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

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

انتخبته من مجلة تلك األجوبة النورانية يضم  اًجواب ٬، ولعل هناكدنياو الاالمتحان فيها وه
فيه تبيان (احلديث عن الدين والدنيا وفيه بيان عجيب لذوي األلباب يف قضية كون القرآن 

زوايا املوضوع  X حيث أنار وصي ورسول اإلمام املهدي السيد أمحد احلسن) لكل شيء
مشكلة لكل من وقف عند تلك اآلية القرآنية  زالت وكشف عن حيثياته اليت كانت وما

 ه(ؤVالء ع(لَى ش(هِيداً بِك( و(جِئْن(ا أَنفُِسهِم+ مِّن+ ع(لَي+هِم ش(هِيداً أُمَّة: كُل7 ف5ي ن(ب+ع(ثُ و(ي(و+م(﴿املباركة 
حيث أجاب  ٬،﴾س+ل5م5ني(ل5لْمV و(بVش+ر(ى و(ر(ح+م(ةً و(هVد_ى ش(ي+ٍء ل7كُل7 ت5ب+ي(اناً الْك5ت(اب( ع(لَي+ك( و(ن(زَّلْن(ا

  :يتباآل X مياين آل حممد

و(ي(و+م( ن(ب+ع(ثُ ف5ي كُل7 أُمَّة: ش(هِيداً ع(لَي+هِم مِّن+ أَنفُِسهِم+ و(جِئْن(ا بِك( ش(هِيداً ﴿ :قال تعاىل[
ى ع(لَى ه(ؤVالء و(ن(زَّلْن(ا ع(لَي+ك( الْك5ت(اب( ت5ب+ي(اناً ل7كُل7 ش(ي+ٍء و(هVد_ى و(ر(ح+م(ةً و(بVش+ر(

  .)١(﴾ل5لْمVس+ل5م5ني(

و(لَو+ أَنq قُر+آناً سVيِّر(ت+ بِه5 الْجِب(الُ أَو+ قُط7ع(ت+ بِه5 اَألر+ضV أَو+ كُل7م( بِه5 الْم(و+ت(ى ﴿ :وقال تعاىل
يعاً و(الَ ي(ز(الُ ب(ل ل7لّه5 اَألم+رV ج(م5يعاً أَفَلَم+ ي(ي+أَسِ الqذ5ين( آم(نVواْ أَن لqو+ ي(ش(اُء اللّهV لَه(د(ى النَّاس( ج(م5

نq الqذ5ين( كَفَرVواْ تVص5يبVهVم بِم(ا ص(ن(عVواْ قَارِع(ةٌ أَو+ ت(حVلz قَرِيباً مِّن د(ارِه5م+ ح(تَّى ي(أْت5ي( و(ع+دV اللّه5 إِ
  .)٢(﴾اللّه( الَ يVخ+ل5فV الْم5يع(اد(

                                                            
  .٨٩: النحل -١
  .٣١: الرعد -٢
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تفت تل أنلكل شيء دنيوي وديين البد  نبحث يف القرآن وكيف يكون تبياناً أنقبل 
حىت قوانني جزئية هو مبثابة  أوبيان القانون الكلي الذي تندرج حتته جزئيات كثرية  أن إىل

  : أقول األمروكمثال على هذا  ٬،القوانني اجلزئية أوبيان لتلك اجلزئيات 

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

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

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

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

  ن القرآن كل شيء ؟بي� وأينن القرآن كل شيء ؟ بي� نعود للقرآن ونقول كيف اآلن

جهة 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  أعطى

 ٬،ت جناح خليفة اهللا يف كل زمانحت والدين منطوٍ ٬،يف كل زمان األرضخلقه على هذه 
و(إِذْ قَالَ ر(بُّك( ل5لْم(الَئ5كَة5 إِنِّي ج(اع5لٌ ف5ي اَألر+ضِ ﴿والعمل مبا يأمر به  إتباعهفالنجاة يف 

قراءة قرآن وركوع  أ�ان فالصالة بي� ٬،ن القرآن قوانني العبادة الكلية٬، كما بي�)١(﴾خ(ل5يفَةً
ن القرآن قوانني كلية وهكذا بي� ٬،ت يف شهر رمضاننه ترك للشهواأن والصيام بي� ٬،وسجود

   .أرضهوالباقي فيما خيص العبادات املذكورة يأخذ مما يسنه خليفة اهللا يف 

 إىلكله يعود  األجسامعامل  أنوهو  عاماً قانوناً ن مثالًفيما خيص الدنيا فالقرآن بي� أما
و(هVو( الqذ5ي خ(لَق( السَّم(او(ات5 ﴿ ٬،ا� اًومتقوم اًاليت خلق منها وال يزال دائم األوىلالقوة 

 Vف5ي الصُّو(رِ ع(ال5م VنفَخVي(و+م( ي VلْكVالْم Vالْح(قُّ و(لَه Vو(اَألر+ض( بِالْح(قِّ و(ي(و+م( ي(قُولُ كُن فَي(كُونُ قَو+لُه
                                                            

  .٣٠: البقرة -١
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Vالْخ(بِري Vو( الْح(ك5يمVاجلسمانية تعود املادة  أنن وبالتايل فالقرآن بي� ٬،)١(﴾الْغ(ي+بِ و(الشَّه(اد(ة5 و(ه
بعد  اآلنتبني  األمروهذا  ٬،تكثف طاقة إالالطاقة كما يسمو�ا فاملادة ما هي  أوالقوة  إىل
النسبية اخلاصة ومن خالل التجارب  ناينشتايعام من خالل تطبيق نظرية  ألفمن  أكثر

  .طاقة وكذا العكس إىلاملختربية وحتويل املادة 

  .سماين وتندرج حتته قواننيفهذا قانون عام حيكم هذا العامل اجل

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

 وبقاًء لذي حيكمها وجوداًفبيان القانون الكلي ا ٬،الكلي والعام يف القرآن هلذا العامل اجلسماين
بني الذكر التفصيلي والبيان الذي حنن  خلطٌال يكون هناك  أن وأرجو ٬،هلا بياناً وتركيباً
ن أل ؛بالتحديد غري موجود يف القرآن أنتاجلسمانية اليت ذكر¯ا  األمورفذكر هذه  ٬،بصدده

ناك كتاب وه ٬،للموجودات يف عوامل امللك وامللكوت وإحصاءالقرآن ليس كتاب ذكر 
إِنَّا ن(ح+نV نVح+يِي الْم(و+ت(ى و(ن(كْتVبV م(ا قَدَّمVوا و(آثَار(هVم+ ﴿ :قال تعاىل ٬،هو غري القرآن إحصاء

اليت حنن  اآليةعن  اآليةاختالف هذه  إىلالتفت  ٬،)٢(﴾و(كُلq ش(ي+ٍء أح+ص(ي+ن(اهV ف5ي إِم(امٍ مVبِنيٍ
كل شيء  إحصاءفهناك فرق كبري بني  ﴾ي(اناً ل7كُل7 ش(ي+ٍءو(ن(زَّلْن(ا ع(لَي+ك( الْك5ت(اب( ت5ب+﴿بصددها 

فتبيان املوجودات يف القرآن موجود ضمن البيان العام لعوامل اخللق  ٬،وبني تبيان كل شيء
الناس هلذا البيان الكلي فهو ليس لعدمه بل لقصورهم عن  إدراكعدم  أما ٬،وحقيقتها
هذا  إدراكم ميتلكون يف فطر¯م القدرة على فه وإالهم سببه  أيضاًوهذا القصور  اإلدراك٬،
  .البيان

قل تقدير يبتعدون عن أمشوب بالشك والريب الذي جيعلهم على  إميا�مفهم يف احلقيقة 
 ألفمن  أكثرعندما يصرخ �م القرآن منذ  فمثالً ٬،باملصدر اإلميانن ادعوا إتدبر الصادر و
ن+ي(ا إِلqا لَه+و� و(لَع5ب� و(إِنq الدَّار( الْآخ5ر(ةَ لَهِي( الْح(ي(و(انُ لَو+ و(م(ا ه(ذ5ه5 الْح(ي(اةُ الدُّ﴿ :عام بقوله تعاىل

                                                            
  .٧٣: نعاماأل -١
  .١٢: يس -٢
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يف هذه الدنيا تعيشون يف  إنكم واألوصياء األنبياءوعندما يقول هلم  ٬،)١(﴾كَانVوا ي(ع+لَمVونَ
  .يضحكون منهم األخرىالوهم واحلقيقة هي احلياة 

والذين يأتون  أصال٬ً،يكذبو�م  أل�م ؛فةفالذين يف زما�م يضحكون منهم وبصال ٬،نعم
فالناس ال يقبلون من  إذن ٬،غري معقولة وال يقبلها العقل أ�ابعدهم يكذبون روايا¯م حبجة 

ولذا جتدهم ال يصدقون ما  ٬،فقط األجسامال يؤمنون بالغيب بل يؤمنون �ذه  أل�م ؛الغيب
ن املادة اجلسمانية جمرد أو ٬،لدنيا دار ممرا أنوالقرآن من  واألوصياء األنبياءورد وما يرد عن 

 األوريباملخترب  يف حني عندما خيربهم خمترب جترييب مثالً ٬،هي احلقيقة الثابتة اآلخرةن أو ٬،وهم
ن املوجود هو فقط قوة واحدة واملادة تكثف قوى تعود يف أبأن املادة وهم وال وجود هلا و

ن مل ميكنهم إحىت و ٬،برحابة صدر ويصدقو�ا اإلخبارلقوة واحدة فهم يستقبلون هذا  األصل
يف هذا العامل  ملسوا تطبيقاً أل�م فهم يثقون بعلماء الفيزياء وبأقواهلم مثالً إدراكها٬، أوتعقلها 

 أكثرهو غييب وبعيد يف  واألوصياء األنبياءكالم  أنيف حني  ٬،اجلسماين لكالمهم يف السابق
يثق الناس بالغيب والقوة الغيبية احلقيقية  أنج وحيتا ٬،عن هذا العامل اجلسماين األحيان

اجلسمانية للمادي  اآلثارملسوا  أ�ميف حني  األثرالثقة هنا تسبق  إن أي آثاره٬،ليلمسوا 
الناس كل تركيزهم على هذا العامل وال يكادون يرون سواه  أنّومبا  ٬،اجلسماين مث وثقوا به

 ضعيفاً إمياناًيؤمنون  أو ٬،وال يؤمنون بالغيب يؤمنون باملادي اجلسماين أ�مفتكون النتيجة 
نه إ أي أيضا٬ً،تقويته من خالل آثار جسمانية ملموسة  أويف نفوسهم  إجيادهحياولون  مهزوزاً
واحلال هذه  ٬،بالغيب كامالً إمياناًلن يكون  أبداًولكنه  إميانعشر  أو إميانربع  أو إمياننصف 
   .الكرامة كما يسمو�ا أواملعجزة  أو اجلسماين امللموس باألثرنه مشوب أوهي 

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

يكون املعرف بالغيب هو  أن راروبإصالعامل اجلسماين فيقعون يف تناقض كبري عندما يطلبون 
وغري قابل للتأويل  اًيكون قاهر أن األحيانبل ويصرون يف كثري من  ٬،جسماين معجزحدث 

بالغيب صفر يف  اإلميانجسماين حمض فيكون  إىليتحول الغيب  أنفهم يريدون  ٬،الشك أو

                                                            
  .٦٤: العنكبوت -١
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هل  ٬،ا بالغيبليؤمنو اًومشروع اًومع هذا فهم يعتربون طلبهم صحيح ٬،املدعاة إميا�مساحة 
 اإلميانترى كم هو يف تناقض صارخ هذا الذي يطلبون هم مع ما يطلبه اهللا منهم وهو 

اهللا سبحانه وتعاىل هو الغيب احلقيقي وتدبرنا حال هؤالء لوجدناهم  أنعرفنا  فإذا ؟ بالغيب
  .اجلسماين العامل أو األكربهلذا الصنم  أنفسهمدوا بَّفهم قد عÃ ٬،مئة باملئة أصنامعبدة  متاماً

ويف  أنفسهميف  آثارهاهناك استثناء وهم ثلة قليلة نصروا الغيب واحلقيقة فرأوا  ٬،نعم
فاحلقيقة املرة اليت  إذن ٬،)ليت قومي يعلمون يا( :يقولون مسعهم مجيعاًأ كأينحىت  األفاق٬،
قة ويواجه �ا نفسه لكي يعرف احلقي أوالً اإلميانالذي يدعي  اإلنسانيعترف �ا  أنالبد 
   بالغيب  إميانكان ميتلك نسبة  إن    إميانه إنبل  ٬،خالصاً نقياً إمياناًنه ال ميتلك أهي 

وطاملا هناك شك باملصدر فال ميكن االستفادة واالنتفاع من  ٬،مشوب بالشك والريب
  .الصادر

 اإلميان٬،فهذه هي احلقيقة اليت انطوت عليها نفوس كثري من الناس الذين يدعون  ٬،نعم
 ٬،فهم يؤمنون بوجود الطعام والشراب ٬،يف العلن أنكروها أماعترفوا �ا  إنين وال يهم
مرة من  ألف أكثروبوجود هذا العامل اجلسماين  ٬،وبوجود القنبلة النووية أمريكا٬،وبوجود 
 أنفسهمن مل يواجهوا إهذه هي احلقيقة وهذا هو الداء و ٬،بوجود اهللا سبحانه وتعاىل إميا�م
به فلن جيدوا الدواء ولن يشفوا من مرضهم العضال  أنفسهمويكاشفوا  ن مل يكتشفوهإبه و
  ] .أبداً

للقلوب الظامئة  لو ألقي هذا القول الفصل على حجر لتشقق وخلرج منه املاء ساقياً
 X عاشته طوال غيبة اإلمام املهدي الذي من حالة اجلدب العلمي اإلهلي هلا ومنعشاً
٬، وها هو اهللا جلت قدرته ووسعت رمحته كل شيء ٬، حيث أصبح ماء الناس غوراًالكربى

 X وصي ورسول اإلمام املهدي X مين علينا بفضله ويأتينا باملاء املعني أمحد احلسن
  .بنور اهللا سبحانه وعطائه العظيم  ممرعاً جديب النفوس معشوشباًليجعل 

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

 بسم اهللا الرمحن الرحيمL٣٠٤Wאא

  .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 

  :رباءة والسؤالحد أدلة القضية هو قسم الأمن املعلوم أن 

 ما هي شروطه ؟

 هل حيتاج إذن السيد أم ال ؟

 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

ما لت عن ذلك ملا رأيت بعض اإلخوة األنصار يقفون عن اإلجابة عندأس: مث يقول
يتكلمون يف جملس ويصر اخلصم على القسم ويعترب أن سكوتنا دليل على صحة كالمه يف 

  .رفضه للحق

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

  حسن أبو                                                                                                
  ١٤٢٩ /شهر رمضان املبارك /٦
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א طلبوا ذلك  إن) مراجعهم(قسم لكربائهم أ أينقسم الرباءة طرحته هلم على  Wא
كانوا يؤمنون بقسم الرباءة ونزول  إنيتحقق  أكيداًوهذا  ٬،مين بشرط التصديق بالدعوة
اهلالك حصة مدعيها  أناليت ورد  اإلمامةادعاء  األمركان  إن العذاب بالكاذب خصوصاً

 إيرادهمع  خصوصاً ٬،للناس إغراء إمهالهن يف أل ؛يقسم أنن بعد حني حىت بدون إو كذباً
 # و(لَو+ ت(قَوَّلَ ع(لَي+ن(ا ب(ع+ض( الْأَقَاوِيلِ﴿ :األمرهلذا  ولذا قال تعاىل تأكيداً ٬،واحلجة األدلة

  .)١(﴾ع+ن(ا م5ن+هV الْو(ت5ني(ثُمَّ لَقَطَ #لَأَخ(ذْن(ا م5ن+هV بِالْي(م5نيِ 

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

من القوم الظاملني  اهللاجنانا فقد     اهللا أخزاهممعهم  أمريكاحىت  أنومعلوم   من يعينهم 
ن املوت عندي أقليب و إىلشيء  أحبلقاء ريب  أنقسم بعزة ريب وجالله أوواهللا  ٬،بفضله

  .كشربة ماء بارد يف شدة احلر والعطش

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

نه صادق٬، ولذا أى ما فيكذبه الناس فيقسم هلم عل أمراًفالقسم عادة يكون ممن يدعي 
فَو(ر(بِّ السَّم(اِء ﴿ :فقال تعاىل ٬،قسم اهللا سبحانه للناس على صدق رسالة الرسول حممد أ

  .)٢(﴾و(الْأَر+ضِ إِنَّهV لَح(قٌّ م5ثْلَ م(ا أَنَّكُم+ ت(ن+ط5قُونَ

على بطال�ا فهذا  ينكر دعوة ويكذ�ا فيجعل القسم دليالً أنشخص يريد  يأيت أن أما
 أمالدعوة وينظر هل هي تامة وحجة بالغة  أدلةيبحث يف  أنالصحيح  أنحيث  ٬،نهالسفه بعي

 أنحيتاج  ألنه ؛والتكذيب اإلنكاريأيت بالدليل القاطع على  أنفعليه  اإلنكارن قرر إف ٬،ال
نه كذب مبا مل أعند الناس العقالء وعند اهللا سبحانه حيث  اًكان حمجوج وإال ٬،ينقض الدليل

يسمع احلجة التامة  أنبعضهم حىت بدون  إنورمبا  ٬،ام احلجة اليت مل ينقضهاحيط بعلمه مع مت
  .يكذب

                                                            
  .٤٦ – ٤٤: الحاقة -١
  .٢٣: الذاريات -٢
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ب(لْ كَذqبVوا بِم(ا لَم+ يVح5يطُوا بِع5لْم5ه5 و(لَمَّا ي(أْت5هِم+ ت(أْوِيلُهV كَذَل5ك( كَذqب( الqذ5ين( ﴿ :قال تعاىل
  .)١(﴾م5ن+ قَب+ل5هِم+ فَان+ظُر+ كَي+ف( كَانَ ع(اق5ب(ةُ الظqال5م5ني(

مبا يف كتبهم فكفروا بوصية رسول اهللا   علماء الشيعة غري العاملني   فنحن قد جئناهم 
و(لَمَّا ج(اَءهVم+ ر(سVولٌ م5ن+ ع5ن+د5 ﴿ :فصدق عليهم قوله تعاىل  األئمةوروايات  حممد 

