول اهللا 

  :حجج اهللا٬، وهاك اقرأ ما يف كتبك فلعلك غافل

ففعلناها  نزلت آية املتعة يف كتاب اهللا: (ورد يف البخاري٬، عن عمران بن احلصني أنه قال
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يرتل قرآن حيرمه ومل ينه عنها حىت مات٬، قال رجل 

هذا ما أخرجه  .)١() يقال عمر رضي اهللا عنه): أي البخاري(برأيه ما شاء٬، قال حممد 
البخاري يف صحيحه٬، وهو أصح الكتب بعد القرآن بإمجاع من يعتد به من علماء أهل 

ص½ بصريح العبارة اليت ال تقبل التأويل على إباحة املتعة واستمرار هذه اإلباحة السنة٬، فقد ن
إىل يوم القيامة٬، كما أنّ هذا احلديث نص½ على عدم نزول قرآن حيرمها٬، وأنه نص½ يف عدم 

عنها حىت التحق بالرفيق األعلى٬، كما أنه صريح أيضاً يف أنّ احملرم هلا هو   ي النيب 
  .اخلطاباخلليفة عمر بن 

وأما إمام احلديث عند أهل السنة اإلمام مسلم٬، فقد أخرج يف صحيحه يف باب نكاح 
كنا نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا : مسعت عبد اهللا يقول: (املتعة عن إمساعيل٬، عن قيس٬، قال
                                                            

من آتاب التفسير من  -) وأنفقوا في سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: (صحيح البخاري، باب قوله تعالى -١
  .٧١جزئه الثالث ص
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عليه وسلم ليس لنا نساء٬، فقلنا أال نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك٬، مث رخص لنا أن ننكح املرأة 
يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم : "إىل أجل٬، مث قرأ عبد اهللا بالثوب

  .)١(") وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين

كنت عند جابر بن : (ويف رواية أخرى كما يف صحيح مسلم أيضاً عن أيب نضرة٬، قال
فعلنامها مع : تني٬، فقال جابرابن عباس وابن الزبري اختلفا يف املتع: عبد اهللا٬، فأتاه آت فقال

  .)٢() رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث  انا عمر فلم نعد هلما

كان ابن عباس يأمر باملتعة٬، وكان ابن الزبري ينهي : (... وأخرج اإلمام مسلم أيضاً
على يدي دار احلديث٬، متتعنا مع رسول اهللا : فذكر ذلك جلابر بن عبد اهللا٬، فقال: عنها٬، قال

إنّ اهللا كان حيل لرسوله ما شاء مبا شاء٬، وإنّ القرآن : اهللا عليه وسلم فلما قام عمر قالصلى 
نكاح هذه النساء٬، فإن أويت  )٣(قد نزل منازله فأمتوا احلج والعمرة هللا كما أمركم اهللا٬، وأبتوا 

  .)٤() برجل نكح امرأة إىل أجل إال رمجته باحلجارة

  . بغري علمفاتقوا اهللا وال تتكلموا بدين اهللا

عاشوراء تÒذكّر املؤمنني بدين اهللا وحاكمية اهللا تعاىل اليت تطاول عليها من تطاول    ٣
  .بغري وجه حق

عزاء احلسني هو عزاء احلسن وعلي ورسول اهللا٬، بل كل األنبياء واملرسلني؛ ألنّ    ٤
  .هدفه التذكري بدين اهللا ومظلومية خلفاء اهللا

  .ية برمتها على دين التوحيد اخلالصهدف اإلمام هو مجع اإلنسان   ٥

  أنصار اإلمام املهدي /اللجنة العلمية
  أبو حممد األنصاري                                                                                              

  ق هـ١٤٣١ /شوال /١٥                                                                                             

* * *  
                                                            

  . ١٣٠ص ٤ج:صحيح مسلم -١
 .٥٩ص ٤ج:صحيح مسلم -٢
  . هكذا وردت في المصدر -٣
  . ٣٨ص ٤ج: ح مسلمصحي -٤



 ١٦٩......................................... اجلزء السادس / اجلواب املنري عرب األثري 

א ملاذا : أرجو منكم التكرم باإلجابة على هذا السؤال٬، وهو..  بعد التحية L٦٤٣Wא
مل يصر½ح اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي مبوضوع الوالية اخلاصة باألئمة سالم اهللا 

  عليهم ؟

٬، )١(﴾... إِنَّم4ا و4ل*يُّكُم= اللّه= و4ر4س=ولُه=﴿: لأما خبصوص اآليات اليت نسمعها دائما٬ً، مث
هو الذي أنزل : (فهذه تعترب من املتشا�ات وليست احملكمات من اآليات واليت قال اهللا فيها

   .)٢() عليكم الكتاب منه آيات حمكمات وأخر متشا�ات

نَ م4ا ت4ش4اب4ه4 م*ن,ه= اب,ت*غ4اء الْف*ت,ن4ة* و4اب,ت*غ4اء فَأَمَّا ال:ذ*ين4 يف قُلُوبِهِم, ز4ي,غٌ فَي4تَّبِع=و﴿: وقال جل وعال
  .)٣(﴾ت4أْوِيل*ه* و4م4ا ي4ع,لَم= ت4أْوِيلَه= إِال: اللّه=

  ما هو احلكم على من أنكر الوالية سواء كان مسلماً أم غري مسلم ؟ :السؤال الثاين

  السعودية  قصي السبع : املرسل                                                              .وشكر اهللا لكم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد آله األئمة واملهديني وسلم تسليماً

يف القرآن على حنو العموم٬، وقد شرح ذلك رسول اهللا  لقد صرَّح اهللا بوالية األئمة 
هو املبي½ن للقرآن٬، وما بيَّنه ال يكون متشا�اً  م أنّ الرسول وبيَّنه للناس٬، ومن املعلو 

و4أَنز4لْن4ا إِلَي,ك4 الذxكْر4 ل*ت=ب4يِّن4 ل*لنَّاسِ م4ا ن=زِّلَ إِلَي,هِم, و4لَع4ل:ه=م, ... ﴿: بل حمكما٬ً، قال اهللا تعاىل
  .)٤(﴾ي4ت4فَك:ر=ونَ

                                                            
 .٥٥: المائدة -١
ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر (: أوردها السائل، واآلية هيهكذا  -٢

  .٧: آل عمران) ُمَتَشاِبَهاٌت
 .٧: آل عمران -٣
  .٤٤: النحل -٤
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ءهم واحلجة عليهم٬، وهو حىت بيَّن للناس من هم أوليا فلم يتوفÓ الرسول حممد 
ي4ا أَيُّه4ا ال:ذ*ين4 آم4ن=واْ أَط*يع=واْ اللّه4 و4أَط*يع=واْ الرَّس=ولَ و4أُو,ل*ي اَألم,رِ ﴿: تفسري لقوله تعاىل

  .)١(﴾م*نكُم,

ي=ؤ,ت=ونَ إِنَّم4ا و4ل*يُّكُم= اللّه= و4ر4س=ولُه= و4ال:ذ*ين4 آم4ن=واْ ال:ذ*ين4 ي=ق*يم=ونَ الصَّالَةَ و4﴿: وقوله تعاىل
  .)٢(﴾الزَّكَاةَ و4ه=م, ر4اك*ع=ونَ

و4إِذَا ج4اءه=م, أَم,رO مِّن4 اَألم,نِ أَوِ الْخ4و,ف* أَذَاع=واْ بِه* و4لَو, ر4دُّوه= إِلَى الرَّس=ولِ ﴿: وقوله تعاىل
لُ اللّه* ع4لَي,كُم, و4ر4ح,م4ت=ه= و4إِلَى أُو,ل*ي اَألم,رِ م*ن,ه=م, لَع4ل*م4ه= ال:ذ*ين4 ي4س,ت4نبِطُون4ه= م*ن,ه=م, و4لَو,الَ فَض,

  .)٣(﴾الَتَّب4ع,ت=م= الشَّي,طَانَ إِال: قَل*يالً

٬، Xوال يوجد أحد من الصحابة واليته كوالية اهللا ورسوله غري علي بن أيب طالب 
حديث الثقلني : كواليته٬، منها Xيف مواقف عدة بأنّ والية علي  فقد صر½ح الرسول 

