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  املقدمة

  
  .األئمة واملهديني وسلم تسليمااحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآل حممد 

يف شىت جماالت احلياة منها ما  X هذه باقة جديدة من أجوبة اهلدى والنور مياين آل حممد
يتعلق بأصل احلياة وأصل وجودها وهو الدين ومنها ما يتعلق بفرع احلياة وميدان االمتحان فيها 

انتخبته من مجلة تلك األجوبة النورانية يضم احلديث عن الدين  اًجواب ٬، ولعل هناكو الدنياوه
حيث أنار ) فيه تبيان لكل شيء(والدنيا وفيه بيان عجيب لذوي األلباب يف قضية كون القرآن 

زوايا املوضوع وكشف عن حيثياته اليت  X وصي ورسول اإلمام املهدي السيد أمحد احلسن
 أُمَّة� كُل� ف�ي ن�ب�ع�ثُ و�ي�و�م�{تلك اآلية القرآنية املباركة زالت مشكلة لكل من وقف عند  كانت وما

ـؤ�الء ع�لَى ش�هِيداً بِك� و�جِئْن�ا أَنفُِسهِم� مِّن� ع�لَي�هِم ش�هِيداً  ش�ي�ٍء ل�كُل� ت�ب�ي�اناً الْك�ت�اب� ع�لَي�ك� و�ن�زَّلْن�ا ه�
 :قال تعاىل: [يتباآل X حيث أجاب مياين آل حممد ٬،}ل�لْم�س�ل�م�ني� و�ب�ش�ر�ى و�ر�ح�م�ةً و�ه�د�ى

و/ي/وEم/ ن/بEع/ثُ فSي كُلO أُمَّةN ش/هِيداً ع/لَيEهِم مِّنE أَنفُِسهِمE و/جِئْن/ا بِك/ ش/هِيداً ع/لَى ه/ؤ6الء و/ن/زَّلْن/ا ﴿
SلEلْم6سSر/ى لEم/ةً و/ب6شEٍء و/ه6̀دى و/ر/حEش/ي OكُلOي/اناً لEبSت/اب/ تSك/ الْكEني/ع/لَيS١(﴾م(.   

و/لَوE أَنs قُرEآناً س6يِّر/تE بِهS الْجِب/الُ أَوE قُطOع/تE بِهS اَألرEض6 أَوE كُلOم/ بِهS الْم/وEت/ى ب/ل ﴿ :وقال تعاىل
ي/ز/الُ الsذSين/ لOلّهS اَألمEر6 ج/مSيعاً أَفَلَمE ي/يEأَسِ الsذSين/ آم/ن6واْ أَن لsوE ي/ش/اُء اللّه6 لَه/د/ى النَّاس/ ج/مSيعاً و/الَ 

 الَ كَفَر6واْ ت6صSيب6ه6م بِم/ا ص/ن/ع6واْ قَارِع/ةٌ أَوE ت/ح6ل| قَرِيباً مِّن د/ارِهSمE ح/تَّى ي/أْتSي/ و/عEد6 اللّهS إِنs اللّه/
   .)٢(﴾ي6خEلSف6 الْمSيع/اد/

 أن إىلتلتفت  أنلكل شيء دنيوي وديين البد  نبحث يف القرآن وكيف يكون تبياناً أنقبل 
حىت قوانني جزئية هو مبثابة بيان لتلك  أوبيان القانون الكلي الذي تندرج حتته جزئيات كثرية 

  :أقول األمروكمثال على هذا  ٬،القوانني اجلزئية أواجلزئيات 

فهذا قانون شرعي عام تنطوي ) نه جنس بعينهأكل شيء لك طاهر حىت يتبني لك ( :لو قلت
ا£هول احلال وامللقى  اإلناءن إو ٬،ا£هول احلال يف الطريق طاهر املاء أنمنها  ٬،حتته قوانني كثرية

                                                            
  .٨٩: النحل -١
  .٣١: الرعد -٢
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 ٬،يف فناء الدار طاهر أون احلصري ا£هول احلال املوضوع يف قارعة الطريق إو ٬،طاهر األرضعلى 
  .وهكذا ميكنك تفريع قوانني كثرية عن هذا القانون الكلي

فهذا قانون فيزيائي عام ) عل ردة فعللكل ف( :يف جمال العلم اجلسماين املعروف لو قلت أيضاً
 ٬،قوانني االحتكاك إىل هاوأجزائفمن رد الفعل من تصادم الذرات  ٬،تتفرع عنه قوانني كثرية جداً

لكل فعل ردة (كلها تقع ضمن هذا القانون العام وهو  قوانني كثرية جداً إىل ٬،قوانني الطريان إىل
   .)فعل

  ن القرآن كل شيء ؟ب̈ي وأينن القرآن كل شيء ؟ نعود للقرآن ونقول كيف ب̈ي اآلن

 أعطىجهة الدين فقد  أما ٬،مها جهة الدين وجهة الدنيا األقلويكون حبثنا يف جهتني على 
القرآن العقيدة اليت ا النجاة وهي حاكمية اهللا ووجود خليفته سبحانه الذي ميتحن به خلقه على 

 إتباعهفالنجاة يف  ٬،اح خليفة اهللا يف كل زمانحتت جن والدين منطوٍ ٬،يف كل زمان األرضهذه 
ن القرآن ٬، كما ب̈ي)١(﴾و/إِذْ قَالَ ر/بُّك/ لSلْم/الَئSكَةS إِنِّي ج/اعSلٌ فSي اَألرEضِ خ/لSيفَةً﴿والعمل مبا يأمر به 

نه ترك أن والصيام ب̈ي ٬،قراءة قرآن وركوع وسجود أ±ان فالصالة ب̈ي ٬،قوانني العبادة الكلية
ن القرآن قوانني كلية والباقي فيما خيص العبادات املذكورة وهكذا ب̈ي ٬،شهر رمضان للشهوات يف

   .أرضهيأخذ مما يسنه خليفة اهللا يف 

القوة  إىلكله يعود  األجسامعامل  أنوهو  عاماً قانوناً ن مثالًفيما خيص الدنيا فالقرآن ب̈ي أما
و/ه6و/ الsذSي خ/لَق/ السَّم/او/اتS و/اَألرEض/ بِالْح/قِّ ﴿ ٬،ا اًومتقوم اًاليت خلق منها وال يزال دائم األوىل

ةS و/ه6و/ و/ي/وEم/ ي/قُولُ كُن فَي/كُونُ قَوEلُه6 الْح/قُّ و/لَه6 الْم6لْك6 ي/وEم/ ي6نفَخ6 فSي الصُّو/رِ ع/الSم6 الْغ/يEبِ و/الشَّه/اد/
الطاقة كما  أوالقوة  إىلمانية تعود املادة اجلس أنن وبالتايل فالقرآن ب̈ي ٬،)٢(﴾الْح/كSيم6 الْخ/بِري6

عام من خالل  ألفمن  أكثربعد  اآلنتبني  األمروهذا  ٬،تكثف طاقة إاليسمو±ا فاملادة ما هي 
طاقة وكذا  إىلالنسبية اخلاصة ومن خالل التجارب املختربية وحتويل املادة  ناينشتايتطبيق نظرية 

  .العكس

  .اجلسماين وتندرج حتته قواننيفهذا قانون عام حيكم هذا العامل 

                                                            
  .٣٠: البقرة -١
  .٧٣: نعاماأل -٢



 ٧................................................ اجلزء الرابع / اجلواب املنري عرب األثري

 

 

تبيان  أمفتبيان كل شيء موجود يف القرآن سواء كان تبيان هذا العامل اجلسماين وما فيه  إذن
اجلسمانية فهي تندرج كجزئيات ضمن البيان الكلي  األمثلةما ضمنته سؤالك من  أما ٬،الدين

 وتركيباً وبقاًء الذي حيكمها وجوداًفبيان القانون الكلي  ٬،والعام يف القرآن هلذا العامل اجلسماين
فذكر  ٬،بني الذكر التفصيلي والبيان الذي حنن بصدده خلطٌال يكون هناك  أن وأرجو ٬،هلا بياناً

ن القرآن ليس كتاب أل ؛بالتحديد غري موجود يف القرآن أنتاجلسمانية اليت ذكرÀا  األمورهذه 
قال  ٬،هو غري القرآن إحصاءوهناك كتاب  ٬،للموجودات يف عوامل امللك وامللكوت وإحصاءذكر 
إِنَّا ن/حEن6 ن6حEيِي الْم/وEت/ى و/ن/كْت6ب6 م/ا قَدَّم6وا و/آثَار/ه6مE و/كُلs ش/يEٍء أحEص/يEن/اه6 فSي إِم/امٍ ﴿ :تعاىل
تSبEي/اناً و/ن/زَّلْن/ا ع/لَيEك/ الْكSت/اب/ ﴿اليت حنن بصددها  اآليةعن  اآليةاختالف هذه  إىلالتفت  ٬،)١(﴾م6بِنيٍ

فتبيان املوجودات يف  ٬،كل شيء وبني تبيان كل شيء إحصاءفهناك فرق كبري بني  ﴾لOكُلO ش/يEٍء
الناس هلذا البيان الكلي  إدراكعدم  أما ٬،القرآن موجود ضمن البيان العام لعوامل اخللق وحقيقتها

فهم ميتلكون يف  وإالهم سببه  أيضاًوهذا القصور  اإلدراك٬،فهو ليس لعدمه بل لقصورهم عن 
  .هذا البيان إدراكفطرÀم القدرة على 

قل تقدير يبتعدون عن أمشوب بالشك والريب الذي جيعلهم على  إميا±مفهم يف احلقيقة 
عام  ألفمن  أكثرعندما يصرخ م القرآن منذ  فمثالً ٬،باملصدر اإلميانن ادعوا إتدبر الصادر و

الدُّنEي/ا إِلsا لَهEو� و/لَعSب� و/إِنs الدَّار/ الْآخSر/ةَ لَهِي/ الْح/ي/و/انُ لَوE كَان6وا  و/م/ا ه/ذSهS الْح/ي/اةُ﴿ :بقوله تعاىل
يف هذه الدنيا تعيشون يف الوهم واحلقيقة  إنكم واألوصياء األنبياءوعندما يقول هلم  ٬،)٢(﴾ي/عEلَم6ونَ

  .يضحكون منهم األخرىهي احلياة 

والذين يأتون  أصال٬ً،يكذبو±م  أل±م ؛فالذين يف زما±م يضحكون منهم وبصالفة ٬،نعم
 ؛فالناس ال يقبلون من الغيب إذن ٬،غري معقولة وال يقبلها العقل أ±ابعدهم يكذبون رواياÀم حبجة 

ولذا جتدهم ال يصدقون ما ورد وما يرد  ٬،فقط األجسامال يؤمنون بالغيب بل يؤمنون ذه  أل±م
 اآلخرةن أو ٬،ن املادة اجلسمانية جمرد وهمأو ٬،الدنيا دار ممر أنوالقرآن من  واألوصياء األنبياءعن 

بأن املادة وهم وال  األوريباملخترب  يف حني عندما خيربهم خمترب جترييب مثالً ٬،هي احلقيقة الثابتة

                                                            
  .١٢: يس -١
  .٦٤: العنكبوت -٢
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وة واحدة فهم لق األصلن املوجود هو فقط قوة واحدة واملادة تكثف قوى تعود يف أوجود هلا و
فهم  إدراكها٬، أون مل ميكنهم تعقلها إحىت و ٬،برحابة صدر ويصدقو±ا اإلخباريستقبلون هذا 

يف هذا العامل اجلسماين لكالمهم يف  ملسوا تطبيقاً أل±م يثقون بعلماء الفيزياء وبأقواهلم مثالً
عن هذا العامل  حياناأل أكثرهو غييب وبعيد يف  واألوصياء األنبياءكالم  أنيف حني  ٬،السابق

الثقة هنا  إن أي آثاره٬،يثق الناس بالغيب والقوة الغيبية احلقيقية ليلمسوا  أنوحيتاج  ٬،اجلسماين
الناس كل  أنومبا  ٬،اجلسمانية للمادي اجلسماين مث وثقوا به اآلثارملسوا  أ±ميف حني  األثرتسبق 

يؤمنون باملادي اجلسماين  أ±متركيزهم على هذا العامل وال يكادون يرون سواه فتكون النتيجة 
تقويته من  أويف نفوسهم  إجيادهحياولون  مهزوزاً ضعيفاً إمياناًيؤمنون  أو ٬،وال يؤمنون بالغيب

لن  أبداًولكنه  إميانعشر  أو إميانربع  أو إمياننه نصف إ أي أيضا٬ً،خالل آثار جسمانية ملموسة 
 أواملعجزة  أواجلسماين امللموس  باألثرنه مشوب أواحلال هذه وهي  ٬،بالغيب كامالً إمياناًيكون 

   .الكرامة كما يسمو±ا

 ٬،الناس الذي ال يكاد يتبدل هو هذا العامل اجلسماين وما فيه أكثرن خيار إف األسفمع 
من خالل هذا العامل  اإلميانيكون هذا  أن إىلبالغيب فهم يعمدون  اإلمياناختيار  أرادوا إنوحىت 

يكون املعرف بالغيب هو حدث  أن وبإصراراجلسماين فيقعون يف تناقض كبري عندما يطلبون 
 ٬،الشك أووغري قابل للتأويل  اًيكون قاهر أن األحيانبل ويصرون يف كثري من  ٬،جسماين معجز
 إميا±مبالغيب صفر يف ساحة  اإلميانجسماين حمض فيكون  إىليتحول الغيب  أنفهم يريدون 

هل ترى كم هو يف  ٬،ليؤمنوا بالغيب اًومشروع اًومع هذا فهم يعتربون طلبهم صحيح ٬،املدعاة
 أنعرفنا  فإذا ؟ بالغيب اإلميانتناقض صارخ هذا الذي يطلبون هم مع ما يطلبه اهللا منهم وهو 

 ٬،مئة باملئة أصنامعبدة  اهللا سبحانه وتعاىل هو الغيب احلقيقي وتدبرنا حال هؤالء لوجدناهم متاماً
   .العامل اجلسماين أو األكربهلذا الصنم  أنفسهمدوا بَّفهم قد ع�

 األفاق٬،ويف  أنفسهميف  آثارهاهناك استثناء وهم ثلة قليلة نصروا الغيب واحلقيقة فرأوا  ٬،نعم
يعترف  أنفاحلقيقة املرة اليت البد  إذن ٬،)ليت قومي يعلمون يا( :يقولون عهم مجيعاًمسأ كأينحىت 
 إمياناًنه ال ميتلك أويواجه ا نفسه لكي يعرف احلقيقة هي  أوالً اإلميانالذي يدعي  اإلنسانا 
وطاملا  ٬،مشوب بالشك والريب   بالغيب  إميانكان ميتلك نسبة  إن    إميانه إنبل  ٬،خالصاً نقياً

  .هناك شك باملصدر فال ميكن االستفادة واالنتفاع من الصادر
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وال  اإلميان٬،فهذه هي احلقيقة اليت انطوت عليها نفوس كثري من الناس الذين يدعون  ٬،نعم
وبوجود  ٬،فهم يؤمنون بوجود الطعام والشراب ٬،يف العلن أنكروها أماعترفوا ا  إنيهمين 
بوجود  إميا±ممرة من  ألف أكثروبوجود هذا العامل اجلسماين  ٬،يةوبوجود القنبلة النوو أمريكا٬،

ن مل يكتشفوه إبه و أنفسهمن مل يواجهوا إهذه هي احلقيقة وهذا هو الداء و ٬،اهللا سبحانه وتعاىل
  ] .أبداًبه فلن جيدوا الدواء ولن يشفوا من مرضهم العضال  أنفسهمويكاشفوا 

 للقلوب الظامئة ومنعشاً لتشقق وخلرج منه املاء ساقياًلو ألقي هذا القول الفصل على حجر 
٬، حيث الكربى X عاشته طوال غيبة اإلمام املهدي الذي من حالة اجلدب العلمي اإلهلي هلا

أصبح ماء الناس غوراً ٬، وها هو اهللا جلت قدرته ووسعت رمحته كل شيء مين علينا بفضله 
جديب النفوس ليجعل  X ل اإلمام املهديوصي ورسو X ويأتينا باملاء املعني أمحد احلسن

  .بنور اهللا سبحانه وعطائه العظيم  ممرعاً معشوشباً

وآخر دعوانا أن احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا سبحانه ٬، 
  . وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  

  )مكن اهللا له يف األرض( اإلمام املهدياللجنة العلمية ألنصار 

  األستاذ زكي األنصاري                                                             

ـ ق١٤٣٢ /ربيع األول / ٢٧اخلميس                                                               ه

  م  ٢٠١١ /آذار / ٣املوافق                                                            



   

       

  



  

  

  اجلواب املنري عرب األثري
  اجلزءالرابع

  :وفيه قسمان

א  XKאאWא

  :وفيه حماور

  .أجوبة األسئلة العقائدية: األول

  .أجوبة األسئلة الفقهية :الثاين

  .تأويل الرؤى: ثالثال

א אWא XKא
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



א א
א אWא א

 الرحيمبسم اهللا الرمحن L٣٠٤Wאא

  .له الطاهرين األئمة واملهديني وسلم تسليماًآوصلى اهللا على حممد و

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  :حد اإلخوة األنصار خبصوص قسم الرباءة ما يليأسأل .. أخي الكرمي 

  :حد أدلة القضية هو قسم الرباءة والسؤالأمن املعلوم أن 

 ما هي شروطه ؟

 ال ؟ هل حيتاج إذن السيد أم

 فيما إذا طلب اخلصم أن يقسم هل نوافق على ذلك ؟

 هل هالكه يكون يف احلال أو ممكن أن يتأخر ؟

 بعد قسمه ؟ يءوهل من املمكن أن ال حيصل له ش

لت عن ذلك ملا رأيت بعض اإلخوة األنصار يقفون عن اإلجابة عندما يتكلمون أس: مث يقول
  .سكوتنا دليل على صحة كالمه يف رفضه للحقيف جملس ويصر اخلصم على القسم ويعترب أن 

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

  حسن أبو                                                                                                
  ١٤٢٩ /شهر رمضان املبارك /٦

א طلبوا ذلك مين  إن) مراجعهم(قسم لكربائهم أ أينقسم الرباءة طرحته هلم على  Wא
كانوا يؤمنون بقسم الرباءة ونزول العذاب  إنيتحقق  أكيداًوهذا  ٬،بشرط التصديق بالدعوة

ن بعد إو اهلالك حصة مدعيها كذباً أناليت ورد  اإلمامةادعاء  األمركان  إن بالكاذب خصوصاً
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ولذا  ٬،واحلجة األدلة إيرادهمع  خصوصاً ٬،للناس إغراء إمهالهن يف أل ؛يقسم أنحني حىت بدون 
ثُمَّ  #لَأَخ/ذْن/ا مSنEه6 بِالْي/مSنيِ  # و/لَوE ت/قَوَّلَ ع/لَيEن/ا ب/عEض/ الْأَقَاوِيلِ﴿ :األمرهلذا  قال تعاىل تأكيداً
  .)١(﴾لَقَطَعEن/ا مSنEه6 الْو/تSني/

فكيف مع قسمه قسم  ٬،كاذباً متقوالًكان  إنيهلكه اهللا  اإلهليكان مدعي املنصب  فإذا
فمع شدة طلبهم وكثرة من  ٬،كدليل على احلق وصاحب احلق إياه إفهامهمالرباءة هذا ما ابتغينا 

 ٬،من القوم الظاملني بفضلهاهللا جنانا فقد     اهللا أخزاهممعهم  أمريكاحىت  أنومعلوم    يعينهم 
ن املوت عندي كشربة ماء بارد أقليب و إىلشيء  أحبلقاء ريب  أنقسم بعزة ريب وجالله أوواهللا 

  .يف شدة احلر والعطش

  .قسم هلمأ أن أيقسم الرباءة باخلصوص  أومن القسم  أردته هذا ما

قسم أنه صادق٬، ولذا أما فيكذبه الناس فيقسم هلم على  أمراًفالقسم عادة يكون ممن يدعي 
فَو/ر/بِّ السَّم/اِء و/الْأَرEضِ ﴿ :فقال تعاىل ٬،سبحانه للناس على صدق رسالة الرسول حممد اهللا 

  .)٢(﴾إِنَّه6 لَح/قٌّ مSثْلَ م/ا أَنَّكُمE ت/نEطSقُونَ

على بطال±ا فهذا السفه  ينكر دعوة ويكذا فيجعل القسم دليالً أنشخص يريد  يأيت أن أما
ن إف ٬،ال أمالدعوة وينظر هل هي تامة وحجة بالغة  أدلةيبحث يف  أنالصحيح  أنحيث  ٬،بعينه
 ٬،ينقض الدليل أنحيتاج  ألنه ؛والتكذيب اإلنكاريأيت بالدليل القاطع على  أنفعليه  اإلنكارقرر 
نه كذب مبا مل حيط بعلمه مع متام أعند الناس العقالء وعند اهللا سبحانه حيث  اًكان حمجوج وإال

  .يسمع احلجة التامة يكذب أنبعضهم حىت بدون  إنورمبا  ٬،ضهااحلجة اليت مل ينق

ب/لْ كَذsب6وا بِم/ا لَمE ي6حSيطُوا بِعSلْمSهS و/لَمَّا ي/أْتSهِمE ت/أْوِيلُه6 كَذَلSك/ كَذsب/ الsذSين/ مSنE ﴿ :قال تعاىل
  .)٣(﴾قَبEلSهِمE فَانEظُرE كَيEف/ كَانَ ع/اقSب/ةُ الظsالSمSني/

مبا يف كتبهم فكفروا بوصية رسول اهللا    علماء الشيعة غري العاملني  فنحن قد جئناهم 
و/لَمَّا ج/اَءه6مE ر/س6ولٌ مSنE عSنEدS اللsهS ﴿ :فصدق عليهم قوله تعاىل  األئمةوروايات  حممد 

                                                            
  .٤٦ – ٤٤: الحاقة -١
  .٢٣: الذاريات -٢
  .٣٩: يونس -٣
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اللsهS و/ر/اَء ظُه6ورِهSمE كَأَنَّه6مE ال  م6ص/دِّق� لSم/ا م/ع/ه6مE ن/ب/ذَ فَرِيق� مSن/ الsذSين/ أُوت6وا الْكSت/اب/ كSت/اب/
فتكفيه  بوصية رسول اهللا  إاللو مل يكن يعلم املؤمن ذه الدعوة  :هلم أقول وأنا ٬،)١(﴾ي/عEلَم6ونَ

فهل  ٬،اهللا أماميكتبها على كفنه لتكون حجة  أنفيكفي  ٬،اهللا سبحانه وتعاىل أمامحجة تامة 
على هذه الدعوة من روايات  واألدلةفما بالكم  ؟ تنكرون حجة من احتج بوصية حممد 

حىت آمن الشيعي والسين والوهايب  من كتب كل فرق املسلمني كثرية جداً  واألئمةالرسول 
كانوا على االعتقاد احلق املرضي عند اهللا  إنباملكذبني  فاألوىل ٬،مساعيلي والعلوي وغريهمواإل

ويثبتوا صحة اعتقادهم الذي نسفته  ٬،ا دعوة احلقاليت جاءت  األدلةيردوا على  أنكما يدعون 
ولكن ماذا نعمل ملن  لألنعاميف ضالل مبني٬، مبني حىت  أ±مهذه الدعوة وبينت بكل وضوح 

أَمE ت/حEس/ب6 أَنs أَكْثَر/ه6مE ي/سEم/ع6ونَ أَوE ي/عEقSلُونَ إِنْ ه6مE إِلsا كَالْأَنEع/امِ ب/لْ ه6مE ﴿ :وصفهم تعاىل بقوله
   .)٢(﴾س/بِيالً أَض/ل|

فليؤمنوا هلالك  باهل أوقسم أوقع مبن  إنكانوا يؤمنون بالعقاب واهلالك  إنوعلى كل حال 
كلما مسعوا  القردةهذا وهم شياطني تستفزهم شياطني ويتقافزون ك مهل أىنولكن  ٬،حيدر مشتت

ع/ت/وEا ع/نE م/ا ن6ه6وا ع/نEه6 قُلْن/ا فَلَمَّا ﴿ ٬،ذه الدعوة ليجلي اهللا مسخهم قردة لكل عاقل يعي آيات اهللا
   .)٣(﴾لَه6مE كُون6وا قSر/د/ةً خ/اسSئSني/

  أمحد احلسن                                                                    
ـ ١٤٢٩ /شهر رمضان املبارك /٧   ه

* * * 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٠٥Wאא

  .األئمة واملهدينياللهم صل على حممد وآله 

ك األئمة ئالسالم عليك يا سيدي وموالي ووالدي أمحد صلوات ريب عليك وعلى آبا
  .ك املهدينيئوأبنا

                                                            
  .١٠١: البقرة -١
  .٤٤: الفرقان -٢
  .١٦٦: عرافاأل -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................ .................. ١٦

 ه6م فَإِذَا ت/ذَكsر6واْ الشَّيEطَانS مِّن/ طَائSف� م/سَّه6مE إِذَا اتَّقَواْ الsذSين/ إِنs﴿ :ما تفسري اآليتني ٬،موالي
 ؟ )١(﴾ي6قْصSر6ونَ الَ ثُمَّ الْغ/يِّ فSي ي/م6دُّون/ه6مE و/إِخEو/ان6ه6مE # مُّبEصSر6ونَ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم Wאא

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

و/إِخEو/ان6ه6مE ي/م6دُّون/ه6مE  ......... الْج/اهSلSني/خ6ذS الْع/فْو/ و/أْم6رE بِالْع6رEفS و/أَعEرِضE ع/نِ ﴿: قال تعاىل
   .)٢(﴾فSي الْغ/يِّ ثُمَّ ال ي6قْصSر6ونَ

أل±م ال  ؛باإلعراض عن اجلاهلني وعدم جمادلتهم اهللا سبحانه وتعاىل يأمر الرسول 
ويدفعو±م يغوو±م ) خوا±مإ(والشياطني  ٬،يستهدفون احلق بل هم يتمادون جبهلهم عند مناقشتهم
  .خوان جتمعهما الظلمةإفاجلهل والشيطان  ٬،إىل التقدم أكثر فأكثر إىل عمق هذه املواجهة اخلاسرة

إِنs الsذSين/  #و/إِمَّا ي/نEز/غَنَّك/ مSن/ الشَّيEطَانS ن/زEغٌ فَاسEت/عSذْ بِاللsهS إِنَّه6 س/مSيع� ع/لSيم� ﴿: وقال تعاىل
  .)٣(﴾اتَّقَوEا إِذَا م/سَّه6مE طَائSف� مSن/ الشَّيEطَانS ت/ذَكsر6وا فَإِذَا ه6مE م6بEصSر6ونَ

والشيطان ظلمة ومن الظلمة٬، فاملؤمن إذا مسته الظلمة وشوشت  ٬،املؤمن نور ومن النور
إِذَا م/سَّه6مE طَائSف� مSن/  ..............و/إِمَّا ي/نEز/غَنَّك/ مSن/ الشَّيEطَانS ن/زEغٌ ﴿ته وكدرت بصريته آمر

SطَانEالتجأ إىل النور سبحانه وتعاىل وذكره واستعاذ بنوره من الظلمة اليت مسته فيحتويه  ﴾الشَّي
 ذْ بِاللsهS إِنَّه6 س/مSيع� ع/لSيم�فَاسEت/عS .........﴿ ٬،النور وتنجلي عنه الظلمة اليت مسته وتعود إليه بصريته

من  طور٬، وما دخولنا إىل هذه احلياة الدنيا إال ﴾ت/ذَكsر6وا فَإِذَا ه6مE م6بEصSر6ونَ.................. 
النور الذي جاءوا منه  مبدئهمفاملتقون يتذكرون ويعودون إىل  ٬،أطوار مس الظلمة والشيطان لنا

﴿Sين/ آم/ن6وا و/ت/طْم/ئSذsنُّ الْقُلُوب6الSت/طْم/ئ Sهsكْرِ اللSأَال بِذ Sهsكْرِ اللSبِذ E٤(﴾نُّ قُلُوب6ه6م(. 

  محد احلسنأ                                                                         

* * *  
                                                            

  .٢٠٢ – ٢٠١: عرافاأل -١
  .٢٠٢ – ١٩٩: عرافاأل -٢
  .٢٠١ – ٢٠٠: عرافاأل -٣
  .٢٨: الرعد -٤
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 اللsه6 ي/ش/أS فَإِن كَذSباً اللsهS ع/لَى افْت/ر/ى ي/قُولُونَ أَمE﴿: املباركة اآليةما تفسري L٣٠٦Wאא
EمSتEح6 قَلْبِك/ ع/لَى ي/خEه6 و/ي/مsلَ اللSقُّ الْب/اطSالْح/قَّ و/ي6ح SهSم/اتSيم� إِنَّه6 بِكَلSع/ل S١(﴾الصُّد6ورِ بِذَات(.  

  قم املقدسة   أبو علي  :املرسل

א ي6ب/شِّر6 اللsه6 عSب/اد/ه6 ذَلSك/ الsذSي ﴿: قال تعاىل ٬،اليت قبلها باآليةمرتبطة  اآليةهذه  Wא
قْت/رِفE الsذSين/ آم/ن6وا و/ع/مSلُوا الصَّالSح/اتS قُلْ ال أَسEأَلُكُمE ع/لَيEهS أَجEراً إِلsا الْم/و/دَّةَ فSي الْقُرEب/ى و/م/نE ي/

لَى اللsهS كَذSباً فَإِنْ ي/ش/أS أَمE ي/قُولُونَ افْت/ر/ى ع/  #ح/س/ن/ةً ن/زِدE لَه6 فSيه/ا ح6سEناً إِنs اللsه/ غَفُور� ش/كُور�
   .)٢(﴾رِاللsه6 ي/خEتSمE ع/لَى قَلْبِك/ و/ي/مEح6 اللsه6 الْب/اطSلَ و/ي6حSقُّ الْح/قَّ بِكَلSم/اتSهS إِنَّه6 ع/لSيم� بِذَاتS الصُّد6و

و/م/نE ي/قْت/رِفE ح/س/ن/ةً ن/زِدE لَه6 قُلْ ال أَسEأَلُكُمE ع/لَيEهS أَجEراً إِلsا الْم/و/دَّةَ فSي الْقُرEب/ى ﴿ :فقوله تعاىل
فمن يوايل  ٬،والزيادة والية السابقني ٬،وواليتهم حسنة ٬،حممد  آلاملراد منها  ﴾فSيه/ا ح6سEناً

الوالية السابقني من  أصحابجر العمل مع أيعطى له  حممد  آلحجة اهللا يف زمانه من 
 يف زمانه يكتب ممن كذب احلجج وكذا من يكذب حجة اهللا ٬،املرسلني  واألوصياء األنبياء
  . السابقني

و/قَوEم/ ن6وحٍ لَمَّا كَذsب6وا الرُّس6لَ أَغْر/قْن/اه6مE و/ج/ع/لْن/اه6مE لSلنَّاسِ آي/ةً و/أَعEت/دEن/ا ﴿ :قال تعاىل
 ٬،ولكن اهللا اعتربهم مكذبني لكل الرسل  اًكذبوا نوح أ±مفمع  ٬،)٣(﴾لSلظsالSمSني/ ع/ذَاباً أَلSيماً

وبالنسبة للمنافقني هو احلكم ( اإلمامةيستأثر مبقام  أنيريد  بأنه واملنافقون اÀموا رسول اهللا 
يف جمالسهم ويتهمونه  خذوا يشنعون على رسول اهللا أبيته ولذا  ألهل) الدنيوي فحسب
خيص  نهإ أو ٬،يف حقهم اآلياتبيته ويتقول على اهللا هذه  أهلهو الذي يريد  بأنهصلوات اهللا عليه 

إِنَّم/ا ي6رِيد6 اللsه6 لSي6ذْهSب/ ﴿ :كقوله تعاىل ٬،وأبناءهم املعصومني من عنده  عليهموفاطمة  اًا علي
متوقع من املنافقني عندما يرون  أمروهو  ٬،)٤(﴾ع/نEكُم6 الرِّجEس/ أَهEلَ الْب/يEتS و/ي6طَهِّر/كُمE ت/طْهِرياً

وعندما  اآلية٬،ويقرأ هذه ) ليهما السالمع(يقف كل يوم عند باب علي وفاطمة  رسول اهللا 
   ).مين كهارون من موسى اًعلي إن( :يقول يسمعون رسول اهللا 

                                                            
  .٢٤: الشورى -١
  .٢٤ – ٢٣: الشورى -٢
  .٣٧: الفرقان -٣
  .٣٣: حزاباأل -٤
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هذه  ٬،على حركة املنافقني وتقوالÀم اًفكانت هذه الكلمات املقدسة يف القرآن الكرمي رد
بيته  أهلمبودة  ومودة الرسول الرسول وشكر الرسول وحب  إرضاءاليت حصرت  اآليات
  .﴾قُلْ ال أَسEأَلُكُمE ع/لَيEهS أَجEراً إِلsا الْم/و/دَّةَ فSي الْقُرEب/ى﴿٬، 

من اهللا سبحانه فكيف يدعون  رسول اًحممد بأنä أصالًيؤمنون  ال وأ±من حال املنافقني مث بيَّ
 بل هم يظنون ٬،يرضاه مث يتهمونه بالتقول على اهللا سبحانه وتعاىل مبا ال مبحمد  باإلميان ظاهراً
äويتهمونه سبحانه وتعاىل العليم بذات  ٬،احلق وحمق الباطل إثباتعن  عاجزاهللا سبحانه وتعاىل  أن

هS كَذSباً أَمE ي/قُولُونَ افْت/ر/ى ع/لَى اللs﴿ إليهم٬، أرسلهحبال من ) كبرياً تعاىل اهللا علواً(الصدور باجلهل 
ذَاتS فَإِنْ ي/ش/أS اللsه6 ي/خEتSمE ع/لَى قَلْبِك/ و/ي/مEح6 اللsه6 الْب/اطSلَ و/ي6حSقُّ الْح/قَّ بِكَلSم/اتSهS إِنَّه6 ع/لSيم� بِ

  .﴾الصُّد6ورِ

نوع مبنعه عن االستقبال  ٬،نانوعاخلتم على القلب : ﴾إِنْ ي/ش/أS اللsه6 ي/خEتSمE ع/لَى قَلْبِك/﴿
خ/ت/م/ اللsه6 ع/لَى قُلُوبِهِمE و/ع/لَى س/مEعSهِمE و/ع/لَى أَبEص/ارِهSمE غSش/او/ةٌ و/لَه6مE ع/ذَاب� ﴿ :كقوله تعاىل

  .)١(﴾ع/ظSيم�

فَإِنْ ي/ش/أS اللsه6 ي/خEتSمE ﴿ :كقوله تعاىل ٬،لكل اجلهات أوجلهة معينة  اإلصدارونوع مبنعه عن 
وجلهة معينة هم أولئك الذين واجهوه ومن تابعهم  اإلصدار٬، فهنا املراد منعه عن ﴾قَلْبِك/ع/لَى 

وقد حتقق هذا بانتقاله  ٬،ورفض مقامهم ومنصبهم الذي نصبهم اهللا فيه بيته  أهلعلى رفض 
  .روحي فداه األعلىاملأل  إىل 

اهللا  ووهم كلمات اهللا ميح وبآل حممد : ﴾بِكَلSم/اتSهSو/ي/مEح6 اللsه6 الْب/اطSلَ و/ي6حSقُّ الْح/قَّ ﴿
من  يا أبيتم أم٬، شئتم اإلهليالباطل وحيق احلق رغم مكركم وختطيطكم وطعنكم بتنصيبهم 

) كلمات اهللا( ل حممد آاهللا الباطل وحيق احلق ب وسيمح ٬،تعترضون على تنصيب اهللا
ر/س6ولٌ قَدE خ/لَتE مSنE قَبEلSهS الرُّس6لُ أَفَإِنْ م/ات/ أَوE قُتSلَ و/م/ا م6ح/مَّد� إِلsا ﴿ :قال تعاىل٬، وبقائمهم

انEقَلَبEت6مE ع/لَى أَعEقَابِكُمE و/م/نE ي/نEقَلSبE ع/لَى ع/قSب/يEهS فَلَنE ي/ض6رَّ اللsه/ ش/يEئاً و/س/ي/جEزِي اللsه6 
ن اهللا أل ؛﴾نE ي/ض6رَّ اللsه/ ش/يEئاًلَ﴿ ٬،فارتدادهم وحماولتهم حمق احلق واثبات الباطل ٬،)٢(﴾الشَّاكSرِين/

                                                            
  .٧: البقرة -١
  .١٤٤: ل عمرانآ -٢
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و/ي/مEح6 اللsه6 ﴿ بعد حممد  ل حممد آالباطل وحيق احلق ب ونه ميحأسبحانه وتعاىل كتب 
SهSم/اتSقُّ الْح/قَّ بِكَلSلَ و/ي6حSثر لعمل املنافقني على النتيجة اليت يريدها اهللا سبحانه وتعاىل أفال  ٬،﴾الْب/اط

و/قَدE م/كَر6وا م/كْر/ه6مE و/عSنEد/ اللsهS ﴿ ٬،مهما كان مكرهم عظيماً) احلق يف النهاية إحقاقوهي (
  .)١(﴾م/كْر6ه6مE و/إِنْ كَانَ م/كْر6ه6مE لSت/ز6ولَ مSنEه6 الْجِب/الُ

إِنْ كانَ م/كْر6ه6مE لSت/ز6ولَ مSنEه6 ﴿: (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا  :قال ٬،عن مجيل بن دراج
  .)٢( )وإن كان مكر بين العباس بالقائم لتزول منه قلوب الرجال ٬،﴾الْجِبالُ

 إنن احلجة عليكم تامة وبالغة والتفتوا لعلكم تذكرون٬، ولتك: ﴾إِنَّه6 ع/لSيم� بِذَاتS الصُّد6ورِ﴿
 أنواعلموا  ٬،بذات الصدور وهو اهللا سبحانه وتعاىل ال الناس اًيكون عليم أنالذي ي�نصِّب� البد 

   .)٣(﴾إِنْ ه6و/ إِلsا و/حEي� ي6وح/ى﴿يتكلم م�ن� نفسه وليس هو م�ن� ي�نصِّب�  ال  اًحممد

  أمحد احلسن                                                                        

* * *  

  ٬،)٤(﴾مُّبِني� ر/س6ولٌ ج/اءه6مE و/قَدE الذOكْر/ى لَه6م6 أَنَّى﴿ :سوره الدخان يف وردL٣٠٧Wאא
محد احلسن هو الرسول أو :يقول ٢٢ص ٢ج األعدادبيان احلق والسداد من  يف Xوالسيد 
 .ةمرة واحد إالن آالقر يفومل ترد هذه  ٬،املبني

ب/لْ م/تَّعEت6 ه/ؤ6الِء و/آب/اَءه6مE ح/تَّى ج/اَءه6م6 ﴿٬، ٢٩سورة الزخرف  يف ةموجود اآليةهذه  إن
  .﴾الْح/قُّ و/ر/س6ولٌ م6بِني�

ورسول كرمي فقالوا  مثالً الزخرف مما وقع فيها التحريف يف اليت اآليةهل هذه  :السؤال
  ؟ آخريل أوهلا ت ٬، أم Xالنقل عن السيد يف اخطؤوا اإلخوة ٬، أمورسول مبني

   .واحلمد هللا رب العاملني

                                                            
  .٤٦: براهيمإ -١
  .٢٣٥ص ٢ج: تفسير العياشي -٢
  .٤: النجم -٣
  .١٣: الدخان -٤
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

  ... وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

   .)١(﴾ج/اَءه6مE ر/س6ولٌ م6بِني� ...........﴿

   .)٢(﴾ج/اَءه6م6 الْح/قُّ و/ر/س6ولٌ م6بِني� ................﴿

   .)٣( )وكلمة رسول مبني مل تأيت يف القرآن إال مرة واحدة هي يف سورة الدخان(

يف سورة الدخان عن ما جاء يف سورة الزخرف  اآليةهذه  أميز أنذه الكلمة  أردت
حيسب عدد من  األعدادففيها مل يرد فقط رسول مبني بل احلق ورسول مبني٬، ومن جهة  ٬،بالذات

يف سورة الزخرف فالذي  أما ٬،)ر�س�ولٌ م�بِنيç(جاءهم٬، ويف سورة الدخان فقط الذي جاءهم 
نه لو كان الكالم يف موضع آخر غري احلساب أ؟ مع  فأين التكرار )و�ر�س�ولٌ م�بِنيçالْح�قُّ (جاءهم 

 أننه حيصل وهم مع معرفة القارئ أ أظنوالكالم يف احلساب فال  أما ٬،رمبا حيصل وهم ملن يقرأ
لتغيري  فحرف الواو الذي حلق بكلمة رسول مبني كاف� ٬،احلرف الواحد يغري احلساب متاماً

يف  األقلعلى  )و�ر�س�ولٌ م�بِنيç(عن  ختتلف متاماً )ر�س�ولٌ م�بِنيç(جلعل  احلساب وبالتايل فهو كاف�
 أعماه إن إالاللهم  ٬،تكررت إ±ايقول  أن ألحد إذنفكيف ميكن  ٬،  موضوع الكالم  احلساب 

     .العناد

نه ألى سؤاله فاملفروض واملخاطب بالكالم يعد نفسه ممن اختص باحلساب والكالم جواب ع
  .يفهم

فالرسول املبني يف سورة الزخرف ليس هو ٬، قبلها وبعدها وما اآليتنيولزيادة الفائدة تدبر 
على متييز الرسول املبني يف سورة الدخان٬، الحظ  أكدتوهلذا  ٬،الرسول املبني يف سورة الدخان

ب/لْ ﴿ :الرسول املبني مع احلق الذي جاءواجهوا به  وإنكارنه يف سورة الزخرف يوجد كفر أ

                                                            
  .١٣: الدخان -١
  .٢٩: الزخرف -٢
  .٢ج: الحق والسداد -٣
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و/لَمَّا ج/اَءه6م6 الْح/قُّ قَالُوا ه/ذَا سSحEر�   #م/تَّعEت6 ه/ؤ6الِء و/آب/اَءه6مE ح/تَّى ج/اَءه6م6 الْح/قُّ و/ر/س6ولٌ م6بِني�
أَنَّى ﴿ :الرسول املبنيواجهوا به  التواء وتويل٬، بينما يف سورة الدخان هناك )١(﴾و/إِنَّا بِهS كَافSر6ونَ

  .)٢(﴾ثُمَّ ت/و/لsوEا ع/نEه6 و/قَالُوا م6ع/لsم� م/جEن6ونٌ #لَه6م6 الذOكْر/ى و/قَدE ج/اَءه6مE ر/س6ولٌ م6بِني� 

فمن فعل ذلك فهو من أهل  يلتوي عليه٬،وال حيل ملسلم أن … ( :Xوعن اإلمام الباقر 
 .)٣() وإىل طريق مستقيم ألنه يدعو إىل احلق ؛النار

الرسول املبني يف سورة  ٬، أمااملبني يف سورة الزخرف جاء معه احلق وكفروا باحلقفالرسول 
  .الدخان فهو يدعو للحق الذي جاء وكفروا به

  أمحد احلسن                                                                              

* * *  

L٣٠٨Wאא
 ؟محد أ إالال اله  أوعلي٬،  إالال اله  أوحممد٬،  إالال اله : هو قولك سيدي يف قول ما :١س

 إالال معصوم  أو٬، محدأ إالعلي ال مهدي  إال ال فىت: هو قولك سيدي يف قول ما :٢س
محد هو االله وال اله أ٬، له إالوال سجود  ٬،محدأ إال إمامال  أو٬، املتشاات إالال كتاب  ٬،محدأ
محد أ اال ألمحد٬، ني٬، ال فتح مبنيمحد صاحب الفتح املبأمحد٬، أال إن ال اله أشهد أو أه٬، ريغ

ـ هويه يلإمحد أو أ ٬،محد هو املعبودأو أ ٬،املرفوع و ال قرآن اال أ ٬،)محد هوأ(ي أ ٬،شار ب
  ؟ محدأوال حجة اال  ٬،املتشاات

  شيخ جهاد األسدي: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًاحلمد هللا٬، 

                                                            
  .٣٠ – ٢٩: الزخرف -١
  .١٤ – ١٣: الدخان -٢
  .٢٦٤ص: محمد بن إبراهيم النعماني –الغيبة  -٣
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اهللا  إالاله  ال أنشهد أ ٬،له سبحانه وتعاىل أبقيتمفماذا  إليه٬، وأتوباستغفر اهللا ريب  /٢و١
املطلقة وله  اإللوهيةله  ٬،مل يتخذ صاحبة وال ولداً صمداً حد فرداًأ واحداً إهلاًشريك له  وحده ال

    .به سبحانه إالقوة  حول هلم وال ة وكل من سواه خلقه الالربوبية املطلق

  أمحد احلسن                                                                              

* * *  

  :الفاضل اإلمام أيهاL٣٠٩Wאא

  ؟الصحابة ماذا تقول عن  :١س

عن احلساب يوم  )كذا( وان علي مسؤال هل جيوز التربك بالقبور واملشي على اجلمر٬، :٢س
   ؟القيامة 

 أيهامنهم٬، واهللا  أنت نيذال الشيعةستاين وبعض علماء يكالس الشيعةملاذا يقاتلونك  :٣س
ال تظهر بعض  اإلمام أيهاوملاذا  ٬،احلق إىلبك لكن ملاذا ال تظهر وتدعو الناس  أؤمن أنا اإلمام

 الصحابةيلعنون ويسبون  الشيعةبعض  اإلمام أيها املصدقني بك لكن أولواهللا  وأنااملعجزات 
 اإلمام أيها أنتفهل  أمجعني٬،له وصحبه آالرسول صلى اهللا عليه وعلى  زوجة املؤمنني أم وعائشة
 لكن باألسئلةعليك  أثقلتكنت  إذا آسف أناالفاضل  اإلمام أيها الصحابة ؟وتسب  ممن تلعن
  .ممكن بأسرع ئليتأسجتاوبين على  أن أرجوك

  السعودية   عبد اهللا : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ونصروه ونصروا دين  شاء اهللا سؤالك تقصد به من آمنوا بالرسول حممد  إن :١ج س
اهللا بكل ما خوهلم رم حىت ختم هلم خبري وماتوا على والية ويل اهللا وحجة اهللا وخليفة اهللا يف 

كنت تقصد كل من آمن بالرسول حممد  إن أما ٬،زما±م أهلخرية  أ±موهؤالء ال شك  ٬،زما±م
يف حياته ومنهم من  من ارتدوا من الذين آمنوا بالرسول حممد  أنعلم افترة من الزمن ف 
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ويف القرآن بيان حلال  إميانه٬،ضمر عدم أظهر ارتداده ومنهم من أارتد بعد وفاته ومنهم من 
  .املنافقني ويف كتب السري عند السنة والشيعة ذكر للمرتدين

 ٬،ما عمل به إالوالعلم كله حجة  ٬،مواطن العلم إالالدنيا كلها جهل  أنعلم وفقك اهللا او
  .على خطر عظيم حىت ينظر املرء ما خيتم له واإلخالص ٬،ما كان خملصاً إالوالعمل كله رياء 

الذي  األولمنذ اليوم  أسسهتلتزم بقانون اهللا الذي  أنكنت تريد معرفة احلق  إنفعليك 
فSي اَألرEضِ  و/إِذْ قَالَ ر/بُّك/ لSلْم/الَئSكَةS إِنِّي ج/اعSلٌ﴿ :أرضهوهو خالفة اهللا يف  Xخلق فيه آدم 

 اًمكلفسواهم من الناس فلست  أما ٬،فتؤمن خبلفاء اهللا وتنصرهم بكل ما خولك ربك ٬،)١(﴾خ/لSيفَةً
 اإلميانعن  إالغريهم فلن يسألك اهللا  أم م سواء كانوا صحابة رسول اهللا حممد  اإلميانب

يف زمانك فقد  آخرهمحىت  أرضهفإن ختم لك خبري وآمنت خبلفاء اهللا يف  أرضه٬،خبلفائه يف 
 اإلمياننزله تعاىل فهل جتد فيه أكما  اإلميانوهذا قانون  ٬،اهللا منها أعاذكفالنار  وإالجنوت 

آم/ن/ الرَّس6ولُ بِم/ا أُنزِلَ إِلَيEهS مSن رَّبِّهS ﴿ :قال تعاىل    أرضهخلفاء اهللا يف    الرسل  بأصحاب
 Sن6ونَ كُل آم/ن/ بِاللّهSمEن/ا و/الْم6ؤEعSو/قَالُواْ س/م SهSمِّن رُّس6ل Nن/ أَح/دEالَ ن6فَرِّق6 ب/ي SهSو/ر6س6ل Sو/كُت6بِه SهSكَتSو/م/آلئ

 واألئمة خبامت الرسل من اهللا حممد  اإلميانفعليك  ٬،)٢(﴾و/أَطَعEن/ا غُفْر/ان/ك/ ر/بَّن/ا و/إِلَيEك/ الْم/صSري6
كما يف  مهدياً )١٢(و إماماً )١٢(وهم  ٬،للناس الذين هم رسل حممد  أرضه يف خلفاء اهللا

حد غريه وصية لرسول أومل ينقل  )رمحه اهللا(اليت نقلها الشيخ الطوسي  وصية نبيكم حممد 
كُتSب/ ﴿ :وجب الوصية عند حضور املوت يف قوله تعاىلأوالقرآن  ٬،ليلة وفاة غريها اهللا 

ت/ر/ك/ خ/يEراً الْو/صSيَّةُ لSلْو/الSد/يEنِ و/األقْر/بِني/ بِالْم/عEر6وفS ح/قّاً ع/لَيEكُمE إِذَا ح/ض/ر/ أَح/د/كُم6 الْم/وEت6 إِن 
الشيعة  أمفال مناص من قبول هذه الوصية اليتيمة ومن يردها سواء من السنة  ٬،)٣(﴾ع/لَى الْم6تَّقSني/

  .خيالف قول اهللا سبحانه أنمن  مبخالفة القرآن وحاشاه   اًيتهم رسول اهللا حممد

والكالم يف الوصية طويل ولكن فقط اسأل نفسك وليسأل كل منصف نفسه السؤال 
عندما مرض مبرض املوت   اًرسول اهللا حممد أناحلتمي بعد معرفة ما روي يف كتب املسلمني 

بأنه كتاب يعصم األمة اليت تتمسك  وصفه رسول اهللا حممد  طلب ورقة وقلم ليكتب كتاباً

                                                            
  .٣٠: البقرة -١
  .٢٨٥: البقرة -٢
  .١٨٠: البقرة -٣
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فمنعه عمر ومجاعة معه من كتابة هذا الكتاب يف حادثة رزية  ٬،قيامةيوم ال إىلبه من الضالل 
يتهم  أنحد أهل يقبل : فالسؤال هو ٬،)راجع رزية اخلميس يف البخاري مثالً(اخلميس املعروفة 
 أنمن الضالل بعد  األمةر يف كتابة هذا الكتاب املهم والذي يعصم نه قصَّأ  اًرسول اهللا حممد

  ؟ قبل وفاته يوم االثنني ليكتبه أليامكانت عنده فرصة 

اهللا رسوله  أمرالوصية اليت  ألنه ؛غري جائز وإمهالههذا الكتاب جيب كتابته  أنعلمنا  إذامث 
فهل  ﴾كُتSب/ ع/لَيEكُمE إِذَا ح/ض/ر/ أَح/د/كُم6 الْم/وEت6 إِن ت/ر/ك/ خ/يEراً الْو/صSيَّةُ﴿ :بقوله تعاىل ٬،بكتاا
اهللا بكتابتها العتراض عمر  أمرهرك كتابة هذا الكتاب أو الوصية اليت الرسول ت إننقول  أنميكن 

الرسول تأمل العتراضهم وطردهم من ا£لس كما هو مذكور يف حادثة  أنومجاعة معه ؟ مع 
هذا السؤال لتنجوا على وترمحوها وجتيبوا  أنفسكمتنصفوا  أن أرجو ٬،)رزية اخلميس(الرزية 
  .حممد  بقبول وصية رسول اهللا مجيعاً

اهللا وبالتايل فهي  أولياء أجسادضمت  أماكنقضية التربك بالقبور باعتبارها  أما :٢ج س
و/كَذَلSك/ ﴿ :قال تعاىل ٬،قرها القرآن وحث عليهاأهذا العامل فقد  إىلاملقدسة  ألرواحهمنافذة 

 sح/قٌّ و/أَن Sهsد/ اللEو/ع sلَم6وا أَنEي/عSل EهِمEن/ا ع/لَيEثَرEأَع Eر/ه6مEأَم Eن/ه6مEيه/ا إِذْ ي/ت/ن/از/ع6ونَ ب/يSب/ فEالسَّاع/ةَ لَا ر/ي
لَيEهِم فَقَالُوا ابEن6وا ع/لَيEهِم ب6نEي/اناً رَّبُّه6مE أَعEلَم6 بِهِمE قَالَ الsذSين/ غَلَب6وا ع/لَى أَمEرِهSمE لَن/تَّخSذَنs ع/

 ألنكرهالكهف  أصحابعلى قبور  وبنوا مسجداً أرادواقول من  فلو كان باطالً ٬،)١(﴾مَّسEجِداً
يغري وخيدع عباده  أنبالباطل وحاشاه سبحانه  إغراءفإمهاله واحلال هذا يكون  ٬،اهللا وبني بطالنه

 ٬،هو احلق من اهللا ﴾الsذSين/ غَلَب6وا ع/لَى أَمEرِهSمE  لَن/تَّخSذَنs ع/لَيEهِم مَّسEجِداً﴿ :قول أنفتبني  ٬،بالباطل
 قرآنياً خالفت نصاً إنرواية  أوحديث  أليك بالقبور من دين اهللا وال قيمة وال اعتبار ن التربإو

   .لكل ذي لب سليم وفهم مستقيم بيناً حمكماً

وجيعلين ممن  مين عل̈ي أنوأسأل اهللا  أخالقنابالنسبة للسب والشتم فليست من  أما :٣ج س
وقد ±يت املؤمنني واملؤمنات عن اخللق  ٬،شقياً جيعلين جباراً أنباهللا  وأعوذ ٬،يغفرون ملن يسيء هلم

 ٬،باعتبارهم حمسوبني عليه  ثانياً الذي جاء به حممد  ولإلسالم أوالًالذي يسيء هلم  السيئ
القرآن٬، ويعلم كثري منهم كم مرة طلبت منهم قراءة بعض  بأخالقيتحلوا  أنوطلبت منهم 

                                                            
  .٢١: الكهف -١
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 باأللقابوالعمل ا٬، فاالستهزاء والسب والشتم والتنابز  اإلهلية األخالقالسور اليت تبني 
عندنا ال نقبله  قاطعاً الناس وكل خلق ال يرضاه اهللا فهو منبوذ مرفوض رفضاً ألعراضوالتعرض 
   .حد من املؤمنني واملؤمناتأيتخلق به  أنوال نقبل 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                         
ـ ق ١٤٣٠ /ذو القعدة   ه

* * * 

  .السالم عليكم سيدنا اجلليلL٣١٠Wאא

حصل أمل  كان لدي سؤال حول القرآن وأناعلم من املرجعية بالقرآن أنك أمسعت منك  أنا
  .منهم بالقرآن علمأ ألنك ؛خذ اجلواب منكآ وأمتىن املرجعيةعلى جواب له من قبل 

 ٬،)١(﴾ش/يEٍء لOكُلO تSبEي/اناً الْكSت/اب/ ع/لَيEك/ و/ن/زَّلْن/ا﴿ :اهللا تعاىل يقول عن القرآن أن :السؤال هو
القرآن  فإذاكل شيء يف القرآن٬،  أجدال  وأنا ٬،اهللا نزل القرآن لتوضيح كل شيء إنواآلية تقول 
من  أجدأين  أو ٬،القطار من القرآن أين أو ٬،البكترييا من القرآن فأينلكل شيء  كان موضحاً

  ؟ اخلشب وهو شيء والقرآن بني كل شيء القرآن مكونات

 ٬،والدنيا الدين أمورمن  ءيبني يل كل شي أنتبينوا يل كيف للقرآن  أنرجو منكم سيدنا أ
 ٬،واملعامالت األحكاملكل  تدل على مشولية القرآن الكرمي ذكرهاأمل  كثرية أحاديثعفوا هنالك (

  ).السريع ال جندها يف القرآن فارجوا التوضيح وحنن طبعاً

  .لك وجعلنا اهللا من املتبعني لك وشكراً

  الكويت  هاشم العلوي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واملهديني وسلم تسليماًَ األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني
                                                            

  .٨٩: النحل -١
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و/ي/وEم/ ن/بEع/ثُ فSي كُلO أُمَّةN ش/هِيداً ع/لَيEهِم مِّنE أَنفُِسهِمE و/جِئْن/ا بِك/ ش/هِيداً ع/لَى ﴿ :قال تعاىل
  .)١(﴾سEلSمSني/ه/ؤ6الء و/ن/زَّلْن/ا ع/لَيEك/ الْكSت/اب/ تSبEي/اناً لOكُلO ش/يEٍء و/ه6̀دى و/ر/حEم/ةً و/ب6شEر/ى لSلْم6

و/لَوE أَنs قُرEآناً س6يِّر/تE بِهS الْجِب/الُ أَوE قُطOع/تE بِهS اَألرEض6 أَوE كُلOم/ بِهS الْم/وEت/ى ب/ل ﴿ :وقال تعاىل
و/الَ ي/ز/الُ الsذSين/ لOلّهS اَألمEر6 ج/مSيعاً أَفَلَمE ي/يEأَسِ الsذSين/ آم/ن6واْ أَن لsوE ي/ش/اُء اللّه6 لَه/د/ى النَّاس/ ج/مSيعاً 

