إصدارات أنصار اإلمام املهدي

 /العدد ()571

مسيلمــــة بثـوبه اجلديــــد
الكذاب ناصر حممد

عالء السامل

واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما
تقديم ..
اقتضت سنة اهلل الثابتة أن يعرف خليفته سبحانه بقانون إهلي حمكم؛ ال يتخلف عن
صاحبه أبدا ،وال ينفرط عقد حلقاته يوما فينتحله  -أو حلقة منه  -مدع كاذب أبدا.
وحلقات القانون اإلهلي هي( :النص ،العلم ،وراية البيعة هلل) .وهبا عرف اهلل سبحانه خلفاءه
يف كتابه الكرمي ،وهذا مثال يتعلق بسيد اخللق حممد :
الر ُسول النَّبِ َّي األ ُِّم َّي الَّ ِذي ي ِج ُدونهُ م ْكتُوبا
فعن النص ،قال تعاىل﴿ :الَّ ِذين ي تَّبِعُون َّ
ِ
اهم ع ِن الْمنك ِر وي ِحل ل ُهم الطَّيِّب ِ
ِعند ُه ْم فِي الت َّْوراةِ وا ِإلنْ ِج ِ
ات
ُ
يل يأ ُْم ُرُهم بِالْم ْع ُروف وي ْن ه ُ ْ
ُ
ُ
ت عل ْي ِه ْم فالَّ ِذين آمنُواْ
صرُه ْم واأل ْغالل الَّتِي كان ْ
ويُح ِّرُم عل ْي ِه ُم الْخبآئِث ويض ُع ع ْن ُه ْم إِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
حون﴾ [األعراف.]751 :
بِه وع َّزُروهُ ونص ُروهُ واتَّب عُواْ النور الَّذي أُن ِزل معهُ أ ُْول ئك ُه ُم ال ُْم ْفل ُ
ول اللَّ ِه إِل ْي ُكم مصدِّقا
وقال تعاىل﴿ :وإِ ْذ قال ِعيسى ابْ ُن م ْريم يا بنِي إِ ْسرائِيل إِنِّي ر ُس ُ
ِ
ِ
ي ِمن الت َّْوراةِ وُمب ِّ
اءهم
لِّما ب ْين يد َّ
اس ُمهُ أ ْحم ُد ف ل َّما ج ُ
شرا بِر ُسول يأْتِي من ب ْعدي ْ
ِ
بِالْب يِّ ن ِ
حر مبِين﴾ [الصف.]6 :
ات قالُوا هذا س ْ
وعن العلم ،قال تعاىلُ ﴿ :هو الَّ ِذي ب عث فِي ْاأل ُِّميِّين ر ُسول ِّم ْن ُه ْم ي ْت لُو عل ْي ِه ْم آياتِِه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
ل ل ِفي ضالل مبِين﴾ [اجلمعة.]2 :
ويُزِّكيه ْم ويُعل ُم ُه ُم الْكتاب والْح ْكمة وإن كانُوا من ق ْب ُ
ول
الر ُس ُ
وعن الدعوة إىل اهلل وحاكميته ،قال تعاىل﴿ :وما ل ُك ْم ل تُ ْؤِمنُون بِاللَّ ِه و َّ
كنتُم م ْؤِمنِين﴾ [احلديد.]8 :
ي ْدعُوُك ْم لِتُ ْؤِمنُوا بِربِّ ُك ْم وق ْد أخذ ِميثاق ُك ْم إِن ُ
وبرغم وضوح حق حبيب اهلل حممد  ،وسطوع حجته وبرهان صدقه ،وتوفره على
يف توعية املسلمني وحتصينهم
حلقات القانون االهلي أعاله ،وبرغم كل اجلهد الذي بذله
وحد معامل اهلدى والنجاة هلم ،إال أننا جند أن عددا ليس بقليل منهم اتبع أدعياء باطل
ِّ
كمسيلمة وسجاح.
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مسيلمة األول وصحبه ..
مسيلمة الكذاب ،كان قد أسلم مث ادعى النبوة يف سنة ( )71للهجرة ،وزعم أنه شريك
يف النبوة ،وكان كتب إليه( :إين أشركت معك ،فلك نصف األرض ،ويل
لرسول اهلل
نصفها ،ولكن قريش قوم ال يعدلون) .فكتب إليه رسول اهلل ( :من حممد رسول اهلل إىل
مسيلمة الكذاب :أما بعد فإن األرض هلل يورثها من يشاء من عباده ،والعاقبة للمتقني) [انظر:
تاريخ اليعقويب :ص.]731

وكان بنو حنيفة وغريهم ممن يدعون اإلسالم قد اتبعوا مسيلمة الكذاب ،يف حني اتبعت
قبائل أخرى مدعني كذابني أخر كطليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة يف زمن النيب
أيضا ،وكان يأمرهم برتك السجود يف الصالة ويقول( :إن اهلل ال يصنع بتعفر وجوهكم وتقبح
أدباركم شيئا).
وكذلك اتبعت ثلة من اهلمج الرعاع سجاح بنت احلارث ،اليت ادعت النبوة أيضا ،وملا
قصدت بين حنيفة يف اليمامة بلغ ذلك مسيلمة الكذاب ،فخاف منها وأرسل إليها يستأمنها
على نفسه فأمنته ،فجاءها وقال هلا( :لنا نصف األرض .وكان لقريش نصفها لو عدلت،
وقد رد اهلل عليك النصف الذي ردت قريش) .فقالت له :أنزل .فقال هلا :أبعدي أصحابك.
ففعلت وقد ضرب هلا قبة ومجرها واجتمع هبا .فقالت له :ما أوحى إليك ربك .فقال( :أمل
تر إىل ربك كيف فعل باحلبلى ،أخرج منها نسمة تسعى ،بني صفاق وحشى) .وذكر هلا
قوال آخر ،فقالت :أشهد إنك نيب .مث ارتكبا الفاحشة .مث نادى مناديه( :أن مسيلمة رسول
اهلل قد وضع عنكم صالتني مما جاءكم به حممد صالة الفجر وصالة العشاء اآلخرة) [انظر:
الكامل يف التاريخ :ج 2ص.]355

هؤالء كذابون اتبعهم اهلمج الرعاع يف أوائل زمان اإلسالم رغم فقداهنم احلجة والدليل
مع أن سريهتم
الذي يثبت أقواهلم الباطلة ،والغريب أن أمرهم اشتد بعد وفاة رسول اهلل
املتحللة أخالقيا كافية وحدها للشهادة على كذهبم !!
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حممد

 ..اليماني األول يف اجلاهلية األوىل

ذكر ألهل الكتاب بامسه وصفته ،ومن بني األوصاف
ال شك أن رسول اهلل حممدا
:
اليت وردت له وصف (اليماين) ،ويف بيان ذلك يقول السيد أمحد احلسن
[حبقوق  -األصحاح الثالث 7" :صلوة حلبقوق النيب على الشجوية  2يا رب قد
مسعت خربك فجزعت .يا رب عملك يف وسط السنني أحيه .يف وسط السنني عرف .يف
الغضب أذكر الرمحة  3اهلل جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران .ساله .جالله غطى
السموات واألرض امتألت من تسبيحه 4 .وكان ملعان كالنور .له من يده شعاع وهناك
استتار قدرته 5 .قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه خرجت احلمى".
املعىن" :اهلل جاء من تيمان" أي :اهلل جاء من اليمن" ،والقدوس من جبل فاران" أي:
القدوس جاء من مكة ،وتعاىل اهلل أن يوصف باجمليء من السماء فكيف من األرض؛ ألن
اإلتيان واجمليء تستلزم احلركة وبالتايل احلدوث وبالتايل نفي اإللوهية املطلقة ،فال ميكن أن
يعترب أن الذي جييء من تيمان أو اليمن هو اهلل سبحانه وتعاىل ،وال الذي جييء من فاران
هو القدوس سبحانه وتعاىل .هذا فضال عن األوصاف األخرى كاليد تعاىل اهلل عنها علوا
كبريا "وكان ملعان كالنور .له من يده شعاع وهناك استتار قدرته 5 .قدامه ذهب الوبأ وعند
من بعده حيث
وآله
رجليه خرجت احلمى" ،بل الذي جييء هو عبد اهلل حممد
ميانيون أيضا .....
إهنم من مكة وحممد وآل حممد
وكون تيمان هي اليمن قد ورد حىت يف اإلجنيل على لسان عيسى
ملكة اليمن مبلكة التيمن (أو تيمان).