  :ما قاله للصحايب بريدة٬، وإليك نصه: املشهور الثابت٬، ومنها

خرجت مع علي رضي اهللا عنه إىل اليمن فرأيت منه جفوة٬، فقدمت : (عن بريدة أنه قال
على النيب صلى اهللا عليه وسلم٬، فذكرت عليا٬ً، فتنقصته٬، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بلى يا رسول : قال ؟ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم ! يا بريدة : وسلم يتغري وجهه٬، فقال
  ).من كنت مواله فعلي مواله: اهللا٬، قال

وهذا احلديث صححه علماء العامة واقتصر على تصحيح األلباين٬، حيث صححه يف 
وهذا إسناد صحيح على : (٬، وقال عنه١٧٥٠حتت رقم  ٣٣٦ص ٤السلسلة الصحيحة ج

  ).شرط الشيخني

ا هي النصرة أو احملبة أو ما شابه فال خيدعكم املتأولون واملرتابون بأنّ والية علي هن
من كنت : (مث قال). ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم: (بينها بقوله ذلك٬، بل الرسول 

                                                            
  .٥٩: النساء -١
  .٥٥: المائدة -٢
  .٨٣: النساء -٣
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٬، وهي أنه أوىل باملؤمنني ٬، أي أنّ والية علي كوالية الرسول حممد )مواله فعلي مواله
  .من أنفسهم

  .اهللا تعاىل والكالم طويل جداً يف هذا املوضوع يأيت يف وقته إن شاء

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

  ليالشيخ ناظم العقي                                                                                          
  هـ ١٤٣٢ / اية ذي احلجة                                                                                  

* * *  

א L٦٤٤Wא
  هل مظلومية الزهراء حقيقية٬، ومن قتلها ؟   ١

  ؟) عليها السالم(أين دفنت    ٢

  ملاذا مسى األئمة أوالدهم باسم اخللفاء ؟   ٣

  ابنته لعمر ؟ Xعلي ملاذا زو½ج    ٣

  أرجو التفصيل؛ ألين حيايت الدينية ومصريها متوقف على إجاباتك سيدنا ؟

  الكويت  نبيل الشمري : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد آله األئمة واملهديني وسلم تسليماً

يقية٬، وكان من أسباب وفاíا ما جرى عليها من حق) عليها السالم(مظلومية الزهراء 
 Xأذى يف بيتها عندما أُحرق با�ا وكُسر ضلعها وأُسقط جنينها٬، وأخرجوا اإلمام علياً 

  .مكتوفاً لكي يبايع أبا بكر بن أيب قحافة بالقوة واإلجبار
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اهللا غاضبة ومهاجرة أليب بكر وعمر حىت وفاíا سالم ) عليها السالم(وقد بقيت الزهراء 
  :عليها٬، وهذا ما رواه البخاري يف صحيحه

أتيا أبا ) عليهما السالم(إنّ فاطمة والعباس : عن عائشة: (٣ص ٨صحيح البخاري ج
بكر يلتمسان مرياثهما من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومها حينئذ يطلبان أرضيهما من 

ى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا صل: فدك وسهمهما من خيرب٬، فقال هلما أبو بكر
واهللا ال ادع أمراً : ال نورث ما تركنا صدقة٬، إمنا يأكل آل حممد من هذا املال٬، قال أبو بكر

فهجرته فاطمة فلم تكلمه : قال. رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنعه فيه إال صنعته
  ).حىت ماتت

فاطمة بضعة مين فمن (): عليها السالم(أنه قال حبق فاطمة  وقد صح عن الرسول 
  .)١() أغضبها أغضبين

  .)٢() فاطمة بضعة مين يؤذيين ما آذاها(

  .)٣() إنّ اهللا يغضب لغضبك ويرضى لرضاك(

  .يف البقيع مع أملها وغيضها ومظلوميتها) عليها السالم(وقد دفنت الزهراء 

ـ  اؤه بعد وخلف ٬، فأل م أوصياء الرسول حممد )اخللفاء(وأما سبب تسمية أبنائها ب
٬، وهذا ثابت يف أحاديث صحيحة كثرية رواها علماء أبناء Xأبيهم علي بن أيب طالب 
  :العامة٬، منها حديث الثقلني

إين تارك فيكم ما إن : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن زيد بن أرقم٬، قال
السماء أحدمها أعظم من اآلخر٬، كتاب اهللا حبل ممدود من ؛ متسكتم به لن تضلوا بعدي

إىل األرض وعتريت أهل بييت ولن يتفرقا حىت يردا عليَّ احلوض فانظروا كيف ختلفوين 

                                                            
 .٢١٠باب مناقب قرابة رسول اهللا ص ٤ج: رواه البخاري في صحيحه -١
 .١٤١باب فضائل فاطمة ص ٧ج: رواه مسلم في صحيحه -٢
 ١ج: ، والطبراني في المعجم الكبير١٥٤ – ١٥٣ص ٣ج: رواه الحاآم النيسابوري في المستدرك وصححه -٣

رواه الطبراني وإسناده حسن، والمتقي : ، وقال عنه٢٠٣ص ٩ج: ، والهيثمي في مجمع الزوائد١٨٢ح ١٠٨ص
  .٣٤٢٣٨ح ١١١ص ١٢ج: الهندي في آنز العمال
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والعترة هنا هم علي وفاطمة وذريتهما٬، كما هو مبني يف حديث الكساء . )١() فيهما
  .الصحيح املشهور

٬، )ولن يتفرقا حىت يردا علي4ّ احلوض: (عن الثقلني وما يؤكد ذلك هو قول النيب 
ما باقيان مترافقان إىل يوم القيامة وجيب التمسك بكليهما ال بأحدمها فقط٬، فالذي أي إ 

جيب عليه اآلن أن حيضر لنا أحد نساء النيب يف هذا الزمان لكي  فس½ر العترة بنساء النيب 
٬، بل أنّ نتمسك �ا٬، وهذا واضح البطالن٬، بل مل يقل أحد بوجوب التمسك بنساء النيب 

عائشة يف حرب اجلمل ضلوا وحاربوا إمام زما م وخسروا الدنيا واآلخرة٬، الذين اقتدوا ب
  .واحلديث طويل ال يسع ذكره هنا

ابنته لعمر فهي قضية مل تثبت٬، وعلى فرض ثبوíا فهي ال  Xوأما مسألة تزويج علي 
  .عالقة هلا مبسألة اخلالفة ومن هو األحق �ا بعد رسول اهللا 

  .طفى وعترته أهل بيته الطيبني الطاهرينهداك اهللا لنصرة نبيك املص

  .واحلمد هللا وحده

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

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                            
  هـ ١٤٣٢ / اية ذي احلجة                                                                                      

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٤٥Wא

أؤمن بأنك املهدي  لدي½ سؤالني٬، وإذا مت اإلجابة عليهم بشكل مقنع فسوف: أوالً
  .املنتظر

                                                            
، ورواه )هذا حديث حسن غريب: (، وقال عنه٣٨٧٦ح  ٣٢٩ – ٣٢٨ص ٥ج: رواه الترمذي في صحيحه -١

: في منتخب مسنده، ورواه عبد بن حميد بن نصر الكّسي ٨٧٣برقم  ١٧٣ص ١ج: المتقي الهندي في آنز العمال
 ٥٤٤ – ٥٤٣ص ٣ج: باختالف يسير، وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي ٢٤٠برقم  ١٠٨ – ١٠٧ص

  .٣٧٨٨برقم 
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وما بينهما : (هو يف آية الكرسي٬، حيث قمت بالزيادة على اآلية الكرمية :السؤال األول
وهل تعترف أنّ هذا حتريف للقرآن الكرمي وأنّ التحريف يكون ). اخل..... وما حتت الثرى 

  إما بالزيادة أو النقصان ؟

م املؤمنني رضي اهللا عنها٬، وتكفريها هي هو السب يف سيدتنا عائشة أ :والسؤال الثاين
وأبو بكر وعثمان وعمر وغريهم من الصحابة وسبها٬، وقد برئها اهللا سبحانه وتعاىل يف 
القرآن٬، والقرآن هو مرجعكم يف العقيدة والشريعة اليت تتبعو ا٬، فكيف ختالفون ما جاء به 

  ليها ؟اهللا يف كتابه وهو ما ميدكم بالشريعة والديانة اليت أنتم ع

  األردن  أمحد خالد حممود حرحشة : املرسل                                                         .وشكراً