 الَ كَفَر6واْ ت6صSيب6ه6م بِم/ا ص/ن/ع6واْ قَارِع/ةٌ أَوE ت/ح6ل| قَرِيباً مِّن د/ارِهSمE ح/تَّى ي/أْتSي/ و/عEد6 اللّهS إِنs اللّه/
   .)٢(﴾ي6خEلSف6 الْمSيع/اد/

 أن إىلتلتفت  أنلكل شيء دنيوي وديين البد  نبحث يف القرآن وكيف يكون تبياناً أنقبل 
حىت قوانني جزئية هو مبثابة بيان لتلك  أوبيان القانون الكلي الذي تندرج حتته جزئيات كثرية 

  :أقول األمروكمثال على هذا  ٬،القوانني اجلزئية أواجلزئيات 

فهذا قانون شرعي عام تنطوي ) نه جنس بعينهأكل شيء لك طاهر حىت يتبني لك (لو قلت 
ا£هول احلال وامللقى  اإلناءن إو ٬،املاء ا£هول احلال يف الطريق طاهر أنمنها  ٬،حتته قوانني كثرية

 ٬،يف فناء الدار طاهر أون احلصري ا£هول احلال املوضوع يف قارعة الطريق إو ٬،طاهر األرضعلى 
  .وهكذا ميكنك تفريع قوانني كثرية عن هذا القانون الكلي

فهذا قانون فيزيائي عام ) لكل فعل ردة فعل( :يف جمال العلم اجلسماين املعروف لو قلت أيضاً
 ٬،قوانني االحتكاك إىل وأجزاءهافمن رد الفعل من تصادم الذرات  ٬،تتفرع عنه قوانني كثرية جداً

لكل فعل ردة (كلها تقع ضمن هذا القانون العام وهو  قوانني كثرية جداً إىل ٬،قوانني الطريان إىل
   .)فعل

  ن القرآن كل شيء ؟ب̈ي وأينن القرآن كل شيء ؟ نعود للقرآن ونقول كيف ب̈ي اآلن

 أعطىجهة الدين فقد  أما ٬،مها جهة الدين وجهة الدنيا األقلويكون حبثنا يف جهتني على 
القرآن العقيدة اليت ا النجاة وهي حاكمية اهللا ووجود خليفته سبحانه الذي ميتحن به خلقه على 

 إتباعهفالنجاة يف  ٬،حتت جناح خليفة اهللا يف كل زمان والدين منطوٍ ٬،يف كل زمان األرضهذه 

                                                            
  .٨٩: النحل -١
  .٣١: الرعد -٢
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ن القرآن ٬، كما ب̈ي)١(﴾و/إِذْ قَالَ ر/بُّك/ لSلْم/الَئSكَةS إِنِّي ج/اعSلٌ فSي اَألرEضِ خ/لSيفَةً﴿والعمل مبا يأمر به 
نه ترك أن والصيام ب̈ي ٬،قراءة قرآن وركوع وسجود أ±ان فالصالة ب̈ي ٬،قوانني العبادة الكلية

ن القرآن قوانني كلية والباقي فيما خيص العبادات املذكورة وهكذا ب̈ي ٬،هوات يف شهر رمضانللش
   .أرضهيأخذ مما يسنه خليفة اهللا يف 

القوة  إىلكله يعود  األجسامعامل  أنوهو  عاماً قانوناً ن مثالًفيما خيص الدنيا فالقرآن ب̈ي أما
و/ه6و/ الsذSي خ/لَق/ السَّم/او/اتS و/اَألرEض/ بِالْح/قِّ ﴿ ٬،ا اًومتقوم اًاليت خلق منها وال يزال دائم األوىل

ةS و/ه6و/ و/ي/وEم/ ي/قُولُ كُن فَي/كُونُ قَوEلُه6 الْح/قُّ و/لَه6 الْم6لْك6 ي/وEم/ ي6نفَخ6 فSي الصُّو/رِ ع/الSم6 الْغ/يEبِ و/الشَّه/اد/
الطاقة كما  أوالقوة  إىلاملادة اجلسمانية تعود  أنن وبالتايل فالقرآن ب̈ي ٬،)٢(﴾الْح/كSيم6 الْخ/بِري6

عام من خالل  ألفمن  أكثربعد  اآلنتبني  األمروهذا  ٬،تكثف طاقة إاليسمو±ا فاملادة ما هي 
طاقة وكذا  إىلالنسبية اخلاصة ومن خالل التجارب املختربية وحتويل املادة  ناينشتايتطبيق نظرية 

  .العكس

  .لعامل اجلسماين وتندرج حتته قواننيفهذا قانون عام حيكم هذا ا

تبيان  أمفتبيان كل شيء موجود يف القرآن سواء كان تبيان هذا العامل اجلسماين وما فيه  إذن
اجلسمانية فهي تندرج كجزئيات ضمن البيان الكلي  األمثلةما ضمنته سؤالك من  أما ٬،الدين

 وتركيباً وبقاًء فبيان القانون الكلي الذي حيكمها وجوداً ٬،والعام يف القرآن هلذا العامل اجلسماين
فذكر  ٬،بني الذكر التفصيلي والبيان الذي حنن بصدده خلطال يكون هناك  أن وأرجو ٬،هلا بياناً

ن القرآن ليس كتاب أل ؛بالتحديد غري موجود يف القرآن أنتاجلسمانية اليت ذكرÀا  األمورهذه 
قال  ٬،هو غري القرآن إحصاءوهناك كتاب  ٬،مل امللك وامللكوتللموجودات يف عوا وإحصاءذكر 
إِنَّا ن/حEن6 ن6حEيِي الْم/وEت/ى و/ن/كْت6ب6 م/ا قَدَّم6وا و/آثَار/ه6مE و/كُلs ش/يEٍء أحEص/يEن/اه6 فSي إِم/امٍ ﴿ :تعاىل
ع/لَيEك/ الْكSت/اب/ تSبEي/اناً و/ن/زَّلْن/ا ﴿اليت حنن بصددها  اآليةعن  اآليةاختالف هذه  إىلالتفت  ٬،)٣(﴾م6بِنيٍ

فتبيان املوجودات يف  ٬،كل شيء وبني تبيان كل شيء إحصاءفهناك فرق كبري بني  ﴾لOكُلO ش/يEٍء
الناس هلذا البيان الكلي  إدراكعدم  أما ٬،القرآن موجود ضمن البيان العام لعوامل اخللق وحقيقتها

                                                            
  .٣٠: البقرة -١
  .٧٣: نعاماأل -٢
  .١٢: يس -٣
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فهم ميتلكون يف  وإالهم سببه  أيضاًور وهذا القص اإلدراك٬،فهو ليس لعدمه بل لقصورهم عن 
  .هذا البيان إدراكفطرÀم القدرة على 

قل تقدير يبتعدون عن أمشوب بالشك والريب الذي جيعلهم على  إميا±مفهم يف احلقيقة 
عام  ألفمن  أكثرعندما يصرخ م القرآن منذ  فمثالً ٬،باملصدر اإلميانن ادعوا إتدبر الصادر و

و/م/ا ه/ذSهS الْح/ي/اةُ الدُّنEي/ا إِلsا لَهEو� و/لَعSب� و/إِنs الدَّار/ الْآخSر/ةَ لَهِي/ الْح/ي/و/انُ لَوE كَان6وا ﴿ :بقوله تعاىل
يف هذه الدنيا تعيشون يف الوهم واحلقيقة  إنكم واألوصياء األنبياءوعندما يقول هلم  ٬،)١(﴾ي/عEلَم6ونَ

  .يضحكون منهم األخرىهي احلياة 

والذين يأتون  أصال٬ً،يكذبو±م  أل±م ؛فالذين يف زما±م يضحكون منهم وبصالفة ٬،نعم
 ؛فالناس ال يقبلون من الغيب إذن ٬،غري معقولة وال يقبلها العقل أ±ابعدهم يكذبون رواياÀم حبجة 

ولذا جتدهم ال يصدقون ما ورد وما يرد  ٬،فقط األجسامال يؤمنون بالغيب بل يؤمنون ذه  أل±م
 اآلخرةن أو ٬،ن املادة اجلسمانية جمرد وهمأو ٬،الدنيا دار ممر أنوالقرآن من  واألوصياء األنبياءعن 

بأن املادة وهم وال  األوريباملخترب  يف حني عندما خيربهم خمترب جترييب مثالً ٬،هي احلقيقة الثابتة
لقوة واحدة فهم  األصلن املوجود هو فقط قوة واحدة واملادة تكثف قوى تعود يف أوجود هلا و

فهم  إدراكها٬، أون مل ميكنهم تعقلها إحىت و ٬،برحابة صدر ويصدقو±ا اإلخباريستقبلون هذا 
يف هذا العامل اجلسماين لكالمهم يف  ملسوا تطبيقاً أل±م يثقون بعلماء الفيزياء وبأقواهلم مثالً

عن هذا العامل  األحيان أكثرهو غييب وبعيد يف  واألوصياء األنبياءكالم  أنيف حني  ٬،السابق
الثقة هنا  إن أي آثاره٬،يثق الناس بالغيب والقوة الغيبية احلقيقية ليلمسوا  أنوحيتاج  ٬،اجلسماين

الناس كل  أنومبا  ٬،اجلسمانية للمادي اجلسماين مث وثقوا به اآلثارملسوا  أ±ميف حني  األثرتسبق 
يؤمنون باملادي اجلسماين  أ±مالنتيجة تركيزهم على هذا العامل وال يكادون يرون سواه فتكون 

تقويته من  أويف نفوسهم  إجيادهحياولون  مهزوزاً ضعيفاً إمياناًيؤمنون  أو ٬،وال يؤمنون بالغيب
لن  أبداًولكنه  إميانعشر  أو إميانربع  أو إمياننه نصف إ أي أيضا٬ً،خالل آثار جسمانية ملموسة 

 أواملعجزة  أواجلسماين امللموس  باألثرنه مشوب أواحلال هذه وهي  ٬،بالغيب كامالً إمياناًيكون 
   .الكرامة كما يسمو±ا

                                                            
  .٦٤: العنكبوت -١
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 ٬،الناس الذي ال يكاد يتبدل هو هذا العامل اجلسماين وما فيه أكثرن خيار إف األسفمع 
من خالل هذا العامل  اإلميانيكون هذا  أن إىلبالغيب فهم يعمدون  اإلمياناختيار  أرادوا إنوحىت 

يكون املعرف بالغيب هو حدث  أن وبإصراراجلسماين فيقعون يف تناقض كبري عندما يطلبون 
 ٬،الشك أووغري قابل للتأويل  اًيكون قاهر أن األحيانبل ويصرون يف كثري من  ٬،جسماين معجز
 إميا±مبالغيب صفر يف ساحة  اإلميانجسماين حمض فيكون  إىليتحول الغيب  أنفهم يريدون 

هل ترى كم هو يف  ٬،ليؤمنوا بالغيب اًومشروع اًومع هذا فهم يعتربون طلبهم صحيح ٬،املدعاة
 أنعرفنا  فإذا ؟ بالغيب اإلميانتناقض صارخ هذا الذي يطلبون هم مع ما يطلبه اهللا منهم وهو 
 ٬،مئة باملئة أصنامعبدة  ناهم متاماًاهللا سبحانه وتعاىل هو الغيب احلقيقي وتدبرنا حال هؤالء لوجد

   .العامل اجلسماين أو األكربهلذا الصنم  أنفسهمدوا بَّفهم قد ع�

 األفاق٬،ويف  أنفسهميف  آثارهاهناك استثناء وهم ثلة قليلة نصروا الغيب واحلقيقة فرأوا  ٬،نعم
يعترف  أناليت البد  فاحلقيقة املرة إذن ٬،)ليت قومي يعلمون يا( :يقولون مسعهم مجيعاًأ كأينحىت 
 إمياناًنه ال ميتلك أويواجه ا نفسه لكي يعرف احلقيقة هي  أوالً اإلميانالذي يدعي  اإلنسانا 
وطاملا  ٬،مشوب بالشك والريب   بالغيب  إميانكان ميتلك نسبة  إن    إميانه إنبل  ٬،خالصاً نقياً

  .هناك شك باملصدر فال ميكن االستفادة واالنتفاع من الصادر

وال  اإلميان٬،فهذه هي احلقيقة اليت انطوت عليها نفوس كثري من الناس الذين يدعون  ٬،نعم
وبوجود  ٬،فهم يؤمنون بوجود الطعام والشراب ٬،يف العلن أنكروها أماعترفوا ا  إنيهمين 
بوجود  إميا±ممرة من  ألف أكثروبوجود هذا العامل اجلسماين  ٬،وبوجود القنبلة النووية أمريكا٬،

ن مل يكتشفوه إبه و أنفسهمن مل يواجهوا إهذه هي احلقيقة وهذا هو الداء و ٬، سبحانه وتعاىلاهللا
  .أبداًبه فلن جيدوا الدواء ولن يشفوا من مرضهم العضال  أنفسهمويكاشفوا 

  أمحد احلسن                                                                        
ـ ق ١٤٣٠ /ذو القعدة   ه

* * *  

 ة٬،سبع األسبوع وأيام ة٬،ملاذا الطواف والسعي ورمي اجلمرات سبعL٣١١Wאא
نجوم لوا السبعة٬، األعضاءعلى  السجود ه٬،والطفل يعيش من سبع ٬،رضني سبعةوالسماوات واأل
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 ءخربوين عن أي شيأو.... السليمانية  السبعة والسبع املثاين والعهودة٬، على اجلدي سبع الدالة
من  أكونعليها سوف  أجبتم إذان شاء اهللا إو ٬،محد احلسن كامالًأ جياوب عليها أن وأمتىن ٬،بسبعه
  .لكم وشكراً ٬،احلسن مع الدليل القاطع محدأنصار أ

  السعودية   ذو النورين : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

فالطواف والسعي وهو لالستغفار والتوبة من  ٬،السماوات إىلفالبقية ترجع  ٬،السماوات سبعة
والغفلة عن تذكر العهد وامليثاق وهي سبعة ليقابل كل طواف مساء من السماوات  اإلنكارخطيئة 
  .السبعة

السماء اجلسمانية وله  أولعامل اجلسماين املوجود يف السماء الدنيا له جسم يف هذا ا فاإلنسان
 فاإلنسان ٬،هي اليت تدير بدنه اإلنسانوروح  األوىل٬،±اية السماء  أدىنروح وهي نفسه يف 

قال  ٬،السماء السابعة ليتم عقله ويعرف ربه إىليرتقي  أنموجود يف السماء الدنيا واملطلوب منه 
مَّ مSن نُّطْفَةN ثُمَّ مSنE ع/لَقَةN ثُمَّ ي6خEرِج6كُمE طSفْالً ثُمَّ لSت/بEلُغ6وا ه6و/ الsذSي خ/لَقَكُم مِّن ت6ر/ابٍ ثُ﴿ :تعاىل

 Eكُمsلُغ6وا أَج/الً مُّس/م±ى و/لَع/لEت/بSلُ و/لEن قَبSى مsنكُم مَّن ي6ت/و/فSت/كُون6وا ش6ي6وخاً و/مSثُمَّ ل Eأَش6دَّكُم
  .مساء العقل ؛السماء السابعة الكلية إىللعلكم ترتقون  أي )١(﴾ت/عEقSلُونَ

 اإلنسانليعرفون٬، ففطرة  أي )٢(﴾و/م/ا خ/لَقْت6 الْجِنَّ و/الْإِنس/ إِلsا لSي/عEب6د6ونS﴿ :وقال تعاىل
السماء السابعة الكلية وبالتايل فطوافه وسعيه ليعلن توبته واستغفاره واستعداده  إىلتؤهله للوصول 

... السماء السابعة الكلية مساء العقل  إىلللسعي يف سبيل اهللا وعلى صراطه املستقيم للوصول 
  .يف كتاب املتشاات أكثروميكنك قراءة تفصيل 

  أمحد احلسن                                                                         
ـ ق ١٤٣٠ /ذو القعدة   ه

                                                            
  .٦٧: غافر -١
  .٥٦: الذاريات -٢
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   .نتم خبريأكل عام و ٬،السالم عليكمL٣١٢Wאא

 ورق مايل أميكون ذهب وفضة  Xاملهدي  اإلمامالذي يكون يف دولة  هل املال
  ؟ يف الدنيا كاملوجود

  السعودية   جعفر : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

   العمل يف دولة املهدي فهي  أو اإلنتاجبالنسبة لسؤالك عن الوسيلة اليت تعرب عن قيمة 
 أنال تتوقف عند الذهب والفضة وبعض املعادن باعتبارها ذات قيمة عالية وميكن    يرمحك اهللا 

املالية والسندات احلكومية والسجالت  باألوراقيعرب عن القيمة  أنبل ميكن  ٬،تعرب عن قيمة غريها
فحىت  ٬،العمل أو اإلنتاجااللكترونية وغريها من الوسائل اليت ميكن اعتمادها للتعبري عن قيمة 

حتتاج ملا يعرب عن  اإلنتاجاستخدمت للتعبري عن قيمة  أ±اوالفضة واملعادن الثمينة لو  الذهب
ما شاء اهللا سبحانه وتعاىل  إىلوعمل٬، فدولة املهدي اليت ستمتد  إنتاج أل±ا أيضاً؛قيمتها هي 

والعمل بوسائل متعددة لن تتوقف فقط عند الذهب والفضة  اإلنتاجسيعرب فيها عن قيمة 
مرور هذه الدولة املباركة بظروف معينة يف فترات معينة قد  ٬،نعم .املالية املتعارفة اليوم واألوراق

ولكن هذا ال يعين التوقف عند تلك الوسيلة للتعبري عن قيمة  ٬،يضطرها للتعامل بوسيلة معينة
ولة املهدي هي العامة اليت ستنشر يف د اإلنسانيةالعدالة  أننعرفه  أنوما البد  والعمل٬، اإلنتاج
  .وبالتايل نفي الفقر واحلاجة املادية ٬،يف انتشار العدل والقسط األساسيالعامل 

بالعبادة والشكر  إليهولو بقدر ما مع ربه عندما يتوجه  فيكون اإلنسان يف دولة املهدي عادالً
 إن أي ٬،مع ا£تمع احمليط به عندما حيب للناس ما حيب لنفسه عادالً اإلنسان٬، ويكون وبإخالص
نفي الفقر املادي  إىلستؤدي  اإلنسايناليت سينشرها املهدي وسيتحلى ا ا£تمع  اإلهلية األخالق

 فالفرد الغين روحياً ٬،وهذا سيكون على مستوى الفرد وا£تمع ٬،يتم نفي الفقر الروحي أنبعد 
سينفي الفقر  حتماً وا£تمع الغين روحياً ٬،بالقناعة اليت هي كرت ال يفىن مادياً اًيكون غني حتماً

  .بالتكافل االجتماعي واالقتصادي أفرادهاملادي عن 
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  أمحد احلسن                                                                         
ـ ق ١٤٣٠ /ذو القعدة   ه

* * *  

  .السالم على من اتبع اهلدى وخشي الرمحن بالغيبL٣١٣Wאא

الرساالت  والذي تنص علية مجيع اإلهليهو دين اهللا  ههل ما تبشر ب :لفضيلتكم سؤايل
 أومسيحية  أوسواء يهودية  السماوية والذي هو بعيد كل البعد عن الديانات املوجودة حالياً

  ؟باألرض  والظلم املنتشرين حالياً الفساد أومسلمة من حيث العقيدة حباكمية اهللا 

  السعودية   إبراهيم : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ما موجود  أما ٬،دينهم واحد وعيسى وموسى وحممد  ٬،دين اهللا واحد نزل من عند واحد
  .احلق كله كما يريده اهللا سبحانه ألبنيعند الناس ففيه حتريف كثري وهلذا جئت  اآلن

  أمحد احلسن                                                                            
ـ ق ١٤٣٠ /ذو القعدة   ه

* * *  

 الرحيم الرمحن اهللا بسم L٣١٤Wאא

 .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد لآو حممد على صل اللهم

 رسول يابن سيدياألرض٬،  يف له اهللا مكن X املهدي اإلمام ورسول وصي الصاحل العبد
 .السؤال هذا إليكم رفعأ أن األنصار غرفة ضيوف اإلخوة حدأ كلفين ٬،  اهللا

 جسم مادة عنصر نفس وه اآلن املوجودة اإلنسان جسم مادة عنصر هل: (هو السؤال
  ).؟ ماذا أم ٬،النار أو اجلنة يدخل عندما اإلنسان
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 سألتك ما ولكين السؤال ذا أشغلكم أن األدب من ليس رمبا٬،  Xاحلسن يابن سيدي
 .بالسؤال وعدته ألين إال موالي يا

 .وبركاته اهللا ورمحة موالي يا عليكم والسالم

  استراليا   الشريفي  اهللا عبد: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ٬،خيتلف عن هذا اجلسم املادي اآلخرةيف  اإلنسانجسم 

 أمحد احلسن                                                                          
ـ ق ١٤٣٠ /القعدةذو    ه

* * *  

א ل حممد آاللهم صل على حممد و٬، بسم اهللا الرمحن بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣١٥Wא
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

 وأمتزق أملاً كم أحترق قهرا٬ً، محد احلسن سالم اهللا عليكأ سيدي يا كم حيزين بعدي عنك يا
  .فةيوأٌقبل يدك الشر يف السعودية ولست بالعراق ألشاهدك أنينعلى 

عرف أنعمة اهللا علينا ال  ٬، أنتحمتاج لدعائك إنينأرجوك أن ال تنساين يف دعائك  ٬،سيدي
تعابريي شكواي  ٬،احلروف باملعاين فما عدت أميز التعبري من الشكوى اختلطتعرب أكيف 

  .وشكواي تعابريي

 واهللا ليس لشرف ٬،سيدي يا أرجوكمن خواصك  أكون أن أريد ٬،محد احلسنأسيدي  يا
 إنينوسأقول يف النار  ٬،النار فذاك عدل اهللا أهلمن  أنان كنت إف ٬،من النار وليس خوفاً دنيا فانية
طاملا  وال يهمين املوت٬، اهللا وعدله أحب كالمها يف النهاية ٬،اهللا أحب إنيناهللا ويف اجلنة  أحب

  .موت يف سبيل اهللاسيدي فهو سيكون  سبيلك يا نهأ
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 وأمي أيبمن  أكثرسيدي  حبك ياأ٬، حممد آل قيمة بدونكم يا اتفمنذ مىت كانت حيايت ذ
تساوت األفراح مع األحزان فما  .سيدي تساوي جناح بعوضة يف عيين مل تعد الدنيا يا٬، ونفسي

هذه احلروف والدمع يف عيين  اكتب لك أنين عليم اهللا ٬،حممد آلبكم يا  إالعدت أشعر بشيء 
  .سائل

صلوات اهللا (سيدي حممد بن احلسن املهدي  وأبيك أنت دائماً ختصين بدعائك إنسيدي  يا
 ٬،بالعلن ال باخلفاء ٬،ومن املدافعني عنكم بالسيف ال بالقلم ٬،من خواصكم أكون أن أريد )عليه
سيدي لقد طالت الغيبة  غوثفمىت الفرج الغوث الغوث ال ٬،حممد آلاملوت يف سبيلكم يا  أريد

 حىت من مشاهدته يا حنرمواملهدي بيننا  بنا ٬،بعيد عنك وأناوأنين ألجترع املر كل يوم ينطوي 
صلوات ( أبيك شعر بفيضك وبفيضأشعر بك وأ أنينعزائي الوحيد ٬، مصيبة ال تتحملها قلوبنا

 أتعرف أنقبل  اإلنسانلقد دمرت املادة فيين  حانه وحده ال شريك لهبس بفضل اهللا )اهللا عليه
 ويثقل عل̈ي ويصعب عل̈ي يعز عل̈ي ٬،حممد آلحبكم يا  إاليل  فلم يتبق ٬،على دعوتك اليمانية

  .سيدي بعدي عنك يا

كأين أعرف هذه الدعوة  أنينالدعوة اليمانية مبشيئة اهللا وتدبريه شعرت  أتتينعليم اهللا عندما 
خبصوص  رسالة مسبقاً أرسلتولقد ٬، محد احلسنأ يا أنت وأعرفكبل  ٬،يف عامل الذر مسبقاً
فراعنة الطاغوت املتجسد  اعتقال يف زمن األنصارعند  ضاعتعلي الرضا ولكن الرسالة  اإلمام

اعت الرسالة بعدما توقف املوقع ضف ٬،يف احلكومة العراقية بفتوى من بلعم بن باعوراء عصرهم
  :اآليتوهي ك اعت مسبقاًضتلك الرسالة اليت مضمون  ووهذا ه فترة عن العمل

وشاهدته  وكأين جلست معه ٬،علي الرضا اإلماممنذ سنوات طويلة أشعر كأن يل موعد مع 
 ٬،والعواصف واألمطار من احلروب وهو أمسر ويرتدي البياض يف أجواء ضبابية ملئت خراباً

من هكذا  أتعجب أحياناًبل  ٬،وهذا تذكر يف عامل الذر ال أعرف تفسريه طوال تلك السنوات
يف  وأناعلي الرضا أستشهد  اإلمام إذ ٬،أوهام أ±امين  ظناً األمرخفي هذا أوكنت  ٬،تذكر يراودين

وهو يربط أحوال  األنصارحد كتب أ أتقر فعندما ؟ فكيف اللقاء ٬،املهدي اإلمامعصر غيبة 
تيقنت أنك  ٬،سيدي  زمنك ياوتشاه مع الشيعة وأحواهلم يف علي الرضا اإلمامالشيعة يف زمن 
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 علي الرضا يف التذكر لرمبا هو رمز يعين بك واإلمام األيام٬،به يف يوم من  هو الذي سألتقي أنت
  .يف عصر الرجعة اهللا العامل  سألتقي به ٬،علي الرضا اإلمام  أو أنت

يستجيب  نأسيدي و إىلتصل  أن أمتىن )صلوات اهللا عليه(محد احلسن ألسيدي  ةهذه رسال
علي  باإلمامالذر املتعلق  ن يفسر يل هذا التذكر يف عاملأو ٬،خيصين بدعائه دائماً أنيف  رجائي
لقد و ٬،حد املتصوفةأألنين مسعتها من  ؛خبصوص اسم الباطن توضيحهشكر سيدي على أو ٬،الرضا
تظهر يل  أنبعلم احلروف  أريدوكذلك ٬، Xعلم اليماين  ة بفضلبطالن كالم املتصوف  تبني يل

  :سيدي جواب هذا السؤال يا

وهل  ٬،من اهللا غضبعلى  أمعلى خري  أناعرف حايل هل أ أن ٬، أريدمن هو عزام العبيدي
فهذا حلمي وطموحي  ؟ النجباء أوبدال األ أو آالفالعشرة  أو ٣١٣ ـال األنصار سأكون من

القبول  مستوى ليس لدنيا فانية ولكن حىت أعرف ٬،كون ولو شيء يذكر يف عصر الظهورأ أن
  .سيدي كذلك يا وأنتاملهدي  واإلمامل حممد آعند ريب و

عزام  اهللا يقول له أعطين أننه شاهد أوهو  ٬،قبل سنوات فيينوكذلك والدي شاهد حلم 
 قسم باهللا هذا ماأ ٬،عزام أعطيتكمث قال له والدي خذه  األرض٬،ولك أنت نسبه يف  هأنشئ وأنا
  ؟ فما هو تفسري هذا احللم خربين به والديأ

الشارع فقمت  ن يفيتسوال األفريقيةوكذلك مره من املرات وجدت امرأتني من اجلنسية 
 أربعنييكون عندي  مثالً ٬،مث وجدت النقود ختتفي من حمفظيت بشكل غري طبيعي اتصدقت عليهم

نه سحر فكيف أبعدما تيقنت  أضع نقودي داخل املصحف أنفاضطررت  ٬،ريال أجدها عشرين
 ٬،علمأ أنتصدقت على ساحرتني دون  أينوكل ذنيب  أموال٬،خذ مين أأفك هذا السحر الذي 

 أزعجكم رسالة لسيدي اليماين حىت ال آخر هولكن هذ إزعاجكماملوقع على  إدارة يا وآسف
 فترة فهذا مامن فترة ل مع سيدي صلوات اهللا عليه بالرسائل أتواصل أنمع أنين أود  وأتعبكم٬،

   .بيين وبينه بيدي طاملا املسافات بعيدة

  السعودية –العبيدي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא
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  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد و

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أما  ٬،خبدمتكم هو وليي وهو يتوىل الصاحلني أتشرفوجعلين  ٬،بكم عل̈ي احلمد هللا الذي م̈ن
حيفظك  أنيف هذه احلياة الدنيا٬، وأسأل اهللا  شاء اهللا سيجعله ريب حقاً ما حدثك به قلبك فإن

شاء اهللا٬، إن  أنساكال  أينويسددك وجيعلك من الشهداء على خلقه٬، وال تنساين من دعائك كما 
   .يوماً أربعنيتنام وملدة  أنالكرسي سبع مرات كل ليلة قبل  يوفقك اهللا لقراءة آية أن وأرجو

  محد احلسنأ                                                                     

* * *  

ملاذا قدم  ٬،)١(﴾و/لَيEس/ الذsكَر6 كَاُألنثَى﴿: يف قوله تعاىل ٬، السالم عليكمL٣١٦Wאא
  ؟ القرآن الذكر على األنثى

إهلي ما ألذّ خواطر اإلهلام بذكرك على القلوب٬، وما أحلى ( بسم اهللا الرمحن الرحيم: ٢س
  .)املسري إليك باألوهام يف مسالك الغيوب

  ؟ أرغب يف فهم هذا املقطع من املناجاة٬، فهل تتفضلوا بشرحه٬، السالم عليكم ورمحة اهللا

  .ولكم جزيل الشكر

  .)املرأة شر كلها٬، وشر ما فيها أنه البد منها(٬، وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا  :٣س

 ±ج(كما يف  Xما مدى صحة هذا احلديث سنداً ومتنا٬ً، الوارد عن أمري املؤمنني   ١
  ؟) غرر احلكم (و  ) البالغة

   اليت قيل فيها ؟ وإذا صح احلديث٬، فما معناه وما هي الظروف التارخيية  ٢

  .لكم جزيل الشكر

  خليفة بن أمحد: املرسل

                                                            
  .٣٦: عمران آل -١



 ....٣٧ 

  .ليماً

 مرمي 
فتحقق  ٬،

س/ الذsكَر6 

 إليكسري/ 

ل املعرفة 
 إلخالص

عرفة عند 
  .ه

  د احلسن
ـ ق ١   ه

ي بعض 
ف مدعني 

اليت هي  
 ستأذنكم

.........

ني وسلم تسلي

ت مءلما جا
من مرمي 

و/ض/ع/تE و/لَيEس
﴾)١(.  

حEلَى الْم/سأَ 

ومن سبل ٬،ة
ااهللا تزايد  ىل

 من اهللا واملع
حلقيقة والكنه

محدأ         
١٤٣٠

عندي أنا: ن
حها يف غرف

الواضحة قة
ا أنمرة قبل 

.........

واملهديني ألئمة

فل Xيسى 
من Xيسى 

له6 أَعEلَم6 بِم/ا و
﴾طَانS الرَّجِيمِ

قلُوب٬ِ، و/ما

املعرفة إىلق 
إىل اإلنسانري 
له اإلهلامد 

 عن معرفة احل

             

محد احلسنأ 
طرحأ أن أود
احلقيق إىل ور
طرحتها م ين

.........

األل حممد آو

ذكر وهو عيس
وجعل اهللا عي
ت6ه/ا أُنثَى و/اللّه
Eن/ الشَّيSطيت/ه/ا م

رِك/ ع/لَى الْقُل

وبالذكر يوفق
ستمر مع سري
 ومن مث يزيد
ية هي عجزه

             

*  

   الرحيم

ي وموالي
وأ أحقيتكم

احلضوحد أ
ألينعتذر أو ؟

..........

هللا على حممد 

 موعودين بذ
و ٬،من ذريتها

بِّ إِنِّي و/ض/عEت6
ه/ا بِك/ و/ذُرِّيَّت

بِذSكْرِ اماإلهل

و ٬، احلقيقي
يس أنملفروض

ليه من اهللا
ملعرفة احلقيقي

             

* * *

م اهللا الرمحن

سيد..  اته
سيط لتوضيح

يلتفت أنى
 ذلك سيدي

........رابع 
 محن الرحيم

وصلى اهللا٬، ني

كانوا أل±م
عيسى  نأوا

تEه/ا قَالَتE ر/ب
م/ وِإِنِّي أُعSيذُ

لَذs خ/واطSر/
  .)بِ

للذكر نسان
يد املعرفة واملف
يق النازل عل

ا أن اإلنسان

  

             

بسم: لرسالة

ه اهللا وبركا
بس ها شرح

عسى آخر ت
 تسمح يل بذ

          

اجلزء الر/ ألثري
بسم اهللا الرمح

هللا رب العاملني

؛قدم الذكر 
وعلمو ٬،نثىأ 

فَلَمَّا و/ض/ع/ت﴿
 س/مَّيEت6ه/ا م/رEي/م

اSهلي ما أَلَ( 
سالSكS الْغ6ي6وب

اإلنسيوفق  ص
تتزايد اإلهلامة 
التوفي وأيضاً 

ذا حىت يعلم

.صحيح غري 

             

٣١٧Wنص ا

عليكم ورمحه
روايات ومعه

وقت إىلقت 
فهل ٬،شمس

                       
٣.  

جلواب املنري عرب األ
א Wא

واحلمد هللا

:١ج س
±األ واؤفاج
وعدهم به  ا

كَاُألنثَى و/إِنِّي

:٢ج س
يف م/س امألوه

باإلخالص
٬، ونتيجةإلهلام
اإلنسان٬،ن

وهكذ إلنسان

:٣ج س

             

Lאא
السالم ع

والر ألحاديث
تشيع من وق

من الش وضح

                       
٣٦: عمران آل -

اجل

تف
ما
كَ

با

اإل
من
اإل

األ
الت
أو

   
١-
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 عتذر منك سيدي مرةأو ٬،منك سيدي اإلذنخذ آ أنعلى ذلك يا سيدي قبل  أقدم ولن ٬،بذلك
  .وساحمنا على القصور أخرى

 .كثرياً واملهديني وسلم تسليماً األئمةحممد  آلعلى حممد و لهم صلال

به علمك  أحاطوالسر املستودع فيها بعدد ما  ٬،وبعلها وبنيها أبيها٬،و فاطمةعلى  اللهم صل
  .كتابك أحصاهو

  الكويت   أبو علي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

ن تكون أو ٬،خري جزاء احملسنني ل حممد آوفقك اهللا لكل خري وجزاك اهللا عن حممد و
 أنأسأل اهللا للمؤمنني واملؤمنات  ٬،احلق فهذا فضل عظيم من اهللا عليك إىل إنسانيف هداية  سبباً

  .يوفقوا له

  محد احلسنأ                                                                                     
ـ ق ١٤٣٠   ه

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣١٨Wאא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةحممد  آلوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني

اهللا  ةالسالم عليكم ورمح٬، املهديني أبنائهالطاهرين و آبائهاملهدي و اإلمامالسالم على 
  .وبركاته

مكن  Xحممد  آلعلى التواصل مع مياين  وجعلين قادراً احلمد والشكر هللا الذي من� عل̈ي
  :األسئلةعندي بعض  ٬،عليك محد احلسن سالم اهللاأ اإلمامسيدي وموالي ٬، األرضاهللا له يف 
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وهل العبد الصاحل الذي كان مع نيب اهللا  ٬،Xللخضر  ةما هي املواصفات اجلسماني :س
 ؟ آخرنه شخص أ أم ٬،Xهو اخلضر  Xموسى 

كان هو  إندري أ ثالث شخص ال أوباملنام منذ سنتني  رأيت األناوالعياذ باهللا من  أنا :س
 ٬،بيضألون وجهه  ٬،طويل هشعر ٬،ط الطولسمتو(ومواصفاته كانت  آخر٬،شخص  أماخلضر 

وقال يل  ٬،هو أينعرف أمل  مكان إىلمن شاطئ البحر  أخذينو) وكان شاب يف مقتبل العمر
هو سيد  املأمتيف  أوالشخص الذي يقر Xنعي للحسني  مأمتنه أت دوعندما دخلت وج ٬،ادخل

  .منكم تفسريها رجواأانتهت الرؤيا  ٬،سوداء ةمعمم بعمام

 اإلماممن بعد  األئمة عن سألتهوقد  ٬،حد املساجدأيف  إمامهو  باملأمت أاملعمم الذي كان يقر
ذهب للصالة خلفه أعلى رده هذا مل  وبناًء ٬،ومل جيبين على سؤايل وقال يل ال Àتم Xاملهدي 

  .أخرىمرة 

سلوين قبل أن : (خاطب الناس وقال هلم Xطالب  أيباملؤمنني علي بن  أمري :س
سلوين عن كنوز املعرفة  تفقدوين٬، سلوين عن طرق السماء فإين أعلم µا من طرق األرض٬،

  إليها ؟الوصول  وكيف ميكننا ٬،ما هي طرق السماء..) وينابيع العلم

 .اآلخرةالدنيا و تنصحين مبا فيه صالحي وصالح ديين يف أنوارجوا منك سيدي 

  .والسر املستودع فيها ٬،وبعلها وبنيها وأبيها٬، فاطمةعلى  اللهم صل

  أبو علي: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

والعبد الصاحل امسه  Xشاء اهللا فيه تفصيل عن رحلة موسى  إن أيامسينشر كتاب خالل 
  .لرؤياك يف قراءته وتأويالًلسؤالك  ن شاء اهللا ستجد جواباًإو ٬،)جممع البحرين إىلرحلة موسى (

  محد احلسنأ                                                                                      
ـ ق ١٤٣٠   ه
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 الصالةيهما لع ياحلسني بن عل اإلماممن نسل  إبراهيم إيهابالشريف  L٣١٩Wאא
 معي أنذكر لسيادتكم أ أن وأحب ٬،محد حسن اليماينأالرد من السيد الشريف  وأود ٬،والسالم

  .وشكراً ٬،البيت آلمن  متوارثة األعظمعن االسم  ةسن ألفخمطوطه من 

ن إو ٣١٣،٬من ضمن  إين يلوقال  ٬،املنام يف املهدي اإلمام رأيت أينذكر لكم أ أن وأحب
 الساعة ميالدية٬، ٢٠١١/ ٦/ ١١ املوافق ٬،هجريه ١٤٣٢رجب  ١٠املوافق  اجلمعةميعاده يوم 

وهو خام  العلوية الروحانيةما عرفته من  وهذا ٬،املوعود اليماين وأنت اجلمعة٬،وقت صالة  ١٢
جيمع اهللا  أنالرد عسى  أرجو املهدي اإلمامرفيق  Xمهديائيل  بسم اهللا الرمحن الرحيم السيد

  .حرفأ ةمحد ذات السبعأ األعظموبارك على االسم  اللهم صل وأخرياً ٬،مجيعاً بنا

  Ihab: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

 )لعنه اهللا( إبليسن جينبك شر أو ٬،يوفقك إىل نصرة احلق والكون معه دائماً أنأسأل اهللا 
  .واجلن اإلنسوجنده من 

  محد احلسنأ                                                                                        
ـ ق ١٤٣٠   ه

* * *  

  اهللا الرمحن الرحيم بسم L٣٢٠Wאא

   :محد احلسن شخصياًأيكون اجلواب من السيد  أن أرجو

  .)كذا(رجاءاً مع الدليل  ؟ وكيف ٬،هو لقب أم األبهل هو اسم  ٬،معىن احلسن ما

 العدةبعد متام  أيوهل الظهور كان حسب التوقيت  الغيبة٬،مث  واإلعالنالظهور  ما معىن
 ؟الغيبة من  احلكمةوما  ٬،اليت يتحقق معها النصر
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 ؟ من سؤال اآلنيف صدري  أكنهمبا   اريإخب ٬،سبيل املثال معي على ةممكن الكرامةهل  

 .وجزاك اهللا خري اجلزاء ٬،عز شيء عندي هو ديينأواهللا العامل  ألين ؟ مباذا تنصحين شخصياً

  احلسيين: املرسل                                                                                                           
  استراليا    طالب حوزة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

كنت تبحث  إذا أما .صراطه املستقيم إىلن يأخذ بيدك أو ٬،يوفقك لكل خري أنأسأل اهللا 
تتقدم  أنغيبية تدلك على احلق فهذه من اهللا سبحانه وتعاىل فاطلبها منه سبحانه بعد  آيةعن 

طلبتها بالعمل  ألنك ؛عندها ستأتيك آية ٬،فضله خطوة باجتاه بابه وتقف يف بابه منتظراً
ويقهرك  آيةيعطيك  أنتعطيه ظهرك وال تبايل به مث تريد منه  وأنتال بالقول فقط  واإلخالص٬،

وقد بينت علة هذا  ٬،وال يكون فيما يأيت اآلنفهذا مل يكن فيما مضى وال يكون  اإلميان٬،على 
هو قهر على التصديق ال  إمنا إمياناًبل هذا ال يكون  ٬،حمضاً يكون مادياً أنال ميكن  فاإلميان األمر
  .من كتاب أكثريف  األمرفرعون هلذا وقد بينت هذا  إميانومل يقبل  ٬،غري

وجنده  )لعنه اهللا( إبليسن جينبك شراك أو وآخرتك٬،مين عليك بصالح دينك  أنوأسأل اهللا 
  .واجلن اإلنسمن 

  محد احلسنأ                                                                                     
ـ ق ١٤٣٠   ه

* * *  

بن انتم عيسى أعلى دين املسيح الذي تدعونه  وأنامسعت عن دعوتكم  لقد L٣٢١Wאא
 موايل زميل يل يف العمل إياه أعطاين أنعلى االنترنيت بعد  بعض من كتبكم وقرأت ٬،مرمي

 اعتقادكم لست على إينشخصكم الكرمي رغم  إىلعندي اجنذاب  صلحو ٬،هنا يف لندن آلرائكم
زميلي خبرب  أخربينفلقد ٬، قناعة ليطمئن قليب كما يقال أريد ولكين ٬،وذلك بسبب كتاباتكم املقنعة
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ن جسمك الشريف إو٬، صلبه أثناء ليسوع الرب كنتم الشبيه أنكممفاده  ٬،بالنسبة يل كان صاعقاً
  .املاضيالصلب الذي حدث يف  آثارحيمل 

 أيها وثق ٬،الباقية من ذلك احلدث العظيم اآلثارتبني  ترونا صوراً أنممكن  هل: سؤايل هو
 بأنفسنالدعوتك  سوف نتبعك ونكون من املصدقني وعائليتنا أصح لدينا ذلك ف إنالفاضل 
  .وأموالنا

 هليإوهو يصرخ  حياته آخرقاهلا يسوع يف  اليتهل تتذكرون الكلمات  :اآلخر والسؤال
 تشككين أل±ا ؛اللحظة ن هذه النقطة بالنسبة يل تشكل حرية يف نفسي حىتأل ؟  تركتينملاذا  اهلي

  .يف الكنسية ن كنت معمداًإو  يسوع بإلوهية

 .ولكم فائق االحترام

  U.K    فادي سولومون :املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .اًواملهديني وسلم تسليم األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني

 أنطلبها من اهللا سبحانه وتعاىل فهو قادر ألتنصره٬، والصور  ترى احلق جلياً أنأسأل اهللا لك 
وبابه مفتوح لعباده يف كل حني وهو يسمع  بإخالصطلبتها منه سبحانه  إن ٬،يريك احلقيقة جلية

  .بإخالصلكل من يتكلم معه وجييب كل من يطلب 

  محد احلسنأ                                                                                                                                                          
ـ ق ١٤٣٠   ه

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٢٢Wאא

على حممد واألئمة واملهديني وسلم  اللهم صل٬، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
 .تسليماً



 ....٤٣ 

٬، Xسن 

لكثري من 
X  ن إقال

 ال يكون 
لك األمر 

هديني له 

أم  ؟ هلها

 م6صEبِحSني/
 ي/دEخ6لَنَّه/ا 
 ن/حEن6 ب/لْ 

 # ظالSمSني/
 خ/يEراً دSلَن/ا
١(. 

.........
أمحد احلسن ام

X،ال وأواجه ٬
Xأمحد  م

مهي أن٬، الي
فل ٬،د اهلداية

ي أن أول امله

أه إخبارون 

 فَت/ن/اد/وا #
لsا أَن # نَ
# لَض/ال|ونَ 

ظَا كُنَّا إِنَّا بِّن/ا
ي6بEدS أَن ر/بُّن/ا ى
١(﴾ي/عEلَم6ونَ ا

.........
اإلماورسوله 
  .هللا وبركاته

Xاملهدي  

اإلماموحبييب 
سيدي وموال
طريق من يريد

كرت سيدي

ة مبفردها بد

 ؟ "لزيتون

Eكَالصَّرِميِ ت
Eي/ت/خ/افَت6ون وه6م
إِنَّا قَالُوا وEه/ا
ر/ِّ س6بEح/انَ وا

ع/س/ى # غSني/
كَان6و لَوE كْب/ر6

.........
 على وصيه و
ني ورمحة اهللا

اإلمامأنصار
عت أن أيب و
جلك الفداء 

يف ط ن عائقاً

ملتشاات ذك

دعوة املباركة

التني والز"ورة

  ؟ هم

فَأَصEب/ح/ت #
و/ فَانطَلَقُوا

ر/أَو فَلَمَّا # ن/
قَالُو # ح6ونَ

طَاغ كُنَّا إِنَّا ن/ا
أَك الْآخSر/ةS ب6

..........
والسالم ٬،جة

نصار املباركني

  :هللا

من يف غرفة أ
 املايك٬، ومسع

ملقدم رج حي
أو أن أكون

  .م

الية ؟ ففي ا

لناس هلذه الد
 ؟ ذ اإلذن

 التني يف سو

من هو أوسطه

Eم6ونَ و/ه6مSن/ائ
# ص/ارِمSني/

NدEرِين/ ح/رSقَاد
Eلَا كُمEت6س/بِّح لَو

و/يEلَن/ ي/ا قَالُوا
و/لَع/ذَاب ع/ذَاب6

........رابع 
وموالي احلج
منات من األ

وفقكم اهللا الت

فسي إين آدم
ند استالمي

روح ٬،هللا العامل
لك أمراً صي

ستحق جوابكم

لرسالة والوال

ة أن تدعو ال
 معها أو أخذ

هي طمة

 تعاىل كما من

و رَّبِّك/ مِّن ف�
Eإِن كم Eكُنت6م

 ع/لَى و/غَد/وEا
Eه6م Eك أَقُل أَلَمsل

# ي/ت/لَاو/م6ونَ
الْع/ كَذَلSك/ #

          

اجلزء الر/ ألثري
ليك سيدي و
املؤمنني واملؤ

اإلشكاالض 

وذ باهللا من نف
 املخالفني عن
يس عورة واهللا

وال أعص ل̈ي
جيه من ال يس

 الفرق بني ا
  ؟ عنامها

ل جيوز للمرأة
حمرم ن وجود

 معىن أن فاطم

ما معىن قوله

طَائSف� ع/لَيEه/ا 
ح/رEثSكُم ع/لَى 

و/ # مِّسEكSني�
أَوEس/طُه6 قَالَ 
ي/ ب/عEضٍ ع/لَى 

# ر/اغSب6ونَ بِّن/ا

                       
٣٣.  

جلواب املنري عرب األ
السالم عل
السالم على 

عندي بعض

أعو :أوالً
تعليقات من

صوت املرأة ليس
ضب ريب عل

توج سيدي يف

ما :ثانياً
رتلتني فما مع

هل :ثالثاً
جيب أن يكون

ما :رابعاً

م :خامساً

فَطَاف/﴿
# Sاغْد6وا أَن

م ع/لَيEكُم ي/وEم/
# حEر6وم6ونَ

ب/عEض6ه6مE أَقْب/لَ
ر/ِّ إِلَى إِنَّا نEه/ا

                       
٣ – ١٩: القلم -

اجل

وا

الت
ص
غض
س

مرت

جي

#

الْي/
م/ح
فَأَ
Eمِّن

   
١-



 Xهدي  

؟  تفاوت
ن املؤمنني 

دي أمحد 
فقهم اهللا 

  اإلمارات   

  .ليماً

ن فهذا ب̈ي 
ن/ بِالْقَوEلِ 

 و/قُلُوبِهِنَّ 
د/ كَانَ عSن

منِ ص/وEماً 

 ٬،شاء اهللا 
د ولكنها 

أ�صار اإلمام امله
ت  ودرجات

 عن غريه من

سيد إىلسالة 
اهللا خري وف 

  زينب: املرسلة

ني وسلم تسلي

٬،كلم الرجال
 فَلَا ت/خEض/عEن

لSقُلُوبِكُمEه/ر6 
اً إِنs ذَلSكُمE ك

ذَرEت6 لSلرَّحEم/ن

إن ه الحقاً
عهم فيما بعد

إصدارات أ.. 
ع لكل منهم

خيتلف "من

 وصلت الرس
شاء إنون 

واملهديني ألئمة

ل وكيف تك
ء إِنS اتَّقَيEت6نَّ

بٍ ذَلSكُمE أَطْه/
مSن ب/عEدSهS أَب/داً

فَقُولSي إِنِّي ن/ذ

بشرط سأبينه
من كالمها مع

..........
 يوجد أنواع

املؤميا سجن

إذا. د
 هم سيجاوبو

األل حممد آو

تكلم الرجال
ح/دN مِّن/ النِّس/ا

(.  

و/ر/اء حSج/اب
Sو/اج/ه6 مEحوا أَز

أَح/داً فَلْب/ش/رِ

رجل ولكن ب
م وال مانع م

..........
؟ وهل ؤمن

الدني"الي أن

د وآل حممد
وة األنصار

X.  

 

هللا على حممد 

أنو±ا ميكن
لَسEت6نَّ كَأَح/يِّ

١(﴾الً مَّعEر6وفاً

سEأَلُوه6نَّ مSن 
و/لَا أَن ت/نكSح6و

 ت/ر/يِنَّ مSن/ الْ

 املرأة مع الر
كانت تكلمهم

.........
ني املسلم واملؤ
سيدي وموال

جلزاء عن حممد
٬، وإذا األخو

Xويل أمحد

محن الرحيم

وصلى اهللا٬، ني

ت املرأة وكو
نِس/اء النَّبِيِّ ا

ض� و/قُلْن/ قَوEالً

ه6نَّ م/ت/اعاً فَاس
ر/س6ولَ اللsهS و/

رِّي ع/يEناً فَإِمَّا
.  

جواز كالم
ك مرمي 

          

.........
ما الفرق بني
اات ذكر 

 اهللا خري اجل
حلمد والشكر
ل بني يدي و

بسم اهللا الرمح 

هللا رب العاملني

بالنسبة لصوت
يا﴿: ل تعاىل

فSي قَلْبِهS م/ر/ض

إِذَا س/أَلْت6م6وه6
مE أَن ت6ؤEذُوا ر/

٢(.  

و/اشEر/بِي و/قَرِّ
)٣(﴾وEم/ إِنِسي·اً

واضح فيها 
أن واضحة

                       
.  
.  

٤٤ .......
 :سادساً

كما يف املتشا
  ملوالني ؟

وجزاكم
X فلله احل

رضاته والعمل

א Wא
واحلمد هللا

: أوالًج 
قال ٬،يف القرآن

ي/طْم/ع/ الsذSي ف

و/إِ.... ﴿
Eم/ا كَانَ لَكُم

(﴾لsهS ع/ظSيماً

فَكُلSي ﴿
Eم/ الْي/وOأُكَل Eلَن

 فاآليات
اآلية األخرية

                       
٣٢: األحزاب -
٥٣: األحزاب -
  .٢٦: مريم -

٤

فك
املو

X

ملر

يف
فَي/

و/م
الل

فَلَ

وا

   
١-
٢-
٣-



 ....٤٥ 

منهم  اًحد

دافعتا عن 
 حتريضها 
ها وقتلها 
الستمرار 
بل واقعة 

 شياطني 
ن تكون أ

جاء حىت 
 توك مثالً

 أي أو ٬،)
 sس/ب6 أَن

من  أضل
إن هؤالء 

هانتهم إن 
 وإعالءد 

يته اخلبيثة 

 اجليوب 
منع أ أن 

ه السبيل 

.........
حأط لن تكلم 

تكلمتا ود )م
بسبب 

داره إحراق ا
عن اال جاعها

فمواقفها قب 

فهم ٬، خمتلفة
أع يف القول و

 أو ءالم بذي
فأنت يف البالت

)على امرأة ؤ
أَمE ت/حEس﴿ :ىل
أ فأنت ٬،)١(﴾

ساب الرد فإ
 بل البد من
ت من اجلهاد

حيقق غايت أن 
  .ب 

منات نقيات
ستطيعأ ال 

ينهجن هذ ن

.........
يل فاآلن فقط

ليهما السالمع
ضت الزهراء 

فأرادوا ٬،كثري
وأوجا آالمها 

زينب  

ذى وبصور
ال ختضع أن 

هم تكلم بكال
ف ٬،شديداً زماً

التجرؤحاولت 
تعاىل ٬، اهللاك

﴾ض/ل| س/بِيالً
 لكلماÀم حس
يط والطرد

 ملنع املؤمنات
يريد )نه اهللا

وزينب  

هللا على املؤم
ولكين ٬،ذيئة

أن أحرضهن 

.........
وبالتايل ٬،صوم

ع(فهما  
بل وتعرض ٬،
أذى ك إىل ضه
ومل تثنها ٬،ها

أماهللا عليها٬،
 

تتعرض لألذ
ب من املؤمنة

حدهأجدت
ردها معه حاز

و حأ  جترأت
وأمثالكصفك

مِ ب/لْ ه6مE أَض
ات وحيسبوا
ن فقط للتنقي
سبل الشيطان

لعن(الشيطان
تداء بالزهراء

 شر خلق اهللا
بذ أو خالقياً

أنبل البد

..........
نذرت الص أل±ا

وزينب  
وأتباعهمغاة

أرضة اهللا يف
كسروا ضلعه
 صلوات اهللا

.زهراء

اأ± أكيداة
فاملطلوب ضا٬ً،
ن وإف ٬،لطغاة

مرأة فليكن ر
بن حالل ملا

كما وص نت
مE إِلsا كَالْأَنEع/ام

على املؤمنا ؤ
م ال يهتمون
 سبيل من س

ن اإوبالتايل ف
نات من االقت

هؤالء وهم
أخري مقبولة

 ٬،زينب

........رابع 
أل ؛الم معهم

رية الزهراء
وواجهتا الطغ
غتصبوا خالفة
عليها الدار وك
 استشهدت

الز أمهاواقف

 تواجه الطغا
أيضن حيرضهم

يف مواجهة الط
ا رجل مع ام

نك كنت ابأ
أنت: (قويل له

Eلُونَ إِنْ ه6م
التجرؤالء عن
وهم األدب٬،

بل هم ٬،ون
و ٬،ن االرتقاء

 يف منع املؤمن

يتجرأ ه أن
مناقشات غري

وز هراء

          

اجلزء الر/ ألثري
عت عن الكال

.  