عندما وصف

إجنيل مىت  -األصحاح الثاين عشر" :ملكة التيمن ستقوم يف الدين مع هذا اجليل
وتدينه .ألهنا أتت من أقاصي األرض لتسمع حكمة سليمان .وهوذا أعظم من سليمان
ههنا"] كتاب رسالة يف وحدة شخصية املهدي األول واليماين :ص.31
فتبني أن رسول اهلل

ذكر للمنتظرين يف اجلاهلية األوىل بوصف (اليماين).
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ِ
ِ
وذكر هلم بامسه أيضا ،قال تعاىل ..﴿ :وُمب ِّ
اس ُمهُ أ ْحم ُد
شرا بِر ُسول يأْتِي من ب ْعدي ْ
ِ
اءهم بِالْب يِّ ن ِ
حر مبِين﴾ [الصف.]6 :
ف ل َّما ج ُ
ات قالُوا هذا س ْ
وهذا مقطع من حماججة اإلمام الرضا

جلاثليق النصارى:

( ..قال اجلاثليق :صفه  -أي رسول اهلل  -قال :ل أصفه إل بما وصفه اهلل هو
صاحب الناقة والعصا والكساء ﴿النَّبِ َّي األ ُِّم َّي الَّ ِذي ي ِج ُدونه م ْكتوبا ِعندهم فِي التَّوراةِ
ُ ُ
ْ
ُْ
ِ
اهم ع ِن الْمنك ِر وي ِحل ل ُهم الطَّيِّب ِ
وا ِإلنْ ِج ِ
ات ويُح ِّرُم عل ْي ِه ُم
ُ
يل يأ ُْم ُرُهم بِالْم ْع ُروف وي ْن ه ُ ْ
ُ
ُ
ت عل ْي ِه ْم﴾ ،يهدي إلى الطريق
صرُه ْم واأل ْغالل الَّتِي كان ْ
الْخبآئِث ويض ُع ع ْن ُه ْم إِ ْ
األفضل والمنهاج األعدل والصراط األقوم ،سألتك يا جاثليق بحق عيسى روح اهلل

وكلمته هل تجد هذه الصفة في اإلنجيل لهذا النبي ؟ فأطرق اجلاثليق مليا وعلم أنه إن
جحد اإلجنيل فقد كفر ،فقال :نعم ،هذه الصفة يف اإلجنيل ،وقد ذكر عيسى يف اإلجنيل هذا
 ...فلما مسع اجلاثليق ورأس
وقد صح يف اإلجنيل فأقررت مبا فيه صفة حممد
النيب
عامل بالتوراة واإلجنيل ،فقاال :واهلل لقد أتى مبا ال ميكننا
اجلالوت ذلك علما أن الرضا
رده وال دفعه إال جبحود اإلجنيل والتوراة والزبور ،وقد بشر به موسى وعيسى (عليهما السالم)
مجيعا ،ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة إنه حممد هذا ،فأما امسه حممد فال يصح لنا أن نقر
لكم بنبوته ،وحنن شاكون إنه حممدكم .فقال الرضا

 :احتججتم بالشك ،فهل بعث

اهلل من قبل أو من بعد من آدم إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمد ،وتجدونه في شيء من
الكتب التي أنزلها على جميع األنبياء غير محمد ؟ فأحجموا عن جوابه )..

[حبار األنوار:

ج 44ص 15فما بعد].

وكانت تلك النصوص واضحة جلية يف إثبات أحقية رسول اهلل  .يف حني كانت
أيدي زمرة الكذابني (مسيلمة ورفقائه لعنهم اهلل) صفرة خالية من تلك النصوص اإلهلية.
أمحد احلسن  ..اليماني املوعود يف اجلاهلية الثانية
مثل رسول اهلل

 ،كان ابنه املهدي األول (أمحد) املذكور للناس املنتظرين يف اجلاهلية

الثانية ،وقت غربة اإلسالم وبقاء امسه فقط( ،بدأ السالم غريبا وسيعود غريبا فطوبى
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للغرباء) ،فهو أيضا ذكر بامسه مرة ،وبوصف اليماين أخرى ،وقد أوضحت الروايات الكثرية
ذلك.
وعطفا على ما سبق ،يقول السيد أمحد احلسن

:

أيضا كان معروفا عند أهل الكتاب
[إن مسألة اليماين ليست جديدة ،بل حممد
ومبشرا به على أنه اليماين ،هلذا ترك اليهود أرض امليعاد املهمة جدا عندهم واستوطن كثري
منهم أرض اليمن ،أي املسماة باليمن تارخييا وليس حاليا فقط ،واملدينة أيضا من اليمن .وال
يزال اليهود يف اليمن مستوطنني إىل اليوم؛ ألهنم أيضا مبشرون باليماين وينتظرونه ،أي
مبحمد وباليماين من ذريته ،متاما كالبشارة بأمحد وأهنا تنطبق على أكثر من مصداق يف
أزمان خمتلفة.
فاليماين األول حممد بعث يف اليمن أي يف مكة ألهنا من اليمن ،واليماين الثاين من
ذرية اليماين األول يبعث يف املشرق يف مسرية عودة اإلبراهيمية إىل موطنها األصلي العراق.
ولذا كان أكثر قبور األئمة يف العراق مع أهنم مل يولدوا يف العراق ،هذه مشيئة اهلل ،ليثبتوا
عودة الدين اإلبراهيمي إىل العراق باليماين املوعود به يف الديانات الثالث .فاليهود وضح
أهنم مبشرون باليماين ،واملسيحيون مبشرون باليماين؛ ألهنم يعرتفون بالعهد القدمي التوراة
أيضا ،واملسلمون السنة والشيعة مبشرون باليماين .فاليماين ليس شخصا ورد فيه رواية اإلمام
فقط] كتاب رسالة يف وحدة شخصية املهدي األول واليماين :ص.37
الباقر
وهذا مقطع من رواية االمام الباقر
قال

املقصودة:

 ..( :وليس في الرايات أهدى من راية اليماني ،هي راية هدى؛ ألنه يدعو

إلى صاحبكم ،فإذا خرج اليماني حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم ،وإذا خرج
اليماني فانهض إليه ،فإن رايته راية هدى ،ول يحل لمسلم أن يلتوي عليه ،فمن فعل
فهو من أهل النار ،ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم)