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

القرآن شيئا٬ً، بل هذا ثابت عن أهل البيت مل يزد أو ينقص من  Xالسيد أمحد احلسن 
إين تارك فيكم خليفتني كتاب اهللا حبل ممدود ما بني : (الذي قال عنهم الرسول  

وعتريت أهل بييت٬، وإÏما لن يتفرقا   أو ما بني السماء إىل األرض    السماء واألرض 
  .)١() حىت يردا علي» احلوض

 يفارقونه وال يفارقهم٬، وهذه اآلية جاءت فالعترة هم عدل القرآن والقرآن معهم ال
وهي قراءة عنهم٬، كما أنّ هناك قراءات مقبولة عند   أقصد آية الكرسي   عنهم هكذا 

  .املسلمني تزيد أو تنقص حروفاً أو كلمات ومع ذلك مل يعترض أحد

وأما مسألة الزيادة أو النقيصة يف القرآن فهي ثابتة عندكم٬، ومن ما صح عندكم من 
  :واياتالر

وجد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مصحفاً يف حجر : (عن جبالة التميمي٬، قال   ١
: النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم٬، وهو أب هلم٬، وأزواجه أمهاíم٬، فقال: غالم له٬، فيه

                                                            
  .١٨٢ص ٥ج: مسند أحمد -١
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واهللا ال أحكها٬، وهي يف مصحف أيب بن كعب٬، فانطلق عمر إىل : احككها يا غالم٬، فقال
ين القرآن وشغلك الصفق يف األسواق إذ يعرض رحاك علي½ عنقك شغل: أيب بن كعب قال
وهذا احلديث صححه البوصريي يف احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد ). بباب ابن العجماء

٬، وصححه أيضاً )إسناده صحيح على شرط البخاري: (٬، وقال عنه٢٥٤ص ٦ج: العشرة
إسناده صحيح على : (وقال عنه ١٤٣،٬ص ٤ج: ابن حجر العسقالين يف املطالب العالية

  ).شرط البخاري

فكان مما أنزل اهللا : (... وأخرج البخاري يف صحيحه عن عمر بن اخلطاب أنه قال   ٢
آية الرجم٬، فقرأناها وعقلناها ووعيناها٬، رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورمجنا بعده٬، 

ية الرجم يف كتاب اهللا٬، فيضلوا واهللا ما جند آ: فأخشى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل
بترك فريضة أنزهلا اهللا٬، والرجم يف كتاب اهللا حق على من زىن إذا أحصن من الرجال 
: والنساء إذا قامت البينة٬، أو كان احلبل أو االعتراف٬، مث إن½ا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اهللا

أو إن كفراً بكم أن ترغبوا  أن ال ترغبوا عن آبائكم٬، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم٬،
  ...).عن آبائكم 

بعث أبو موسى األشعري إىل قراء أهل البصرة٬، فدخل : (وأخرج مسلم يف صحيحه   ٣
أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم٬، فاتلوه٬، وال : عليه ثالمثائة رجل قد قرءوا القرآن٬، فقال

وإنا كنا نقرأ سورة  يطولن عليكم األمد فتقسو قلوبكم٬، كما قست قلوب من كان قبلكم٬،
لو كان البن آدم : كنا نشبهها يف الطول والشدة برباءة فأنسيتها٬، غري أين قد حفظت منها
كنا نقرأ سورة كنا . واديان من مال البتغى وادياً ثالثا٬ً، وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب

نوا مل تقولون يا أيها الذين آم: نشبهها بإحدى املسبحات فأنسيتها٬، غري أين حفظت منها
  ).ماال تفعلون فتكتب شهادة يف أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة

: أما علمت أنا كنا نقرأ: قال عمر لعبد الرمحن بن عوف: (وعن املسور بن خمرمة   ٤
: فقال عبد الرمحن: ٬، قال"جاهدوا يف اهللا حق جهاده يف آخر الزمان كما جاهدمت يف أوله"

  .)١() إذا كان بنو أمية األمراء وبنو املغرية الوزراء: نني ؟ قالومىت ذلك يا أمري املؤم

                                                            
 ).هذا إسناد صحيح: (، وقال عنه٥٩٦ص ٢ج: أخرجه ابن آثير في مسند الفاروق -١
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أمل جند فيما أنزل : (قال عمر لعبد الرمحن بن عوف: عن املسور بن خمرمة ٬، قال   ٥
أسقط فيما أسقط من : أن جاهدوا كما جاهدمت أول مرة ؟ فإنا مل جندها٬، قال: علينا
  .)١() القرآن

وهذه مصادركم ! أم غريمها ؟ اهللا أم الرسول  فمن يا ترى أسقط هذه اآليات ؟
  .وصحاحكم ال مصادرنا

أما بالنسبة إىل السب والشتم فنحن ال نقبل به وال نرضاه٬، ولكن نبي½ن احلق وأهل احلق 
  .بالدليل الشرعي األخالقي

  .وفقك اهللا لكل خري

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

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                  
  هـ ١٤٣٢ /احلرام حمرم                                                                                  

 * * *  

א من هو أمحد احلسن٬، وكيف نصب نفسه إماماً يف هذا : أرجو التوضيح L٦٤٦Wא
  الزمان٬، وكيف يدعي أنه اليماين وكلنا نعلم أنّ اليماين خيرج بعد الصيحة ؟؟

  لبنان  بنت الرسول : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

م نعمائه٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة احلمد هللا على بالئه وعلى عظي
  .واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

هو اليماين املوعود٬، واليماين يدعو لإلمام املهدي كما ورد٬، فهو إذن رسول  Xالسيد 
  .منه كما أنه وصيه

                                                            
، وعلق عليه شعيب االرنؤوط ٩ص ١٢ج: اويللطح -، ومشكل اآلثار ٤٧٤١ح ٥٦٧ص ٢ج: آنز العمال -١

 ).رجاله ثقات رجال الشيخين: (قائًال
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  :هذا على اإلمجال٬، أما تفصيله فكما يلي

فأملى . ا احلسن٬، أحضر صحيفة ودواةيا أب: (... ورد يف رواية الوصية املقدسة ما يلي
يا علي٬، إنه سيكون بعدي إثنا : وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع٬، فقال رسول اهللا 

وساق ...  عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أول اإلثين عشر إماماً
 آل حممد  إىل ابنه م ح م د املستحفظ من Xوليسلمها احلسن : احلديث إىل أن قال

فذلك إثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من بعده إثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 
إىل ابنه أول املهديني له ثالثة أسامي اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، واالسم 

  ).الثالث املهدي٬، وهو أول املؤمنني

أول املؤمنني به٬، وكونه أول  ٬، وهو وصيه٬، وهوXأمحد إذن هو ابن اإلمام املهدي 
املؤمنني به يقتضي أن يكون موجوداً يف زمن الظهور٬، وإميانه باإلمام املهدي يسبق 

ـ    .٣١٣األصحاب ال

خروج السفياين واليماين واخلراساين يف سنة واحدة٬، يف : (٬، قالXوعن اإلمام الباقر 
فيكون البأس من كل  شهر واحد٬، يف يوم واحد؛ نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضا٬ً،

وجه٬، ويل ملن ناواهم٬، وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي راية هدى؛ ألنه 
فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس٬، وكل مسلم٬، وإذا . يدعو إىل صاحبكم

 خرج اليماين فاÏض إليه٬، فإن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل
  .)١() ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إىل احلق٬، وإىل طريق مستقيم

  :تأمل ما يلي

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

 إذا كان من خلفاء اهللا يف أرضه وهم أصحاب الوالية يدخلهم جهنم وإن صلوا وصاموا إال
  .اإلهلية من األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني

                                                            
 .٢٥٥ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٢٣٢ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٢٦٢ص: غيبة النعماني -١
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إنّ اهللا ال يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من : (٬، قالXفعن أيب عبد اهللا 
 اهللا وإن كانت يف أعماهلا برة تقية٬، وإنّ اهللا ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من اهللا

  .وروايات أخرى يف نفس الصفحة من الكايف. )١() وإن كانت يف أعماهلا ظاملة مسيئة

  .فطاملا كانت معصية اليماين توجب النار إذن هو إمام عادل من اهللا تعاىل

والدعوة إىل احلق والطريق املستقيم أو ): ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(
ص ال خيطأ فيÒدخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق٬، الصراط املستقيم تعين أنّ هذا الشخ