 طالعت سري
و أرضههللا يف 

طغاة الذين اغ
واقتحموا عل 

ن احلق حىت
وبعدها كمو

املرأة عندما 
والشيطان ٬،ية

يف ذات اهللا ويف
يناقشها أنق 

ألو ( :ه مثالً
تق أنه مثل

ع6ونَ أَوE ي/عEقSل
ي ميتنعوا هؤال

أساءوااب 
علهم يرتدعو
يا ومنعهن من

رجاسالء األ

ز علي ابنيت
أوبارات ع

االقتداء بالزه

                       
 

جلواب املنري عرب األ
قط اآلن امتنع
.كما هي اآلية

لو وأيضاً
حق خلفاء اهللا
ناس ضد الط
٬،ي وأطفاهلا

يف الدفاع عن
كربالء وفيها 

أنيبقى 
نطف شيطاني
وية شديدة يف
رواية غري الئق
قطيه وقويل له
بارة مهينة له
كْثَر/ه6مE ي/سEم/ع

لكي ٬،)بهيمة
منوا العقاأ ذا

اهللا لع خزاهم
كلمة اهللا العليا
ن خالل هؤال

نه ليعزإو
ع أوكلمات 

ملؤمنات من ا

                       
.٤٤: الفرقان -

اجل
فق
ك

ح
الن
هي
يف
ك

و
قو
بر
نق
عب
أَك
الب
إذ
أخ
ك
من

بك
املؤ
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 Xهدي  

طمة بنت 
اء اللوايت 

ي تثبيت 

لة التبليغ 
ها ويشري 
ت الفاسدة 

 اإلمام ها

  .ا

 واإلمام ٬،
   .خلامتة

العتقادات 
رف عنها 
وا يقولون 
مية الناس 
ليوم على 
ات وكل 

ذا كتبت 

أ�صار اإلمام امله
وفاط جية 

لطويلة للنسا

الوالية فهي ما

د حتمل مسأ
تبليغها وتثبيته
ح االعتقادات

أعبائهد حتمل 

بتثبيتها  

إمام٬، أيضاًقة 
كتاب النبوة اخل

وتصحيح اال
هللا اليت ينحر

قد كانو نول
 على حاكم

ال إمجاعهمى 
وجمموعا حزاباً

وهلذ ٬،والوالية

إصدارات أ.. 
وخدجي ب 

ال األمساءمة 
  .هللا سبحانه

أما ٬،د اجلديد

وقد ٬،مد 
مل الرسالة وت
 ا وتصحيح
 وتثبيتها فقد

X وفاطمة

هو يف احلقيق
ت هذا يف كت

هو الرسالة و
 وحاكمية ا

الضااملراجع  
وهم حيثون 

وكما ال خيفى
أحزن شكلوا 

الرسالة و أي 

  .الناس إىل

..........
وزينب 

 فرعون وقائم
يف سبيل اهللا ى

يت االعتقاد

 بالرسالة حمم
نه كان يتحم
سالة اليت جاء
وحاكمية اهللا

 

X عليف  كلّ

تها هوث̈ب المية
نتوقد ب̈ي 

وهو األول ٬،
ثبيت الوالية

إمناة حقيقة
بأقواهلمحىت

قض الوالية و
مقلديهم الذين

٬،X علي

إ اإلهليالدين

..........
عزاء بالزهراء

زوجة آسية
لألذىعرضن

 بالدين وتثبي

 الذي جاء
إ أي ٬،جلديد

 كان يف الرس
الوالية و أما

 .من بعدهم

سالته ولكن

اإلساللرسالة
ول من حممد

٬،معاً األمرين
الثاين وهو تث
 يقول بالوالية
حاكمية اهللا ح
لعملي فهو نق
ه من خالل م

ودور د

ا إيصالة يف

.........
 فلهن خري ع

وآ ومرمي
صرة احلق وتع

نه مرسلإ ي
  . اهللا

فإن اإلسالم
تقاد بالدين ا
كن التركيز
٬،ليت جاء ا

  األئمة

يف ر مد

لذي جاء بالر
رسو أيضاًية

هو يتحمل
وا ٬،باملهديني
حدأمون ال

وا للوالية وح
منهجهم ال ما

 ودخوهلم فيه

تمع دور حممد
  .ت

 يف عمل املرأة

.........
رضن لألذى

و جس 
مباركة يف نص

أي ؛الرسالة 
والية خلفاء

أول إىلعنا 
 وتثبيت االعت
كلم عنها ولك
 الصحيحة اليت

وا طمة 

مما جاء به حمم

ال  حممد
ت الوالي ث̈ب

فه األولي 
ت االعتقاد 

كما تعلم آلن
كرووم قد ت̈ن
أم ٬،النتخابات

واالنتخابات
 .فرحونهم 

جيتم األولدي 
أنت ما نقلت

تقدم الكالم

٤٦ .......
ن تعرإملبارك و

ونر  سد
قفن مواقف 

:ج ثانياً
حاكمية اهللا وو

فإذا رجع
لدين اجلديد

الوالية ويتك ىل
نشر العقيدة

وفا Xلي

فالوالية مم

والرسول
الذي Xلي

املهدي أما
فاسدة وتثبيت

فاآل .كل الناس
واليو لسنتهم

الشورى واال
ج الشورى و
حزب مبا لديهم

ففي املهد
يف املتشاات

ت :ج ثالثاً

٦
املب
أس
وق

ح

با
إىل
و
عل

عل

الف
ك
بأ
وا
±ج
ح

يف



 ....٤٧ 

ب حممد 

و/لَا  #ني/ 
فَت/ن/اد/وا  #
أَن لsا  #

 # ض/ال|ونَ
ن/ا إِنَّا كُنَّا 

ن/ا أَن ى ر/بُّ
لَوE كَان6وا 

مثرها وال 
مثرها وال 

 أياميف  ن
صل عندما 
  .كليهما

مثر للجين 

حملتاج  وتاً
عاىل يعلم 

.........
ق اهللا يف صلب

م6نَّه/ا م6صEبِحSني
# كَالصَّرِميِ 

#مE ي/ت/خ/افَت6ونَ 

 قَالُوا إِنَّا لَض/
ا س6بEح/انَ ر/بِّن/

ع/س/ى #غSني/ 
خSر/ةS أَكْب/ر6 لَ

  

حيصدوا مث ن
ليها ما يبيد مث

األحيان بعض 
كما حيص أو
ك أومثرها  أو

فلم يبق� فيها مث

 جعله اهللا قو
هللا سبحانه وتع

.........
ني اجلنة وخلق

س/م6وا لَي/صEرِم6
 Eب/ح/تEفَأَص

Eانطَلَقُوا و/ه6م
فَلَمَّا ر/أَوEه/ا #

قَالُوا #ح6ونَ 
ا إِنَّا كُنَّا طَاغ
و/لَع/ذَاب6 الْآ

.أيضاًلرسل 

أن وأرادوا ٬،
أرسل اهللا عل
زراعة املغطاة
أ ٬، إال وتلف

أكل شجرها

وقطع مثرها فل

خبلوا مبا أل±م
٬، فاهللارتل عبثاً

.........
 اجلنة من تني

 الْج/نَّةS إِذْ أَقْس
# ن/ائSم6ونَ

فَا #ص/ارِمSني/
#دN قَادSرِين/

مE لَوEلَا ت6س/بِّح6
قَالُوا ي/ا و/يEلَن/ا
ك/ الْع/ذَاب6 

ن يواجهون ا

)جنة(ستان
فأ ٬،ني وحمتاج

نباتات يف الز
شجر وال مثر
ض املزارع فتأ

  .قطع

صد زرعها و

أل ؛له اهللا م
دنيوي ال يرت

..........
من مثار  كل

وEن/ا أَصEح/اب/
Eن رَّبِّك/ و/ه6م
 إِن كُنت6مE ص/
Eا ع/لَى ح/رEد/و
 أَلَمE أَقُل لsكُم

#ت/لَاو/م6ونَ

كَذَلSك #نَ

وبيان حلال من

اس لديهم بس
فقري ومسكني
دما تتجمد الن
ال يبقى ال ش
كاجلرذان بعض

والصرم هو الق

اليت حص ألرض

نزأب دنيوي
العذاب الد ن

........رابع 
أك  حممد
  .طمة

Eكَم/ا ب/لَو Eاه6م
ا طَائSف� مِّن
EكُمSثEعلَى ح/ر

و/غَد/ #كSني�
Eس/طُه6مEلَ أَو

ع/لَى ب/عEضٍ ي/ت/
 ر/بِّن/ا ر/اغSب6و

هي موعظة و

موعة من النا
لف ن منه شيئاً

عند اآلنحلال
جة احلرارة فال

حيوانات ك و

و ٬،جينون مثرها

كاألأي : ﴾ميِ

  .أعدهلم

صلوا هلا عذاب
أواحلقيقة  ا٬،

          

اجلزء الر/ ألثري
رسول اهللا 

لثمر نطفة فاط

إِنَّا ب/لَوEن/ا﴿ :اً
فَطَاف/ ع/لَيEه/ا
أَنS اغْد6وا ع/ل
م/ ع/لَيEكُم مِّسEك

قَا #روم6ونَ
قْب/لَ ب/عEض6ه6مE ع
مِّنEه/ا إِنَّا إِلَى

  

روي قصة وه

جممو أن: هي
ه وال يدفعون

كما هو احل ٬،
اخنفاض درج
أوت كاجلراد

أي جين: ﴾نَّه/ا

ح/تE كَالصَّرِميِ

Eأي ﴾س/طُه6م

تيجة اليت وص
إدارÀاهلم اهللا

                       
٣٣.  

جلواب املنري عرب األ
:ج رابعاً

من هذا ال 

ج خامساً
ف #سEت/ثْن6ونَ 
أَ #صEبِحSني/ 

دEخ6لَنَّه/ا الْي/وEم/
لْ ن/حEن6 م/حEر6

فَأَقْ #ظَالSمSني/ 
بدSلَن/ا خ/يEراً مِّ

.)١(﴾عEلَم6ونَ

تر اآليات

فالقصة ه
دفعون زكاته
٬،قي منه شيئاً

تيجة اشتاء ن
اجم حشرات

لَي/صEرِم6نَّ﴿

فَأَصEب/ح/﴿
  .جىن

قَالَ أَوEس﴿

وهذه النتي
هلخ̈و أمواليف

                       
٣ – ١٧: القلم -

اجل

ي/س
م6ص
ي/د
ب/ل
ظَ

ي6بEد
Eي/ع

يد
يبق
الش
Àا

ليج

يف
   
١-



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................ .................. ٤٨

واتعاظهم واضح بعد نزول  ٬،نزله مأبعضهم ذا العذاب وهلذا  أوسينتفعون ويتعظون  أ±م
قَالَ  #ب/لْ ن/حEن6 م/حEر6وم6ونَ  #فَلَمَّا ر/أَوEه/ا قَالُوا إِنَّا لَض/ال|ونَ ﴿ أمواهلمالعذاب الدنيوي وهالك 
فَأَقْب/لَ ب/عEض6ه6مE  #قَالُوا س6بEح/انَ ر/بِّن/ا إِنَّا كُنَّا ظَالSمSني/  #وEلَا ت6س/بِّح6ونَ أَوEس/طُه6مE أَلَمE أَقُل لsكُمE لَ

ع/س/ى ر/بُّن/ا أَن ي6بEدSلَن/ا خ/يEراً مِّنEه/ا إِنَّا إِلَى  #قَالُوا ي/ا و/يEلَن/ا إِنَّا كُنَّا طَاغSني/  #ع/لَى ب/عEضٍ ي/ت/لَاو/م6ونَ 
   .﴾كَذَلSك/ الْع/ذَاب6 و/لَع/ذَاب6 الْآخSر/ةS أَكْب/ر6 لَوE كَان6وا ي/عEلَم6ونَ #ر/بِّن/ا ر/اغSب6ونَ 

ومنع الزكاة ومنع النفقة على الفقري واملسكني  ٬،الزكاة مناء يف الرزق أنبيان  اآلياتففي 
  .حملق الرزق واليتيم رمبا كان سبباً

هلم لعلهم يرجعون  كإنذارالعذاب الدنيوي للناس رمبا كان يف املال واالقتصاد  أنوفيها بيان 
بل ورمبا ٬، )١(﴾و/لَن6ذSيقَنَّه6مE مSن/ الْع/ذَابِ الْأَدEن/ى د6ونَ الْع/ذَابِ الْأَكْب/رِ لَع/لsه6مE ي/رEجِع6ونَ﴿احلق  إىل

 أزمة أو ٬،العذاب ظاهرة طبيعيةكان يرتل بصورة ميكن تأويلها بأ±ا ليست عذاب فيقولون عن 
هلك أوباء غريب ال يعرفونه من قبل جاء و أو ٬،هلك الناسأكوكب مر بالصدفة و أو ٬،اقتصادية
لينكر الرسول الذي نزل العذاب  ليس عذاباً بأنهيؤول العذاب  أنفمن يريد ..  أو .. أو ٬،الناس

 ±اإظ ومعرفة احلق سيقولون ولكن من يريدون االتعا ٬،بسبب تكذيبه لن يعدم حجة ليعثر ا
سواء كان ظلم حجة من حجج اهللا  ٬،من ظلم أيديهم واكتسبتعذاب وسينظرون فيما كسبت 

قَالَ أَوEس/طُه6مE أَلَمE أَقُل ﴿على الفقراء ودفع الزكاة  اإلنفاقكان خمالفة ملا جاء به حجج اهللا من  أو
  .﴾قَالُوا س6بEح/انَ ر/بِّن/ا إِنَّا كُنَّا ظَالSمSني/ #لsكُمE لَوEلَا ت6س/بِّح6ونَ 

نسأل ماذا حصل لقريش ليضرب اهللا هلم هذا  أنولكن ال بأس  ٬،كافن كان ما تقدم إو
ن تصيبهم سين أب ضائقة اقتصادية بسبب دعاء الرسول حممد  أصابتهمفقط  أ±ماملثل؟ احلقيقة 

يتعظون  وحديثاً قدمياً قريشاً أنمنه سبحانه ولكن هل  آيةفاعتربها اهللا  ٬،Xكسين يوسف 
ولكن كم هم املعتربون  اآلن٬،هناك من اتعظ ومن يتعظ  نأ أكيد؟  وينتفعون ا باآليات

لَوEلَا ﴿أَو�س�طُه�م�    عاقل فيهم  أوحكيم منهم    كم هم الذين عندما يقول هلم  ٬،واملتعظون
  .﴾ر/بِّن/ا إِنَّا كُنَّا ظَالSمSني/س6بEح/انَ ﴿ :يقولون ﴾ت6س/بِّح6ونَ

                                                            
 .٢١: السجدة -١
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 .املسلم حبسب االصطالح املستخدم بني الناس تطلق على من يتشهد الشهادتني :ج سادساً
املؤمن فهو  أما. درجات األمروهذا  ٬،ولكن معناها احلقيقي هو مأخوذ من التسليم هللا وخلفائه

  .درجات أيضاً األمروهذا  ٬،املصدق باهللا وخبلفائه

  محد احلسنأ                                                                                                                                 
ـ ق ١٤٣٠ /شعبان اخلري   ه

* * *  

  اهللا الرمحن الرحيم بسم L٣٢٣Wאא

  :الكرامإخويت ..  السالم عليكم ساديت ورمحة اهللا وبركاته

 إجابيت بوضوح وبصريح العبارة وهو اخلربةبقصر املقال لدي سؤال أرجوا ̈ممن لديه 
أعرفكم بنفسه (:  وقوهلم ٬،)من عرف نفسه فقد عرف رب·ه(:  من قوهلم انطالقاً

 ٬،معرفة النفس يت حتث علىات الواردة عن اآلل احمل̈مدي والوغريها من املأثور ٬،)برب·ه أعرفكم
مل ت̈ربد الغليل ومل توصل إىل  فإنّ املنهج̈ية املسطورة يف كتب العرفان املوجودة على الساحة

يت ذكرÀا آنفاً وتدعوا إىل احلث على معرفة ال وهي ال تطرح سوى تلك الروايات ٬،ساحل اليقني
ل إىل وبشكل دقيق صعوداً للدخو ٬،تنظري لبيان آل̈ية معرفة النفس النفس من دون أي منهج̈ية أو

يت يتر̈تب عليها وال فما هي اآلل̈ية الّيت تطرحو±ا يف معرفة النفس بالشكل العملي .. امللكوت عامل
  .ولكم جزيل الشكر ؟ األثر الواضح يف معرفة الرب

  العراق   حممد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

يكون اهللا يف  أن إىلتؤهله  اإلنسانففطرة  ٬،هو جتلي الالهوت سبحانه يف عامل اخللق اإلنسان
 ٬،Xعن اإلمام الرضا  ٬،عن أىب الصلت اهلروي .يد اهللا أووجه اهللا  أوصورة اهللا  أي ٬،اخللق
يف  ودرجه النيب  ٬،زار اهللا تعاىلمن زارين يف حيايت أو بعد موتى فقد : قال النيب : (قال



 Xهدي  

: قال .اىل
النظر إىل 

 ٬،قد كفر
ه إىل اهللا 

 الْج/لَالِ و

 بأخالقق 
 أن إىل  

م سيكون 
جهه الذي 
 إخالصه٬،

جه اهللا يف 
 ٬،وجه اهللا

 واألنبياء 
حلقيقي يف 
عبارة عن 
 بالصورة 

هوت فإن 
فمن  ٬،ت

ه سيكون 

أ�صار اإلمام امله
هللا تبارك وتعا
 اله إال اهللا 
 كالوجوه فق
ين µم يتوجه

ذُو ر/بِّك/ و/جEه6

من مث التخلق
 األنا عن  داً

ة وهذا املقام
ب يعرف بوج

وإسب سعيه 
وبالتايل فوج 

و فاطمة 
٬،وجه اهللا ن
فوجه اهللا احل 

ع أل±ا ؛خللق
رة الالهوت

 صورة الاله
الالهو إىلآة 

 الكلي ملرآته

إصدارات أ.. 
 فقد زار اهللا

إن ثواب ال 
 تعاىل بوجه

هم الذي ٬،هم
و/ و/ي/بEقَى # 
٣( .  

 مبرتبة ما وم
متجرد  خملصاً

 هذه املرحلة
ه اهللا٬، والرب
 مبرتبة ما حبس

وكيفاً  كماً
وف ٬،وجه اهللا

املهديونو ٬،هللا
.منهم حبسبه

يف اخل ألكمل
عكست صور

 على عكس
جيه هذه املرآ
صر يف التوجيه

  .تقصريه

..........
جلنة من مرتله
:لذي رووه
 وصف اهللا

وات اهللا عليه
Eه/ا نEع/لَي Nفَان

٣() )٢(﴾جEه/ه6

 مبعرفة الرب
كان إن   

ويف ٬،الهوت
وجه ألنه ؛ربه

مب ون وجه اهللا
 صفات اهللا

و Xوعلي
وجه اهللا 

م  ولكن كلٌ
اسبحانه هي 
بنفسه اليت ع

 فيها القدرة
بقدر توج ضح
ومن يقصر ٬،ت

وجوده بقدر ت

..........
درجته يف اجلن
 معىن اخلرب ال

من ٬،صلت
وحججه صلو

م/ن كُل|﴿ :ىل
و/ إِلsا ه/الSك� 

يف كل حركة
اإلنسانصل

ت ووجه الال
هي معرفته بر

يكو إخالص
ل نفسه من

و ٬،وجه اهللا 
 واألئمة ٬،هللا

سي وجه اهللا
معرفته بربه س

ف منه
  . يف اخللق

رآة ومودعة
وأوض أكمل
اهوتلّلكاملة

سة يف مرآة و

.........
ن زاره يف د

فما ٬،هللا
X :يا أبا الص

ؤه ورسله و
وقال اهللا تعاىل

ش/يEٍء كُل|﴿

 نفسه مير يف
صفاته حىت يص
صورة الالهوت
رفته بنفسه ه

بإاهللا  إىلسري
سب ما حتمل

فمحمد 
سني وجه اهللا
سلمان الفارس
يل ستكون م

عرأن اخللق
يف األكملهي

مر اإلنسانية
ة ستكونآملر

ككس صورة
هوت املنعكس

          

  .١٠٦ص 

.........
فمن ٬،درجات

بن رسول اهللا
Xفقال  ؟ ىل

هللا تعاىل أنبياؤ
و ٬،ه ومعرفته

:8وقال  ٬،

ملعرفة إلنسان
 والتحلي بص

ص أي ٬،اخللق
ومعر ٬،بنفسه 

يس إنسانكل 
حبس وجه اهللا
٬،رتبة واحدة

واحلس ٬، اهللا
وس ٬،وجه اهللا 

وبالتايل د 
حد منأوال  

خللق وكانت ه

النفس أننا 
ت يف هذه امل
ل كلي سيعك
يف صورة الاله

                       
– ٢٧.  
.  

٢ج: Xلرضا 

٥٠ .......
رفع الدأجلنة 

يا ب: قلت له
جه اهللا تعاىل

لكن وجه اهللا
واىل دينه 8

٬،)١(﴾الْإِكْر/امِ

اإلوسعي 
رب سبحانه
كون اهللا يف 

عارفاً إلنسان
وك ٬،واجه به

نه يكونإ ي
خللق ليس مر
احلسن وجه

الرسل 
خللق هو حممد
٬،عرفته بنفسه

يف اخلل ألكمل

ولو فرضن
صورة الالهوت

بشكل هاهوج
ناك قصور يف

                       
– ٢٦: الرحمن -
٨٨: القصص -
ال أخبارعيون  -

اجل
فق
و
و
8

و/

الر
يك
اإل
يو
أي
اخل
وا
وا
اخل
مع
األ

ص
يو
هن

   
١-
٢-
٣-
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وبالتايل فمن  ٬،ولربه ستكون بقدر تلك الصورة املنعكسة يف مرآة وجوده اهوتللّومعرفته 
سيكون قد  )معاين أو ألفاظفليست املسألة معرفة (كد بالفعل ؤوأ ٬،يعرف حقيقة نفسه بالفعل

  .عرف ربه بقدر معرفته بنفسه

  :ليقرب لك تصور مراحل هذه املعرفة ضرب لك مثاالًأو

ولكنك  ٬،تراها بعينك وحتس حرارÀا اليت تلفح وجهك وأنت أمامكمشتعلة  ناراً أنفرض أ
ولكن  ٬،النار حمرقة أنفتحترق يدك٬، عندها ستعرف  فيك حىت متسها بيدك مثالً أثرهاال تعرف 

فمعرفتك باالحتراق  ٬،)يدك اليت احترقت(معرفتك هذه حبقيقة النار كانت من خالل نفسك 
نك تراها بعينك وحتس حرارÀا ولكنك ال أوهي  األوليةمبعرفة النار  أوالً الذي حصل ليدك مرَّ

من حقيقتها ولكن  مسستها فقد عرفت شيئاً أنبعد  أما ٬،من حقيقتها ئاًلتعرف شي أثرهاتعرف 
  .عرفتها من خالل ما حصل ليدك أيت بنفسك هذه املعرفة مرَّ

فيك  أثرهانك بقدر االحتراق احلاصل لك من النار تعرف إ :نكمل املثال ونقول اآلن
 ناراً أنت أصبحتكلك يف النار  احترقت� إذاحىت  ٬،فيك أثرهاوتعرف حقيقتها من خالل 

صورة  أكملهذه النار هي  أنلو فرضنا  واآلن ٬،ومعرفتك بالنار ستكون هي معرفتك بنفسك
من النار  أدىنولكن بصورة  ناراً وأصبحتاحترقت  وأنت بيضاء مثالً للنار كأن تكون ناراً

دون    اليت هي معرفتك بنفسك    محراء فستكون معرفتك هلذه النار البيضاء  البيضاء ولنقل ناراً
  ).  يف درجة بني احلمراء والبيضاء أي(منك  أعلىبدرجة  ناراً وأصبحترق من اح

نزله سبحانه وتعاىل يف القرآن أو عملياً كنت تسأل عن منهج عملي فاهللا وضع منهجاً إن أما
  .اهللا سبحانه أوضحههذا املنهج قد  أنوتدبرها لتجد  اإلسراءواقرأ سورة  اذهبوكمثال  ٬،الكرمي

  .)األخالقمكارم  ألمتمبعثت  إمنا( :حصر علة بعثه بقوله ورسول اهللا حممد 

اقتل نفسك ( :لك فأقول ٬،اختصر لك هذا املنهج بكلمة واحدة أنن كنت تريد مين إو
وبقدر سيطرة النور واندحار الظلمة يف نفس  ٬،نور وظلمة اإلنسانيةفالنفس ٬، )تعرف ربك

٬، فكلما األنا: هو٬، والظلمة: مبسمياÀا فالنور األمساءولو مسيت لك  ٬،تكون معرفته بربه اإلنسان
الظلمة قد اتسعت يف نفسك وابتعدت عن املعرفة واقتربت  أنستجد  ؛)هو(مقابل  )أنا(قلت 
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النور قد هيمن على صفحة  أنستجد  )أنا(مقابل  )هو(وكلما قلت  ٬،من اجلهل والعمى أكثر
هو تشوبه بالظلمة  متميزاً موجوداًن ما جيعله أل ؛وجوده ذنب نأ اإلنسانوجودك حىت يعرف 

اSهلي قَدX: ) Eوهلذا قال علي  ٬،وطلبه للوجود والبقاء مقابل هو سبحانه أناواليت مصدرها 
  .)١() ج6رEت6 ع/لى ن/فْسي يف النَّظَرِ لَها٬، فَلَها الْو/يEلُ اSنْ لَمE ت/غEفSرE لَها

ت/سEج6د/ إِذْ أَم/رEت6ك/ قَالَ أَن/اْ خ/يEر� مِّنEه6 خ/لَقْت/نِي قَالَ م/ا م/ن/ع/ك/ أَالs ﴿ :)أنا(بقول  إبليسوقد هلك 
  .فاحذرها )٢(﴾مSن نَّارٍ و/خ/لَقْت/ه6 مSن طSنيٍ

  محد احلسنأ                                                                    
ـ ق ١٤٣٠ /شعبان اخلري   ه

* * *  

وهو من  ٬،عشر األول هو أول الثالث مائة وثالثةواملهدي ٬، ختم النبوة L٣٢٤Wאא
ويف  ٬،Xعمران  وجسمه كجسم موسى بن ٬،ويف رأسه حزاز ٬،ثرأويف خده األمين  ٬،البصرة

بعد األئمة بالقرآن والتوراة  علم اخللقأوهو  ٬،وفيه وصية رسول اهللا  ٬،ظهره ختم النبوة
إذا  :فقال مث ذكر شاباً… ( :اهللا  قال رسول ٬،وعند أول ظهوره يكون شاباً ٬،واإلجنيل

  .)٣() نه خليفة املهديإرأيتموه فبايعوه ف

كما جاء يف  الوصيةظاهر ميكن مشاهدته بالعني وفيه  Xهل يوجد ختم يف ظهر اليماين 
  ؟رؤيته ظاهر ميكن  الرأسكاحلزاز يف  األوصافهل باقي ؟  هذه الرواية

  السعودية   أبو الرمحات : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

                                                            
  .المناجاة الشعبانية -١
  .١٢: االعراف -٢
  .٣٠ص: بشارة االسالم -٣
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 ٬،واملهديني  األئمةمن  حممد  أوصياءبالنسبة خلتم النبوة هو يف ظهر كل وصي من 
يظهره اهللا  أنيف ظاهر اخللقة فال٬، ولكن ميكن  نه ظاهرأهل  أما ٬،وهو ختم رسول اهللا حممد 
 أوملن يشاء من عباده سواء بالرؤيا  أيضاًيريه اهللا  أنوميكن  ٬،لرياه ملن يشاء وجيعله ظاهراً

  .الكشف

ترى بالعني٬، وكذا  أنفظاهرة وميكن  Xواحلزاز وشبه اجلسم جبسم موسى  األثر أما
 أيضاًولكن حاهلا يتبدل فرمبا رافقها  ٬،وهي آيات بعضها باق يرى بالعني دائماً أخرى آثارتوجد 

يظهره اهللا ملن  أنوبعضها ال يرى بالعني ولكن ميكن  ٬،حلدث ماض إشارة األحياننزول دم بعض 
نه رمبا جيعل اهللا عالمة ظاهرة ترى بالعني أتعلم  أن أرجووبالنسبة خلتم النبوة ... يشاء من عباده 

 ؛له إشارةتكون  وإمنا ٬،ا ليست ختم النبوة احلقيقيخلتم النبوة ولكنه لإلشارةيف ظهر املعصوم 
السماوات  إىلويشع منه نور  ٬،ن ختم النبوة ال يكون يف اجلسد املادي الفاين بل هو يف الروحأل

سبحانه  آياتهوتراه املالئكة وعباد اهللا الصاحلني الذين يشاء اهللا كشف احلجب عن بصائرهم لريوا 
  .وتعاىل

  محد احلسنأ                                                                    
ـ ق ١٤٣٠ /شعبان اخلري   ه

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٢٥Wאא

اللهم صل على حممد وآل ٬، باهللا العلي العظيم إالوال حول وال قوة ٬، احلمد هللا رب العاملني
  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةحممد 

املهدي عجل اهللا  اإلمامالسالم عليك يا سيدي وموالي السيد أمحد احلسن وصي ورسول 
 .للناس كافه األرضفرجه الشريف ومكن اهللا له يف 

 وأشهد أن عليا٬ً، رسول اهللا داًماهللا وحده ال شريك له٬، وأشهد أن حم إالأن ال اله  أشهد
 .واألئمة من ولده حجج اهللا٬، وأشهد أن املهدي أمحد واملهديني من ولده حجج اهللا

 ..سيدي وموالي أمحد سالم اهللا عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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٬، وتعرفت على أعوام أربعةقبل حوايل  واجلماعة السنة أهلكنت من  ٬،عبد الغين امسي
 الشيعةوبدأت رحلة حبثي حىت اقتنعت مبذهب  الفضائية٬، األنوارالبيت عرب قناة  أهلمذهب 

وبالتحديد  اإلنترنت٬، واستمريت على ذلك حىت تعرفت على الدعوة املباركة عن طريق ةمامياإل
 الدعوة أدلة إىل فاستمعتمسع ا من قبل٬، أمل  إنين٬، حيث الصدفةغرفة البالتوك وعن طريق 

وبالتقريب يف  ن ذلك قبل شهر تقريباًوكا الشيعة٬،ومناظرات مع  األنصار األخوةوحماضرات 
ـ ق ١٤٣٠ األوىل يمجاد ذكرى استشهاد بضعة الرسول    .ه

بعد من  نته�أمل  إنينإال  ٬،الشرائع واملتشاات أوهلاوبدأت باالطالع على بعض كتبكم وكان 
: من سورة املؤمنون ٩٠ اآليةوقمت باالستخارة بالقرآن الكرمي وخرجت يل  كل الكتب٬، ةقراء
فتوكلت على اهللا وآمنت بالدعوة واحلمد هللا رب  ٬،﴾ب/لْ أَت/يEن/اه6م بِالْح/قِّ و/إِنَّه6مE لَكَاذSب6ونَ﴿

  .سيدي يا أبايعكعرف كيف أولكين مل  ٬،وبدأت العمل بكتاب الشرائع٬، العاملني

للبيعة٬، فهل هناك صيغة معينه ٬، لكم يا سيدي أمحد بالبيعةكيفية القيام  عن أسألكم واآلن
 كتابيه ؟ أم ٬،املهدي يف البالتوك اإلمام أنصارقصد يف غرفة أ علنية٬، البيعةتكون  أنوهل جيب 

  ؟ البيعةمن احلقوق والواجبات بعد  وماذا يترتب علي�

 الشيعة٬،ويكرهون  واجلماعة السنة أهلمعظمه من ) فلسطني   غزه (يف بلد  إين وخصوصاً
  .توجهين ملا فيه صالح أمري أنفأرجوا منك سيدي . بل ويهددون من ظاهرة انتشار التشيع

  فلسطني   عبد الغين : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

واستعدادك للعمل يف  إميانكفيكفي  ٬،بيعة واإلميان ٬،وفقك اهللا لكل خري وجنبك كل شر
  .حفظك اهللا ومجيع املؤمنني واملؤمنات ٬،سبيل اهللا وقيامك بالعمل املمكن

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  محد احلسنأ                                                                       
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واملهديني  األئمةل حممد آحممد ووصلى اهللا على ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٢٦Wאא
  .كثرياً وسلم تسليماً

 ..السالم عليكم يا سيدي وموالي وابن موالي أمحد احلسن ورمحة اهللا وبركاته

فقدان األمل من الرسائل  سيدي لوال .. 8جعلين اهللا فداء لك وألبيك وإلعالء كلمة اهللا 
لكنت أمطرتك مبسائلي ٬، متأخرة جداً حيث يا إما أ±ا التصل وإن وصلت تكنااللكترونية٬، 

وحينما قرأت األكرب٬، مين كتابة مقالة عن الدجال  وقد مت الطلبالفقهية٬، الفقهية أو غري 
حيث مل  ثقلت عل̈ي املنتظر أخباريف كتاب يوم اخلالص وعقد الدرر يف  الروايات املذكورة بشأنه

حممد  ألتعلم من علوم آل ارةاالستخبعد  إليكمفلجأت ٬، رض الواقعأتطبيقها على  أستطع
عن الدجال  يف أحاديثه منكم توضيح ما أراده جدكم حممد  وأرجو ٬،صلوات ريب عليهم

  .ومعاين التوصيفات اليت وردت عنه

منر عليهم مصبحني  إننا :عن قوم لوط يف سورة الصافات 8 كيف يقول اهللا :وسؤال آخر
  .)١( تعقلون أفالوبالليل 

فجنة "ويف اآلخرة  وأنصركم٬،  8نصر ريبأو منكم وأتزودمجعين اهللا بكم يف الدنيا ألراكم 
 .تبلغ سالمي أليب صاحب الزمان أن وأرجو .. "بدون حممد وآل حممد ما أريدها

       والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  زينب : املرسلة

א ل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، العاملنيواحلمد هللا رب ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא
  .واملهديني وسلم تسليماً األئمة

 ٬،بسرعة وبصورة صحيحة إيصاهلاشاء سيتم  إنبالنسبة لرسائلكم ٬، وفقك اهللا لكل خري
  .الرسائل إيصالعن اخللل السابق يف  إخوتكمتعذروا  أنمنكم  وأرجو

  .ه سبحانه وتعاىلفضل اهللا وم̈نن شاء اهللا سيأتيك اجلواب بإسؤال و أي إرسالوميكنك 

                                                            
  .١٣٨ – ١٣٧: الصافات) َوِباللَّْيِل َأَفَلا َتْعِقُلوَن* َوِإنَُّكْم َلَتُمرُّوَن َعَلْيِهم مُّْصِبِحيَن ( -١
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قوم لوط فكانت طريق التجارة بني احلجاز والشام متر مبكا±م الذي نزل به العذاب٬،  أما
حنن اليوم  وأما ٬،ميرون ا يف ذهام وعودÀم من الشام فالقوم الذين دعاهم رسول اهللا حممد 

ة لنا نعترب ا ونتذكر اهللا وخناف تكون عرب أنفنمر ا يف القرآن عندما نقرأ قصتهم واملفروض 
  .عذابه وعقابه

  محد احلسنأ                                                                             

* * *  

اللهم صل على حممد وآل .. السالم على مياين آل حممد ورمحة اهللا وبركاته L٣٢٧Wאא
  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةحممد 

ـ قمت بأداء مناسك احلج وكانت ١٤٢٤يف عام  ومعي  يل وهللا احلمد الثانية احلجةه
 احلجةيف تلك  وكان لنا عرب وقصص اإلحساء٬،حد محالت احلج املشهورة يف أوكنا مع  ٬،زوجيت
تلك  أعمالبعد  ةفسمعوا ليلة عرف حصلت حادثة لنساء احلملة ةفعندما كانت ليلة عرف املباركة٬،
بعض اجلالسني  أنوالغريب  ٬،من نومها النائمة أيقظ تكرر مرتني) قوياً صراخاً(ة قويه صيح الليلة

 أينومل يعرفوا من  وإخافتهمالنساء  أرعبت الصيحةفهذه  الصيحة٬، من النساء مل يسمعوا تلك
  .هذا الصوت

 زحاماً وزوجيت احلرم لطواف احلج شاهدت أناواألهم هي عندما دخلت  الثانية والقصة
 للحملةالديين  وقال لنا املرشد ٬،ستطيع تطويف زوجيت طواف احلجأال  أنوخشيت  ٬،شديداً

جربت هذا الذكر يف طواف  حيث ٬،عظيم ينفك الزحام عليم يا قولوا يا عندما تشاهدون زحاماً
 عظيم وإذا برجل يأيت فوراً عليم يا قلت مرة واحده يا عموما٬ً، العمرة والحظت الزحام ينفك

 أو لنا من طوافه ج بعد انتهائي من الذكر وكأنه آت�ق صفوف احلجيواملقام ويش من بني الركن
خلفه ومل يكن يف  والكعبة ينتهي طوافه حيث مل يعرب الركن واملقام واستقبلنا خمصوصاً أنقبل 

وذهبت خلفه مع زوجيت وطوفنا  ٬،طوفكماأ تعال خلفي :وقال يل ٬،حد من احلجيجأطريقه لنا 
 وأناومن بينها دعاء كميل  وأذكار ةدعيأوكان يقرأ  ٬،ضيق أوف احلج ومل نشعر بأي زحام طوا
 ٬،Xوآل حممد وأقول يف نفسي رمبا يكون هذا املهدي حممد بن احلسن  الصالة على حممد أكثر

 من الطواف كانت األولالشوط  وأثناء ؟ حىت خيرج يل املهدي ويطوفين أنامن  أقولولكن 
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وهو  أي وسطنا ٬،وخلفه أماميتكون  أن وأمرÀا أمامك٬،دع زوجتك  :وقال يل ٬،زوجيت خلفي
يشري  األسوداحلجر  إىلالطواف وعند وصولنا  أثناء ٬،على زوجيت أحافظيعلمين كيف  أنقصد 
 :قلت له X إبراهيمالسابع بعد مقام  وعندما انتهينا من الشوط ٬،اهللا اكرب :بيمينه ويقول إليه
وكأنه يودعين وقابلين بوجهه وهو  ٬،شاء اهللا إن :فقال يل ٬،طواف النساء معك أطوف أن أريد

واتسع له املكان  ٬،اخللف إىلتلك اآلالف من الناس وهو ميشي  أزاح ميشي عين إىل الوراء وكأنه
  .مياه البحر أزاحت ةقوي ةاحلجيج حبر وهو موج ومضى وكأن

 ٬،مسر اللونأ ٬،طويل حنيف ٬،حلاجبنيمشرف ا ٬،غائر العينني :هذا الرجل فهو أوصافأما 
غطاء  خضر فاتح يوم طواف احلج وعلى رأسهأ نه يلبس لباساًأوالغريب  ٬،سود طويلأشعره 

  .الطاقيةنسميه حنن باخلليجي 

حممد  حىت يأيت مياين آل أناومن  ٬،Xهل هو مياين آل حممد  ٬،من هو هذا الرجل :سؤايل
X اإلمام املهدي حممد بن  أنصارنه من أ أم ٬،خضرأنه البس لباس أأم هو اخلضر مبا  ٬،ويطوفين

حد املؤمنني وقال رمبا أوسألت  ٬،X اإلمامنه أحد طلبة احلوزة وقال أوسألت  ؟Xاحلسن 
  .X اإلمام أعوانحد أ أو Xيكون اخلضر 

 ٬،رأيتها ووصفه يل وهي نفس الصفات اليت وقصها عل̈ي األنصار ألحدمسعت قصه حصلت 
  .ولو رأيت الرجل الذي طوفين بعد هذه السنني عرفته من بني مليون رجل

 األئمةاللهم صل على حممد وآل حممد ٬، والسالم على مياين آل حممد ورمحة اهللا وبركاته
  .واملهديني وسلم تسليماً

  السعودية   أبو الرمحات : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

 بإخالصذكرته سبحانه يف بيته  وأنت ٬،اهللا ذاكر من ذكره ويعطي الكثري بالقليل أنعلم ا
  .له سبحانه والعمل ملا يرضيه لإلخالص يوفقك دائماً أنأسأل اهللا  أمرك٬،ويسر  وأعانكفذكرك 
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يعينك فالفضل  أنوعندما أمره اهللا  ٬،حبول اهللا وقوته أعانكفهو  أعانكعبد اهللا الذي  أما
 بامسهخيربك  أن أمرهاهللا  أنشكر اهللا سبحانه وتعاىل الذي منَّ عليك ذا ولو اف ٬،كله هللا سبحانه

  .ألخربك

وغريك  أنت أما ٬،كرب فهذا تكليفه هوأهذا العبد عندما كان يصل احلجر يقول اهللا  إن أما
و/مSيثَاقSي ت/ع/اه/دEت6ه6 لSت/شEه/د/  ٬،اللsه6مَّ أَم/ان/تSي أَدَّيEت6ه/ا( :تقولوا عند وصول احلجر أنمن الناس فتكليفكم 

Sي بِالْم6و/افَاةSد/ه6 لَ ٬،لEه6 و/حsا اللsه/د6 أَنْ لَا إِلَه/ إِلEن/بِيِّك/ أَش Sت/ابِك/ و/ع/لَى س6نَّةSيقاً بِكSدEه6مَّ ت/صsا ش/رِيك/ الل
 نEمS ديني/هEاملَو/ ديَّهEاملَ نsأَاهللا و/ ج6ج/ح6 هSدSلْوِ نEمS و/األئمَّة اًلي·ع/ نsألَه6 و/أَنs م6ح/مَّداً ع/بEد6ه6 و/ر/س6ولُه6 و/

آم/نEت6 بِاللsهS و/كَفَرEت6 بِالْجِبEتS و/الطsاغُوتS    حجة اهللا يف زمانك  إىلوتعدهم    اهللا ج6ج/ح6 هSدSلْوِ
Sهsالل Sد6ون EنSع/ى مEنِدٍّ ي6د Oكُل Sب/اد/ةSو/ع SطَانEالشَّي Sب/اد/ةSو/الْع6زَّى و/ع Sاتsو/بِالل(.  

: ذكرها تعاىل بقوله األرضي اإلنسانودين اهللا كله يكاد يكون مسألة واحدة فتح ا خلق 
والبسملة يف  ٬،والفاحتة يف البسملة ٬،٬، والقرآن كله يف الفاحتة﴾إِنِّي ج/اعSلٌ فSي اَألرEضِ خ/لSيفَةً﴿
 أمري٬، وماذا كان )١( )النقطة أنا( :املؤمنني أمريقال ٬، Xوالنقطة علي  ٬،والباء يف النقطة ٬،الباء

فالنقطة والباء والبسملة والفاحتة والقرآن  إذن أرضه٬،نه خليفة اهللا يف أغري  Xاملؤمنني علي 
خذ على العباد أوالقرآن والدين كله هو العهد وامليثاق الذي  أرضه٬،والدين كله هو خليفة اهللا يف 

احلجر  أوحجر الزاوية  أو األسوداحلجر  أو األساساهللا يف حجر  وأودعه ٬،خلفاء اهللا بإطاعة
وقد ذكر هذا احلجر يف الكتب  ٬،هلدم حاكمية الشيطان والطاغوت املقتطع من حممد 

  .  السماوية ويف الروايات

عظيم  أمر إىلهذا احلجر يشري  أنوقريش عندما اختلفوا فيمن حيمل احلجر كانوا يعلمون 
هو من محل احلجر ووضعه يف مكانه   حممداً أنوهلذا اختلفوا فيمن حيمله وكانت مشيئة اهللا 

له اهللا العهد وامليثاق الذي يشري  أودعهاحلق والعبد الذي  قائم أن ؛سبحانه وإشارتهلتتم آية اهللا 
  .الذي محل احلجر هذا احلجر سيخرج من حممد 

إِنs قُر/يEشاً فSي الْج/اهSلSيَّةS ه/د/م6وا ( :قَالَ ٬،Xع�ن� أَبِي ع�ب�د� اللäه�  ٬،ع�ن� س�ع�يد� ب�نِ ع�ب�د� اللäه� الْأَع�ر�جِ
Sلٌ مSب6 ح/تَّى قَالَ قَائEهِم6 الرُّعSي ر6وعSي/ فSن/ه6 و/أُلْقEو/ب/ي Eن/ه6مEيلَ ب/يSت/ فَلَمَّا أَر/اد6وا بِن/اَءه6 حEي الْب/يSلَي/أْت Eه6مEن

                                                            
  .١٣٣ص ٣مستدرك سفينة البحار للنمازي الشاهرودي ج - ١
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فَفَع/لُوا فَخ6لOي/  ٬،س/بEت6م6وه6 مSنE قَطSيع/ةS ر/حSمٍ أَوE ح/ر/امٍكُل| ر/ج6لٍ مSنEكُمE بِأَطْي/بِ م/الSهS و/لَا ت/أْت6وا بِم/الٍ اكْت/
Eأَيُّه6م SيهSفَت/ش/اج/ر6وا ف Sو/دEعِ الْح/ج/رِ الْأَسSضEا إِلَى م/وEت/ه/وEه6 ح/تَّى انEفَب/ن/و SهSن/ بِن/ائEو/ب/ي Eن/ه6مEي/ض/ع6 الْح/ج/ر/  ب/ي

فَح/كsم6وا أَوَّلَ م/نE ي/دEخ6لُ مSنE ب/ابِ الْم/سEجِدS  ٬،ي/كُونَ ب/يEن/ه6مE ش/رٌّ الْأَسEو/د/ فSي م/وEضSعSهS ح/تَّى كَاد/ أَنْ
 Sهsفَد/خ/لَ ر/س6ولُ الل  Sثُمَّ أَخ/ذَت SهSي و/س/طSبٍ فَب/س/طَ ثُمَّ و/ض/ع/ الْح/ج/ر/ فEأَم/ر/ بِثَو Eفَلَمَّا أَت/اه6م

  .)١() فَو/ض/ع/ه6 فSي م/وEضSعSهS فَخ/صَّه6 اللsه6 بِهS ت/ن/او/لَه6  الْقَب/ائSلُ بِج/و/انِبِ الثsوEبِ فَر/فَع6وه6 ثُمَّ

القائم وحامل اخلطيئة وحامل الراية  أن ىلإ إشارةوهذه  األسودمحل احلجر  فمحمد 
 ألنه ؛هو من حيمله يف صلبه حممد  وأيضاً ٬،سيخرج من حممد  إليهاالسوداء اليت تشري 

   .ولذا يكون حامل اخلطيئة احلقيقي هو رسول اهللا حممد  ٬،مستودع يف فاطمة بنت حممد 

ذنوب العباد  إىليكتسي به هذا احلجر فهو يشري  أنالذي شاء اهللا  األسوداللون  أما
وهو نفسه لون رايات قائم احلق  ٬،ويذكرهم خبطاياهم لعلهم يتوبون ويستغفرون وهم يف بيت اهللا

وكالمها يشريان  إليهااحلجر واحلجر يشري  إىلفالرايات السود تشري  ٬،حممد السوداء آلقائم 
ما  إىليشريان  وأيضاً ٬،خطيئة نقض العهد وامليثاق املأخوذ على اخللق يف الذر إىل األسودبلو±ما 

العبد الذي   اخلطيئة  إىلوحامل الراية السوداء اليت تشري    يتحمله من عناء حامل هذه اخلطيئة 
  .حممد آلوهو قائم  األسودوامليثاق وهو احلجر العهد  بكتاب أوكل

وعلى طول املسرية املباركة هلذا الدين  اإلهليواحلجر مرتبط مبسألة الفداء املوجودة يف الدين 
 ٬،Xيف احلسني  ةجلى صورأب اإلسالممن عند واحد٬، والفداء قد ظهر يف  ألنه ؛فدين اهللا واحد

بعبد اهللا والد  أيضاًوجتده  بإمساعيل٬، X إبراهيمجتد الفداء يف احلنيفية دين  اإلسالموقبل 
وجتده يف  ٬،Xبيحىي بن زكريا  Xجتده يف اليهودية دين موسى  وأيضاً ٬،الرسول حممد 

نفسه  Xاملصلوب هو عيسى  أنباملصلوب وبغض النظر عن كون النصارى يتومهون  النصرانية
ن كان ا حتريف ولكن هذا ال يعين إهو حامل اخلطيئة ومعتقداÀم و فإ±م يعتقدون بأن املصلوب

يف دين اهللا سبحانه حرفت عنه٬، بل كثري من  أصلمن فراغ تام وليس هلا أي  جاءت مجيعاً أ±ا
علماء الضالل غري العاملني وحرفوه  أخذهديين  أصل إىلالعقائد املنحرفة يف احلقيقة هي تستند 

ككل  باألمةليسريوا  أممهمفقضية كون الرسل يتحملون بعض خطايا  ٬،وبنوا عليه عقيدة فاسدة

                                                            
  .٢١٧ص ٤ج: الكافي -١
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 لإلطالع وميكنك مراجعة نصوص التوراة مثالً ٬،اهللا موجودة يف دين اهللا ومل تأت� من فراغ إىل
حتمل  ورسول اهللا حممد  ٬،طاياملا يقترفه قومه من اخل إضافياً عناًء Xعلى حتمل موسى 

  .خطايا املؤمنني

لSي/غEفSر/ لَك/ اللsه6 م/ا ت/قَدَّم/ مSن ذَنبِك/ و/م/ا ت/أَخَّر/ و/ي6تSمَّ نِعEم/ت/ه6 ع/لَيEك/ و/ي/هEدSي/ك/ ﴿: قال تعاىل
  .وغفرها اهللا له أمتهنه حتمل خطايا أوتفسريها يف الظاهر  ٬،)١(﴾صSر/اطاً مُّسEت/قSيماً

لSي/غEفSر/ ﴿ :قول اهللا يف كتابه: (Xقلت أليب عبد اهللا  :بن يزيد بياع السابري٬، قالعن عمر 
ولكن اهللا  ٬،بذنب ما كان له من ذنب وال هم· :قال ٬،﴾لَك/ اللsه6 ما ت/قَدَّم/ مSنE ذَنEبِك/ و/ما ت/أَخَّر/

 .)٢() له ذنوب شيعته مث غفرها لهمح·

يتحملون خطيئة نقض العهد وامليثاق عن منكري  أ±مال يعين  أممهموحتمل الرسل خلطايا 
٬، بل هم يتحملون خطيئة من غفل عن تذكر العهد اإلنكارخلفاء اهللا الذين ميوتون على هذا 

 أ±مال يعين  أممهمحتملهم خلطايا  نأكما  ٬،وامليثاق ونقضه مدة من الزمن يف هذه احلياة الدنيا
 إضافياً وعناًء إضافية أثقاالًيتحملون  أ±م :اهبل معن أممهم٬،عن  خطيئة عوضاً أصحابيصبحون 

 فاألب ٬،هم من يطلب هذا أل±م ؛هم بإرادÀم وهذا طبعاً ٬،يف تبليغ رساالÀم يف هذه الدنيا للناس
 ٬،ومشقة عناًءن كانت تسبب له إو ٬،األحيانيف كثري من  أخطائهميتحمل نتائج  بأبنائهالرحيم 

يرجو صالح  األبن وذلك أل ؛Xوقتل يف سبيل اهللا كما هو احلال يف احلسني  اآلالمورمبا 
 ويل اهللا فيكون سبباً أبيهمورمبا كثريون ال يتذكرون العهد حىت يراق دم  ٬،يف النهاية هئأبنا

لتذكر عدد كبري  جيعله سبباً أنالذي شاء اهللا  Xوهلذا جتد احلسني  ٬،لتذكرهم العهد وامليثاق
  .  Xمكان ذحبه  إىلقبل حيث اخلطى أمن اخللق قد ترك احلج و

ن كان رمبا خفي إو ٬،بيانه قد تكفل األئمة  أمرفهذا  Xعالقة احلجر خبطيئة آدم  أما
قد تكفلوا  أيضاًبل وعالقة احلجر خبطايا اخللق  ٬،اهللا سبحانه أرادهافيما مضى على الناس لعلة 

ولكنه   ل احلجر عندما ق̈ب   بيان بالعمل  بأوضح رسول اهللا حممد  األمرن هذا وقد بيَّ ٬،بيانه
ال كعمر بن اخلطاب  ٬،احلكيم الذي يعمل احلكمة حممد  أفعالبيان ملن هلم قلوب ويعون 

                                                            
  .٢: الفتح -١
  .٣١٤ص ٢ج: تفسير القمي -٢
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نفسه وحقيقته ال تتقبل  أنل احلجر ويصرح ق̈ب نه ال يفهم ملاذا رسول اهللا حممد أالذي يصرح 
املسلمني وال  آالف أماميفعل ذلك   اًرأى رسول اهللا حممد ألنهنه يفعله فقط تقبيل احلجر ولك

فأي مكر  ويسنت به جمرباً فهو يسفه فعل حممد  ٬،نه خليفتهأيدعي  ألنه ؛ حممدميكنه خمالفة 
  .هذا

ين ألعلم أنك حجر ال إ: احلجر فق̈بله وقال إىلأن عمر جاء : (محدأروى البخاري ومسلم و
  ).تنفع٬، ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتكتضر وال 

إين ألعلم  :ل احلجر ويقولرأيت عمر يق̈ب: (قال ٬،محد بسنده عن سويد بن غفلةأوروى 
  ). أنك حجر ال تضر وال تنفع٬، ولكين رأيت أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم بك حفياً

كاره هلذا الفعل ومنكر له ومستخف ذا  بأنهح ل احلجر صرَّفعمر بن اخلطاب عندما ق̈ب
أَخ/ذَ ر/بُّك/ و/إِذْ ﴿ ٬،احلجر وكونه الشاهد على العباد بالوفاء بالعهد وامليثاق املأخوذ عليهم يف الذر

أَن  مSن ب/نِي آد/م/ مSن ظُه6ورِهSمE ذُرِّيَّت/ه6مE و/أَشEه/د/ه6مE ع/لَى أَنفُِسهِمE أَلَسEت6 بِر/بِّكُمE قَالُواْ ب/لَى ش/هِدEن/ا
جلية ملن هلم قلوب يفقهون ا٬،  إشارةوهذه  ٬،)١(﴾ت/قُولُواْ ي/وEم/ الْقSي/ام/ةS إِنَّا كُنَّا ع/نE ه/ذَا غَافSلSني/

وبالتايل  ٬،ولذا فنفسه تشمئز من احلجر الشاهد املأخوذبأن عمر بن اخلطاب منكر للعهد وامليثاق 
فيخاطب عمر بن اخلطاب احلجر الشاهد واحلجر  ٬،اًحقيقي اًاحلجر شاهدكون  إنكارحياول عمر 

ومبا أن الناس الذين  ٬،)وال تنفع إين ألعلم أنك حجر ال تضر( :بقوله األسودواحلجر  األساس
حفي ذا احلجر شديد االهتمام   اًرسول اهللا حممد رأواكانوا حييطون بعمر يف هذا املوقف قد 

تقديس  X إبراهيمقد ورثوا عن حنيفية  أنفسهمبل هم  ٬،ل هذا احلجر ويسجد عليهقبِّبه وي�
ه سفّ أنبعد ! ل احلجر ولكن بعد ماذا ؟لذا تدارك عمر قوله بفعله فقبَّ ٬،هذا احلجر واالهتمام به

وبالتايل فإن  ٬،وبالتايل فال حكمة يف تقبيله ٬،بأنه حجر ال يضر وال ينفع األسودعمر تقبيل احلجر 
 ل رسول اهللا يوجيعل تقب ٬،اًشاهدوينفي كونه  األسوديهمش احلجر  أن أرادعمر بقوله وفعله 

نه لو كان احلجر أمن احلكمة٬، واحلقيقة  غري مفهوم خالٍ اًمبهم اًأمرللحجر وسجوده عليه 
 أنوال ميكن  ٬،من احلكمة وحاشاه خالياً ال يضر وال ينفع لكان فعل رسول اهللا  األسود

ذن اهللا وحبوله إمل يكن هذا احلجر يضر وينفع ب إن حكيماًوله معىن  يكون فعل رسول اهللا 

                                                            
  .١٧٢: األعراف -١
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العبد املوكل  أويظهر ما يبطنه عمر من موقف جتاه احلجر  أنفمشيئة اهللا  إذن ٬،وقوته سبحانه
اهللا يف فلتات  أظهره إال اًسوء اإلنسانوسبحان اهللا ال يضمر  ٬،حممد آلقائم  أوبالعهد وامليثاق 

  .لسانه

 أنويكفي  وأفعاله٬، بأقواله ٬،وفضله األسوداحلجر  أمهيةبيان  وقد تكفل رسول اهللا حممد 
على جزء من الكعبة غري  له وسجد عليه ومل يسجد رسول اهللا ق̈ب رسول اهللا  أنتعرف 
استلموا الركن٬، فإنه ميني : (قال رسول اهللا  أن وأمهيته األمروبلغ عظيم هذا  األسوداحلجر 

٬، )١() اهللا يف خلقه٬، يصافح µا خلقه مصافحة العبد أو الدخيل٬، ويشهد ملن استلمه باملوافاة
  .موضوع فيه ألنه األسود؛احلجر  أيواملراد بالركن 

احلجر  أننوا فب̈ي وأفعاهلم٬، بأقواهلماحلجر  أمهيةيف بيان  ±ج رسول اهللا   األئمةوتابع 
للبكاء بقرب احلجر  اًونصب جملس يومياً أربعنين آدم قد بكي أهو حامل كتاب العهد وامليثاق و

إِلَى آد/م/ مSن قَبEلُ فَن/ِسي/ و/لَمE ن/جِدE لَه6 و/لَقَدE ع/هِدEن/ا ﴿ :ليكفر عن خطيئته يف نقض العهد
حتول للسواد بسبب خطايا  األرضن احلجر كان درة بيضاء تضيء ولكنه يف أو ٬،)٢(﴾ع/زEماً

كلها تأكيد وبيان  أصحام أماماملباركة اليت كرروها مرات  واألفعالالعباد٬، فهذه الكلمات 
يف  اإلنسانيةبل واخلطايا على طول مسرية  األوىل٬،ولعالقة احلجر باخلطيئة  األسوداحلجر  ألمهية
 .األرضهذه 

ل�أَيِّ ع�لäة� و�ض�ع� اللäه� الْح�ج�ر� ف�ي الرُّكْنِ  Xس�أَلْت� أَب�ا ع�ب�د� اللäه� ( :قَالَ ٬،ع�ن� ب�كَي�رِ ب�نِ أَع�ي�ن�
و�ل�أَيِّ ع�لäة� و�ض�ع�  ٬،و�ل�أَيِّ ع�لäة� أُخ�رِج� م�ن� الْج�نَّة� ٬،ل�أَيِّ ع�لäة� ت�قَبَّلُو� ٬،الäذ�ي ه�و� ف�يه� و�لَم� ي�وض�ع� ف�ي غَي�رِه�

و�كَي�ف� السَّب�ب� ف�ي ذَل�ك� ت�خ�بِر�نِي ج�ع�لَنِي� اللäه� ف�د�اك�  ٬،م�يثَاق� الْع�ب�اد� و�الْع�ه�د� ف�يه� و�لَم� ي�وض�ع� ف�ي غَي�رِه�
س/أَلْت/ و/أَعEض/لْت/ فSي الْم/سEأَلَةS و/اسEت/قْص/يEت/ فَافْه/مِ الْج/و/اب/  :فَقَالَ :قَالَ .لَع�ج�بç فَإِنä ت�فَك!رِي ف�يه�

إِنs اللsه/ ت/ب/ار/ك/ و/ت/ع/الَى و/ض/ع/ الْح/ج/ر/ الْأَسEو/د/  ٬،و/فَرِّغْ قَلْب/ك/ و/أَصEغِ س/مEع/ك/ أُخEبِرEك/ إِنْ ش/اَء اللsه6
فَو6ضSع/تE فSي ذَلSك/ الرُّكْنِ لSعSلsةS الْمSيثَاقِ و/ذَلSك/  ٬،XخEرِج/تE مSن/ الْج/نَّةS إِلَى آد/م/ و/هSي/ ج/وEه/ر/ةٌ أُ

 ٬،الْم/كَانS أَنَّه6 لَمَّا أَخ/ذَ مSنE ب/نِي آد/م/ مSنE ظُه6ورِهSمE ذُرِّيَّت/ه6مE حSني/ أَخ/ذَ اللsه6 ع/لَيEهِم6 الْمSيثَاق/ فSي ذَلSك/
Eت/ر/اَءى لَه6م Sك/ الْم/كَانSي ذَلSمِ  ٬،و/فSر6 ع/لَى الْقَائEيsبِطُ الطEي/ه Sك/ الْم/كَانSذَل EنSو/مX،٬  Eفَأَوَّلُ م/ن
                                                            

  .٦٥ص ١ج: المحاسن -١
  .١١٥: طه -٢



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

 

 

و/إِلَى ذَلSك/ الْم/قَامِ ي6سEنِد6 الْقَائSم6 ظَهEر/ه6 و/ه6و/ الْح6جَّةُ  ٬،Xي6ب/ايِع6ه6 ذَلSك/ الطsائSر6 و/ه6و/ و/اللsهS ج/بEر/ئSيلُ 
و/الشَّاهSد6 ع/لَى م/نE أَدَّى إِلَيEهS  ٬،و/ه6و/ الشَّاهSد6 لSم/نE و/افَاه6 فSي ذَلSك/ الْم/كَانS ٬،و/الدَّلSيلُ ع/لَى الْقَائSمِ

  .ع/لَى الْعSب/ادS 8الْمSيثَاق/ و/الْع/هEد/ الsذSي أَخ/ذَ اللsه6 

جEدSيداً لSذَلSك/ الْع/هEدS و/الْمSيثَاقِ و/ت/جEدSيداً لSلْب/يEع/ةS لSي6ؤ/دُّوا و/أَمَّا الْقُبEلَةُ و/الSاسEتSلَام6 فَلSعSلsةS الْع/هEدS ت/
الْع/هEد/  إِلَيEهS الْع/هEد/ الsذSي أَخ/ذَ اللsه6 ع/لَيEهِمE فSي الْمSيثَاقِ فَي/أْت6وه6 فSي كُلO س/ن/ةN و/ي6ؤ/دُّوا إِلَيEهS ذَلSك/

Eذَا ع/لَيSنِ أُخEذَيsو/الْأَم/ان/ةَ اللEي  أَ لَا ت/ر/ى أَنَّك/ ت/قُولُ ٬،هِمSه/د/ لEت/شSت6ه6 لEي ت/ع/اه/دSيثَاقSت6ه/ا و/مEي أَدَّيSأَم/ان/ت
و/لَا ح/فSظَ ذَلSك/ الْع/هEد/ و/الْمSيثَاق/ أَح/د� غَيEر6  ٬،بِالْم6و/افَاةS و/و/اللsهS م/ا ي6ؤ/دِّي ذَلSك/ أَح/د� غَيEر6 شSيع/تSن/ا

و/ي/أْتSيهS غَيEر6ه6مE فَي6نEكSر6ه6مE و/ي6كَذOب6ه6مE و/ذَلSك/ أَنَّه6 لَمE  ٬،لَي/أْت6وه6 فَي/عEرِفُه6مE و/ي6ص/دِّقُه6مE و/إِنَّه6مE ٬،شSيع/تSن/ا
Eر6كُمEك/ غَيSفَظْ ذَلEو/الْكُفْرِ ٬،ي/ح Sه/د6 بِالْخ/فْرِ و/الْج6ح6ودEي/ش Sهsو/الل EهِمEه/د6 و/ع/لَيEي/ش Sهsو/الل Eو/ه6و/  ٬،فَلَكُم

ُء و/لَه6 لSس/انٌ ن/اطSق� و/ع/يEن/انS فSي ص6ور/تSهS الْأُولَى  الْح6جَّةُ الْب/الSغ/ةُ مSن/ اللsهS ع/لَيEهِمE ي/وEم/ الْقSي/ام/ةS ي/جِي
ظS الْع/هEدS و/الْمSيثَاقِ ي/شEه/د6 لSم/نE و/افَاه6 و/ج/دَّد/ الْع/هEد/ و/الْمSيثَاق/ عSنEد/ه6 بِحSفْ ٬،ي/عEرِفُه6 الْخ/لْق6 و/لَا ي6نEكSر6ه6

Sكَارِ ٬،و/أَد/اِء الْأَم/ان/ةEيثَاق/ بِالْكُفْرِ و/الْإِنSكَر/ و/ج/ح/د/ و/ن/ِسي/ الْمEأَن Eم/ن Oه/د6 ع/لَى كُلEو/ي/ش.  