ت(اب( اللqه5 و(ر(اَء ظُهVورِه5م+ كَأَنَّهVم+ اللqه5 مVص(دِّق� ل5م(ا م(ع(هVم+ ن(ب(ذَ فَرِيق� م5ن( الqذ5ين( أُوتVوا الْك5ت(اب( ك5
بوصية رسول اهللا  إاللو مل يكن يعلم املؤمن �ذه الدعوة  :هلم أقول وأنا ٬،)٢(﴾ال ي(ع+لَمVونَ

يكتبها على كفنه لتكون حجة  أنفيكفي  ٬،اهللا سبحانه وتعاىل أمامفتكفيه حجة تامة  
على هذه  واألدلةفما بالكم  ؟ مد فهل تنكرون حجة من احتج بوصية حم ٬،اهللا أمام

حىت آمن  من كتب كل فرق املسلمني كثرية جداً  واألئمةالدعوة من روايات الرسول 
كانوا على  إنباملكذبني  فاألوىل ٬،مساعيلي والعلوي وغريهمالشيعي والسين والوهايب واإل

 ٬،جاءت �ا دعوة احلقاليت  األدلةيردوا على  أناالعتقاد احلق املرضي عند اهللا كما يدعون 
يف ضالل مبني٬،  أ�مويثبتوا صحة اعتقادهم الذي نسفته هذه الدعوة وبينت بكل وضوح 

أَم+ ت(ح+س(بV أَنq أَكْثَر(هVم+ ﴿ :ولكن ماذا نعمل ملن وصفهم تعاىل بقوله لألنعاممبني حىت 
   .)٣(﴾أَض(لz س(بِيالً ي(س+م(عVونَ أَو+ ي(ع+ق5لُونَ إِنْ هVم+ إِلqا كَالْأَن+ع(امِ ب(لْ هVم+

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

ا ع(ت(و+ا ع(ن+ فَلَمَّ﴿ ٬،كلما مسعوا �ذه الدعوة ليجلي اهللا مسخهم قردة لكل عاقل يعي آيات اهللا
   .)٤(﴾م(ا نVهVوا ع(ن+هV قُلْن(ا لَهVم+ كُونVوا ق5ر(د(ةً خ(اس5ئ5ني(

  أمحد احلسن                                                             
  هـ ١٤٢٩ /شهر رمضان املبارك /٧

                                                            
  .٣٩: يونس -١
  .١٠١: البقرة -٢
  .٤٤: الفرقان -٣
  .١٦٦: عرافاأل -٤
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٠٥Wאא

  .دينياللهم صل على حممد وآله األئمة وامله

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

 ت(ذَكqرVواْ الشَّي+طَان5 مِّن( طَائ5ف� م(سَّهVم+ إِذَا اتَّقَواْ الqذ5ين( إِنq﴿ :ما تفسري اآليتني ٬،موالي
 ؟ )١(﴾يVقْص5رVونَ الَ ثُمَّ الْغ(يِّ ف5ي هVم+ي(مVدُّون( و(إِخ+و(انVهVم+ # مُّب+ص5رVونَ هVم فَإِذَا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم Wאא

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

م+ و(إِخ+و(انVهV ......... خVذ5 الْع(فْو( و(أْمVر+ بِالْعVر+ف5 و(أَع+رِض+ ع(نِ الْج(اه5ل5ني(﴿: قال تعاىل
   .)٢(﴾ي(مVدُّون(هVم+ ف5ي الْغ(يِّ ثُمَّ ال يVقْص5رVونَ

أل�م ال  ؛باإلعراض عن اجلاهلني وعدم جمادلتهم اهللا سبحانه وتعاىل يأمر الرسول 
يغوو�م ) خوا�مإ(والشياطني  ٬،يستهدفون احلق بل هم يتمادون جبهلهم عند مناقشتهم

خوان إفاجلهل والشيطان  ٬،ه املواجهة اخلاسرةويدفعو�م إىل التقدم أكثر فأكثر إىل عمق هذ
  .جتمعهما الظلمة

إِنq  #و(إِمَّا ي(ن+ز(غَنَّك( م5ن( الشَّي+طَان5 ن(ز+غٌ فَاس+ت(ع5ذْ بِاللqه5 إِنَّهV س(م5يع� ع(ل5يم� ﴿: وقال تعاىل
Vوا فَإِذَا هVرqم+ طَائ5ف� م5ن( الشَّي+طَان5 ت(ذَكVذ5ين( اتَّقَو+ا إِذَا م(سَّهqونَالVب+ص5رV٣(﴾م+ م(.  

والشيطان ظلمة ومن الظلمة٬، فاملؤمن إذا مسته الظلمة وشوشت  ٬،املؤمن نور ومن النور
إِذَا م(سَّهVم+ طَائ5ف�  ..............و(إِمَّا ي(ن+ز(غَنَّك( م5ن( الشَّي+طَان5 ن(ز+غٌ ﴿ته وكدرت بصريته آمر

ذكره واستعاذ بنوره من الظلمة اليت مسته التجأ إىل النور سبحانه وتعاىل و ﴾م5ن( الشَّي+طَان5

                                                            
  .٢٠٢ – ٢٠١: عرافاأل -١
  .٢٠٢ – ١٩٩: عرافاأل -٢
  .٢٠١ – ٢٠٠: عرافاأل -٣
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فَاس+ت(ع5ذْ بِاللqه5  .........﴿ ٬،فيحتويه النور وتنجلي عنه الظلمة اليت مسته وتعود إليه بصريته
٬، وما دخولنا إىل هذه ﴾ت(ذَكqرVوا فَإِذَا هVم+ مVب+ص5رVونَ..................  إِنَّهV س(م5يع� ع(ل5يم�
فاملتقون يتذكرون ويعودون إىل  ٬،من أطوار مس الظلمة والشيطان لنا طوراحلياة الدنيا إال 

الqذ5ين( آم(نVوا و(ت(طْم(ئ5نُّ قُلُوبVهVم+ بِذ5كْرِ اللqه5 أَال بِذ5كْرِ اللqه5 ﴿النور الذي جاءوا منه  مبدئهم
V١(﴾ت(طْم(ئ5نُّ الْقُلُوب(. 

  محد احلسنأ                                                                         

* * *  

 ي(ش(أ5 فَإِن كَذ5باً اللqه5 ع(لَى افْت(ر(ى ي(قُولُونَ أَم+﴿: املباركة اآليةما تفسري L٣٠٦Wאא
Vهqقَلْبِك( ع(لَى ي(خ+ت5م+ الل Vو(ي(م+ح Vهqح5قُّ الْب(اط5لَ اللVبِكَل5م(ات5ه5 الْح(قَّ و(ي Vبِذَات5 ع(ل5يم� إِنَّه 
  قم املقدسة   أبو علي  :املرسل                                                    .)٢(﴾دVورِالصُّ

א ذَل5ك( الqذ5ي يVب(شِّرV اللqهV ع5ب(اد(هV ﴿: قال تعاىل ٬،اليت قبلها باآليةمرتبطة  اآليةهذه  Wא
لَي+ه5 أَج+راً إِلqا الْم(و(دَّةَ ف5ي الْقُر+ب(ى و(م(ن+ الqذ5ين( آم(نVوا و(ع(م5لُوا الصَّال5ح(ات5 قُلْ ال أَس+أَلُكُم+ ع(

أَم+ ي(قُولُونَ افْت(ر(ى ع(لَى اللqه5   #ي(قْت(رِف+ ح(س(ن(ةً ن(زِد+ لَهV ف5يه(ا حVس+ناً إِنq اللqه( غَفُور� ش(كُور�
و(يVح5قُّ الْح(قَّ بِكَل5م(ات5ه5 إِنَّهV ع(ل5يم�  كَذ5باً فَإِنْ ي(ش(أ5 اللqهV ي(خ+ت5م+ ع(لَى قَلْبِك( و(ي(م+حV اللqهV الْب(اط5لَ

   .)٣(﴾بِذَات5 الصُّدVورِ

قُلْ ال أَس+أَلُكُم+ ع(لَي+ه5 أَج+راً إِلqا الْم(و(دَّةَ ف5ي الْقُر+ب(ى و(م(ن+ ي(قْت(رِف+ ح(س(ن(ةً ن(زِد+ ﴿ :فقوله تعاىل
فمن  ٬،والزيادة والية السابقني ٬،وواليتهم حسنة ٬،حممد  آلاملراد منها  ﴾لَهV ف5يه(ا حVس+ناً

الوالية  أصحابجر العمل مع أيعطى له  حممد  آليوايل حجة اهللا يف زمانه من 
وكذا من يكذب حجة اهللا يف زمانه يكتب  ٬،املرسلني  واألوصياء األنبياءالسابقني من 

  . ممن كذب احلجج السابقني
                                                            

  .٢٨: الرعد -١
  .٢٤: الشورى -٢
  .٢٤ – ٢٣: الشورى -٣
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لَ أَغْر(قْن(اهVم+ و(ج(ع(لْن(اهVم+ ل5لنَّاسِ آي(ةً و(أَع+ت(د+ن(ا و(قَو+م( نVوحٍ لَمَّا كَذqبVوا الرُّسV﴿ :قال تعاىل
ولكن اهللا اعتربهم مكذبني لكل الرسل  اًكذبوا نوح أ�مفمع  ٬،)١(﴾ل5لظqال5م5ني( ع(ذَاباً أَل5يماً

موا رسول اهللا  ٬، وبالنسبة للمنافقني ( اإلمامةيستأثر مبقام  أنيريد  بأنه واملنافقون ̄ا
يف جمالسهم  خذوا يشنعون على رسول اهللا أبيته ولذا  ألهل) لدنيوي فحسبهو احلكم ا

يف  اآلياتبيته ويتقول على اهللا هذه  أهلهو الذي يريد  بأنهويتهمونه صلوات اهللا عليه 
 :كقوله تعاىل ٬،وأبناءهم املعصومني من عنده  عليهموفاطمة  اًنه خيص �ا عليإ أو ٬،حقهم
﴿qالل VرِيدVطَهِّر(كُم+ ت(طْهِرياًإِنَّم(ا يVالرِّج+س( أَه+لَ الْب(ي+ت5 و(ي Vذْه5ب( ع(ن+كُمVل5ي Vمتوقع  أمروهو  ٬،)٢(﴾ه

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

 ٬،على حركة املنافقني وتقوال¯م اًفكانت هذه الكلمات املقدسة يف القرآن الكرمي رد
مبودة  الرسول وشكر الرسول وحب ومودة الرسول  إرضاءاليت حصرت  اآلياتهذه 
  .﴾قُلْ ال أَس+أَلُكُم+ ع(لَي+ه5 أَج+راً إِلqا الْم(و(دَّةَ ف5ي الْقُر+ب(ى﴿٬، بيته  أهل

من اهللا سبحانه فكيف  رسول اًحممد بأنØ أصالًيؤمنون  ال وأ�منافقني ن حال املمث بيَّ
 ٬،يرضاه مث يتهمونه بالتقول على اهللا سبحانه وتعاىل مبا ال مبحمد  باإلميان يدعون ظاهراً
ويتهمونه سبحانه  ٬،احلق وحمق الباطل إثباتعن  عاجزاهللا سبحانه وتعاىل  أنØ بل هم يظنون

أَم+ ﴿ إليهم٬، أرسلهحبال من ) كبرياً تعاىل اهللا علواً(الصدور باجلهل  وتعاىل العليم بذات
 ي(قُولُونَ افْت(ر(ى ع(لَى اللqه5 كَذ5باً فَإِنْ ي(ش(أ5 اللqهV ي(خ+ت5م+ ع(لَى قَلْبِك( و(ي(م+حV اللqهV الْب(اط5لَ و(يVح5قُّ

  .﴾الْح(قَّ بِكَل5م(ات5ه5 إِنَّهV ع(ل5يم� بِذَات5 الصُّدVورِ

                                                            
  .٣٧: الفرقان -١
  .٣٣: حزاباأل -٢
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نوع مبنعه عن االستقبال  ٬،نانوعاخلتم على القلب : ﴾نْ ي(ش(أ5 اللqهV ي(خ+ت5م+ ع(لَى قَلْبِك(إِ﴿
خ(ت(م( اللqهV ع(لَى قُلُوبِهِم+ و(ع(لَى س(م+ع5هِم+ و(ع(لَى أَب+ص(ارِه5م+ غ5ش(او(ةٌ و(لَهVم+ ع(ذَاب� ﴿ :كقوله تعاىل

  .)١(﴾ع(ظ5يم�

فَإِنْ ي(ش(أ5 اللqهV ﴿ :كقوله تعاىل ٬،كل اجلهاتل أوجلهة معينة  اإلصدارونوع مبنعه عن 
وجلهة معينة هم أولئك الذين واجهوه ومن  اإلصدار٬، فهنا املراد منعه عن ﴾ي(خ+ت5م+ ع(لَى قَلْبِك(

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

 ووهم كلمات اهللا ميح وبآل حممد : ﴾و(ي(م+حV اللqهV الْب(اط5لَ و(يVح5قُّ الْح(قَّ بِكَل5م(ات5ه5﴿
 يا أبيتم أم٬، شئتم اإلهلياهللا الباطل وحيق احلق رغم مكركم وختطيطكم وطعنكم بتنصيبهم 

) كلمات اهللا( ل حممد آاهللا الباطل وحيق احلق ب وسيمح ٬،من تعترضون على تنصيب اهللا
و(م(ا مVح(مَّد� إِلqا ر(سVولٌ قَد+ خ(لَت+ م5ن+ قَب+ل5ه5 الرُّسVلُ أَفَإِنْ م(ات( أَو+ قُت5لَ ﴿ :قال تعاىل٬، وبقائمهم

 Vهqه( ش(ي+ئاً و(س(ي(ج+زِي اللqرَّ اللVم+ ع(لَى أَع+قَابِكُم+ و(م(ن+ ي(ن+قَل5ب+ ع(لَى ع(ق5ب(ي+ه5 فَلَن+ ي(ضVان+قَلَب+ت
ن أل ؛﴾لَن+ ي(ضVرَّ اللqه( ش(ي+ئاً﴿ ٬،فارتدادهم وحماولتهم حمق احلق واثبات الباطل ٬،)٢(﴾الشَّاك5رِين(

و(ي(م+حV ﴿ بعد حممد  ل حممد آالباطل وحيق احلق ب ونه ميحأاهللا سبحانه وتعاىل كتب 
يريدها اهللا  ثر لعمل املنافقني على النتيجة اليتأفال  ٬،﴾اللqهV الْب(اط5لَ و(يVح5قُّ الْح(قَّ بِكَل5م(ات5ه5

و(قَد+ م(كَرVوا ﴿ ٬،مهما كان مكرهم عظيماً) احلق يف النهاية إحقاقوهي (سبحانه وتعاىل 
  .)٣(﴾م(كْر(هVم+ و(ع5ن+د( اللqه5 م(كْرVهVم+ و(إِنْ كَانَ م(كْرVهVم+ ل5ت(زVولَ م5ن+هV الْجِب(الُ

هVم+ ل5ت(زVولَ إِنْ كانَ م(كْرV﴿: (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا  :قال ٬،عن مجيل بن دراج
  .)٤( )وإن كان مكر بين العباس بالقائم لتزول منه قلوب الرجال ٬،﴾م5ن+هV الْجِبالُ

                                                            
  .٧: البقرة -١
  .١٤٤: ل عمرانآ -٢
  .٤٦: براهيمإ -٣
  .٢٣٥ص ٢ج: تفسير العياشي -٤
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ن احلجة عليكم تامة والتفتوا لعلكم تذكرون٬، ولتك: ﴾إِنَّهV ع(ل5يم� بِذَات5 الصُّدVورِ﴿
ال  بذات الصدور وهو اهللا سبحانه وتعاىل اًيكون عليم أنالذي يÝنصِّبÛ البد  إنوبالغة 
إِنْ هVو( إِلqا و(ح+ي� ﴿يتكلم مÞنÛ نفسه وليس هو مÃنÛ يÝنصِّبÛ  ال  اًحممد أنواعلموا  ٬،الناس
   .)١(﴾يVوح(ى

  أمحد احلسن                                                                        

* * *  

 ر(سVولٌ ج(اءهVم+ و(قَد+ ىالذ7كْر( لَهVمV أَنَّى﴿ :سوره الدخان يف وردL٣٠٧Wאא
محد احلسن أو :يقول ٢٢ص ٢ج األعدادبيان احلق والسداد من  يف Xوالسيد  ٬،)٢(﴾مُّبِني�

 .ةمرة واحد إالن آالقر يفومل ترد هذه  ٬،هو الرسول املبني

ب(لْ م(تَّع+تV ه(ؤVالِء و(آب(اَءهVم+ ح(تَّى ﴿٬، ٢٩سورة الزخرف  يف ةموجود اآليةهذه  إن
 VمVبِني�ج(اَءهVولٌ مVالزخرف مما وقع فيها  يف اليت اآليةهل هذه  :السؤال .﴾الْح(قُّ و(ر(س
النقل عن  يف اخطؤوا اإلخوة ٬، أمورسول كرمي فقالوا ورسول مبني مثالً التحريف
  ؟ آخريل أوهلا ت ٬، أم Xالسيد

   .واحلمد هللا رب العاملني

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

واملهديني وسلم  األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، نيواحلمد هللا رب العامل
  .تسليماً

  ... وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

   .)٣(﴾ج(اَءهVم+ ر(سVولٌ مVبِني� ...........﴿

                                                            
  .٤: النجم -١
  .١٣: الدخان -٢
  .١٣: الدخان -٣
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   .)١(﴾ج(اَءهVمV الْح(قُّ و(ر(سVولٌ مVبِني� ................﴿

   .)٢( )ي يف سورة الدخانوكلمة رسول مبني مل تأيت يف القرآن إال مرة واحدة ه(

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

يف سورة  أما ٬،)رÃسÝولٌ مÝبِنيß(عدد من جاءهم٬، ويف سورة الدخان فقط الذي جاءهم 
نه لو كان الكالم يف أ؟ مع  فأين التكرار )الْحÃقُّ وÃرÃسÝولٌ مÝبِنيß(ف فالذي جاءهم الزخر

نه أ أظنوالكالم يف احلساب فال  أما ٬،موضع آخر غري احلساب رمبا حيصل وهم ملن يقرأ
فحرف الواو الذي حلق  ٬،احلرف الواحد يغري احلساب متاماً أنحيصل وهم مع معرفة القارئ 

 ختتلف متاماً )رÃسÝولٌ مÝبِنيß(جلعل  لتغيري احلساب وبالتايل فهو كافä كافä بكلمة رسول مبني
 أن ألحد إذنفكيف ميكن  ٬،   موضوع الكالم  يف احلساب  األقلعلى  )وÃرÃسÝولٌ مÝبِنيß(عن 