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

يداً وال حداً لشخصية اليماين وحاشاهم من فإنه جيعل هذا الكالم منهم بال فائدة فال يكون ق
  .ذلك

قَالُوا ي4ا قَو,م4ن4ا إِنَّا س4م*ع,ن4ا ك*ت4اباً أُنزِلَ م*ن ب4ع,د* ﴿: ويؤكد هذا ما ورد يف القرآن الكرمي
أَجِيب=وا د4اع*ي4  ي4ا قَو,م4ن4ا #م=وس4ى م=ص4دِّقاً لxم4ا ب4ي,ن4 ي4د4ي,ه* ي4ه,د*ي إِلَى الْح4قِّ و4إِلَى طَرِيقٍ مُّس,ت4ق*يمٍ 

  .)٢(﴾الل:ه* و4آم*ن=وا بِه* ي4غ,ف*ر, لَكُم مِّن ذُن=وبِكُم, و4ي=جِر,كُم مِّن, ع4ذَابٍ أَل*يمٍ

واآلن تبني لنا أنّ اليماين حجة منصوص العصمة٬، واحلجج تعرفنا �م رواية الوصية آنفة 
د لإلمام املهدي٬، فيتعني الذكر وهم األئمة اإلثنا عشر واملهديون اإلثنا عشر٬، واليماين ممه

  .كونه ولده أمحد٬، ومثة براهني أخرى على هذه احلقيقة جتدها يف كتب األنصار حفظهم اهللا

هو اليماين وهو وصي اإلمام املهدي  Xولكي تطمئن إىل أنّ السيد أمحد احلسن 
  :ورسوله٬، تأم½ل هذه الرواية

يف البصرة يف جملس  يف حديث طويل أنه حضر: (Xعن حممد بن الفضل٬، عن الرضا  
إىل  Xعظيم فيه مجاعة من العلماء وفيه جاثليق النصارى ورأس اجلالوت٬، فالتفت الرضا 

لو دل اإلجنيل على ذلك ملا : قال. هل دل اإلجنيل على نبوة حممد : اجلاثليق وقال

                                                            
 .٣٧٦ص ١ج: الكافي -١
 .٣١ – ٣٠: االحقاف -٢
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اسم : فقال اجلاثليق. أخربين عن السكتة اليت لكم يف السفر الثالث: Xجحدناه٬، فقال 
وبعد ... ( فإن أقررتك أنه اسم حممد: Xقال الرضا . أمساء اهللا ال جيوز لنا أن نظهرهمن 

أي اجلاثليق   ٬، قاال )ما جاء يف اإلجنيل والتوراة من ذكر للرسول  Xأن ذكر اإلمام 
واهللا لقد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إال جبحود اإلجنيل والتوراة :   ورأس اجلالوت
بشر به موسى وعيسى عليهما السالم مجيعا٬ً، ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة أنه والزبور٬، وقد 

فقال . حممد هذا٬، فأما امسه حممد فال يصح لنا أن نقر لكم بنبوته وحنن شاكون أنه حممدكم
احتججتم بالشك٬، فهل بعث اهللا من قبل أو من بعد٬، من آدم إىل يومنا هذا : Xالرضا 

  .)١() اخل... عن جوابه ؟ فأحجموا  نبياً امسه حممد

  :وجه االستدالل �ذه الرواية

حيتج على جاثليق النصارى ورأس اجلالوت اليهودي بأنّ نبوة الرسول  Xاإلمام الرضا 
ثابتة٬، ودليله إىل إثباíا أنّ امسه الشريف قد ورد يف كتبهم٬، ويذكر هلم  الكرمي حممد 

بأنّ ورود نيب امسه حممد يأيت يف آخر  ٬، والقوم يقرون لهاملواضع اليت ذكر فيها امسه 
ولكنهم مع إقرارهم هذا . الزمان أمر ال يسعهم إنكاره إال جبحود اإلجنيل والتوراة والزبور

٬، أي إ م يقبلون املفهوم ولكنهم يشكون يشكون يف أنّ يكون املقصود هو نيب اإلسالم 
Iرد أنّ امسه  د رسول اهللا يف املصداق٬، فهم يقولون إ م ال يسعهم اإلقرار بنبوة حمم

  .حممد

٬، أي إنكم ال متلكون حجة )احتججتم بالشك: (بقوله Xوهنا جييبهم اإلمام الرضا 
فهل بعث : (إجيابية٬، وإمنا حجتكم هي حجة سلبية٬، مث يقطع عليهم هذه احلجة السلبية بقوله

يحجمون عن جوابه ٬، ف)؟ اهللا من قبل أو من بعد٬، من آدم إىل يومنا هذا نبياً امسه حممد
  .وتنقطع شكوكهم الواهية

                                                            
  . ٧٥ص ٤٩ج: بحار األنوار -١
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إىل  Xبعبارة أخرى يقول هلم استقرأوا التاريخ من زمن آدم  Xاإلمام الرضا 
   يومكم هذا٬، هل جتدون فيه رجالً امسه حممد ادعى أنه مبعوث من اهللا تعاىل٬، فإذا مل جتدوا 

  .صود الذي ذكرته كتبكمهو النيب املق فال حميص لكم من اإلقرار بأن نبينا    ولن جتدوا 

وبطبيعة احلال البد أن نتذكر دوماً أنّ ذكر رسول اهللا يف كتب األديان اإلهلية السابقة 
كان على سبيل النص عليه والوصية به٬، فنحن بإزاء احتجاج بالوصية على نبوة الرسول 

يشهد  حممد٬، وطريق اإلثبات على صدق املدعي وأنه هو املعين٬، هو استقراء التاريخ الذي
وليس هذا حسب٬، بل ميكننا إضافة بÒعدØ مهم آخر . بعدم وجود مدع للوصية سوى صاحبها

 ٬X، وهو ما نتوضحه بعد أن نعلم أنّ احتجاج اإلمام الرضا Xالستدالل اإلمام الرضا 
كامل وصحيح ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه٬، فهو احتجاج رجل ال ينطق عن 

  .ي يوحىاهلوى إن هو إال وح

 Xماذا لو أنّ اجلاثليق ورأس اجلالوت أجابا اإلمام الرضا : إذا علمنا هذا٬، نتساءل اآلن
نعم٬، مل يسبق ألحد أن ادعى أنه املعين مبا ورد يف كتبنا٬، ولكن هذا ال مينع أن يأيت : قائلني

  .شخص يف قابل األيام ليدعي ذلك

  ؟  Xل الرضا هل كان مثل هذا اجلواب املفترض يسقط استدال: أقول

كامل وصحيح٬، وال يشك �ذا إال جاهل  Xقلنا فيما تقدم أنّ احتجاج اإلمام الرضا 
  .٬، وحبقيقة اإلمامةXحبقيقة اإلمام الرضا 

ميكننا أن نتصور فهماً الحتجاجه٬،  Xومن منطلق هذا اإلميان بصحة احتجاج اإلمام 
يدعيها غري صاحبها أبدا٬ً، و�ذا يريد أن يقرر حقيقة هي أنّ الوصية ال ميكن أن  Xهو أنه 

٬، بل إنه Xالتصور نعلم أنّ اجلواب املفترض ال يشكل نقضاً على استدالل اإلمام الرضا 
لن يشكل يف احلقيقة سوى استمرار ملنطق الشك الفارغ غري املستند على حجة حقيقية 

  .إجيابية

ألنبياء٬، بل النص واحلق أنّ العقول السليمة تدرك الضرورة احملتمة من حفظ وصايا ا
اإلهلي عليهم من تالعب املزورين ومدعي الباطل٬، إذ أنّ افتراض إمكانية أن ينتحل مزور 
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وصايا األنبياء واحلجج أو النص اإلهلي عليهم سيفتح الباب على مصراعيه لدخول الشك 
واستفحاله يف العقول والقلوب٬، فال يسع إنسان بعد حتقق افتراض االنتحال الباطل أن 

مئن أبداً ملن يدعي أنه نيب أو وصي٬، وستسقط احلجة األوىل واألقوى اليت حيتجون �ا٬، يط
  .وهذا خالف الفرض