كَانَ م/لَكاً  :لَقَا ٬،لَا :قُلْت� ؟ فَأَمَّا عSلsةُ م/ا أَخEر/ج/ه6 اللsه6 مSن/ الْج/نَّةS فَه/لْ ت/دEرِي م/ا كَانَ الْح/ج/ر6
Sهsد/ اللEنSع SكَةSع6ظَم/اِء الْم/لَائ EنSو/أَقَرَّ  ٬،م Sآم/ن/ بِه Eيثَاق/ كَانَ أَوَّلَ م/نSالْم SكَةSن/ الْم/لَائSه6 مsفَلَمَّا أَخ/ذَ الل

أَوEد/ع/ه6 عSنEد/ه6 و/اسEت/عEب/د/ الْخ/لْق/ ذَلSك/ الْم/لَك6 فَاتَّخ/ذَه6 اللsه6 أَمSيناً ع/لَى ج/مSيعِ خ/لْقSهS فَأَلْقَم/ه6 الْمSيثَاق/ و/
ثُمَّ ج/ع/لَه6  ٬،ع/لَيEهِمE 8أَنْ ي6ج/دِّد6وا عSنEد/ه6 فSي كُلO س/ن/ةN الْإِقْر/ار/ بِالْمSيثَاقِ و/الْع/هEدS الsذSي أَخ/ذَ اللsه6 

Nس/ن/ة Oي كُلSد/ه6 الْإِقْر/ار/ فEنSيثَاق/ و/ي6ج/دِّد6 عSر6ه6 الْمOي6ذَك Sي الْج/نَّةSه6 م/ع/ آد/م/ فsفَلَمَّا ع/ص/ى آد/م6  ٬،الل
 و6لْدSهS لSم6ح/مَّدN و/أُخEرِج/ مSن/ الْج/نَّةS أَنEس/اه6 اللsه6 الْع/هEد/ و/الْمSيثَاق/ الsذSي أَخ/ذَ اللsه6 ع/لَيEهS و/ع/لَى 

 SيِّهSو/صSو/لX َر/انEهاً ح/يS٬،و/ج/ع/لَه6 ت/ائ  Nد6رَّة Sي ص6ور/ةSك/ الْم/لَك/ فSه6 ع/لَى آد/م/ ح/وَّلَ ذَلsفَلَمَّا ت/اب/ الل
إِلَيEهS و/ه6و/ لَا ي/عEرِفُه6  فَلَمَّا ن/ظَر/ إِلَيEهS آن/س/ ٬،و/ه6و/ بِأَرEضِ الْهِنEدX Sب/يEض/اَء فَر/م/اه6 مSن/ الْج/نَّةS إِلَى آد/م/ 

أَج/لْ اسEت/حEو/ذَ  :قَالَ ٬،لَا :قَالَ ؟أَ ت/عEرِفُنِي ٬،ي/ا آد/م6 :فَقَالَ لَه6 8بِأَكْثَر/ مSنE أَنَّه6 ج/وEه/ر/ةٌ و/أَنEطَقَه6 اللsه6 
تSي كَانَ م/ع/ آد/م/ فSي الْج/نَّةS فَقَالَ ثُمَّ ت/ح/وَّلَ إِلَى ص6ور/تSهS الs ٬،ع/لَيEك/ الشَّيEطَانُ فَأَنEس/اك/ ذSكْر/ ر/بِّك/

فَو/ثَب/ إِلَيEهS آد/م6 و/ذَكَر/ الْمSيثَاق/ و/ب/كَى و/خ/ض/ع/ لَه6 و/قَبَّلَه6 و/ج/دَّد/  ؟ أَيEن/ الْع/هEد6 و/الْمSيثَاق6 :ِآلد/م/
 ٬،ُء الْح/ج/رِ د6رَّةً ب/يEض/اَء ص/افSي/ةً ت6ضSي إِلَى ج/وEه/ر/ةS 8ثُمَّ ح/وَّلَه6 اللsه6  ٬،الْإِقْر/ار/ بِالْع/هEدS و/الْمSيثَاقِ



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................ .................. ٦٤

ح/تَّى  Xفَكَانَ إِذَا أَعEي/ا ح/م/لَه6 ع/نEه6 ج/بEر/ئSيلُ  ٬،ع/لَى ع/اتSقSهS إِجEلَالًا لَه6 و/ت/عEظSيماً Xفَح/م/لَه6 آد/م6 
لَمَّا ب/ن/ى  8ثُمَّ إِنs اللsه/  ٬،ه6 كُلs ي/وEمٍ و/لَيEلَةNو/افَى بِهS م/كsةَ فَم/ا ز/الَ ي/أْن/س6 بِهS بِم/كsةَ و/ي6ج/دِّد6 الْإِقْر/ار/ لَ

Sك/ الْم/كَانSي ذَلSب/ةَ و/ض/ع/ الْح/ج/ر/ فEآد/م/ أَخ/ذَه6  ؛الْكَع Sو6لْد EنSيثَاق/ مSني/ أَخ/ذَ الْمSأَنَّه6 ت/ب/ار/ك/ و/ت/ع/الَى حSل
Sك/ الْم/كَانSي ذَلSك/ الرُّكْنِ و/ن/حَّى  ٬،فSي ذَلSك/ و/ض/ع/ فSذَلSيثَاق/ و/لSأَلْقَم/ الْم/لَك/ الْم Sك/ الْم/كَانSي ذَلSو/ف

فَلَمَّا ن/ظَر/  ٬،آد/م/ مSنE م/كَانS الْب/يEتS إِلَى الصَّفَا و/ح/وَّاَء إِلَى الْم/رEو/ةS و/و/ض/ع/ الْح/ج/ر/ فSي ذَلSك/ الرُّكْنِ
قَدE و6ضSع/ الْح/ج/ر6 فSي الرُّكْنِ كَبَّر/ اللsه/ و/ه/لsلَه6 و/م/جَّد/ه6 فَلSذَلSك/ ج/ر/تS السُّنَّةُ آد/م6 مSن/ الصَّفَا و/

فَإِنs اللsه/ أَوEد/ع/ه6 الْمSيثَاق/ و/الْع/هEد/ د6ونَ  ٬،بِالتَّكْبِريِ و/اسEتSقْب/الِ الرُّكْنِ الsذSي فSيهS الْح/ج/ر6 مSن/ الصَّفَا
 Xبِالنُّب6وَّةS و/لSع/لSيٍّ  لَمَّا أَخ/ذَ الْمSيثَاق/ لَه6 بِالرُّب6وبِيَّةS و/لSم6ح/مَّدN  8لSأَنs اللsه/  ؛لْم/لَائSكَةSغَيEرِهS مSن/ ا

SكَةSص6 الْم/لَائSفَر/ائ EتsطَكEاص SيَّةSيهِ ٬،بِالْو/صSف Eي/كُن Eك/ الْم/لَك6 لَمSر/ع/ إِلَى الْإِقْر/ارِ ذَلEأَس Eفَأَوَّلُ م/ن Eم
 Nو/آلِ م6ح/مَّد Nم6ح/مَّدSيثَاق/ و/ه6و/ ي/جِي أَش/دُّ ح6ب·اً لSو/أَلْقَم/ه6 الْم EنِهِمEب/ي EنSه6 مsت/ار/ه6 اللEك/ اخSذَلSه6 و/لEنSُء  م

نS و/ح/فSظَ ي/وEم/ الْقSي/ام/ةS و/لَه6 لSس/انٌ ن/اطSق� و/ع/يEن� ن/اظSر/ةٌ ي/شEه/د6 لSكُلO م/نE و/افَاه6 إِلَى ذَلSك/ الْم/كَا
  .)١() الْمSيثَاق/

 آخريكون  أن أصحابه وأمردخل بيت اهللا فبدأ باحلجر وختم باحلجر  ورسول اهللا حممد 
ومس احلجر يسبب  ٬،يستلم احلجر يف كل طواف أنبل ويستحب  ٬،عهدهم بالبيت استالم احلجر
ووضع جبهته  األسودعلى احلجر  بل وسجد رسول اهللا حممد  ٬،غفران الذنوب وحط اخلطايا

  .ما يف البيت أهماحلجر هو  أنتفهم من هذا غري  أنفماذا ميكن  ٬،لهقبَّ أنعليه بعد 

الْح/جَّ فَكَت/ب/  ذَكَر/ ر/س6ولُ اللsهX: ) Sقَالَ أَب�و ع�ب�د� اللäه�  :قَالَ ٬،ع�ن� ع�ب�د� اللäه� ب�نِ س�ن�ان�
 Sهsر/س6ولَ الل sلَامِ أَنEي الْإِسSد/خ/لَ ف EمَّنSت/اب6ه6 مSب/لَغ/ه6 ك Eي/ح6جَّ  إِلَى م/نSك/ لSبِذَل Eن6ه6مSذEي6رِيد6 الْح/جَّ ي6ؤ

و�ذَكَر� اب�ن�  ب/ةَفَلَمَّا انEت/ه/ى إِلَى ب/ابِ الْم/سEجِدS اسEت/قْب/لَ الْكَعE................... م/نE أَطَاق/ الْح/جَّ 
ثُمَّ أَت/ى الْح/ج/ر/  ٬،فَح/مSد/ اللsه/ و/أَثْن/ى ع/لَيEهS و/ص/لsى ع/لَى أَبِيهS إِبEر/اهSيم/ ٬،س�ن�ان� أَنَّه� ب�اب� ب�نِي ش�ي�ب�ةَ

 ٬،و/د/خ/لَ ز/مEز/م/ فَش/رِب/ مSنEه/ا XفَاسEت/لَم/ه6 فَلَمَّا طَاف/ بِالْب/يEتS ص/لsى ر/كْع/ت/يEنِ خ/لْف/ م/قَامِ إِبEر/اهSيم/ 
فَج/ع/لَ ي/قُولُ  ٬،اللsه6مَّ إِنِّي أَسEأَلُك/ عSلْماً ن/افSعاً و/رِزEقاً و/اسSعاً و/شSفَاًء مSنE كُلO د/اٍء و/س6قْمٍ :ثُمَّ قَالَ

                                                            
  .٤٣١ – ٤٢٩ص ٢ج: ، علل الشرائع١٨٦ – ١٨٤ص ٤ج: الكافي -١
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 ٬، الْح/ج/رِ

جد على 

واف عند 
 يقف يف 
ضوح تام 
لَ ي6وس6ف6 

نت وقد بيَّ
السجود  

ود للكعبة 
عشر  حد

ي وحممد 
ن للقائم 
منذ خلق 

فهو  سود
أَلَمE ت/ر/ ﴿ 
و/الْجِب/الُ  

كْرِمٍ مSن مُّ
س والقمر 
كة اخللق 

.........
كَعEب/ةS اسEتSلَام/

ليه وسلم سج

 ركعيت الطو
X،والذي ٬

هذا يبني بوض
إِذْ قَالَ﴿ :ود

و ٬،)٣(﴾جِدSين/
X٬، ولكن

السجو أنما 
 X،واألح ٬

احلسني وعلي
ميهدو أ±م 
 واألعظم ىل

األساحلجر  ىل
:قال تعاىل 

مر6 و/النُّج6وم6
Sه6 فَم/ا لَه6 مsلل

٬، فالشمسبوا
فحرك ٬،حبسبه

.........
SدEبِالْكَع/ه Eكُم

صلى اهللا علي

قد سن  
X إبراهيمقام 

وه ٬،ويف قبلته
األسواحلجر 

يEت6ه6مE لSي س/اج
Xاملهدي  مام

كم متاماً ٬،معاً
والقمر علي

احلسن و(م 
جودهم مبعىن

األوىلملظلومية 

إىلعبة وبالتايل 
أبوا٬، أمشاءوا 

شَّمEس6 و/الْقَم/ر
 و/م/ن ي6هِنِ ا

أبو أم شاءوا 
لقائم وكل حب

.........
لSي/كُنE آخSر6 ع

 رسول اهللا ص

رسول اهللا ن
صلون عند مق

بني يديه و ود
ا أوحممد  ل

Eس/ و/الْقَم/ر/ ر/أَي
اإليف  اآليةه

ستودع فيها م
و ٬، حممد

وهم ٬،مة
وسج ٬،)حممد

حق صاحبة امل

الكع إىلجدوا
قائم سواء ش
 الْأَرEضِ و/الش
ع/لَيEهS الْع/ذَاب6

القائم أوث
ذاب ميهد للق

..........
Sح/ابِهEأَصSل : Sل

رأيت: (قال

أنوهو  جداً
يص ألئمة

األسواحلجر
آيوسف  أو

كَباً و/الشَّمEس
ت تأويل هذه
مة والسر املس
هنا الشمس
X وفاطم

 واحلسن وحم
خذ حأصوص

يسج أنم ليه
م ميهدون للق

تS و/م/ن فSي
و/كَثSري� ح/قَّ ع/
 ميهد للوارث
حق عليه العذ

........رابع 
Sثُمَّ قَالَ ٬،ب/ة
  .)١() صَّفَا

قا ٬،بن عباس

مهم  أمر ىل
واأل  اهللا
X يكون ا
حممد آلم

ح/د/ ع/ش/ر/ كَوEك
نتد عندما بيَّ

يكون لفاطمة
فيكون ه ٬،ها

ن ولد علي
حممد وعلي
ظلوم وباخلص

  . ساعة

 ممن فرض عل
مجعهمأب أ±م

ي السَّم/او/ات
 مِّن/ النَّاسِ و

فالكل .)٤(﴾
من ح وأيضاً
          

  .١٧٣ص ٥

اجلزء الر/ ألثري
سEت/قْبِلُ الْكَعEب/
خ/ر/ج/ إِلَى الصَّ

بهيقي عن ا

إىلن االلتفات
وكان رسول

X إبراهيمقام 
على قائم آلية

نِّي ر/أَيEت6 أَح/
 هذا السجو
ل يف القائم 

املودع فيه ود
من  ألئمة

سى وعلي وحم
املظ وإنصاف 
تقوم الس أن 

د بقية اخللق
اضحة وبيان

د6 لَه6 م/ن فSي
دَّو/ابُّ و/كَثSري�
﴾لُ م/ا ي/ش/اُء

و ٬،ن للقائمو
                       

  .٢٤٩ص
٥ية البن آثير ج

جلواب املنري عرب األ
لSك/ و/ه6و/ م6س
اسEت/لَم/ه6 ثُمَّ خ/

وروى الب
  . )٢()حلجر

والبد من
و إبراهيمقام

صالته عند مق
اآلطباق هذه 

بِيهS ي/ا أَبتS إِنِّ
ما معىن سابقاً

نا عندما تأ̈و
األسواحلجر 
األهم  كوكباً

جعفر وموس
العدل إلقامة

ىلإهللا اخللق و

سجو أما
وا إشارةثابة

نs اللsه/ ي/سEج6د
الشَّج/ر6 و/الدَّ
نs اللsه/ ي/فْع/لُ
النجوم ميهدو
                       

ص ٤ج: الكافي -
البداية والنهاي -٢
  .٤: يوسف -
  .١٨: الحج -

اجل
Sَذ
فَا

احل

مق
ص
انط
لSأَِ
س
هن
وا
ك
و
و
اهللا

مبث
أَن
و/

إِن
وا
   
١-
٢ 
٣-
٤-
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 اخللق جيهلون هذا٬، متاماً أكثرن كان إو ٬،املظلومني ف�ومسريÀم العامة هي متهيد للقائم الذي ينص�
  .من طوافهم ال يكادون يفقهون شيئاً أ±ممع  ٬،املودع فيها األسود احلجروكطوافهم بالكعبة 

  : واإلجنيليف التوراة  أيضاًالسابقة فقد ذكر احلجر  األديانيف  أما

قرأمت قط يف الكتب احلجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس  أماقال هلم يسوع (
ملكوت اهللا يرتع  أنلكم  أقوللذلك  أعينناالزاوية ومن قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف 

ومن سقط عليه هذا احلجر يترضض ومن سقط هو عليه  إمثارهاليت تعمل  األمةمنكم ويعطى 
  .)١() يسحقه

 ٬،اليت كان خياطبها األمةغري  أخرىمة أهو يف  Xفاحلجر الذي تكلم عنه عيسى 
منوا بعيسى آوالذين  إسرائيلوهم بنو  ٬،Xاليت كان خياطبها عيسى  األمةفامللكوت يرتع من 

X   لألمةويعطى    كان خياطب ذا الكالم تالميذه املؤمنني به وغريهم من بقية الناس  ألنه 
نه يف بيان أ ؛واضح كل الوضوح Xفكالم عيسى  ٬،امللكوت إمثاراملرتبطة باحلجر اليت تعمل 

احلجر  ألمةعيسى ويعطى  أتباعن امللكوت سيرتع يف النهاية ممن يدعون إو ٬،فضل حجر الزاوية
اليت تعطى  األمةربط حبكمة بني احلجر وبني  Xفعيسى  ٬،ل حممد آو مة حممدأوهم 

لن يناولوا  أ±من وبيَّ تباعهاومن يدعون  إسرائيلببين  األمةقابل هذه  وأيضاً ٬،امللكوت يف النهاية
اليت  األمةغري  أخرى ألمةامللكوت  إعطاءجعل احلجر علة  Xفعيسى  ٬،امللكوت يف النهاية

العهد وامليثاق ومن  بأداءمن يشهد هلم احلجر  إنأي   ٬،Xوعيسى  Xموسى  تباعاتدعي 
يف  أم ٬،حاكمية اهللا بإقامة األرضينصرونه هم من سريثون امللكوت سواء كان يف هذه 

يف النهاية عندما يسكنهم  أم ٬،السماوات عندما يكشف اهللا هلم عن ملكوته وجيعلهم ينظرون فيه
ذا  أرادعيسى  إنويقول  أخرىر هذا الكالم بصورة فسِّي� أنومن يريد  .اهللا اجلنان يف امللكوت

القول  أصلفليقرأ  وإال ٬،الكالم نفسه ويصر على هذا القول فإنه يغالط وال يطلب معرفة احلقيقة
وهكذا ال ينتهي  ٬،داود قصد نفسه نإيقول اليهود  أنميكن  يف املزامري فأيضاً Xوهو لداود 

 آخراملخلص الذي يأيت باسم الرب يف  أرادوا Xوعيسى  Xداود  أناجلدل ولكن احلقيقة 
ومساه املعزي والعبد احلكيم وهنا  اإلجنيليف  أخرىيف مواضع  Xر به عيسى وقد بشَّ ٬،الزمان

                                                            
  .انجيل متى االصحاح الحادي والعشرون -١
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هل  ٬،حجر الزاوية بأنهيعرف  أنميكن  أومن هو الذي عرف  :فيكون السؤال ٬،مساه حجر الزاوية
ذكروا يف موضع  أوحجر الزاوية يف بيت الرب  بأ±ما عرفو )ليهما السالمع(عيسى  أوداود  إن
 أووهل هناك حجر موضوع يف زاوية بيت الرب  ٬،حجر الزاوية يف بيت الرب أ±معلى  آخر

هذا غري  نأاحلقيقة  ؟) ليهما السالمع(عيسى  أواهليكل عند اليهود والنصارى يدل على داود 
 إبراهيمويف بيت الرب الذي بناه  ٬،X إبراهيممن ولد  األخرى األمةموجود ولكنه موجود يف 

X وإمساعيل X وكل  ٬،وموجود يف الزاوية وبالذات الزاوية اليت امسها الركن العراقي ٬،ابنه
داود يف  إليه أشارالذي  أوالزمان  آخرواحد هو املخلص الذي يأيت يف  أمر إىلتشري  األمورهذه 

  .باسم الرب واآليتنه حجر الزاوية أاملزامري 

. هذا الباب للرب ٢٠. أدخل فيها وأمحد الرب. افتحوا يل أبواب الرب ١٩(...............
احلجر الذي  ٢٢. أمحدك ألنك استجبت يل وصرت يل خالصاً ٢١. الصديقون يدخلون فيه

هذا  ٢٤من قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف أعيننا  ٢٣. رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية
مبارك  ٢٦. آه يا رب أنقذ. آه يا رب خلص ٢٥. نبتهج ونفرح فيه. هو اليوم الذي صنعه الرب

 .)١(.........) باركنا كم من بيت الرب . اآليت باسم الرب

هو املخلص الذي يأيت يف  اإلجنيلاملراد حبجر الزاوية يف التوراة ويف  أنعلى  أكثروللتأكيد 
ملك العراق يف زمن دانيال  رآهاهذه الرؤيا اليت  أوردالزمان ويف العراق وهو قائم احلق  آخر
   .توضيح إىلوهي تكاد ال حتتاج  Xوفسرها دانيال النيب  Xالنيب 

مللك العراق وهو خيربه برؤياه وتفسريها كما يف التوراة  Xوهذا قول دانيال النيب 
ها امللك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم هذا التمثال العظيم أنت أي ٣١: (................املوجود

صدره وذراعاه من . رأس هذا التمثال من ذهب جيد ٣٢. وقف قبالتك ومنظره هائل البهي جداً
قدماه بعضهما من حديد والبعض من . ساقاه من حديد ٣٣. بطنه وفخذاه من حناس. فضة
ب التمثال على قدميه اللتني من حديد كنت تنظر إىل أن قطع حجر بغري يدين فضر ٣٤. خزف

وصارت  فانسحق حينئذ احلديد واخلزف والنحاس والفضة والذهب معاً ٣٥. وخزف فسحقهما
أما احلجر الذي ضرب التمثال . كعصافة البيدر يف الصيف فحملتها الريح فلم يوجد هلا مكان

                                                            
  .٩١٥ص: مجمع الكنائس الشرقية – ١العهد القديم والجديد ج –المزمور المائة والثامن عشر  –مزامير  –التوراة  -١
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أنت أيها  ٣٧بريه قدام امللك فنخرب بتع. هذا هو احللم ٣٦. ومأل األرض كلها كبرياً فصار جبالً
وحيثما يسكن  ٣٨. وفخراً وسلطاناً امللك ملك ملوك ألن إله السموات أعطاك مملكة واقتداراً

فأنت هذا الرأس من . بنو البشر ووحوش الرب وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها مجيعها
حناس فتتسلط على كل وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من  ٣٩. ذهب
وكاحلديد  يءوتكون مملكة رابعة صلبة كاحلديد ألن احلديد يدق ويسحق كل ش ٤٠. األرض

ومبا رأيت القدمني واألصابع بعضها من خزف  ٤١. الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤالء
والبعض من حديد فاململكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة احلديد من حيث إنك رأيت احلديد 

وأصابع القدمني بعضها من حديد والبعض من خزف فبعض اململكة  ٤٢. خمتلطا خبزف الطني
ف الطني فإ±م خيتلطون بنسل الناس خبز ومبا رأيت احلديد خمتلطاً ٤٣. والبعض قصماً يكون قوياً

ويف أيام هؤالء امللوك يقيم إله  ٤٤. ولكن ال يتالصق هذا بذاك كما أن احلديد ال خيتلط باخلزف
وملكها ال يترك لشعب آخر وتسحق وتفين كل هذه املمالك  السموات مملكة لن تنقرض أبداً

ال بيدين فسحق احلديد  ألنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل ٤٥. وهي تثبت إىل األبد
احللم حق . اهللا العظيم قد غرف امللك ما سيأيت بعد هذا. والنحاس واخلزف والفضة والذهب

  .)١() وتعبريه يقني

املخلص الذي ينقض هيكل الباطل وحكم الطاغوت والشيطان على هذه  أوفاحلجر  إذن
الزمان ويأيت يف العراق كما   آخريأيت يف  ٬،األرضويكون يف ملكه نشر احلق والعدل يف  ٬،األرض

 بينما ال ٬،ناحكم الطاغوت واأل أووهو احلجر الذي ينسف الصنم  ٬،هو واضح يف رؤيا دانيال
يكون أي منهما هو  أنفال ميكن  ٬،الزمان آخريف العراق ويف  أرسلوا Xوال داود  Xعيسى 

 اليهودية والنصرانية حجر الزاوية يف أنحجر الزاوية املذكور٬، بل تبني بوضوح من كل ما تقدم 
  .املوضوع يف زاوية بيت اهللا احلرام يف مكة األسودهو نفسه احلجر 

 ٬،ورمز للموكل بالعهد وامليثاق جتلياملوضوع يف ركن بيت اهللا والذي هو  األسودفاحلجر 
وهو نفسه احلجر الذي يهدم  ٬،)ليهما السالمع(هو نفسه حجر الزاوية الذي ذكره داود وعيسى 

الذي يأيت  األولاملهدي  أوحممد  آلوهو  نفسه قائم  ٬،Xحكومة الطاغوت يف سفر دانيال 
  .بيته  وأهل الزمان كما روي عن رسول اهللا حممد  آخريف 

                                                            
  .االصحاح الثاني –سفر دانيال  –التوراة  -١
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  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  محد احلسنأ                                                                              
ـ ق ١٤٣٠ /شوال   ه

* * *  

L٣٢٨Wאא
 لَت/م6رُّونَ و/إِنَّكُمE﴿ وليالً بأننا منر على قوم لوط صبحاً 8يف سورة الصافات حيدثنا اهللا   ١
 ؟ هل ملكويت أممادي ٬، هذا املرور فكيف يكون ٬،)١(﴾ت/عEقSلُونَ أَفَلَا و/بِاللsيEلِ # مُّصEبِحSني/ ع/لَيEهِم

 ؟ يتملكنا وقت املغرب بشعور الغم واالكتئاب الذي عالقةله 

 احلشر وأواخرالكرسي  اآليةهل املداومة على صالة ذات  ؟ األناعلى  أتغلبكيف   ٢
يل وملن يرجوها  الدعاء وأرجوقصر الطرق أتدلوين على  أن أرجو؟  هل اخلتومات جتدي ٬،جتدي
 .بالتوفيق إخواينمن 

 القلوب بدأ به احلديث عن الدعوة اليمانية فتستجيب يلأموالي على مفتاح  دلين يا  ٣
) األوىلاجللسة ( البداية كثري من الناس تستجيب يف أن يموال الحظت يا٬، من نفورها بدالً

  يف اجللسة الثانية مباشرة ؟ وينفرون بعدها تقريباً

  زينب : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

لك من  أرسلوهلني عن املوقع قد واملسؤ أنواملفروض  هذا السؤال سابقاً أجبت :١ج س
يقول  أن واألفضلجنوده  )لعنه اهللا( إبليسوقت املغرب فهو وقت ينشر فيه  أمافترة طويلة٬، 

 ٬،له امللك وله احلمد حييي ومييت ٬،اهللا وحده ال شريك له إالال اله ( :املؤمن يف هذا الوقت
   .عشر مرات) ومييت وحييي وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير

                                                            
  .١٣٨ – ١٣٧: الصافات -١
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فقط بالعبادة  األناولكن ال حتارب  األناالعبادات والدعاء واقع يف طريق حماربة  أداء :٢ج س
حىت تنتهي  اإلنسان إرادةاهللا على  إرادةوالبد من تقدمي  ٬،فيها اإلخالصبل البد من  ٬،والدعاء
  .اهللا والعمل ا إرادة إال اإلنسانوال يبقى عند  اإلنسان إرادة

 ألياحلق  إلثباتما يكفي  األدلةبالغهم ولديكم من  إمناليس عليكم هداهم  :٣ج س
عن  تثبت حقكم حىت مع البوذيني واهلندوس فضالً أدلةبل ولديكم  ٬،مذهب أيومن  إنسان

تعاملكم مع الناس  أساسلق ولكن ليكن اخلُ ٬،اليهود واملسيحيني وعامة مذاهب املسلمني وغريهم
   .ويظهرون ما يف بواطنهم ألنفسهميسيئون  إمنا أساءوا إنفهم 

لعملكم وتبليغكم الناس  األساسوالتقرب من اهللا وطلب رضاه هو  اإلخالصليكن  وأيضاً
  .وفقكم اهللا وسدد خطاكم ونصركم ونصر بكم دينه ٬،كثرياً ليبارك اهللا عملكم وجيعل فيه خرياً

  محد احلسنأ                                                                          

* * *  

 



א אWא א

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٣٢٩Wאא

 .كثرياً واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آعلى حممد و اللهم صل�

 ومايل وجسدي بروحيلك  بيعيت أجدد٬، السالم عليك سيدي وموالي روحي لك الفداء
 .ملكأوكل ما  وأطفايل وأهلي

متزوجة قبل سنيني طوال وافترقا وتابا إىل  بامرأةحصل زنا  إذا: سؤال وهو يعند ي٬،سيد
  ... . زوجها مات من عدة سنيني أنوبعد زمن التقيا بالصدفة وعرف  اهللا

  .نتظر جوابكمأو٬، X ياملهد اإلمامودمتم لنا لنصرة 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

٬، أو يف عدة رجعية٬، )متزوجة أي(ولو زىن بذات بعل . من زىن بامرأة٬، مل حيرم عليه نكاحها
  .حرمت عليه أبداً

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                          
ـ ق ١٤٣٠ /ذو القعدة   ه

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٣٠Wאא

  .واملهديني األئمةوالصالة على حممد وآل حممد  ٬،العاملني احلمد هللا رب

قلة من األنصار نسأل عن أمر وردنا  باسم ٬،اهلدى ورمحة آهللا وبركاته السالم على رجال
فينا من ال جيد قوته  أن علماً استثناء٬،بعض األخوة بأن الصدقة واجبة على اجلميع بدون أي  من
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 بانتظارحنن بذمتكم    أمثال هؤالء  على الصدقةفما هو حكم  ٬،اليومي وهناك من يتصدقون عليه
  .هللاقلة من أنصار   الرد 

  العراق   موسى : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وبالنسبة ملن هو يف  ٬،والصدقة مستحبة ٬،الواجب هو اخلمس والزكاة ٬،وفقكم اهللا لكل خري
 أنممن يقومون على بيت املال  فأرجو ٬،يف بيت املال حاجة مادية وال جيد قوت يومه فإن له حقاً

  .لذلك أهلشاء اهللا  إنيوصلوا للفقراء حقوقهم وهم 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                         
ـ ق ١٤٣٠ /ذو القعدة    ه

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٣١Wאא

ني يواملهد األئمةبيته الطيبني الطاهرين  وأهلواملرسلني  األنبياءشرف أ علىوالصالة والسالم 
  .كثرياً وسلم تسليماً

  .حممد ورمحة اهللا وبركاته آلعليكم سيدي وموالي مياين  السالم .. بعد أما

 واآلنوقد تشرفت مببايعتك  أنصاركالذليل احلقري إىل اهللا من  العبد ٬،سيدي وموالي
٬، شاء اهللاإن بني يديك  الشهادةيكتب يل  أنسأل اهللا العلي القدير أجنودك و جندي من أصبحت

  .شرح لك قصيتأسوف  أناوبفضل دعائكم يل سيدي 

هذه النفس  ̈ي٬،مسيطر عل )لعنه اهللا(الشباب وكان الشيطان  أيام كثريةعبد عندي ذنوب  أنا
وقدمت اعتذاري هلا عدة مرات ولكن مل  ١٤،٬مع امرأة عندما كان عمري  أارتكبت خط احلقرية
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بتأنيب  أحس اآلنحلد  وأناوطلبت براءة ذميت مما بدر مين ولكن لن تفعل  ٬،اعتذاري تقبل
  .مشكله أولهذه  اآلخرة٬، فيه خرب ما إىلترشدين  أنقسم عليك بأمك الزهراء أسيدي  ٬،الضمري

حد أال تقبل من  األنصارعلم من أ أناسيدي  .......... الثانية املشكلة أما ٬،سيدي وموالي
 أريدسيدي وموالي  آخر٬،خبطاب  أخاطبك أنستطيع أسيدي وموالي ولكن ال  خياطبك أن

 تدعو يل أنقسم عليك بنحر احلسني أسيدي  نصيحة٬،هل من  ٬،ني املشكلتنياتهل منك حل
سيدي ال  ن دموعي تسيلإسيدي واهللا عندما كتبت هذه الرسالة و الصاحلة٬، والذريةبالتوفيق 

 ٬،من احلساد أكونأن على نفسي  أخافطفل واهللا سيدي إال من هذه احلياة الدنيا  ئاشي أريد
 ٬،تدعو يل اهللا جل جالله بالذرية أنقسم عليك مرة ثانية بنحر احلسني املظلوم العطشان أسيدي 

  .اإلطالة عتذر منك سيدي وموالي كل االعتذار علىأ

 األئمةم�ح�̈مد  لآم�ح�̈مد و على الله�̈م صلّ ٬،سيدي هذا وسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  .واملَهديني وس�لّم ت�سليماً

   د م: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

و/الsذSين/ إِذَا فَع/لُواْ فَاحSش/ةً أَوE ظَلَم6واْ أَنEفُس/ه6مE ذَكَر6واْ ﴿ :بالنسبة للذنوب فإن اهللا تعاىل قال
لSذُن6وبِهِمE و/م/ن ي/غEفSر6 الذ|ن6وب/ إِالs اللّه6 و/لَمE ي6صSرُّواْ ع/لَى م/ا فَع/لُواْ و/ه6مE اللّه/ فَاسEت/غEفَر6واْ 

  .)١(﴾ي/عEلَم6ونَ

قُلْ ي/ا عSب/ادSي/ الsذSين/ أَسEر/فُوا ع/لَى أَنفُِسهِمE لَا ت/قْن/طُوا مSن رَّحEم/ةS اللsهS إِنs اللsه/ ﴿ :وقال تعاىل
  .)٢(﴾ج/مSيعاً إِنَّه6 ه6و/ الْغ/فُور6 الرَّحSيم6 ي/غEفSر6 الذ|ن6وب/

                                                            
  .١٣٥: ل عمرانآ -١
  .٥٣: الزمر -٢
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زين العابدين يف  اإلماموادع بدعاء  ٬،عليك برمحته يغفر لك ذنبك ومي̈ن أناهللا  إىلفتوسل 
تتحمل عين كل دين  أناهلي أسألك (: يوم االثنني وذا الدعاء بعد صالة الليل وبعد صالة الفجر

مظلمة  أومن عبيدك يف رقبيت دين  ألحدن تبعثين يوم القيامة وليس أو ٬،يف رقبيت لعبد من عبيدك
كرمي اغفر يل ذنويب كلها  جواد يا رحيم يا ف ياورؤ راض عين٬، يا وأنت ألقاكيطالبين ا حىت 

نه ال يغفر الذنب العظيم إرحيم اغفر يل الذنب العظيم  رمحن يا هللا ياا يا ٬،جبودك وكرمك مجيعاً
ل حممد آله غريك فادعوه وال شريك لك فارجوه صل على حممد وإيل  يم ماعظ العظيم٬، يا إال

   .)حذر بلطفك اخلفيأو أخاففيه ومما  أناوخلصين مما 

٬، ميكن عليك بالتوبة الصادقة ومغفرة من عنده ال تبقي عليك تبعة تطالب ا أنوأسأل اهللا 
  .ن مين عليك بذرية صاحلة هو وليي وهو يتوىل الصاحلنيأو

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  :وهذا سؤال وجوابه من املتشاات فيه فائدة لك

قُلْ ي/ا عSب/ادSي/ الsذSين/ أَسEر/فُوا ع/لَى أَنEفُِسهِمE ال ت/قْن/طُوا مSنE ر/حEم/ةS اللsهS إِنs ﴿ :قال تعاىل /س
ي/ا قَوEم/ن/ا أَجِيب6وا د/اعSي/ اللsهS ﴿ :وقال تعاىل .)١(﴾الرَّحSيم6اللsه/ ي/غEفSر6 الذ|ن6وب/ ج/مSيعاً إِنَّه6 ه6و/ الْغ/فُور6 

فاآلية األوىل تعد مبغفرة مجيع . )٢(﴾و/آمSن6وا بِهS ي/غEفSرE لَكُمE مSنE ذُن6وبِكُمE و/ي6جِرEكُمE مSنE ع/ذَابٍ أَلSيمٍ
  الذنوب والثانية ببعض الذنوب٬، فكيف اجلمع بني االثنني ؟

  الرمحن الرحيمبسم اهللا / ج

  ل حممد األئمة واملهدينيآواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد و

الذنوب بينكم وبني العباد ال تغتفر٬، إال بإعادة احلقوق إىل أصحاا٬، وحتصيل براءة الذمة 
وبينه٬، أما ٬، أي يغفر اهللا الذنوب اليت بينكم ﴾ي/غEفSرE لَكُمE مSنE ذُن6وبِكُمE﴿: منهم٬، هذا قانون عام

الذنوب مع العباد فالبد من حتصيل براءة الذمة وإعادة احلقوق ألصحاا٬، ويف دعاء يوم االثنني٬، 
  :Xلإلمام زين العابدين 

                                                            
  .٥٣: الزمر -١
  .٣١: حقافاأل -٢
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وأسألك يف مظامل عبادك عندي٬، فأميا عبد من عبيدك٬، أو أم/ة من إمائك كانت له  ...(
قبلي مظلمة ظلمتها إياه يف نفسه أو يف عرضه أو يف ماله أو يف أهله وولده٬، أو غيبة اغتبته 

 ٬، وحياًكان أو شاهداً أو محية أو رياء أو عصبية غائباً أنفةµا٬، أو حتامل عليه مبيل أو هوى٬، أو 
فأسألك يا من ميلك . ٬، فقصرت يدي٬، وضاق وسعي عن ردها إليه٬، والتحلل منهكان أو ميتاً

احلاجات وهي مستجيبة ملشيئته٬، ومسرعة إىل إرادته أن تصلي على حممد وآل حممد٬، وأن 
ترضيه عين مبا شئت٬، وÑب يل من عندك رمحة إنه ال تنقصك املغفرة٬، وال تضرك املوهبة يا 

  . )١( )أرحم الرامحني

ن يكون هو الذي يعيد أأي يغفر لكم بينكم وبني العباد بالدعاء والتوسل إليه سبحانه٬، ب
وبه يصبح : (وهذا هو القانون اخلاص) وقصرت يدي يإذا ضاق وسع(احلقوق إىل أصحاا 
  .)غفران الذنوب مجيعاً

ي6قْرِض6 اللsه/ قَرEضاً م/نE ذَا الsذSي ﴿ :قال تعاىل ٬،وهناك طريق لغفران الذنوب مجيعاً يسري
  .)٢(﴾ح/س/ناً فَي6ض/اعSفَه6 لَه6 أَضEع/افاً كَثSري/ةً و/اللsه6 ي/قْبِض6 و/ي/بEس6طُ و/إِلَيEهS ت6رEج/ع6ونَ

يف صلة الرحم٬، والرحم : (هي ٬، وعنهم )يف صلة اإلمام: (هي وعن أهل البيت 
قرض له سبحانه وتعاىل  بأ±افصلة اإلمام يعرب عنها اهللا سبحانه وتعاىل  ٬،)٣()رحم آل حممد خاصة

  .وهو الذي يسدده

اجلهاد بني يديه (٬، و)الصلة بالعمل معه(٬، و)الصلة باملال: (منها :وصلة اإلمام تكون بصور
  .)Xباللسان والسنان إلثبات حقه 

ألن العمل يرهق جسد اإلنسان٬، ورمبا  ؛ن العمل مع اإلمام أفضل من إعطاء املال لهأوأكيد 
  .كان فيه هالك جسده إذا جاهد بني يدي اإلمام باللسان والسنان

                                                            
 .الصحيفة السجادية -١
  .٢٤٥: البقرة -٢
 .٦ح ٢٧٩ص ٢٤ج: البحار -٣
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א    .واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .الفجر الصادق إىلوحدها من غياب الشمس  ٬،من رمضان ٢٣هي ليلة  ليلة القدر :١ج

  .جيوز فتح مطعم وبيع الطعام :٢ج

البطر والطغيان  أنحث على التواضع والعمل وجتنب الكرب واالتكال على الغري وبيان  :٣ج
   .عند الغىن يذهب النعم وجيلب الفقر واحلاجة

 إىلطغى لريجع  أومسه الكرب  إذا ٬،الغري والفقر فهي من نعم اهللا على املؤمن إىلوحىت احلاجة 
الْع/ذَابِ الْأَدEن/ى د6ونَ الْع/ذَابِ الْأَكْب/رِ لَع/لsه6مE و/لَن6ذSيقَنَّه6مE مSن/ ﴿جادة الصواب ويذكر ربه 

  .)١(﴾ي/رEجِع6ونَ

وضعته يف البيت لزوجها فال جيب عليها أن  إنولكن  ٬،تضعه لرياه األجانب ال جيوز أن :٤ج
  .تزيله لتخرج أو لتلتقي غري احملارم

  .جيوز لغري املتزوجة أن تضع الكحل يف البيت :٥ج

مس  أما ٬،نه يبطل الصيام وضمن ما ذكرت من تفصيلأفقط ما ذكرت يف الشرائع  :٦ج
  . امليت فال يبطل الصيام

 األذانمبقدار ما يؤدي به الركعات فقط عندها يسقط  إال ضاق الوقت ومل يبق� إذا :٧ج
  .وجبت دونه األذاندون  اإلقامةكان الوقت يسع  وإذا واإلقامة٬،

ال مبقدار الضرورة من إ   طفال األ   بنائهم أىل عورات إبوان األينظر  ن الأاملفروض  :۸ج
ن ينظف نفسه من اخلبث ويغتسل ويرتدي ثيابه أمكان الطفل إصبح بأذا إشابه٬، ف التنظيف وما

ىل عورة الطفل إبوان النظر ن يتجنب األأبوين عندها جيب ىل معونة األإبنفسه دون احلاجة 
  . النتفاء الضرورة

                                                            
  .٢١: السجدة -١
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مخسمئة درهم فضة  Xكان مهرها سالم اهللا عليها من اهللا مخس الدنيا٬، ومن علي  :۹ج
  . ثاث الدار اليت يتم الزواج فيهاأ٬، ومهرها يف هذا الزمان )غم١٢.٥(وكل درهم مثقالني ونصف 

  ).السبائك(سعر اخلام  :١٠ج

والطرطري الذي ٬، كلهأشكال يف إاجلرجري الذي هو قريب من نبتة الفجل املعروفة ال  :۱۱ج
  . شكال فيهإال  يضاًأ) وهو غري اجلرجري(هو نبات صحراوي 

  أمحد احلسن                                                                            

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٣٣Wאא

واملهدين وسلم  األئمةل حممد آاللهم صل على حممد و٬، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .تسليماً

من ولده حجج  واألئمة علياً أنشهد أو ٬،رسول اهللا حممداً أنشهد أو ٬،اهللا إالال اله  أنشهد أ
 .محد واملهديني من ولده حجج اهللاأ أن شهدأو ٬،اهللا

يت ونو٬، شاء اهللا فكانت اإلجابة مؤيدة هلذا األمر أريد القدوم عليه إن اهللا يف أمر استخرت 
 .اإلهلي بالنوراستشار من  ألنه ال خييب أبداً ؛ستأذنك وأستشريكقصدك سيدي ما دمت إمامي ال

وموالي أنا قصدت بابك فال تردين  سيدي ٬،ستبصرت وأعانين اهللا ملعرفتك وإتباع احلقاأنا 
طريق أدركت  لقد ٬،أنا وأعوذ باهللا من األنا أمتىن أن أكون خادمة لتراب قدميك الشريفتني ٬،خائبة
هذا األنصاري  ٬،حفظه اهللا بعد اهللا سبحانه وتعاىل األنصار احلمد هللا وكان الفضل ألحد احلق

أنا وطفلي حمتاجني إليه وأحب  ٬،متزوج اآلن لطفلي حنن اآلن مفترقني وهو كان زوجي وهو أب
ال يضرين يسترين و أكمل هذا الطريق املبارك معه نويت أن أقترح عليه أن حيللين مرة ثانية وأن أن

نورين بنورك وإذا أذنت يل سأنوي  سيدي وموالي ٬،دام هذا شرع اهللا أن أكون زوجة ثانية ما
تردين خائبة يا  أن ال أرجو ٬،Xورضا وليه وحجته  هذا إن شاء اهللا طالبة من اهللا تعاىل رضاه

 ا سيديمن جعله اهللا خليفته يف أرضه أدركين ي يا ٬،ويفرج عن املكروبني من يغيث املستغيثني



 ٧٩................................................ اجلزء الرابع / اجلواب املنري عرب األثري

 

 

وأجدادك  آمني حبق جدك حممد  يإهلنصرك اهللا ومكن لك  ٬،أنت الوالد بالنسبة لنا وموالي
 .واحلمد هللا وحده وحده وحده الطاهرين 

 وأيدهاللهم حفه مبالئكتك املقربني . Xمحد أ  حممد املهدي آلاللهم احفظ سيدي مياين 
واجعل له من  ٬،مبيناً وافتح له فتحاً ٬،عزيزاً اللهم وانصره نصراً...  العاملني رب بروح القدس يا

   .الساعة الساعة الساعة حبولك وقوتك يا كرمي أرضكاللهم ومكن له يف  ٬،نصرياً سلطاناً لدنك

 .واملهدين وسلم تسليماً األئمةل حممد آعلى حممد و اللهم صل

من ولده حجج  واألئمة علياً أنشهد أو ٬،رسول اهللا حممداً أنشهد أو ٬،اهللا إالال اله  أنشهد أ
 .محد واملهديني من ولده حجج اهللاأ أن شهدأو ٬،اهللا

  ahmed ali : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

 أو األختنيكاجلمع بني (مل يكن هناك عارض جيعله حمرم  إنوفقكم اهللا ملا يرضيه٬، الزواج 
 .فهو حالل اهللا٬، فأسأل اهللا لكم التوفيق والعافية) ما شابه

  محد احلسنأ                                                                                     
ـ ق ١٤٣٠   ه

* * * 

L٣٣٤Wאא
 ٬،الصالة خرج منه ما ينقض الصالة أثناءويف  ٬،وأقام ودخل يف الصالةذن أمؤمن  إنسان  ١

 إيلنه سيغري ا£لس حيث يذهب إمع العلم  ؟ بعد الوضوء واإلقامة األذانفهل جيب عليه 
 .الوضوء
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من  أياماملستحب فيها الصيام مثل الثالثة  األياممؤمن يصوم صيام واجب ويف  إنسان  ٢
 ؟األيام هل يقع له ثواب الصيام املستحب يف هذه ف ٬،کل شهر وأيام ذي احلجة

وختمتني قرآن مل  األجرة٬،صالة نيابة مقبوضة  وعدة سنني ٬،شهور صيام عدةيف ذميت   ٣
 )كذا( جارة وقد ة يصلنيو وکذا بنايت کنَّ يصمن. مقبوضة األجرةماله أي  كيکتمال وکل ذل

ويف ذمتها باقي  اجارةتصوم وتصلي نيابة امرأة مؤمنة  كذلكو اآلن٬، إيلکون يف ذمتهنَّ باقي 
عن مراتبکم اليت  أزالوكمألجل املعيشة يف کرامة بعيداً عن اللئام الذين استولوا علی عروشکم و

يابن الرمحة املهداة والنعمة  فيا سيدي ٬،وحللوا حرامکم وحرموا حاللکم ٬،رتبکم اهللا فيها
خذ بيدي للخروج  ك٬،علمين بعلم ك٬،رين بأمريا بن طه واحملکمات٬، م� ٬،يابن مکه ومنی ٬،املسداة

   ؟ وما مضی من هذا العمل واملال مقابله کيف هو .م�ن کل حرام وأعين بالولوج يف کل حالل

 كي الوسطاء ليسوا مؤمنني بأ كعطوين ذلأن يأن الذ كعلم بذلأأنت مع العلم سيدي و
 .العاملموات املنوب عنهم واهللا وکذا األ ٬،ومبا جئت به علی حد علمي

حرام لعمرة اإل بعدومرة حجة االسالم  ٬،ين حججت بيت اهللا احلرام ثالث مراتأهو   ٤
  ؟ك فما احلکم يف ذل ٬،التمتع رکبت وزوجيت وبنايت يف سيارة خمالف لدين اهللا وتظللت

فما  يضاًأفما حکم النيابة من احلج ؟ وتظللت بعد عمرة التمتع  ٬،نيابة بأجرة واحلج الثالث
دنی احلل نيابة تطوعاً وکلهنَّ أويف احلج الثاين عملت مخس عمرات مفردة من  .كاحلکم يف ذل

  ؟ك حرام فما حکم ذلفيهنَّ تظليل بعد اإل

ن للمتعة هلا سبعني إ( :X االمام الصادق كعن جد ٬،روی املفضل بن عمر  ٥
هو  ي ماأفلو بينتها وما هو منها رکن من العقد وماهو واجب وما هو مستحب  ٬،...)شرطاً

  ؟ الشرط الذي بتخلفه يبطل العقد ويصري سفاحاً

علی امرأة ملدة سنتني ومل يکن معهما ثالث بسبب ظروف  اًمؤقت اًجری عقدأرجل   ٦
نفصال سرته من اإلأعلی  وکذا الرجل حرصاً ٬،هلها وأوالدها بالذاتأخاصة باملرأة خوفاً من 

  ك ؟فما احلکم يف ذل ٬،عنهم

   حممد :املرسل
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א    .واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

هو الذي ترك موضع سجوده  واإلقامة األذانالذي يعيد  إمنا. واإلقامة األذانيعيد  ال :١ج
عمل آخر٬، وهذا املؤمن ترك موضع سجوده فقط للوضوء للصالة فهو مل  إىلعن الصالة  معرضاً

  .يعرض عن الصالة لعمل آخر

  .شاء اهللا نعمإن  :٢ج

حد من أن مل حيضرها إحىت و ٬،جائز) جهراً(بصوت  على قراءة القرآن األجرخذ أ :٣ج
  .  ترونه من مؤمين اجلن نه حيضرها من الإف اإلنس

 إ±اكنتم جتهلون  إنجر فيما مضى أمن صوم وصالة مقابل  أديتمشيء عليكم فيما  وال :ج
    .بيته  وأهل سنة عن النيب  أوبدعة ومل تشرع يف قرآن 

الذين ماتوا على والية حجة اهللا ( األمواتجر من صوم وصالة عن أما قبضتم عنه  أما :ج
وزوجتك وبناتك واملرأة  أنت إحصاءهمنك  فأرجوومل تؤدوه ) من جتهل حاهلم أويف زما±م 
املؤمنون بالتصدق باملبلغ عندما يصلهم العدد منك وقد  إخوتكشاء اهللا سيقوم  نإاملؤمنة و
  . وهم بانتظار جوابك أخربÀم

جر عن القضاء عنهم فيما أالذين قبضتم  األمواتقضاء الصالة والصوم عن  أيضاًوميكنكم 
تنوي القضاء عنهم  اآلنولكن ) بدعة األجرالصالة والصوم مقابل  أنكنتم جتهلون  إن(مضى 
  .اهللا ال ألجل األجر الذي قبضته فيما مضى إىلقربة 

فلو  ٬،شهر ألفوبالنسبة لقضاء الصالة فالقضاء يف ليلة ثالث وعشرين من رمضان يعدل 
م واحد يف شهر يكفيه قضاء يو ألفحىت  أوعشر سنني  أوسنة قضاء  كان يف ذمة شخص مثالً

   .ليلة القدر

  . باحلق إميانكحمرم قبل  وأنتشيء عليك من التظليل  احلج نيابة بأجر جائز٬، وال :٤ج
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بين هيكل احلق حبول اهللا وقوته ومبشيئته سبحانه ومبعونتكم أجئت النقض هيكل الباطل و
 وأبيكمفإن شريعة أبينا  ٬،ما ال طاقة لكم به ألكلفكم أأت�ومل  ٬،شاء اهللاإن للحق وحبملكم للحق 

 وهي فطرة اهللا اليت جاء ا رسول اهللا حممد  ٬،هي الشريعة السمحاء X إبراهيم األطهر
ِسين/ا ال ي6كَلOف6 اللsه6 ن/فْساً إِلsا و6سEع/ه/ا لَه/ا م/ا كَس/ب/تE و/ع/لَيEه/ا م/ا اكْت/س/ب/تE ر/بَّن/ا ال ت6ؤ/اخSذْن/ا إِنْ ن/﴿

ر/بَّن/ا و/ال ت/حEمSلْ ع/لَيEن/ا إِصEراً كَم/ا ح/م/لْت/ه6 ع/لَى الsذSين/ مSنE قَبEلSن/ا ر/بَّن/ا و/ال ت6ح/مِّلْن/ا م/ا ال أَوE أَخEطَأْن/ا 
  .)١(﴾طَاقَةَ لَن/ا بِهS و/اعEف6 ع/نَّا و/اغْفSرE لَن/ا و/ارEح/مEن/ا أَنEت/ م/وEالن/ا فَانEص6رEن/ا ع/لَى الْقَوEمِ الْكَافSرِين/

  :البد يف الزواج الدائم واملؤقت من :٥ج

  ).اإلعالن(اإلشهاد أو اإلشهار   ١

اإلشهار واإلعالن فيكون بعد إيقاع العقد وقبل  وأما. ويكون اإلشهاد بشاهدين عدلني
  .ويتحقق مبا يسمى عرفاً إشهار وإعالن كالدعوة إىل وليمة العرس وما شابه ٬،الدخول

  . رأشه ستةقل مدة للزواج املؤقت أو  ٢

مكتمل وسيقوم املؤمنون بنشره  اإلسالم٬،شاء اهللا يف كتاب شرائع إن جتده  أكثروتفصيل 
     .شاء اهللاإن عن قريب 

يصعب  لكن ال) اإلعالن( اإلشهاررمبا يصعب  أنتويف هذه احلالة اليت ذكرÀا  :٦ج
 أوعند الضرورة  إال األمرويوصي الشاهدين بكتمان  اإلشهاد٬، فيستأنف العقد معها مع اإلشهاد
  .احلقوق إثبات

  أمحد احلسن                                                                             

* * *  

كتبت (: قال ٬،عن علي بن حممد٬، عن سهل بن زياد٬، عن حممد بن الريان L٣٣٥Wאא
يف املسجد احلرام أو يف مسجد  )٢( من صالته اخلمسني رجل يقضي شيئاً :X إىل أيب جعفر

                                                            
  .٢٨٦: البقرة -١

 .صالة الخمسين هي الصالة الواجبة اليومية باالضافة نوافلها وصالة الليل ٢-
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عليهما (أحتسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك  ٬،أو يف مسجد الكوفة الرسول 
 )١( يف هذه املساجد حىت جيزئه إذا كانت عليه عشرة آالف ركعة أن يصلي مائة ركعة) السالم