[غيبة النعماين :ص.]264
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وواضح منها أن اليماين خليفة من خلفاء اهلل وطاعته واجبة ،بدليل أنه يدعو إىل احلق
والطريق املستقيم دائما وأبدا ،وكذلك بدليل أن امللتوي عليه من أهل النار .وإذا كان األمر
كذلك ،فطريق التعرف على اليماين بكل تأكيد هو ذاته القانون االهلي املتقدم ذكره.
ليلة وفاته املذكور فيها
أما النص ،فإن السيد أمحد احلسن احتج بوصية رسول اهلل
بامسه وصفته ،وقد وصفها بأهنا كتاب عاصم من الضالل ،مبا نقله الشيعة والسنة على
حد سواء ،وقد صدر أخريا كتاب السيد اليماين أمحد احلسن (الوصية املقدسة الكتاب
العاصم من الضالل) ،وهو منشور يف املوقع الرمسي للدعوة اليمانية املباركة ،وأوضح فيه
االستدالل القطعي كتابا وسنة وعقال وأثبت أحقيته وصدقه وأنه مصداقها بال أدىن ريب.
ودعا من يسمون أنفسهم مراجع للدين للرد على ما فيه ،وال زلنا ننتظر رد واحد منهم.
وأما العلم ،فها هي كتب السيد أمحد احلسن اليت قاربت اخلمسني إصدارا ،وقد ضمت
أسرار املعرفة االهلية املغيبة عن الناس يف شىت جوانبها ،واملرتبطة بالقرآن والتوراة واإلجنيل مرة،
أو بالعقيدة احلقة املتصلة باهلل وصفاته وعرشه وكرسيه وملكوته وأنبيائه  ......اخل أخرى ،أو
حبالل اهلل وحرامه ثالثة ،وهكذا .ومرة أخرى فتح السيد أمحد احلسن صدره ودعا (من يصر
على تكذيبه ورفض حقه بال دليل) إىل الرد عليها إن كانوا ميتلكون علما ،وإال وجب عليهم
االنصياع له وتصديقه.
وبعد أن الذ اجلميع بالصمت سنني طويلة ،دعاهم أخريا يف صفحته الرمسية يف
(الفايسبوك) إىل مناقشته يف مواضيع أخرى متت إىل إبطال شبهات امللحدين وإثبات وجود
اهلل بتمام الصلة ،وهو موضوع يف غاية األمهية كما هو معلوم ،وهذا نص دعوته هلم:
[سأحاول أن أطرح مواضيع علمية مرتبطة باخللق وبإثبات وجود إله أو عدمه
هذه املواضيع العلمية مهمة ،وما أجده يف الساحة العلمية أن اإلحلاد منتصر علميا
وبفارق كبري جدا على من يدعون متثيل األديان ،فهؤالء الذين يسموهنم علماء سواء
املسلمني الشيعة والسنة والوهابية أم املسيحيني أم اليهود يردون على مواضيع علمية دون فهم
ما يطرحه علماء علم األحياء التطوري وغريهم أصال ،فهم كمن أساء مسعا فأساء إجابة،
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وهلذا فقد كتبت كتابا هو مكتمل اآلن تقريبا وناقشت فيه أهم النظريات العلمية املثبتة جتريبيا
أو رياضيا ونظريا ،وإن شاء اهلل سوف أنشره عندما أجد أن هناك من هم مؤهلني معرفيا
لفهم ما كتبت؛ ألنه حيتاج اطالعا ال بأس به على علوم مثل :اجليولوجيا التارخيية (أو تاريخ
األرض) والتاريخ القدمي ،واالركيولوجي (علم اآلثار) ،وعلم األحياء التطوري ،والفيزياء
النظرية ،والكوزمولوجي (علم الكون) ،واالنثروبولوجي ،وعلم اهلندسة اجلينية ،والطب،
والفلسفة ،وغريها.
أسئلة للنقاش:
ما هي آراء علماء الشيعة ،السنة ،الوهابية ،واملسيحيني بنظرييت النشوء واالرتقاء أو كما
يعرفها عامة الناس بنظرية التطور أو نظرية دارون ؟
وما هو رد منكرها العلمي عليها ؟
وما هو طريق إثبات وجود إله ضمن حدود احلياة األرضية ملن يقبلون نظرية التطور ؟
ما هو رأيهم بنظرية اجلينة األنانية ؟
ما هو رأيهم مبجال هيغز وبوزون هيغز والذي يعترب مسؤوال عن اكتساب جسيمات
املادة يف هذا الكون كتلتها املادية والذي أكتشف أخريا بتجربة مصادم اهلادرونات الكبري ؟
ما هو رأيهم بنظرية األغشية أو نظرية أم ووجود أكثر من أربعة أبعاد يف هذا الكون،
أحد عشر بعدا حىت اآلن ؟
ما هو رأيهم مبا طرحه بروفسور ستيفن هوكنج أخريا عن أصل الكون وبدايته وأن نظرية
أم ونظرية الكم كافيتني لتفسري ظهور الكون من العدم ،وأنه ال حيتاج ظهور الكون من العدم
غري وجود قانون اجلاذبية فقط املتوفر منذ البداية حسب نظرية كل شيء أو نظرية أم ،وأن
الكون ممكن أن يظهر دون حاجة لفرض وجود إله ؟
ما هو رأيهم مبا يقوله علماء الفيزياء بأن جمموع الطاقة املوجبة واملادة مع الطاقة السالبة
واملادة املظلمة (أو املادة املضادة) يف الكون املادي يساوي صفر ؟
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مىت عاش آدم يف هذه األرض ؟ وال أريد منهم تارخيا دقيقا ،بل امجاليا أي مثال يقولون
عشرات آالف أو مئات آالف أو ماليني السنني.
أين وقع طوفان نوح ؟
مىت وقع طوفان نوح ؟ وال أريد منهم تارخيا دقيقا ،بل امجاليا أي مثال يقولون عشرات
آالف أو مئات آالف أو ماليني السنني.
وكيف وقع ،وكيف كان املوج كاجلبال كما ذكر يف القرآن ؟
هل مشل الطوفان كل األرض ؟
هل هلك كل األحياء على األرض بطوفان نوح ؟
وإذا كان جواهبم أنه مشل كل األرض وهلكت كل الكائنات احلية أو على األقل
احليوانات على األرض ،فما هو تعليلهم لوجود حيوانات اجلزر املعزولة فيها فقط مثل
جرابيات اسرتاليا وحيوان الفوسا  fossaيف مدغشقر وكثري غريها ؟
هذه األسئلة العلمية مرتبطة بإثبات أو إنكار وجود اهلل ،وهلذا فعلى من يدعون متثيل
األديان إجابتها كلها بأجوبة متوافقة مع العلم احلديث ،وليس أجوبة روائية أو نصوص دينية
ظنية الصدور أو الداللة ومتعارضة مع الواقع املثبت علميا بشكل قاطع ،كحقائق التاريخ
اجليولوجي لألرض وما حتتويه طبقاهتا ،فهكذا نصوص دينية؛ إما أهنا غري صحيحة ،أو أن
تؤول؛ ألهنا تعارض حقائق علمية ثابتة.
إذن ،املطلوب من فقهاء األديان إجابات علمية على األسئلة أعاله ،وأعتقد أهنم
عاجزون متاما عن طرح أي إجابة علمية ذات قيمة ،بل كل ما اطلعت عليه وجدته عبارة
عن فهم خاطئ للمسائل العلمية وردهم على فهمهم اخلاطئ ،أي أهنم مثال يفرضون أن
نظرية التطور تقول كذا ويردون على هذا القول ،ويعتربون أنفسهم قد ردوا على نظرية
التطور ،يف حني أهنم يردون على قوهلم وفهمهم اخلاطئ لنظرية التطور وليس على ما تقوله
نظرية التطور حقيقة.
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ما أعتقده أن هذه املرحلة اليت نعيشها اليوم وما هو مطروح يف هذه املواضيع العلمية
املرتبطة ارتباطا مباشرا بالدين وبإثبات وجود اهلل سبحانه أكرب بكثري من هؤالء الذين يدعون
أهنم علماء األديان،
وكتابات وأقوال فقهاء الشيعة والسنة واملسيحيني اليت اطلعت عليها هي كتابات وأقوال
ساذجة صاحلة للتسويق احمللي فقط ،وخلداع بعض اتباعهم املخدرين والراضني باجلهل ال
أكثر ،وال ميكن أن تقنع ردودهم شخصا مطلعا بشكل جيد على علم األحياء التطويري
وعلم اجلينات والفيزياء مثال ،بل سينظر هلم على أهنم سذج وجهال وكذابون ال أكثر.
وإن شاء اهلل ،سأناقش لكم بعض أقواهلم وكتاباهتم يف هذه الصفحة لتطلعوا بأنفسكم
على مستواهم العلمي وما حيسنون ،وستعلمون ملاذا هم ال جيدون طريقا علميا ملواجهة أمحد
احلسن ،فيلجئون إىل الكذب واالفرتاء أو االستعانة بقوات عسكرية موالية هلم للهجوم على
مكتب أمحد احلسن يف النجف ،أو اهلجوم على بيت أمحد احلسن بقوات عسكرية ضخمة،
فالسبب اآلن سيتوضح لكم جبالء وهو أن وجود أمحد احلسن ظاهرا بني الناس يفضحهم
ويبني جهلهم.
وسأريكم إن شاء اهلل يف هذه الصفحة خوائهم العلمي والفكري.
وما أمتناه من املتعلمني هو أن يتعبوا أنفسهم قليال معي ويتعلموا ويقرؤوا ،فواهلل إنه يؤملنا
أن يقعوا ضحية ملاكر يستغل جهلهم مبسألة علمية أو دينية معينة فيبعدهم عن احلق كما هو
حاصل اليوم عندما خدعهم فقهاء الضالل بكذبة وجوب تقليد غري املعصوم.
ومن يتبىن رأيا معينا من آرائهم فليأيت به هنا ،وإن شاء اهلل سأطلع على ما يكتب
وأتفاعل معه يف كتابايت.
وفيما خيصين فهذه األسئلة وأكثر منها بكثري أجبتها يف كتاب "وهم اإلحلاد" ،وإن شاء
اهلل سأقوم بنشره قريبا ،والذي حيوي أيضا على ما ميكن أن يسمى مناظرة علمية مع بروفسور
ريتشارد دوكنز الذي يعترب من أكرب علماء األحياء التطويرية املعاصرين ،وبروفسور ستيفن
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هوكنج وهو من أكرب علماء الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية ومتخصص يف علم الكون
وله نظرية مثبتة يف اشعاع الثقوب السوداء.
أنتظر رد املراجع على هذه األسئلة كلها لتبدأ مناظرة بيين وبينهم فيها إذا كانوا رافضني
للمواضيع اليت طرحتها عليهم سابقا ،وأقرتح عليهم أن يستعينوا بأساتذة جامعيني لفهم هذه
املواضيع واملصطلحات لكي ال يتعبوين يف املناظرة].
وهذا رابط صفحته الرمسية:
71373https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.