     .العناد أعماه إن إالاللهم  ٬،تكررت إ�ايقول 

واب على سؤاله واملخاطب بالكالم يعد نفسه ممن اختص باحلساب والكالم ج
  .نه يفهمأفاملفروض 

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

الرسول  ي جاء معاحلق الذواجهوا به  وإنكارنه يف سورة الزخرف يوجد كفر أالحظ 
و(لَمَّا ج(اَءهVمV الْح(قُّ   #ب(لْ م(تَّع+تV ه(ؤVالِء و(آب(اَءهVم+ ح(تَّى ج(اَءهVمV الْح(قُّ و(ر(سVولٌ مVبِني�﴿ :املبني

واجهوا به  التواء وتويل٬، بينما يف سورة الدخان هناك )٣(﴾قَالُوا ه(ذَا س5ح+ر� و(إِنَّا بِه5 كَاف5رVونَ
ثُمَّ ت(و(لqو+ا ع(ن+هV و(قَالُوا مVع(لqم�  #ى لَهVمV الذ7كْر(ى و(قَد+ ج(اَءهVم+ ر(سVولٌ مVبِني� أَنَّ﴿ :الرسول املبني

  .)٤(﴾م(ج+نVونٌ

                                                            
  .٢٩: الزخرف -١
  .٢ج: الحق والسداد -٢
  .٣٠ – ٢٩: الزخرف -٣
  .١٤ – ١٣: الدخان -٤
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فمن فعل ذلك فهو من  يلتوي عليه٬،وال حيل ملسلم أن … ( :Xوعن اإلمام الباقر 
 .)١() وإىل طريق مستقيم ألنه يدعو إىل احلق ؛أهل النار

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

  أمحد احلسن                                                                              

* * *  

L٣٠٨Wאא
 إالال اله  أوعلي٬،  إالال اله  أومد٬، حم إالال اله : هو قولك سيدي يف قول ما :١س

 ؟محد أ

 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٬، املتشا�ات إالال كتاب  ٬،محدأ
محد أ اال ألمحد٬، ني٬، ال فتح مبنيالفتح املبمحد صاحب أمحد٬، 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
  شيخ جهاد األسدي: املرسل                                      ؟ محدأوال حجة اال  ٬،املتشا�ات

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

 إالاله  ال أنشهد أ ٬،له سبحانه وتعاىل أبقيتمفماذا  إليه٬، وأتوباستغفر اهللا ريب  /٢و١
 اإللوهيةله  ٬،مل يتخذ صاحبة وال ولداً صمداً حد فرداًأ واحداً إهلاًشريك له  اهللا وحده ال

    .به سبحانه إالقوة  حول هلم وال طلقة وكل من سواه خلقه الاملطلقة وله الربوبية امل

  أمحد احلسن                                                                              
                                                            

  .٢٦٤ص: محمد بن إبراهيم النعماني - الغيبة  -١
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  :الفاضل اإلمام أيهاL٣٠٩Wאא

  ؟الصحابة ماذا تقول عن  :١س

عن احلساب  )كذا( ن علي مسؤالهل جيوز التربك بالقبور واملشي على اجلمر٬، وا :٢س
   ؟القيامة يوم 

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

يلعنون ويسبون  الشيعةبعض  اإلمام يهاأ املصدقني بك لكن أولواهللا  وأنابعض املعجزات 
فهل  أمجعني٬،له وصحبه آالرسول صلى اهللا عليه وعلى  زوجة املؤمنني أم وعائشة الصحابة

 أثقلتكنت  إذا آسف أناالفاضل  اإلمام أيها الصحابة ؟وتسب  ممن تلعن اإلمام أيها أنت
  .ممكن بأسرع أسئليتجتاوبين على  أن أرجوك لكن باألسئلةعليك 

  السعودية   عبد اهللا : ملرسلا

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ونصروه ونصروا  شاء اهللا سؤالك تقصد به من آمنوا بالرسول حممد  إن :١ج س
ماتوا على والية ويل اهللا وحجة اهللا وخليفة دين اهللا بكل ما خوهلم ر�م حىت ختم هلم خبري و

كنت تقصد كل من آمن  إن أما ٬،زما�م أهلخرية  أ�موهؤالء ال شك  ٬،اهللا يف زما�م
من ارتدوا  من الذين آمنوا بالرسول حممد  أنعلم افترة من الزمن ف بالرسول حممد 

 إميانه٬،ضمر عدم أم من ظهر ارتداده ومنهأيف حياته ومنهم من ارتد بعد وفاته ومنهم من 
  .ويف القرآن بيان حلال املنافقني ويف كتب السري عند السنة والشيعة ذكر للمرتدين
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ما عمل  إالوالعلم كله حجة  ٬،مواطن العلم إالالدنيا كلها جهل  أنعلم وفقك اهللا او
على خطر عظيم حىت ينظر املرء ما  واإلخالص ٬،ما كان خملصاً إالوالعمل كله رياء  ٬،به

  .خيتم له

الذي  األولمنذ اليوم  أسسهتلتزم بقانون اهللا الذي  أنكنت تريد معرفة احلق  إنفعليك 
و(إِذْ قَالَ ر(بُّك( ل5لْم(الَئ5كَة5 إِنِّي ج(اع5لٌ ف5ي ﴿ :أرضهوهو خالفة اهللا يف  Xخلق فيه آدم 
سواهم من الناس  أما ٬،فتؤمن خبلفاء اهللا وتنصرهم بكل ما خولك ربك ٬،)١(﴾اَألر+ضِ خ(ل5يفَةً

غريهم فلن يسألك اهللا  أم �م سواء كانوا صحابة رسول اهللا حممد  اإلميانب اًمكلففلست 
 آخرهمحىت  أرضهفإن ختم لك خبري وآمنت خبلفاء اهللا يف  أرضه٬،خبلفائه يف  اإلميانعن  إال

ه تعاىل فهل نزلأكما  اإلميانوهذا قانون  ٬،اهللا منها أعاذكفالنار  وإاليف زمانك فقد جنوت 
آم(ن( الرَّسVولُ بِم(ا ﴿ :قال تعاىل    أرضهخلفاء اهللا يف   الرسل  بأصحاب اإلميانجتد فيه 

أَح(د: مِّن  أُنزِلَ إِلَي+ه5 م5ن رَّبِّه5 و(الْمVؤ+م5نVونَ كُل® آم(ن( بِاللّه5 و(م(آلئ5كَت5ه5 و(كُتVبِه5 و(رVسVل5ه5 الَ نVفَرِّقV ب(ي+ن(
خبامت الرسل  اإلميانفعليك  ٬،)٢(﴾س(م5ع+ن(ا و(أَطَع+ن(ا غُفْر(ان(ك( ر(بَّن(ا و(إِلَي+ك( الْم(ص5ريV رُّسVل5ه5 و(قَالُواْ
 )١٢(وهم  ٬،للناس الذين هم رسل حممد  أرضه يف خلفاء اهللا واألئمة من اهللا حممد 

 )رمحه اهللا(اليت نقلها الشيخ الطوسي  كما يف وصية نبيكم حممد  مهدياً )١٢( و إماماً
وجب الوصية عند أوالقرآن  ٬،ليلة وفاة غريها حد غريه وصية لرسول اهللا أومل ينقل 

كُت5ب( ع(لَي+كُم+ إِذَا ح(ض(ر( أَح(د(كُمV الْم(و+تV إِن ت(ر(ك( خ(ي+راً ﴿ :حضور املوت يف قوله تعاىل
فال مناص من قبول هذه  ٬،)٣(﴾ق5ني(الْو(ص5يَّةُ ل5لْو(ال5د(ي+نِ و(األقْر(بِني( بِالْم(ع+رVوف5 ح(قّاً ع(لَى الْمVتَّ

مبخالفة   اًالشيعة يتهم رسول اهللا حممد أمالوصية اليتيمة ومن يردها سواء من السنة 
  .خيالف قول اهللا سبحانه أنمن  القرآن وحاشاه 

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

بأنه كتاب يعصم األمة اليت  وصفه رسول اهللا حممد  املوت 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  ٬،يوم القيامة إىلتتمسك به من الضالل 
هل يقبل : فالسؤال هو ٬،) البخاري مثالًراجع رزية اخلميس يف(حادثة رزية اخلميس املعروفة 

 األمةر يف كتابة هذا الكتاب املهم والذي يعصم نه قصَّأ  اًيتهم رسول اهللا حممد أنحد أ
  ؟ قبل وفاته يوم االثنني ليكتبه أليامكانت عنده فرصة  أنمن الضالل بعد 

اهللا  أمرصية اليت الو ألنه ؛غري جائز وإمهالههذا الكتاب جيب كتابته  أنّعلمنا  إذامث 
كُت5ب( ع(لَي+كُم+ إِذَا ح(ض(ر( أَح(د(كُمV الْم(و+تV إِن ت(ر(ك( خ(ي+راً ﴿ :بقوله تعاىل ٬،رسوله بكتا�ا

اهللا  أمرهالرسول ترك كتابة هذا الكتاب أو الوصية اليت  إننقول  أنفهل ميكن  ﴾الْو(ص5يَّةُ
 العتراضهم وطردهم من ا�لس الرسول تأمل أنّبكتابتها العتراض عمر ومجاعة معه ؟ مع 

وترمحوها  أنفسكمتنصفوا  أن أرجو ٬،)رزية اخلميس(كما هو مذكور يف حادثة الرزية 
  .بقبول وصية رسول اهللا حممد  هذا السؤال لتنجوا مجيعاًعلى وجتيبوا 

اهللا وبالتايل فهي  أولياء أجسادضمت  أماكنقضية التربك بالقبور باعتبارها  أما :٢ج س
و(كَذَل5ك( ﴿ :قال تعاىل ٬،قرها القرآن وحث عليهاأهذا العامل فقد  إىلاملقدسة  ألرواحهم نافذة

هVم+ أَم+ر(هVم+ أَع+ثَر+ن(ا ع(لَي+هِم+ ل5ي(ع+لَمVوا أَنq و(ع+د( اللqه5 ح(قٌّ و(أَنq السَّاع(ةَ لَا ر(ي+ب( ف5يه(ا إِذْ ي(ت(ن(از(عVونَ ب(ي+ن(
Vوا ع(لَي+هِم بVع(لَي+هِم فَقَالُوا اب+ن qوا ع(لَى أَم+رِه5م+ لَن(تَّخ5ذَنVذ5ين( غَلَبqبِهِم+ قَالَ ال Vم+ أَع+لَمVن+ي(اناً رَّبُّه

الكهف  أصحابعلى قبور  وبنوا مسجداً أرادواقول من  فلو كان باطالً ٬،)١(﴾مَّس+جِداً
يغري  أننه بالباطل وحاشاه سبحا إغراءفإمهاله واحلال هذا يكون  ٬،اهللا وبني بطالنه ألنكره

 ﴾الqذ5ين( غَلَبVوا ع(لَى أَم+رِه5م+  لَن(تَّخ5ذَنq ع(لَي+هِم مَّس+جِداً﴿ :قول أنفتبني  ٬،وخيدع عباده بالباطل
رواية  أوحديث  أليالتربك بالقبور من دين اهللا وال قيمة وال اعتبار  نّإو ٬،هو احلق من اهللا

   .م وفهم مستقيملكل ذي لب سلي بيناً حمكماً قرآنياً خالفت نصاً إن

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

تبارهم باع ثانياً الذي جاء به حممد  ولإلسالم أوالًالذي يسيء هلم  السيئعن اخللق 
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القرآن٬، ويعلم كثري منهم كم مرة  بأخالقيتحلوا  أنوطلبت منهم  ٬،حمسوبني عليه 
والعمل �ا٬، فاالستهزاء والسب  اإلهلية األخالقطلبت منهم قراءة بعض السور اليت تبني 

الناس وكل خلق ال يرضاه اهللا فهو منبوذ  ألعراضوالتعرض  باأللقابوالشتم والتنابز 
   .حد من املؤمنني واملؤمناتأيتخلق به  أنعندنا ال نقبله وال نقبل  عاًقاط مرفوض رفضاً

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                         
  ق هـ ١٤٣٠ /ذو القعدة

* * * 

  .السالم عليكم سيدنا اجلليلL٣١٠Wאא

مل  كان لدي سؤال حول القرآن وأناعلم من املرجعية بالقرآن أنك أمسعت منك  أنا
  .منهم بالقرآن علمأ ألنك ؛خذ اجلواب منكآ وأمتىن املرجعيةحصل على جواب له من قبل أ

 ل7كُل7 ت5ب+ي(اناً الْك5ت(اب( ع(لَي+ك( و(ن(زَّلْن(ا﴿ :اهللا تعاىل يقول عن القرآن أن :السؤال هو
كل شيء يف  أجدال  وأنا ٬،اهللا نزل القرآن لتوضيح كل شيء إنواآلية تقول  ٬،)١(﴾ش(ي+ٍء

القطار من  أين أو ٬،البكترييا من القرآن فأينلكل شيء  القرآن كان موضحاً فإذاالقرآن٬، 
  ؟ اخلشب وهو شيء والقرآن بني كل شيء من القرآن مكونات أجدأين  أو ٬،القرآن

 الدين أمورمن  ءيبني يل كل شي أنللقرآن تبينوا يل كيف  أنرجو منكم سيدنا أ
لكل  ذكرها تدل على مشولية القرآن الكرميأمل  كثرية أحاديثعفوا هنالك ( ٬،والدنيا
  ).السريع ال جندها يف القرآن فارجوا التوضيح وحنن طبعاً ٬،واملعامالت األحكام

  الكويت  هاشم العلوي : املرسل                       .لك وجعلنا اهللا من املتبعني لك وشكراً

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

و(ي(و+م( ن(ب+ع(ثُ ف5ي كُل7 أُمَّة: ش(هِيداً ع(لَي+هِم مِّن+ أَنفُِسهِم+ و(جِئْن(ا بِك( ش(هِيداً ﴿ :قال تعاىل
Vش+ر(ى ع(لَى ه(ؤVد_ى و(ر(ح+م(ةً و(بVالء و(ن(زَّلْن(ا ع(لَي+ك( الْك5ت(اب( ت5ب+ي(اناً ل7كُل7 ش(ي+ٍء و(ه
  .)١(﴾ل5لْمVس+ل5م5ني(

و(لَو+ أَنq قُر+آناً سVيِّر(ت+ بِه5 الْجِب(الُ أَو+ قُط7ع(ت+ بِه5 اَألر+ضV أَو+ كُل7م( بِه5 الْم(و+ت(ى ﴿ :وقال تعاىل
م5يعاً أَفَلَم+ ي(ي+أَسِ الqذ5ين( آم(نVواْ أَن لqو+ ي(ش(اُء اللّهV لَه(د(ى النَّاس( ج(م5يعاً و(الَ ي(ز(الُ ب(ل ل7لّه5 اَألم+رV ج(

نq الqذ5ين( كَفَرVواْ تVص5يبVهVم بِم(ا ص(ن(عVواْ قَارِع(ةٌ أَو+ ت(حVلz قَرِيباً مِّن د(ارِه5م+ ح(تَّى ي(أْت5ي( و(ع+دV اللّه5 إِ
   .)٢(﴾فV الْم5يع(اد(اللّه( الَ يVخ+ل5

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

  :أقول األمروكمثال على هذا  ٬،القوانني اجلزئية أوبيان لتلك اجلزئيات 

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

يف  أون احلصري ا�هول احلال املوضوع يف قارعة الطريق إو ٬،طاهر األرضاحلال وامللقى على 
  .ذا ميكنك تفريع قوانني كثرية عن هذا القانون الكليوهك ٬،فناء الدار طاهر

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

كلها تقع ضمن هذا القانون  ثرية جداًقوانني ك إىل ٬،قوانني الطريان إىل ٬،قوانني االحتكاك
   .)لكل فعل ردة فعل(العام وهو 
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  ن القرآن كل شيء ؟بي� وأينن القرآن كل شيء ؟ نعود للقرآن ونقول كيف بي� اآلن

جهة الدين فقد  أما ٬،مها جهة الدين وجهة الدنيا األقلويكون حبثنا يف جهتني على 
اكمية اهللا ووجود خليفته سبحانه الذي ميتحن به القرآن العقيدة اليت �ا النجاة وهي ح أعطى

 ٬،حتت جناح خليفة اهللا يف كل زمان والدين منطوٍ ٬،يف كل زمان األرضهذه خلقه على 
و(إِذْ قَالَ ر(بُّك( ل5لْم(الَئ5كَة5 إِنِّي ج(اع5لٌ ف5ي اَألر+ضِ ﴿والعمل مبا يأمر به  إتباعهفالنجاة يف 

قراءة قرآن وركوع  أ�ان فالصالة بي� ٬،وانني العبادة الكليةن القرآن ق٬، كما بي�)١(﴾خ(ل5يفَةً
ن القرآن قوانني كلية وهكذا بي� ٬،نه ترك للشهوات يف شهر رمضانأن والصيام بي� ٬،وسجود

   .أرضهوالباقي فيما خيص العبادات املذكورة يأخذ مما يسنه خليفة اهللا يف 

 إىلكله يعود  األجسامعامل  أنوهو  ماًعا قانوناً ن مثالًفيما خيص الدنيا فالقرآن بي� أما
و(هVو( الqذ5ي خ(لَق( السَّم(او(ات5 ﴿ ٬،�ا اًومتقوم اًاليت خلق منها وال يزال دائم األوىلالقوة 

 Vف5ي الصُّو(رِ ع(ال5م VنفَخVي(و+م( ي VلْكVالْم Vالْح(قُّ و(لَه Vو(اَألر+ض( بِالْح(قِّ و(ي(و+م( ي(قُولُ كُن فَي(كُونُ قَو+لُه
Vالْخ(بِري Vو( الْح(ك5يمVاملادة اجلسمانية تعود  أنن وبالتايل فالقرآن بي� ٬،)٢(﴾الْغ(ي+بِ و(الشَّه(اد(ة5 و(ه

بعد  اآلنتبني  األمروهذا  ٬،تكثف طاقة إالالطاقة كما يسمو�ا فاملادة ما هي  أوالقوة  إىل
خالل التجارب النسبية اخلاصة ومن  ناينشتايعام من خالل تطبيق نظرية  ألفمن  أكثر

  .طاقة وكذا العكس إىلاملختربية وحتويل املادة 

  .فهذا قانون عام حيكم هذا العامل اجلسماين وتندرج حتته قوانني

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

 وبقاًء فبيان القانون الكلي الذي حيكمها وجوداً ٬،الكلي والعام يف القرآن هلذا العامل اجلسماين
بني الذكر التفصيلي والبيان الذي حنن  خلطال يكون هناك  أن وأرجو ٬،هلا بياناً وتركيباً
ن أل ؛غري موجود يف القرآن بالتحديد أنتاجلسمانية اليت ذكر¯ا  األمورفذكر هذه  ٬،بصدده