فأما أن يكون  ٬،حيسب له بالضعف: X )٢( وكيف يكون حاله ؟ فوقّع ٬،أو أقل أو أكثر
  .)٤() ٬، هو إىل الزيادة أقرب منه إىل النقصانفال يفعل )٣( من الصالة حباهلا تقصرياً

ما من عبد  ...: (قال يف حق مسجد الكوفة ٬،Xعن هارون بن خارجة٬، عن أيب عبد اهللا 
ملا أسرى اهللا به قال له  حىت أن رسول اهللا  ٬،صاحل وال نيب إال وقد صلى يف مسجد كوفان

وإن ... أنت مقابل مسجد كوفان  ٬،تدري أين أنت يا رسول اهللا الساعة: Xجربئيل 
وإن اجللوس فيه  ٬،وإن النافلة فيه لتعدل مخسمائة صالة ٬،الصالة املكتوبة فيه لتعدل ألف صالة

  . )٥() ولو حبواً ألتوهبغري تالوة وال ذكر لعبادة ولو علم الناس ما فيه 

من كان يف ذمته  إن وأبنائك آبائكفهل معىن هذا سيدي صلوات اهللا عليك وعلى  :١س
؟ أي  يؤديها يف مسجد الكوفة املعظم فسوف تضاعف له أنوكان يريد  ٬،)٦( قضاء صالة مكتوبة

فهل صالة مئة ركعة يف مسجد الكوفة  ٬،ركعة قضاء آالفكان شخص مطلوب عشرة  إذا
  ال ؟ أم ٬،اليت كانت يف ذمتهركعة  آالفستجزي عن العشرة 

من  فأما أن يكون تقصرياً ...( :األوىليف الرواية  Xالباقر  اإلماممعىن قول  ما :٢س
  ؟ )الصالة حباهلا فال يفعل

ومسجد  ٬،مسجد السهلة :يف کل من) كذا( الواحدةماذا تعدل الرکعة الواحدة  :٣س
ـ املسمىالبصرة  يف X نياملؤمن أمريومسجد  ٬،صعصعة بن صوحان  أبوومسجد  ٬،)اخلطوة( ب
  ؟ ومسجد مجكران  )٧(املهديني يف البصرة 

  الشيخ جهاد األسدي: املرسل
                                                            

  .رآعة ١٠,٠٠٠= رآعة  ١٠٠٠× رآعة  ١٠٠لف رآعة؛ فيكون أي تكون آل رآعة تعادل أ ١-
 .Xجاب بقلمه الشريف أأي : فوقع ٢-
 ."لحالها"وفى المرآة  -٣

 .١٩ح ٤٥٥ص ٣ج :للشيخ الكليني - آتاب الكافي ٤-
 .٤٩١ – ٤٩٠ص ٣ج :الشيخ الكليني -الكافي  -٥
 .باالضافة لصالة االيات) الصبح والظهرين والعشائين( الخمسةقصد بها الصالة أالصالة المكتوبة  -٦
 .قصد المسجد الواقع في البصرة منطقة حي الزهراءأ -٧
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

  .شاء اهللاإن سيأيت التفصيل يف حينه    
 يهمل الصالة متكالً على القضاء يف هذه املساجد فهذا عمله غري صحيح وال أن أي   

  .حتسب له بالضعف
تفصيل فضل بعضها فسيأيت يف  أما ٬،فضلها واألوصياء األنبياءللمساجد اليت صلى ا    

 .شاء اهللاإن حينه 
  أمحد احلسن                                                                              

* * *  

له آوالصالة والسالم على سيد املرسلني حممد و ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٣٦Wאא
  .الطاهرين

 )ل اهللا فرجهعج(اإلمام سالم تام بوجود موالنا ..  ه اهللاظمحد احلسن حفأمساحة السيد  إىل
  .املؤيد باهللا

هلا  إنعلما  ؟ كيف توزع هده التريكة ٬،توفت وتركت تريكة مهمة امرأة :١ سؤال رقم
  ؟)أوالدبنتان وثالث (أبناء ومخسة  أمزوج و

  والروبيان٬،   THON م السمك من فصيلة التونحل أكل :٢رقم  سؤال
CREVETTE-   ؟ حرام أمحالل  

اليت تباع بالبلدان العربية    األبيض و األمحرمن النوع    اللحوم الطرية  :٣سؤال رقم 
هل جيوز شراءها  -SUPER MARKET-التقليدية والعصرية  اإلسالمية باألسواق  و

  ؟ واستهالكها
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كرى وفاة جدتكم سيدة نساء العاملني فاطمة ذب أجوركماهللا  أعظمو جزاكم اهللا خرياً
هللا  إناو .)قدس سرمها(والسالم وحفيدها روح اهللا املوسوي اخلميين  الصالة آهلاالزهراء عليها و

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته ٬، راجعون إليه وإنا

  .املغرب –الدار البيضاء  ALI haj :املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

  .والباقي لألبناء للذكر مثل حظ األنثيني ٬،م سدسولأل ٬،للزوج ربع :١

 ١٦م منها ولأل ٬،اًسهم ٢٤للزوج منها  ٬،اًسهم ٩٦والتقسيم يكون بأن تقسم التركة إىل 
   .)٧+٧(أسهم  ٧ولكل بنت  ٬،)١٤+١٤+١٤( اًسهم ١٤ولكل ولد من الثالثة  ٬،اًسهم

  .التونة والروبيان حالل :٢

 من ا£ازر اًكثري نäأل ؛)صحة تذكيته(بالنسبة للدجاج جيب التدقيق يف مصدره  :٣
والتذكية البد أن تكون بيد املسلم  ٬،يستخدمون السكني اآليل يف التذكية ويعتربو±ا تذكية شرعية

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

سبة للبقر واألغنام فيمكن االكتفاء بكالم البائع إن كان مسلماً وحصل االطمئنان أما بالن
احلمراء أو حلوم البقر والغنم ميكن االعتماد على  للحومفبالنسبة  ٬،بصحة التذكية من كالمه

   .وجودها يف أسواق املسلمني فيما خيص حليتها

  .والدنيا وجنبكم شرمهاوجزاكم اهللا خرياً وعظم أجركم ووفقكم خلري اآلخرة 

 أمحد احلسن                                                                             

* * *  
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   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٣٧Wאא

   .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آوسلم على حممد و اللهم صلّ

 ٬،أجدد لكم البيعة س̈يدي وأسألكم الدعاء يل ومجيع أهلي ٬،السالم عليكم سيدي وموالي
دعو اهللا سبحانه يثبتنا معكم يف عافيه بعونه ا ٬،سيدي حنن مواليك حباجه لدعائكم فبه تتم النعم

   :أسئليتعلى  املعذرةأرجو  .وتقديره

  ؟ لدي صندوق به صدقات كنت أمجعه ألحد املساجد كيف أتص̈رف به  ١

  بالدعوة ؟خلف إمام ال يؤمن  ةكيف أصلي مجاع  ٢

  ؟ ةمع الناس وهم ينظرون لنا بريب ةهل أستخدم التق̈ي  ٣

وكيفية  ؟ دينار كوييت ٢٠ هل هناك جمال لكفالة أيتام لألنصار مببلغ من املال مثالً  ٤
  .املبلغ إذا أمكن إيصال

  ؟ األذان يف الرابعة الشهادةوأوالده املعصومني بدل  اًهل يكفي قول أشهد أنّ علي  ٥

  ؟ ا£الس اليت تدعوا لفقهاء السوء حضورهل جيوز   ٦

أنه حصل يل  علماً املباركة ؟ بالدعوةالدخول  هعليه من اثار واملداومة ةهل لغسل اجلمع  ٧
   .أرجو توضيح ذلك .اعتقدتذلك وقد نشرت ذلك يف املنتدى حسب ما 

اهللا سبحانه وأسألك أن أتش̈رف أسأل ٬، دعواتكم سيدي٬، القصور ىيف اخلتام ساحمين عل
       .أدعو يل بالثبات معكم ٬،بلقاكم ولو باملنام

  أبو مصطفى : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني وسلم تسليما األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني
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 ٬،فقري أو أرملة٬، أو ٬،يتيم كإعالة ٬،يف سبيل من سبل اهللا سبحانه وتعاىل أنفقهاملال  :١ج س
  .نشر كلمة احلق أو

  .خلف مؤمن مأموماً أو إماماً أو تصلي منفرداً أنفإما  ٬،ال تأمت بصالتك بغري املؤمن :٢ج س

للحفاظ على النفس  أو واألعراض٬، واألموالالتقية عند الضرورة فقط حلفظ الدماء  :٣ج س
ه مبنِّ عزيزاً ال حيوجكم لتقية وينصركم نصراً أنأسأل اهللا  .ة دين اهللا سبحانه يف وقت الحقلنصر

  .سبحانه

  .شاء اهللا إنوهم يتكفلون ذلك  األنصارخوتكم من اميكنك االتصال ببعض  :٤ج س

  .نت يف الشرائعكما بيَّ األربعفالبد من الشهادات  وإال ٬،كان لتقية يكفي إذا :٥ج س

  .كانت جمالس للدعوة هلؤالء الظلمة ال جيوز إذا :٦ج س

 إىلوخري ما يرتل من السماء  اإلخالص٬،السماء هو  إىل األرضخري ما يصعد من  :٧ج س
ثر يف نزول التوفيق على أغريها هلا  أمهو التوفيق٬، فكل عبادة سواء كانت غسل اجلمعة  األرض
  .خلص فيها لوجه اهللاأكان قد  إنالعبد 

  محد احلسنأ                                                                                      
ـ ق ١٤٣٠   ه

* * *  

  :نص الرسالة L٣٣٨Wאא

  ..السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته

 ٬،وسيدي وكيف موالي أينحنن نريد مواالتك ولكن  ٬،من سكنه النرويج ةعراقي أنا ٬،موالي
بنات وولد وحنن  لدي ثالث أنا ؟ وما هو املطلوب منا ٬،كيف السبيل وحنن نعيش خارج البالد

 ٬،هو املطلوب منا وحنن هنا وما ٬،حنافظ على احلجاب ولكن نريد التعرف على احلجاب الصحيح
  ؟ ما هو التكليف الشرعي
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  .الطاهرينله الطيبني آوالصالة والسالم على حممد و ٬،واحلمد اهللا رب العاملني

  النرويج   ضمياء : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

ونصرتكم  إميانكمن يتقبل أو ٬،واجلن اإلنسوحيفظكم من شر  يوفقكم مجيعاً أنأسأل اهللا 
  .إليه وإرشادهماحلق  إىلالعمل فيمكنكم نصرة احلق بالكلمة وداية الناس  أما .للحق

سابقة وهي منشورة وبعضها يف كتاب  أسئلة أجوبةنته يف واحلجاب الشرعي وحدوده قد ب̈ي
  .٢اجلواب املنري ج

  محد احلسنأ                                                                                      
ـ ق ١٤٣٠   ه

* * *  

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٣٣٩Wאא

وإن  ٬،أقصد سطحي فقط ٬،هل العادة السرية حمرمة دون إدخال جسم صلب: أود أن أسأل
  .حتيايت بعده ؟ االغتسالوهل يتوجب  كانت النية جتنب الوقوع يف احلرام ؟

  ....: املرسل

א   الرحيمبسم اهللا الرمحن  Wא

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

كنتم تريدون مقارنتها بارتكاب فاحشة الزنا والعياذ باهللا  إذا أما٬، العادة السرية حرام شرعاً
نه أفعلها شخص وهو يظن  إذامن كبائر الذنوب٬، وال حتل العادة السرية  ألنه ؛ةشد حرمأفالزنا 

  .ذا يريد االبتعاد عن الزنا
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وكذا جيب الغسل على  ٬،)خرج منه املين بدفق وشهوة( أمىنوجيب غسل اجلنابة على من 
   .أمنت كما ذكرته يف الشرائع إناملرأة 

  .بالزواج احلالل الذي حيفظ دينكم أنفسكمحيصن فروجكم ويطهر  أنوأسأل اهللا 

  محد احلسنأ                                                                       
ـ ق  ١٤٣٠ /شعبان اخلري   ه

* * *  

الرد  أرجو ؟ للتحنك املسافةوما هو مقدار  ٬،هل التحنك واجب على النساء L٣٤٠Wאא
  ؟ السريع

  أستراليا   أم بنني : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

 .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، العاملنيواحلمد هللا رب 
  .فيجب سترها ٬،احلنك ليست من الوجه أسفلواملنطقة الواقعة  ٬،تكشف الوجه أنجيوز للمرأة 

  محد احلسنأ                                                                             

* * *  

 س/بِيلِ فSي ي6نفSقُون/ه/ا و/الَ و/الْفSضَّةَ الذsه/ب/ ي/كْنِز6ونَ الsذSين/﴿ :اآليةما هو تفسري  L٣٤١Wאא
S؟لإلمام  ةبعض جموهرايت هب إعطاء أردت إذا اإلمام عند ظهور أم اآلنوهل تتحقق ٬، ﴾ ... اللّه  

  أستراليا   أم بنني : املرسلة                                                                                         

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني
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 أموالمن كانت عنده  أوسواء من كرت ماله دون دفع زكاته  ٬،الزكاة عموماً أموالهذه يف 
عن حاجته وحيتفظ به  اًفائض ويف زمن قيام القائم تنطبق على كل من ميلك ماالً ٬،زكاة يكرتها

الذهب اليت تقتنيها املرأة  أوبالنسبة للمجوهرات  أما .وال يبذل بعضه للجهاد بني يدي القائم
  .ست من الكرتللزينة فهي لي

  محد احلسنأ                                                                    

* * *  

L٣٤٢Wאא
بائك وآلك وسلم وما استخلصناه آى اهللا عليك وعلى صل كق اهللا منيعرفناه بتوف يالذ )١

عتق رقبة٬،  إمايف شهر رمضان  ليوم واحد عمداً اإلفطاركفارة  إن: اإلسالمع ئمن كتاب شرا
  . يف أداء أيهما شاء عن ذلك ٬، خمرياًما إطعام ستني مسكيناًإما صيام شهرين متتابعني٬، وإو

وجب عليه صيام شهرين متتابعني٬، فأن  إطعام ستني مسكيناً أومل يستطع عتق رقبة  فإذا
٬، استغفر اهللا فهو ال٬ً، ولو عجز عن الصيام أص٬، صام مثانية عشر يوماًأيضاًعجز عن صيامهما 

  .كفارته

 وجيب باإلفطار باحملرم يف ±ار شهر رمضان ثالث كفارات٬، عتق رقبة وإطعام ستني مسكيناً
وباحمللل كفارة ختريية كما وضحنا٬، وإذا مل جيد الرقبة يدفع مثنها لإلمام  ٬،وصيام شهرين متتابعني

  .لوصيه أو

كفارته اليت تنطبق عليه يف شهر رمضان  فطر ليوم واحد عمداًأالذي كان  إذاهو طيب  :أ
إطعام  أوت كعتق رقبة االكفار إحدى أداءمث استطاع بعد االستغفار ومتكن من  ٬،هو االستغفار
فما هو املطلوب يف هذه  ٬،استطاع بعد االستغفار صيام الشهريين املتتابعني فقط أو ٬،ستني مسكيناً
  ؟ احلالة سيدي

كم هي مقدار  ٬،من نصبوه عنهم لذلك أووصية  أووإذا مل جيد الرقبة يدفع مثنها لإلمام  :ب
  ؟ عتق الرقبة يف هذا الزمان



 ....٩١ 

 

 طر زماناً

هي  وما 

 العانةلى 

عر اجلرام 
  . تفاوت

:  

ن/ زِين/ت/ه6نَّ 
 Eهِنَّ أَوSآب/ائ
 Eهِنَّ أَوSو/ات
 Eين/ لَمSذsال

لَى اللsهS  إِ

ن تظهره 
ومنتصف 

.........
إذا أفط: لصيام

؟ ماذا أمه يف

عر اخلشن عل

املهر هو سع 
عر فيهما فيه

ةيالتال إلجابة

ه6نَّ و/ال ي6بEدSين
ع6ولَتSهِنَّ أَوE آ

نِي أَخ/و/ أَوE ب/
 أَوِ الطOفْلِ ا
ن/تSهِنَّ و/ت6وب6وا

نأجيوز  وما 
من اليدين٬، و

.........
 من كتاب الص

   

فطر فأوم قد 

ملقصود الشعر

سعر اجلرام يف
فالسع ٬،)صاغ

با علی املرأة 

فَظْن/ فُر6وج/ه6
زِين/ت/ه6نَّ إِلsا لSب6ع
ي إِخEو/انِهِنَّ
 مSن/ الرِّج/الِ

خEفSني/ مSنE زِين/

٬،ني والقدمني
يف الوضوء م

.........
فقرة الرابعة
.كربى خمرية

  ؟

ويقبال کل 

  :أيضاًى

فهل امل٬، لوغ
  غ ؟

هل س ٬،
املص(املسبوكة

ا جيب ستره

ص/ارِهSنَّ و/ي/حEف
 و/ال ي6بEدSين/ زِ

و/انِهِنَّ أَوE ب/نِي
Sب/ةEرSي الْأSول

نَّ لSي6عEلَم/ م/ا ي6خ

وجه والكفني
اج لكشفه يف

..........

 

قصد الثاين الف
ضاء وكفارة ك

؟ على التعيني

يقضيهوم يو
  ؟ زماناً

دت يف املنتدى

ن عالئم البلو
كعالمة للبلوغ

مهر الزهراء
ا الفضةجلرام

ي يف قضية ما

ض6ضEن/ مSنE أَبEص
ج6ي6وبِهِنَّع/لَى

ولَتSهِنَّ أَوE إِخEو
تَّابِعSني/ غَيEرِ أُ
رِبEن/ بِأَرEج6لSهِنَّ

﴾)١(.  

جانب هو الو
حتتا وما ٬،ها
.  

........رابع 
 الشرائع املقص
كان عليه القض

نذر صيامه ع

هل هو ٬،ضاء
أفطر ز ى من

متفرقة ورد ة

اإلنبات من ن
فقط يكفي ك

م يف الفضةم
نه سعر اجلإ أم

دييس سابق

م6ؤEمSن/اتS ي/غEض6
 بِخ6م6رِهSنَّ ع/
 أَوE أَبEن/اِء ب6ع6و
م/ان6ه6نَّ أَوِ التَّ
س/اِء و/ال ي/ضEرِ
﴾كُمE ت6فْلSح6ونَ

مام االجأملرأة
فوقه الدة وما

جسدها كله

          

اجلزء الر/ ألثري
ت سيدي يف
ى التعيني٬، ك

 املقصود من

 هو وجه القض
ىى املخرية عل

أسئلةجمموعة

أنت سيدي
حدمها فأ ات

هو سعر جرام
أ ٬،السبائك ي

ى سؤالعل ت

و/قُلْ لSلْم6﴿ :
ه/ا و/لْي/ضEرِبEن/
 أَوE أَبEن/ائSهِنَّ

ا م/لَكَتE أَيEم
ع/وEر/اتS النِّس
م6ؤEمSن6ونَ لَع/لsكُ

ن تظهره املأ
ارم هي القال

وللزوج  ٬،نه

                       

جلواب املنري عرب األ
ذكرت )٢

ذر صيامه على

هو ما :أ

وما :ب
كفارة الكربى

هذه جم )٣

ذكرت :أ
إنبا أم اإلبط٬،

ه ما :ب
أياخلام  فضة

أجبت :٤

قال تعاىل
ا م/ا ظَه/ر/ مSنEه
ب/اِء ب6ع6ولَتSهِنَّ
اس/ائSهِنَّ أَوE م/
ظْه/ر6وا ع/لَى 

مSيعاً أَيُّه/ا الْم6ج/

أجيوز  ما
مام احملاأملرأة 

ساق وما دو

                       
  .٣١: النور -

اجل

نذ

الك

وا

الف

إِلsا
آب/

نِس
ي/ظ
ج/

املر
الس

   
١-



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................ .................. ٩٢

فکشفت لنا من احلقائق اليت مل نکن نعرفها " يكصلوات ريب عل" دييس كولقد قرأت جواب
دين معرفة منکم ين يزأسأل اهللا أتنورنا بنورکم و" کم سالم اهللايعل" تيهل البأقبل وبفضلکم 

  .. کثر أکثر وأنکم يد من معيستزأن أو

 ٬،ا±ا لنا ولکي تعم الفائدةيتب كفأرجو منمور بعض األ دي ولقد خفيت عل̈ييس كسألأ
  :عالهأعات ملا سبق من املسألة يوهي تفر

  وماذا تشمل عند املرأة ؟  ة٬،فية الشرييف اآل) نةيبالز(ما هو املقصود  :أ

  ؟ ﴾الطOفْلِ الsذSين/ لَمE ي/ظْه/ر6وا ع/لَى ع/وEر/اتS النِّس/اِء ..﴿ وما هو حدود عمر

  ؟﴾و/ال ي/ضEرِبEن/ بِأَرEج6لSهِنَّ لSي6عEلَم/ م/ا ي6خEفSني/ مSنE زِين/تSهِنَّ ..﴿ :تعاىل وما هو املقصود من قوله

ولکن مل  ٬،قد بينت� فيه قضية ما جيب ستره علی املرأة سيدي الذي كقرأت جواب :ب
ن يبوحد األأم واجلده من ذا کان الناظر هلا هو األإهو حدود الواجب ستره من املرأة  عرف ماأ
 ٬،ن نزلواإخت وخ واألن وبناÀا وبنات األيبوحد األأخت من  مثل األنيو من املکلفأ ٬،علوان إو
  ن ؟يبووخالة األ ةواخلال ٬،نيبوو عمة األأ ةوالعم ٬،و البنت وبنت الزوج بعد الدخولأ

 سواء کان الطفل ذکراً ٬،زاًيمم ذا کان طفالًإمام الناظر أاملرأة  ىحدود الواجب ستره عل وما
  ؟ املميزين األطفالممن ال انتساب هلم معها من  أو أخواÀا٬، أو ٬،ن نزلواإو أبنائهاى من نثأم أ

غريهم  أم اإلناث أمور الذك أبنائهاهلا  كان الناظر إذاعلى املرأة حدود الواجب ستره  وما
  ؟ الذين هم فوق سن التمييز ودون سن التكليف

א Wא
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  .ن كانت كفارته االستغفارإ٬، واألداءشيء عليه بعد  كفارته فال أدى إذا /أ    ١س ج

  .بعضه أوتقدير الثمن وإسقاطه  لإلمام :ب   ١س ج
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تكون أيام معينة من شهر معني من  أنمثل ٬، نه نذر صيام وقت معنيإ أي :أ  – ٢س  ج
  .عام معني

يوم من  إفطارفطره٬، والكفارة هي نفسها كفارة أمقابل كل يوم  يقضي يوماً :ب  ٢س ج
  .  العتقأو الصيام أو  اإلطعامشهر رمضان خمري بني 

  .ظهور الشعر اخلشن على العانة أي اإلنبات :أ    ٣س ج

    .)السبائك(سعر اخلام  /ب    ٣س ج

جنيب وتشمل الزينة بالنسبة للمرأة كل ما وجب عليها ستره عن الناظر األ :أ  – ٤س ج
  .جسدها كله عدا الوجه والكفني والقدمني

ورمبا كان يف الثامنة  ٬،متام السبع عادةإويكون بعد  ٬،والطفل الذي تتحفظ منه املرأة هو املميز
  .دراكهإو بعدها حبسب حال الصيب وسعة أالعاشرة  أوو التاسعة أ

صدار إهو : ﴾و/ال ي/ضEرِبEن/ بِأَرEج6لSهِنَّ لSي6عEلَم/ م/ا ي6خEفSني/ مSنE زِين/تSهِنَّ﴿ :واملقصود بقوله تعاىل
  .صوت من اخللخال

و/قُلْ ﴿ :هو يف قوله تعاىل ختهاأبالنسبة للواجب ستره من املرأة عن  :ب  – ٤س ج
ن تنظر املرأة أجيوز  ي عن النظر٬، فالأ ﴾و/ي/حEفَظْن/ فُر6وج/ه6نَّلSلْم6ؤEمSن/اتS ي/غEض6ضEن/ مSنE أَبEص/ارِهSنَّ 

    .هذا هو الواجب ٬،خرىأمرأة اليها إن تنظر أوكذا حتفظ وتستر عورÀا عن  ٬،ختهاأىل عورة إ

* * *  

L٣٤٣Wאא
 أون اجيوز رجل وامرأت أم ٬،رجلني لآلخرينن يف االستهالل ايكون الشاهد أنجيب  هل :١
  ؟ نساء أو أربعن فقط اامرأت
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 أم ٬،بعد الزوال أم ٬،الفجر أم ٬،أيف النهار ٬،مبدأ الرؤية واالستهالل لشهر رمضان ومىت :٢
  غري ذلك ؟أو  ٬،قبله أو ٬،بعده أو ٬،يف وقت ظهور الشفق أو ٬،قبله

  :هل من شروط املستهل املؤمن :٣

قن ي٬، الت)٢( املباشرة ن٬،ي٬، العدالة٬، وحدة املکان والزمان للشاهد)١( ٬، سالمة النظرالبلوغ
  ؟ )٣( صية٬، اخلربة يف التشخيواالطمئنان من الرؤ

   .)وال بغيبوبة اهلالل بعد الشفق(ما املقصود  :٤

عند الغروب  املغربيةى باحلمرة وهل الشفق هو نفسه الذي يسم ٬،هل املقصود الشفق املغريب
  ؟ هناك فرق أم ٬،املغريب األفقويظهر يف 

   ؟ )برؤيته يوم الثالثني قبل الزوالوال (ما املقصود  :٥

  الشيخ جهاد األسدي :املرسل

א Wא
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  .شهادة النساء تقبل٬، فيصح رجل وامرأتان أنذكرت يف الشرائع  :١ج

بالنسبة (من الشهر السابق  ٢٩ مبدأ االستهالل والرؤية من بعد الزوال من يوم :٢ج
ن كانت رؤية اهلالل تتم إمنتصف الليل٬، و إىلوميتد االستهالل  ٬،)لرمضان يكون شهر شعبان

  .عادة بعد غياب الشمس وقبل ذهاب الشفق

   .من الشروط البلوغ والعقل والعدالة :٣ج

                                                            
 .يشمله ن الحکم الإمع لبسها ف ًاما من کان يستخدم النظارات وکان نظره سليمأ ،ًان اليکون نظره ضعيفأي أ ١-
  .خالل النظر وليس بالناظور وال بالکاميرات وال بالمرآةن يكون تشخيص الهالل من أوهو  ٢-
 .ن يکون متفقه بالتشخيص واالستهاللأأي  ،ن يکون صاحب معرفة وتمييز نظريأ -٣
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يعترب اهلالل ليوم سابق لو بقي يف السماء  ال أناملراد من هذا هو احلمرة املغربية٬، و أي :٤ج
  .بعد ذهاب احلمرة املغربية ما إىل

  .الشهر التايل أيام أوليعد هذا اليوم  لو رؤي اهلالل يوم الثالثني قبل الزوال ال أي :٥ج

 أمحد احلسن                                                                             

* * *  

L٣٤٤Wאא
وقد دعوين   ٬،خادم املنرب احلسيين الشريف وأنا ومضت سنني عل̈ي ٬،من طلبة احلوزة إين :١س

الذين دعوين غري  إن علماً ؟ ال أمذهب أفهل  ٬،للعراق لقراءة العزاء اآليتهذا العام يف شهر حمرم 
  .مؤمنني ذه الدعوة احلقة

 ٬،كتب الروايات أويف حتقيق كتب الفقه املعروفة عندهم ٬، عمل يف مؤسسة حتقيقأ إين :٢س
  ؟ فهل جيوز يل مواصلة العمل معهم

وهل جيوز  ٬،فيها البقاء واالستقرار أو الزمان آخرهل جيوز دخول مكاتب فقهاء  :٣س
  ؟ ال أمنه من احلقوق الشرعية إيعطونه هل  عرف ماأال  إين ؟ علماً مما يعطون فيها األكل

 أن اًكما لو كلفت شخص٬،هل جتوز الوساطة لنقل احلقوق الشرعية من ملتوي ملثله :٤س
  ؟آخر بيد شخص  أوبيدي  إليهممن احلقوق الشرعية فأرسلها  أهلييعطي 

  .وعليك أبيكصلوات ريب على  ٬،دعاءك ملتمساً ٬،وأنا منتظر ألمرك سيدي

  .له األئمة واملهديني وسلم تسليماًآوصلى اهللا على حممد و

  قم املقدسة   أبو حممد  :املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني واحلمد هللا رب العاملني٬،
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جيوز ذهابه لقراءة العزاء ولينشر احلق مثالً بطرح قانون معرفة احلجة والعلم الذي عرفه  :۱ج
  .ال يستطيع دعوة الناس مباشرة كان ذاإ ٬،من الدعوة

و املساعدة على أو نشرها أجيوز ولكن جيتنب كتب الضالل فال يعمل على حتقيقها  :۲ج
  .فضل لهأن خيتص بالروايات أذ ميكن إفضل لدينه٬، أنشرها٬، وبالنسبة لكتاب العروة يتجنبها 

ذا مل يكن هناك تقوية إموال منهم خذ األأكل فيها وجيوز دخول بيوÀم وبرانياÀم واأل :۳ج
  .و نصرة هلم ولكن جيب جتنب سؤر الناصب منهمألشوكتهم 

 ٬،جائز ىل العلماء غري العاملني فهذا غريإذا كان القصد نقل املال من عامة الناس إ :٤ج
ال وسعها إللعلماء غري العاملني وال يكلف اهللا نفساً  نصرةون مل يكن تقوية إوالعكس جائز 

  .فليعمل بوسعه ومبا ميكنه

  .ن ينصره نصراً عزيزاًأوأسأل اهللا 

  أمحد احلسن                                                              

ـ۱٤۲۸ /ذي القعدة /۱۲   ق ه

* * *  

 :ةخارجه عن الدعو األخرى األسئلةبعض  ويل L٣٤٥Wאא

 أجريناوقد  ٬،)االحليل التحتاين(سنوات وقد ولد وفيه تشوه يف ذكره  ٣فابين حممود عمره 
ورمبا  للمراجعة٬، )م ٢٠٠٩ /٧ /١٢(عندنا موعد آخر  واآلن. له عمليه جراحيه ومل تنجح

 تركه ؟أ أم األمرمضي يف هذا أفهل  احملتلة٬، إسرائيلله يف دولة  أخرىعمليه  إجراء

 التذكر ؟ أمرفهل هناك ما ينفعين يف ٬، قرأهأيف تذكر ما  صعوبة أجدالقراءة ولكن  أحب
تركته  إذا عل̈ي إمثفيه  األعمال أوالزيارات  أوعمل به من مستحبات كالدعاء أوال  اقرأهوهل ما 
 ؟ متكاسالً

 :ببعض التفصيل يف الرابط التايل ويل سؤال خبصوص وقت الفجر الصادق وقد شرحته
http://www.almahdyoon.info/vb/showthread.php?p=2643#post2643  
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  :وملخصه

ت يف تقاومي الصالة يعتمد على احلسابات الفلكيه وموضع الشمس حتت األفق ملعرفة وق
وقت صالة الفجر يكون يف بعض  أنوقد الحظت ومن خالل الربامج الفلكية ٬، صالة الفجر

الفجر الصادق ال يبني  أنوالحظت ٬، درجة حتت األفق ١٦   ١٩.٥التقاومي بوجود الشمس 
ويكون مساع صوت الديك يف هذا . األفقدرجة حتت  ١٢    ١٣.٥حىت تكون الشمس ما بني 
وهذا الوقت يكون قبل حوايل ستون دقيقة من شروق  ٬،فجر الصادقاألوان دليل على طلوع ال

  .الشمس

باستخدام  األفقدرجة الشمس حتت ( استخدم هذا املعيار أنهل جيوز يل  :وسؤايل هو
لالستدالل على ) دقيقة من الوقت قبل شروق الشمس أو صياح الديك ٦٠الربامج الفلكيه أو

  ؟ عن الطعام للصيام واإلمساكوقت صالة الفجر  أول

  والثاين ؟ األولمراقبة طلوع الفجر  أسبابإذا مل يتوفر يل 

  .دقيقة ٥٠ إىلدقيقة  ٣٠الفرق بني توقيت التقاومي والوقت الذي ذكرت ما بني  إن علماً

لتعذر ذلك يف  باألفق النظروهل يوجد طريقة أخرى للتيقن من وقت الفجر الصادق غري 
 بعض الظروف واألوقات ؟

  .واحلمد هللا رب العاملني

  فلسطني   عبد الغين : املرسل
  ١٤٣٠ /الثانية يمجاد /٢٢                                                                                                      

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

  .عالج ولدك وفقك اهللا إمتامميكنك املضي يف 
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واقرأ عليه سورة  اًدافئ له ماًء وأضف ٬،من عسل النحل وضع فيه قليالً اًخذ قدح: وللحفظ
شاء اهللا وكرر  إنفهو ينفع للحفظ  ٬،تفطر أنالكرسي وسورة التوحيد واشربه قبل  وآيةالفاحتة 
  .أمكنكل ما هذا العم

  .ومل تعمل به اًمستحب قرأت عمالً إن إمثوليس عليك 

ترقبه ومعرفته من عالمته اليت بينتها يف الشرائع  باإلمكانن كان إوبالنسبة لوقت الفجر ف
ن مل ميكن هذا فهو قبل الشروق إو األفق٬،درجة حتت  ١٩فهو عندما تكون الشمس  وإال ٬،فبها

  .دقيقة ٩٠ أيبساعة ونصف 

  محد احلسنأ                                                                             

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٤٦Wאא

ومهديني  أئمةبيته الطاهرين  أهلحممد وعلى  أمجعنيشرف اخللق أ والصالة والسالم على
  .كثرياً وسلم تسليماً

وبركاته  ورمحة اهللا Xاملهدي  اإلمامالسالم عليك يا سيدي وموالي يا وصي ورسول 
   :سؤايل هو ٬،اجلزاء لة شرعية جزاكم اهللا خريأموالي عندي مس .ومغفرته ورضوانه

 لإلمامومالكها من املعادين  ٬،مسلمة أخرىمسلمة مقاولة لشركة  أهليةشتغل بشركة أ إين
X ،احلاكمة  األحزابحلزب من  باعتباره رئيساً وهو لديه بعض السلطة يف احلكم واألنصار٬

فهل جيوز  ٬،النقل باعتبار عملي يتطلب التنقل أجورتصرف يل  وهذه الشركة املقاولة ٬،يف الدولة
نه صرفت إمع  ألفبأين صرفت  هلم مثالً أقول أي ٬،احلقيقي للنقل األجر جر غريأطلب أ أن

 ن الشركة سوف تستقطع هذا من الشركةإحمتاج بعض الشيء و ألين وذلك ٥٠٠،٬ باحلقيقة
  ؟ فهل جيوز يل ذلك أعاله٬،الثانية اليت صاحبها املعادي املذكور 

  .وجزاكم اهللا خري جزاء الصاحلني كثرياً وأشكركم

  املغرب   حمب : املرسل
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א  بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

   .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آحممد ووصلى اهللا على ٬، واحلمد هللا رب العاملني

فيجوز لك  .ماله غري حمترم ٬،يشايعو±م أل±م ؛شيعتهم أواملهديني  أوناصب العداء لالئمة 
  .يقع عليك ضرر أنهذا دون  أمكنك إنخذ بعضه أ أو أخذه

  محد احلسنأ                                                                            

* * *  

بيته  آلوصلى اهللا وبارك على سيدنا حممد وعلى  ٬،احلمد هللا رب العاملني L٣٤٧Wאא
  .منهم واملهديني األئمة

  .عليك السالم ورمحة اهللا وبركاته .. سيدي وحجيت أمحد احلسن

أعلم وهو غاضب مين وال  )كذا( يبسيدي ما حكم إن كان أيب ال يريد الكالم ..  بعد أما
  ؟ من املذهب الشيعي وهو من أهل السنة نينأألنه علم  ؛مين ؤيريد الترب إن كان

وما حكم زواج املرء  ٬،وهل جتوز الصالة فيه ٬،ما حكم التدخني ولبس البنطال ٬،سيدي :٢س
  ؟ من غري موافقة والديه

وعجل اهللا فرجه  Xدي هاليت تظهر قبل اإلمام امل الساعةما هي عالمات  ٬،سيدي :٣س
  ؟ واليت تليه

بيته األئمة منهم  آلوصلى اهللا وبارك على سيدنا حممد وعلى  هذا وجزاكم اهللا خرياً
 .واملهديني

  الكويت   خالد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني
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و/إِن ج/اه/د/اك/ ع/لى ﴿ :قال تعاىل ٬،ترضيه فيما ال يضر بدينك أنوحاول  ٬،بر والدك :١س ج
نE أَن ت6شEرِك/ بِي م/ا لَيEس/ لَك/ بِهS عSلْم� فَلَا ت6طSعEه6م/ا و/ص/احSبEه6م/ا فSي الدُّنEي/ا م/عEر6وفاً و/اتَّبِعE س/بِيلَ م/

 Eجِع6كُمEم/لُونَأَن/اب/ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ م/رEت/ع E١(﴾فَأُن/بِّئُكُم بِم/ا كُنت6م(.  

من حييطون به فهو غري  أوبه باملدخن  معتداً ضرراً التدخني عندما يكون مضراً :٢ج س
يتزوج مبن يريد  أنوجيوز للرجل  .وجتوز الصالة فيه ٬،فيه إشكالولبس البنطال للرجال ال  .جائز
  .ن مل يوافق والداهإو

 أوورمبا يفىن ثلثا الناس  ٬،شاء اهللا ومل يبق� الكثري هلا إذاسترون العالمات الكربى  :٣ج س
  .أكثر

  محد احلسنأ                                                                            

* * *  

  ؟اإلسالمية الدول  أسواقهل جيوز تناول الدجاج الربازيلي املوجود يف L٣٤٨Wאא

  الكويت   قيس التميمي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

 أسواقوليس وجوده يف  ٬،حصل لديك علم بأنه مذكى بصورة شرعية جيوز لك تناوله إذا
  .دليل على ذكاته اإلسالميةالدول 

  محد احلسنأ                                                                            

* * *  

  ؟ مساعديت فأرجو ٬،حد يتقدم خلطبيت يرفضأ ملاوالدي ٬، عندي مشكلة L٣٤٩Wאא

  السعودية   نور اهلدى : املرسلة
                                                            

  .١٥: لقمان -١



 ١٠١................................................ اجلزء الرابع / اجلواب املنري عرب األثري

 

 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

   .اقرأي سورة النور وسورة الفتح كل واحدة سبع مرات

  محد احلسنأ                                                                            

* * *  

  : Xمحد احلسنأ اإلمام إىلسؤايل  L٣٥٠Wאא

تعيش مع جدÀا  وهي )رمحها اهللا( اةشيعية متوف وأمهاالزواج من فتاة والدها سين  أريد أنا
عندما اتصلنا  أبوهاولكن ة٬، جعفري ةشيعي اآلنوهي  ٬،البيت أهلوتربت على حب  أمها٬، ةوالد

سنه وهي  ٢١ها البنت عمر أن علماً األمر ؟ فهل من خمرج هلذا ٬،بنيت شيعي أزوجال  أنافيه قال 
  .ولكم جزيل الشكر .على الزواج موافقة

  nabel deeban: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

 أنوهلا  ٬،اجلد على زواجها أو األبحتصل موافقة  أنجيب  فال عاماً )٢١(كان عمرها  إذا
  . أبوهان رفض إتزوج نفسها و

عاماً سواء  )١٨(على البالغة دون سن ) والعدالة اإلميانبشرط (واجلد  األبوتثبت والية 
    .بكراً أمكانت ثيباً 

وتثبت الوالية لنفسها يف  ٬،)عاماً ١٨من بلغت (وال تثبت واليتهما على البكر الرشيدة 
  . الدائم واملنقطع

  .الويل إذنولكن يكره تزوجيها نفسها دون . ولو زوجها أحدمها٬، مل ميض عقده إال برضاها
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مع رغبتها٬، فإنه جيوز هلا أن تزوج  كفءوالبالغة إذا عضلها الويل٬، وهو أن ال يزوجها من 
  .نفسها ولو كرهاً

  محد احلسنأ                                                                           

* * *  

  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٣٥١Wאא

  .والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطيبني

  ؟ حرام أمفهل هي حالل  الكالسيكية٬، األحلان إىلالعلماء يف جواز االستماع  اختلفوا

  اإلمارات   بنت فالن : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .ال جيوز استماع املوسيقى

  محد احلسنأ                                                                              
ـ ق ١٤٣٠ /شوال   ه

* * * 

 واألدويةبعض املضادات احليوية  إنوخاصة  ؟ ما هو حكم اجليالتنيL٣٥٢Wאא
 .واحللويات يدخل من ضمن مكوناÀا

 ٬،املبارك العمد لسنوات من رمضان إفطار أوهناك الكثريين ممن يف ذممهم صيام القضاء 
قليل مما يؤد ولو جزء  وكذلك صلوات القضاء وقد ندموا وتابوا ولكن بعضهم كرب يف العمر ومل

 وال مل يكن مصلياً وأبوه األكرب ن كان هو الولدإ؟ و فماذا يفعل ٬،تساعده وصحته ال ٬،عليه
 ؟ االبن وهو بذمته صلوات وصيام ومات فكيف يعمل هذا األبيصوم رمضان وتاب 

 األمارات/ زينب : املرسلة



 ١٠٣................................................ اجلزء الرابع / اجلواب املنري عرب األثري

 

 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آعلى حممد ووصلى اهللا ٬، واحلمد هللا رب العاملني

 واألطعمة٬، األدويةواستعماله يف  أكلهيف  إشكالاجلالتني املنتج من احليوان ال  :١ج س
  .ال حيل أم أكلهحيل  ٬،غري مذكى أممن حيوان مذكى  اًمنتجسواء كان 

يتصدى هلا  أنكلها قد بينتها يف الشرائع واملفروض  األموروفقكم اهللا هذه  :٢ج س
وبالنسبة لسؤالك فإن اهللا ال  ٬،املؤمنون واملؤمنات ممن لديهم القدرة على بيا±ا لبقية املؤمنني

يقضي  أنومن يريد  ٬،فمن ال يقدر على الصيام وال القضاء يدفع الفدية ٬،وسعها إال يكلف نفساً
  .ويف ذمته قضاء أدركهافقد يسر اهللا لكم ليلة القدر ملن  هالصالة عنه وعن والدي

فلو  ٬،شهر ألفوبالنسبة لقضاء الصالة فالقضاء يف ليلة ثالث وعشرين من رمضان يعدل 
شهر يكفيه قضاء يوم واحد يف  ألفحىت  أوعشر سنني  أوسنة قضاء  كان يف ذمة شخص مثالً

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .ليلة القدر

  محد احلسنأ                                                                              
ـ ق ١٤٣٠ /شوال   ه

* * *  

  هللا الرمحن الرحيم بسم L٣٥٣Wאא

  .واملهديني األئمةل حممد آلهم صل على حممد ولا

من عمل  أ±اوزوجيت نعاين من مشاكل نعتقد أنا مشكليت  ..Xاحلسن  محدأ السيد إىل
 أنحل نستطيع  أي أوهل من دعاء  ٬،ماذا نفعل ٬،ماذا تنصحنا ٬،Xسحر حنتاج مساعدة السيد 

  .ولكم جزيل الشكر ؟ نتخلص من هذا السحر

  أملانيا   سيد كاظم : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא
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  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني

واجلن  اإلنسيبعد عنكما شر  أنل اهللا أوزوجتك وأس أنتقم ا  األعمالهذه جمموعة من 
  :مبنه سبحانه ويصلح حالكما

النور كل واحدة سبع  وآيةالكرسي  آيةوزوجتك يف مكانك الذي تسكن فيه  أنتاقرأ   ١
 .أياممن سورة الصافات مرة واحد وملدة عشرة  آياتعشر  أولواقرأ  أيام٬،مرات وملدة عشرة 

ومن مث ضع  ٬،كهيعص ومحعسق بالزعفران على ورقة بيضاء وأيضاًاكتب آية الكرسي   ٢
من املاء ورشه يف زوايا بيتك وبقية املاء اغتسل به  وخذ قليالً ٬،الورقة يف ماء حىت تنحل الكتابة

 .زوجتك تفعل نفس الشيء وأيضاً ٬،كغسل اجلنابة

 آيةاكتب  وأيضاً ٬،ا يف بيتكالكرسي على ورقة بيضاء وعلقه آيةاكتب بالزعفران   ٣
  .السخرة على ورقة بيضاء بالزعفران وعلقها يف بيتك

 .السخرة وكذلك تفعل زوجتك آية وأيضاًالكرسي  آيةتنام اقرأ  أنكل يوم قبل   ٤

إِنs ر/بَّكُم6 اللّه6 الsذSي خ/لَق/ ﴿ :وهذه هي األعراف٬،السخرة موجودة يف سورة  وآية
 السَّم/او/اتS و/اَألرEض/ فSي سSتَّةS أَيَّامٍ ثُمَّ اسEت/و/ى ع/لَى الْع/رEشِ ي6غEشSي اللsيEلَ النَّه/ار/ ي/طْلُب6ه6 ح/ثSيثاً

 #ت/ب/ار/ك/ اللّه6 ر/بُّ الْع/الَمSني/  و/الشَّمEس/ و/الْقَم/ر/ و/النُّج6وم/ م6س/خَّر/اتN بِأَمEرِهS أَالَ لَه6 الْخ/لْق6 و/اَألمEر6
و/الَ ت6فِْسد6واْ فSي اَألرEضِ ب/عEد/ إِصEالَحSه/ا  #ادEع6واْ ر/بَّكُمE ت/ض/رُّعاً و/خ6فْي/ةً إِنَّه6 الَ ي6حSبُّ الْم6عEت/دSين/ 

  .)١(﴾# و/ادEع6وه6 خ/وEفاً و/طَم/عاً إِنs ر/حEم/ت/ اللّهS قَرِيب� مِّن/ الْم6حEِسنِني/

 .مرة ١٠٠٠٠)  سبحانه هو اهللا الواحد القهار( :وزوجتك ذا الذكر أنتاذكر اهللا   ٥
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  محد احلسنأ                                                                               
ـ ق ١٤٣٠ /شوال   ه

* * *  

                                                            
  .٥٦ – ٥٤: األعراف -١



 ١٠٥................................................ اجلزء الرابع / اجلواب املنري عرب األثري

 

 

  .اهللا وبركاته عليكم ورمحه السالمL٣٥٤Wאא

  .وسلم تسليماً واملهديني ةاألئمله حممد آحممد و لىاللهم صلي ع

من اهللا العلي  أدعو .. السالم عليك يا سيدي .. محد احلسنأالسالم عليك يا موالي يا 
  .ن حيفظك من كل سوءأو٬، رب العاملني تكون بأحسن حال يا أنالقدير 

تساعدين  أن تعاىلاهللا  منك من بعد وأرجوشرح لك مشكليت أسوف  ٬،يالسيدي يا مو
 ٬،عليه تعاىلمحد احلسن سالم اهللا أموالي  إىلرساليت  تصل أن بفاطمةقسم عليكم أو ٬،وتدعي يل

سنوات وعند زوجي  ٥من  متزوجة أنا ٬،رد أجدلكن مل  موالي يا رسالةن بعثت لك إسبق و أنا
 أو األنابيبعمليه طفل  إىلنلجأ  أنبنا  األمروصل  حىت كثريين أطباءجعنا اور ةمشكل

 ٬،هو إالن تدعو يل حبق ال اله أطلب من اهللا ومنك يا موالي وأ أنالكن ٬، االستنساخ البشري
بني  الرسالة تصل هذه أنمن اهللا العلي القدير بأقرب وقت  وأدعو أمتىنيا موالي كم  سيدي
  .الكرميةيديك 

سأل اهللا العلي أو ٬،تعاىلبعد اهللا من  ليس يل غريك يا موالي أنااستودعك اهللا يا سيدي 
  .كثرياً واملهديني وسلم تسليماً ةواألئمل حممد آو هذا حبق حممد لىيثبتنا ع أنالقدير 

  كندا   نورة : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني

 ئواملبتدفهو ذو املن العظيم  أهلهعليكم بفضله ومبا هو  يصلح حالكم ومي̈ن أنأسأل اهللا 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ٬،بالنعم قبل استحقاقها

  محد احلسنأ                                                                             
ـ ق ١٤٣٠ /شوال   ه

* * *  
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  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهL٣٥٥Wאא

من  األنصار اإلخوةحد أ إليكمنقله أ أن أوصاينهذا سؤال  ٬، حممد  آلقائم  سيدي يا يا
 ٬،حد املراكز احلدوديةأيف  وحالياً ٬،األمنية األجهزةحد أيعمل يف  أنصاري األخ .رض احلجازأ

  .أخرىوهو ليس لديه مهنة  ؟ يتركه أمفماذا يصنع هل يستمر بالعمل 

يف مكان  أمامهمن جيش االحتالل ميرون  أفرادرأى  إذاهو تكليفه  حول ما :السؤال الثاين
  ؟ عمله اجلديد

  أنصار اهللا: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني

 ٬،يكون هناك عدد وتنظيم أنبل البد  وبالنسبة لالحتالل ال يقاوم فردياً ٬،يبقى يف عمله
الدعوة  أعباءخلقه ليكون هناك عدد من املؤمنني القادرين على حتمل  إميانييسر  أنوأسأل اهللا 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ٬،هاÀاابكل اجت اإلهلية

  محد احلسنأ                                                                             
ـ ق ١٤٣٠ /شوال   ه

* * *  

 بسم اهللا الرمحن الرحيمL٣٥٦Wאא

 .له األئمة واملهديني وسلم تسليماًآوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  .سالم اهللا عليك يا سيدي يا أمحد يوم ولدت ويوم متوت ويوم تبعث حياً

  :سؤايل هوف ٬،أردت أن أكون على بينة وأنا بني اهللا يف الصالة

  ؟ )الظهر والعصر(بينما خنفت بالصالتني ) املغرب والعشاء والفجر(ملاذا جنهر بالصالة 
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  .هديني وسلم تسليماًاألئمة وامل لهآوصلى اهللا وسلم وبارك على حممد و

  ١٣عيسى : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

 وأم اًإمامفاخفت والبقية صالها  صلى يف املعراج صالة الظهرين منفرداً رسول اهللا حممد 
 ٬،وكذلك صالة اجلمعة فسنت كما صالها رسول اهللا  ٬،املالئكة فجهر لتسمعه املالئكة

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  محد احلسنأ                                                                            
ـ ق ١٤٣٠ /شوال    ه

* * *  

 الرحيمبسم اهللا الرمحن L٣٥٧Wאא

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

  .الطاهرين آبائكمالسالم عليكم وعلى موالي صاحب الزمان وعلى  :X محدأموالي  إىل

وهللا  األنصاروهي من     تقدم خلطبة ابنيت األنصارحد أكتب لكم يف موضوع أموالي 
  .   احلمد واملنة

تريدين تزويج  نكأ رأيتين أعلم مبوضوع اخلطبة بقليل اتصلت صديقيت وقالت بأ أنوقبل 
  .اخلطبةهم اثنني مرشحني هلذه  وفعال٬ً، )هر ٬،قط( هرين أيني قطّ

نه أيعرفه وقال له  نه جاءه شخص الأعرفت من املتقدم للخطبة بنفسه  أنينوالعجيب 
ستطيع صرف النظر عن أوال  متخوفة جداً أناموالي  وبصراحة يا٬، سينقلب عن الدعوة اليمانية

 ).عن الدعوة نقالبواال٬، املنام بالقط( األمرينهذين 
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٬، فعله عل̈ي ما يتوجب إىليا موالي بعد االستخارة لعلك تدلين وترشدين  إليكموقلت أجلأ 
موالي صاحب  وأبيك سيدي فأنت تعلم بأنك ولكن يا وأعمالكممع علمي بكثرة انشغالكم 

 ٬،عنا خري اجلزاء وال حرمنا منكم 8اهللا  فجزاكم٬، وملجأنا ومالذنا 8اهللا  إىلالزمان بابنا 
  .ليكمإو 8اهللا  إىلواعتذر  ولكم مين جزيل الشكر واالمتنان

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  زينب : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، العاملنيواحلمد هللا رب 

ن ±اكم فانتهوا إو ٬،اهللا فافعلوا أمركمفإن  ٬،اجعلوا استخارة اهللا فصل اخلطاب أموريف هكذا 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ٬،وفقكم اهللا وسددكم

  محد احلسنأ                                                                             
ـ ق ١٤٣٠ /شوال   ه

* * *  

ل الفحص جمن أ) العادة السرية(هل جيوز استخراج املين بطريقة غري شرعية L٣٥٨Wאא
  الطيب ؟

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني

املين بطريقة غري شرعية  إخراج٬، جيوز اإلجنابإذا مت التأكد من عدم وجود سبب آخر مينع 
  .بذلك إخراجهللفحص إن احنصر 

  أمحد احلسن
ـ   ١٤٣٢   ه
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  بسم اهللا الرمحن الرحيمL٣٥٩Wאא

 أوحرز  إعطائيتستطيع  إذا ٬،وخائفة فزعه ابنيت تبلغ من العمر سنتني وهي دائماً ٬،موالي
 آياتولقد قراءنا هلا  ٬،وقعت ألنه ؛أشهر ٣من احلالةهذه  إن علماً ا٬،دعاء لكي تستقر حالته

   .عليكم بطليب أثقلتكون أ ال أن أرجو ٬،باقية احلالةالذكر لكن 

 ألنك ؛اهللا بالفرج القريب لك سيدي نرجو منك موالي الدعاء لتثبيتنا على احلق وندعو
  .)اهللا فرجهل عج(املمهد ملوالنا صاحب العصر 

  استراليا   أم البنني : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني

السخرة وضعيها يف كيس بالستك  وآيةالكرسي  آيةاكتيب بالزعفران على ورقة بيضاء 
 وآية .ضعيها حتت رأسها أو أمكن إنمتسها وعلقيها يف ثياا  أنجناسة حمتمل  أيحلفظها من 

إِنs ر/بَّكُم6 اللّه6 الsذSي ﴿ :وهذه هي ٬،األعرافالسخرة موجودة يف سورة  وآية٬، الكرسي معروفة
ثSيثاً خ/لَق/ السَّم/او/اتS و/اَألرEض/ فSي سSتَّةS أَيَّامٍ ثُمَّ اسEت/و/ى ع/لَى الْع/رEشِ ي6غEشSي اللsيEلَ النَّه/ار/ ي/طْلُب6ه6 ح/

 #ت/ب/ار/ك/ اللّه6 ر/بُّ الْع/الَمSني/  و/الشَّمEس/ و/الْقَم/ر/ و/النُّج6وم/ م6س/خَّر/اتN بِأَمEرِهS أَالَ لَه6 الْخ/لْق6 و/اَألمEر6
و/الَ ت6فِْسد6واْ فSي اَألرEضِ ب/عEد/ إِصEالَحSه/ا  #ادEع6واْ ر/بَّكُمE ت/ض/رُّعاً و/خ6فْي/ةً إِنَّه6 الَ ي6حSبُّ الْم6عEت/دSين/ 

     .)١(﴾و/ادEع6وه6 خ/وEفاً و/طَم/عاً إِنs ر/حEم/ت/ اللّهS قَرِيب� مِّن/ الْم6حEِسنِني/

والسالم عليكم ورمحة اهللا  .يف الليل هلا التوحيد واملعوذتني وخصوصاً اقرئي دائماً وأيضاً
  .وبركاته

  محد احلسنأ                                                                                
ـ ق ١٤٣٠ /شوال   ه

                                                            
  .٥٦ – ٥٤: األعراف -١
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  بسم اهللا الرمحن الرحيمL٣٦٠Wאא

  . Xمحد احلسنأحممد السيد  آلالسالم على سيدي وموالي مياين 

جمالس  يوجد هناك وكما هو املعتاد ٬،املنورة املدينةصلي من أيف جده و أقيم أناسيدي 
تقام  هناك أيضاًوحماضرات  ٬،Xاهللا احلسني  عبد يبتقيم الدعاء ومسائل فقيه وجمالس أل ةحسيني
 ٬،إليهممل تصل  بأ±احبيث تظن  ٬،اًيئا± هل يتطرقون ال الدعوةن موضوع أب علماًة٬، ت اجتماعياندو
 ألين؛ احلضور بعدم ماجتاههحضر يسبب يل مسائل أمل  إذاين أب علماً ؟ إشكالحضوري فيه  هل

 أمحضر جمالسهم أهل  ينتظرون اأصبحو اآلنوهم  الدعوةمت مع بعضهم مبوضوع لتك إنسبق 
  ؟ خلفهم الصالة إىل بالنسبة وأيضاً ٬،بعدم احلضورعلم ما سوف حيدث يل أولكن ال  ٬،ال

  .حممد آلالي مياين وجييب عليها سيدي وم أنعلى املنتدى  القائمنينرجو من 

  .تدعو لنا أنالزهراء  أمكفبحق  ٬،كمءدعا إال ال حنتاجوموالي واهللا حنن  سيدي
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  عباس شلش: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني

يكون هدفك هو التواصل معهم لعلك Àدي  أنكنت تريد احلضور يف جمالسهم فالبد  إذا
ملا  أموركميوفقك ويسددك وييسر  أنل اهللا أوأس ٬،عزيزاً ن شاء اهللا ينصركم نصراًإو ٬،بعضهم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .والدنيا اآلخرةفيه خري 

  محد احلسنأ                                                                                
ـ ق ١٤٣٠ /شوال   ه

 * * *  
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واهللا  جسدي ودمعت عيناي عندما قرأÀا شعر اقشع̈رسيدي فقد  اآلياتفما الدال على هذه 
  .شهيد أقولعلى ما 

والسالم عليكم ورمحة اهللا . له الطيبني الطاهرينآوصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى 
  .وبركاته

  الكويت   خالد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، العاملنيواحلمد هللا رب 