وتبقى أعيننا شاحبة مرة أخرى تنتظر قبول واحد منهم ،لرتى الناس حينها العامل احلقيقي
ومتييزه عن املزور الذي يكتفي بالضحك على الناس وخداعهم.
وأما فقرة القانون اإلهلي الثالثة (أي الدعوة إىل اهلل وحاكميته) ،فليس على وجه هذه
األرض رجل يدعو إىل حاكمية اهلل ورفض حاكمية الناس املتمثلة اليوم باالنتخابات
 .على أن هذا االنفراد آية
ودميقراطية أمريكا (الدجال األكرب) ،غري السيد أمحد احلسن
من آيات اهلل اليت جتلي احلق بكل وضوح لطالبه ،وهل أيسر من تشخيص صاحب احلق
املتجسد بداعي إهلي واحد ال غري !!
مسيلمة بثوب جديد  ..الكذاب ناصر حممد
هذا بعض الدجل الذي ينبئك عن حال الزنديق (ناصر حممد اليماين) الذي يزعم كذبا
وزورا أنه االمام املهدي ،والنصوص اليت عرضتها هنا هي نص إجاباته املنشورة يف موقعه
الرمسي املعروف مبهدي األمة ،وقد نقلتها كما وجدهتا يف موقعه ،وبوسع اجلميع مراجعتها يف
موقعه البائس:
!! ففي بيان له وجهه إىل
 -7يزعم هذا الكذاب أنه أعلم من رسول اهلل حممد
(أخيه الكرمي وخادم احلرمني حسب تعبريه) عبد اهلل بن عبد العزيز وباقي القادة والعلماء،
يقول وهو يبني علمه ويصف نفسه بالرجل اخلبري:
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[ ..ومن مث تباحث رسول اهلل مع معلمه جربيل عليهم الصالة والسالم عن شأن هذا
الرجل اخلبري (يقصد نفسه) الذي هو أعلم بذات الرمحن من حممد رسول اهلل خامت األنبياء
واملرسلني وأعلم من املعلم جربيل عليه الصالة والسالم  ......ولن يستطيع معرفة اسم اهلل
األعظم إال اليماين اخلبري بالرمحن  ..فتعالوا يا معشر علماء الدين واملسلمني ألعلمكم
حقيقة اسم اهلل األعظم  ....ومل ينبئكم بامسه األعظم الذي استأثره يف علم الغيب عنده
وجعله يف نفسه حقيقة يعلمها الذي عبد اهلل كما ينبغي أن يعبد ،عبده احلقري الصغري بني
يديه العامل بامسه األعظم  .....وتاهلل بأن اليماين املنتظر هلو أعلم وأكرم عبد يف ملكوت
السماوات واألرض].
بل ال يرى عصمته أيضا ،إذ جييب عن سؤال حول عصمة األئمة

:

[ ..أنه ال يوجد بشرا واحد معصوم من اخلطاء يف حياته ويغفر اهلل ملن تاب وأناب ومل
أجد يف الكتاب أحدا من الناس مجيعا معصوم من اخلطاء ولو مرة يف حياته .]..
وينفي عصمته،
فالرجل يصرح بكفره وخبثه ،ويدعي أنه أعلم من رسول اهلل حممد
بل يرى أن الرسول الكرمي مل يكن ليعبد اهلل كما ينبغي ،وبنحو عبوديته هو هلل !! فهل يرى
مؤمن باهلل ودينه ارتدادا عن الدين أوضح من هذا ؟!
 -2يعتقد هذا الزنديق أنه ثاين عشر أئمة أهل البيت
ذلك رغم اعرتافه أنه ال يعرف أمساءهم ،إذ يقول:

بل أفضلهم مجيعا ،يقول

[ ..ومل يعلمين اهلل ورسوله بإمساءهم ألن أمساءهم ال هتم بل احلكمة يف تبيان عددهم
وذلك لكي أعلم أين اإلمام الثاين عشر من آل البيت املطهر ،ولو وجدوا ملا وسعهم إال أن
يتبعوين مجيعا ،وفوق كل ذي علم عليم].
ولكنه يف ذات الوقت يرى أن أبا بكر وعمر إمامان ويشكر هلما موقفهما الذي لواله
لعصفت باإلسالم فتنة كربى !! يقول:
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[ ..وأنا املهدي املنتظر أصلي وأسلم على اإلمام علي وأبا بكر وعمر مث أصلي واسلم
عليهم تسليما كثريا وأشهد هلل باحلق أن اخلليفة من بعد حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم هو اإلمام علي ولكنه سكت عن حقه يف الكتاب ولكين أشكر أبا بكر وعمر فلوال
عمر لعصفت باملسلمني فتنة كربى  ...وغفر اهلل لعمر فال ألومه على إختيار أبا بكر ولو مل
يكن هو اخلليفة يف الكتاب ولكن عمر إبن اخلطاب انقذ املسلمني من فتنة كربى كادت
تعصف باملهاجرين واألنصار وأنا املهدي املنتظر احلق من ربكم أصلي على اإلمام علي وأبا
بكر وعمر .]..
وعن األئمة االثين عشر صلوات اهلل عليهم أمجعني ،جييب شخص امسه عثمان قائال:
[ ..ويا عثمان إنه اليهم لدينا أمساءهم بل عددهم فقط وما الفائدة من معرفة أمساءهم
لتنبشو قبورهم فتتبعوهم بل إتبعوا املهدي املنتظر احلاظر فيكم إن كنتم تريدون احلق أال واهلل
يا عثمان أن ريب مل يعلمين إال بعددهم وأراين صورهم ومل يعلمين بأمساءهم حلكمة من ريب
لعلكم ال تنبشون قبورهم .]..
اصطفى آدم ونُوحا وآل إِبْ ر ِاهيم وآل ِع ْمران على
هذا ،واهلل سبحانه يقول﴿ :إِ َّن اللّه ْ
ضها ِمن ب ْعض واللّهُ س ِميع علِيم﴾ [آل عمران ،]34 - 33 :وإذا كان
الْعال ِمين * ذُ ِّريَّة ب ْع ُ

اخللفاء اإلهليون ذرية بعضها من بعض ،فكيف جهل هذا املعتوه (خليفة إبليس) معرفة أمساء
آبائه اخللفاء إال إذا لقيطا كما هو واضح !!
 -3ناصر حممد الكذاب يتالعب بالصلوات املفروضة ،يقول:
[ ..ويا معشر علماء املسلمني إين املهدي املنتظر أشهد اهلل أن اهلل فرض على نبيه
مخسني صالة يف الليلة واليوم ،وفرض يف كل صالة ركعتني  ...واحلمد هلل رب العاملني الرمحن
الرحيم الذي خفف عن املسلمني من مخسني صالة يف الليلة واليوم إىل مخس صلوات
مفروضات ويف كل صالة ركعتان لتصبح عدد الركعات عشر ركعات يف الصلوات اخلمس
املفروضات  ...مث أمركم اهلل بالقصر يف الصلوات  ..من ركعتني إىل ركعة واحدة إال اإلمام
الذي يصلي بكم].
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ومعلوم بالبداهة لدى كل مسلم أن عدد ركعات الصلوات اليومية هو سبع عشرة ركعة
يف احلضر وإحدى عشرى ركعة يف السفر ،وال أعلم كيف صارت عشرة يف احلضر ومخسة يف
السفر بنظر هذا الزنديق !!
إنه مسيلمة اجلديد ،فقد عرفنا سابقا أن منادي مسيلمة األول نادى فقال( :أن مسيلمة
رسول اهلل قد وضع عنكم صالتني مما جاءكم به حممد؛ صالة الفجر وصالة العشاء اآلخرة)
فكان عدد ركعات اليومية بنظره إحدى عشرة ركعة .واليوم ينادي مسيلمة اجلديد فيجعلها
عشر ركعات يف احلضر ومخسة يف السفر !! هذا ،وهو يزعم أنه ناصر للقرآن وسنة رسول اهلل
حممد ؟!!
 -4ويرى أن البشرية نشأت عرب نكاح بني احملارم ،بل إن بعض خلفاء اهلل (هابيل) قد
نكح أخته والعياذ باهلل ،حصل ذلك من خالل نكاح ابين آدم ألختيهما ،يقول:
[ ..إنه بعد خروج أدم وحواء من املقام الكرمي إىل عراء هذه األرض مل يأيت بعد التشريع
يف الزواج لذالك كانوا يتزواجون نظرا ألنه مل يأيت التشريع يف الزواج حىت إذا تكاثروا ومن مث
أيت اهلدي من اهلل فمن تبع اهلدى فال يضل وال يشقى  ..حىت إذا جاء هدي اهلل حرم الزواج
بني األخوة وشرع هلم الدين احلنيف فمن تبع هدى اهلل فال خوفا عليهم وال هم حيزنون].
إن هذه الزندقة مل أرها إال عند مسيلمة الكذاب وسجاح ومن لف لفهم ،وهذا الكذاب
وريث هلم يف عهره وزندقته على ما يبدو.
 -5ومن مناذج زندقته ،تفسريه آلية كرمية بالنحو التايل ،يقول:
ِ
امل لِن ْف ِس ِه وِمْن هم م ْقت ِ
ِ
اخلْي رات) صدق اهلل العظيم
ص ٌد وِمْن ه ْم سابِ ٌق بِ ْ
[(فمْن هم ظ ٌ
فاطر ،32:فأما الظاملون ألنفسهم فهم أصحاب النار وبئس القرار ،وأما املقتصدون فهم
أصحاب اليمني ،وأما السابقون إىل رهبم أولئك املقربون .]..
ويبدو أنه جهل أن اآلية تتحدث عمن اصطفاهم اهلل وأورثهم كتابه ،قال تعاىل﴿ :ثُ َّم
اصطفي نا ِمن ِعب ِ
ِ
ِ
ادنا ف ِم ْن ُهم ظالِم لِّن ْف ِس ِه وِم ْن ُهم م ْقت ِ
صد وِم ْن ُه ْم
أ ْورثْ نا الْكتاب الَّذين ْ ْ ْ
ْ
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سابِق بِالْخ ْي ر ِ
ض ُل الْكبِ ُير﴾
ات بِِإ ْذ ِن اللَّ ِه ذلِك ُهو الْف ْ
الظاملون فيها من أصحاب النار وبئس القرار كما يزعم هذا الدجال ،ولذا يقول اهلل سبحانه
َّات ع ْدن ي ْد ُخلُون ها يُحلَّ ْون فِيها ِم ْن
عن هؤالء إهنم من أهل اجلنة يف اآلية اليت تليها﴿ :جن ُ
ِ
ِ
اس ُه ْم فِيها ح ِرير﴾ [فاطر.]33 :
أسا ِور من ذهب ولُْؤلُؤا ولب ُ
[فاطر.]32 :