وهناك كتاب  ٬،للموجودات يف عوامل امللك وامللكوت وإحصاءالقرآن ليس كتاب ذكر 
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إِنَّا ن(ح+نV نVح+يِي الْم(و+ت(ى و(ن(كْتVبV م(ا قَدَّمVوا و(آثَار(هVم+ ﴿ :قال تعاىل ٬،هو غري القرآن إحصاء
اليت حنن  اآليةعن  اآليةاختالف هذه  إىلالتفت  ٬،)١(﴾و(كُلq ش(ي+ٍء أح+ص(ي+ن(اهV ف5ي إِم(امٍ مVبِنيٍ

كل شيء  إحصاءفهناك فرق كبري بني  ﴾و(ن(زَّلْن(ا ع(لَي+ك( الْك5ت(اب( ت5ب+ي(اناً ل7كُل7 ش(ي+ٍء﴿بصددها 
فتبيان املوجودات يف القرآن موجود ضمن البيان العام لعوامل اخللق  ٬،وبني تبيان كل شيء

س هلذا البيان الكلي فهو ليس لعدمه بل لقصورهم عن النا إدراكعدم  أما ٬،وحقيقتها
هذا  إدراكفهم ميتلكون يف فطر¯م القدرة على  وإالهم سببه  أيضاًوهذا القصور  اإلدراك٬،
  .البيان

قل تقدير يبتعدون عن أمشوب بالشك والريب الذي جيعلهم على  إميا�مفهم يف احلقيقة 
 ألفمن  أكثرعندما يصرخ �م القرآن منذ  فمثالً ٬،باملصدر اإلميانن ادعوا إتدبر الصادر و
و(م(ا ه(ذ5ه5 الْح(ي(اةُ الدُّن+ي(ا إِلqا لَه+و� و(لَع5ب� و(إِنq الدَّار( الْآخ5ر(ةَ لَهِي( الْح(ي(و(انُ لَو+ ﴿ :عام بقوله تعاىل
شون يف يف هذه الدنيا تعي إنكم واألوصياء األنبياءوعندما يقول هلم  ٬،)٢(﴾كَانVوا ي(ع+لَمVونَ

  .يضحكون منهم األخرىالوهم واحلقيقة هي احلياة 

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

ولذا جتدهم ال يصدقون ما  ٬،فقط األجسامذه ال يؤمنون بالغيب بل يؤمنون � أل�م ؛الغيب
ن املادة اجلسمانية جمرد أو ٬،الدنيا دار ممر أنوالقرآن من  واألوصياء األنبياءورد وما يرد عن 

 األوريباملخترب  يف حني عندما خيربهم خمترب جترييب مثالً ٬،هي احلقيقة الثابتة اآلخرةن أو ٬،وهم
وجود هو فقط قوة واحدة واملادة تكثف قوى تعود يف ن املأبأن املادة وهم وال وجود هلا و

ن مل ميكنهم إحىت و ٬،برحابة صدر ويصدقو�ا اإلخبارلقوة واحدة فهم يستقبلون هذا  األصل
يف هذا العامل  ملسوا تطبيقاً أل�م فهم يثقون بعلماء الفيزياء وبأقواهلم مثالً إدراكها٬، أوتعقلها 

 أكثرهو غييب وبعيد يف  واألوصياء األنبياءكالم  أنحني يف  ٬،اجلسماين لكالمهم يف السابق
يثق الناس بالغيب والقوة الغيبية احلقيقية  أنوحيتاج  ٬،عن هذا العامل اجلسماين األحيان
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اجلسمانية للمادي  اآلثارملسوا  أ�ميف حني  األثرالثقة هنا تسبق  إنّ أي آثاره٬،ليلمسوا 
كل تركيزهم على هذا العامل وال يكادون يرون سواه  الناس أنومبا  ٬،اجلسماين مث وثقوا به

 ضعيفاً إمياناًيؤمنون  أو ٬،يؤمنون باملادي اجلسماين وال يؤمنون بالغيب أ�مفتكون النتيجة 
نه إ أي أيضا٬ً،تقويته من خالل آثار جسمانية ملموسة  أويف نفوسهم  إجيادهحياولون  مهزوزاً
واحلال هذه  ٬،بالغيب كامالً إمياناًلن يكون  أبداًولكنه  إميانعشر  أو إميانربع  أو إمياننصف 
   .الكرامة كما يسمو�ا أواملعجزة  أواجلسماين امللموس  باألثرنه مشوب أوهي 

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

يكون املعرف بالغيب هو  أن وبإصرارالعامل اجلسماين فيقعون يف تناقض كبري عندما يطلبون 
وغري قابل للتأويل  اًيكون قاهر أن األحيانبل ويصرون يف كثري من  ٬،حدث جسماين معجز

بالغيب صفر يف  مياناإلجسماين حمض فيكون  إىليتحول الغيب  أنفهم يريدون  ٬،الشك أو
هل  ٬،ليؤمنوا بالغيب اًومشروع اًومع هذا فهم يعتربون طلبهم صحيح ٬،املدعاة إميا�مساحة 

 اإلميانترى كم هو يف تناقض صارخ هذا الذي يطلبون هم مع ما يطلبه اهللا منهم وهو 
لوجدناهم  اهللا سبحانه وتعاىل هو الغيب احلقيقي وتدبرنا حال هؤالء أنعرفنا  فإذا ؟ بالغيب
   .العامل اجلسماين أو األكربهلذا الصنم  أنفسهمدوا بَّفهم قد عÃ ٬،مئة باملئة أصنامعبدة  متاماً

ويف  أنفسهميف  آثارهاهناك استثناء وهم ثلة قليلة نصروا الغيب واحلقيقة فرأوا  ٬،نعم
املرة اليت فاحلقيقة  إذن ٬،)ليت قومي يعلمون يا( :يقولون مسعهم مجيعاًأ كأينحىت  األفاق٬،
ويواجه �ا نفسه لكي يعرف احلقيقة  أوالً اإلميانالذي يدعي  اإلنسانيعترف �ا  أنالبد 
   بالغيب  إميانكان ميتلك نسبة  إن    إميانه إنبل  ٬،خالصاً نقياً إمياناًنه ال ميتلك أهي 

وطاملا هناك شك باملصدر فال ميكن االستفادة واالنتفاع من  ٬،مشوب بالشك والريب
  .صادرال

 اإلميان٬،فهذه هي احلقيقة اليت انطوت عليها نفوس كثري من الناس الذين يدعون  ٬،نعم
 ٬،فهم يؤمنون بوجود الطعام والشراب ٬،يف العلن أنكروها أماعترفوا �ا  إنوال يهمين 

مرة من  ألف أكثروبوجود هذا العامل اجلسماين  ٬،وبوجود القنبلة النووية أمريكا٬،وبوجود 
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 أنفسهمن مل يواجهوا إهذه هي احلقيقة وهذا هو الداء و ٬،ود اهللا سبحانه وتعاىلبوج إميا�م
به فلن جيدوا الدواء ولن يشفوا من مرضهم العضال  أنفسهمن مل يكتشفوه ويكاشفوا إبه و
  .أبداً

  أمحد احلسن                                                                        
  ق هـ ١٤٣٠ /ذو القعدة

* * *  

 ة٬،سبع األسبوع وأيام ة٬،ملاذا الطواف والسعي ورمي اجلمرات سبعL٣١١Wאא
 السبعة٬، األعضاءعلى  السجود ه٬،والطفل يعيش من سبع ٬،رضني سبعةوالسماوات واأل

خربوين أو.... السليمانية  السبعة والسبع املثاين والعهودة٬، على اجلدي سبع الدالةنجوم لوا
 أجبتم إذان شاء اهللا إو ٬،محد احلسن كامالًأ جياوب عليها أن وأمتىن ٬،بسبعه ءعن أي شي
  .لكم وشكراً ٬،احلسن مع الدليل القاطع محدأنصار أمن  أكونعليها سوف 

  السعودية   ذو النورين : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

فالطواف والسعي وهو لالستغفار  ٬،السماوات إىلفالبقية ترجع  ٬،السماوات سبعة
والغفلة عن تذكر العهد وامليثاق وهي سبعة ليقابل كل طواف  اإلنكاروالتوبة من خطيئة 

  .مساء من السماوات السبعة

السماء اجلسمانية  أوجلسماين املوجود يف السماء الدنيا له جسم يف هذا العامل ا فاإلنسان
 ٬،هي اليت تدير بدنه اإلنسانوروح  األوىل٬،�اية السماء  أدىنوله روح وهي نفسه يف 

السماء السابعة ليتم عقله  إىليرتقي  أنموجود يف السماء الدنيا واملطلوب منه  فاإلنسان
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ن نُّطْفَة: ثُمَّ م5ن+ ع(لَقَة: ثُمَّ هVو( الqذ5ي خ(لَقَكُم مِّن تVر(ابٍ ثُمَّ م5﴿ :قال تعاىل ٬،ويعرف ربه
غVوا يVخ+رِجVكُم+ ط5فْالً ثُمَّ ل5ت(ب+لُغVوا أَشVدَّكُم+ ثُمَّ ل5ت(كُونVوا شVيVوخاً و(م5نكُم مَّن يVت(و(فqى م5ن قَب+لُ و(ل5ت(ب+لُ

  .مساء العقل ؛ةالسماء السابعة الكلي إىللعلكم ترتقون  أي )١(﴾أَج(الً مُّس(م±ى و(لَع(لqكُم+ ت(ع+ق5لُونَ

 اإلنسانليعرفون٬، ففطرة  أي )٢(﴾و(م(ا خ(لَقْتV الْجِنَّ و(الْإِنس( إِلqا ل5ي(ع+بVدVون5﴿ :وقال تعاىل
السماء السابعة الكلية وبالتايل فطوافه وسعيه ليعلن توبته واستغفاره  إىلتؤهله للوصول 

السماء السابعة الكلية  إىلواستعداده للسعي يف سبيل اهللا وعلى صراطه املستقيم للوصول 
  .يف كتاب املتشا�ات أكثروميكنك قراءة تفصيل ... مساء العقل 

  أمحد احلسن                                                                         
  ق هـ ١٤٣٠ /ذو القعدة

* * *  

   .نتم خبريأكل عام و ٬،السالم عليكمL٣١٢Wאא

 ورق مايل أميكون ذهب وفضة  Xاملهدي  اإلمامون يف دولة الذي يك هل املال
  السعودية  جعفر : املرسل                                                     ؟ يف الدنيا كاملوجود

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

 املالية والسندات احلكومية باألوراقيعرب عن القيمة  أنبل ميكن  ٬،تعرب عن قيمة غريها أن
 أو اإلنتاجوالسجالت االلكترونية وغريها من الوسائل اليت ميكن اعتمادها للتعبري عن قيمة 

                                                            
  .٦٧: غافر -١
  .٥٦: الذاريات -٢
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 اإلنتاجاستخدمت للتعبري عن قيمة  أ�افحىت الذهب والفضة واملعادن الثمينة لو  ٬،العمل
ما شاء  إىلوعمل٬، فدولة املهدي اليت ستمتد  إنتاج أل�ا أيضاً؛حتتاج ملا يعرب عن قيمتها هي 

والعمل بوسائل متعددة لن تتوقف فقط عند  اإلنتاجاهللا سبحانه وتعاىل سيعرب فيها عن قيمة 
مرور هذه الدولة املباركة بظروف معينة  ٬،نعم .املالية املتعارفة اليوم واألوراقالذهب والفضة 

ولكن هذا ال يعين التوقف عند تلك  ٬،يف فترات معينة قد يضطرها للتعامل بوسيلة معينة
العامة اليت  اإلنسانيةالعدالة  أننعرفه  أنوما البد  والعمل٬، اإلنتاجيلة للتعبري عن قيمة الوس

وبالتايل نفي الفقر  ٬،يف انتشار العدل والقسط األساسيستنشر يف دولة املهدي هي العامل 
  .واحلاجة املادية

بالعبادة  هإليولو بقدر ما مع ربه عندما يتوجه  فيكون اإلنسان يف دولة املهدي عادالً
مع ا�تمع احمليط به عندما حيب للناس ما حيب  عادالً اإلنسان٬، ويكون وبإخالصوالشكر 
ستؤدي  اإلنسايناليت سينشرها املهدي وسيتحلى �ا ا�تمع  اإلهلية األخالق إن أي ٬،لنفسه
وهذا سيكون على مستوى الفرد  ٬،يتم نفي الفقر الروحي أننفي الفقر املادي بعد  إىل
وا�تمع  ٬،بالقناعة اليت هي كرت ال يفىن مادياً اًيكون غني حتماً فالفرد الغين روحياً ٬،تمعوا�

  .بالتكافل االجتماعي واالقتصادي أفرادهسينفي الفقر املادي عن  حتماً الغين روحياً

  أمحد احلسن                                                                         
  ق هـ ١٤٣٠ /القعدةذو 

* * *  

  .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 أوث العقيدة حباكمية اهللا مسلمة من حي

  السعودية   إبراهيم : املرسل
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  أمحد احلسن                                                                            
  ق هـ ١٤٣٠ /ذو القعدة

* * *  

 الرحيم الرمحن اهللا بسم L٣١٤Wאא

 .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد لآو حممد على صل اللهم

 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 رسول

 مادة عنصر نفس وه اآلن املوجودة اإلنسان جسم مادة عنصر هل: (هو السؤال
  ).؟ ماذا أم ٬،النار أو اجلنة يدخل عندما اإلنسان جسم

 ما ولكين السؤال �ذا أشغلكم أن األدب من ليس رمبا٬،  Xاحلسن يابن سيدي
 .بالسؤال وعدته ألين إال موالي يا سألتك

 .وبركاته اهللا ورمحة موالي يا عليكم والسالم

  استراليا   الشريفي  اهللا عبد: املرسل

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

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

 أمحد احلسن                                                                          
  ق هـ ١٤٣٠ /ذو القعدة

* * *  

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

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

نعمة اهللا علينا ال  ٬، أنتحمتاج لدعائك إنينأرجوك أن ال تنساين يف دعائك  ٬،سيدي
تعابريي  ٬،احلروف باملعاين فما عدت أميز التعبري من الشكوى اختلطتعرب أعرف كيف أ

  .شكواي وشكواي تعابريي

واهللا ليس  ٬،سيدي يا أرجوكمن خواصك  ونأك أن أريد ٬،محد احلسنأسيدي  يا
وسأقول  ٬،النار فذاك عدل اهللا أهلمن  أنان كنت إف ٬،من النار وليس خوفاً دنيا فانية لشرف

وال ٬، اهللا وعدله أحب كالمها يف النهاية ٬،اهللا أحب إنيناهللا ويف اجلنة  أحب إنينيف النار 
  .يف سبيل اهللا سيدي فهو سيكون موت سبيلك يا  نهأطاملا  يهمين املوت

 أيبمن  أكثرسيدي  حبك ياأ٬، حممد آل  قيمة بدونكم يا اتفمنذ مىت كانت حيايت ذ
تساوت األفراح مع  .سيدي تساوي جناح بعوضة يف عيين مل تعد الدنيا يا٬، ونفسي وأمي
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هذه احلروف  اكتب لك أنين عليم اهللا ٬،حممد آلبكم يا  إالاألحزان فما عدت أشعر بشيء 
  .عيين سائلوالدمع يف 

سيدي حممد بن احلسن املهدي  وأبيك أنت دائماً ختصين بدعائك إن ٬،سيدي يا
 ٬،ومن املدافعني عنكم بالسيف ال بالقلم ٬،من خواصكم أكون أن أريد )صلوات اهللا عليه(

 فمىت الفرج الغوث الغوث الغوث ٬،حممد آلاملوت يف سبيلكم يا  أريد ٬،بالعلن ال باخلفاء
املهدي بيننا  بنا ٬،بعيد عنك وأنايبة وأنين ألجترع املر كل يوم ينطوي سيدي لقد طالت الغ

شعر أشعر بك وأ أنينعزائي الوحيد ٬، مصيبة ال تتحملها قلوبنا حىت من مشاهدته يا حنرمو
لقد دمرت  حانه وحده ال شريك لهبس بفضل اهللا )صلوات اهللا عليه( أبيك بفيضك وبفيض

 آلحبكم يا  إاليل  فلم يتبق ٬،على دعوتك اليمانية فأتعر أنقبل  اإلنساناملادة فيين 
  .سيدي بعدي عنك يا ويثقل علي� ويصعب علي� يعز علي� ٬،حممد

كأين أعرف هذه  أنينالدعوة اليمانية مبشيئة اهللا وتدبريه شعرت  أتتينعليم اهللا عندما 
 الة مسبقاًرس أرسلتولقد ٬، محد احلسنأ يا أنت وأعرفكبل  ٬،يف عامل الذر الدعوة مسبقاً

فراعنة  اعتقال يف زمن األنصارعند  ضاعتعلي الرضا ولكن الرسالة  اإلمامخبصوص 
اعت ضف ٬،الطاغوت املتجسد يف احلكومة العراقية بفتوى من بلعم بن باعوراء عصرهم

اعت ضمضمون تلك الرسالة اليت  ووهذا ه الرسالة بعدما توقف املوقع فترة عن العمل
  :اآليتوهي ك مسبقاً

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

بل  ٬،وهذا تذكر يف عامل الذر ال أعرف تفسريه طوال تلك السنوات ٬،والعواصف
 إذ ٬،أوهام أ�امين  ظناً األمرخفي هذا أوكنت  ٬،من هكذا تذكر يراودين أتعجب أحياناً
 أتقر فعندما ؟ فكيف اللقاء ٬،املهدي اإلماميف عصر غيبة  وأناعلي الرضا أستشهد  اإلمام

وتشا�ه مع الشيعة  علي الرضا اإلماموهو يربط أحوال الشيعة يف زمن  األنصارحد كتب أ
 األيام٬،ه يف يوم من ب هو الذي سألتقي أنتتيقنت أنك  ٬،سيدي وأحواهلم يف زمنك يا
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سألتقي  ٬،علي الرضا اإلمام أو أنت علي الرضا يف التذكر لرمبا هو رمز يعين بك واإلمام
  .يف عصر الرجعة اهللا العامل به

 نأسيدي و إىلتصل  أن أمتىن )صلوات اهللا عليه(محد احلسن ألسيدي  ةهذه رسال
الذر املتعلق  ا التذكر يف عاملن يفسر يل هذأو ٬،خيصين بدعائه دائماً أنيف   يستجيب رجائي