بشرى من اهللا لك ولكل  اآلياتذكرت اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه الليلة املباركة وهذه  أنت
اهللا سبحانه وتعاىل بتوفيق  أولياءخللفاء اهللا وسريهم على طريق  بإتباعهم من يذكرون اهللا كثرياً

ه6و/ الsذSي  #و/س/بِّح6وه6 ب6كْر/ةً و/أَصSيالً  #ي/ا أَيُّه/ا الsذSين/ آم/ن6وا اذْكُر6وا اللsه/ ذSكْراً كَثSرياً ﴿ ٬،اهللا هلم
ت/حSيَّت6ه6مE  #ي6ص/لOي ع/لَيEكُمE و/م/لَائSكَت6ه6 لSي6خEرِج/كُم مِّن/ الظ|لُم/اتS إِلَى النُّورِ و/كَانَ بِالْم6ؤEمSنِني/ ر/حSيماً 

 #ي/ا أَيُّه/ا النَّبِيُّ إِنَّا أَرEس/لْن/اك/ ش/اهSداً و/م6ب/شِّراً و/ن/ذSيراً  #ي/لْقَوEن/ه6 س/لَام� و/أَع/دَّ لَه6مE أَجEراً كَرِمياً  ي/وEم/
   .)١(﴾كَبِرياً و/ب/شِّرِ الْم6ؤEمSنِني/ بِأَنs لَه6م مِّن/ اللsهS فَضEالً #و/د/اعSياً إِلَى اللsهS بِإِذْنِهS و/سSر/اجاً مُّنِرياً 

والسالم عليكم ورمحة اهللا  ٬،والدنيا اآلخرةوأسأل اهللا لك وللمؤمنني واملؤمنات خري 
  .وبركاته

  أمحد احلسن                                                                           
ـ ق ١٤٣٠ / ذو القعدة   ه

* * *  

يب يف غرفة  امث بعد ذلك وإذ ٬،أحدهم للمناظرةرأيت أين أغتسل ودعوت L٣٦٣Wאא
 ٬،أدري إذا هي أكل أو ورق فيها طفل وال أعرفه وكان يعمل أشياء مدورة ويضعها يف صحن ال

                                                            
  .٤٧ – ٤١: األحزاب -١
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 رعلى قد اءمحررجله أذى٬، مثل دائرة  جاء حنونا ويف Xعلي بن أيب طالب  اإلماممث رأيت 
 ).علي ويل اهللا٬، علي ويل اهللا( :حنونا وهو يقول ٬، وجاء مقترباً)االستكان( قدح الشاي

  ؟ مث أرى أحد حجج اهللا أغسلشيء حيث أين  إىلهل يف الرؤيتني دعوة 

  زينب عبد اهللا: املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

  .هذه الطهارة عمل قمت� به نلت�نتيجة  أي ٬،طهارة روحيةالغسل يف الرؤيا يعين 

  محد احلسنأ                                                                         
ـ ق ١٤٣٠ /شعبان اخلري   ه

* * *  

 بسم اهللا الرمحن الرحيمL٣٦٤Wאא

 شاهدت حينما كنت صبيا٬ً، أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان اللعني الغوي الرجيم
حينما وجدت عالقة بني احللم  إالمل أفكر بتفسريه  غريباً شاهدت حلما٬ً، سنة ١٣وعمري حينها 

يف كتب  اآليةبل وجود ٬، ية من سورة الشورىآالقدمي وبني أدلة الدعوة اليمانية وهي تتعلق ب
٬، ا واستشهادهميف بعض مقاالت األخوة األنصار  اآليةوكذلك وجود  ٬،ا واستشهادهالسيد 

منذ  يف أن أعرف هل حللمي القدمي الذي شاهدته حينما كنت صبياً كل هذا حرك فيين الفضول
 ؟ ١٩٩٩هل له عالقة بالدعوة اليمانية اليت ظهرت عام  ٬،عدة سنوات طويلة

  :ليكم احللمإو

ول هذا الكتاب أن يظهر الشيعة وحيا ٬،كنت أطلع على كتاب يتحدث عن الشيعة والسنة
حينها جلهلي باألدلة اليت تثبت  احترتولصغر سين  ٬،السنة أهلعلى أ±م يف ضاللة وأن احلق مع 

 أممع السنة  ٬،بقيت فترة حمتار ودعوت اهللا حينها أن يبني يل احلق مع من٬، صحة املذهب الشيعي
  .منت وشاهدت هذا احللم وفعالً ٬،مع الشيعة



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................ .................. ١١٤

 ن6وحاً بِهS و/صَّى م/ا الدِّينِ مِّن/ لَكُم ش/ر/ع/﴿ :بصوت حزين قوله تعاىل أاقرشاهدت أين 
 وأنابعدها من النوم  استيقظت٬، ﴾و/عSيس/ى و/م6وس/ى إِبEر/اهSيم/ بِهS و/صَّيEن/ا و/م/ا إِلَيEك/ أَوEح/يEن/ا و/الsذSي
ومع مرور السنوات وبعد اطالعي على الكتب اليت ٬، نآمن القر آية أاقر إين حلمت إينء يمتفاج

هو تفسري هذا احللم وما عالقته  لكن ما٬، الشيعة هم على احلق أنتدافع عن التشيع تيقنت 
  بالدعوة اليمانية ؟

 .Xحلم قدمي أرجو تفسريه من السيد  هذا

  العبيدي: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

جاء به  اليت هي تطبيق للشرائع السماوية وما اإلهليةهلا عالقة كبرية بدعوة املهدي  اآليةهذه 
 ٬،شاء اهللا إنوتأويلها يف هذا الزمان  ٬،)وموسى وعيسى وحممد  وإبراهيمنوح (  األنبياء

نك ستدرك احلق الذي احنرف عنه أتباع سنة الشيخني وشيعة إ ؛فكانت رؤياك بشرى من اهللا
ش/ر/ع/ لَكُم ﴿ ٬،Xحممد  آلالكرمية مع مهدي  اآليةاملراجع٬، جعلك اهللا ممن يقيمون حدود هذه 

عSيس/ى أَنْ مِّن/ الدِّينِ م/ا و/صَّى بِهS ن6وحاً و/الsذSي أَوEح/يEن/ا إِلَيEك/ و/م/ا و/صَّيEن/ا بِهS إِبEر/اهSيم/ و/م6وس/ى و/
 SهEت/بِي إِلَيEه6 ي/جsالل SهEإِلَي Eع6وه6مEني/ م/ا ت/دSرِكEكَب6ر/ ع/لَى الْم6ش SيهSيم6وا الدِّين/ و/لَا ت/ت/فَرَّقُوا فSم/ن ي/ش/اُء أَق

   .)١(﴾و/ي/هEدSي إِلَيEهS م/ن ي6نِيب6

  محد احلسن أ                                                                       

* * *  

  .ال أدري كيف سيتم تصنيف رساليت هذه٬، السالم عليكم ورمحة اهللاL٣٦٥Wאא

                                                            
  .١٣: الشورى -١
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هي ليست رؤيا ٬، ال يقل عن سنتني أو رمبا ثالث سنوات انين أطلب فيها تفسري رؤيا منذ مإ
رمحة (أحد السادة هو السيد حيدر احللي  يتكلم مع Xولكنين رأيت كأن اإلمام زين العابدين 

  .هذا ولدي: مشرياً إيلّ ويقول له يف معرض كالمه )اهللا عليه

  .أرجو تأويل ذلك ولكم الشكر

 أيهم: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آاهللا على حممد ووصلى ٬، واحلمد هللا رب العاملني

علي ابن  اإلمامهو  Xزين العابدين  اإلمام أنالرؤيا هلا تأويل يف زمانك وليس كما تفهم 
  .نفسه Xاحلسني 

إمام  إىلاالهتداء  أمركن شاء اهللا سيكون عاقبة إوصى بك ف أونك ولده إوكونه قال 
نك يف الوقت الذي إ أي ٬،)أبنائهنك من ايوصي بك  اإلمام أن(ن الواضح من رؤياك أل ؛زمانك

 إىل أشارنه ألست من املؤمنني به يف حني  أي ٬،أبنائهنك لست من أظاهرك  اإلماميوصي بك 
وفقك اهللا لكل خري وسدد خطاك  ٬،مؤمن به أي ٬،)ولده( أو أبنائهنك ستكون من أحقيقتك 

  .ن تكون معهأملعرفة احلق و

 أمحد احلسن                                       

* * *  

א   :نص الرسالة L٣٦٦Wא

٬، لقد عرفت بوجودك Xالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، سيدي اإلمام أمحد احلسن 
يف هذه السنة٬، وأنا آسفة ألين مل أعرف أنك ظهرت إال يف  يف يوم والدة الرسول األكرم 

اعرف هل أنا باقية معكم٬، أم  إنعرفين بك٬، لكن موالي أريد  إن 8اهللا  وأشكرذلك اليوم٬، 
  .أعوذ باهللا سوف أرتد ؟ أرجو أن تدعو يل باهلداية
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؟  Xسيدي أريد أعرف ما هي طرق السماء اليت تكلم عنها موىل املوحدين أمري املؤمنني 
ما هو الثقب األسود٬، ومثلث برمودا٬، واجلزيرة اخلضراء هل هي حقيقية أم ال ؟ وهل أنت اآلن 

سنوات ؟  ٦أشهر أو  ٦أيام أو  ٦يف الغيبة٬، أم ستكون لك غيبة غري هذه اليت يقال عنها إما 
 مبا معناه أنه سوف يكون الدين كاجلمرة يف يد املؤمن يقصد اإلميان وهل حديث رسول اهللا 

  بك ؟ 

 ثالثةأتكلم مع  إنأيضاً لد̈ي منام ال أدري هو رؤيا أم حلم٬، لكن يف اليوم الذي أردت 
 أشخاص عن الدعوة املباركة الذين هم امرأتان وصيب٬، طبعاً بعد أن استخرت اهللا يف ذلك٬، رأيت

أنا أشخاص و عشرةإنين مع خاليت٬، فرأيت املكان الذي أريد أن أتكلم فيه٬، يوجد هناك أكثر من 
ال أعرفهم٬، وبينهم صيب وظهره عل̈ي كأمنا حيمل شيء من األرض٬، فقلت خلاليت هذا فالن٬، بعد 
ذلك ذهبت ألجلس يف املكان الذي كنت أريد أن أتكلم فيه ويل قليل من اخلوف؛ ألين مل أتوقع 

أشخاص٬، فجلست وجلسن النساء أمامي يف نصف دائرة٬، فابتدأت باسم  ثالثةوجود أكثر من 
قويل٬، بعد ذلك صدقت اهللا مث قلت  اوقرأت من اآلية ريب اشرح يل صدري إىل يفقهواهللا 

أن نؤجل  ينراضاحللذكرهم صلوا على حممد وآله٬، مث أمطرت السماء مطراً خفيفاً فطلبت من 
أبدل مكان جلوسي مع الذين هم حتت املطر أيضاً  إنالكالم مل يرضوا وطلبوا االستمرار٬، فطلبت 

  . وا يقولون ال عليك استمري وانتهى املناممل يرضوا وكان

غلط إمالئي أو  أيكان هناك  إنسيدي هال أكرمتين بتفسريه آسفة على اإلطالة وأعتذر 
  . إنشائي٬، واحلمد هللا رب العاملني

   Golnargs: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وجزاكم اهللا عن نصرة  ٬،كل مؤمن ومؤمنة ملا يرضيه سبحانه وتعاىلويوفقك  أنأسأل اهللا 
  .وأسأل اهللا الثبات على احلق لكل من يطلب احلق ٬،خرياً وأهلهاحلق 
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واملطر خري من السماء أي عطاء اهللا سبحانه وفضله  ٬،تبلغينهم أناسالرؤيا فهي يف  أما
  .على من تقومني بتبليغهم وإحسانه

  محد احلسنأ                                                                                       
ـ ق ١٤٣٠   ه

* * *  

  :منكم تفسري الرؤيا التالية أرجوL٣٦٧Wאא

 أميو أنا ومث خرجنا ٬،خرجت من باب املرتل رأيت كوكب لونه برتقايل قريب من مرتلنا
 أميقالت يل  ٬،بيضأ تلبس لباس امرأةكانت شبابيك السيارة مفتوحة رأيت من جهة اليسار 

بيدي  املرأةفمسكت  األبيض٬،اللباس  املرأة ذات إىلالكحلة  وأعطيت ٬،الكحلةبسرعة  أعطيين
وبعد ذلك استيقظت من  ٬،وذهبنا بالسيارة الكحلة وأخذتودمعت عيناي ) كأ±ا تشكرين(

  .النوم

 األئمةل حممد آالرؤية وبارك اهللا بكم ومحاكم من كل شر حبق حممد و منكم تفسري أرجو
  .كثرياً واملهديني وسلم تسليماً

  أبو الفضل: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

أي  ٬،هذه املرأة ما يشفي بصرها لترى احلق أعطيتنك أالكحل لشفاء العني٬، والرؤيا تعين 
للهداية  أحاديثهمفيه  اًالكتروني اًموقع أو ل حممد آحملمد و اًيكون حديث أنالكحل ميكن  نإ

  .اًكتابحىت  أو ٬،احلق ومعرفة داعي احلق إىل

  محد احلسنأ                                                                        

* * * 
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 .واملهديني األئمةله آاللهم صل على حممد و٬، بسم اهللا الرمحن الرحيمL٣٦٨Wאא

 إينرأت وكأين هاتفتها وقلت ٬، مؤمنة لكنها ختصين أختاالستفسار عن رؤيا رأÀا  أود
جد  فرحة  أميسود وأ ثوباً فجاءت عندي للمرتل فوجدت عل̈ي٬، لست متزوجة إينحامل رغم 

 .ال أيبلكن 

diva divela   

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد و

الدنيا اليت  أوالدين  إىل٬، والثوب يشري )دعوة احلق مثالً(حتملني بشرى بأمر معني  أياحلمل 
 أيوالفطرة٬، وحال والديك  األصليعين  األسودواللون  ٬،وهو هنا يشري للدين ٬،يعيشها الشخص

 .اآلخرحدمها بالبشرى اليت حتملينها وعدم قبول أرضا 

 سنمحد احلأ                                                                           

* * *  

هناك رعد وبرق  أن رأيت يف املنام قبل مخس سنوات تقريبا٬ً، السالم عليكمL٣٦٩Wאא
 )رمحه اهللا(حد املؤمنني أوشاهدت  ٬،لذي جيريا ما الرؤياوأنا يف  أحداًسأل أ أنوأردت  ٬،وأمطار
 عصاتهوبيده  وهو يبتسم وأجابينبه  أتكلم أنمحد الناصر وعلم بسؤايل قبل أاهللا بن  عبد وامسه

من النوم على نداء املؤذن لصالة  فانتبهت ٬،ظهر Xاملهدي  إنوهو ميشي  اليت يتكأ عليها
  .قد ظهر فعالً Xاملهدي  أنكرب وكأن أالفجر باهللا 

 إحدىقبل  أي ة٬،بسنه واحد Xالرجل الذي شاهدته توىف قبل ظهور اليماين : مالحظة
 :قبلها بفترة وجيزة رأت زوجيت نفس الرجل يقول هلا وهو يصرخ أوبعد رؤييت ة عشرة سن

قبل  Xباملهدي  أفكرمل  أينذهلين من رؤييت هو أالشيء الذي . املهدي ظهر ٬،املهدي ظهر
  .لكم تفسريكم وشكراً بانتظار .أيضاًوالليايل اليت قبلها  الليلةنومي يف تلك 

  السعودية   أبو الرمحات : املرسل
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

واالسم  ٬،والرؤيا تكاد تكون بال رموز وواضحة .املطر إشارة إىل اخلري النازل من السماء
فليس هو نفس الشخص  من رأيته أما ٬،له عالقة بدعوة احلق أنواضح ) محد الناصرأعبد اهللا بن (

من مالئكة اهللا ولكنه متثل بصورة هذا العبد لكونك تعرفه بالصالح وملوقع  بل رأيت ملكاً
  .االسم

وقت رؤياك فهو قريب من وقت بداية الدعوة يف حوزة النجف وبعض مناطق العراق  أما
منتصف عام  تقريباً أخرىقريب من بداية انتشار الدعوة مرة  وأيضاً ٢٠٠٢،٬منتصف عام  أي

  .بعد سقوط نظام صدام واحتالل العراق أي ٢٠٠٣

ببيان االحنراف يف  مكلفاً كنتفقد  تقريباً م ٢٠٠٢منتصف  إىل م ١٩٩٩±اية عام  أما
املهدي  باإلمامعالقة تربطين  أيعن  اإلعالنيف احلوزة ولكن دون  واإلصالححوزة النجف 

X،لناس يف ذلك ل إعالنهناك كبداية للدعوة كان خيصين ومل يكن م  ١٩٩٩فنهاية عام  ٬
  .الوقت

  محد احلسنأ                                                                        
ـ ق ١٤٣٠ /شعبان اخلري                                                ه

* * *  

  .بيتك الطاهرين وأهل آبائك ىاهللا وعلالسالم عليك يا بن رسول  L٣٧٠Wאא

وقد رأيت  ٬،من ولدك الطاهرين وبك وباملهديني آبائكممن هدي للتمسك بوالية  أناسيدي 
 مث ٬،مغلقة األبوابوجدت  أنين إال اهلروب وأردتيف املنام طالئع جيشك ودخلين منهم الرعب 

: فسألتها ٬،)سالم اهللا عليها(سيديت الزهراء  أ±اقليب  فوقع يف ٬،وقفت جبنيب امرأة متجلببة بالسواد
  .فلم جتبين ة ؟سيد أنتهل 
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ا ذه ويوفقين للثبات يوم الزحف فقد استأت من أمريسيدي وانصحين مبا يصلح  شر علي�أ
   .املنام

  يوسف عبد اهللا: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

ومنَّ عليك وهو الرؤوف الرحيم املشايف الكرمي  ٬،وجنبك كل شر ٬،وفقك اهللا لكل خري
  .سبحانه وإحسانهوجعلك من الثابتني على احلق جبوده  ٬،بالصحة والعافية يف الدين والدنيا

  محد احلسنأ                                                                                                                                                             
ـ ق ١٤٣٠   ه

* * *  

 لبسه أمجلرأيت والدي وهو يف  .يف املنام يبشرين بشيء املتوىفرؤية والدي L٣٧١Wאא
ن إو إخويتحد أ )كذا( بغناءوبشرين  ٬،من اجلنة أمجلليس هناك  :ويقول ةآاملر إىل وشبابه وينظر

يسمن  فالن فسوف أما: قال(سوف يسمن  إخواين إحدىن أوبشرين ب ٬،كبري قد فتح له رزق
  .حتيايت ؟ والثاين الذي سوف يسمن األول األخ غناءفما مضمون  ).أكثر

  اليمن  فضل املهلل : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، رب العاملنيواحلمد هللا 

يشري  أيضاًوبالنسبة للسمن  ٬،احلق والعمل به إىلواهلداية  األخرويالرزق احلقيقي هو الرزق 
  .األخرويحتسن حال الشخص  إىل

 محد احلسنأ                                                                               
ـ ق ١٤٣٠ /شوال   ه



 ...١٢١ 

ذا مرض 
 ٬،) فرجه

ويف يوم  
 يف املنام 
ت رجل 
ك سوف 
م احلسني 
 ٬،لشيطان

 أنت ):جه
قي حيدر 

  ؟ ىن هذا

 يف وسط 
 أنا قالت 

 أرجو .ف

  اسبانيا   يب 

  .ليماً

 الذين ال 
و/م/ا ﴿ :ىل
)١(.   

..........

هذ الوافق ٬،نيا
ل اهللاعج(ي 

٬،شفي ابنيت
فرأيت )رجه
فرأيت ة٬،لتدفئل
ابنتك :فقال 

سيدي حبق دم
سود كأ±م ا

ل اهللا فرجعج
صديق املقربة 

فما معىن ٬،قول

نائم إيننام 
؟ أنت من 

ميك ال ختف

الركايب :املرسل

ني وسلم تسلي

فني عن احلق
قال تعاىل ٬،ون

﴾ فSي الْقُب6ورِ

..........

يف اسبان طباء
املهدي إلمام

يش أنعي اهللا 
ل اهللا فرعج(

لالوسط نار 
٬،المح الوجه

س :فقلت ٬،)ه
جنود س ملقربة
ع( اإلمامقال 

ويف وسط 
أقوهد على ما 

ومن أقول ما 
قلت ٬، ختف
حنن حنم ٬،

.  

واملهديني ألئمة

ضالني املنحرف
احلقيقيو وات

بِم6سEمSعٍ مَّن 

.........
  .ؤمنني

طاأل تها على
اإل أناشد اًئم

ادع  الزهراء
(املهدي  مام

حيدر ويف 
مال ىأر أنع
ل اهللا فرجهج
املوكان يف  
فق ٬،سيدي ك
املقربة إىلت

 اهللا واهللا شاه

هللا شاهد على
قول نام ال
رسول اهللا 

.وبركاته  اهللا

األل حممد آو

الناس الض إىل
األموالء هم

شاُء و/م/ا أَنت/

.........
الكرام املؤ ين

عرضت ةمريض
ائي كان دائ
ضيع وضلع

X اإل دعوت
هوصديق امس

ستطيعأال  ٬،
عج(املهدي  م

٬،املقربةهذه 
أنصاركمن  ن

فدخلت ٬،قط
سامل واحلمد

املهدي واهللا
 وإذا املرأة تق

أيبوهذا قرب
ليكم ورمحة

  

هللا على حممد 

 الرؤيا تشري
فهؤ ٬،احلق ع

سEمSع6 م/ن ي/ش/ا

........بع 
إخواعليكم 

ابنيت م  لد̈ي
ودعا ٬،يومل

 احلسني والر
Xاحلسني 

ستار و هامس
٬،ه يشع نوره

اإلمام أنا :ال
بشرط تعرب

أكون أن ريد
ميثم فق إىل ر
وخرجت س ٬،

اإلماممع  ى
 فقمت فزع

و X علي
خري وسالم عل

محن الرحيم

وصلى اهللا٬، ني

ويف هذه ٬،ى
إتباع يريدون

ت6 إِنs اللsه/ ي6س

          

اجلزء الرابع/ ألثري
٣٧٢Wسالم

كان ٢٠٠٦
لدعاء كلاب 
حبق دم ٬،ي

اإلمامزيارة 
معي صديق 

هوج ٬،بيضأ 
قا ؟ أنتمن  

:قال ؟ صارك
أ وأنا : ستار

ك هذا اختبار
٬،ريق اخلروج

أخرىت رؤيا
قرب وأمامنا 

وهذا زوجي
خ ألفم اهللا 

بسم اهللا الرمح 

هللا رب العاملني

ي مكان املوتى
مة احلق وال

ء و/لَا الْأَمEو/ات

                       

جلواب املنري عرب األ
Lאא

٦يف سنة 
تزمن فقم

سيدي :أقول
خلميس بعد ز

جالس وم ين
لباسه ٬،طويل
:قلت ٬،شفى
أنصمن  كون

قال صديقي
جلس مكانك

طر إىلرشدين 

واهللا رأيت
٬،مرأة ورجل

و زهراء 
جلواب جزاكم

א Wא
واحلمد هللا

هي املقربة
ستمعون كلم
سEت/وِي الْأَحEي/ا

                       
  .٢٢: فاطر -

اجل

مز
وأ
اخل
أين
ط
تش
أك
فق
اج
ير

ام
الز
اجل

يس
ي/س

   
١-
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الذين يقطنو±ا ويريدون منعك عن متابعة سريك  واألمواتهو اجتياز هذه املقربة  فاختبارك
 وإتباعوهؤالء هم يف كل زمان املأل الذين يصدون الناس عن احلق  ٬،تباعهإواحلق  باجتاه

سواء  ٬،املعرفة الدينية من املنتفعني منهم وومدعوهم علماء الضالل  ٬،والعمل ا اإلهليةالرساالت 
من  همؤوقرنايصدك هؤالء املوتى  أنحذر اف ٬،الدين باسمباجلاه والتقدم على الغري  أم مادياً

 ٬،شياطني اجلن الذين حييطون بقبورهم النتنة املظلمة ليعينو±م على صد الناس عن احلق بالوسوسة
نِبِيٍّ ع/د6و·اً ش/ي/اطSني/ اِإلنسِ و/الْجِنِّ ي6وحSي ب/عEض6ه6مE إِلَى ب/عEضٍ  و/كَذَلSك/ ج/ع/لْن/ا لSكُلO﴿ :قال تعاىل

  .)١(﴾ز6خEر6ف/ الْقَوEلِ غُر6وراً و/لَوE ش/اء ر/بُّك/ م/ا فَع/لُوه6 فَذَرEه6مE و/م/ا ي/فْت/ر6ونَ

  .)٢(﴾جِنِّ فَز/اد6وه6مE ر/ه/قاًو/أَنَّه6 كَانَ رِج/الٌ مِّن/ الْإِنسِ ي/ع6وذُونَ بِرِج/الٍ مِّن/ الْ﴿ :وقال تعاىل

 إىلله سبحانه ليتم لك ما رأيت وتنجح يف االمتحان وتعرب  لإلخالصيوفقك  أنأسأل اهللا 
من مدعي التدين الذين يرتعون يف الظالم    القبور  أصحاب  وختزي املوتى ساحة احلق

م من شياطني اجلن يف صدك عن متابعة هؤاالنور وطريق اهللا فيفشلون وقرن ويصدون الناس عن
  .احلق والعمل به وإتباعاحلق  إىلالسري 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 محد احلسنأ                                                                              
ـ ق ١٤٣٠ /شوال   ه

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيمL٣٧٣Wאא

واحلمد هللا وعرفت مذهب  إسالمي أعلنت أنسنة بعد  ٢٦قبل حوايل .. السالم عليكم
هناك  أنقبل ذلك  بالرغم أين مل امسع أبداً التشيع فبعدها بأشهر قليلة رأيت رؤيا بالنيب حممد 

الليايل عندما منت على  إحدىفقد كانت يف ٬، ن الرؤيا بالنيب وكأنه حاضرأو ناس يرون النيب 
وقبيل الفجر كنت نائمة على ظهري عندما ) البالكون(بيض مقابل الشرفة أفوق حصري  األرض

                                                            
  .١١٢: نعاماأل -١
  .٦: الجن -٢
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بركبة واحدة  وهو ميشي خالل زجاج نافذة الشرفة واقترب مين منحنياً رأيت النيب حممد 
  .قال  ومهس يف أذين ولكن مل أمسع ما األرضعلى 

وجلس  قبيل الفجر عندما كنت نائمة على ظهري وجاء النيب حممد  أيضاً :والرؤيا الثانية
عندها ولكين  يءشعر بشأومل أعد ٬، بقريب مث وضع يده يف داخل صدري يف منطقة وسط قليب

  .جيلس بقريب  وأحسهحويل  يءرى كل شأو  أراهكنت 

 ألي خربه بأين مستعدة وجاهزةأالسيد أمحد و إىلتوصلوا سالمي وشكري  أنالرجاء 
  .به ملساعدتكم أقوم أنممكن  يءبأي ش إخباري وأرجوكممساعدة 

  .اآلنن يل وضع صعب إيدعو يل ويرشدين وينصحين ف أنوألتمس من السيد أمحد 

   .مع دعائي لكم ممزوج بالدموع والسالم عليكم

  أمريكا   طاهرة : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

احلمد هللا رب العاملني الذي وفقين خلدمة عباده الذين يؤمنون مبلكوت السماوات ويسمعون 
فلم متنعكم املسافات وال اختالف اللغات عن معرفة احلق القادم من اهللا  ٬،كلمات اهللا ويؤمنون ا

أسأل اهللا لك  ٬،اهللا إلرادة وأذعنتطوىب لكم ولقلوبكم النقية اليت مسعت كلمات اهللا  ٬،سبحانه
هلداية خلقه  ن جيعلك اهللا سبباًأو ٬،فك به اهللا سبحانه إىل عبادهالتوفيق لتوصلي احلق الذي ع̈ر

اهللا احلق إىل الناس ما مكنك  إيصالفال تقصري يف  ٬،من النار والظلمة اليت يرتعون فيها وإنقاذهم
إىل سبيل  وإرشادهمالناس  إنقاذليكتبك اهللا من الشاكرين والرسل املبلغني الذين يعملون على 

   .الذي وصلوه واألمانإىل احلق واليقني  وإيصاهلمالنجاة الذي عرفوه 

يف  أخدمكم أو أسئلتكم أجيب أننه لشرف يل أتعلمي ومجيع املؤمنني واملؤمنات  أن وأرجو
   .وإعانتكمعمله للتخفيف عنكم أ أنشيء ميكنين اهللا  أي
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 أيهاخيدمكم  أنيسعده  اًتعتربوين صديق أن أرجو اآلنلك  وأقول وكما قلت لألنصار سابقاً
   .مبلكوت اهللا وصدقتم كلمات اهللا ومل تكفروا ا آمنتميا من  ٬،نقياء القلوبأ األطهار

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 محد احلسنأ                                                                              
ـ ق ١٤٣٠ /شوال   ه

* * *  

א   .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً L٣٧٤Wא

  . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ؟ ما معىن اللون األمحر يف الرؤى

  naserat al emam: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيمWא

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

وهو يؤول حبسب  ٬،ثورة أوعذاب نازل من السماء  إىل يف الرؤى يشري غالباً األمحراللون 
  .الرؤيا وموضعه فيها

  محد احلسنأ                                                                                      
ـ ق ١٤٣٠   ه

  



אא
א Xא

  بسم اهللا الرمحن الرحيم  L٣٧٥Wאא

ولعنة اهللا  ٬،وصلى اهللا على خري خلقه ساداتنا حممد وآله الطاهرين ٬،احلمد هللا رب العاملني
   .على خمالفيهم واملفترين عليهم من األولني واآلخرين

يف نطقه ويكرر الكلمة تقوميا  )كذا( العصمة ألهلها وليس ملن يلحن يف خطابه وخيطيء
   .عن أي إمام وأي عصمة تتحدثون قاتل اهللا اجلهل!  لذلك

  حممد احلسين: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

حول هذا املوضوع ) محد احلسنأالرد األحسن يف الدفاع عن ( :اذكر لك ما جاء يف كتاب
  :لعلك ترجع إىل رشدك وتستغفر ربك

 :الوقفة األوىل

لنجفي وبالغ يف افتعال ضجة قد تعاىل منها االستهزاء والتشنيع امن اإلشكاالت اليت تومهها 
٬، وهي زعمه بوجود أخطاء لغوية يف Xعلى السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي 

ذلك دليل على كذب السيد أمحد احلسن  أنالكتب اليت ألفها السيد أمحد احلسن وزعم النجفي 
   !!) !وحاشاه(

  :ويرد عليه

األخطاء اليت اعتربÀا قاتلة وال ميكن أن تصدر من شخص يدعي العلم فضالً عن من  :أوالً
يدعي الرسالة عن اإلمام املهدي٬، هي أخطاء مطبعية٬، ومثل هذه األخطاء ال يكاد خيلو منها 
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ال ختلو  واألئمة  كتاب يف العامل٬، بل حىت الكتب اليت احتوت أحاديث الرسول حممد 
  !!! )وحاشاهم(من هكذا أخطاء حصلت أثناء الطباعة والنسخ٬، فهل هذا دليل على بطال±م 

 بل حصلت أخطاء مطبعية حىت يف القرآن الكرمي يف بعض الطبعات٬، فهل يعترب ذلك دليالً
ضد القرآن ومرت�ل القرآن٬، أعاذنا اهللا تعاىل من هكذا قول ال ميت إىل احلق بصلة بل هو من 

  ).نه اهللالع(اءات الشيطان إحي

لنجفي أن السيد أمحد احلسن ال مي̈يز حروف اجلر هل هي ناصبة لألمساء افهل يعقل يا حسن 
وأحب أن أخربك بأن السيد . فهذا األمر ال خيفى على أدىن املستويات العلمية!!! ؟ أم جا̈رة هلا

ا منك ومن أسيادك٬، ولكنه ال أمحد احلسن ال يشق له غبار يف علوم اللغة العربية وهو أعرف 
يبالغ يف التركيز على ذلك يف كتاباته بقدر ما يركز على وضوح املعىن وقوة احلجة والربهان٬، 
واألخطاء اليت تشدقت ا ال تغري املعىن وأغلبها من الترف اللغوي الذي يضر أكثر مما ينفع وهو 

شاء اهللا  ٬، كما سيأيت بيانه إنيت من اال±ماك يف العربية الذي ورد النهي عنه من أهل الب
  .تعاىل

كم ال حتصى يف اللغة ؤفأنتم تبالغون يف تزيني الكالم باأللفاظ املزخرفة ورغم ذلك فأخطا
العربية٬، نعم أنتم Àتمون أشد االهتمام بظاهر الكالم وقشوره وتتركون اللب واملعىن واحلقيقة 

ألنه ال خيرج من القلب  ؛ة التذكري باهللا تعاىلوالروح٬، فكالمكم خالٍ عن الرهبة واخلشوع وحقيق
املضيء بنور الواحد القهار٬، بينما جتد خطابات السيد أمحد احلسن Àيمن على القلوب واألرواح 

٬، وأما وإخالص٬، نعم Àيمن على القلوب اليت تطلب احلق بصدق 8ملكوت اهللا  إىلوتعرج ا 
 مَّن فَمSنEه6م س6ور/ةٌ أُنزِلَتE م/ا و/إِذَا﴿: الذين يف قلوم مرض فال تزيدهم إال مرضا٬ً، قال اهللا تعاىل

 فSي الsذSين/ و/أَمَّا # ي/سEت/بEشSر6ونَ و/ه6مE إِمي/اناً فَز/اد/تEه6مE آم/ن6واْ الsذSين/ فَأَمَّا إِمي/اناً ه/ذSهS ز/اد/تEه6 أَيُّكُمE ي/قُولُ
    .)١(﴾كَافSر6ونَ و/ه6مE و/م/ات6واْ رِجEِسهِمE إِلَى رِجEساً فَز/اد/تEه6مE مَّر/ض� قُلُوبِهِم

الذي بالغ يف التشنيع على من يوجد يف كتبه بعض األخطاء  يوأحب أن أخرب حسن النجف
مملوء باألخطاء اللغوية وقد عددت ما يقارب املائة حىت سأمت ) الرد احلسن(اللغوية٬، بأن كتابه 

                                                            
  .١٢٥ – ١٢٤: التوبة -١
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العد وتركته٬، وبعض الصفحات حتتوي على ما يقارب العشرة أخطاء أو أكثر٬، وهذا شنيع جداً 
  !!وهذا قولك ال قولنا  سناًتابك قبيحاً ال حوبه يصبح ك   حسب ما تذهب إليه    

فكان األجدر بك أن حتمل السيد أمحد احلسن على حممل حسن ال أن تشهر به على أنه ال 
يعرف عمل أحرف اجلر٬، حماوالً بذلك خداع الناس البسطاء لصدهم عن إنقاذ أنفسهم و إتباع 

  .السيد أمحد احلسن اليماين املوعود

بأنك تعلم يقيناً بأن السيد أمحد احلسن ال ميكن أن خيفى عليه معرفة وأنا متأكد بل أقطع 
ولكنك اقتنصت ذلك لتعرب عن بغضك  ٬،لذي ال خيفى على طالب االبتدائيةعمل أحرف اجلر ا

وحقدك على السيد أمحد احلسن لتضحك على ذقون الناس املساكني بذلك٬، فأين الورع الذي 
بني يدي اهللا تعاىل وستسأل عن هذا االفتراء أم  تدعيه٬، وهل جعلت يف حسابك أنك ستقف

بشرف ال بدهاء معاوية وشيطنته٬، وهاك  ناءدافقد تعلمنا من أهل العصمة أن حنارب أع !!!ال؟
   .)١() لوال الدين والتقى لكنت أدهى العرب: (Xامسع كالم أمري املؤمنني 

يف كتابك مل أقطع بأنك  وأقسم لك باهللا العلي العظيم بأين عندما وجدت عشرات األخطاء
فكيف . جاهل ا ومل أشهر بذلك٬، بل ظننت بأ±ا أخطاء وقعت منك سهواً أو أثناء الطباعة

يسوغ لك أن تقطع بأن السيد أمحد احلسن جيهل أبسط قواعد اللغة العربية٬، لوجود بعض 
احلسن بذلك األخطاء يف كتبه أمل حتتمل بأ±ا حصلت أثناء الطباعة٬، فكيف تتهم السيد أمحد 

وهو الذي أفحم اجلميع وأخرسهم عن مناظرته يف القرآن الكرمي٬، وهذه كتبه يف التفسري والعقائد 
فهل تقتنع يا حسن النجفي أن من جييب على كل سؤال من القرآن . واألخالق تشهد بذلك

 !!!!والسنة جيهل عمل أحرف اجلر باألمساء ؟

وحىت لو ترتلنا جدالً وقلنا بوجود أخطاء فعالً من قبل السيد أمحد احلسن٬، فهو مل  :ثانياً
نه معصوم من باب أنه ال يدخل الناس يف باطل وال أيعلن بأنه معصوم يف اللغة العربية٬، بل قال 

٬، والذي يكفل خيرجهم من حق وهذا هو اهلدف الذي ب�عث من أجله األنبياء واملرسلون 
فما ينفع اإلنسان إذا كانت أقواله يف غاية الدقة والوزن . دخول الناس اجلنة ورضا اهللا تعاىل

وأعماله ملحونة قد ختبط يف اجلهاالت واستباح احملرمات٬، وما يضر اإلنسان إذا كانت أقواله 

                                                            
  .٢٨ص ١ج: البن أبي الحديد –شرح نهج البالغة  -١
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الفحشاء  ويأمر باحلق وينهى عن واإلنصافملحونة وأعماله موزونة مبيزان احلق والعدل 
يا : فقال Xجاء رجل إىل أمري املؤمنني  :Xواملنكر؟؟ كما ورد هذا املعىن عن أمري املؤمنني 

٬، وفالن يعرب ويضحك من ٬، فجعل يلحن يف كالمهإن بالالً كان يناظر اليوم فالناً ٬،أمري املؤمنني
عراب الكالم وتقوميه٬، ليقوم األعمال ويهذµا٬، ما إإمنا يراد : (Xأمري املؤمنني  ٬، فقالبالل

عرابه وتقوميه٬، إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح حلن٬، وماذا يضر بالالً حلنه٬، إذا إينفع فالناً 
  .)١() كانت أفعاله مقومة أحسن تقومي٬، ومهذبة أحسن Ñذيب

كمداهنتكم !!! ؟ما ينفعكم إذا كانت أقوالكم قومية وأفعالكم ملحونة أشد حلن : فأقول لك
لألمريكان وقبول نظريتهم الدميقراطية والدستور الوضعي وترككم لكتاب اهللا تعاىل وراء 

العشرات من املخالفات الصرحية للقرآن والسنة .... و... و ...و!!  ظهوركم كأنكم ال تعلمون
  .املطهرة

اله موافقة وأفع   على زعمكم    وما يضر السيد أمحد احلسن إذا كانت أقواله ملحونة 
: للقرآن والسنة املطهرة وخمالف ألعداء اهللا تعاىل اليهود وأمريكا عدوة الشعوب٬، قال تعاىل

 و/لَئSنِ الْه6د/ى ه6و/ اللّهS ه6د/ى إِنs قُلْ مSلsت/ه6مE ت/تَّبِع/ ح/تَّى النَّص/ار/ى و/الَ الْي/ه6ود6 ع/نك/ ت/رEض/ى و/لَن﴿
  .)٢(﴾ن/صSريٍ و/الَ و/لSيٍّ مSن اللّهS مSن/ لَك/ م/ا الْعSلْمِ مSن/ ج/اءك/ الsذSي ب/عEد/ أَهEو/اءه6م اتَّب/عEت/

وها أنتم حىت يف إشكاالتكم شاكلتم أعداء أولياء اهللا تعاىل٬، فقدمياً احتج فرعون على نيب 
 فSرEع/وEنُ و/ن/اد/ى﴿: بثقل اللسان وعدم البيان والوضوح يف الكالم٬، قال اهللا تعاىل Xاهللا موسى 

 أَن/ا أَمE # ت6بEصSر6ونَ أَفَلَا ت/حEتSي مSن ت/جEرِي الْأَنEه/ار6 و/ه/ذSهS مSصEر/ م6لْك6 لSي أَلَيEس/ قَوEمِ ي/ا قَالَ قَوEمSهS فSي
  .)٣(﴾ي6بِني6 ي/كَاد6 و/لَا م/هِني� ه6و/ الsذSي ه/ذَا مِّنE خ/يEر�

 أَيُّه/ا ي/ا و/قَالُوا﴿ :فقال Xمث حكى قول فرعون وأصحابه ملوسى : (وجاء يف تفسري القمي
 أَمE﴿: مث قال فرعون ﴾لَم6هEت/د6ونَ إِنَّن/ا عSند/ك/ ع/هِد/ بِم/ا ر/بَّك/ لَن/ا ادEع6﴿ ٬،أي يا أيها العامل ﴾السَّاحSر6

  .)٤() فقال مل يبني الكالم ﴾ي6بِني6 ي/كَاد6 و/لَا﴿ ٬،يعين موسى ﴾م/هِني� ه6و/ الsذSي ه/ذَا مِّنE خ/يEر� أَن/ا

                                                            
  .٢٧٨ص ٤ج: الميرزا النوري –مستدرك الوسائل  -١
  .١٢٠: البقرة -٢
  .٥٢ – ٥١: الزخرف -٣
  .٢٨٥ص ٢ج: تفسير القمي -٤
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نه ال يأيت إ ﴾ي6بِني6 ي/كَاد6 و/لَا﴿ :ويكون قول فرعون: (... وقال الشيخ الطوسي يف التبيان
  .)١() ببيان ي�فهم كذباً عليه ليغوي بذلك الناس ويصرف به وجوههم عنه

ال يأيت ببيان وحجة٬، : أي ﴾ي6بِني6 ي/كَاد6 و/لَا﴿ :قولهومعىن : (وقال الشيخ الطربسي يف تفسريه
وال : أي ﴾ي6بِني6 ي/كَاد6 و/لَا﴿: (...وقال أيضاً .)٢() وإمنا قالوا ذلك متويها ليصرفوا الوجوه عنه

  .)٣() يكاد يفصح بكالمه وحججه للعقدة اليت يف لسانه

أم أنا خري مع هذه املسلكة والبسطة من هذا الذي : (... وقال الفيض الكاشاين يف تفسريه
هو مهني ضعيف حقري ال يستعد للرياسة وال يكاد يبني الكالم ملا به من الرتة فكيف يصلح 

  .)٤(...) للرسالة 

كبيت وضع فوق سطحه مصباح٬، فهو من اخلارج مضيء : ومثل فصيح اللسان مظلم القلب
  .من الداخل مظلم قد اختذته الشياطني مسكناًو

تابع لصفاء  هوقد وردت روايات كثرية تؤكد هذا املعىن٬، وتبني أن قيمة اإلنسان وقدر
  :القلب والسريرة وال يقاس بفصاحة اللسان وزخرفة الكالم

جتد الرجل ال خيطئ بالم وال (: قال لنا ذات يوم: قال ٬،Xعن عمرو٬، عن أيب عبد اهللا 
خطيباً مصقعاً ولقلبه أشد ظلمة من الليل املظلم٬، وجتد الرجل ال يستطيع يعرب عما يف قلبه واو 

  .)٥() بلسانه وقلبه يزهر كما يزهر املصباح

وفيه داللة واضحة على أن : (وقال املوىل حممد صاحل املازندراين تعليقاً على هذه الرواية
 ٬،واستقامته ال عربة ا هئفاتنور القلب وصحسن الظاهر وطالقة اللسان وفصاحة البيان بدون 

واهللا الناظر الرقيب ال ينظر إىل  ٬،وإمنا العربة بصفاء الباطن ونورانيته وإن مل يكن معه صفاء الظاهر
  .)٦() اللهم نور قلوبنا بنور اإلميان. ينظر إىل صور باطنكم وإمناصور ظاهركم 

                                                            
  .١٧٠ص ٧ج: التبيان -١
  .١٩ص ٧ج: مجمع البيان -٢
  .٨٦ص ٩ج: تفسير مجمع البيان -٣
  .٣٩٤ص ٤ج: تفسير الصافي -٤
  .٤٢٢ص ٢ج: الكافي -٥
  .١٤٥ص ١ج: صول الكافيأشرح  -٦
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وعترته الطاهرة  السيد أمحد احلسن سائر بسرية النيب حممد  أن دام ما: وأرجع وأقول
ألعداء اهللا تعاىل من اليهود  بوخمالف وحمار ٬، ومتخذ القرآن الكرمي شعاراً ودثارا٬ً،

وال ينفع سيبويه    وجد  إن  واألمريكان والنواصب األرجاس األجناس٬، فال يضره حلن اللسان 
  ).القرآن والعترة(واألخفش والفراء فصاحتهم إذا كانوا خمالفني للثقلني 

العالمات اليت يعرف ا احلجة على اخللق٬، ومل يذكروا منها  لقد حدد األئمة  :ثالثاً
  .املعرفة الدقيقة يف اللغات

: ؟ قال األمر مب يعرف صاحب هذا :Xقلت أليب عبد اهللا  :قال ٬،عن احلرث بن املغرية
  .)١() بالسكينة والوقار والعلم والوصية(

والعلم املذكور يف الرواية السابقة ليس منه اال±ماك يف تعلم اللغة العربية٬، بدليل الرواية 
املسجد فإذا مجاعة قد أطافوا  دخل رسول اهللا : قال Xعن أيب احلسن موسى ( :اآلتية

أعلم الناس بأنساب العرب  :وما العالّمة ؟ فقالوا له: عالّمة٬، قال: ما هذا ؟ فقيل: برجل فقال
ذاك علم ال يضر من جهله٬، : فقال النيب : قال ووقائعها وأيام اجلاهلية واألشعار والعربية٬،

آية حمكمة٬، أو فريضة عادلة٬، أو سنة : العلم ثالثة إمنا :وال ينفع من علمه٬، مث قال النيب 
  .)٢() قائمة٬، وما خالهن فهو فضل

علم األنساب واألشعار والعربية بأنه علم ال ينفع من علمه وال يضر  وهنا وصف النيب 
آية حمكمة أو : من جهله وهو فضلة٬، وحدد العلوم اليت ينبغي أن جيتهد املؤمن يف حتصيلها وهي

   .فريضة عادلة أو سنة قائمة

تصار على مقدار قحنن ال نقول حبرمة تعلم علوم اللغة العربية٬، ولكن نقول ينبغي اال ٬،نعم
احلاجة فقط٬، وترك اال±ماك يف ذلك٬، وينبغي تكريس أيام العمر لدراسة ومعرفة علوم القرآن 

  .والسنة

  .)٣() من اÜمك يف طلب النحو سلب اخلشوع: (نه قالأ Xعن الصادق 

                                                            
  .٥٠٩ص: بصائر الدرجات -١
  .٢٤٥ص ٢١ج): اإلسالمية( وسائل الشيعة  -٢
  .٢٧٨ص ٤ج: مستدرك الوسائل -٣
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  . )١( )أصحاب العربية حيرفون الكلم عن مواضعه: (Xوقال أيضاً 

   .)٢() إنكم إىل إعراب األعمال أحوج منكم إىل إعراب األقوال: (Xوعن أمري املؤمنني 

  .)٣() الشرف عند اهللا سبحانه حبسن األعمال٬، ال حبسن األقوال: (Xوعنه 

دار  ءبإزامسجد مجعين (: نه قالأوعن أيب األزهر ناصح بن علية الربمجي يف حديث طويل 
أنتم  ٬،يا هؤالء: السندي بن شاهك وابن السكيت فتفاوضنا يف العربية ومعنا رجل ال نعرفه فقال

ليس بينكم : إىل إقامة دينكم أحوج منكم إىل إقامة ألسنتكم٬، وساق الكالم إىل إمام الوقت وقال
سترنا عليك فقم من عندنا : نعم٬، قلنا: تعىن هذا احملبوس موسى ؟ قال: وبينه غري هذا اجلدار٬، قلنا

ما قلت لكم إال بداً واهللا أواهللا ال يفعلون ذلك : حد جليسنا فنؤخذ بك قالأيراك  أنخيفة 
   .)٤() بأمره

وكل هذه الروايات تؤكد على ضرورة االهتمام بإصالح األفعال والسري وفق الشريعة 
احملمدية الغراء وترك اإلفراط يف االهتمام بإصالح األقوال إال مبقدار ما ميكن به تبليغ الناس 

  .وإفهامهم وهدايتهم ملا يصلح حاهلم دنيا وآخرة

لسان قومنا يف العصر احلاضر  أنكل نيب أو حجة ال يبعث إال بلسان قومه٬، وال خيفى  إنمث 
أفصح الناس يف هذا  إنهو التحاور والتفاهم باللغة العامية الدارجة٬، وليس باللغة الفصحى٬، بل 

  .الزمان ال يصل إىل مستوى فصاحة ربات البيوت والصبية يف عصر صدر اإلسالم

كرسول ومبلغ عنه٬، ال حيتاج إىل أكثر ما يستطيع  Xفالذي يبعث من قبل اإلمام املهدي 
به إيضاح احلجة للناس والتفاهم معهم هلدايتهم إىل الصراط املستقيم٬، وهذا أمر ضروري ال ميكن 
االستغناء عنه حبال٬، وأما ما زاد على ذلك فال يشترط توفره يف الشخص املرس�ل عن اإلمام احلجة 

ألن هذا املقدار يكفي ألداء مهمته فما الداعي الشتراط  ؛ابن احلسن أرواحنا لتراب مقدمه الفداء
شاء راعاها يف الشخص املرس�ل  إن٬، Xالزيادة٬، وهذه الزيادة أمر موكول إىل اإلمام املهدي 

بأن رسولنا قد : ن شاء تركها٬، وال ميكن للناس االحتجاج عليه بذلك٬، وسيأتيهم اجلوابإو
                                                            

  .٢٧٨ص ٤ج: مستدرك الوسائل -١
  .٢١٢٠ص ٣ج: محمدي الريشهري –ميزان الحكمة  -٢
  .٢١٢٠ص ٣ج: محمدي الريشهري –ميزان الحكمة  -٣
  .٤١٤ص ٣ج: البن شهر آشوب –مناقب آل أبي طالب  -٤
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وصل الرسالة وأوضحها خبطاب يفهمه العامل واجلاهل والطبيب واملهندس والفالح والراعي أ
  .فاخسئوا يف نار جهنم وال تكلمون

 نعرف بعد ذلك ما معىن الفصاحة والبالغة اليت اشتهر ا الرسول حممد  أنجيب  :رابعاً
إتقان قواعد اللغة العربية بأ±ا املبالغة يف  ؟ هل هي ما تومهه البعض٬،  نومواألئمة املعصو

  املعروفة عندنا أم شيء آخر ؟؟

وعند التدبر يف الروايات السابقة يتضح بأ±ا غري تلك القواعد املعروفة عند الناس٬، ولو 
كانت تلك القواعد هي املقصود من البالغة والفصاحة٬، ملا ±ى األئمة عن اال±ماك يف دراستها 

بأ±ا علم فضلة ال يضر من جهله  وصفها الرسول حممد  ووصفوها بأ±ا تسلب اخلشوع٬، وملا
ن اليك الروايتإووال ينفع من علمه٬، وملا و�صف أصحاا بأ±م حيرفون الكلم عن مواضعه٬، 

قد خالف قواعد العربية املعروفة  Xيتضح من خالهلما بأن اإلمام الصادق  لتانن الااآلتيت
  :عندنا

: مث قلت! نوح : قلت ٬،نوحاً نااادولقد ن: Xقرأ أبو عبد اهللا (: قال ٬،عن حممد بن مسلم
  .)١() "دعين من سهككم": جعلت فداك لو نظرت يف هذا أعين العربية٬، فقال

نك رجل لك فضل٬، لو نظرت يف إ(: Xقلت أليب عبد اهللا : قال ٬،وعن حويزة بن أمساء
  . )٢() "ال حاجة يل يف سهككم هذا": فقال ٬،هذه العربية

فاعل٬، ويف قواعد اللغة : فيها من األعراب) نوح(يف القرآن حمل ) ولقد نادانا نوح(فجملة 
فعندما مسع ذلك  بالنصب٬، Xالعربية حكم الفاعل الرفع دائما٬ً، بينما قرأه اإلمام الصادق 

نه فاعل مرفوع ال إأي  .على حنو االستغراب! نوحç : قال الصحايب اجلليل حممد بن مسلم٬،
أن يطلع على قواعد اللغة العربية  Xمث اقترح على اإلمام الصادق  !منصوب مفعول به 

  ).دعين من سهككم: (فأجابه قائالً. ليتجنب اللحن يف الكالم

أو من اللحم املتفسخ الفاسد٬، فهل  اإلبطالرائحة الكريهة النتنة اليت تنبعث من : والسهك هو
  !!يوجد وصف أقبح من هذا الوصف ؟

                                                            
  .٢٧٨ص٤ج: مستدرك الوسائل -١
  .٢٧٨ص ٤ج: مستدرك الوسائل -٢
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ويف الرواية الثانية لو كان حويزة بن أمساء مل يسمع من اإلمام الصادق خمالفة لقواعد العربية 
  .بنفس ما أجاب به حممد بن مسلم Xملا عرض عليه النظر يف العربية٬، فأجابه الصادق 

من اجلهل كذا  حاشا األئمة : ٬، أقولولكي ال نتهم بأننا ننسب اجلهل إىل األئمة 
أن ي�̈عل�م شيعته ويبعدهم عن االقتصار على حتسني األلفاظ  Xأراد اإلمام الصادق  فرمبا أمور٬،

والغفلة عن روح الكالم ومعدنه وهو اإلخالص ومراقبة اهللا تعاىل فيما  واملبالغة يف التدقيق ا٬،
املهم يف الكالم هو احلجة  أنيلفظه اللسان٬، هل هو معصية أم طاعة ؟ وأيضاً لفت النظر إىل 

لربهان وفصل اخلطاب٬، ال األلفاظ املزخرفة املنمقة اخلالية من الدليل واحلجة واليت ال يشم منها وا
   .خشية اهللا تعاىل وخمافته

   .أراد أن ميتحن اجلالسني وخيترب إميا±م بإمامته  Xأو أن اإلمام الصادق 

ترط أن يكون أراد أن يبني أن اإلمام واحلجة على اخللق ال يش Xاإلمام الصادق  أنأو 
كالمه موافقاً متاماً لقواعد العربية املعروفة بقدر موافقته لقواعد الشريعة من اهلدى والعدل 

ال خيرج الناس من حق وال يدخلهم يف : واحلكمة واحلجة والربهان٬، وبعبارة أخرى واإلنصاف
 ؛سن٬، وعلى كل االحتماالت فهي لصاحل السيد أمحد احلباطل٬، كما ورد عن أهل البيت 

  .اللغة العربيةبشكال على املعصوم ألن األحاديث تدل على عدم جواز اإل

ألشكل عليه أو شكك يف إمامته  Xورمبا لو كان حسن النجفي يف زمن اإلمام الصادق 
  !!!مبجرد أن مسعه خالف بعض قواعد العربية 

ي�دخلهم يف  ليك الروايات اليت تنص على أن املعصوم هو من ال ي�خرج الناس من هدى والإو
  !!:باطل وليس املعصوم من ع�صم يف اللغة العربية 

يا علي٬، اقرأهم مين السالم من مل أر منهم ومل يرين٬، : (... نه قالأ عن الرسول حممد 
وأعلمهم أÜم إخواين الذين أشتاق إليهم٬، فليلقوا علمي إىل من يبلغ القرون من بعدي٬، 
وليتمسكوا حببل اهللا وليعتصموا به٬، وليجتهدوا يف العمل٬، فإنا ال خنرجهم من هدى إىل 



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................ .................. ١٣٤

µم مالئكته وينظر إليهم يف كل مجعة عنهم راض٬، وأنه يباهي  8ضاللة٬، وأخربهم أن اهللا 
  .)١() برمحته ويأمر املالئكة أن تستغفر هلم

وخامس أصحاب الكساء٬، غذتك يد الرمحة٬، : (... Xوجاء يف زيارة اإلمام احلسني 
٬، صلى اهللا عليك٬، وميتاً ٬، فطبت حياًاإلميانوتربيت يف حجر اإلسالم٬، ورضعت من ثدي 

على يقني٬، مل تؤثر عمى على هدى٬، ومل متل من حق إىل ٬، ومضيت أشهد أنك أديت صادقاً
  .)٢() باطل

انظروا أهل بيت نبيكم فألزموا مستهم واتبعوا : (... نه قالأ٬، Xوعن أمري املؤمنني 
فإن لبدوا فالبدوا وإن Üضوا . أثرهم فلن خيرجوكم من هدى٬، ولن يعيدوكم يف ردى

  .)٣() م فتهلكواوال تسبقوهم فتضلوا٬، وال تتأخروا عنه. فاÜضوا

دين ريب وميوت ميتيت ويدخل اجلنة اليت وع يتاحيمن سره أن حيىي : (وعن رسول اهللا 
 يمن بعد Xطالب  بن أيب يمث قال له كن فكان فليتول عل قضيب من قضبانه غرسه بيد

 فإÜمال خيرجونكم من هدى وال يعيدونكم يف ردى وال تعلموهم  فإÜم ٬،واألوصياء من ذرييت
  .)٤() أعلم منكم

وال يهتدي هاد إال : (... قال يف حق اإلمام علي واألئمة من ولده Xوعن أيب جعفر 
هبط من  ألÜم أمناء اهللا على ما ؛وال يضل خارج من هدى إال بتقصري عن حقهم ٬،µديهم

  .)٥(...)  علم

خنرجه من كذلك حنن واحلمد هللا ال ندخل أحداً يف ضاللة وال : (قال Xوعن أيب جعفر 
منا أهل البيت يعمل بكتاب اهللا ال يرى  رجالً 8إن الدنيا ال تذهب حىت يبعث اهللا  ٬،هدى