وبكل تأكيد ال يكون

والقول احلق يف بياهنا أوضحه قائم آل حممد السيد أمحد احلسن يف كتابه (املتشاهبات)،
حقا وصدقا املنصوص عليه يف
وأدعو اجلميع أن يقارنوا جواب وريث رسول اهلل حممد
وصيته املقدسة بامسه وصفته ،جبواب وريث مسيلمة الكذاب الذي عرفناه اآلن.
 -6وألن هذا املعتوه امسه (ناصر) واسم أبيه (حممد) ،فلنرى مباذا أجاب من سأله عن
عدم مواطئة امسه اسم النيب واسم أبيه اسم أبيه ،كما ورد يف أحاديث كثرية ،يقول:
[وسأل سائل فقال :وردت بعض روايات أهل السنة بأن اسم والد االمام املهدى املنتظر
ب ((عبد اهلل)) فكيف واسم أبيكم حممد ؟ وأجاب الذى عنده علم الكتاب
فقال ..... :وجعل اهلل التوافق لالسم حممد يف امسي يف اسم أيب أم إنكم تنكرون أن امسي
(ناصر حممد) ؟ إذا االسم حممد يوافق يف امسي ،وإمنا جعل اهلل نقطة التوافق يف امسي لالسم
حممد هي يف اسم أيب ويف ذلك حكمةٌ بالغة لكي حيمل اإلسم اخلرب وراية األمر ،وذلك ألن
اهلل مل يبتعث املهدي املنتظر نبيا وال رسوال بل يبعثه ناصر حممد  -صلى اهلل عليه وآله وسلم
 وبذلك تنقضي احلكمة البالغة من التواطؤ .]..(يقصد نفسه)