ألنين مسعتها من  ؛خبصوص اسم الباطن توضيحهشكر سيدي على أو ٬،علي الرضا باإلمام
 أريدوكذلك ٬، Xعلم اليماين  ة بفضلبطالن كالم املتصوف  لقد تبني يلو ٬،حد املتصوفةأ

  :سيدي جواب هذا السؤال تظهر يل يا أنبعلم احلروف 

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

ليس لدنيا فانية ولكن حىت  ٬،كون ولو شيء يذكر يف عصر الظهورأ أنوطموحي 
  .سيدي اكذلك ي وأنتاملهدي  واإلمامل حممد آالقبول عند ريب و مستوى أعرف

 اهللا يقول له أعطين أننه شاهد أوهو  ٬،قبل سنوات فيينوكذلك والدي شاهد حلم 
قسم باهللا أ ٬،عزام أعطيتكمث قال له والدي خذه  األرض٬،ولك أنت نسبه يف  هأنشئ وأناعزام 

  ؟ فما هو تفسري هذا احللم خربين به والديأهذا ما 

الشارع  ن يفيتسوال ألفريقيةامن املرات وجدت امرأتني من اجلنسية  ةوكذلك مر
يكون  مثالً ٬،مث وجدت النقود ختتفي من حمفظيت بشكل غري طبيعي افقمت تصدقت عليهم

بعدما  أضع نقودي داخل املصحف أنفاضطررت  ٬،ريال أجدها عشرين أربعنيعندي 
تصدقت على  أينوكل ذنيب  أموال٬،خذ مين أنه سحر فكيف أفك هذا السحر الذي أتيقنت 

رسالة  آخر هولكن هذ إزعاجكماملوقع على  إدارة يا وآسف ٬،علمأ أندون ساحرتني 
مع سيدي صلوات اهللا  أتواصل أنمع أنين أود  وأتعبكم٬، أزعجكم لسيدي اليماين حىت ال

   .بيين وبينه بيدي طاملا املسافات بعيدة من فترة لفترة فهذا ما عليه بالرسائل

  السعودية –العبيدي : املرسل
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א   اهللا الرمحن الرحيم بسم Wא

واملهديني وسلم  األئمةل حممد آواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد و
  .تسليماً

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

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

 أنساكال  أينحيفظك ويسددك وجيعلك من الشهداء على خلقه٬، وال تنساين من دعائك كما 
تنام وملدة  أنيوفقك اهللا لقراءة آية الكرسي سبع مرات كل ليلة قبل  أن وأرجوشاء اهللا٬، إن 

  محد احلسنأ                                                                       .يوماً أربعني

* * *  

ملاذا قدم   ٬،)١(﴾و(لَي+س( الذqكَرV كَاُألنثَى﴿: يف قوله تعاىل ٬، السالم عليكمL٣١٦Wאא
  القرآن الذكر على األنثى ؟

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

  ؟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(٬، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته :٣س

 �ج(كما يف  Xعن أمري املؤمنني ما مدى صحة هذا احلديث سنداً ومتنا٬ً، الوارد   ١
  ؟) غرر احلكم(و  ) البالغة

                                                            
  .٣٦: عمران آل -١
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   اليت قيل فيها ؟ وإذا صح احلديث٬، فما معناه وما هي الظروف التارخيية  ٢

  خليفة بن أمحد: املرسل                                                    .لكم جزيل الشكر

א   بسم اهللا الرمحن الرحيمWא

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

ت مرمي ءفلما جا Xكانوا موعودين بذكر وهو عيسى  أل�م ؛قدم الذكر :١ج س
من  Xوجعل اهللا عيسى  ٬،عيسى من ذريتها نأوعلموا  ٬،نثىأ�ا أل واؤتفاج )عليها السالم(

فَلَمَّا و(ض(ع(ت+ه(ا قَالَت+ ر(بِّ إِنِّي و(ض(ع+تVه(ا أُنثَى و(اللّهV ﴿هم به وعد فتحقق ما ٬،)عليها السالم(مرمي 
م5ن(  أَع+لَمV بِم(ا و(ض(ع(ت+ و(لَي+س( الذqكَرV كَاُألنثَى و(إِنِّي س(مَّي+تVه(ا م(ر+ي(م( وِإِنِّي أُع5يذُه(ا بِك( و(ذُرِّيَّت(ه(ا

  .)١(﴾الشَّي+طَان5 الرَّجِيمِ

 إليكح+لَى الْم(سري( أَبِذ5كْرِك( ع(لَى الْقُلُوب٬ِ، و(ما  اماإلهلذq خ(واط5ر( ا5هلي ما أَلَ( :٢ج س
  .)يف م(سال5ك5 الْغVيVوبِ امباألوه

ومن سبل املعرفة  ٬،املعرفة إىلوبالذكر يوفق  ٬،للذكر احلقيقي اإلنسانيوفق  باإلخالص
اهللا تزايد  إىل اإلنسانيستمر مع سري  أنتتزايد املعرفة واملفروض  اإلهلام٬، ونتيجة اإلهلام

له من اهللا  اإلهلامالتوفيق النازل عليه من اهللا ومن مث يزيد  وأيضاً اإلنسان٬،من  اإلخالص
املعرفة احلقيقية هي عجزه عن معرفة  أن اإلنسانوهكذا حىت يعلم  اإلنسانواملعرفة عند 
  .احلقيقة والكنه

  .غري صحيح :٣ج س

  محد احلسنأ
  ق هـ ١٤٣٠

                                                            
  .٣٦: عمران آل -١
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم: نص الرسالةL٣١٧Wאא

عندي بعض  أنا: محد احلسنأسيدي وموالي ..  السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته
طرحها يف غرف أ أن وأود أحقيتكمبسيط لتوضيح  والروايات ومعها شرح األحاديث

 الواضحة احلقيقة إىل احلضورحد أيلتفت  أنعسى  آخر وقت إىلمدعني التشيع من وقت 
طرحتها مرة قبل  ألينعتذر أو ؟ فهل تسمح يل بذلك سيدي ٬،من الشمس أوضحليت هي ا
عتذر أو ٬،منك سيدي اإلذنخذ آ أنعلى ذلك يا سيدي قبل  أقدم ولن ٬،بذلك استأذنكم أن

  .وساحمنا على القصور أخرى منك سيدي مرة

 .كثرياً واملهديني وسلم تسليماً األئمةحممد  آلعلى حممد و لهم صلال

به  أحاطوالسر املستودع فيها بعدد ما  ٬،وبعلها وبنيها أبيها٬،و فاطمةعلى  هم صلالل
  الكويت   أبو علي : املرسل                                                .كتابك أحصاهعلمك و

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

ن أو ٬،خري جزاء احملسنني ل حممد آوفقك اهللا لكل خري وجزاك اهللا عن حممد و
أسأل اهللا للمؤمنني  ٬،احلق فهذا فضل عظيم من اهللا عليك إىل إنسانيف هداية  تكون سبباً
  .يوفقوا له أنواملؤمنات 

  محد احلسنأ                                                                                  
  ق هـ ١٤٣٠

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣١٨Wאא
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واملهديني وسلم  األئمةحممد  آلوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني
  .تسليماً

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

 Xحممد  آلعلى التواصل مع مياين  وجعلين قادراً احلمد والشكر هللا الذي منÃ علي�
عندي بعض  ٬،عليك محد احلسن سالم اهللاأ اإلمامسيدي وموالي ٬، األرضمكن اهللا له يف 

  :األسئلة

وهل العبد الصاحل الذي كان مع نيب  ٬،Xللخضر  ةما هي املواصفات اجلسماني :س
 ؟ آخرنه شخص أ أم ٬،Xهو اخلضر  Xاهللا موسى 

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

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

  .منكم تفسريها رجواأانتهت الرؤيا  ٬،سوداء ةهو سيد معمم بعمام املأمت

من بعد  األئمة عن سألتهوقد  ٬،حد املساجدأيف  إمامهو  باملأمت أاملعمم الذي كان يقر
ذهب أعلى رده هذا مل  وبناًء ٬،قال يل ال ¯تمومل جيبين على سؤايل و Xاملهدي  اإلمام

  .أخرىللصالة خلفه مرة 

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

  إليها ؟الوصول  كنناوكيف مي ٬،ما هي طرق السماء..) املعرفة وينابيع العلم

 .اآلخرةالدنيا و تنصحين مبا فيه صالحي وصالح ديين يف أنرجوا منك سيدي أو
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  .والسر املستودع فيها ٬،وبعلها وبنيها وأبيها٬، فاطمةعلى  اللهم صل

  أبو علي: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

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

  .يف قراءته

  محد احلسنأ                                                                                   
  ق هـ ١٤٣٠

* * *  

 الصالةيهما لع ياحلسني بن عل اإلماممن نسل  إبراهيم إيهابالشريف  L٣١٩Wאא
 أنذكر لسيادتكم أ أن وأحب ٬،محد حسن اليماينأالرد من السيد الشريف  وأود ٬،والسالم
  .وشكراً ٬،لبيتا آلمن  متوارثة األعظمعن االسم  ةسن ألفخمطوطه من  معي

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

 العلوية الروحانيةما عرفته من  وهذا ٬،املوعود اليماين وأنت اجلمعة٬،وقت صالة  ١٢ الساعة
الرد عسى  أرجو املهدي اإلمامرفيق  Xمهديائيل  ام بسم اهللا الرمحن الرحيم السيدوهو خ

 ةمحد ذات السبعأ األعظموبارك على االسم  اللهم صل وأخرياً ٬،مجيعاً جيمع اهللا بنا أن
  Ihab: املرسل                                                                         .حرفأ

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

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

  محد احلسنأ                                                                                  
  ق هـ ١٤٣٠

* * *  

  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

بعد متام  أيوهل الظهور كان حسب التوقيت  الغيبة٬،مث  واإلعالنالظهور  ما معىن
 ؟الغيبة من  احلكمةوما  ٬،اليت يتحقق معها النصر العدة

 ؟ من سؤال اآلنيف صدري  أكنهمبا   اريإخب ٬،سبيل املثال معي على ةممكن الكرامةهل 

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

  احلسيين: املرسل                                                                                                     
  استراليا    طالب حوزة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

واملهديني وسلم  األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني
  .تسليماً
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كنت  إذا أما .صراطه املستقيم إىلن يأخذ بيدك أو ٬،يوفقك لكل خري أناهللا  أسأل
غيبية تدلك على احلق فهذه من اهللا سبحانه وتعاىل فاطلبها منه سبحانه بعد  آيةتبحث عن 

طلبتها  ألنك ؛عندها ستأتيك آية ٬،فضله تتقدم خطوة باجتاه بابه وتقف يف بابه منتظراً أن
يعطيك  أنتعطيه ظهرك وال تبايل به مث تريد منه  وأنتالقول فقط ال ب واإلخالص٬،بالعمل 

وقد  ٬،وال يكون فيما يأيت اآلنفهذا مل يكن فيما مضى وال يكون  اإلميان٬،ويقهرك على  آية
هو  إمنا إمياناًبل هذا ال يكون  ٬،حمضاً يكون مادياً أنال ميكن  فاإلميان األمربينت علة هذا 

من  أكثريف  األمرفرعون هلذا وقد بينت هذا  إميانومل يقبل  ٬،قهر على التصديق ال غري
  .كتاب

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

  محد احلسنأ                                                                                  
  ق هـ ١٤٣٠

* * *  

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

لست  إينشخصكم الكرمي رغم  إىلعندي اجنذاب  صلحو ٬،هنا يف لندن آلرائكم موايل
٬، قناعة ليطمئن قليب كما يقال أريد ولكين ٬،بسبب كتاباتكم املقنعةوذلك  اعتقادكم على

 أثناء ليسوع الرب كنتم الشبيه أنكممفاده  ٬،بالنسبة يل زميلي خبرب كان صاعقاً أخربينفلقد 
  .املاضيالصلب الذي حدث يف  آثارن جسمك الشريف حيمل إو٬، صلبه

 وثق ٬،ية من ذلك احلدث العظيمالباق اآلثارتبني  ترونا صوراً أنممكن  هل: سؤايل هو
لدعوتك  سوف نتبعك ونكون من املصدقني وعائليتنا أصح لدينا ذلك ف إنالفاضل  أيها

  .وأموالنا بأنفسنا
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وهو يصرخ  حياته آخرقاهلا يسوع يف  اليتهل تتذكرون الكلمات  :اآلخر والسؤال
 أل�ا ؛اللحظة  نفسي حىتن هذه النقطة بالنسبة يل تشكل حرية يفأل ؟ تركتينملاذا  اهلي هليإ

  .يف الكنسية ن كنت معمداًإو يسوع بإلوهية تشككين

  U.K    فادي سولومون :املرسل                                          .ولكم فائق االحترام

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

ديني وسلم وامله األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني
  .اًتسليم

طلبها من اهللا سبحانه وتعاىل فهو ألتنصره٬، والصور  ترى احلق جلياً أنأسأل اهللا لك 
وبابه مفتوح لعباده يف كل  بإخالصطلبتها منه سبحانه  إن ٬،يريك احلقيقة جلية أنقادر 

  .بإخالصحني وهو يسمع لكل من يتكلم معه وجييب كل من يطلب 

  محد احلسنأ                                                                                                                                                      
  ق هـ ١٤٣٠

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٢٢Wאא

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

أمحد احلسن  اإلماموالسالم على وصيه ورسوله  ٬،السالم عليك سيدي وموالي احلجة
X ،والسالم على املؤمنني واملؤمنات من األنصار املباركني ورمحة اهللا وبركاته٬.  

  :وفقكم اهللا اإلشكاالتعندي بعض 
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الكثري  وأواجه ٬،Xاملهدي  ماماإلأعوذ باهللا من نفسي إين آدمن يف غرفة أنصار  :أوالً
 Xأمحد  اإلماممن التعليقات من املخالفني عند استالمي املايك٬، ومسعت أن أيب وحبييب 

مهي ٬، ملقدم رجلك الفداء سيدي وموالي روحي ٬،ن صوت املرأة ليس عورة واهللا العاملإقال 
من يريد  يف طريق أو أن أكون عائقاً لك أمراً وال أعصي أن ال يكون غضب ريب علي�

  .توجيه من ال يستحق جوابكم فلك األمر سيدي يف ٬،اهلداية

ما الفرق بني الرسالة والوالية ؟ ففي املتشا�ات ذكرت سيدي أن أول املهديني له  :ثانياً
  ؟ مرتلتني فما معنامها

 ؟ أهلها إخبارهل جيوز للمرأة أن تدعو الناس هلذه الدعوة املباركة مبفردها بدون  :ثالثاً
 ؟ جيب أن يكون وجود حمرم معها أو أخذ اإلذن أم

 ؟ "التني والزيتون"هي التني يف سورة  )عليها السالم(ما معىن أن فاطمة  :رابعاً

  ؟ ما معىن قوله تعاىل كما من هو أوسطهم :خامساً

 ت(ن(اد(وافَ # كَالصَّرِميِ فَأَص+ب(ح(ت+ # ن(ائ5مVونَ و(هVم+ رَّبِّك( مِّن طَائ5ف� ع(لَي+ه(ا فَطَاف(﴿
 أَن # ي(ت(خ(افَتVونَ و(هVم+ فَانطَلَقُوا # ص(ارِم5ني( كُنتVم+ إِن ح(ر+ث5كُم+ ع(لَى اغْدVوا أَن5 # مVص+بِح5ني(

 إِنَّا قَالُوا ر(أَو+ه(ا فَلَمَّا # قَاد5رِين( ح(ر+د: ع(لَى و(غَد(و+ا # مِّس+ك5ني� ع(لَي+كُم الْي(و+م( ي(د+خVلَنَّه(ا لqا
 قَالُوا # تVس(بِّحVونَ لَو+لَا لqكُم+ أَقُل أَلَم+ أَو+س(طُهVم+ قَالَ # م(ح+رVومVونَ ن(ح+نV ب(لْ # لَض(الzونَ
 كُنَّا إِنَّا و(ي+لَن(ا ي(ا قَالُوا # ي(ت(لَاو(مVونَ ب(ع+ضٍ ع(لَى ب(ع+ضVهVم+ فَأَقْب(لَ # ظَال5م5ني( كُنَّا إِنَّا ر(بِّن(ا سVب+ح(انَ
 و(لَع(ذَابV الْع(ذَابV كَذَل5ك( # ر(اغ5بVونَ ر(بِّن(ا إِلَى إِنَّا مِّن+ه(ا خ(ي+راً يVب+د5لَن(ا أَن ار(بُّن( ع(س(ى # طَاغ5ني(
 .)١(﴾ي(ع+لَمVونَ كَانVوا لَو+ أَكْب(رV الْآخ5ر(ة5

تفاوت؟  ؟ وهل يوجد أنواع لكل منهم ودرجات ما الفرق بني املسلم واملؤمن :سادساً
خيتلف عن غريه من  "الدنيا سجن املؤمن"وموالي أن  فكما يف املتشا�ات ذكر سيدي

  املؤمنني املوالني ؟

                                                            
  .٣٣ – ١٩: القلم -١
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سيدي أمحد  إىلإذا وصلت الرسالة . وجزاكم اهللا خري اجلزاء عن حممد وآل حممد 
X  اهللا خري وفقهم اهللا  شاء إنفلله احلمد والشكر٬، وإذا األخوة األنصار هم سيجاوبون

  اإلمارات   زينب: املرسلة                               .Xملرضاته والعمل بني يدي ويل أمحد 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

 ٬،تكلم الرجال وكيف تكلم الرجال أنبالنسبة لصوت املرأة وكو�ا ميكن : أوالًج 
نِس(اء النَّبِيِّ لَس+تVنَّ كَأَح(د: مِّن( النِّس(اء إِن5 اتَّقَي+تVنَّ فَلَا  يا﴿: قال تعاىل ٬،القرآن ن يففهذا بي�

  .)١(﴾ت(خ+ض(ع+ن( بِالْقَو+لِ فَي(طْم(ع( الqذ5ي ف5ي قَلْبِه5 م(ر(ض� و(قُلْن( قَو+الً مَّع+رVوفاً

ن و(ر(اء ح5ج(ابٍ ذَل5كُم+ أَطْه(رV ل5قُلُوبِكُم+ و(إِذَا س(أَلْتVمVوهVنَّ م(ت(اعاً فَاس+أَلُوهVنَّ م5.... ﴿
 qم5ن ب(ع+د5ه5 أَب(داً إِن Vوا أَز+و(اج(هVه5 و(لَا أَن ت(نك5حqولَ اللVؤ+ذُوا ر(سVو(قُلُوبِهِنَّ و(م(ا كَانَ لَكُم+ أَن ت