  :وإليك هذه الروايات

خيرج رجل قبل املهدي من أهل بيته من املشرق : (... إنه قال Xوعن أمري املؤمنني 
دس فال يبلغه حىت حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر يقتل ويقتل ويتوجه إىل بيت املق

  .٬، إذن خيرج رجل من أهل بيت املهدي قبل اإلمام)١()ميوت

إنه يبايع بني الركن : فقال  وذكر املهدي    مسعت رسول اهللا : (عن حذيفة٬، قال
٬، قارن هذه الرواية برواية )٢()واملقام٬، امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي٬، فهذه أمساؤه ثالثتها

  .الوصية

حلركة املسلحة اليت البد أن تسبقها دعوة ليحي من حي عن بينة أما اخلروج فهو ا
  .ويهلك من هلك عن بينة

واعلمي أنّ اخلروج قبل الصيحة ال بعدها٬، فاليماين خيرج ليقاتل السفياين٬، والسفياين 
  .خيرج يف رجب أي قبل رمضان الذي حتدث فيه الصيحة

  .حتدث وأكثر من هذا فإنّ الصيحة رمبا وقع فيها البداء ومل

  :٥٤٢حممد بن احلسن الصفار ص  ورد يف بصائر الدرجات 

: حدثنا حممد بن عيسى٬، عن حممد بن سنان٬، عن عمار بن مروان٬، عن ضريس٬، قال
؟  أرأيت إن مل يكن الصوت الذي قلنا لكم أن يكون ما أنت صانع: Xأبو جعفر (

                                                            
: ، آنز العمال١١٩ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ١٩٨ص: مروزيآتاب الفتن لنعيم بن حماد ال -١
 ..). بأهل الشرق: (.. ١٣٩ص: وفي رواية السيد ابن طاووس في المالحم والفتن. ٥٨٩ص ١٤ج
، معجم ٢٩١ص ٥٢ج: ، بحار األنوار١١٤٩ص: ، الخرائج والجرائح للراوندي٤٥٤ص: غيبة الطوسي -٢

 . ٤٥٣ص ١ج: Xأحاديث اإلمام المهدي 
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٬، وأهوى سليم وإال فالذبحهو واهللا الت: فقال: انتهى فيه واهللا إىل أمرك٬، قال: قلت: قال
  ).بيده إىل حلقه

  أبو حممد األنصاري
                                                                                                          ٢٠١٠ /٤ /٥   

* * *  

א   .كنت أجتول يف بعض املنتديات L٦٤٧Wא

له قليب وسبب يل حرج يف نقاشايت معهم فهل  وقرأت كالماً من أحد املغاربة تفطر
  :صحيح ما قيل حول زرارة ؟ وأنقله بنصه ألنين سأرد½ عليهم

" سنسن وقيل سبسن"إن زرارة من أسرة نصرانية٬، وإن جده : (قال الشيخ الطوسي   ١
  .)١() كان راهباً نصرانيا٬ً، وكان أبوه عبداً رومياً لرجل من بين شيبان

فلما خرجت : إىل أن قال.. سألت أبا عبد اهللا عن التشهد ( :وزرارة هو الذي قال
  .)٢() ال يفلح أبداً: ضرطت يف حليته وقلت

واهللا لو حدثت بكل ما مسعته من أيب عبد اهللا النتفخت ذكور : (وقال زرارة أيضاً
  .)٣() الرجال على اخلشب

فر فإن يف قليب رحم اهللا أبا جعفر٬، وأما جع: (مسعت زرارة يقول: عن ابن مسكان٬، قال
محله على هذا أنّ أبا عبد اهللا أخرج : وما محل زرارة على هذا ؟ قال: فقلت له. عليه لفتة
  .)٤()خمازيه

  :أقوال أبو عبد اهللا رضي اهللا عنه يف زرارة

  .)٥() لعن اهللا زرارة: (وهلذا قال أبو عبد اهللا فيه   ٢

                                                            
 .١٠٤ص: الفهرست -١
 .١٤٢ص: رجال الكشي -٢
  .١٢٣ص: رجال الكشي -٣
  .١٣١ص: رجال الكشي -٤
  .١٣٣ص: المصدر السابق -٥
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إال سكرجة لوسعها آل أعني بن اللهم لو مل تكن جهنم : (وقال أبو عبد اهللا أيضاً   ٣
  ).سنسن

  .)١() لعن اهللا بريدا٬ً، لعن اهللا زرارة: (وقال أبو عبد اهللا   ٤

  .)٢() ال ميوت زرارة إال تائهاً عليه لعنة اهللا: (وقال أيضاً   ٥

هذا زرارة بن أعني٬، هذا واهللا من الذين وصفهم اهللا تعاىل : (وقال أبو عبد اهللا أيضاً   ٦
  .)٤() )٣(﴾و4قَد*م,ن4ا إِلَى م4ا ع4م*لُواْ م*ن, ع4م4لٍ فَج4ع4لْن4اه= ه4ب4اًء مَّنثُوراً﴿: زيف كتابه العزي

إنّ قوماً يعارون اإلميان عارية٬، مث يسلبونه٬، فيقال هلم يوم القيامة املعارون٬، : (وقال   ٧
  .)٥() أما إنّ زرارة بن أعني ملنهم

زرارة ؟ : فقيل له. تشهد جنازتهإن مرض فال تعده٬، وإن مات فال : (وقال أيضاً   ٨
نعم٬، زرارة شر من اليهود والنصارى٬، ومن قال إنّ اهللا ثالث ثالثة٬، إن اهللا قد : متعجبا٬ً، قال

  .)٦(). إنّ زرارة قد شك يف إماميت فاستوهبته من ريب: نكس زرارة٬، وقال

ذي قال فإذا كان زرارة من أسرة نصرانية وكان قد شك يف إمامة أيب عبد اهللا٬، وهو ال
بأنه ضرط يف حلية أيب عبد اهللا٬، وقال عنه ال يفلح أبدا٬ً، فما الذي نتوقع أن يقدمه لدين 

  اإلسالم ؟؟

إنّ صحاح الشيعة طافحة بأحاديث زرارة٬، وهو يف مركز الصدارة بني الرواة٬، وهو 
الذي كذب على أهل البيت وأدخل يف اإلسالم بدعاً ما أدخل مثلها أحد كما قال أبو عبد 

هللا٬، ومن راجع صحاح الشيعة وجد مصداق هذا الكالم٬، ومثله بريد حىت إنّ أبا عبد اهللا ا
  .لعنهما

                                                            
  ١٣٤ص: المصدر السابق -١
  .١٣٤ص: المصدر السابق -٢
 .٢٣: الفرقان -٣
 .١٣٦ص: رجال الكشي -٤
 .١٤١ص: رجال الكشي -٥
 .١٣٨ص: رجال الكشي -٦
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واألسئلة اليت نطرحها بني أحضان كل شيعي واهم بصحة مذهبه٬، أو معاند على صدق 
  :عقيدته

  كيف يدعي الشيعي حمبة آل البيت وهو يأخذ دينه من رجل ضرط يف حلية أيب عبد اهللا؟

  لشيعة دينهم من رجل شك يف إمامة أيب عبد اهللا رضي اهللا عنه ؟كيف يأخذ ا

كيف يبكي الشيعة ويضربون أنفسهم وخيرجون دمائهم بأيديهم حزناً على أيب عبد اهللا 
  وهم يأخذون دينهم من رجل شك يف إمامة أيب عبد اهللا رضي اهللا عنه ؟

  كيف يأخذ الشيعة دينهم من رجل لعنه أبا عبد اهللا ؟

  السعودية  حسني القالف : املرسل                      ذ الشيعة دينهم من أبناء الرهبان ؟كيف يأخ

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

حاديث اليت ٬، وقد أمرنا األئمة بأخذ األزرارة من أوثق وأعدل أصحاب األئمة 
  :يرويها٬، وإليك بعض الروايات

  :١٤٤   ١٤٣ص ٢٧ج ) آل البيت(وسائل الشيعة 

أحب الناس : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : عن أيب العباس الفضل بن عبد امللك٬، قال
بريد بن معاوية العجلي٬، وزرارة٬، وحممد بن مسلم٬، واألحول٬، : إيلّ أحياءاً وأمواتاً أربعة