هكذا يتحايل الدجالون على النصوص الواضحة.
 -1متلقه للطواغيت اخلونة ،حيث عرفنا سابقا شيئا منها ،واآلن امسعوا متلقه خلائن
وطاغوت آخر:
[ ..احلمد هلل الذي أبر قسم عبده باحلق فعاد الرئيس علي عبد اهلل من اململكة العربية
السعودية ساملا معافا ،واحلمد هلل على السالمة وألف ألف مربوك ألهل اليمن حكومة
وشعبا ،وال يزال املهدي املنتظر ينتظر عودتكم بفارغ الصرب لالستجابة لالحتكام إىل حمكم
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الذكر فيما كنتم فيه ختتلفون ،فكن من الشاكرين يا سيادة الرئيس وأنقذ البالد والعباد بتسليم
قيادة اخلالفة اإلسالمية العاملية إىل اإلمام املهدي ناصر حممد اليماين .]..
وحيث إنه كان قد سافر إىل العراق للدفاع عن الطاغوت املقبور صدام حسني قبل
احتالل القوات األمريكية العراق ،فأراد أن يربر موقفه ذلك فقال:
[ ...بل املهدي املنتظر ناصر حممد اليماين وقف إىل جانب صدام حسني يف ضد
األبقع واألصلع وبوش األصغر وشياطني البشر الذين هم أظلم من السفياين صدام حسني
ويسمى بالسفياين ألنه من نسل معاوية إبن أيب سفيان .]..
وملا خرج من العراق وسقطت بغداد بيد األمريكان اعترب هذا الكذاب رجوعه إىل اليمن
بداية لغيبته الصغرى بعد غيبته الكربى ،فيقول:
[ ..ومن مث رجعت اليمن ومن بعد رجوعي اليمن بدأت الغيبة الصغرى من بعد الكربى
ومن بعد أن أنتهت الغيبة الصغرى بزمن وإلقاء القبض على صدام أحزنين ذلك كثريا وكأن
العراق هزم ذلك اليوم وجتدد احلزن يف قليب ولكن اهلل أفتاين من بعد ذلك أن صدام حسني
هو السفياين .]..
هذا ،وما يعرفه مجيع املسلمني أن السفياين صاحب راية ضالل ،ويقاتله اليماين صاحب
راية اهلدى ،يف حني أن هذا الكذاب ناصر حممد ليس فقط مل يقاتل السفياين حبسب
اعتقاده بل ذهب يدافع عنه وحيزن لقتله .مث ما دمت تدافع عن إخوانك الطواغيت الظلمة
ممن ذكرت أمساءهم ،واهلل أعلم حبالك مع غريهم ممن خفي عنا ،فما ربطك بدين اهلل احلق
املرتكز على الكفر بالطاغوت يف أول خطواته ؟!
هذا بعض ما تفوه به هذا املدعي الكاذب ،وتركت كثريا غريه روما لالختصار.
***
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ناصر حممد  ..كذاب أشر باعرتافه
 ،فصار
زعم الكذاب ناصر حممد أنه ند لقائم آل حممد السيد أمحد احلسن
يطالبه باملباهلة ،إال أن مراجعة ولو سريعة ألقواله تكشف عن أن الرجل حباجة إىل تربية قبل
أن تسول له نفسه ما سولت ،وبوسع اجلميع االطالع على قلة أدبه يف أجوبته.
وعلى كل حال ،فبني أيديكم بيان امللعون ناصر حممد ،وقد كتب مباهلته فيه وقد
جعلتها باللون األمحر ،وأيضا دعوته السيد أمحد احلسن للرد على املباهلة ،كما أين وضعت
خطا حتت الشرط اليت اشرتطه هو على نفسه وبعدم حتققه يكون كذاب أشر ،إذ يقول:
[بسم اهلل الرمحن الرحيم
من املهدي املنتظر احلق اإلمام ناصر حممد اليماين إىل السيد أمحد احلسن رسول
الشيطان الرجيم فأنا املهدي املنتظر احلق الناصر حملمد رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم
اإلمام ناصر حممد اليماين وال أعلم بعدد أئمة أل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وأله وسلم
إال إثين عشر إمام وكان أوهلم اإلمام علي إبن أيب طالب عليه الصالة والسالم وخامتهم
املهدي املنتظر احلق اإلمام ناصر حممد اليماين وإين مل أرسلك وإقسم باهلل العظيم إنك ملن
الكاذبني الدجالني املفرتيني على اهلل ورسوله النيب األمي األمني وأما من تزعم أنك تقابله
فأقسم باهلل ال تقابل إال شيطان رجيم كما كان يقابلهم شياطني البشر من اليهود وتريد أن
تضل الناس عن الصراط املستقيم والكين املهدي املنتظر احلق من رب العاملني اإلمام ناصر
حممد اليماين أدعوك للمباهلة ليجعل اهلل املفرتي مننا خنزير أية للعاملني ليصدق الناس
األخر.
ومل نبدئ املباهلة بعد بل ال أزال أدعوك للمباهلة يف موقعي موقع اإلمام ناصر حممد
اليماين وإن تشاء فسوف جنعلها يف هذا املوقع الذي قبلوا بيانك فإذا أتيت إىل هذا املوقع أو
إىل موقعي للمباهلة ومن بعد أن نتباهل يف ظرف ثانية واحدة من بعد املباهلة إذا مل
ميسخك اهلل إىل خنزير فأنا لست املهدي املنتظر احلق ومن ختلف مننا فهو كذاب إشر فال
حتذفون يا أصحاب هذا املوقع خطاب ناصر حممد اليماين لتنظروا هل حق أمحد احلسن
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العراقي والذ ي يسمي نفسه اليماين هو حق رسول حممد احلسن العسكري أم أنه كذاب
إشر بل هو رسول الشيطان الرجيم ولرمبا يأيت أمحد احلسن العراقي اليماين للمباهلة وأنا
لست موجود هبذا املوقع أو يقومون أصحاب املوقع حبظر عضوييت حىت ال أرد باملباهلة.
ولذالك سوف أكتب املباهلة األن (اللهم أسألك حبق ال إله إال أنت وحبق رمحتك اليت
كتبت على نفسك وحبق عظيم نعيم رضوان نفسك إن كنت تعلم أن ناصر حممد اليماين
ليس املهدي املنتظر احلق من عندك فإن عليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني وإجعلين
خنزير عربة للذين يدعون املهدية بغري احلق من العاملني إن كان أمحد احلسن اليماين ملن
الصادقني وإنه رسول املهدي املنتظر خليفة اهلل رب العاملني وإن أتى أمحد احلسن اليماين ورد
علينا باملباهلة ومل يكن عبدك موجود اللهم فإنك موجود يا خالق الوجود ويا من يبعث من
يف اللحود يا رافع السماء بغري عماد ويا مثبت األرض باألوتاد ويا مهلك مثود وعاد ويا
مغرق الفراعنة الشداد أن متسخ أمحد احلسن اليماين إىل خنزير من بعد رده علينا باملباهلة فورا
ويف الثانية االوىل إمنا أمرك ريب إذا أردت شئ أن تقول له كن فيكون إنك أنت السميع
العليم إن أتى للمباهله إنك أنت السميع العليم فإنه مل يتحداين بل حتداك أنت يا إالهي
فهو يعلم أنه على ضالل مبني وإن تاب ومل يأيت للتحدي فال متسخه ريب إىل خنزير لعله
يتوب وينيب إليك ورمحتك ريب وسعت كل شئ وأنت أرحم الرامحني).
ومل ينزل اهلل بشأن حممد احلسن العسكري من سلطان وال بأمحد احلسن العراقي والذي
يسمي نفسه باليماين من سلطان وإذا حظر أمحد احلسن العراقي للمباهلة يف هذا املوقع أو
موقعي موقع اإلمام ناصر اليماين وبعد احلظور وهناية املباهلة يف خالل الثانية األوىل إذا مل
يتحول أمحد احلسن اليماين إىل خنزير فقد أصبح ناصر حممد اليماين هو الكذاب اإلشر
وليس املهدي املنتظر اإلمام الثاين عشر من أل البيت املطهر من نسل احلسني إبن علي إبن
إيب طالب وإن حتول إىل خنزير من بعد املباهلة ويف الثانية األوىل من بعد املباهلة فسوف
يعلم الشيعة بأن أمحد احلسن اليماين يتقابل مع شيطان رجيم ورسول شيطان رجيم وأن اهلل
مل ينزل به وال مبحمد احلسن العسكري سلطان فال حتذف خطايب هذا يا أيها املشرف على
هذا املنتدى لكي ننظر أينا الكذاب اإلشر أمحد احلسن اليماين أم ناصر حممد اليماين وذالك
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حىت ال يضل أحدهم األمة عن الصراط املستقيم فال بد بأن أحدهم كذاب وذروا ناصر
حممد اليماين وأمحد احلسن اليماين للنظر أينا الكذاب اإلشر فهو لن ولن ولن حيظر ألنه
يعلم أنه كذاب إشر وأحذر من املخادعة فلرمبا يود أحد اجلاهلني أن يرد علي فيقول أنه هو
أمحد احلسن اليماين فيدعوين لللمباهلة وإقسم باهلل العلي العظيم ليمصخه اهلل هو إىل خنزير
فيخزيه خزي عظيم فيجعله موعظة ملا بني يديه من الناس وما خلفه فقد أعذر من أنذر فال
ينبغي أن يباهلين إال أمحد احلسن اليماين والذي يقول أنه رسول اإلمام املهدي وإشهد اهلل
أنه رسول شيطان رجيم فإذا تقدم للمباهلة ومل ميصخه اهلل إىل خنزير ويف الثانية األوىل من
بعد املباهلة فقد أثبت أنه حق رسول اإلمام املهدي حممد احلسن العسكري وأثبت وجوده يف
سرداب سامرى وأثبت أن ناصر حممد اليماين هو الكذاب اإلشر فسوف ننظر ونرى أينا
الكذاب اإلشر يا أمحد احلسن العراقي فتب إىل اهلل أو أيت إىل هذا املوقع لبدئ املباهلة إن
كنت من الصادقني وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
كتب هذا اخلطاب شخصيا املهدي املنتظر اإلمام الثاين عشر من أل البيت املطهر
خليفة اهلل على البشر الناصر للنيب األمي حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وأله وسلم اإلمام
ناصر حممد اليماين ناصر حممد اليماين أدعوك للمباهلة ليجعل اهلل املفرتي مننا خنزير أية
للعاملني ليصدق الناس].
وحبسب ما اشرتطه هذا امللعون على نفسه ،فإن السيد أمحد احلسن
يبقى ثانية واحدة بعد مباهلته له ،فلننظر ماذا حصل ؟