  .)٢(﴾ذَل5كُم+ كَانَ ع5ند( اللqه5 ع(ظ5يماً

ا ت(ر(يِنَّ م5ن( الْب(ش(رِ أَح(داً فَقُول5ي إِنِّي ن(ذَر+تV ل5لرَّح+م(نِ فَكُل5ي و(اش+ر(بِي و(قَرِّي ع(ي+ناً فَإِمَّ﴿
  .)٣(﴾ص(و+ماً فَلَن+ أُكَل7م( الْي(و+م( إِنِسي·اً

شاء  إن واضح فيها جواز كالم املرأة مع الرجل ولكن بشرط سأبينه الحقاً فاآليات
كلمهم وال مانع من كالمها معهم كانت ت )عليها السالم(مرمي  أنواآلية األخرية واضحة  ٬،اهللا

وبالتايل فاآلن  ٬،نذرت الصوم أل�ا ؛فيما بعد ولكنها فقط اآلن امتنعت عن الكالم معهم
  .منهم كما هي اآلية اًحدأفقط لن تكلم 

                                                            
  .٣٢: األحزاب -١
  .٥٣: األحزاب -٢
  .٢٦: مريم -٣
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 )ليهما السالمع(فهما  )عليها السالم(وزينب  )عليها السالم(لو طالعت سرية الزهراء  وأيضاً
بل وتعرضت الزهراء  وأتباعهم٬،وواجهتا الطغاة  أرضهلفاء اهللا يف تكلمتا ودافعتا عن حق خ

أذى  إىل أرضهبسبب حتريضها الناس ضد الطغاة الذين اغتصبوا خالفة اهللا يف  )عليها السالم(
ومل  ٬،واقتحموا عليها الدار وكسروا ضلعها ٬،دارها وقتلها هي وأطفاهلا إحراق فأرادوا ٬،كثري

االستمرار يف الدفاع عن احلق حىت استشهدت صلوات اهللا عن  وأوجاعهاتثنها آالمها 
 أمهافمواقفها قبل واقعة كربالء وفيها وبعدها كمواقف  )عليها السالم(زينب  أماعليها٬، 
  .)عليها السالم(الزهراء 

فهم شياطني  ٬،تتعرض لألذى وبصور خمتلفة اأ� أكيداملرأة عندما تواجه الطغاة  أنّيبقى 
ن أال ختضع يف القول و أنفاملطلوب من املؤمنة  أيضا٬ً،شيطان حيرضهم وال ٬،ونطف شيطانية

 ءحدهم تكلم بكالم بذيأن وجدت إف ٬،تكون قوية شديدة يف ذات اهللا ويف مواجهة الطغاة
 ٬،شديداً يناقشها رجل مع امرأة فليكن ردها معه حازماً أنجاء حىت برواية غري الئق  أو

و حاولت أنك كنت ابن حالل ملا جترأت ألو ( : له مثالًنقطيه وقويل فأنت يف البالتوك مثالً
٬، وأمثالككما وصفك  أنت: (تقويل له أنعبارة مهينة له مثل  أي أو ٬،)على امرأة التجرؤ

 أَم+ ت(ح+س(بV أَنq أَكْثَر(هVم+ ي(س+م(عVونَ أَو+ ي(ع+ق5لُونَ إِنْ هVم+ إِلqا كَالْأَن+ع(امِ ب(لْ هVم+ أَض(لz﴿ :تعاىل اهللا
على املؤمنات وحيسبوا  التجرؤلكي ميتنعوا هؤالء عن  ٬،)من البهيمة أضل فأنت ٬،)١(﴾س(بِيالً

وهم ال يهتمون فقط  األدب٬، أساءوامنوا العقاب أ إذالكلما¯م حساب الرد فإن هؤالء 
بل هم سبيل من سبل  ٬،اهللا لعلهم يرتدعون أخزاهمهانتهم إللتنقيط والطرد بل البد من 

ن إوبالتايل ف ٬،كلمة اهللا العليا ومنعهن من االرتقاء وإعالءاملؤمنات من اجلهاد الشيطان ملنع 
رجاس يف منع املؤمنات حيقق غايته اخلبيثة من خالل هؤالء األ أنيريد  )لعنه اهللا(الشيطان 

  .)عليها السالم(وزينب  )عليها السالم(من االقتداء بالزهراء 

م شر خلق اهللا على املؤمنات نقيات اجليوب يتجرأ هؤالء وه أننه ليعز علي ابنيت إو
منع أ أنستطيع أولكين ال  ٬،بذيئة أو أخالقياًمناقشات غري مقبولة  أوعبارات  أوبكلمات 

 أن أحرضهن أنبل البد  ٬،)عليها السالم(وزينب  )عليها السالم(املؤمنات من االقتداء بالزهراء 

                                                            
 .٤٤: الفرقان -١
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وزينب  )عليها السالم(خري عزاء بالزهراء ن تعرضن لألذى فلهن إينهجن هذه السبيل املبارك و
ومرمي  )عليها السالم(ونرجس  )عليها السالم( أسدوفاطمة بنت  )عليها السالم(وخدجية  )عليها السالم(
الطويلة للنساء اللوايت وقفن مواقف مباركة  األمساءزوجة فرعون وقائمة  وآسية )عليها السالم(

  .هللا سبحانهيف سبيل ا لألذىيف نصرة احلق وتعرضن 

الوالية فهي تثبيت  أما ٬،نه مرسل بالدين وتثبيت االعتقاد اجلديدإ أي ؛الرسالة :ج ثانياً
  .حاكمية اهللا ووالية خلفاء اهللا

وقد حتمل مسألة التبليغ  ٬،فإن الذي جاء بالرسالة حممد  اإلسالم أول إىلفإذا رجعنا 
نه كان يتحمل الرسالة وتبليغها وتثبيتها إ أي ٬،بالدين اجلديد وتثبيت االعتقاد بالدين اجلديد

الوالية ويتكلم عنها ولكن التركيز كان يف الرسالة اليت جاء �ا وتصحيح  إىلويشري 
الوالية وحاكمية اهللا وتثبيتها  أما ٬،االعتقادات الفاسدة ونشر العقيدة الصحيحة اليت جاء �ا

   .من بعدهم  واألئمة )عليها السالم(وفاطمة  Xعلي  اإلمام أعبائهافقد حتمل 

 )عليها السالم(وفاطمة  X عليف يف رسالته ولكن كلّ فالوالية مما جاء به حممد 
  .بتثبيتها

 إمام٬، أيضاًتها هو يف احلقيقة وثب� اإلسالميةالذي جاء بالرسالة  والرسول حممد 
اب نت هذا يف كتوقد بي� رسول من حممد  أيضاًت الوالية الذي ثب� Xعلي  واإلمام

   .النبوة اخلامتة

وهو الرسالة وتصحيح االعتقادات  األول ٬،معاً األمرينفهو يتحمل  األولاملهدي  أما
والثاين وهو تثبيت الوالية وحاكمية اهللا اليت ينحرف  ٬،الفاسدة وتثبيت االعتقاد باملهديني

قد  نوضالالاملراجع  إمناحد يقول بالوالية حقيقة أكما تعلمون ال  فاآلن .عنها كل الناس
وهم حيثون على  بأقواهلمكروا للوالية وحاكمية اهللا حىت واليوم قد تن� بألسنتهمكانوا يقولون 

منهجهم العملي فهو نقض الوالية وكما ال خيفى  أما ٬،حاكمية الناس والشورى واالنتخابات
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وا اليوم على �ج الشورى واالنتخابات ودخوهلم فيه من خالل مقلديهم الذين شكل إمجاعهم
  .فرحونوجمموعات وكل حزب مبا لديهم  أحزاباً

وهلذا  ٬،الرسالة والوالية أي ٬،Xودور علي  جيتمع دور حممد  األولففي املهدي 
  .أنتكتبت يف املتشا�ات ما نقلت 

  .الناس إىل اإلهليالدين  إيصالتقدم الكالم يف عمل املرأة يف  :ج ثالثاً

ر اجلنة من تني اجلنة وخلق اهللا يف صلب من مثا أكل رسول اهللا حممد  :ج رابعاً
  .)عليها السالم(من هذا الثمر نطفة فاطمة  حممد 

 #إِنَّا ب(لَو+ن(اهVم+ كَم(ا ب(لَو+ن(ا أَص+ح(اب( الْج(نَّة5 إِذْ أَقْس(مVوا لَي(ص+رِمVنَّه(ا مVص+بِح5ني( ﴿ :ج خامساً
 #فَأَص+ب(ح(ت+ كَالصَّرِميِ  #بِّك( و(هVم+ ن(ائ5مVونَ فَطَاف( ع(لَي+ه(ا طَائ5ف� مِّن رَّ #و(لَا ي(س+ت(ثْنVونَ 

فَانطَلَقُوا و(هVم+ ي(ت(خ(افَتVونَ  #أَن5 اغْدVوا ع(لَى ح(ر+ث5كُم+ إِن كُنتVم+ ص(ارِم5ني(  #فَت(ن(اد(وا مVص+بِح5ني( 
فَلَمَّا ر(أَو+ه(ا قَالُوا  #د5رِين( و(غَد(و+ا ع(لَى ح(ر+د: قَا #أَن لqا ي(د+خVلَنَّه(ا الْي(و+م( ع(لَي+كُم مِّس+ك5ني�  #

قَالُوا  #قَالَ أَو+س(طُهVم+ أَلَم+ أَقُل لqكُم+ لَو+لَا تVس(بِّحVونَ  #ب(لْ ن(ح+نV م(ح+رVومVونَ  #إِنَّا لَض(الzونَ 
الُوا ي(ا و(ي+لَن(ا إِنَّا كُنَّا قَ #فَأَقْب(لَ ب(ع+ضVهVم+ ع(لَى ب(ع+ضٍ ي(ت(لَاو(مVونَ  #سVب+ح(انَ ر(بِّن(ا إِنَّا كُنَّا ظَال5م5ني( 

كَذَل5ك( الْع(ذَابV و(لَع(ذَابV  #ع(س(ى ر(بُّن(ا أَن يVب+د5لَن(ا خ(ي+راً مِّن+ه(ا إِنَّا إِلَى ر(بِّن(ا ر(اغ5بVونَ  #طَاغ5ني( 
  .)١(﴾الْآخ5ر(ة5 أَكْب(رV لَو+ كَانVوا ي(ع+لَمVونَ

  .أيضاًن الرسل تروي قصة وهي موعظة وبيان حلال من يواجهو اآليات

حيصدوا مثرها وال  أن وأرادوا ٬،)جنة(جمموعة من الناس لديهم بستان  أن: فالقصة هي
فأرسل اهللا عليها ما يبيد مثرها  ٬،لفقري ومسكني وحمتاج يدفعون زكاته وال يدفعون منه شيئاً

بعض عندما تتجمد النباتات يف الزراعة املغطاة  اآلنكما هو احلال  ٬،وال يبقي منه شيئاً
 أو ٬،الشتاء نتيجة اخنفاض درجة احلرارة فال يبقى ال شجر وال مثر إال وتلف أياميف  األحيان

                                                            
  .٣٣ – ١٧: القلم -١
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حيوانات كاجلرذان بعض املزارع فتأكل  أوكما حيصل عندما ¯اجم حشرات كاجلراد 
  .كليهما أومثرها  أوشجرها 

  .والصرم هو القطع ٬،أي جينون مثرها: ﴾لَي(ص+رِمVنَّه(ا﴿

اليت حصد زرعها وقطع مثرها فلم يبقÃ فيها مثر  كاألرضأي : ﴾كَالصَّرِميِفَأَص+ب(ح(ت+ ﴿
  .للجين ليجىن

  .أعدهلمأي  ﴾قَالَ أَو+س(طُهVم+﴿

 خبلوا مبا جعله اهللا قوتاً أل�م ؛نزله اهللا �مأوهذه النتيجة اليت وصلوا هلا عذاب دنيوي 
٬، فاهللا سبحانه الدنيوي ال يرتل عبثاً العذاب أنواحلقيقة  إدار¯ا٬،هلم اهللا خو� أموالحملتاج يف 

واتعاظهم  ٬،نزله �مأبعضهم �ذا العذاب وهلذا  أوسينتفعون ويتعظون  أ�موتعاىل يعلم 
ب(لْ  #فَلَمَّا ر(أَو+ه(ا قَالُوا إِنَّا لَض(الzونَ ﴿ أمواهلمواضح بعد نزول العذاب الدنيوي وهالك 

قَالُوا سVب+ح(انَ ر(بِّن(ا إِنَّا كُنَّا  #أَلَم+ أَقُل لqكُم+ لَو+لَا تVس(بِّحVونَ قَالَ أَو+س(طُهVم+  #ن(ح+نV م(ح+رVومVونَ 
ع(س(ى  #قَالُوا ي(ا و(ي+لَن(ا إِنَّا كُنَّا طَاغ5ني(  #فَأَقْب(لَ ب(ع+ضVهVم+ ع(لَى ب(ع+ضٍ ي(ت(لَاو(مVونَ  #ظَال5م5ني( 

كَذَل5ك( الْع(ذَابV و(لَع(ذَابV الْآخ5ر(ة5 أَكْب(رV لَو+  #ى ر(بِّن(ا ر(اغ5بVونَ ر(بُّن(ا أَن يVب+د5لَن(ا خ(ي+راً مِّن+ه(ا إِنَّا إِلَ
   .﴾كَانVوا ي(ع+لَمVونَ

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

هلم لعلهم  كإنذاراس رمبا كان يف املال واالقتصاد العذاب الدنيوي للن أنوفيها بيان 
و(لَنVذ5يقَنَّهVم+ م5ن( الْع(ذَابِ الْأَد+ن(ى دVونَ الْع(ذَابِ الْأَكْب(رِ لَع(لqهVم+ ﴿احلق  إىليرجعون 

بل ورمبا كان يرتل بصورة ميكن تأويلها بأ�ا ليست عذاب فيقولون عن ٬، )١(﴾ي(ر+جِعVونَ
وباء  أو ٬،هلك الناسأكوكب مر بالصدفة و أو ٬،اقتصادية أزمة أو ٬،العذاب ظاهرة طبيعية

 بأنهيؤول العذاب  أنفمن يريد ..  أو ..  أو ٬،هلك الناسأغريب ال يعرفونه من قبل جاء و
                                                            

 .٢١: السجدة -١
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ولكن  ٬،لينكر الرسول الذي نزل العذاب بسبب تكذيبه لن يعدم حجة ليعثر �ا ليس عذاباً
 واكتسبتعذاب وسينظرون فيما كسبت  �اإمن يريدون االتعاظ ومعرفة احلق سيقولون 

كان خمالفة ملا جاء به حجج اهللا من  أوسواء كان ظلم حجة من حجج اهللا  ٬،من ظلم أيديهم
قَالُوا  #قَالَ أَو+س(طُهVم+ أَلَم+ أَقُل لqكُم+ لَو+لَا تVس(بِّحVونَ ﴿على الفقراء ودفع الزكاة  اإلنفاق

  .﴾ال5م5ني(سVب+ح(انَ ر(بِّن(ا إِنَّا كُنَّا ظَ

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

 قدمياً قريشاً أنمنه سبحانه ولكن هل  آيةفاعتربها اهللا  ٬،Xتصيبهم سين كسين يوسف 
ولكن كم  اآلن٬،هناك من اتعظ ومن يتعظ  نأ أكيد؟  وينتفعون �ا باآلياتيتعظون  وحديثاً

   عاقل فيهم  أوحكيم منهم    كم هم الذين عندما يقول هلم  ٬،هم املعتربون واملتعظون
 ÛمÝطُهÃسÛونَ﴿أَوVس(بِّحVب+ح(انَ ر(بِّن(ا إِنَّا كُنَّا ظَال5م5ني(﴿ :يقولون ﴾لَو+لَا تVس﴾.  

ب االصطالح املستخدم بني الناس تطلق على من يتشهد املسلم حبس :ج سادساً
. درجات األمروهذا  ٬،ولكن معناها احلقيقي هو مأخوذ من التسليم هللا وخلفائه .الشهادتني

  .درجات أيضاً األمروهذا  ٬،املؤمن فهو املصدق باهللا وخبلفائه أما

  محد احلسنأ                                                                                                                                 
  ق هـ ١٤٣٠ /شعبان اخلري

* * *  

  اهللا الرمحن الرحيم بسم L٣٢٣Wאא

  :إخويت الكرام..  السالم عليكم ساديت ورمحة اهللا وبركاته

 ريح العبارة وهوإجابيت بوضوح وبص اخلربةبقصر املقال لدي سؤال أرجوا مم�ن لديه 
أعرفكم بنفسه (:  وقوهلم ٬،)من عرف نفسه فقد عرف رب·ه(:  من قوهلم انطالقاً

معرفة  يت حتث علىات الواردة عن اآلل احملم�دي والوغريها من املأثور ٬،)برب·ه أعرفكم
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مل ترب�د الغليل ومل  فإنّ املنهجي�ة املسطورة يف كتب العرفان املوجودة على الساحة ٬،النفس
يت ذكر¯ا آنفاً وتدعوا إىل ال وهي ال تطرح سوى تلك الروايات ٬،وصل إىل ساحل اليقنيت

وبشكل دقيق  ٬،تنظري لبيان آلي�ة معرفة النفس احلث على معرفة النفس من دون أي منهجي�ة أو
فما هي اآللي�ة الّيت تطرحو�ا يف معرفة النفس بالشكل  .. امللكوت صعوداً للدخول إىل عامل

  .ولكم جزيل الشكر ؟ يت يترت�ب عليها األثر الواضح يف معرفة الربوال العملي

  العراق   حممد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

يكون  أن إىلتؤهله  نساناإلففطرة  ٬،هو جتلي الالهوت سبحانه يف عامل اخللق اإلنسان
عن اإلمام الرضا  ٬،عن أىب الصلت اهلروي .يد اهللا أووجه اهللا  أوصورة اهللا  أي ٬،اهللا يف اخللق
X،ودرجه  ٬،من زارين يف حيايت أو بعد موتى فقد زار اهللا تعاىل: قال النيب : (قال ٬
فقد زار اهللا  فمن زاره يف درجته يف اجلنة من مرتله ٬،رفع الدرجاتأيف اجلنة  النيب 

إن ثواب ال : فما معىن اخلرب الذي رووه ٬،يا بن رسول اهللا : فقلت له: قال .تبارك وتعاىل
من وصف اهللا تعاىل بوجه  ٬،يا أبا الصلت: Xفقال  ؟ اله إال اهللا النظر إىل وجه اهللا تعاىل

هم  ٬،ولكن وجه اهللا تعاىل أنبياؤه ورسله وحججه صلوات اهللا عليهم ٬،كالوجوه فقد كفر
 # فَان: ع(لَي+ه(ا م(ن+ كُلz﴿ :وقال اهللا تعاىل ٬،واىل دينه ومعرفته 8الذين µم يتوجه إىل اهللا 

 إِلqا ه(ال5ك� ش(ي+ٍء كُلz﴿ :8وقال  ٬،)١(﴾و(الْإِكْر(امِ الْج(لَالِ ذُو ر(بِّك( و(ج+هV و(ي(ب+قَى
V٣())٢(﴾و(ج+ه(ه( .  