  ). أحياءاً وأمواتاًوهم أحب الناس إيلّ

فإذا : قال للفيض بن املختار يف حديث Xإنّ أبا عبد اهللا : (وعن املفضل بن عمر
٬، وأومأ إىل رجل من أصحابه٬، فسألت أصحابنا عنه٬، أردت حديثنا فعليك Ñذا اجلالس

  ).زرارة بن أعني: فقالوا
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رحم اهللا زرارة بن : (Xقال أبو عبد اهللا : وعن إبراهيم بن عبد احلميد وغريه٬، قالوا
  ).Xأعني٬، لوال زرارة ونظراؤه الندرست أحاديث أيب 

ما أجد أحداً أحىي : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : وعن سليمان بن خالد٬، قال
إال زرارة٬، وأبو بصري ليث املرادي٬، وحممد بن مسلم٬، وبريد  Xذكرنا٬، وأحاديث أيب 

نبط هذا٬، هؤالء حفاظ الدين وأمناء أيب بن معاوية العجلي٬، ولوال هؤالء ما كان أحد يست
X على حالل اهللا وحرامه٬، وهم السابقون إلينا يف الدنيا٬، والسابقون إلينا يف اآلخرة.(  

زرارة٬، وأبو بصري٬، : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : وعن أيب عبيدة احلذاء٬، قال 
أُو,لَئ*ك4  #السَّابِقُونَ و4السَّابِقُونَ ﴿ :وحممد بن مسلم٬، وبريد٬، من الذين قال اهللا تعاىل

  ).)١(﴾الْم=قَرَّب=ونَ

وأما روايات الذم لزرارة وأمثاله فهي حممولة على التقية للحفاظ عليهم من الطواغيت 
الذين كانوا يقتلون أو يسجنون أو يشردون كل من كان من خاصة  أعداء آل حممد 

نهم وذمهم لبعض بذلك وبي½نوا الغرض من لع ٬، وقد صر½ح األئمة أهل البيت 
  .أصحا�م الثقات األثبات

  .وفقك اهللا لكل خري وفالح

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

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                
  هـ ١٤٣٢ /حمرم احلرام                                                                                 

* * *  

א   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٦٤٨Wא

                                                            
  .١١ – ١٠: الواقعة -١
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٬، وأنا مازلت أحبث فيها٬، قبل أن اسأل سؤايل أود أن أقول أين مسعت �ذه الدعوة جديداً
وكان هناك كثري من األسئلة اليت كانت تدور يف بايل قبل أن أمسع �ذه٬، وبعد أن اطلعت 
  على هذه الدعوة حلت بعض اإلشكاالت اليت كانت عندي٬، مثالً من هم اإلثنا عشر مهدياً؟

  :ايةولكن عندي سؤال حول رواية يستشكل �ا املخالفون على الدعوة٬، وهي هذه الرو

وقائل ميرق بقوله أنه يتعدى إىل ثالثة عشر وصاعدا٬ً، : (... Xعن أيب عبد اهللا 
  ).إنّ روح القائم ينطق يف هيكل غريه: بقوله 8وقائل يعصي اهللا 

  .والسالم عليكم. أرجو من مساحتكم أن توضحوا لنا هذه الرواية

  أستراليا   علي احلسين : املرسل

א   مبسم اهللا الرمحن الرحي Wא

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

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

  :هذا نص أحد األجوبة كتبته سابقاً ألحد اإلخوة حول هذه الرواية

بغض النظر عن ضعف سند هذه الرواية وبغض النظر عن إلزام القوم مبا ... أخي العزيز 
منصب على الذين ينكرون وجود اإلمام املهدي  Xفكالم اإلمام ... مون به أنفسهم يلز
X فقوله . وإمامته وبقاءهX ...) : وقائل ميرق بقولة أنه يتعدى إىل ثالث عشر

يف  Xأي إنه يقول بالثالث عشر فصاعداً مع القول مبوت اإلمام املهدي ...) فصاعداً
يكونون  Xد القول بذرية وخلفاء لإلمام املهدي الغيبة الصغرى أو الكربى٬، وليس جمر

  .Xخلفاء له بعد قيامه املقدس وأوهلم يكون ممهداً له 

وارتداد الناس  Xيتكلم عن غيبة اإلمام املهدي  Xوالدليل على ذلك أنّ اإلمام 
يف الغيبة وتنصيب حجة  Xواحنرافهم عنه٬، فاملمنوع هنا هو القول مبوت اإلمام املهدي 

مل يبقÓ إىل أن يظهر ويقوم ليمأل  Xبعده٬، وهذا القول يعين أنّ اإلمام املهدي ثالث عشر 
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األرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً كما نطقت بذلك عشرات أو مئات 
  .الروايات

مع االعتقاد بوجود اإلمام املهدي  Xوأما القول بأن هناك أوصياء لإلمام املهدي 
عدل اإلهلي فهذا مل تنفه هذه الرواية٬، بل نصت وأشارت إىل وحياته إىل أن يؤسس دولة ال

هذا املعىن عشرات الروايات٬، أي نطقت عشرات الروايات بوجود املهديني من ذرية اإلمام 
أحد ) Xالرد احلاسم على منكري ذرية القائم (٬، وإن شئت راجع كتاب Xاملهدي 

  .Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي 

٬، أي إ ا Xعن موضوع غري موضوع أوصياء اإلمام املهدي إذن٬، فالرواية تتحدث 
يف غيبته ويعتقدون بإمام ثالث  Xتتحدث عن عقيدة الذين يقولون مبوت اإلمام املهدي 

٬، بل هو Xعشر٬، أي إنّ االعتقاد الباطل ليس هو اإلميان بوجود أوصياء لإلمام املهدي 
يف غيبته٬، وهذا خارج ختصصاً أي  Xي اإلميان باألوصياء زائداً القول مبوت اإلمام املهد

؛ ألننا Xموضوعاً عن موضوع االعتقاد باألوصياء اإلثين عشر من ذرية اإلمام املهدي 
يف الغيبة الكربى وأنه احلجة األصل إىل أن  Xنعتقد �م ولكن نعتقد بإمامة اإلمام املهدي 

يف غيبته حىت  Xاملهدي فنحن ال نقول مبوت اإلمام ... يقوم فيملئ األرض قسطاً وعدالً 
ويف احلقيقة أنّ الذين يعترضون علينا �ذه !! فأين هذا من ذاك ؟... تنطبق علينا هذه الرواية 

  .الرواية هم يف غاية اجلهل والوهم

كلها تعين  Xويدل على ما قلته أيضاً أنّ األقاويل الباطلة اليت ذكرها اإلمام الصادق 
  :فانظر إىل األقوال اليت وردت يف الرواية... أو وفاته  Xالقول بعدم وجود اإلمام املهدي 

 ٬X، أي إ م يقولون بعدم والدة اإلمام املهدي )فمن قائل بغري هدى بأنه مل يولد(
  .أصالً

يف  ٬X، وهؤالء أيضاً يقولون بعدم وجود اإلمام املهدي )وقائل يقول أنه ولد ومات(
  .غيبته
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٬، أي إنّ اإلمام احلسن العسكري كان )عقيماً وقائل يكفر بقوله أنّ حادي عشرنا كان(
يف  ٬X، والنتيجة أيضاً عدم وجود اإلمام املهدي Xعقيماً ومل ينجب اإلمامÓ املهدي 

  .غيبته

٬، وهنا أيضاً يعين أنّ اإلمامة )وقائل ميرق بقوله أنه يتعدى إىل ثالث عشر فصاعداً(
يف  Xد وإمامة اإلمام املهدي تعدت إىل ثالث عشر وهكذا٬، أي النتيجة أيضاً إنكار وجو
  .يف غيبته Xغيبته٬، فالرواية كلها منصبة على من ينكرون اإلمام املهدي 

٬، وهذا أيضاً )ينطق يف هيكل غريه Xبقوله أنّ روح القائم  8وقائل يعصي اهللا (
يعين أنّ روح القائم حلت أو تنطق يف بدن غريه٬، وهذا القول أيضاً باطل ويعين أنً احلجة 

  .٬، أي إنّ احلجة هو الذي تنطق روح القائم بهXإلمام املهدي غري ا

وقائل ميرق بقوله أنه يتعدى إىل : (مث إنّ هذه الرواية يف بعض الكتب جاءت بلفظ
مل تنتقل منه وتعدت إىل  ٬X، وهذا يعين أنّ اإلمامة يف غيبة القائم )ثالث عشر وما عدا