سوف ال

أنزل السيد أمحد احلسن بتاريخ 3( :صفر  7434ه  71 -كانون األول  2172م)
نص مباهلته هلذا الدجال ،وقام بنشرها يف موقعني:
األول :صفحته الرئيسية اليت يكتب فيها شخصيا يف الفيسبوك.
الثاين :موقع ناصر حممد الكذاب األشر.
وهذا نص مباهلة السيد أمحد احلسن ورده على هذا امللعون ،إذ يقول:
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[وجدت على هذه الصفحة أن أحدهم نسخ رسالة موجهة يل من شخص امسه ناصر
حممد يدعي املهدوية كذبا وزورا وبدون أي دليل شرعي ،فهو كمسيلمة وسجاح وغريهم من
الكذابني يف زمن رسول اهلل حممد  ،ويطلب هذا الكاذب ناصر حممد يف بيانه مباهليت،
وقد كتب يف بيانه مباهلة بصيغة غري الصيغة الشرعية عن جهل منه بالصيغة الشرعية
للمباهلة.
وعموما هو قد يسر لنا مبباهلته ومبا اشرتطه على نفسه إثبات حقنا له ولغريه ممن توهم
صدقه ويسر لنا إثبات باطله وكذبه هلم.
فقد قال ناصر حممد يف بيانه( :ومن بعد أن نتباهل يف ظرف ثانية واحدة من بعد
املباهلة إذا مل ميسخك اهلل إىل خنزير فأنا لست املهدي املنتظر احلق).
وقال أيضا( :ومل ينزل اهلل بشأن حممد احلسن العسكري من سلطان وال بأمحد احلسن
العراقي والذي يسمي نفسه باليماين من سلطان وإذا حظر أمحد احلسن العراقي للمباهلة يف
هذا املوقع أو موقعي موقع اإلمام ناصر اليماين وبعد احلظور وهناية املباهلة يف خالل الثانية
األوىل إذا مل يتحول أمحد احلسن اليماين إىل خنزير فقد أصبح ناصر حممد اليماين هو
الكذاب اإلشر وليس املهدي املنتظر اإلمام).
وقال أيضا( :وذروا ناصر حممد اليماين وأمحد احلسن اليماين للنظر أينا الكذاب اإلشر
فهو لن ولن ولن حيظر).
فها أنا قد حظرت للمباهلة بعد أن وصل يل بيان ناصر حممد ،وتبني حبضوري أنه
كذاب ،فقد كرر (لن) ثالث مرات واليت كما يقول بعضهم أهنا يف العربية تفيد التأبيد أي
أن قائلها يقول إن احلدث الوارد بعدها لن يكون أبدا مهما مرت األزمان واالوقات ،فناصر
حممد قال لن ولن ولن حيضر وها أنا قد حضرت وباهلته فقد تبني أن ناصر حممد كذاب.
وهذه مباهليت للمدعو ((ناصر حممد)) أكتبها بنفسي وأنشرها يف صفحيت ويف موقعه
كما طلب ألثبت أين صادق وأن ناصر حممد كذاب أشر وحبسب شروطه هو:
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(اللهم رب السماوات السبع ورب االرضني السبع ،عامل الغيب والشهادة الرمحن
الرحيم ،إن كان أمحد احلسن جحد حقا وادعى باطال فأنزل عليه حسبانا من السماء أو
عذابا أليما ،وإن كان ناصر حممد جحد حقا وادعى باطال فأنزل عليه حسبانا من السماء
أو عذابا أليما).
آجك فِ ِيه ِمن ب ْع ِد ما جاءك
وهذه املباهلة موافقة للنص القرآين قال تعاىل﴿ :فم ْن ح َّ
ِمن ال ِْعل ِْم ف ُق ْل ت عال ْواْ ن ْدعُ أبْ ناءنا وأبْ ناء ُك ْم ونِساءنا ونِساء ُك ْم وأن ُفسنا وأن ُفس ُك ْم ثُ َّم ن ْبت ِه ْل
ف نجعل لَّ ْعنة اللّ ِه على الْك ِ
اذبِين﴾.
ْ
وبعد أن كتبت املباهلة بالصيغة الشرعية ونشرهتا مل حيصل يل إال اخلري ،وها أنا بعد
مباهلة هذا الكذاب ارتع يف نعمة اهلل ونعيمه ،فاآلن قد تبني لناصر حممد ومن خدعهم أين
حق وأن ناصر حممد كذاب أشر حبسب شرطه هو على نفسه حيث قال ناصر حممد:
(فال ينبغي أن يباهلين إال أمحد احلسن اليماين والذي يقول أنه رسول اإلمام املهدي
وإشهد اهلل أنه رسول شيطان رجيم فإذا تقدم للمباهلة ومل ميصخه اهلل إىل خنزير ويف الثانية
األوىل من بعد املباهلة فقد أثبت أنه حق رسول اإلمام املهدي حممد احلسن العسكري وأثبت
وجوده يف سرداب سامرى وأثبت أن ناصر حممد اليماين هو الكذاب اإلشر).
فها أنا قد باهلت ناصر حممد وهبذا فقد أثبت لناصر حممد ومن خدعهم أين حق وأن
أيب حممد بن احلسن حق وموجود ،وأثبت أن ناصر حممد كذاب أشر حبسب ما اشرتط هو
على نفسه ،وهكذا فقد بطلت دعوته مجلة وتفصيال ،وال حجة أمام اهلل ملن يتبعه أو يصدقه
بعد هذا اليوم وبعد أن أثبت بالدليل القطعي أنه كذاب أشر وحبسب شروطه هو.
وأما ترديد هذا الكذاب حممد ناصر لكذبة الوهابية وابن تيمية بأن الشيعة يقولون إن
موجود يف السرداب فهي تزيد الناس بصرية بكذبه
االمام حممد بن احلسن العسكري
واحنرافه عن احلق ،فهذا زمن االنرتنت وأي شخص ميكنه أن حيصل على أي معلومة بسهولة
وكتب الشيعة موجودة وميكن الرجوع هلا ملعرفة أهنم ال يقولون إن االمام حممد بن احلسن يف
السرداب ،وأن هذه كذبة يرددها الوهابيون وهذا الكذاب ناصر حممد أخزاه اهلل.
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وأخريا أدعو ناصر حممد إىل التوبة والرجوع عن دعواه الشيطانية الباطلة فإن عاقبته
ستكون أسوأ من عاقبة الكذابني الذين ادعوا النبوة يف زمن جدي رسول اهلل حممد
وسيخزيه اهلل يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل﴿ :وإِذا جاءتْ ُه ْم آية قالُواْ لن ن ْؤِمن حتَّى نُ ْؤتى
ِ
يب الَّ ِذين أ ْجرُمواْ صغار ِعند
ِمثْل ما أُوتِي ُر ُس ُل اللّ ِه اللّهُ أ ْعل ُم ح ْي ُ
ث ي ْجع ُل ِرسالتهُ سيُص ُ
اللّ ِه وعذاب ش ِديد بِما كانُواْ ي ْم ُك ُرون﴾].
وبدل أن يتوب هذا الكذاب األشر باشرتاطه هو ،ويكف عن ضالله وزندقته اليت يضل
مبا اشرتطه هو أيضا ،اخرتع مسيلمة
هبا اخللق ،وبعد أن ثبت حق السيد أمحد احلسن
اجلديد حماولة بائسة لتربير الفضيحة املدوية ،فلنرى ما هي.
حماولة يائسة للتملص من الفضيحة ..
حماولة ناصر حممد البائسة واليائسة للهروب من نتيجة املباهلة اليت بينت أنه كذاب أشر
وباطل قذر وحبسب شروطه يف مباهلته ،وكان ذلك بعد أن أنزل السيد أمحد احلسن مباهلته
يف صفحته الرمسية وموقع الكذاب ناصر حممد.
بعد ذلك ،فاجئ امللعون أتباعه بالكتابة يف موقعه ردا مل خيطر حىت على بال مسيلمة
الكذاب نفسه ،يريد به تربير هروبه من نتيجة املباهلة اليت متت ،وبعد أن كتب ناصر حممد
مباهلته وكتب السيد أمحد احلسن مباهلته كما عرفنا وقرأنا ،وهذا نص مسيلمة عصره:
[رد اإلمام املهدي ناصر حممد اليماين إىل أمحد بن احلسن اليماين العراقي ..
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على كافة أنبياء اهلل ورسله من أوهلم إىل خامتهم
وآهلم الطيبني ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون ،أما بعد ..
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته أحبيت األنصار السابقني األخيار ،وسالم اهلل على كافة
الباحثني عن احلق مجيعا فكونوا شهداء باحلق بني اإلمام املهدي ناصر حممد اليماين وأمحد
بن احلسن اليماين العراقي فإن كان هو من كتب املباهلة مث أقول له:
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يا أمحد حسن العراقي ،نعم أنا دعوتك للمباهلة من قبل عدد من السنني ومل جتب،
ولكين أدعوك للمباهلة فتكون من بعد احلوار لكون ناموس املباهلة يف الكتاب يأيت من بعد
احلوار وإقامة احلجة بسلطان العلم ،ومن أقيمت عليه حجة سلطان العلم فأعرض ومن مث
يأيت دور املباهلة بني الطرفني .تصديقا لقول اهلل تعاىل} :فم ْن حآجك فِ ِيه ِمن ب ْع ِد ما جاءك
ِمن الْعِْل ِم ف ق ْل ت عال ْواْ ن ْدع أبْناءنا وأبْناءك ْم ونِساءنا ونِساءك ْم وأنفسنا وأنفسك ْم مث ن ْبت ِه ْل
ف ن ْجعل ل ْعنة الل ِه على الْك ِاذبِني{ صدق اهلل العظيم آل عمران .67 :وعليه فإين اإلمام املهدي
ناصر حممد اليماين أشهد اهلل واألنصار السابقني األخيار وكافة الباحثني عن احلق يف
العاملني أين أدعو أمحد حسن اليماين العراقي إىل احلوار ومن مث ي ْديل كل حبجته بسلطان
العلم من حمكم القرآن العظيم ،ومن مث يأيت دور املباهلة بني اإلمام ناصر حممد اليماين
وخصمه أمحد بن احلسن اليماين العراقي .وبالنسبة لطاولة احلوار فأدعوه إىل موقعي (موقع
اإلمام املهدي ناصر حممد اليماين منتديات البشرى اإلسالمية) ،وإن أىب فسوف نتفق على
موقع حمايد فيتم احلوار واملباهلة فيه يا أمحد حسن العراقي لكون شرط املباهلة األساسي هو
إقامة احلجة على اخلصم بسلطان العلم حىت إذا أخذته العزة باإلمث بعدما تبني له إنه على
ضالل مبني وجترأ للمباهلة ومن مث يأيت حكم اهلل بني الطرفني وهو خري احلاكمني .وننتظر
وسالم على املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني..اإلمام املهدي ناصر حممد
الرد بفارغ الصرب،
ٌ
اليماين].
ويف جواب هذا املعتوه ،أقول:
أول :كان األجدر بك أن تقدم لنفسك ب (الكذاب األشر) بدل (االمام)؛ وأعتقد أن
السبب بات واضحا للجميع ،فأين ذهب اشرتاطك السابق بأن أمحد احلسن إن أجابك
للمباهلة وبقي ثانية واحدة ساملا بعدها فهو دليل صدقه ودليل كذبك أنت ؟؟ هاك امسع ما
قلته يف بيانك ،فرمبا نسيت ما مناك به ابليس (لعنه اهلل):
قلت[ :ومن بعد أن نتباهل يف ظرف ثانية واحدة من بعد املباهلة إذا مل ميسخك اهلل إىل
خنزير فأنا لست املهدي املنتظر احلق].
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نصيب مما منتك به نفسك اخلبيثة واحلمد هلل،
ومل يكن للسيد الطاهر أمحد احلسن
فأنت (لست املهدي املنتظر احلق) وباعرتافك أنت.
وقلت أيضا[ :ومل ينزل اهلل بشأن حممد احلسن العسكري من سلطان وال بأمحد احلسن
العراقي والذي يسمي نفسه باليماين من سلطان وإذا حظر أمحد احلسن العراقي للمباهلة يف
هذا املوقع أو موقعي موقع اإلمام ناصر اليماين وبعد احلظور وهناية املباهلة يف خالل الثانية
األوىل إذا مل يتحول أمحد احلسن اليماين إىل خنزير فقد أصبح ناصر حممد اليماين هو
الكذاب اإلشر وليس املهدي املنتظر اإلمام].
وانتهت الثانية األوىل بل ساعات وأيام من مباهلة السيد أمحد احلسن اليت نشرها يف
موقعك ويف صفحته الشخصية الرمسية على الفايسبوك ،ومل حيصل ما ذكرت ،إذن (فأصبح
ناصر حممد اليماين هو الكذاب االشر وليس املهدي املنتظر) ،اليس كذلك ؟! هذا اعرتافك
أنت ،اقرأه إن كنت تعرف القراءة فعال.
وأما وصف (اخلنزير) الوارد يف كالمك ،فأعتقد أنك األوىل به وجبدارة فائقة ،خصوصا
بعد خذالن اهلل إياك وفضحك على رؤوس األشهاد .واحلقيقة ،إنك كذاب على اهلل ورسوله
وأئمة اهلدى ،ولو كنت منه سبحانه ملا أوكلك إىل نفسك اخلبيثة لتحكم على نفسك أنت
قبل غريك بالكذب ،ويسطر فضيحتك عبد من عبيده تفضل عليه بنصرة إمامه احلق السيد
أمحد احلسن ،بل يراها طالب احلق واملنصفني واضحة وضوح الشمس ،وهي نتيجة كل
متقول كذاب ومن ورائك جنهم وساءت مصريا.
بل إين جلازم أن سلفك مسيلمة األول لو كان حاضرا وشاهد لعبك املفضوح هذا يف
دين اهلل لبصق يف وجهك ليزداد حنسا ورجسا ،فقد كان يؤتى به لزيادة الربكة يف ماء بئر قليل
ماؤه فيغور بوقوع بصقته فيه ،وما أظنك أحسن حاال منه ،واعلم أن مصريك مصريه إن مل
تتب إىل اهلل وتكف عن التقول واالدعاء والضحك على الناس.
وثانيا :إن املباهلة متت وشهدها اجلميع ،فما معىن انسحابك من نتيجتها ؟! هل ألن
من تزعم أنه بعثك ختلى عنك مثال ،ومناك أنه ال يفعل معك ذات الفعلة يف املرة الثانية ؟؟
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أو أنك تعتقد أنه وعدك بالنصر وأخلف وعده معك ؟؟ أو أنه ورطك ونام وسها عنك ؟!
إذن ،أنت حقا مبعوث ،ولكن ليس من اهلل وإمنا تكفلت الشياطني إرسالك إىل ثلة من
املساكني لتضحك عليهم وترديهم معك يف هاوية اجلحيم.
وثالثا :أال ختجل أيها املعتوه من قولك اآلن :إن املباهلة يأيت دورها بعد احلوار العلمي،
إذن ماذا يعين انزالك نص مباهلتك مكتوبة فيما سبق !! هل سأبقى أعيد لك كالمك مرة
بعد أخرى ،هاك امسعه إن كانت لك أذنان:
[ ..ولذالك سوف أكتب املباهلة األن :اللهم أسألك حبق ال إله إال أنت وحبق رمحتك
اليت كتبت على نفسك وحبق عظيم نعيم رضوان نفسك إن كنت تعلم أن ناصر حممد
اليماين ليس املهدي املنتظر احلق من عندك فإن عليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني
وإجعلين خنزير عربة للذين يدعون املهدية بغري احلق من العاملني إن كان أمحد احلسن اليماين
ملن الصادقني وإنه رسول املهدي املنتظر خليفة اهلل رب العاملني وإن أتى أمحد احلسن اليماين
ورد علينا باملباهلة ومل يكن عبدك موجود اللهم فإنك موجود يا خالق الوجود ويا من يبعث
من يف اللحود يا رافع السماء بغري عماد ويا مثبت األرض باألوتاد ويا مهلك مثود وعاد ويا
مغرق الفراعنة الشداد أن متسخ أمحد احلسن اليماين إىل خنزير من بعد رده علينا باملباهلة فورا
ويف الثانية االوىل إمنا أمرك ريب إذا أردت شئ أن تقول له كن فيكون إنك أنت السميع
العليم إن أتى للمباهله إنك أنت السميع العليم فإنه مل يتحداين بل حتداك أنت يا إالهي
فهو يعلم أنه على ضالل مبني وإن تاب ومل يأيت للتحدي فال متسخه ريب إىل خنزير لعله
يتوب وينيب إليك ورمحتك ريب وسعت كل شئ وأنت أرحم الرامحني].
والسؤال :هل كنت تعلم حينها أن املباهلة مشروطة بتقدم احلوار قبلها ،أم ال ؟
إن قلت :نعم ،فلماذا خالفت نواميس كتاب ربك إن كنت تؤمن به أصال وباهلت
واعرتفت على نفسك بالكذب إن مل يتحقق ما وعدت به ،وكنت كاذبا حقا بشهادتك
على نفسك ؟! وإن قلت :ال ،فأنت جاهل وباطل وكذاب أيضا ،إذ كيف يتجرأ من جيهل
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بالكتاب ويدعي االمامة بل يزعم أنه أعلم اخللق مبا فيهم رسول اهلل
باهلل ،كما مسعناه من كفرك وجرأتك.