                                                            
  .٢٧ – ٢٦: الرحمن -١
  .٨٨: القصص -٢
  .١٠٦ص ٢ج: Xالرضا  أخبارعيون  -٣
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عرفة الرب مبرتبة ما ومن مث التخلق ملعرفة نفسه مير يف كل حركة مب اإلنسانوسعي 
عن  متجرداً كان خملصاً إن   اإلنسانالرب سبحانه والتحلي بصفاته حىت يصل  بأخالق

ويف هذه املرحلة  ٬،صورة الالهوت ووجه الالهوت أي ٬،يكون اهللا يف اخللق أن إىل   األنا 
وجه اهللا٬،  ألنه ؛بربهومعرفته بنفسه هي معرفته  ٬،بنفسه عارفاً اإلنسانوهذا املقام سيكون 

يكون وجه اهللا  بإخالصاهللا  إىليسري  إنسانوكل  ٬،والرب يعرف بوجهه الذي يواجه به
نه يكون وجه اهللا حبسب ما حتمل نفسه من صفات إ أي وإخالصه٬،مبرتبة ما حبسب سعيه 

لي وع ٬،وجه اهللا فمحمد  ٬،وبالتايل فوجه اهللا يف اخللق ليس مرتبة واحدة وكيفاً اهللا كماً
X واألئمة ٬،واحلسني وجه اهللا ٬،واحلسن وجه اهللا ٬،وجه اهللا )عليها السالم(وفاطمة  ٬،وجه اهللا 
وسلمان الفارسي وجه  ٬،وجه اهللا والرسل  واألنبياء ٬،وجه اهللا املهديونو ٬،وجه اهللا 

وبالتايل ستكون  فوجه اهللا احلقيقي يف اخللق هو حممد  .منهم حبسبه اهللا ولكن كلٌ
حد من اخللق أوال  ٬،عبارة عن معرفته بنفسه أل�ا ؛يف اخللق األكملربه سبحانه هي معرفته ب

يف اخللق وكانت هي  األكملبنفسه اليت عكست صورة الالهوت بالصورة  عرف منه أ
  . يف اخللق األكمل

مرآة ومودعة فيها القدرة على عكس صورة الالهوت  اإلنسانيةالنفس  أنولو فرضنا 
 إىلبقدر توجيه هذه املرآة  وأوضح أكملة ستكون آوت يف هذه املرفإن صورة الاله

ومن يقصر يف التوجيه  ٬،اهوتلّلكاملة بشكل كلي سيعكس صورة  هاهيوجفمن  ٬،الالهوت
الكلي ملرآته سيكون هناك قصور يف صورة الالهوت املنعكسة يف مرآة وجوده بقدر 

  .تقصريه

وبالتايل  ٬،ورة املنعكسة يف مرآة وجودهولربه ستكون بقدر تلك الص اهوتللّومعرفته 
) معاين أو ألفاظفليست املسألة معرفة (كد بالفعل ؤوأ ٬،فمن يعرف حقيقة نفسه بالفعل

  .سيكون قد عرف ربه بقدر معرفته بنفسه

  :ليقرب لك تصور مراحل هذه املعرفة ضرب لك مثاالًأو
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 ٬،اليت تلفح وجهك تراها بعينك وحتس حرار¯ا وأنت أمامكمشتعلة  ناراً أنفرض أ
النار  أنفتحترق يدك٬، عندها ستعرف  فيك حىت متسها بيدك مثالً أثرهاولكنك ال تعرف 

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

مسستها فقد  أنبعد  أما ٬،من حقيقتها ئاًلتعرف شي أثرهاحرار¯ا ولكنك ال تعرف  وحتس
عرفتها من خالل ما حصل  أيت بنفسك من حقيقتها ولكن هذه املعرفة مرَّ عرفت شيئاً

  .ليدك

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

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

يف درجة بني احلمراء  أي(منك  أعلىبدرجة  ناراً وأصبحدون من احترق    بنفسك 
  ).  والبيضاء

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

  .)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
 نفس وبقدر سيطرة النور واندحار الظلمة يف ٬،نور وظلمة اإلنسانيةفالنفس ٬، )تعرف ربك

٬، األنا: هو٬، والظلمة: مبسميا¯ا فالنور األمساءولو مسيت لك  ٬،تكون معرفته بربه اإلنسان
الظلمة قد اتسعت يف نفسك وابتعدت عن املعرفة  أنستجد  ؛)هو(مقابل  )أنا(فكلما قلت 

النور قد هيمن  أنستجد  )أنا(مقابل  )هو(وكلما قلت  ٬،من اجلهل والعمى أكثرواقتربت 
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هو  متميزاً ن ما جيعله موجوداًأل ؛وجوده ذنب نأ اإلنسانوجودك حىت يعرف  على صفحة
وهلذا قال علي  ٬،وطلبه للوجود والبقاء مقابل هو سبحانه أناتشوبه بالظلمة واليت مصدرها 

X: )ع(لى ن(فْسي يف النَّظَرِ لَها٬، فَلَها الْو(ي+لُ ا5نْ لَم+ ت(غ+ف5ر+ لَها Vر+تV١() ا5هلي قَد+ ج(.  

قَالَ م(ا م(ن(ع(ك( أَالq ت(س+جVد( إِذْ أَم(ر+تVك( قَالَ أَن(اْ خ(ي+ر� مِّن+هV ﴿ :)أنا(بقول  إبليسهلك  وقد
  .فاحذرها )٢(﴾خ(لَقْت(نِي م5ن نَّارٍ و(خ(لَقْت(هV م5ن ط5نيٍ

  محد احلسنأ                                                                    
  ق هـ ١٤٣٠ /شعبان اخلري

* * *  

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

بعد األئمة بالقرآن  علم اخللقأوهو  ٬،وفيه وصية رسول اهللا  ٬،ويف ظهره ختم النبوة
 مث ذكر شاباً… ( :اهللا  قال رسول ٬،وعند أول ظهوره يكون شاباً ٬،لوالتوراة واإلجني

  .)٣() نه خليفة املهديإإذا رأيتموه فبايعوه ف :فقال

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

  السعودية   أبو الرمحات : ملرسلا

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

                                                            
  .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 
 أنيف ظاهر اخللقة فال٬، ولكن ميكن  نه ظاهرأهل  أما ٬،وهو ختم رسول اهللا حممد  ٬،

ملن يشاء من عباده سواء  أيضاًيريه اهللا  أنوميكن  ٬،لرياه يظهره اهللا ملن يشاء وجيعله ظاهراً
  .الكشف أوبالرؤيا 

ترى بالعني٬، وكذا  أنفظاهرة وميكن  Xواحلزاز وشبه اجلسم جبسم موسى  األثر أما
ولكن حاهلا يتبدل فرمبا رافقها  ٬،يرى بالعني دائماًوهي آيات بعضها باق  أخرى آثارتوجد 
 أنوبعضها ال يرى بالعني ولكن ميكن  ٬،حلدث ماض إشارة األحياننزول دم بعض  أيضاً

نه رمبا جيعل اهللا عالمة أتعلم  أن أرجووبالنسبة خلتم النبوة ... يظهره اهللا ملن يشاء من عباده 
 ٬،خلتم النبوة ولكنها ليست ختم النبوة احلقيقي لإلشارةظاهرة ترى بالعني يف ظهر املعصوم 

 ٬،ن ختم النبوة ال يكون يف اجلسد املادي الفاين بل هو يف الروحأل ؛له إشارةتكون  وإمنا
السماوات وتراه املالئكة وعباد اهللا الصاحلني الذين يشاء اهللا كشف  إىلويشع منه نور 

  .سبحانه وتعاىل آياتهاحلجب عن بصائرهم لريوا 

  محد احلسنأ                                                                    
  ق هـ ١٤٣٠ /شعبان اخلري

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٢٥Wאא

اللهم صل على حممد ٬، باهللا العلي العظيم إالوال حول وال قوة ٬، احلمد هللا رب العاملني
  .يماًواملهديني وسلم تسل األئمةوآل حممد 

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

وأشهد أن ٬، رسول اهللا داًماهللا وحده ال شريك له٬، وأشهد أن حم إالأن ال اله  أشهد
 .د واملهديني من ولده حجج اهللاواألئمة من ولده حجج اهللا٬، وأشهد أن املهدي أمح علياً
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 ..سيدي وموالي أمحد سالم اهللا عليكم ورمحة اهللا وبركاته

٬، وتعرفت على أعوام أربعةقبل حوايل  واجلماعة السنة أهلكنت من  ٬،عبد الغين امسي
 الشيعةوبدأت رحلة حبثي حىت اقتنعت مبذهب  الفضائية٬، األنوارالبيت عرب قناة  أهلمذهب 

 اإلنترنتتمريت على ذلك حىت تعرفت على الدعوة املباركة عن طريق ٬، واسةمامياإل
 إىل فاستمعتمسع �ا من قبل٬، أمل  إنين٬، حيث الصدفةوبالتحديد غرفة البالتوك وعن طريق 

 وكان ذلك قبل شهر تقريباً الشيعة٬،ومناظرات مع  األنصار األخوةوحماضرات  الدعوة أدلة
  .ق هـ ١٤٣٠ األوىل يمجاد لرسول وبالتقريب يف ذكرى استشهاد بضعة ا

 نتهÞأمل  إنينإال  ٬،الشرائع واملتشا�ات أوهلاوبدأت باالطالع على بعض كتبكم وكان 
من  ٩٠ اآليةوقمت باالستخارة بالقرآن الكرمي وخرجت يل  كل الكتب٬، ةبعد من قراء
فتوكلت على اهللا وآمنت بالدعوة  ٬،﴾ب(لْ أَت(ي+ن(اهVم بِالْح(قِّ و(إِنَّهVم+ لَكَاذ5بVونَ﴿: سورة املؤمنون

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

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

ù؟ البيعةمن احلقوق والواجبات بعد  وماذا يترتب علي  

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

  فلسطني   عبد الغين : املرسل                                                          .صالح أمري

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

واملهديني وسلم  األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني
  .تسليماً
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 واستعدادك للعمل إميانكفيكفي  ٬،بيعة واإلميان ٬،وفقك اهللا لكل خري وجنبك كل شر
  .حفظك اهللا ومجيع املؤمنني واملؤمنات ٬،يف سبيل اهللا وقيامك بالعمل املمكن

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  محد احلسنأ                                                                       

* * *  

 األئمةمد ل حمآوصلى اهللا على حممد و٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٢٦Wאא
  .كثرياً واملهديني وسلم تسليماً

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

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

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

ألتعلم  االستخارةبعد  إليكمفلجأت ٬، رض الواقعأتطبيقها على  حيث مل أستطع ثقلت علي�
يف  منكم توضيح ما أراده جدكم حممد  وأرجو ٬،حممد صلوات ريب عليهم علوم آلمن 

  .عن الدجال ومعاين التوصيفات اليت وردت عنه أحاديثه

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

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

  زينب : املرسلة                                           والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
                                                            

  .١٣٨ – ١٣٧: الصافات) َوِباللَّْيِل َأَفَلا َتْعِقُلوَن* َوِإنَُّكْم َلَتُمرُّوَن َعَلْيِهم مُّْصِبِحيَن ( -١
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א ل آوصلى اهللا على حممد و٬، العاملنيواحلمد هللا رب ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא
  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةحممد 

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

ه سبحانه فضل اهللا ومن�ن شاء اهللا سيأتيك اجلواب بإسؤال و أي إرسالوميكنك 
  .وتعاىل

قوم لوط فكانت طريق التجارة بني احلجاز والشام متر مبكا�م الذي نزل به  أما
 ٬،ميرون �ا يف ذها�م وعود¯م من الشام العذاب٬، فالقوم الذين دعاهم رسول اهللا حممد 

ة لنا نعترب �ا تكون عرب أنحنن اليوم فنمر �ا يف القرآن عندما نقرأ قصتهم واملفروض  وأما
  .ونتذكر اهللا وخناف عذابه وعقابه

  محد احلسنأ                                                                             

* * *  

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

ومعي  يل وهللا احلمد الثانية احلجةقمت بأداء مناسك احلج وكانت  هـ١٤٢٤يف عام 
يف تلك  وكان لنا عرب وقصص اإلحساء٬،حد محالت احلج املشهورة يف أوكنا مع  ٬،زوجيت
بعد  ةفسمعوا ليلة عرف حصلت حادثة لنساء احلملة ةفعندما كانت ليلة عرف املباركة٬، احلجة
والغريب  ٬،من نومها النائمة أيقظ تكرر مرتني) قوياً صراخاً(ة قويه صيح الليلةتلك  أعمال
النساء  أرعبت الصيحةفهذه  الصيحة٬، بعض اجلالسني من النساء مل يسمعوا تلك أن

  .هذا الصوت أينومل يعرفوا من  وإخافتهم
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 وزوجيت احلرم لطواف احلج شاهدت أناواألهم هي عندما دخلت  الثانية والقصة
الديين  وقال لنا املرشد ٬،ستطيع تطويف زوجيت طواف احلجأال  أنوخشيت  ٬،اًشديد زحاماً
جربت هذا  حيث ٬،عظيم ينفك الزحام عليم يا قولوا يا عندما تشاهدون زحاماً للحملة

عظيم  عليم يا قلت مرة واحده يا عموما٬ً، الذكر يف طواف العمرة والحظت الزحام ينفك
ج بعد انتهائي من الذكر ق صفوف احلجيواملقام ويش من بني الركن وإذا برجل يأيت فوراً

äينتهي طوافه حيث مل يعرب الركن واملقام واستقبلنا  أنقبل  أو لنا من طوافه وكأنه آت
 تعال خلفي :وقال يل ٬،حد من احلجيجأخلفه ومل يكن يف طريقه لنا  والكعبة خمصوصاً

 ٬،ضيق أوعر بأي زحام وذهبت خلفه مع زوجيت وطوفنا طواف احلج ومل نش ٬،طوفكماأ
وآل حممد  الصالة على حممد أكثر وأناومن بينها دعاء كميل  وأذكار ةدعيأوكان يقرأ 

حىت  أنامن  أقولولكن  ٬،Xوأقول يف نفسي رمبا يكون هذا املهدي حممد بن احلسن 
وقال  ٬،زوجيت خلفي من الطواف كانت األولالشوط  وأثناء ؟ خيرج يل املهدي ويطوفين

يعلمين  أنوهو قصد  أي وسطنا ٬،وخلفه أماميتكون  أن وأمر¯ا أمامك٬،جتك دع زو :يل
بيمينه  إليهيشري  األسوداحلجر  إىلالطواف وعند وصولنا  أثناء ٬،على زوجيت أحافظكيف 
 أن أريد :قلت له X إبراهيمالسابع بعد مقام  وعندما انتهينا من الشوط ٬،اهللا اكرب :ويقول
وكأنه يودعين وقابلين بوجهه وهو ميشي  ٬،شاء اهللا إن :ل يلفقا ٬،طواف النساء معك أطوف

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

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

  .الطاقيةنسميه حنن باخلليجي 

 حىت يأيت مياين آل أناومن  ٬،Xهل هو مياين آل حممد  ٬،من هو هذا الرجل :سؤايل
اإلمام املهدي  ارأنصنه من أ أم ٬،خضرأنه البس لباس أأم هو اخلضر مبا  ٬،ويطوفين Xحممد 
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حد أوسألت  ٬،X اإلمامنه أحد طلبة احلوزة وقال أوسألت  ؟ Xحممد بن احلسن 
  .X اإلمام أعوانحد أ أو Xاملؤمنني وقال رمبا يكون اخلضر 

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

 األئمةاللهم صل على حممد وآل حممد ٬، والسالم على مياين آل حممد ورمحة اهللا وبركاته
  السعودية  أبو الرمحات : املرسل                                            .واملهديني وسلم تسليماً

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ذكرته سبحانه يف بيته  وأنت ٬،اهللا ذاكر من ذكره ويعطي الكثري بالقليل أنعلم ا
له سبحانه  لإلخالص يوفقك دائماً أنأسأل اهللا  أمرك٬،ويسر  وأعانكفذكرك  بإخالص

  .والعمل ملا يرضيه

يعينك  أنوعندما أمره اهللا  ٬،حبول اهللا وقوته أعانكفهو  أعانكعبد اهللا الذي  أما
 أن أمرهاهللا  أنشكر اهللا سبحانه وتعاىل الذي منَّ عليك �ذا ولو اف ٬،فالفضل كله هللا سبحانه

  .ألخربك بامسهخيربك 

 أنت أما ٬،كرب فهذا تكليفه هوأهذا العبد عندما كان يصل احلجر يقول اهللا  إن أما
و(م5يثَاق5ي  ٬،اللqهVمَّ أَم(ان(ت5ي أَدَّي+تVه(ا( :تقولوا عند وصول احلجر أن وغريك من الناس فتكليفكم

اللqهVمَّ ت(ص+د5يقاً بِك5ت(ابِك( و(ع(لَى سVنَّة5 ن(بِيِّك( أَش+ه(دV أَنْ لَا إِلَه( إِلqا  ٬،ت(ع(اه(د+تVهV ل5ت(ش+ه(د( ل5ي بِالْمVو(افَاة5
 qو(أَن Vلَا ش(رِيك( لَه Vو(ح+د(ه Vهqو(الل VولُهVو(ر(س VهVح(مَّداً ع(ب+دVأمqه5د5لْوِ ن+م5 و(األئمَّة اًلي·ع( ن Vج(حVاهللا  ج

آم(ن+تV    حجة اهللا يف زمانك  إىلوتعدهم     اهللا جVج(حV ه5د5لْوِ ن+م5 ديني(ه+املَو( ديَّه+املَ نqأَو(
و(ع5ب(اد(ة5 الشَّي+طَان5 و(ع5ب(اد(ة5 كُل7 نِدٍّ بِاللqه5 و(كَفَر+تV بِالْجِب+ت5 و(الطqاغُوت5 و(بِاللqات5 و(الْعVزَّى 