وأنه مات  Xتعدت إىل غري اإلمام املهدي ثالث عشر٬، وأكيد أنّ الذي يقول بأنّ اإلمامة 
  .يف غيبته فهو مارق

يف غيبته٬، وإنه  Xأي إنّ اإلمامة ما زالت منوطة باإلمام املهدي ) وما عدا: (فقوله
احلجة األصل على اخلالئق٬، وطبعاً هذا ال يعين أن ال يكون له نائب أو وصي؛ ألنّ القول 

دت منه إىل وصيه٬، فقد كان علي بن أيب طالب بالوصي ال يعين أنّ اإلمامة انتقلت أو تع
X  يف حياته ومل يقل أحد بأنّ احلجية على اخللق تعدت لإلمام  وصياً للرسول حممد
٬، وهكذا احلسن واحلسني فهما أوصياء لإلمام علي ٬، إال بعد موت رسول اهللا Xعلي 
X  يف حياته٬، ولكن هذا ال يعين تعدي اإلمامة من اإلمام عليX ا٬، إال من بعد إليهم

فقد كان أوصياؤهم موجودين ولكن هذا  ٬، وهكذا بقية األئمة Xوفاة اإلمام علي 
واعتقد أنّ . ال يعين تعدي اإلمامة واحلجية من السابق إىل الالحق٬، إال من بعد وفاة السابق

  .هذا األمر من الواضحات املستغنية عن الشرح والتفصيل
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إىل وصيه السيد  Xنتقلت وتعدت من اإلمام املهدي فنحن اآلن ال نقول بأنّ اإلمامة ا
٬، بل نقول إنّ احلجة على السيد أمحد احلسن وعلى كل اخللق هو اإلمام Xأمحد احلسن 

٬، وأنّ حجية السيد أمحد احلسن هي ألنه رسول ووصي اإلمام Xاملهدي احلجة بن احلسن 
كن أبداً أن خيالف أمر أو ٬، وإنّ السيد أمحد احلسن ال ميXواملبعوث من قبله  Xاملهدي 

 ٬X، بل إنّ السيد أمحد احلسن صرَّح بأنه ناقل عن اإلمام املهدي X ي اإلمام املهدي 
  .ويدعو الناس إليه والتمهيد لقيامه املقدس

ويف زمن  كان وصياً وإماماً يف زمن الرسول حممد  Xفمن املعلوم أنّ احلسني 
احلسن : (ما معناه قول الرسول حممد ٬، لXويف زمن اإلمام احلسن  Xاإلمام علي 

٬، ولكن القول بإمامة احلسني ال يعين انتقال احلجية )١() واحلسني إمامان إن قاما وإن قعدا
إىل اإلمام احلسني  Xعلى اخللق من الرسول حممد أو من اإلمام علي أو من اإلمام احلسن 

Xم ٬، بل مل تنتقل احلجية إال يف حالتني فقط؛ إما أن تكون بعíد وفاX ٬، أو عندما
 Xأو عن اإلمام علي  كنائب ورسول عن الرسول حممد  XيÒكلّف اإلمام احلسني 
  .Xأو عن اإلمام احلسن 

 قد كان حجة يف زمن الرسول حممد  Xومن املعلوم أيضاً أنّ علي بن أيب طالب 
ن٬، ولكن أو عندما يكلفه يف أمر معني كإرساله إىل أهل اليم وذلك عند غياب الرسول 

كليا٬ً، بل  Xإىل اإلمام علي  هذا ال يعين تعدي أو انتقال احلجية من الرسول حممد 
  .هي على حنو النيابة٬، وال تنتقل كلياً إال بعد وفاة الرسول حممد 

قد مات وانتقلت اإلمامة إىل ولده قد  Xمث إنّ الفرقة اليت قالت بأنّ اإلمام املهدي 
ا تقريباً بعد الغيبة الصغرى مباشرة٬، وقد نص الشيخ الطوسي انقرضت منذ زمن بعيد٬، أي إ 

  .بأنّ هذه الفرقة قد انقرضت وانتهت) ٢٢٨الغيبة ص (يف كتابه 

قد حتقق وهو ناظر هلذه الفرقة اليت تعتقد مبوت اإلمام  Xفيكون كالم اإلمام الصادق 
 Xم اإلمام الصادق وانتقال اإلمامة إىل ابنه يف عصر الغيبة٬، وال عالقة لكال Xاملهدي 

  .Xبنفي ذرية أو أوصياء اإلمام املهدي 
                                                            

  . ١٢٩ص: ، وراجع التعجب٢١١ص ١ج: علل الشرائع -١
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  .وإىل هذا احلد أعتقد أنّ األمر أصبح واضحاً كوضوح الشمس يف رائعة السماء

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

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

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
  هـ ١٤٣٢ /حمرم احلرام                                                                                         

* * *  
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  ٥٨ ..........................................حترمي النظر إىل الصور يف التلفاز واالنترنت  :٥٤٨س
  ٥٨ ...................................................مسألة يف الدين واملطالبة يف احلق  :٥٤٩س
  ٥٩ ...................................هل تصح االستخارة على حلية اللحم والدجاج ؟  :٥٥٠س
  ٦٠ ...........................................................سؤال عن الدين واهلدية  :٥٥١س
  ٦١ ....................................................هل اخلمر حالالً قبل اإلسالم ؟  :٥٥٢س
  ٦٢ ........................جمموعة أسئلة يف تفسري آيات٬، وأحكام تتعلق بالزوج والزوجة  :٥٥٣س
  ٦٦ ........................................................السكن يف شقة تابعة للدولة  :٥٥٤س
  ٦٧ ..............................................حكم احلج على من جيب عليه اخلمس  :٥٥٥س
  ٦٧ .................................هل لألجنيب أن يشاهد شعر امرأة قبل أن تتحجب ؟  :٥٥٦س
  ٦٨ ..........................................................أفضل أوقات الصالة ليالً  :٥٥٧س
  ٦٨ ...............................................................العالقة بني الزوجني  :٥٥٨س
  ٧٠ .............................................................السكن يف أرض شبهة  :٥٥٩س
  ٧١ .......................................االستيالء على مبلغ من دائرة يف حكومة ظاملة  :٥٦٠س
  ٧٢ ............................................شيء ؟ هل تطيع الزوجة زوجها يف كل  :٥٦١س
  ٧٣ .........................٬، وتزيني احلاجب والوشم مطالبة املرأة بثمن الرضاع واخلدمة :٥٦٢س
  ٧٥ ......................................هل تبطل العبادات ملن مل يغتسل غسل التوبة ؟  :٥٦٣س
  ٧٦ ..........................س لغري املعصوم٬، والتعامل مع أهل الكتاب حكم إعطاء اخلم :٥٦٤س

  أسئلة متفرقة/ احملور الثالث
  ٧٧ .......................................................ما هو السر فيما جرى يل ؟  :٥٦٥س
  ٧٨ ........................................................طلب دعاء بالتفقه يف الدين  :٥٦٦س
  ٧٩ ................................................ Xإعالن بيعة لإلمام أمحد احلسن  :٥٦٧س
  ٨٠ .......................................................................طلب دعاء  :٥٦٨س