وآله الكرام والعياذ

كلمة أخرية ألتباعه املضللني ..
وإىل من ال يزال يتبعه أقول:
قال تعاىل﴿ :ي ْوم ن ْدعُو ُك َّل أُناس بِِإم ِام ِه ْم فم ْن أُوتِي كِتابهُ بِي ِمينِ ِه فأ ُْول ئِك ي ْقرُؤون
كِتاب هم ول يظْلمون فتِيال * ومن كان فِي ه ِذهِ أ ْعمى ف هو فِي ِ
اآلخرةِ أ ْعمى وأضل
ُ
ُْ
ُ ُ
سبِيال﴾ [اإلسراء.]12 - 17:
أما وقد اتضح لكم حال من تتبعون ،وأنه جمرد جاهل مفرت كذاب ،متقول على اهلل
اه ْم أئِ َّمة
ومدع ما ليس له ،فهو اذن ضال مضل وإمام يدعو إىل النار ،قال تعاىل﴿ :وجعلْن ُ
ي ْدعُون إِلى النَّا ِر وي وم ال ِ
ْقيام ِة ل يُنص ُرون﴾ [القصص.]47 :
ْ
فاتقوا اهلل وثوبوا إىل رشدكم ،واعلموا أن اهلل سبحانه سائلكم ،فتوبوا إىل بارئكم وال
تصروا على اتباع هذا األعمى الضال السبيل.
اقبلوا على احلق الذي شهد له ربكم سبحانه ،وأدعوكم إىل نصرة داعي اهلل ومهدي أمة
حممد السيد أمحد احلسن الذي جاءكم حمتجا بقانون اهلل يف خلفائه ،ورفع وصية جده رسول
اليت
اهلل حممد وعشرات الروايات األخرى يف كتب املسلمني عن حممد وآله الطيبني
ذكرته بامسه ونسبه وصفته ومسكنه وحجته وكل ما يتعلق بأمره ،مث شهادة اهلل له عرب آالف
الرؤى باألنبياء واملرسلني اليت تؤكد أحقيته وصدقه ،وأمامكم علمه الذي أقام به حجته على
أهل كل كتاب بكتاهبم ،فماذا بعد احلق إال الضالل.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما.
عالء السامل
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