  .)٦() فيكم منكراً إال أنكره

                                                            
  .٦٥٨ص: للصدوق –األمالي  -١
  .٤٦٦ص: للشيخ المفيد –المقنعة  -٢
  .١٨٩ص ١ج: نهج البالغة -٣
  .٧٠ص: بصائر الدرجات -٤
  .٢١٩ص: بصائر الدرجات -٥
  .٣٩٦ص ٨ج: الكافي -٦



 ١٣٥................................................ اجلزء الرابع / اجلواب املنري عرب األثري

 

 

انظروا أهل بيت نبيكم٬، : (... يف وصف الفنت يف آخر الزمان قال Xوعن أمري املؤمنني 
فإÜم لن خيرجوكم من هدى فإن لبدوا فالبدوا وإن استنصروكم فانصروهم تنصروا وتعذروا٬، 

  .)١() ولن يدعوكم إىل ردى٬، وال تسبقوهم بالتقدم فيصرعكم البالء وتشمت بكم األعداء

وجعل ذرييت من  ٬،اهللا تعاىل جعل ذرية كل نيب من صلبه إن: (نه قالأ وعن رسول اهللا 
وآل إبراهيم وآل  ن اهللا اصطفاهم كما اصطفى آدم ونوحاًإو ٬،Xصلب علي بن أيب طالب 

 ٬،فقدموهم وال تتقدموا عليهم ٬،عمران على العاملني فاتبعوهم يهدوكم إىل صراط مستقيم
فاتبعوهم ال يدخلونكم يف ضالل وال خيرجونكم من  ٬،فإÜم أحلمكم صغاراً وأعلمكم كباراً

  .)٢() هدى

تقتلك الفئة الباغية وأنت إذ ذاك مع احلق واحلق معك٬، يا : (لعمار وقال رسول اهللا 
نه لن يدليك يف إرأيت علياً سلك وادياً وسلك الناس كلهم وادياً فاسلك مع علي ف إنعمار 

  .)٣(...)  ردى ولن خيرجك من هدى

أيها الناس هذا أخي ووصيي وخليفيت من بعدي٬، وخري من : (نه قالأ وعن رسول اهللا 
ه وانصروه٬، وال تتخلفوا عنه٬، فإنه ال يدخلكم يف ضاللة وال خيرجكم من أخلفه فوازرو

  .)٤() هدى

وآل بيته  واآلن نرجع إىل بيان معىن الفصاحة والبالغة اليت اشتهر ا الرسول حممد 
  :املعصومني٬، فأقول

 بلوغ املعىن وبيان الربهان واحلجة بأوضح مقال من غري أطناب ممل وال إجياز: البالغة هي
والبالغة هي الفصاحة . تقول بلغت املكان أي وصلت إليه. فالبالغة مأخوذة من البلوغ. خمل
  .أيضاً

                                                            
  .٢٥٨ص: آتاب سليم بن قيس -١
  .١٥٤ص: شاذان بن جبرائيل القمي –الفضائل  -٢
  .١٠٤ص: الطرائف -٣
  .٨١ص ٢ج: الصراط المستقيم -٤
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خمل وبداهة اجلواب املفحم  وضوح الكالم وبيانه من غري غموض أو إمجال: والفصاحة هي
٬، والفصاحة مأخوذة من اإلفصاح وهو اإليضاح والبيان مع مراعاة تقبل املستمع للخصم
  .الفصاحة هي نفس معىن البالغة تقريباًو .وإدراكه

البيان٬، فصح الرجل : الفصاحة: فصح: (وجاء شرح ذلك يف لسان العرب البن منظور
وقد جييء يف الشعر يف : قال: إىل أن قال ...فصاحة٬، فهو فصيح من قوم فصحاء وفصاح وفصح 

أعجم يف آذا±ا : النجم وصف العجم أفصح يريد به بيان القول٬، وإن كان بغري العربية٬، كقول أيب
وفصح األعجمي٬، بالضم . نه أعجم٬، وهو يف آذان األتن فصيح بنيأفصيحاً يعين صوت احلمار 

. جادت لغته حىت ال يلحن٬، وأفصح كالمه إفصاحاً: تكلم بالعربية وفهم عنه٬، وقيل: فصاحة
ا فهمت ما إذ أفصح الصيب يف منطقه إفصاحاً: تكلم بالفصاحة٬، وكذلك الصيب٬، يقال: وأفصح

 وأفصح عن الشيء إفصاحاً. وأفصح األغتم إذا فهمت كالمه بعد غتمته. يقول يف أول ما يتكلم
مجيع : وقيل.......  وفصح الرجل وتفصح إذا كان عريب اللسان فازداد فصاحة. إذا بينه وكشفه
: ويف احلديث. أعجم وفصيح٬، فالفصيح كل ناطق٬، واألعجم كل ما ال ينطق: احليوان ضربان

: والفصيح يف اللغة. غفر له بعدد كل فصيح وأعجم٬، أراد بالفصيح بين آدم٬، وباألعجم البهائم
املنطلق اللسان يف القول الذي يعرف جيد الكالم من رديئه٬، وقد أفصح الكالم وأفصح به 

. والفصيح يف كالم العامة املعرب: أفصح يل يا فالن وال جتمجم٬، قال: ويقال. وأفصح عن األمر
هذا يوم فصح كما ترى إذا مل يكن : قال ابن مشيل: األزهري. ال غيم فيه وال قر: م مفصحويو

وكل ما وضح٬، . بدا ضوءه واستبان: وأفصح الصبح....... الصحو من القر٬، : والفصح. فيه قر
قد فصحك الصبح أي بان لك وغلبك ضوءه٬، ومنهم : ويقال. مفصح: وكل واضح. فقد أفصح
بني ومل : وأفصح لك فالن. فصحه الصبح هجم عليه: ى اللحياينفضحك٬، وحك: من يقول
  .)١() وأفصح الرجل من كذا إذا خرج منه. جيمجم

قوة وبداهة احلجة والربهان مع إيضاح : وباختصار شديد يكون معىن البالغة والفصاحة هو
  .مع املعايناملعىن بأقل الكالم وأسهله على املستمع مع الدقة يف اختيار املفردات وجتانسها 

                                                            
  .٥٤٤ص ٢ج: البن منظور –لسان العرب  -١
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عن معىن البالغة والفصاحة  ولنترك تعريفنا وتعاريف اللغويني ولنسأل أهل البيت 
  :فقوهلم العدل والفصل وما بعد احلق إال الضالل املبني

من أفصح الناس ؟  :Xسئل علي بن أيب طالب : قال ٬،Xعن زيد بن علي٬، عن أبيه 
  .)١() اäيب املسكت عند بديهة السؤال: (قال

 أفصح الناس هو ا£يب عند مفاجئة السؤال املسكت وامللجم جبوابه اخلصم٬، أنومعىن ذلك 
وبذلك يكون ضعيف احلجة عند  وهذا يعتمد على قوة احلجة وهيمنتها على احتجاج اخلصم٬،

ألن إتقان العربية شيء  ؛ن كان متقناً جلميع فنون اللغة العربيةإمفاجئة السؤال ليس فصيحاً و
فليس كل متقن للعربية تام احلجة٬، وكذلك ليس كل تام احلجة متقن  جة شيء آخر٬،وإمتام احل

  .للعربية٬، فبينهما عموم وخصوص من وجه كما يعرب املناطقة

  .ن مل يكن متقناً للعربيةإوبذلك يكون تام احلجة فصيحاً و

حنن : (قال ٬،)٢(﴾فَضEلSهS مSن اللّه6 آت/اه6م6 م/ا ع/لَى النَّاس/ ي/حEس6د6ونَ أَمX :﴿Eوعن أيب جعفر 
إن اهللا تعاىل أعطى املؤمن البدن الصحيح٬، : وقال .الناس وحنن احملسودون وفينا نزلت

واللسان الفصيح٬، والقلب الصريح٬، وكلف كل عضو منها طاعة لذاته ولنبيه وخللفائه٬، فمن 
البدن اخلدمة له وهلم٬، ومن اللسان الشهادة به٬، ومن القلب الطمأنينة بذكره وبذكرهم٬، فمن 

   .)٣() اجلناننزله اهللا أشهد باللسان واطمأن باجلنان وعمل باألركان 

  .)٤() البالغة ما سهل على املنطق وخف على الفطنة: (Xوعن اإلمام علي 

   .)٥( )البالغة أن جتيب فال تبطئ٬، وتصيب فال ختطئ: (Xوعنه 

ليست البالغة حبدة اللسان وال بكثرة اهلذيان٬، ولكنها إصابة : (Xوعن اإلمام الصادق 
   .)٦( )املعىن وقصد احلجة

                                                            
  .٢٩٠ص ٨٦ج: بحار األنوار -١
  .٥٤: النساء -٢
  .٣١٥ص ٣ج: البن شهر آشوب –مناقب آل أبي طالب  -٣
  .٢٩٠ص ١ج: محمدي الريشهري –ميزان الحكمة  -٤
  .نفس المصدر السابق -٥
  .٢٩٢ص ٧٥ج: بحار االنوار -٦
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بأن البالغة ليست هي حدة اللسان٬، واحلدة عدم التلكؤ  Xوهنا يبني لنا اإلمام الصادق 
ن كان موافقاً متاماً إوال بكثرة الكالم الفارغ عن املعىن والربهان و. أثناء الكالم أو مع البذاءة

امها على البالغة هي إصابة وتبيني املعىن املنشود وقصد احلجة وإمت وإمناربية٬، علقواعد اللغة ال
نعم املخالفة الفاحشة لقواعد اللغة  املطلوب٬، وال ينايف ذلك املخالفة البسيطة لقواعد اللغة العربية٬،

وهذا نادر الوقوع من قبل أصحاب احلجة  العربية قد خترج الكالم عن حد البالغة والفصاحة٬،
  .والربهان

 ؛فيه٬، وإمنا مسي البليغمن عرف شيئاً قل كالمه : (وقد سئل عن البالغة وعن أحدهم 
  .)١() ألنه يبلغ حاجته بأهون سعيه

التقرب من معىن البغية٬، والتبعد من حشو : ثالثة فيهن البالغة: (Xوعن الصادق 
  .)٢() الكالم٬، والداللة بالقليل على الكثري

   .)٣( )قد يكتفي من البالغة باإلجياز: (Xوعن اإلمام علي 

  .)٤() يف الصواب جمازه وحسن إجيازهأبلغ البالغة ما سهل : ( Xوعنه 

   .)٥( )أحسن الكالم ما زانه حسن النظام٬، وفهمه اخلاص والعام: (Xوعنه 

أفصح الكالم وأبلغه ما كان منتظماً ومترابط األجزاء واألدلة حبيث يفهمه  أنومعىن ذلك 
يريد التكلم مع  اخلاص والعام أي يفهمه الناس على اختالف مستوياÀم يف الفهم واملعرفة٬، فالذي

عامة الناس ال يعد فصيحاً إذا احتوى كالمه على املفردات اليت ال يفهمها إال اخلاص يف الفهم 
واملعرفة٬، بل ال يعد فصيحاً إال عند الترتل إىل لغة القوم والتحدث معهم مبا يفهمون حىت لو 

ألن الفصاحة هي اإليضاح والبيان وخماطبة الناس على  ؛اضطر إىل التحدث باللغة العامية الدارجة
ب فهمه األذهان كما يف تع�ي�حبيث يكون الكالم تستأنس به اآلذان وال  قدر عقوهلم ومبا يفهمون٬،

  :اخلرب اآليت

                                                            
  .٢٤١ص ٧٥ج: بحار األنوار -١
  .٤١٧ص ١ج: مستدرك سفينة البحار -٢
  .٢٩٠ص ١ج: محمدي الريشهري –ميزان الحكمة  -٣
  .المصدر السابق -٤
  .المصدر السابق -٥
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  .)١() أحسن الكالم ما ال متجه اآلذان٬، وال يتعب فهمه األفهام: (Xعن أمري املؤمنني 

  .)٢() الصمت حني ال ينبغي الكالم أمحد من البالغة: (Xوعنه 

أبغض الناس إىل اهللا تعاىل البليغ الذي يتخلل بلسانه ختلل الباقرة : (وعن رسول اهللا 
  .)٣() بلساÜا

  .)٤() إن اهللا ليبغض الرجل البليغ الذي يلعب بلسانه كما تلعب الباقرة: (وعنه 

  .)٥() لعن اهللا الذين يشققون اخلطب تشقيق الشعر: (وعنه 

   .)٦()وخيار أميت أحاسنهم أخالقاً شرار أميت الثرثارون واملتشدقون املتفيهقون: (وعنه 

   .)٦()أخالقاً
والشدق هو جانب الفم واملتشدق هو الذي حيرك جانب فمه أثناء الكالم ليظهر فصاحته 

ألن مههم الوحيد هو الظهور أمام الناس  ؛أمام الناس٬، وهؤالء ملعونون على لسان رسول اهللا 
أو لكي يقول عنهم الناس بأ±م علماء لصعوبة فهم كالمهم٬، وتركوا مراعاة  ٬،مبظهر الفصحاء

ذلك ما يرافق  إىلعقوهلم٬، أضف  إىلالناس واحلرص على هدايتهم بأسهل وأقرب خطاب 
  .التشدق من العجب والرياء والتكرب وغريها من األمراض الشيطانية

   والتفيهق يف الكالم هو التوسع والتعمق وهو أيضاً من االمتالء أي كأنه ميأل فمه بالكالم 
أضف إىل  وال خيفى ما يف ذلك من التصنع وحب الظهور واملدح٬،  راجع صحاح اجلوهري 

  .ذلك صعوبة تفهم عامة الناس هلكذا كالم موسع ومعمق

   .)٧()ل ولسان قائلالبالغة قلب عقو" آية"آلة : (Xوعن اإلمام علي 

  .)١() رمبا خرس البليغ عن حجته٬، رمبا ارتج على الفصيح اجلواب: (Xوعنه 
                                                            

  .المصدر السابق -١
  .المصدر السابق -٢
  .المصدر السابق -٣
  .المصدر السابق -٤
  .المصدر السابق -٥
  .المصدر السابق -٦
  .المصدر السابق -٧
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  .)٢() أصدق املقال ما نطق به لسان احلال: (Xوعنه 

من النقطة الرابعة تبني أن البالغة والفصاحة هي وضوح احلجة والدليل وسرعة  :خامساً
  .املستمع بأبسط وأقل الكلماتاإلجابة وإسكات اخلصم ٬، وإيصال املعىن إىل 

وأنا أقطع بأن كل منصف متجرد عن التعصب األعمى إذا قارن خطابات وبيانات وكتب 
السيد أمحد احلسن مع كتب وخطابات وبيانات غريه٬، جيد أن كالم الغري الثرى وكالم السيد 

نك تظلم السيف أا كم أمحد احلسن الثريا٬، بل مقارنة السيد أمحد احلسن مع غريه يعترب ظلماً له٬،
  .عندما تصفه بأنه أحدُّ من العصا

فمن هو األفصح واألبلغ الذي أفحم اجلميع باحلجة والربهان الواضح الذي يفهمه اخلاص 
والعام٬، من القرآن والسنة املطهرة أم الذين هربوا من مناظرته أو الرد على كتبه وأدلته أم الذين 

  !!!قصة واملخالفة للثقلني القرآن والسنة املطهرة ؟؟واجهوه باألهواء واآلراء العقلية النا

من هو األبلغ واألفصح الذي يهيمن بكالمه على العقول والقلوب ويعرج ا إىل ملكوت 
ومنطقه القرآن والسنة أم الذين خالفوا القرآن والسنة وأقروا حباكمية الناس واتبعوا  السماوات٬،

اهللا تعاىل واتبعوا القانون الوضعي الشيطاين فتسافلوا  ونبذوا كتاب) الدميقراطية(الفكر الغريب 
  .بالناس إىل قعر اجلحيم مع من غصب حق أمري املؤمنني

 أَفَم/ن لSلْح/قِّ ي/هEدSي اللّه6 قُلِ الْح/قِّ إِلَى ي/هEدSي مَّن ش6ر/كَآئSكُم مSن ه/لْ قُلْ﴿: قال اهللا تعاىل
   .)٣(﴾ت/حEكُم6ونَ كَيEف/ لَكُمE فَم/ا ي6هEد/ى أَن إِالs ي/هِدِّي/ الs أَمَّن ي6تَّب/ع/ أَن أَح/قُّ الْح/قِّ إِلَى ي/هEدSي

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

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                

* * *  

  

                                                                                                                                                                                        
  .المصدر السابق -١
  .المصدر السابق -٢
  .٣٥: يونس -٣
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  .واللهم صل على حممد وآل حممد أمجعني ٬،الرمحن الرحيمبسم اهللا  L٣٧٦Wאא

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته سيدي العزيز

؟ حنن حناول بل وجناهد  وقل اخلري واخلريون فما املطلوب منا لقد تفاقم الشر وكثر املنافقون
ولكين  ٬،أن يثبتنا وأهلينا على الطريق املستقيم دوماً اهللا اوندعويف احملافظة على ديننا وأخالقنا 

فنحن نعمل وحنن على ثقة بأن اهللا . أحس بأن هناك املزيد املزيد الواجب فعله جتاه هذا الدين
ورزقنا لكي نعطي ونتصدق  ٬،تعاىل قد سخرنا ملساندة غرينا من املسلمني أو أطفالنا أو أهلنا

   . البية يف هذه األياموليس لكي نتفاخر مبا عندنا كما يفعل الغ

لكم وأنا أعرف بأنكم يف غىن عن كلمات ال  وأكتب عالٍكنت أفكر بصوت  إنأعتذر 
ما وال  ولكين أحبث عن شيء.. أمسى وأكرب  بأموربل أنكم مشغولون ! تعرفون مدى صدقها 

  ..أدري كيف أصف لكم ما أحس به اآلن 

فقيهة أو متعمقة يف  طبيعية ومل أكن يوماً إنسانةأجيد التعبري أو الكتابة وأنا  فلم أكن يوماً
مام املهدي شدين ولكنين ومن خالل متابعيت لغرفة احملادثة اخلاصة بأنصار اإل. أمور العبادات حىت

  .ما ونأمل أن يكون هو ذا وال أدري كيف أبدأ وزوجي شيء خفي وكأننا كنا ننتظر شيئاً

أشهر أنتظرها فال تأتيين وأنا منذ ذلك  ٦عن رؤيا وأنا منذ  اإلذاعةتكلم األخوان يف 
وكذلك تكلموا عن بعض األمور واألحاديث والصفات . قلقة وال أدري ما أفعل احلني
بنفسي  إليهاألنين ال أستطيع أن أتوصل  ؛وأنا سلمت ذه املعلومات ٬،وصية الرسول   ومنها

 االستفساراتاألول حيث كانت عندي بعض مييل لذلك بعثت لكم باإل. كي أدقق يف صحتها
عن أمور عقائدية وملا استلمت اجلواب ال أخفي عليكم فقد أحسست بشعور غريب يف داخل 

أريد  وال أبداً أمهلهومنذ ذلك احلني وأنا أفكر يف موضوعكم ومل  إجاباتكميف كالمكم و نفسي
  .أن يرشدين اهللا ألجد احلقيقة إىل سعىفأسعى وأ ٬،ألنين أريد التقرب من اهللا تعاىل أكثر ؛أن أمهله

هديتنا وهب لنا من لدنك  إذاللهم ال تزغ قلوبنا بعد " ـوبعد كل صالة ب أنا أدعو دائماً
ألنين وزوجي كنا على هامش بسيط من العبادة  ؛صدق اهللا العظيم" نك أنت الوهابإرمحة 

أرشدنا وله احلمد  ين العظيم واهللابالذات بدأنا بالتعمق يف أمور هذا الد ١٩٩٩ولكننا يف العام 
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أصول الزكاة والصدقات والصالة والصيام والقيام ا مبا قدرنا عليه سبحانه  والشكر أن نتعلم
أعذرين  .ومكننا من حج بيته احلرام قبل سنتني فله احلمد ٬،وأبداً وتعاىل وله احلمد والشكر دائماً

     . مييل قد أخذ مين يومني لصياغتهسيدي على صراحيت وصدقين بأن هذا اال

   هل من وسيلة ؟  ..كيف لنا أن نلتقيكم سيدي . كيف لكم أن ترشدوين باهللا عليكم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   أختكم فداء: املرسلة

א  بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واملهديني وسلم تسليماًله األئمة آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

  .ورمحة اهللا وبركاته أخيتالسالم عليكم 

 Xإىل نصرة اإلمام املهدي  أمكنهيسعى مبا  أنجيب على كل مؤمن ... الكرمية  أخيت
هذه الوسائل اآلن  أهموالنصرة هلا عدة وسائل ومن ...  Xمحد احلسن أوميانيه ووصيه السيد 

  . يهدي اهللا تعاىل من طلب احلق أنهو نشر هذه الدعوة املباركة والدفاع عنها عسى 

وزوجك  وأنت. ملن ال يوايل حممد وآل حممد .... ن ال صالة وال صوم وال أواعلمي ب
السيد  إنوهذه آية وعالمة لكم حيث  ٬،أنتكما قلت  م ١٩٩٩قد بدأ التزامكم بالدين يف سنة 

بعمل بعض التكاليف اإلصالحية يف ا£تمع احلوزوي يف النجف األشرف٬، بأمر محد احلسن بدأ أ
   .م٬، بعد اللقاء به ١٩٩٩يف سنة  Xاملهدي  اإلمام

  .وفقكم اهللا لكل خري وصالح

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

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                                  

* * *  

  .محدأسيد  السالم عليكم يا L٣٧٧Wאא
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االطمئنان كما  أريدفقط  أنا ٬،نك الصوابأعالمة تثبت  أريدولكن  نك الصوابأعلم أ
 ٬،كل شيء قادر عل 8اهللا  أنيطمئن قلبه عل  أن أراد أنبعد  X إبراهيم حدث لسيدنا

ن أو ٬،Xاملهدي  اإلمام أنصارومن  أنصاركمن  أصبحن أوتكلمين و وأكلمك أراك أن وأريد
  .يا سيدي أرجوك٬، واستشهد حتت رايتك أبايعك

  .عليكممحد السالم أسارة يا سيد  أناو

ن تشفي ماما وحنان صديقيت أو ٬،رايتك الشريفة وحتت أقدامكاستشهد حتت  أن أريد
  .ن Àديهم كما هديتينأ صاحلني ونيمؤمن أصدقاءن جتعل يل أو ٬،عبد الرمحن وأخي

  الكويت   أشرف : املرسل

א  بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .األئمة واملهديني وسلم تسليماًله آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

  .ورمحة اهللا وبركاته أخيالسالم عليكم 

  ....العزيز  أخي

مل يطلب ما طلب لكي  إبراهيم أنمسحت٬، وهي  إنلك معلومة  أصحح أنأريد  :أوالً
طلب ما طلب ليطمئن  وإمنامن ذلك٬،  X إبراهيموحاشا نيب اهللا ... يطمئن قلبه باهللا تعاىل 

البيت  أهلوقد روي عن .... خليله  ألنهاملوتى  إحياءن اهللا جيري على يديه أاهللا ونه خليل أعلى 
X  محد احلسن يف كتاب املتشااتأذلك وقد بينه السيد.  

  .فاسأل اهللا كما سأله كثري قبلك ٬،من اهللا تعاىل وهو اجلواد الكرمي واآلياتالعالمات  :وثانياً

ن خيتم لك على أو ٬،ل حممدآيوفقك لنصرة حممد و أن ل حممد آونسأل اهللا حبق حممد و
  .نه مسيع جميبإذلك 

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

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
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  .السالم عليكم يا أنصار اهللا املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته L٣٧٨Wאא

 )١(﴾و/الْم6ؤEمSن6ونَ و/ر/س6ولُه6 ع/م/لَكُمE اللّه6 فَس/ي/ر/ى اعEم/لُواْ و/قُلِ﴿ :بسم اهللا الرمحن الرحيم
  صدق اهللا العظيم

موظف ٬، نفسي على إين العبد الفقري إىل رمحة اهللا تعاىل أبو حسن من مدينة البصرةأقدم لكم 
  .سنه ٣٨وعمري 

ثباتكم على  أود يف البدء أن أقدم لكم حتية ملؤها االحترام واإلكبار واإلعجاب على
السيد املبجل صاحب العلم  عقيدتكم وصربكم على األذى يف جنب اهللا ويف الدفاع عن قضية

 ٬،ن شاء اهللا تعاىلإبكم وبغريكم من املؤمنني  والنور الباهر أمحد احلسن نصره اهللا وأعزهالوافر 
عليه من حكام السوء وعلماء الضالل وخونة اهللا ورسوله وأهل  وأظهر أمره على من ظلمه وبغى

 ي6رِيد6ونَ﴿٬، ومن سار يف ركام وحذا حذوهم من املنافقني واملأجورين من الذين بيته األطهار
  .)٢(﴾الْكَافSر6ونَ كَرِه/ و/لَوE ن6ورِهS م6تSمُّ و/اللsه6 بِأَفْو/اهSهِمE اللsهS ن6ور/ لSي6طْفSؤ6وا

وأحيا ٬، على يديه احلمد هللا الذي أثلج صدور قوم مؤمنني مبن ظهر نور العلم الرباين: أقول
أراد له أهل الذي ٬، وطريقتهم ومذهبهم احلق سنن أهل البيت  ٬،به سنن اإلسالم الصحيح

هللا الذي فضحهم وأسيادهم من علماء الضاللة وأظهر  فاحلمد٬، النفاق أن ينطمس ويندرس
 الذي أظهر احلق حقاً ٬،محد احلسن نصره اهللاأالعامل الرباين السيد  حقيقتهم املخزية على يد

 ابةفال غر٬، وأنار للمؤمنني طريق احلق والصواب ٬،ووضع النقاط على احلروف ٬،باطالً والباطل
وقواهم  إذن أن يستنفر أهل الباطل والنفاق وجيوش الظالم واجلهل والتجهيل كل جهودهم

بزغ نورها على يد السيد  على طمس معامل احلق اليت رغم تباين مذاهبهم واختالفهم ويتضامنوا
وإسكات صوت احلق الذي زلزل األرض حتت  وأن جيندوا كل طاقاÀم حملاربته٬، محد احلسنأ

  .القبيحةالقناع عن وجوههم  فضحهم على املأل وكشفأقدامهم و

  ... أيها األخوة املؤمنون

                                                            
  .١٠٥: التوبة -١
  .٨: الصف -٢
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وأسأل األخوة  وكنت اقتين كتبكم وأقرأها٬، لقد تابعت قضية السيد أمحد احلسن منذ بداياÀا
فكانوا يرشدونين  ... هذا األمر العظيم املؤمنني الذين يبيعو±ا يف ساحة أم الربوم يف العشار عن

فقد  ولكن لألسف ٬،منطقة حي الزهراء لالستزادة والتنور التوجه إىل حسينيتكم املباركة يفإىل 
حىت كان ما كان من احلملة اليت شنها نظام العباسيني  ٬،وثبط مهيت )اهللا لعنه(أقعدين الشيطان 

لذي اهللا ا وهدم بيت ٬،واعتقال العشرات من خرية املؤمنني املتنورين بالنور اإلهلي ٬،ضدكم اجلدد
إعالمية مسعورة  وما رافق ذلك من محلة ٬،أسس على التقوى بواسطة أزالم حزب الشيطان

 .. ولكن هيهات ٬،)حاشاه( الدجال محد احلسن وإظهاره مبظهرأهدفت إىل تشويه صورة السيد 
وحسبنا اهللا ونعم  يعرفون من هم الدجالون فعالً وبات الكثريون٬، فنور الشمس ال حيجب بغربال

 .الوكيل
واضحة أمامي بعد  وبدت معامله٬، محد احلسن الطريق يلألقد أضاء نور السيد  ...أيها املؤمنون 

محد أاهللا على قناعة بأن السيد  وأصبحت حبمد ٬،احلرية والضياع اليت كنت أعيشها فيما مضى
من علماء ومراجع هذا  وأن كثريا٬ً، صراط مستقيم احلسن هو عامل رباين يهدي إىل احلق واىل

ليهم تعود ومصريهم إىل اخلزي إالسماء منهم خرجت الفتنه و من ما هم إال شر علماء حتتالز
  ).نه مسيع جميبإ(٬، يف الدنيا واآلخرة إن شاء اهللا واخلسران املبني

توضحون  من األسئلة واملالحظات واالستفسارات أمتىن لو إن يل عدداً .. أيها اإلخوة
 على بريدي االلكتروين االنترنت أو تتكرمون بإرسال الردأجوبتها يل من خالل موقعكم على 

  :وأمهها ما يلي(....) 

؟ وما هي أهم الواجبات اليت ينبغي على مثلي  مب تنصحوين يف ظل الظروف الراهنة  ١
  ؟ محد احلسنأومب ميكنين خدمة قضية السيد  ؟ االضطالع ا

حمضور  عبارة تفيد إن التسجيلحاولت إن أسجل يف موقعكم ولكن كانت تظهر يل   ٢
 .االنترنت وأنا أريد التشرف خبدمة قضيتكم املباركة من خالل موقعكم على

حىت مبجرد النقاش  وال يقبلون )......( العصرمن القوم يؤهلون هبل  تعرفون إن كثرياً  ٣
٬، من مسمياتأو التقليد وما إليها  أو املرجعية) احلوزة( ـحول علمه وأحقيته بزعامة ما يسمى ب

كيف  ؟ فكيف أتعامل مع هؤالء ..يسلكون إىل اهللا  وبعض هؤالء أناس غافلون ال يعرفون كيف
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مع العلم إنين قد واجهت فيما مضى بعض املشاكل مع نفر منهم  ؟ ميكنين حتريك عقوهلم اجلامدة
 احلسن محدأالسخرية واالÀامات أثناء حماواليت تنويرهم وتبيان أحقية السيد  وتعرضت إىل

  .بالقيادة والزعامة الدينية والدنيوية وأن ال أحد يدانيه يف العلم واملعرفة

لديكم رسالة  ومل أجد٬، ما علمته من فتاوى السيستاين إىل أنا أؤدي فرائضي استناداً  ٤
فما هو رأي السيد  ٬،املتعلقة ا عملية توضح أحكام الصالة وسائر العبادات وتفاصيل املسائل

  ؟ جمزية وهل إن عبادايت محد احلسن يف ذلك ؟أاملبجل 

وأرجو  ٬،ذلك إىلفأنا واهللا يف أمس احلاجة  ٬،أرجو أن تنوروين وتوضحون يل ما سألتكم عنه
وأنا بانتظار ٬، باهلداية والتوفيق منكم يف اخلتام أن تسألوا السيد أمحد احلسن الدعاء يل وألهلي

 وأنالكم اهللا شفاعتهم عن أهل بيت نبينا حممد  خرياً جوزيتم ٬،جوابكم أيها املؤمنون األخيار
  .محد احلسن نصره اهللاأجزاء على نصرتكم لولدهم العامل الرباين السيد 

وممن يتشرفون  ٬،الوثقى جعلنا اهللا وإياكم من املتمسكني حببل أهل البيت املتني وعروÀم
 ٬،ري هو الشرف الرفيعوذلك لعم ... )الشريف عجل اهللا تعاىل فرجه(بنصرة موالنا القائم 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أخوكم أبو حسن البصري

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .له األئمة واملهديني وسلم تسليماًآوصلى اهللا على حممد و٬، احلمد هللا رب العاملني

  .العزيز ورمحة اهللا وبركاته أخيالسالم عليكم 

  .لك الوالية واهلداية إىل احلق ونصرته وهنيئاً ٬،خريل لك أخيوفقك اهللا 

تنشر  أنالدعوة اليمانية املباركة لكي تستطيع  وأدلةالتسلح بسالح العلم بننصحك  :١ج س
  .الدعوة وتدافع عنها بالدليل والربهان

  .هو نصرة احلق ونشره وفضح الباطل ورموزه اآلنواهم شيء 
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بالنسبة إىل التسجيل يف غرفة أنصار اإلمام املهدي على برنامج البالتوك أو يف  :٢ج س
وميكنك مراسلة .... التسجيل مغلق اآلن  أنفال اعتقد ....  Xمنتدى أنصار اإلمام املهدي 

  .املشرفني ذا الصدد اإلخوة

 أن أخيبالنسبة إىل هؤالء الناس رمبا يوجد فيهم كثري من املخدوعني وميكنك  :٣ج س
الزمان عن ±ج  آخروتبني هلم ابتعاد فقهاء  وأخالقهمو±جهم  البيت  أهلتذكرهم بكالم 

ن والعترة والنهج القومي حملمد آمحد احلسن للقرأالسيد  إتباعل حممد٬، وكذلك تبني هلم آحممد و
  .ل حممد آو

يوفقه  أنيتوجه اإلنسان أوالً إىل اهللا تعاىل ويطلب منه  أنهي  أخيولكن املسألة املهمة 
ال يكله إىل نفسه طرفة  أنن يطلب من اهللا تعاىل أو... هلداية الناس ونصرة احلق وفضح الباطل 

  .باهللا العلي القدير إالفال حول وال قوة .. عني 

   .العزيز ال جيوز تقليد أي شخص غري املعصوم أخي :٤ج س

شرائع (محد احلسن جزئني من كتاب أصدر السيد أالشرعية فقد  األحكاموبالنسبة إىل 
اجلواب (من كتاب  هناك جزءانوكذلك  Xوجتدمها على موقع أنصار اإلمام املهدي ) اإلسالم
  .وفقك اهللا لكل خري وصالح ونسألك الدعاء .فقهية أسئلةعلى  األجوبةوفيه كثري من ) املنري

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

* * *  

 األئمةخامت  بأنه Xحممد بن احلسن  اإلمام أنرواية تقول  وردت L٣٧٩Wאא
وذكر  ٬، األكرم نه ال نيب بعد الرسولأن تفيد آووردت كلمة خامت النبيني يف القر ٬،الطاهرين

 نه الأ واملهديني مت ختم الرسالة السماوية قاصداً باألئمةنه أمحد احلسن يف بعض كتبه أالسيد 
كيف تكون كلمة خامت تفيد عدم وجود  :السؤال هو. األمر حد فهم ختامأيوجد بعدهم 

حممد بن احلسن  اإلمامبعد  إمامتفيد يف عدم وجود  واملهديني وال األئمة بعدشخص بعد النيب و
X ؟ نرجو اجلواب.  

  اإلمارات   أبو حممد : املرسل
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .له األئمة واملهديني وسلم تسليماًآوصلى اهللا على حممد و٬، احلمد هللا رب العاملني

  .العزيز ورمحة اهللا وبركاته أخيالسالم عليكم 

من  اإلرسالقد ختم النبوة السابقة وفتح  الرسول حممداً  أنكما  ؛وفقك اهللا أخيعلم ا
٬، فكذلك اإلمام   محد احلسن يف كتاب النبوة اخلامتة أكما أوضحه السيد   ومبعىن آخر  ٬،جديد

وفاتح إلمامة  الثين عشر اليت هي لالئمة ا اإلمامةيف مرتبة معينة هو خامت ملقام  Xاملهدي 
  .مرس�ل للمهديني االثين عشر من ذريته أيضاً Xفاإلمام املهدي  ٬،)اهلداية(جديدة وهي 

 إن: (Xما معناه عن األمور اليت تكون بعد القائم  Xولذلك ورد عن أمري املؤمنني 
  ).ذلك أمر موكول إليه

  .)يدعو إىل أمر غري الذي كان(: وكذلك ورد عنهم 

  .)يأيت بأمر جديد على العرب شديد(: وكذلك ورد عنهم 

قام القائم دعا الناس إىل أمر قد خفي وضل عنه  إذا(: وكذلك ورد عنهم 
  .)اجلمهور

  .)ضل وغوى أنكرهقر به هدي ومن أيدعو إىل أمر من (: وكذلك ورد عنهم 

  .من نصبه اهللا تعاىل إمامة بإنكارالضالل ال يتحقق إال  أنومن املعلوم 

نه جديد وعلى أوالذي هو غري الذي كان٬، و Xالذي يدعو إليه القائم  األمرفما هو ذلك 
  اخل ؟؟؟.... العرب شديد 

   بالفتح   ) اخلات�م(بأن هناك فرقاً بني ) النبوة اخلامتة(محد احلسن يف كتاب أفقد بني السيد 
  .  بالكسر    ) اخلات�م( وبني
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أي بني الرسالة من اهللا  ٬،نه وسط بني أمرينأأي    بالفتح   ) خات�م( فالنيب حممد 
نه آخرهم أي آخر من أرسل إأي   بالكسر    ) خات�م( أيضاً ٬، وهو والرسالة من حممد 
  .من قبل اهللا مباشرة

  .أي وسط بني أمرين٬، بني أمر اإلمامة وبني أمر اهلداية) خات�م( Xفكذلك اإلمام املهدي 

أي آخر األئمة االثين عشر وهو فاتح اهلداية أي إمامة املهديني ) خات�م( Xوكذلك هو 
  ).اخلامت ملا سبق والفاتح ملا استقبل( كجده املصطفى  Xاالثين عشر٬، فهو 

أي آخر االثين عشر الذين  هو آخر األئمة  Xفالرواية اليت تقول إن اإلمام املهدي 
٬، فال تدل على أنه Xين عشر من ذرية اإلمام املهدي هم هلم مقام خيتلف عن مقام املهديني االث

  .٬X، وال تدل على نفي إمامة املهديني من ذرية اإلمام املهدي Xال أئمة بعده 

  .أن يكون مبا تقدم كفاية وأرجووالكالم طويل 

  .وفقك اهللا لكل خري وصالح

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

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                   

* * *  

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٣٨٠Wאא

يف بعض األمور  جئتك واهللا حائراً...  محد احلسن عليك الصالة والسالمأسيدي وحجيت 
  .منك الرد عليها متمنياً

   :أما هذه األمور فهي

مث ( بكتاب بكر مستدالً أبومعه عن ما فعل  أحتدثمن مذهب أهل السنة وكنت  أخي إن
  .مسلم ٬،السنة كالبخاري أهلوهذا الكتاب يستدل الوقائع من كتب  ٬،)اهتديت
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 )٢(﴾ب/يEن/ه6مE ش6ور/ى و/أَمEر6ه6مE﴿ :وأيضاً ٬،)١(﴾اَألمEرِ فSي و/ش/اوِرEه6مE﴿ بسم اهللا الرمحن الرحيم :وهي
  .صدق اهللا العظيم

هذا ولكم ...  فأرجو منك التوضيح عليك السالم...  التوضيح جزاك اهللا خرياً أرجو منك
  .له األئمة منهم واملهدينيآجزيل الشكر مين وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى 

  الكويت   خالد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .له األئمة واملهديني وسلم تسليماًآوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

  .العزيز ورمحة اهللا وبركاته أخيالسالم عليكم 

تكون  إثباتهوعند  ٬،يف احلجة املنصب من اهللا تعاىل أوالًيكون  أنالكالم البد  أصل :١ج س
طراً على يقاتل أي فئة تشكل خ أنوله  ٬،حجة وصحيحة وال جيوز االعتراض عليها أعمالهكل 

صدر ي� أن م ذلك فال جيوز له أصالً̈عالذي مل تثبت حجيته وإمامته وتز وأماواملسلمني٬،  اإلسالم
أي حكم مهما كان صغريا٬ً، وأبو بكر غاصب للخالفة فمن أين له أن حيكم بإراقة دماء 

  !املسلمني؟

رجم الزاين احملصن حكم شرعي ثابت٬، فهل ثبت عند أيب بكر حكم من القرآن أو  إنّمث 
  !السنة بقتل من ميتنع عن أداء الزكاة ؟

للمنافقني والكافرين فهو لتطهري األرض وإقامة دولة العدل  Xأما قتال اإلمام املهدي 
بقتال املارقني  Xطالب  أيبقد أمر علي بن  الرسول حممداً  ٬، وال خيفى عليك أنّاإلهلي

نه إمام منصب من اهللا تعاىل فال ميكن ألحد أن يعترض على أاخل٬، أضف إىل ذلك ... والقاسطني 
ألنه معصوم وال يفعل القبيح واخلطأ٬، وهذا هو أهم شيء٬، فريجع النقاش إىل تنصيب اهللا  ؛أفعاله

  .ملتعديومن هو اخلليفة احلق  ومن هو الغاصب ا تعاىل واىل خالفة الرسول حممد 

                                                            
  .١٥٩: آل عمران -١
  .٣٨: شورىلا -٢
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وبني  ال تعارض أبداً بني ذكر بعض الروايات ألمساء األئمة االثين عشر  :٢ج س
فالروايات اليت ختتص  ٬،Xالروايات اليت تذكر املهديني االثين عشر من ذرية اإلمام املهدي 

ناظرة إىل مقام اإلمامة الذي هو خيتلف عن مقام إمامة املهديني من  بذكر األئمة االثين عشر 
أئمة ولكن مقامهم دون األئمة االثين  أيضاًمن حيث الفضل٬، فاملهديون  Xذرية اإلمام املهدي 

فقد اكتفى  ٬،أمر املهديني من األسرار املخفية واليت هي من ابتالءات آخر الزمان إن٬، مث عشر يقيناً
ببعض الروايات لكي حيافظوا على هذا  إليهم واإلشارةبذكرهم  واألئمة  الرسول حممد 

حىت وصل إىل  Xعن الفنت اليت تسبق قيام القائم  Xالسر العظيم٬، فقد تكلم أمري املؤمنني 
أن  حبييب رسول اهللا  إيلّوال تسألوين عن بعد ذلك فإنه قد عهد ( :فقال Xقيام القائم 

  .)أهل بييتا ال أخرب أحداً بذلك إلّ

  .من األمور اليت تكتم عليها أهل البيت  Xإذن فمسألة اإلمامة بعد اإلمام املهدي 

املؤمنون ولكي تقام احلجة على املعاندين  إليهاببعض الروايات لكي يهتدي  إليهاوأشاروا 
  .واملنافقني

ليلة وفاته وغريها من الروايات اليت خصت املهديني  ويكفي لذلك وصية الرسول 
  .بالذكر

مل تقل بأنه ال إمامة بعدهم بكل  ويتحصل أن الروايات اليت ذكرت األئمة االثين عشر 
صراحة بل عند اجلمع بني الروايات اليت تنص على األئمة وبني الروايات اليت تنص على املهديني 

أن  ألنه حاشا ألهل البيت  ؛بعدهم اثنا عشر مهدياًيتحصل أن هناك اثين عشر إماماً و
  .يتناقض كالمهم وخصوصاً يف أمر اإلمامة واألوصياء 

يف وصيته بأنه  فقد نص الرسول حممد  Xوأما أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي 
اإلمام وال يصدق هذا الوصف على أول املهديني إال أن يكون موجوداً قبل قيام ) أول املؤمنني(

ألنه كان موجوداً قبل  ؛يوصف بأنه أول املؤمنني ٬X، كما كان أمري املؤمنني Xاملهدي 
وصيه وميانيه  Xفسبق اجلميع بالتصديق به ونصرته فكان هو  رسالة الرسول حممد  إعالن

  .وأول املؤمنني به
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أحد إصدارات أنصار اإلمام ) الوصية والوصي أمحد احلسن(وجتد تفصيالً أكثر يف كتاب 
  .Xاملهدي 

  .وأعتذر عن االختصار

بأن  فهو أمر إىل الرسول حممد  ﴾اَألمEرِ فSي و/ش/اوِرEه6مE﴿ :بالنسبة إىل قوله تعاىل :٣ج س
يشاور أصحابه كما حصل يف معركة اخلندق عندما أشار عليه سلمان احملمدي حبفر اخلندق٬، 

  .أو احلجة املنصب ال أ±ا تنصيب أو منهج تنصيب للحجة وهذه اآلية خاصة بالرسول 

وبعبارة أخرى هذه اآلية إرشاد للحجة بعد الفراغ من كونه حجة ومنصب من قبل اهللا 
د بيان منهج اختيار احلجة وتنصيبه٬، فاحلجة الذي مت تنصيبه من قبل اهللا تعاىل تعاىل٬، ال أ±ا بصد

  أرشده اهللا إىل مشاورة أصحابه٬، مث ما هو املراد من األمر الذي يشاورهم فيه ؟

 :أ±ا بعيدة كل البعد عن مسألة تعيني واختيار اخلليفة إليكولو نظرت إىل متام اآلية لظهر 
 ع/نEه6مE فَاعEف6 ح/وEلSك/ مSنE الَنفَضُّواْ الْقَلْبِ غَلSيظَ فَظّاً كُنت/ و/لَوE لَه6مE لSنت/ اللّهS مِّن/ ر/حEم/ةN فَبِم/ا﴿

EرSفEت/غEو/اس Eلَه6م Eه6مEي و/ش/اوِرSرِ فEت/ فَإِذَا اَألمEلْ ع/ز/مsع/لَى فَت/و/ك Sاللّه sبُّ اللّه/ إِنSني/ ي6حSلO١(﴾الْم6ت/و/ك(.  

اهللا قال  نإمث ... املشاورة هي من باب التلطف باألتباع واحلرص على إميا±م و  أنفالحظ 
األمر بعد املشاورة عائد إىل الرسول حممد  إنأي  ﴾اللّهS ع/لَى فَت/و/كsلْ ع/ز/مEت/ فَإِذَا﴿: بعد ذلك

هذا مما يدعيه املخالفون هللا  فأين .فإن شاء عمل مبشورÀم وإن شاء عمل مبا يراه هو  
  !!ولرسوله ولألئمة ؟

فهنا املقصود من األمر هو أمر الناس٬، ومن  ﴾ب/يEن/ه6مE ش6ور/ى و/أَمEر6ه6مE﴿: وأما قوله تعاىل
املعلوم أن اخلالفة واإلمامة ليست من أمر الناس حىت ميكن هلم أن يتشاوروا ا٬، بل هي أمر اهللا 

  .لقهتعاىل يعطيها ملن يشاء من خ

 ع/مَّا و/ت/ع/الَى اللsهS س6بEح/انَ الْخSي/ر/ةُ لَه6م6 كَانَ م/ا و/ي/خEت/ار6 ي/ش/اُء م/ا ي/خEلُق6 و/ر/بُّك/﴿ :قال تعاىل
  .)٢(﴾ي6شEرِكُونَ

                                                            
  .١٥٩: آل عمران -١
  .٦٨: القصص -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................ .................. ١٥٤

 لَه6م6 ي/كُونَ أَن أَمEراً و/ر/س6ولُه6 اللsه6 قَض/ى إِذَا م6ؤEمSن/ةN و/لَا لSم6ؤEمSنٍ كَانَ و/م/ا﴿ :وقال تعاىل
  .)١(﴾مُّبِيناً ض/لَاالً ض/لs فَقَدE و/ر/س6ولَه6 اللsه/ ي/عEصِ و/م/ن أَمEرِهSمE مSنE الْخSي/ر/ةُ

 ر/بُّه6 إِبEر/اهSيم/ ابEت/لَى و/إِذS﴿ :وقال تعاىل .)٢(﴾خ/لSيفَةً اَألرEضِ فSي ج/اعSلٌ إِنِّي﴿ :وقال تعاىل
Nم/اتSلُك/ إِنِّي قَالَ فَأَت/مَّه6نَّ بِكَلSلنَّاسِ ج/اعSن قَالَ إِم/اماً لSي و/مSي ي/ن/الُ الَ قَالَ ذُرِّيَّتSدEع/ه 
  .)٣(﴾الظsالSمSني/

 لَن/ا ابEع/ثْ لsه6م6 لSن/بِيٍّ قَالُواْ إِذْ م6وس/ى ب/عEدS مSن إِسEر/ائSيلَ ب/نِي مSن الْم/ِإل إِلَى ت/ر/ أَلَمE﴿ :وقال تعاىل
 أَالs لَن/ا و/م/ا قَالُواْ ت6قَاتSلُواْ أَالs الْقSت/الُ ع/لَيEكُم6 كُتSب/ إِن ع/س/يEت6مE ه/لْ قَالَ اللّهS س/بِيلِ فSي نُّقَاتSلْ م/لSكاً
 قَلSيالً إِالs ت/و/لsوEاْ الْقSت/الُ ع/لَيEهِم6 كُتSب/ فَلَمَّا و/أَبEن/آئSن/ا دSي/ارِن/ا مSن أُخEرِجEن/ا و/قَدE اللّهS س/بِيلِ فSي ن6قَاتSلَ
Eه6مEيم� و/اللّه6 مِّنSني/ ع/لSمSالs٤(﴾بِالظ(.  

فاجلعل والتنصيب بيد اهللا تعاىل ومل يكله ال إىل نيب مرسل وال إىل ملك مقرب فكيف  إذن
والكالم طويل٬، أرجو أن تراجع  !!يكله إىل من هو دو±م أو إىل من خيطأ أكثر من أن يصيب ؟؟

والفكر  اإلسالميملحمة الفكر (٬، وكتاب Xللسيد أمحد احلسن ) حاكمية اهللا(كتاب 
  .Xمن إصدارات أنصار اإلمام املهدي ) الدميقراطي

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

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                     

* * *  

   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٣٨١Wאא

يط الذي ال سالب العملية والعلمية بالنسبة للشخص وإثباتاتكمهو دليلكم املادي والعلمي  ما
  .خلدمة املذهب الشريف وإياكممييز الصاحل من الطاحل ؟ وفقنا اهللا  أنيستطيع 

  مصر   أمحد : املرسل

                                                            
  .٣٦: حزابألا -١
  .٣٠: البقرة -٢
  .١٢٤: البقرة -٣
  .٢٦٤: البقرة -٤
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

كنت تقصد انطباق العالمات اجلسمانية الواردة يف  فإذامل توضح مرادك من الدليل املادي٬، 
فهي منطبقة مجيعها كما يشهد بذلك الكثريون الذين  Xالروايات على السيد أمحد احلسن 

كنت تقصد املعاجز والكرامات املادية فهي حاصلة أيضاً وميكنك أن تطلع على  إنأما . رأوه
أما اإلثباتات العملية على ). ت وغيبياتكراما(بعضها يف كتب األخوة األنصار والسيما كتاب 

صدق الدعوة املباركة فهي كثرية نذكر منها أن الدعوة الشريفة هي الوحيدة يف هذا العامل اليت 
وهي الوحيدة اليت يلمس املؤمنون ا التوفيق  ٬،للحاكم اإلهليحاكمية اهللا والتنصيب  إىلتدعو 

وهي الوحيدة اليت ال . وحتقق عالمات الظهور يف اخلارج اتاإلهلي من خالل الرؤى والكشوف
وهي الوحيدة اليت اختذت من  ٬،تداهن يف دين اهللا بينما اجلميع اآلن يداهنون الدجال األمريكي

القرآن ومعرفة علومه دليالً ساطعا٬ً، بل إ±ا الوحيدة أيضاً اليت تدعو كل الديانات السماوية 
الدليل هو  أنوهي الوحيدة اليت تصر على  عرفة صاحب احلق٬،ظرة وكل بكتابه ملللحوار واملنا

  .الثقالن القرآن والعترة دون غريمها من أراء الناس غري املعصومني

قد نصت  Xأما الدليل العلمي املبسط الذي طلبته فيكفيك أن تعلم أن السيد أمحد احلسن 
وصي اإلمام  Xهو ليلة وفاته فيمن نصت عليه من أوصياء ف عليه وصية رسول اهللا 

لتعلم بالدليل القاطع أن وصية  األنصار اإلخوةعلى كتب  اإلطالعولعلك تستطيع  ٬،املهدي
من قانون معرفة  األوىلوالوصية متثل احللقة  ٬،صاحبها إاليدعيها  أنال ميكن  رسول اهللا 

واحللقتان األخريتان مها  ٬،احلجة الذي نصت عليه آيات الكتاب احلكيم وروايات آل حممد 
  . العلم وحاكمية اهللا وقد حتدث عنهما

 إن وبالفضل٬، الظاهرة بالوصية: (قال ؟ اإلمام ي�عرف يءش بأي X اهللا عبد أبو س�ئل
 أموال ويأكل كذاب: فيقال فرج وال بطن وال فم يف عليه يطعن أن أحد يستطيع ال اإلمام
 .)١() هذا أشبه وما  الناس

                                                            
  .٣١٥ – ٣١٤ص ١ج: الكافي -١
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 الذي ي�عرف مب اإلمام مات إذا: X الرضا احلسن أليب قلت: (قال نصر٬، أيب بن أمحد وعن
 الفضل فيه ويكون أبيه٬، ولد أكرب يكون أن: منها عالمات لإلمام: فقال ؟ بعده

   .)١(...)والوصية

 ما له٬، املدعي األمر هذا على املتوثب: (X اهللا عبد أليب قلت: قال ٬،األعلى عبد وعن
 جتتمع مل احلجة من ثالثة: فقال عليَّ أقبل مث: قال واحلرام٬، احلالل عن ي6سأل :قال ؟ عليه احلجة

 عنده ويكون قبله٬، كان مبن الناس أوىل يكون أن: األمر هذا صاحب كان إال أحد يف
  .)٢(...)  الظاهرة الوصية صاحب ويكون السالح٬،

: فقال األمر٬، صاحب على الداللة عن سألته: (قال ٬،X الرضا عن ٬،عمر بن أمحد عن
  .)٣(...)  والوصية والفضل الكب/ر: عليه الداللة

: فقال: قال ؟ اإلمام ي�عرف مب فداك ج�علت: X احلسن أليب قلت(: قال ٬،بصري أيب وعن
  .)٤(...)  حجة عليهم لتكون إليه بإشارة فيه أبيه من تقدم قد يءبش فإنه أوهلا أما خبصال؛

 هذا صاحب يعرف مبا: X اهللا عبد أليب قلنا( :قال النضري٬، املغرية بن احلارث وعن
 .)٥() والوصية والعلم والوقار بالسكينة: قال األمر؟

 فيها كانت اليت الليلة يف  اهللا رسول قال(: وسأنقل لك اآلن وصية رسول اهللا 
 انتهي حىت وصيته  اهللا رسول فأمال ٬،ودواة صحيفة أحضر احلسن أبا يا :X لعلي وفاته

 ٬،مهدياً عشر إثنا بعدهم ومن إماماً عشر إثنا بعدي سيكون إنه ٬،علي يا: فقال املوضع هذا إىل
 املؤمنني وأمري املرتضى علياً مسائه يف تعاىل اهللا مس·اك ٬،إماماً عشر اإلثين أول علي يا فأنت

  .غريك ألحد األمساء هذه تصح فال واملهدي واملأمون األعظم والفاروق األكرب والصديق

 ومن غداًً لقيتين ثبتها فمن نسائي وعلى وميتهم حي·هم بييت أهل على وصيي أنت ٬،علي يا
 فإذا بعدي من أميت على خليفيت وأنت ٬،القيامة عرصة يف أرها ومل ترين مل منها برئ فأنا طلقتها

                                                            
  .٣١٤ص ١ج: الكافي -١
  .٣١٤ص ١ج: الكافي -٢
  .٣١٥ص ١ج: الكافي -٣
  .٣١٥ص ١ج: الكافي -٤
  .١٨٣ص ٥٢ج: بحاراالنوار -٥
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 ابين إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،الوصول الرب احلسن ابين إىل فسلّمها الوفاة حضرتك
 ذي العابدين سيد ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،املقتول الزكي الشهيد احلسني
 فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،الباقر حممد ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،علي الثفنات

 حضرته فإذا ٬،الكاظم موسى ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،الصادق جعفر ابنه إىل
 ٬،التقي الثقة حممد ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،الرضا علي ابنه إىل فليسلّمها الوفاة
 ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،الناصح علي ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا

 فذلك ٬،حممد آل من املستحفظ حممد ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،الفاضل احلسن
 أول ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،مهدياً عشر إثنا بعده من يكون مث ٬،إماماً عشر إثنا

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

 عن ٬،الفضل بن حممد فعن صاحبها٬، غري يدعيها ال الوصية بأن التذكري اآلن املفيد من ولعل
 وفيه العلماء من مجاعة فيه عظيم جملس يف البصرة يف حضر إنه طويل حديث يف: (X الرضا
 على اإلجنيل دل هل: وقال اجلاثليق إىل X الرضا فالتفت اجلالوت٬، ورأس النصارى جاثليق

 السكتة عن أخربين: X فقال جحدناه٬، ملا ذلك على اإلجنيل دل لو: قال ؟  حممد نبوة
   .نظهره أن لنا جيوز ال اهللا أمساء من اسم: اجلاثليق فقال الثالث٬، السفر يف لكم اليت

 يف جاء ما X اإلمام ذكر أن وبعد( ... حممد اسم إنه أقررتك فإن: X الرضا قال
 مبحمد) ليهما السالمع( وعيسى موسى لوصية ذكره أي ٬، للرسول ذكر من والتوراة اإلجنيل
 جبحود إال دفعه وال رده ميكننا ال مبا أتى لقد واهللا:    اجلالوت ورأس اجلاثليق أي    قاال) 
 عندنا يتقرر مل ولكن مجيعا٬ً، السالم عليهما وعيسى موسى به بشر وقد والزبور٬، والتوراة اإلجنيل
 .حممدكم إنه شاكون وحنن بنبوته لكم نقر أن لنا يصح فال حممد امسه فأما هذا٬، حممد إنه بالصحة
 هذا يومنا إىل آدم من ٬،بعد من أو قبل من اهللا بعث فهل بالشك٬، احتججتم: X الرضا فقال
  .)٢() اخل ...جوابه عن فأحجموا ؟ حممد امسه نبياً

                                                            
  .١٥٠ص: الطوسي –الغيبة  -١
  .١٩٥ – ١٩٤ص: إثبات الهداة -٢
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  الكرمي الرسول نبوة صدق على حيتج X الرضا اإلمام أن هو الرواية هذه يف الشاهد
 بورود اجلالوت ورأس اجلاثليق فيعترف ٬، به وصية أو ذكر من واإلجنيل التوراة يف ورد مبا
 وليس  اهللا رسول نفسه هو االسم صاحب يكون بأن يشككان ولكنهما ٬، الرسول اسم
 إىل آدم من بعد�٬، من أو قبلُ من اهللا بعث فهل بالشك٬، احتججتم: X اإلمام فيجيبهما غريه٬،
   ؟ حممد امسه نبياً هذا يومنا