  ٨٢ ..........................................رسالة يعرض فيها صاحبها النصرة واخلدمة  :٥٦٩س
  ٨٢ ........................................................سائل يطلب الدعاء لوالدته  :٥٧٠س
  ٨٣ ................................................................دعاء لطلب الرزق  :٥٧١س
  ٨٤ ...............................................................طلب دعاء بالزواج  :٥٧٢س
  ٨٥ ...................................................................حجاب للشفاء  :٥٧٣س
  ٨٥ ..............................أفضل طريق للحماية من الشيطان٬، والشفاء من الصداع  :٥٧٤س
  ٨٦ ...............................ة٬، ورؤيا يوحنا٬، والقرض الربوي جمموعة أسئلة يف التقي :٥٧٥س
  ٨٨ .................................................................رسالة حتكي رؤيا  :٥٧٦س
  ٨٩ ............................................................رسالة من أحد األنصار  :٥٧٧س
  ٩٠ .................................. ءة سورة الفاحتة وإهداءها للرسول واألئمة قرا :٥٧٨س
  ٩١ ........................................ملاذا يتثاءب اإلنسان عندما يبدأ باالستغفار ؟  :٥٧٩س
  ٩٢ ............................................................أحتاج ما خيفف حزين  :٥٨٠س
  ٩٣ ...............................................................طلب دعاء بالشفاء  :٥٨١س
  ٩٤ ..............................................................أعمال لطلب األوالد  :٥٨٢س
  ٩٥ ..........................................هل أترك املسجد الذي كنت أخطب فيه ؟  :٥٨٣س
  ٩٦ ...............................................كيف السبيل لالطمئنان القليب بكم ؟  :٥٨٤س
  ٩٧ ...........................................................سؤال عن القبلة احلقيقية  :٥٨٥س
  ٩٨ ....................................................................سؤال يف النذر  :٥٨٦س
  ٩٩ ........................................................امرأة تشتكي تعامل زوجها  :٥٨٧س
  ١٠٠ .........................................................طلب نصيحة يف الزواج  :٥٨٨س
  ١٠١ ..................................................طلب دعاء لسعة الرزق والشفاء  :٥٨٩س
  ١٠٢ ...............................طلب دعاء للشفاء من حديث النفس وسرعة التكلم  :٥٩٠س
  ١٠٣ ..............................................طلب آيات من القرآن لزيادة الرزق  :٥٩١س
  ١٠٤ ..............................................ر وغريها جمموعة أسئلة عن ليلة القد :٥٩٢س
  ١٠٥ ........................................................سؤال عن مس اجلن لغريه  :٥٩٣س
  ١٠٦ ..............................................................طلب دعاء بالشفاء  :٥٩٤س
  ١٠٧ ...........................................................عرفة احلق طلب دعاء مل :٥٩٥س
  ١٠٨ ...............................هل جيوز يل أن أصلي صالة اإلعرايب ألكون معكم ؟  :٥٩٦س



  ١٠٩ ................................. جمموعة أسئلة يريد صاحبها اختبار آل حممد  :٥٩٧س
  تأويل الرؤى/ الرابعاحملور 

  ١١١ ................................رؤيا يف زيارة النجف وشراء قماش من أحد حمالíا  :٥٩٨س
  ١١٢ ..................................................رؤيا يف بعض العلماء بعد موíم  :٥٩٩س
  ١١٤ .............................................رؤيا يف حماورة الناس بالدعوة املباركة  :٦٠٠س
  ١١٥ ..................................................رؤيا بأنّ والدي امسه عادل إمام  :٦٠١س
  ١١٦ ......................... Xرؤيا بأنّ سبب العذاب تكذيب رسول اإلمام املهدي  :٦٠٢س
  ١١٧ ................................رس فيها شخص يرى نفسه يف مطعم اجلامعة اليت يد :٦٠٣س
  ١١٩ ................................رؤيا مبيت وهو ليس مبيت٬، وخمفي وهو ليس مبخفي  :٦٠٤س
  ١٢٠ .................................) ......يا أيها املزمل: (رؤيا ومساع صوت يف أذين :٦٠٥س
  ١٢١ .........................الك كهربائية ينبثق منها الضوء رؤيا مبمر حماصر جبانبني وأس :٦٠٦س
  ١٢١ .........................................رؤيا بصالة مجاعة والقبلة مائلة إىل الشرق : ٦٠٧س
  ١٢٣ .........................................رؤيا جبدار غرفة فيه فتحتان يرى منه النور  :٦٠٨س
  ١٢٤ ..................................................... مبسجد رسول اهللا  رؤيا :٦٠٩س
  ١٢٦ ...................................وهو جالس على تلّ من الرمل  Xرؤيا بالسيد  :٦١٠س
  ١٢٧ ........................................................رؤيا بكتابة دعاء الصباح  :٦١١س
  ١٢٧ ...................................... Xرؤيا بالدخول إىل ضريح اإلمام احلسني  :٦١٢س
  ١٢٩ ..........................................................رؤيا بالنوم حتت شجرة  :٦١٣س
  ١٣١ ......................................رؤيا بأبقار وأغنام مذبوحة ودمها مثل األ ار  :٦١٤س
  ١٣٢ .......................................إىل مدينة مشياً  Xرؤيا بالسفر مع السيد  :٦١٥س
   ١٣٤ ...............................................شخص يرى نفسه يف مسجد يهود  :٦١٦س
  ١٣٥ .................................شخص يرى أنه يقرأ القرآن يف أرض خارج مدينته  :٦١٧س
  ١٣٦ ..........................شخص يرى أنه مع أحد أقاربه وبقر�ما ثعبانان متالصقان  :٦١٨س
  ١٣٧ ...............................اصح من سباتك : شخص يرى يف املنام قائل يقول له :٦١٩س
  ١٣٧ ...............................................شخص يرى نفسه أنه يسبح يف ماء  :٦٢٠س
  ١٣٨ ............................................رؤيا مبكان مظلم يظهر فيه النور فجأة  :٦٢١س
  ١٣٩ .....................................وهو حيمل راية  Xرؤيا بالسيد أمحد احلسن  :٦٢٢س
  ١٣٩ ...............اإلمام خيرجها يدخل يده يف صدره و) لعنه اهللا(شخص يرى أنّ إبليس  :٦٢٣س



  ١٤١ .............................شخص يرى أنه مريض وال يستطيع الكالم والتحرك  :٦٢٤س
  ١٤٢ ....................................................رؤيا شخص يÒلبسوه عمامة  :٦٢٥س
  ١٤٣ ...........................شخص يرى والده واألنصار جالسني على سفرة طعام  :٦٢٦س
  ١٤٤ ............................شخص يرى أنه ينتفع من أقرباء أحد السادة املعروفني  :٦٢٧س
  ١٤٥ ...............................أنا اإلمام أمحد احلسن : رؤيا تتكرر بشخص يقول :٦٢٨س
  ١٤٦ ...................................................رؤيا بصعود سلم من خشب  :٦٢٩س
  ١٤٧ ........................................رؤيا مبجموعة بيض أحداها كبري احلجم  :٦٣٠س
  ١٤٨ .......................................رؤيا مبسجد أضاء وخرج من منافذه النور  :٦٣١س
  ١٤٩ ...............................................رؤيا بالصالة من حشد من الناس  :٦٣٢س
  ١٥٠ ................................وهو مضروب على رأسه  Xرؤيا باإلمام علي  :٦٣٣س
  ١٥١ ......................................رؤيا مبكان جتمع فيه رجال يرتدون السواد  :٦٣٤س
  ١٥٢ ..................... Xن شخص يرى أنه يترك أهله ويلتحق بالسيد أمحد احلس :٦٣٥س
  ١٥٤ .......................................... Xرؤيا حبضور سفرة اإلمام احلسني  :٦٣٦س
  ١٥٥ .......................٬، وبطاقة سفر٬، ودخول الكعبة رؤيا بزيارة أهل البيت  :٦٣٧س
  ١٥٧ ......................................................رؤيا أنّ يف الكويت أنبياء  :٦٣٨س

  القسم الثاين
  Xأجوبة أنصار اإلمام املهدي 

  ١٥٨ ..................................................................مىت الفرج ؟  :٦٣٩س
  ١٥٩ ...................................................ما الدليل على أنك اليماين ؟  :٦٤٠س
  ١٦٤ .........................................................من هو أمحد احلسن ؟  :٦٤١س
  ١٦٥ .....................................................هل الرسول يعلم الغيب ؟  :٦٤٢س
  ١٦٩ ........................ما هو قولكم يف الصحابة٬، واملتعة٬، والعزاء على احلسني ؟  :٦٤٣س
  ١٧١ ......................................ملاذا مل يصرح يف القرآن مبوضوع الوالية ؟  :٦٤٤س
  ١٧٣ .................ودفنها٬، وتزويج علي البنته لعمر ) عليها السالم(مظلومية الزهراء  :٦٤٥س
  ١٧٦ ...........................................سؤال عن آية الكرسي٬، وسب عائشة  :٦٤٦س
  ١٨٢ ............................................................سؤال حول زرارة  :٦٤٧س
  ١٨٦ .....................) ...وقائل ميرق أنه يتعدى إىل ثالثة عشر : (سؤال عن رواية :٦٤٨س

 ١٩١ ............................................................................... الفهرس

  واحلمد هللا رب العاملني