 ووصيه٬، X املهدي اإلمام ابن إنه X أمحد السيد قبل أحد ادعى هل: لكم أقول وأنا
 بوصية  الرسول نبوة على X الرضا اإلمام احتج كما  اهللا رسول بوصية عليكم واحتج
 ادعى من جتدوا لن وواهللا شئتم٬، إن صفحاته فقلبوا يديكم بني التأريخ هذا ؟ به وعيسى موسى
 X أمحد السيد احتجاج قبول فعليكم X الرضا احتجاج تقبلون كنتم فإذا قبله٬، األمر هذا

  .بالوصية

بكثري من  أكثرفهي  ٬،ال تقف عند هذا احلد Xالسيد أمحد احلسن  أدلة أنتعلم  أنوينبغي 
مؤيد مبلكوت السماء من خالل الرؤى  Xنه أهذه العجالة ولكن ال بأس بذكر يف حتصى  أن

وعلى أي . للمباهلة ولقسم الرباءة اإلهليةقد حتدى علماء كل الديانات  Xنه أو ٬،والكشوفات
يرزقك اهللا تعاىل  أنتتوجه هللا جل وعال لطلب رؤيا صادقة وبقلب سليم عسى  أنحال ميكنك 
  .رؤيا صاحلة

ليتبني  األنصار األخوةيرجع لكتب  أنأرى من الضروري بالنسبة لكل طالب حق  ختاماً
ذكرته لك ويتعرف على الدليل الشرعي والربهان الساطع على كل نقطة بدقة وتفصيل كل ما 

  .ومن اهللا التوفيق ةمن النقاط املذكور

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

  االستاذ رزاق االنصاري                                                                                       
ـ ق ١٤٣٠ /شعبان اخلري                                                                                         ه

* * *  
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  السالم عليكم L٣٨٢Wאא

علماء  أنهل صحيح  ٬،ن تساعدوين يف البحث عن احلقأأرجو منكم ب .. األفاضل أخويت
واطلب  ؟ عن عروشهم اكلهم مزيفون وهم الذين ال يريدون احلق يظهر لكي ال يتهزهزو عةيالش

  .حتيايت٬، نونة لكممم وأكونقناعة بدعوة السيد أمحد احلسن  إىل إيصايلمنكم أن شخص حياول 

  اهلدايةطلب : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

فقد  ٬،ال خيربك عن فقهاء آخر الزمان مثل خبري وهم حممد وآل حممد : الكرمية األخت
 إنتعلمي  أنوردت روايات كثرية تصف حاهلم سأذكر لك بعضاً منها٬، ولكن قبل ذلك عليك 

أي . املبدأ الذي كان ميثل عالمة فارقة لشيعة أهل البيت هو إميا±م بالتنصيب اإلهلي للحاكم
الشيعة اآلن ترين كيف أن فقهاء  وأنت ٬،ينصبه اهللا تعاىل وإمناإميا±م أن احلاكم ال ينصبه الناس 

ودخلوا معهم يف لعبة الدميقراطية اليت تعين  األمريكانقد تركوا هذا املبدأ وراء ظهورهم وداهنوا 
شاء اهللا تعلمني أن خمالفة دين اهللا وشرعه والسيما قضية  إن وأنت. احلاكم خيتاره الناس أن

فهذا  ٬،اإلمامة وتنصيب احلاكم من القضايا اليت ال ميكن خمالفتها حبجة أن الظروف تقتضي ذلك
عرض نفسه املقدسة ونفوس أهل بيته وأصحابه وهم خرية الناس للقتل من  Xاإلمام احلسني 
ر على أن احلاكم هو من حاكماً وأ̈ص )لعنه اهللا(ن يزيد فهو مل يرتضي أن يكو ٬،أجل هذا املبدأ
  .نصبه اهللا فقط

  :الروايات
 ألميت الويل الويل: (قال إنه ٬، اهللا رسول عن األنصاري٬، وجابر اليمان بن حذيفة فعن

 وفايت بعد بلديت يف فتنعقد الكربى أما: فقال عنهما٬، فس�ئل ٬،والصغرى الكربى الشورى من
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 يف الكربى الغيبة يف فتنعقد الصغرى الشورى وأما ٬،ابنيت حق وغصب أخي خالفة لغصب
   .)١() أحكامي وتبديل سنيت لتغيري الزوراء

فالزوراء هو اسم من  ٬،والشورى الصغرى القصد منها هو االنتخابات اليت حدثت يف العراق
  .أمساء بغداد

   الفرج أي    ذلك يكون فمىت إهلي: قلت: (قال املعراج٬، حديث يف  اهللا رسول عن
 وكثر العمل٬، وقل القراء٬، وكثر اجلهل٬، وظهر العلم٬، ر6فع إذا ذلك يكون: 8 إيلّ فأوحى
  . )٢() اخلونة الضاللة فقهاء وكثر اهلادون٬، الفقهاء وقل الفتك٬،

 من وال رمسه٬، إال القرآن من يبقى ال أميت على زمان سيأيت: ( اهللا رسول وعن
 اهلدى٬، من خراب وهي عامرة مساجدهم منه٬، الناس أبعد وهم به يسمون امسه٬، إال اإلسالم

  . )٣() تعود وإليهم الفتنة٬، خرجت منهم السماء٬، ظل حتت فقهاء شر الزمان ذلك فقهاء

 من يرونه ملا ٬،االجتهاد أهل الفقهاء مقلدة أعداؤه: (... ٢٤٦ص اإلسالم بشارة ويف
  ).أئمتهم إليه ذهب ما خبالف احلكم

 ألف عشر بضعة منها فيخرج الكوفة إىل سار X القائم قام إذا( :X جعفر أيب وعن
 ويعلق ٬،)فاطمة ببين لنا حاجة فال جئت حيث من ارجع: له فيقولون البترية٬، يدعون نفس

  . )٤() الشيعة من البترية هؤالء إن يبدو: (بالقول احلديث هذا على الكوراين

 ؟   الفرج أي    ذلك يكون فمىت إهلي قلت: (املعراج حديث يف  اهللا رسول وعن
 وكثر ٬،العمل وقل ٬،القراء وكثر ٬،اجلهل وظهر ٬،العلم ر6فع إذا ذلك يكون: 8 إيلّ فأوحى
 . )٥() اخلونة الضاللة فقهاء وكثر اهلادون٬، الفقهاء وقل الفتك٬،

                                                            
  .١٣٠ص: ومائتان وخمسون عالمة/ مناقب العترة -١
  .٢٨ – ٢٧ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
  .٩٠ص ٥٢ج: بحار األنوار -٣
  .٥٧٠ص: المعجم الموضوعي -٤
  .وما بعدها ٢٧ص ٥٢ج: بحار األنوار -٥
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ويوجد الكثري غريها يف كتب احلديث وكتب  الزمان٬، آخر فقهاء عن األحاديث بعض هذه
دعوة السيد  أنعلى  األدلةاألنصار لوجدت الكثري من  األخوةكتب  إىلولو رجعت . األنصار

فلعلك تعلمني أن عصرنا هذا هو عصر الظهور كما دلت الكثري . دعوة حق Xأمحد احلسن 
واليماين نعرفه من  ٬،ن يف هذا العصر البد أن يظهر اليماين املمهد الرئيسي لإلمامأو ٬،من العالمات

  .خالل أمور ذكرها أهل البيت 

 إن وبالفضل٬، الظاهرة بالوصية: (قال ؟ اإلمام ي�عرف يءش بأي :X اهللا عبد أبو س�ئل
 أموال ويأكل كذاب: فيقال فرج وال بطن وال فم يف عليه يطعن أن أحد يستطيع ال اإلمام
 . )١() هذا أشبه وما  الناس

 الذي ي�عرف مب اإلمام مات إذا: X الرضا احلسن أليب قلت: (قال نصر٬، أيب بن أمحد وعن
 الفضل فيه ويكون أبيه٬، ولد أكرب يكون أن: منها عالمات لإلمام: فقال ؟ بعده

  .)٢(...)والوصية

 ما له٬، املدعي األمر هذا على املتوثب :X اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،األعلى عبد وعن
 جتتمع مل احلجة من ثالثة: فقال عليَّ أقبل مث: قال واحلرام٬، احلالل عن ي6سأل :قال ؟ عليه احلجة

 عنده ويكون قبله٬، كان مبن الناس أوىل يكون أن: األمر هذا صاحب كان إال أحد يف
  .)٣(...)  الظاهرة الوصية صاحب ويكون السالح٬،

: فقال األمر٬، صاحب على الداللة عن سألته: (قال ٬،X الرضا عن ٬،عمر بن أمحد وعن
  .)٤(...)  والوصية والفضل الكب/ر: عليه الداللة

: فقال: قال ؟ اإلمام ي�عرف مب فداك ج�علت: X احلسن أليب قلت(: قال ٬،بصري أيب وعن
  . )٥(...)  حجة عليهم لتكون إليه بإشارة فيه أبيه من تقدم قد يءبش فإنه أوهلا أما خبصال؛

                                                            
  .٣١٥ – ٣١٤ص ١ج: الكافي -١
  .٣١٤ص ١ج: الكافي -٢
  .٣١٤ص ١ج: الكافي -٣
  .٣١٥ص ١ج: الكافي -٤
  .٣١٥ص ١ج: الكافي -٥
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 هذا صاحب يعرف مبا: X اهللا عبد أليب قلنا( :قال النضري٬، املغرية بن احلارث وعن
 . )١() والوصية والعلم والوقار بالسكينة: قال األمر؟

  .اخل...  ذكرتهاليت  محد احلسن احتج بوصية رسول اهللا أوالسيد 

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

  االستاذ رزاق االنصاري                                                                                        
ـ ق ١٤٣٠ /شعبان اخلري                                                                                          ه

* * *  

 كيف وال هل يرى املؤمنون اهللا يوم القيامة بال٬، رؤية املؤمنني هللا يوم القيامة L٣٨٣Wאא
  ؟؟؟ جهة حد وال

  مصر   حممد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

السيد أمحد احلسن يف كتاب املتشاات عن معىن هذه الرؤية وسوف أضع لك أخي أجاب 
  :السؤال واجلواب هنا

  .)٢(﴾ن/اظSر/ةٌ ر/بِّه/ا إِلَى # نَّاضSر/ةٌ ي/وEم/ئSذN و6ج6وه�﴿: القيامة سورة من اآليات هذه معىن ما :س

 .الناضرة الطيبة الوجوه فهذه املريب فهو  حممد إىل ناظرة أي :ج

 اهللا رسول عن مين خري وهو أيب حدثين ٬،هاشم يا(: الصيداوي هلاشم X الصادق قال
 ؟ التبعة وما فداك جعلت :قلت ٬،تبعه عليه وليس إال شيعتنا فقراء من رجل من ما :قال نهأ 
 القيامة يوم كان فإذا ٬،الشهر يف أيام ثالث صوم ومن ركعة واخلمسني اإلحدى من :قال

 :فيقول ٬،تعط سل منهم للرجل فيقال البدر ليلة القمر مثل ووجوههم قبورهم من خرجوا

                                                            
  .١٣٨ص ٥٢ج: نواربحار األ -١
  .٢٣ – ٢٢: القيامة -٢
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 ٬، حممداً يزوروا أن اجلنة ألهل 8 اهللا فيأذن :قال ٬، حممد وجه إىل النظر ريب أسال
 إىل املرقاة بني مرقاة ألف له اجلنة درانيك من درنوك على منرباً  اهللا لرسول فينصب قال

 آل شيعة املنرب ذلك فيحف :قال ٬،X املؤمنني وأمري  حممد فيصعد الفرس ركضة املرقاة
 :قال ٬،﴾ن/اظSر/ةٌ ر/بِّه/ا إِلَى # نَّاضSر/ةٌ ي/وEم/ئSذN و6ج6وه�﴿ :تعاىل قوله وهو إليهم اهللا فينظر  حممد
 أبو قال مث ٬،منه بصرها متأل احلوراء تقدر مل رجع إذا أحدهم أن حىت النور من عليهم فيلقى
  .انتهى) العاملون فليعمل هذا ملثل ٬،هاشم يا :X اهللا عبد

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

 االستاذ رزاق االنصاري                                                                                       
ـ ق ١٤٣٠ /شعبان اخلري                                                                                         ه

* * *  

א   حول شخصية اليماين  سؤال استداليل  L٣٨٤Wא

  .األطهاروالصالة والسالم على حممد اخلامت وآله ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم

تقرير مطبوع  بإعطائيهذا احلدث العظيم  إىلحد املؤمنني على موقعكم ووجهين ألقد دلين 
من هذا التقرير واملوقع  وقد استفدت الكثري ٬،محد احلسن ومن هو اليماين املوعودأعن السيد 

  .فجزاه اهللا خرياً

 ٬،مقدمه الفداء لتراب أرواحنااملهدي  اإلمامحبث يف قضية أ وأناوحبمد اهللا ومنذ زمن  إين
بعض الشيوخ والعلماء  تفسريها من إىلاليت مل أطمأن  وكانت هناك بعض املسائل الغامضة

  .شخصية اليماين ت عليها الكثري من عالمات االستفهام ومن ضمنهالظو

البهم واحلرية  االطالع على التقرير وعلى موقعكم اجنلت عن عيين الكثري من غشاواتوبعد 
  .البحث والتدقيق أحرفووضعت الكثري من نقاط احلق على 

بل  ٬،فحسب لة شخصية اليماينأن التقرير ال يتضمن مسأل ؛وال زال هناك القليل من البحث
٬، بعيد باحلوزة العلمية أومثل املساس من قريب  األخرىاجلانبية  األمورالكثري من  إىلتعدى 



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................ .................. ١٦٤

الرجاء ؟ املهدي وغيبته  باإلمامنه ال يؤمن أ وهل فعال٬، وبالذات السيد السستاين ٬،املراجع العظام
  .العلمية واملراجع وحول السيد السستاين ةاحلوز حول أكثرعلومات مب إسعايف

ومىت بروزه على الساحة  ٬،يفعل وماذا ٬،اآلنمحد احلسن أ دهو السي أين :اآلخروسؤايل 
  ؟ أكثروملاذا ال توجد له صورة للتعرف عليه  ٬،لإلماماحملبة  ليقود هذه اجلماهري

 لكم بالتوفيق لكم تعاونكم وداعياً على عنواين الربيدي شاكراً ةاألجوب يل كل إرسالرجو أ
  .والتسديد

  مدريد   أسبانيا  /عبد الستار : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

  :اجلواب يف نقاط

اآلن حصل لك  كمبا أنه حصل لك العلم وتوضح لك الكثري من نقاط احلق فال أقل أن
 .باطل االطمئنان جبهة احلق٬، ومن مث فمن يقابل جهة احلق تلك ويعارضها فهو

 .الدعوة اليمانية ال عداوة هلا مع األشخاص بل عداوÀا مع الباطل ومن يدعو له

 .بالدعوة اليمانية كباقي الناس اإلميان إىلبالنسبة للسيستاين بالذات فهو مدعو 

 X؟ هو  موجود٬، وكان بني الناس تراه وتسمع منه٬، وماذا يفعل Xالسيد أمحد احلسن 
 .أعلم بتكليفه

 .وعشرة آالف) ٣١٣(الساحة لقيادة اجلماهري بعد اكتمال العدة يربز على 

التوحيد احلق  ىلإوألنه جاء يدعو الناس إىل اهللا سبحانه  ؛صورة Xليس للسيد أمحد 
 .بينهم وبني اهللا سبحانه وليس إىل نفسه٬، ومل يأت لرياه الناس وجيعلونه حجاباً

والصور ليست  )احلق تعرف أهله اعرف(: ما معناه أخي الكرمي ورد عن أهل البيت 
   .ملعرفة احلق وهي ال تنفع يف معرفة أهل احلق مصدراً
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  اللجنة العلمية                                                                                     
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  األستاذ زكي األنصاري                                                                                      
ـ ق١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                         ه

* * *  

  ...مناظرة L٣٨٥Wאא

  ..السالم عليكم

الدعوة  قبلأوأنا هنا  ٬،للمناظرة تدعون فيه علماء الشيعة وبياطلعت على فديو على اليوت
  .وشكراً .وسأنتظر ردكم ٬،تكون املناظرة علنية ومسجلة أنبشرط  من السيد

  الواليات املتحدة   ابن قشعمة : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

  .أخيمشتبه  فأنت٬، أبداًمحد احلسن أال يوجد فديو مصور للسيد  :أوالً

! ؟؟X وهل أنت ممن ذكر أمساءهم السيد أمحد احلسن! ؟ هل أنت من علماء الشيعة :ثانياً
وأسئلة ؟؟؟  ؟؟؟ وهل عرفت حيثيات طلب املناظرة هل اطلعت على أدلة الدعوة اليمانية املباركة
ألنك لست من املعنيني بطلب املناظرة٬، بدليل أنك  ؛أخرى كثرية ميكن إثارÀا على طلبك الغريب
وهي االطالع والبحث يف أدلة  ا٬ً،على أن تكون عامل تفتقر إىل أهم مسة من مسات الباحث فضالً

ترى  فهل! ؟ الدعوة ومصادرها٬، فكيف تطلب مناظرة وأنت ال متتلك مقومات الباحث املبتدئ
  !!؟؟ يف طلبك هذا رائحة من احلكمة

فعليك أن تكون  Xيف نصرة اإلمام املهدي  للحق وصادقاً أخي الكرمي إذا كنت طالباً
سل عن دينك حىت يقال (: ما معناه يف البحث واالطالع٬، فقد ورد عن الصادقني  جاداً

٬، وأنت أخي حىت مل تكلف نفسك عناء القراءة يف كتاب واحد من إصدارات )عنك جمنون
٬، ولنرى ما Xالدعوة اليمانية اليت كتبها األخوة األنصار٬، وليس اليت سطرÀا يد اليماين الطاهرة 
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ردودك ومالحظاتك على ما كتبه األنصار ومبلغك من العلم ليتسىن لك القفز إىل طلب 
لنصيحة حق وواجب بني املؤمنني؛ أنصحك أخي أن تبحث جبدية فيما ومن باب أن ا! املناظرة؟؟

وما ٬، تطرحه الدعوة اليمانية اليوم٬، وعليك أن تطلع على أدلتها٬، واىل ما تدعو٬، واىل ما تستند
وإذا متكنت من ذلك فنسأل اهللا سبحانه أن يكتب لك اهلداية إىل طريق احلق ٬، حججها وبراهينها

ويرفع عن كاهلك ما أثقلت به على نفسك من دون أن يكلفك اهللا ويغنيك عن طلب املناظرة 
  .سبحانه ذلك

  .واحلمد هللا وحده وحده وحده

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

  األستاذ زكي األنصاري                                                                                         
ـ ق١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                            ه

* * *  

 Xاملهدي  لإلماماملشاهد  )هكذا( نه كل من ادعهأ الواردة األخباريف  L٣٨٦Wאא
  ؟؟ نتم تدعون ذلكأفما قولكم و ٬،فهو كاذب

  عالء: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

أخبار٬، وهي ليست سوى خرب واحد كثرت فيه األقاويل بني معتمد له : تقول ٬،أخي عالء
 ٬، واألخبار اليت تعارضه وتؤكد رؤية اإلمام املهدي)رمحه اهللا(ومعرض عنه٬، وهو توقيع السمري 

X  أكثر من أن تعد وحتصى٬، فارجع واقرأ ما كتب الكثري من علماء الشيعة يف أخبار اللقاء
وهذا الذي تتومهه هو ما يروج له فقهاء السوء الذين استغلوا جهل الناس  X باإلمام املهدي

وعدم اطالعهم على كتب األوائل من العلماء العاملني وراحوا يومهون الناس ذا الذي قلته 
أنت٬، واحلقيقة غري ذلك متاما٬ً، وإذا شئت التثبت من احلق فاقرأ ما كتب عن لقاءات اإلمام 

هزيار األحوازي٬، ومع السيد مهدي حبر العلوم٬، ومع الشيخ جنف٬، مع علي بن م Xاملهدي 
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الكربى٬، ولعل حادثة لقائه  Xوآخرين كثري من القدماء واملتأخرين٬، وعلى طول غيبة اإلمام 
هي أشهر من نار على ) اهللا يا حامي الشريعة(مع السيد حيدر احللي واستنشاده إياه لقصيدته 

  !!!؟؟؟ هود هلم٬، بأ±م كاذبونعلم٬، فهل تقول عن كل أولئك املش

أدعوك أخي الكرمي إىل اجلدية يف البحث وطلب احلق والنظر يف أدلة الدعوة اليمانية٬، وعدم 
ليست كما يصورها  X الوقوف على القيل والقال من دون التثبت والبحث٬، فقضية اليماين

ويل وأكاذيب ؟؟ خاضع لألقا لدى الناس هكذا Xأعداؤها٬، فهل صار أمر اإلمام املهدي 
٬، إتباعهويرزقك  أسأل اهللا لك اهلداية إىل سبيل احلق٬، وأن يريك اهللا سبحانه احلق حقاً!!  الفقهاء

  .ويرزقك اجتنابه ويريك الباطل باطالً

  .واحلمد هللا وحده وحده وحده

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

  األستاذ زكي األنصاري                                                                                     
ـ ق١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                          ه

* * *  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٣٨٧Wאא

رابعة النهار بعد طلوع الشمس من مغرا  احلقيقة ستظهر ساطعة كالشمس يف أناحسب 
  .من قبل آمنتمل تكن  إميا±اتنفع نفس  حينها ال

الكون  واملتصرفون يفله الطيبني الطاهرين مالكوا رقى آاللهم صل وسلم على سيدنا حممد و
 .ن اهللا تعاىلإذب

  املغرب   علي  أخوكم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةله آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني
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لقد ظهرت احلقيقة اليوم جلية بظهور داعي احلق السيد أمحد احلسن  .. أخي الكرمي علي
إىل الناس كافة٬، وأما ما ذكرته أنت فهو يتعلق بعالمة من  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

يف رواياÀم حتدثوا بلغة الترميز  ولعلك مل تنتبه أن أهل البيت  Xعالمات ظهور أمر اإلمام 
٬، فهل فهمت القصد من وراء تلك العالمة Xاإلمام املهدي ال اإلفصاح عما يتعلق بقضية 

على الناس بالقانون اإلهلي الذي أثبته اهللا  جاء حمتجاً X؟؟ كما أن السيد أمحد احلسن  الرمز
إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها٬، وهذا  Xسبحانه يف كتابه الكرمي ملعرفة حجج اهللا من آدم 

ل٬، ولذلك أستغرب أنك تتمسك بعالمة رمزية وتترك التمسك القانون ثابت ال يتخلف وال يتبد
بالقانون الواضح البني كوضوح الشمس يف رابعة النهار٬، فهل ترى يف ترك القانون اإلهلي ملعرفة 
حجة اهللا الثابت الذي ال يتغري٬، والتمسك بعالمة رمزية ميكن أن يقع ا البداء٬، أي حكمة أو 

بعد هذا ستجيب بالتمسك مبا تومهته أنت حقيقة وهو ليس  طلب للحق واحلقيقة ؟؟؟ ال أظنك
يعرف  هل جعل اهللا سبحانه قانوناً: سوى عالمة رمزية٬، أما احلقيقة فهي تكمن يف السؤال اآليت
  ؟؟؟  به حجته يف كل زمان٬، وهذا القانون ثابت ال يتغري وال يتبدل

 ر/بُّك/ قَالَ و/إِذْ﴿ :Xلقد جعل ومنذ اللحظات األوىل يف تنصيب آدم  ٬،نعم: اجلواب
SكَةSلْم/الَئSلٌ إِنِّي لSي ج/اعSضِ فEيفَةً اَألرSوملا اعترض املالئكة على هذا التنصيب كشف هلم  ٬،)١(﴾خ/ل

وهو العلم٬، وبعد ما تبني هلم احلق٬، بني  Xاحلق سبحانه الركن الثاين بعد النص على أحقية آدم 
أمرهم بالسجود له أي اختاذه قبلة هلم وأمرهم بطاعته : هلم سبحانه الركن الثالث من قانونه وهو

فقوله قول اهللا وأمره أمر اهللا و±يه ±ي اهللا سبحانه٬، وهذا  ٬،واالمتثال ألمره بوصفه خليفة اهللا
  .ألوىل مل يتبدل ومل يتخلف ومل يتغريالقانون فاعل من يومه األول وحلظاته ا

فبعد هذا البيان املوجز هل ترى من احلكمة التمسك بعالمات خاضعة للبداء٬، وترك القانون 
  !!!؟؟؟ الثابت

أمتىن عليك أخي أن تتوجه للبحث جبدية ملا تطرحه الدعوة اليمانية وما أدلتها وما حججها٬، 
؟؟ وبعد ما تتم ذلك سيتبني لك األمر  الدعوة وهل ينطبق قانون معرفة احلجة على صاحب هذه

  .من أن أمرهم أبني من الشمس كما وصف أهل البيت 

                                                            
  .٣٠: البقرة -١
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  .واحلمد هللا وحده وحده وحده

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

  األستاذ زكي األنصاري                                                                                         
ـ ق١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                              ه

* * *  

  .العلم ..املهدي يعرف بسالح رسول اهللا.. أمحد احلسن سيدي L٣٨٨Wאא

إسرائيل وما  ذكر يل أين التابوت الذي أنزله اهللا على بينالم رسول اهللا فعفإذا كان عندك 
د وأريد أن أستدل يبالتحد فأنا أعمل مبركز للبحوث وقد توصلت ملكان التابوت٬، يوجد بداخله

  .هل تعلم علم رسول اهللا أو ال

عن  ثيبح فأنا لست إال رجالً ٬،إن خاطبناكم كما خياطبكم اجلاهلني وأعذرونالكم  شكراً
   .احلق ليتبعه

  ؟؟؟ املهدي حقاً أنتهل    والسالم عليكم 

  السعودية   محزة : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

هي٬،  أيننه يعلم أفيكذب كل من يزعم  Xاملهدي  اإلمامهي عند  األنبياءمواريث  أخي
   .Xعلمه بذلك اإلمام املهدي إال من ي�

  .تسأل عن ما يوصلك للهداية٬، جزاك اهللا خري أن فأرجو

  اللجنة العلمية                                                                                     
  )مكن اهللا له يف االرض(انصار االمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                      
  ١٤٣٠ /رمضان اخلري /١٩                                                                                        
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 أينومن  ٬،ر هو حممد بن عبد اهللاظوهل املهدي املنت ٬،محد بن احلسنأمن هو  L٣٨٩Wאא
  ؟؟ اإلمامنيخروج 

  املدينة املنورة   عيسى جعفري : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

للناس كافة٬، املذكور يف وصية  Xهو وصي ورسول اإلمام املهدي  Xأمحد احلسن 
٬، وذكر فيها أوصياءه إىل آخر األوصياء Xاليت أمالها ليلة وفاته على علي  رسول اهللا 

  .Xوأول املهديني أمحد 

أوصى فهذا من  وأود أخي أن أبني لك أمراً يف غاية األمهية وهو أن كون الرسول 
 دSين/كُمE لَكُمE أَكْم/لْت6 الْي/وEم/﴿: نزل عليه قوله تعاىل ثوابت الشريعة وكلنا يعلم أن رسول اهللا 

مات ومل يوص والوصية هي سنة  فكيف يقال أن الرسول  ٬،)١(﴾... نِعEم/تSي ع/لَيEكُمE و/أَتEم/مEت6
إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها٬، إذن  Xمنذ آدم  إهلية جارية يف األنبياء واملرسلني 

   إن ترتلنا فنقول  ترك وصية فهذه شهادة بإكمال الدين٬، ذاك أن الوصية  فكون الرسول 
 خ/يEراً ت/ر/ك/ إِن الْم/وEت6 أَح/د/كُم6 ح/ض/ر/ إِذَا ع/لَيEكُمE كُتSب/﴿: هي من الدين٬، واهللا سبحانه يقول

  .)٢(﴾الْم6تَّقSني/ ع/لَى ح/قّاً بِالْم/عEر6وفS و/األقْر/بِني/ لSلْو/الSد/يEنِ الْو/صSيَّةُ

والعياذ باهللا٬،  مات ومل يوص فهو يطعن يف الرسول  ن رسول اهللا إذن من يقول إ
قد أوصى٬، فأين وصيته وكتابه الذي قال عنه أنه ال تضل األمة  إذن البد أن يكون رسول اهللا 

  ؟؟ بعد كتابته أبداً

فهم استندوا إىل  ٬،هو حممد بن عبد اهللا فهؤالء متومهون Xأما الذين قالوا بأن املهدي 
أن املهدي امسه امسي واسم ( :  عناه ما م  واليت يقول فيها  الرواية الواردة عن رسول اهللا 

: Xامسه يف القرآن أمحد حبسب ما ورد على لسان عيسى  ٬، والرسول )أبيه اسم أيب

                                                            
  .٣: المائدة -١
  .١٨٠: البقرة -٢
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فإذن لو  ٬، وكذلك امسه املعروف حممد )١(﴾أَحEم/د6 اسEم6ه6 ب/عEدSي مSن ي/أْتSي بِر/س6ولٍ و/م6ب/شِّراً﴿
٬، )٢()أنا ابن الذبيحني(: قال وامسه أمحد ال ينكر عليه٬، كما أن الرسول  Xجاء املهدي 

  .٬X، والذبيح الثاين هو عبد اهللا Xوالذبيح األول هو إمساعيل 

إن املهدي الذي يبايع بني الركن (: عن رسول اهللا  ٬،وقد ورد عن حذيفة بن اليمان
ويف هذه الرواية . )٣()مساؤه ثالثتهاواملقام له ثالث أسامي؛ أمحد وعبد اهللا واملهدي فهذه أ

واسم (املهدي امسه أمحد وليس حممد٬، ومن أمسائه عبد اهللا٬، فإذن قد يكون معىن الرواية األوىل 
املذكور أخي يف  Xلعل اسم أبيه يكون إمساعيل٬، أي قد يكون اسم املهدي  )أبيه اسم أيب

٬، وهناك الكثري من األدلة والرباهني على أحقية هذه الدعوة Xكتبكم هو أمحد بن إمساعيل 
وإذا ما شئت أخي االطالع أكثر فعليك  اإلجابةاملباركة اليت ال يسع ا£ال يف ذكرها ذه 

  .واحلمد هللا وحده وحده وحده .أكثر واإلطالعالدخول على مواقع األنصار 

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

  األستاذ زكي األنصاري                                                                                         
ـ ق١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                            ه

* * *  

 أريد ألين ؛أمحد احلسن حق ومؤيد من اهللا ورسوله أن إثباتنرجو منكم  L٣٩٠Wאא
  .اهللا ورسوله إىلومعرفه الطريق الصحيح  احلقيقةمعرفه 

السابقني سواء كانوا  أقوالوليس دليل من  ٬،بدليل روحاين ناإلتيا اإلثباتونرجو منكم عند 
  .والصواب للخطأ معرضنيبشر  أل±م ؛مذهب أو طائفة أيمن 

  .لسيادتكم وشكراُ .كنت كما تدعي إذا ٬،دليل معنوي من اهللا أريد

  مصر   عالء الدين حممد : املرسل

א   الرحيمبسم اهللا الرمحن  Wא
                                                            

  .٦: الصف -١
  .٧٨ح ٥٥ص: للصدوقالخصال  -٢
  .٤٦٣ح ٤٥٤ص: الغيبة للطوسي -٣
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 .وسلم تسليماً واملهديني األئمةله آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

؟؟ فالرؤيا دليل إهلي غييب وروحاين وطريق مباشر بني العبد وربه سبحانه  هل تؤمن بالرؤيا
وهو من أدلة الغيب٬، أما الدليل الروحاين الذي هو من أدلة عامل الشهادة فهو قانون معرفة حجة 

اليت أمالها ليلة وفاته على علي  اهللا الذي أثبته احلق يف كتابه وركنه األول؛ وصية رسول اهللا 
X ها اسم وصيه أمحد وذكر فيX ٬، وهذان الدليالن كافيان لطالب احلق كي يعرف أن

صاحب هذه الدعوة هو آت من اهللا سبحانه٬، وهناك دعاء للرؤيا موجود يف موقع األنصار ملن 
وهو إن  ٬،على أن هناك أمر ينبغي على األخ السائل أن يلتفت إليه أراد معرفة احلق بالرؤيا٬، فضالً

٬، والقرآن وهذان املصدران الشرعيان ند إىل أقوال الطاهرين آل حممد الدعوة اليمانية تست
وهذه ) ما إن متسكتم µما لن تضلوا بعدي أبداً( :الوحيدان اللذان قال عنهما رسول اهللا 
   وال تستند إىل أقوال الفقهاء والعلماء ليكون األمر  الدعوة ال تستند إال إىل أقوال آل حممد 

 Xعلى أن األنصار وفقهم اهللا بربكة مياين آل حممد  ٬، فضالًأو مذهبياً طائفياً   كما وصفت 
بينوا أحقية هذه الدعوة من كتب الفريقني٬، مبعىن أن هذه الدعوة ثابتة فيما رواه الفريقني من 

  .األحاديث الشريفة

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

  األستاذ زكي األنصاري                                                                                        
ـ ق١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                             ه

* * *  

وشفت السيد  8اهللا  بصراحة بس مسعت بالدعوة دعيت ..السالم عليكم L٣٩١Wאא
يف النهاية حنن ما فينا نلجأ  ٬،أشبه مبعجزة أنا بس بدي يعملي خدمة هي ٬،منت يفآأمحد احلسن و

اهلدف من هالرسلة انو بدي  ٬،ورسوله لإلماماحلسن هو الطريق  محدأوالسيد  ٬،املهدي اإلماملغري 
على يقني السيد حلالو  أنامحد ما حاكتب شو املوضوع النو أمن السيد  عملأالنصيحة شو 

  .بربكة من اهللا مأجورين حيعرف

  لبنان   آية : املرسلة
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

٬، وهذا الذي تطلبينه ال عالقة له بإثبات حقيقياً ال أرى يف سؤالك طلباً .. األخت الكرمية
ووصيه ورسوله  ٬X، فاإلمام املهدي أحقية الدعوات اإلهلية٬، بل وليس فيه مما يتعلق بالدين شيئاً

مل جيعلهما اهللا سبحانه ليلبيا طلبات الناس اليت ال عالقة هلا مبعرفة احلق والتقرب إىل اهللا سبحانه٬، 
هم معلمون للناس٬، ومن مث على الناس أن تتأدب بأدم وأن تعمد إىل سؤاهلم  فأولياء اهللا 

عن األنا والظلمة٬، كذلك هنا أمر علينا أن نلتفت  فيما يقرم من اهللا سبحانه والنور٬، ويبعدهم
ليخرجونا من الظلمات إىل النور ال أن خيربونا مبا  إليه وهو أن اهللا سبحانه أرسل أولياءه 

نتومهه يف ظلمتنا٬، والذي ينبغي على الناس أن تعرفه هو أن اهللا سبحانه جعل أولياءه أعلم الناس 
فيما يتومهه الناس أنه من العلم وهو ليس كذلك٬، بصريح يف شريعته وفيما يبلغون عنه وليس 

ليسوا فتاحي فال٬، أو عرافني أو قارئي طالع ليتوجه هلم الناس بأسئلة هي  العبارة؛ أولياء اهللا 
  .ال تنم إال عن افتتان باألنا والركون إليها

يف السؤال أن يتأدب بأدب اهللا سبحانه سواء  Xوينبغي على من يدعي أنه مؤمن بويل اهللا 
  .أو غري السؤال٬، وعليه أن جيمل يف الطلب٬، وفقكم اهللا ملا حيب ويرضى

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

  األستاذ زكي األنصاري                                                                                      
ـ ق١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                         ه

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٩٢Wאא

أشكركم على ردكم على رساليت ولكنين أردت .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .استيضاح بعض األمور ومل الق الرد الواضح

مام املهدي وذلك بنشر دعوة اإل نصرة إىللقد أوضحتم جبوابكم رساليت : سيدي العزيز
  .السيد أمحد احلسن
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 ضليعةمنكم مقابلة شخصية وأنا لست  واآلن السؤال هو كيف ذلك ؟ فقد طلبت
الطريق  إىلولكن أنا متأكدة من أن اهللا سريشدين بالفطرة  ٬،لكي أناظر أو أناقش أو الفقه بالدين

 ال تزغ قلوبنا بعد أذ هديتنا و هب لنا اللهم"  :له وعقب كل صالة باآلية املستقيم حيث دعائي
وى أن أي شيء س من التأكدوأنا ال أريد  ٬،صدق اهللا العظيم" من لدنك رمحة أنك أنت الوهاب

  .يطمئن قليب

فال أستطيع التغاضي كما ال أستطيع اخلوض  ٬،و مهم بالوقت نفسه ما تقولونه خطري جداً
بعض األمور فلم أوفق  ليلة أدعو اهللا بأن يرزقين رؤيا معينة توضح يل فأنا ويف كل. بعد اليقني إال
لألسف  وك ولكنيف البالت  قد مسعت عنكم إنينوكما .. ما العمل  اآلن وال أدري حد إىل

أ±م فقط مسلمون مبا  فأما ٬،ال ميتلكون القدرة األقناعية بالدعوة غرفة احملادثة اجلماعة يف
كما أ±م . ملا يدور حوله النقاش ميلكون رداً وأما أ±م ال ٬،أحد إقناعوال يستطيعون  وصلهم

وأنا أعذرهم أل±م لرمبا أشخاص  ٬،حامي أو منطقي يفقدوا أعصام أذا دار نقاش
بالتوفيق  و±اراً وأدعو اهللا ليالً  فأنا أريد سبيالً. بالدين وليسوا بعلماء دين متفقهني  وغري عاديني

 .واإلرشاد

  .والسالم عليكم

  الكويت   فداء : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

٬، فما وعدم فهم الناس له ال يغري منه شيئاً... الدليل فهو دليل  إىلبالنسبة  :الكرمية أخيت
٬، فقد األبصاريزيح الغشاء عن بصريته لكي يبصر النور الذي يكاد خيطف  أنإال  اإلنسانعلى 

  .الشمس يف كبد السماء مل حيجبها سحاب أنمع  النهار ليالً األعمىحيسب 

حممد  آلوهم يتكلمون بعلم ... وموالون  وأتقياء اءل̈بأويف غرفة البالتوك هم علماء  واألخوة
  .دلتهم٬، ولكن املشكلة يف السامع واحملاورأورواياÀم و 
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اهللا تعاىل ال يوجد يف ساحته خبل٬،  أناهللا وبصفاء نية واعلمي  إىلفبالغي يف الدعاء والتضرع 
  .بل البخل عندنا حنن املقصرون

ونسأل اهللا ... وإن شاء اهللا ال يقصرون معك  Xتواصلي مع أنصار اإلمام املهدي  وأيضاً
  .احلق ملن يطلبه بأبسط بيان وأسهل عبارة إيصال إىليوفقنا  أن

  .وفقك اهللا لكل خري وصالح

  اللجنة العلمية                                                                                   
  )مكن اهللا له يف االرض(نصار االمام املهدي أ

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                    
ـ ق ١٤٣٠ /رمضان اخلريشهر  /١٩                                                                                          ه

* * *  

א حد مسع أوال  ٬،الوصي هورظلقطيف يعلم باحد بأيوجد  ال أنسؤايل  أنا L٣٩٣Wא
هر ويعلم الناس كلهم ظا ال يذوملا ٬،لبالتوكاب إال الدعوةما عرفت  وأنا ٬،شافهحد أوال  ٬،عنها

  .هر وموجودظنه أ وأتأكد نه موجودأ تأكدأ أن أريد وأنا ٬،بوجوده

  السعودية   الكناري : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

م٬، ويف وسط احلوزة العلمية  ٢٠٠٢دعوته يف عام  أعلنمحد احلسن أالسيد  أن أخياعلم يا 
نه أشرف٬، وهو معروف يف هذا الوسط باهلدى والصالح والدين والصدق حىت يف النجف األ

  .األمنييسمى عند بعضهم بالصادق 

مبختلف الوسائل املتاحة٬،  وأنصارههو  أكثرو أوبقي ينشر دعوته يف العراق ملدة مخس سنني 
٬، والتقى به أنصارهد احلسن جيوب حمافظات العراق ويبلغ الناس بنفسه ومع محأوقد كان السيد 
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ومنهم من عاشرة ملدة ست  أنصارهعن املئات من  الكثري من الناس ومن خمتلف الطبقات فضالً
  .أكثرو أسنني 

نصاره يف الناصرية أحكومة الزوراء بقتل  إىلوعزوا أهدر فقهاء الكوفة دمه وأ أنولكن بعد 
املهدي  اإلمامنصار أن حرقوهم بالنار٬، واىل اآلأقتلوهم ومثلوا جبثثهم الطاهرة و وفعالً ٬،والبصرة
X يف سجون الظاملني حيث التعذيب النفسي واجلسدي.  

حيافظ على نفسه ليؤدي تكليفه  أنمحد احلسن أعلى السيد  فبعد كل هذا وغريه كان واجباً
  .احلاكمنيحيكم اهللا وهو خري  أن إىلاملناط به٬، 

ن شاء اهللا عن قريب إن هو ظرف طارئ ومحد احلسن اآلأالذي مير به السيد  نإ ؛واعلم
  .وسط الناس إىلخرى أيرجع مرة 

غاب لقلة الناصر وخوف القتل٬، ورغم ذلك جيب علينا  Xمام املهدي تعلم بأن اإل وأنت
  .اًجزاك اهللا خريميان٬، يف اإل ن مل نره٬، فالرؤية بالعني ليست شرطاًإاالعتقاد به و

  .ل حممد آاحلق حبق حممد و إىلاسأل اهللا لكل اهلداية 

  اللجنة العلمية                                                                                   
  )مكن اهللا له يف االرض(انصار االمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
ـ ق ١٤٣٠ /شوال                                                                                          ه

* * *  

א علمه علم حصويل  )كذا( السيد احلسين إنهل ة٬، هي فحوى هذه الدعو ما L٣٩٤Wא
 ؛وبسعة صدر احلوار هادئاً نيكو أن أرجو ؟ هي املعاجز اليت يدعي حتقيقها وما ٬،حضوري أو
  .ةطالب للحقيق ألين

  العراق  عالء احلسين : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةله آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني
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وسالم على املرسلني واحلمد هللا وحدة  اآلخرينو األولنيحممد يف  آلوصلى اهللا على حممد و
  ؟ برجاء الرد كيف يل حلاق الركب .عظيماً كبرياً جل وعال علواً

  السعودية   إبراهيم : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

من خالل موقع  وإصداراÀاالدعوة اليمانية املباركة  أدلةتطلع على  أناحملترم ميكنك  أخي
على منتدى  Xاملهدي  اإلمام أنصار٬، وكذلك ميكنك التواصل مع Xاملهدي  اإلمام أنصار
٬، )املهدي اإلمام أنصار(من خالل برنامج البالتوك الصويت٬، غرفة  أو Xاملهدي  اإلمام أنصار

  .تبيني أوسؤال  أين شاء اهللا خبدمتك يف إو

  .واآلخرةوفقك اهللا خلري الدنيا 

  لعلميةاللجنة ا                                                                                
  )مكن اهللا له يف االرض(نصار االمام املهدي أ

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                    
ـ ق ١٤٣٠ /شوال                                                                                    ه

* * *  

א   .طلب للتيقن من دعوة الوصي L٣٩٦Wא

عشري٬، مسعت بكم وبدعوة أمحد  يف احلقيقة شيعي إثنا أنا.. السالم عليكم ورمحة اهللا
 .احلسن وقرأت عنكم وزرت موقعكم على اإلنترنت٬، ولكن لدي طلب مهم جداً

جانب كثرة  إىل وحالتها غري مستقرة٬، هذا) أجارنا اهللا وإياكم(لدي خالة مريضة بالسرطان 
املزيد من مثل هذه  استحمال العمليات اليت جيب إجراؤها هلا على الرغم من عدم قدرÀا على

 .العمليات اجلراحية
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فلرييين ويثبت  فإن صدق هذا الرجل يف دعواه بأنه هو الركن الشديد وهو الوصي اليماين٬،
خربين بتحقق ذلك يف املنام٬، فإن ولي واستئصال الورم كلياً يل ذلك بدعاء اهللا وشفاء خاليت متاماً

  .وجد السبيل لذلك آمنت به

  ؟؟ منكم   على حد علمي   هل اجلماعة املوجودة بالبحرين املدعوة بالسفارة  :استفسار

  البحرين   حممد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ن كان خلالتك شفاء إف Xمحد احلسن أاطلب ذلك من اهللا حبق السيد  ٬،العزيز أخي  ١
  .يتم ذلك٬، ونسأل اهللا العافية

و/أَقْس/م6واْ بِاللّهS ج/هEد/ أَيEم/انِهِمE لَئSن ج/اءتEه6مE آي/ةٌ ﴿: 8اهللا تعاىل٬، قال اهللا  إىلعائد  فاألمر
   .)١(﴾بِه/ا قُلْ إِنَّم/ا اآلي/ات6 عSند/ اللّهS و/م/ا ي6شEعSر6كُمE أَنَّه/ا إِذَا ج/اءتE الَ ي6ؤEمSن6ونَلsي6ؤEمSن6نَّ 

   .)٢(﴾و/قَالُوا لَوEلَا أُنزِلَ ع/لَيEهS آي/ات� مِّن رَّبِّهS قُلْ إِنَّم/ا الْآي/ات6 عSند/ اللsهS و/إِنَّم/ا أَن/ا ن/ذSير� مُّبِني�﴿

محد احلسن وصي ورسول أالسيد  أتباع٬، Xاملهدي  اإلمام أنصار(حنن عنواننا هو   ٢
  .غري ذلك فال عالقة لنا به ال من قريب وال من بعيد وأما ٬،)واليماين املوعود Xاملهدي  اإلمام

  .يشرح صدرك ملعرفة احلق ونصرته أننسأل اهللا 

  اللجنة العلمية                                                                                       
  )مكن اهللا له يف االرض(نصار االمام املهدي أ

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
ـ ق ١٤٣٠ /شوال                                                                                           ه

* * *  

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٣٩٧Wא
                                                            

  .١٠٩: الحديد -١
  .٥٠: الحديد -٢
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 .اللهم صلي على حممد وآله حممد

أن  الكرامحبق أجدادك  اهللا فيك بارك الكربةدعوتكم يل بفك  وضيقه وأمتىن ةأنا يف كرب
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ٬،اآلن مل أؤمن بإمامتك إىلعلماً أنين  .تدعو يل يفك ضيقيت

  الكويت   محد  بو: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ونصرته  وإتباعهيفك كربتك ويشرح صدرك للحق  أن ل حممد آنسأل اهللا حبق حممد و
  .واآلخرةوفقك اهللا خلري الدنيا  .نه مسيع جميبإ

  اللجنة العلمية                                                                                 
  )مكن اهللا له يف االرض(نصار االمام املهدي أ

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                   
ـ ق ١٤٣٠ /شوال                                                                                       ه

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٩٨Wא

له آباهللا ووالية حممد و وأحبيت إخواينوعليكم  ٬،واملهديني من ولده املهديالسالم على 
  .املهديني الطاهريني

السالم  أفضلعليه  محد احلسنأالسيد  إمامنالقد مسعت قبل شهور فقط بدعوة  .. بعد أما
   .اهللا تعاىل الثبات على الوالية احلقة يل ولكم واسأل

  .مجيعاً اهللا التوفيق لنا اسألانتهى  ؟ سيدي يأمرينهو تكليفي ومباذا  ما :السؤال هو

  الكويت   أبو الزهراء : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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



 ...١٨١ 
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 ١٨٣................................................ اجلزء الرابع / اجلواب املنري عرب األثري

 

 

 :٣كتاب الفرائض٬، ص ٨صحيح البخاري ج

أبا بكر يلتمسان مرياثهما  أتيا )عليهما السالم(فاطمة والعباس  إن: (عن عائشة ٬،عن عروة
 ٬،من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومها حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيرب

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال نورث ما تركنا صدقة إمنا  :فقال هلما أبو بكر
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيت  أمراًواهللا ال ادع  :يأكل آل حممد من هذا املال قال أبو بكر

  ).فهجرته فاطمة فلم تكلمه حىت ماتت :قال ٬،صنعته إاليصنعه فيه 

روحه وبضعته تكذب وتدعي ما  وأ±اباجلنة  فليت شعري هل من شهد هلا الرسول 
يب بكر حىت ماتت٬، فهل تغضب ؟؟ وملاذا تبقى غاضبة ومهاجرة ومقاطعة أل) وحاشاها(ليس هلا 

سنترك احلكم يف تعيني  صدق يا ترى ؟؟فمن هو األ جل احلق ؟؟أم من أل جل الباطأمن 
  :ننا نعتمد على مصادرنا فقطأتهم بكالم عائشة لكي ال ن� إىلصدق األ

 :١٦١ – ١٦٠ص ٣املستدرك للحاكم النيسابوري ج

: كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النيب صلى اهللا عليه وآله قالت أ±اعن عائشة رضي اهللا عنها 
وشهد احلاكم النيسابوري ). كان أصدق هلجة منها إال أن يكون الذي ولدها ما رأيت أحداً(

  .بصحة هذا احلديث على شرط الشيخني

مين أم أباب من فضائل  ٧صحيح مسلم ج ١٤٢،٬كتاب االستئذان ص ٧صحيح البخاري ج
 :١٤٤ص

ن تكوين سيدة أال ترضني أ ٬،يا فاطمة :قال: (........ عن الرسول حممد  ٬،عن عائشة
  ).نساء املؤمنني أو سيدة نساء هذه األمة

 :١٥٤ص ٣احلاكم النيسابوري ج  املستدرك 

من فاطمة برسول اهللا صلى  وحديثاً كان أشبه كالماً ما رأيت أحداً: (قالت أ±اوعن عائشة 
خذ بيدها فقبلها وأجلسها يف أوكانت إذا دخلت عليه رحب ا وقام إليها ف ٬،اهللا عليه وآله

  .بصحة هذا احلديث على شرط الشيخني يضاًأوشهد احلاكم  ٬،)جملسه
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א والكوارث متطر  يفمنذ تشيع ٬،عند موالنا هداكم اهللا واذكروين أهدوين حائر L٤٠٠Wא
 طبعاً أهم ولكن اليماين ٬،كنت ماسك به وهو املرجعية فقدت ما أينشعر أ واآلن على حيايت

  ؟؟؟ ولكن رايات كثرية تدعى ذلك

  مصر   عبد املخلص : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

به  8البالء وما خيص اهللا  Xذكر عند أيب عبد اهللا : قال ٬،عن عبد الرمحن بن احلجاج
النبيون مث األمثل : فقال؟ من أشد الناس بالء يف الدنيا  سئل رسول اهللا : (املؤمن٬، فقال

فمن صح إميانه وحسن عمله اشتد  ٬،فاألمثل٬، ويبتلي املؤمن بعد على قدر إميانه وحسن أعماله
 .)١() ومن سخف إميانه وضعف عمله قل بالؤه ٬،بالؤه

يف األرض من خالص عباده ما يرتل من  عباداً 8إن هللا : (قال Xوعن أيب عبد اهللا 
 .)٢() السماء حتفة إىل األرض إال صرفها عنهم إىل غريهم وال بلية إال صرفها إليهم

نه ال تالزم بينها وبني أاملرجعية فاعلم  إىلما بالنسبة أخي العزيز٬، أالبالء  إىلهذا بالنسبة 
ال هم املطهرون واملعصومون٬، إ هل البيت أ٬، فال ميثل منهج ل حممد آمذهب حممد و

  .ومن سار بنهجهم ومل حيد عنه

ن من العلماء عاملني متقني٬، ومنهم غري عاملني مترفني فاسقني٬، فمن حارب موسى أواعلم 
  وهكذا ؟.... العلماء٬، ومن حارب عيسى غري العلماء غري  

  .... وشر فقهاء حتت ظل السماء  خر الزمان خونةآوقد تواترت الروايات بأن فقهاء 

                                                            
  .٢٥٢ص ٢ج: الكافي -١
  .٢٥٣ص ٢ج: الكافي -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................ .................. ١٨٦

مريكي ووقوفهم ضد وال خيفى عليك موقف فقهاء النجف ومسايرÀم للمشروع األ
ن آن االحنرافات عن القركثري م.... مريكي و ا£اهدين للمحتل وتشريعهم للقانون الوضعي األ

  .بالتمسك ما لنضمن النجاة وصانا الرسول حممد أ ناللذان الثقال ؛والعترة

ومن يرسله٬، فقد ينجحون  Xمام املهدي ن الفقهاء هم مكلفون وممتحنون باإلأواعلم 
غلبهم سوف حياربون أو أ ±م مجيعاًأالروايات تنص وتشري على  أنباالختبار وقد يفشلون٬، بل 

مام ن اإلأ يضاًأ٬، وال خيفى عليك سرائيل الرسل إ٬، كما حارب فقهاء بين Xمام املهدي اإل
  .Xمام علي قتل بفتوى شريح القاضي الذي كان قاضي الكوفة يف عهد اإل Xاحلسني 

ذا إنفسك٬، وال يضرك من ضل  وإنقاذدلة الدعوة اليمانية املباركة أبالبحث يف  فأنصحك
  .اهتديت

 Xمام املهدي نصار اإلأصدارات إمحد احلسن٬، وأتطلع على كتب السيد  أنمنك  وأرجو
نصار أ٬، وجتدها على موقع )١( دلة الدعوة املباركة فهي قد تفوق السبعني كتاباًأاليت تبني وتشرح 

كتاب البالغ املبني٬، وكتاب اليماين : ٬، ومنها مثالX www.mahdyoon.orgًمام املهدي اإل
و أن كان عندك أي سؤال إمحد احلسن٬، وغري ذلك الكثري٬، وأاملوعود٬، وكتاب الوصية والوصي 

  .شكال فنحن خبدمتكإ

  .له الطاهرين آسأل اهللا لك اهلداية حبق حممد وأ خرياًأو

  اللجنة العلمية                                                                                   
  )مكن اهللا له يف االرض(نصار االمام املهدي أ

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                     
ـ ق ١٤٣٠ /شوال                                                                                         ه

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٤٠١Wא

  .املنصور باهللا اإلمامسالم تام بوجود موالنا 

                                                            
هـ، وأما اآلن فالعدد قد فاق المئة آتاب، وهو في تزايد مستمر بفضل اهللا  ١٤٣٠هذا العدد لإلصدارات آان في سنة  -١

  .تعالى



 ١٨٧................................................ اجلزء الرابع / اجلواب املنري عرب األثري

 

 

 .قيم اأمدينيت اليت  إىلراجع بالقطار  أناما حكم التقصري يف صالة الظهرين و :١سؤال 
  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةله آوصلى اهللا على حممد و٬، والسالم

  املغرب   علي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .اًواملهديني وسلم تسليم األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  :وفيه جواب مسألتك اإلسالمهذا نص مقتبس من كتاب شرائع 

وال جيوز له الترخص قبل ذلك٬، ولو نوى . ال جيوز للمسافر التقصري حىت خيفى عليه اآلذان(
من ) بصوت اإلنسان ال باملكربات(وكذا يف عوده يقصر٬، حىت يبلغ مساع اآلذان . السفر ليالً

  .انتهى) مصره٬، فإذا مسع أمت

٬، فال تتم الصالة حىت شرعيةرجعت من سفر قد قطعت فيه مسافة  إننك أومعىن ذلك 
تسمع فيه آذان مدينتك بالصوت العادي بدون مكرب صوت٬، فإذا  أناملكان الذي ميكن  إىلتصل 

  .اًوليس قصر اًبعد٬، تكون صالتك حينئذ متام هذا املكان ومل تصل� إىلوصلت 

  اللجنة العلمية                                                                                       
  )مكن اهللا له يف االرض(أنصار االمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
ـ ق ١٤٣٠ /ذو القعدة                                                                                          ه

* * *  

א   .. السيد أمحد إىل L٤٠٢Wא

أجده  أنميكن  أينأخربتين  إذا٬، عنه يءش أيفقدت أبين منذ ثالث سنني ومل أجد  أنا رجاءاً
  ؟؟ بأننا من السنة علماً. وكل عائليت أنافسأؤمن بك 

  املغرب  هيفاء : املرسل



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................ .................. ١٨٨

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

خرتك ويتوقف آ±ا تتعلق بأل ؛دلة هذه الدعوة املباركةأن تتابعي أجيب عليك  والًأ...  أخيت
فاملسألة  ٬،ن صنيع املال يزول بزوالهأل ؛مادياً اهللا تعاىل٬، وال جتعلي هدفك دنيوياً رضىعليها 

فالدعوة  ن مل تقض�إن جيعل الناس معرفة احلق يف قضاء حوائجهم الدنيوية وأي أليست هكذا 
  .بداًأن يقول به عاقل أهذا ال ميكن ... باطلة 

وبالذات هو معرفة احلق ونصرته مث بعد ذلك كل شيء بيد اهللا تعاىل  والًأفليكن اهلدف 
نه خملص أنسان ن علم من اإلإ هو ما شابه٬، فاهللا سبحانأو اخبارات غيبية أسواء كانت معجزات 

يف طلب احلق عن نية صافية له وحده ال شريك له فحينئذ قد مين عليه بقضاء حوائجه وهو 
  .اللهسبحانه ال خبل يف ساحته جل ج

ذن اهللا تعاىل٬، إال بإيديهم معجزات مل يأتوا ا أنبياء الذين ظهرت على فحىت بعض األ
  .هلي اذن اإلوبعضهم طلب الناس منهم بعض املعاجز ومل يستجيبوا هلم لعدم اإل

مر بيد اهللا محد احلسن واألأو قضاء حاجة فليسأل اهللا حبق السيد أراد معجزة خاصة به أفمن 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .تعاىل

  اللجنة العلمية                                                                                      
  )مكن اهللا له يف االرض(أنصار االمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
ـ ق ١٤٣٠ /ذو القعدة                                                                                            ه

* * *  

السالم على خري خلق اهللا حممد وآل حممد األئمة واحلمد هللا أوالً وآخرا٬ً، والصالة و
  واملهديني وسلم تسليماً
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