  .)يVد+ع(ى م5ن+ دVون5 اللqه5
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ذكرها تعاىل  األرضي اإلنسانودين اهللا كله يكاد يكون مسألة واحدة فتح �ا خلق 
 ٬،والفاحتة يف البسملة ٬،٬، والقرآن كله يف الفاحتة﴾إِنِّي ج(اع5لٌ ف5ي اَألر+ضِ خ(ل5يفَةً﴿: بقوله

٬، )١( )النقطة أنا( :املؤمنني أمريقال ٬، Xوالنقطة علي  ٬،والباء يف النقطة ٬، الباءوالبسملة يف
فالنقطة والباء والبسملة  إذن أرضه٬،نه خليفة اهللا يف أغري  Xاملؤمنني علي  أمريوماذا كان 

والقرآن والدين كله هو العهد وامليثاق  أرضه٬،والفاحتة والقرآن والدين كله هو خليفة اهللا يف 
 أو األسوداحلجر  أو األساساهللا يف حجر  وأودعه ٬،خلفاء اهللا بإطاعةخذ على العباد أي الذ

وقد ذكر  ٬،هلدم حاكمية الشيطان والطاغوت احلجر املقتطع من حممد  أوحجر الزاوية 
  .  هذا احلجر يف الكتب السماوية ويف الروايات

 أمر إىلا احلجر يشري هذ أنوقريش عندما اختلفوا فيمن حيمل احلجر كانوا يعلمون 
هو من محل احلجر ووضعه   حممداً أنعظيم وهلذا اختلفوا فيمن حيمله وكانت مشيئة اهللا 

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

ÞعÃس ÛنÃجِعÃرÛالْأَع ÞهØالل ÞدÛبÃنِ عÛب Þ٬،يد  ÞهØالل ÞدÛبÃأَبِي ع ÛنÃعX،قُر(ي+شاً ف5ي الْج(اه5ل5يَّة5 ( :قَالَ ٬ qإِن
ائ5لٌ ه(د(مVوا الْب(ي+ت( فَلَمَّا أَر(ادVوا بِن(اَءهV ح5يلَ ب(ي+ن(هVم+ و(ب(ي+ن(هV و(أُلْق5ي( ف5ي رVوع5هِمV الرُّع+بV ح(تَّى قَالَ قَ

ت5ي كُلz ر(جVلٍ م5ن+كُم+ بِأَطْي(بِ م(ال5ه5 و(لَا ت(أْتVوا بِم(الٍ اكْت(س(ب+تVمVوهV م5ن+ قَط5يع(ة5 ر(ح5مٍ أَو+ م5ن+هVم+ لَي(أْ
فَفَع(لُوا فَخVل7ي( ب(ي+ن(هVم+ و(ب(ي+ن( بِن(ائ5ه5 فَب(ن(و+هV ح(تَّى ان+ت(ه(و+ا إِلَى م(و+ض5عِ الْح(ج(رِ الْأَس+و(د5  ٬،ح(ر(امٍ

 ٬،ه5 أَيُّهVم+ ي(ض(عV الْح(ج(ر( الْأَس+و(د( ف5ي م(و+ض5ع5ه5 ح(تَّى كَاد( أَنْ ي(كُونَ ب(ي+ن(هVم+ ش(رٌّفَت(ش(اج(رVوا ف5ي
فَلَمَّا أَت(اهVم+ أَم(ر( بِثَو+بٍ  فَح(كqمVوا أَوَّلَ م(ن+ ي(د+خVلُ م5ن+ ب(ابِ الْم(س+جِد5 فَد(خ(لَ ر(سVولُ اللqه5 

و(س(ط5ه5 ثُمَّ أَخ(ذَت5 الْقَب(ائ5لُ بِج(و(انِبِ الثqو+بِ فَر(فَعVوهV ثُمَّ ت(ن(او(لَهV فَب(س(طَ ثُمَّ و(ض(ع( الْح(ج(ر( ف5ي 
  .)٢() فَو(ض(ع(هV ف5ي م(و+ض5ع5ه5 فَخ(صَّهV اللqهV بِه5 

                                                            
  .١٣٣ص ٣ج :ر للنمازي الشاهروديمستدرك سفينة البحا - ١
  .٢١٧ص ٤ج: الكافي -٢
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القائم وحامل اخلطيئة وحامل  أن ىلإ إشارةوهذه  األسودمحل احلجر  فمحمد 
هو من حيمله يف  حممد  وأيضاً ٬،حممد سيخرج من  إليهاالراية السوداء اليت تشري 

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

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

وكالمها  إليهااحلجر واحلجر يشري  إىلفالرايات السود تشري  ٬،حممد السوداء آلاحلق قائم 
 وأيضاً ٬،خطيئة نقض العهد وامليثاق املأخوذ على اخللق يف الذر إىل األسوديشريان بلو�ما 

 إىللراية السوداء اليت تشري وحامل ا  ما يتحمله من عناء حامل هذه اخلطيئة  إىليشريان 
  .حممد آلوهو قائم  األسودوامليثاق وهو احلجر بكتاب العهد  أوكلالعبد الذي    اخلطيئة 

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

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

X،املصلوب  أنباملصلوب وبغض النظر عن كون النصارى يتومهون  وجتده يف النصرانية ٬
م و Xو عيسى ه ن كان إنفسه فإ�م يعتقدون بأن املصلوب هو حامل اخلطيئة ومعتقد̄ا

يف دين اهللا  أصلمن فراغ تام وليس هلا أي  جاءت مجيعاً أ�ا�ا حتريف ولكن هذا ال يعين 
 أخذهديين  أصل إىلسبحانه حرفت عنه٬، بل كثري من العقائد املنحرفة يف احلقيقة هي تستند 

فقضية كون الرسل يتحملون  ٬،ري العاملني وحرفوه وبنوا عليه عقيدة فاسدةعلماء الضالل غ
 ٬،اهللا موجودة يف دين اهللا ومل تأتÞ من فراغ إىلككل  باألمةليسريوا  أممهمبعض خطايا 

ملا  إضافياً عناًء Xعلى حتمل موسى  لإلطالع وميكنك مراجعة نصوص التوراة مثالً
  .حتمل خطايا املؤمنني  حممد ورسول اهللا ٬،يقترفه قومه من اخلطايا



 ٦٧...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

ل5ي(غ+ف5ر( لَك( اللqهV م(ا ت(قَدَّم( م5ن ذَنبِك( و(م(ا ت(أَخَّر( و(يVت5مَّ نِع+م(ت(هV ع(لَي+ك( و(ي(ه+د5ي(ك( ﴿: قال تعاىل
  .وغفرها اهللا له أمتهنه حتمل خطايا أوتفسريها يف الظاهر  ٬،)١(﴾ص5ر(اطاً مُّس+ت(ق5يماً

 :قول اهللا يف كتابه: (Xقلت أليب عبد اهللا  :سابري٬، قالعن عمر بن يزيد بياع ال
 ٬،بذنب ما كان له من ذنب وال هم· :قال ٬،﴾ل5ي(غ+ف5ر( لَك( اللqهV ما ت(قَدَّم( م5ن+ ذَن+بِك( و(ما ت(أَخَّر(﴿

 .)٢() له ذنوب شيعته مث غفرها لهولكن اهللا مح·

قض العهد وامليثاق عن يتحملون خطيئة ن أ�مال يعين  أممهموحتمل الرسل خلطايا 
٬، بل هم يتحملون خطيئة من غفل عن اإلنكارمنكري خلفاء اهللا الذين ميوتون على هذا 

حتملهم خلطايا  نأكما  ٬،تذكر العهد وامليثاق ونقضه مدة من الزمن يف هذه احلياة الدنيا
 يتحملون أ�م :بل معناه أممهم٬،عن  خطيئة عوضاً أصحابيصبحون  أ�مال يعين  أممهم
 ؛هم بإراد¯م وهذا طبعاً ٬،يف تبليغ رساال¯م يف هذه الدنيا للناس إضافياً وعناًء إضافية أثقاالً
 ٬،األحيانيف كثري من  أخطائهميتحمل نتائج  بأبنائهالرحيم  فاألب ٬،هم من يطلب هذا أل�م
سني وقتل يف سبيل اهللا كما هو احلال يف احل اآلالمورمبا  ٬،ومشقة عناًءن كانت تسبب له إو
Xورمبا كثريون ال يتذكرون العهد حىت  ٬،يف النهاية هئأبنايرجو صالح  األبن وذلك أل ؛

الذي  Xوهلذا جتد احلسني  ٬،لتذكرهم العهد وامليثاق ويل اهللا فيكون سبباً أبيهميراق دم 
مكان  إىلقبل حيث اخلطى ألتذكر عدد كبري من اخللق قد ترك احلج و جيعله سبباً أنشاء اهللا 

  .  Xه ذحب

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

ل عندما قب�  بيان بالعمل  بأوضح رسول اهللا حممد  األمرن هذا وقد بيَّ ٬،تكفلوا بيانه
ال  ٬،احلكيم الذي يعمل احلكمة حممد  أفعالولكنه بيان ملن هلم قلوب ويعون   احلجر 

 أنل احلجر ويصرح قب� نه ال يفهم ملاذا رسول اهللا حممد أكعمر بن اخلطاب الذي يصرح 

                                                            
  .٢: الفتح -١
  .٣١٤ص ٢ج: تفسير القمي -٢
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يفعل   اًرأى رسول اهللا حممد ألنهنفسه وحقيقته ال تتقبل تقبيل احلجر ولكنه يفعله فقط 
فهو يسفه فعل  ٬،نه خليفتهأيدعي  ألنه ؛ حممدني وال ميكنه خمالفة املسلم آالف أمامذلك 
  .فأي مكر هذا ويسنت به جمرباً حممد 

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

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

ا الفعل ومنكر له ومستخف كاره هلذ بأنهح ل احلجر صرَّفعمر بن اخلطاب عندما قب�
و(إِذْ ﴿ ٬،�ذا احلجر وكونه الشاهد على العباد بالوفاء بالعهد وامليثاق املأخوذ عليهم يف الذر

أَخ(ذَ ر(بُّك( م5ن ب(نِي آد(م( م5ن ظُهVورِه5م+ ذُرِّيَّت(هVم+ و(أَش+ه(د(هVم+ ع(لَى أَنفُِسهِم+ أَلَس+تV بِر(بِّكُم+ قَالُواْ 
جلية ملن هلم  إشارةوهذه  ٬،)١(﴾ن ت(قُولُواْ ي(و+م( الْق5ي(ام(ة5 إِنَّا كُنَّا ع(ن+ ه(ذَا غَاف5ل5ني(ب(لَى ش(هِد+ن(ا أَ

ولذا فنفسه تشمئز من  املأخوذقلوب يفقهون �ا٬، بأن عمر بن اخلطاب منكر للعهد وامليثاق 
ر بن فيخاطب عم ٬،اًحقيقي اًاحلجر شاهدكون  إنكاروبالتايل حياول عمر  ٬،احلجر الشاهد

إين ألعلم أنك حجر ال ( :بقوله األسودواحلجر  األساساخلطاب احلجر الشاهد واحلجر 
رسول اهللا  رأواومبا أن الناس الذين كانوا حييطون بعمر يف هذا املوقف قد  ٬،)تضر وال تنفع

بل هم  ٬،ل هذا احلجر ويسجد عليهقبِّحفي �ذا احلجر شديد االهتمام به ويÝ  اًحممد
لذا تدارك عمر  ٬،تقديس هذا احلجر واالهتمام به X إبراهيمرثوا عن حنيفية قد و أنفسهم

بأنه حجر  األسوده عمر تقبيل احلجر سفّ أنبعد ! ل احلجر ولكن بعد ماذا ؟قوله بفعله فقبَّ
يهمش  أن أرادوبالتايل فإن عمر بقوله وفعله  ٬،وبالتايل فال حكمة يف تقبيله ٬،ال يضر وال ينفع

 اًأمرللحجر وسجوده عليه  ل رسول اهللا يوجيعل تقب ٬،اًشاهدينفي كونه و األسوداحلجر 
ال يضر وال ينفع  األسودنه لو كان احلجر أمن احلكمة٬، واحلقيقة  غري مفهوم خالٍ اًمبهم

يكون فعل رسول اهللا  أنوال ميكن  ٬،من احلكمة وحاشاه خالياً لكان فعل رسول اهللا 
 إذن ٬،ذن اهللا وحبوله وقوته سبحانهإاحلجر يضر وينفع ب مل يكن هذا إن حكيماًوله معىن  

                                                            
  .١٧٢: األعراف -١
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 أوالعبد املوكل بالعهد وامليثاق  أويظهر ما يبطنه عمر من موقف جتاه احلجر  أنفمشيئة اهللا 
  .اهللا يف فلتات لسانه أظهره إال اًسوء اإلنسانوسبحان اهللا ال يضمر  ٬،حممد آلقائم 

 وأفعاله٬، بأقواله ٬،وفضله األسودحلجر ا أمهيةبيان  وقد تكفل رسول اهللا حممد 
على جزء  له وسجد عليه ومل يسجد رسول اهللا قب� رسول اهللا  أنتعرف  أنويكفي 

: قال رسول اهللا  أن وأمهيته األمروبلغ عظيم هذا  األسودمن الكعبة غري احلجر 
الدخيل٬، استلموا الركن٬، فإنه ميني اهللا يف خلقه٬، يصافح µا خلقه مصافحة العبد أو (

  .موضوع فيه ألنه األسود؛احلجر  أيواملراد بالركن ٬، )١() ويشهد ملن استلمه باملوافاة

 أننوا فبي� وأفعاهلم٬، بأقواهلماحلجر  أمهيةيف بيان  �ج رسول اهللا   األئمةوتابع 
للبكاء  اًونصب جملس يومياً أربعنين آدم قد بكي أاحلجر هو حامل كتاب العهد وامليثاق و

و(لَقَد+ ع(هِد+ن(ا إِلَى آد(م( م5ن قَب+لُ فَن(ِسي( و(لَم+ ﴿ :احلجر ليكفر عن خطيئته يف نقض العهد بقرب
حتول للسواد بسبب  األرضن احلجر كان درة بيضاء تضيء ولكنه يف أو ٬،)٢(﴾ن(جِد+ لَهV ع(ز+ماً

كلها  أصحا�م أماماملباركة اليت كرروها مرات  واألفعالخطايا العباد٬، فهذه الكلمات 
بل واخلطايا على طول  األوىل٬،ولعالقة احلجر باخلطيئة  األسوداحلجر  ألمهيةتأكيد وبيان 

 .األرضيف هذه  اإلنسانيةمسرية 

ÃنÃيÛنِ أَعÛرِ بÛكَيÝب ÛنÃقَالَ ٬،ع: ) ÞهØالل ÞدÛبÃا عÃأَب ÝأَلْتÃسX  ِي الرُّكْنÞف ÃرÃجÃالْح ÝهØالل ÃعÃضÃو äةØلÞأَيِّ عÞل
 ÃوÝي هÞذØالÞرِهÛي غَيÞف ÛعÃوضÝي ÛلَمÃو ÞيهÞقَبَّلُ ٬،فÝت äةØلÞأَيِّ عÞلÃ٬،و ÞنَّةÃالْج ÃنÞم ÃرِجÛأُخ äةØلÞأَيِّ عÞلÃ٬،و  äةØلÞأَيِّ عÞلÃو

ÞرِهÛي غَيÞف ÛعÃوضÝي ÛلَمÃو ÞيهÞف ÝدÛهÃالْعÃو ÞادÃبÞالْع ÝيثَاقÞم ÃعÞضÝ٬،و  ÃلَنِيÃعÃنِي جÝبِرÛخÝت ÃكÞي ذَلÞف ÝبÃالسَّب ÃفÛكَيÃو
ØاللßبÃجÃلَع ÞيهÞرِي فýفَكÃت Øفَإِن ÃاكÃدÞف Ýس(أَلْت( و(أَع+ض(لْت( ف5ي الْم(س+أَلَة5 و(اس+ت(قْص(ي+ت(  :فَقَالَ :قَالَ .ه

Vهqه( ت(ب(ار(ك( و(ت(ع(الَى  ٬،فَافْه(مِ الْج(و(اب( و(فَرِّغْ قَلْب(ك( و(أَص+غِ س(م+ع(ك( أُخ+بِر+ك( إِنْ ش(اَء اللqالل qإِن
فَوVض5ع(ت+ ف5ي ذَل5ك(  ٬،Xج(ر( الْأَس+و(د( و(ه5ي( ج(و+ه(ر(ةٌ أُخ+رِج(ت+ م5ن( الْج(نَّة5 إِلَى آد(م( و(ض(ع( الْح(

اللqهV الرُّكْنِ ل5ع5لqة5 الْم5يثَاقِ و(ذَل5ك( أَنَّهV لَمَّا أَخ(ذَ م5ن+ ب(نِي آد(م( م5ن+ ظُهVورِه5م+ ذُرِّيَّت(هVم+ ح5ني( أَخ(ذَ 

                                                            
  .٦٥ص ١ج: المحاسن -١
  .١١٥: طه -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٧٠

و(م5ن+ ذَل5ك( الْم(كَان5 ي(ه+بِطُ  ٬،و(ف5ي ذَل5ك( الْم(كَان5 ت(ر(اَءى لَهVم+ ٬،ي ذَل5ك( الْم(كَان5ع(لَي+هِمV الْم5يثَاق( ف5
و(إِلَى ذَل5ك(  ٬،Xفَأَوَّلُ م(ن+ يVب(ايِعVهV ذَل5ك( الطqائ5رV و(هVو( و(اللqه5 ج(ب+ر(ئ5يلُ  ٬،Xالطqي+رV ع(لَى الْقَائ5مِ 

و(هVو( الشَّاه5دV ل5م(ن+ و(افَاهV ف5ي  ٬،هV و(هVو( الْحVجَّةُ و(الدَّل5يلُ ع(لَى الْقَائ5مِالْم(قَامِ يVس+نِدV الْقَائ5مV ظَه+ر(
ع(لَى  8و(الشَّاه5دV ع(لَى م(ن+ أَدَّى إِلَي+ه5 الْم5يثَاق( و(الْع(ه+د( الqذ5ي أَخ(ذَ اللqهV  ٬،ذَل5ك( الْم(كَان5

  .الْع5ب(اد5

ع5لqة5 الْع(ه+د5 ت(ج+د5يداً ل5ذَل5ك( الْع(ه+د5 و(الْم5يثَاقِ و(ت(ج+د5يداً ل5لْب(ي+ع(ة5 و(أَمَّا الْقُب+لَةُ و(ال5اس+ت5لَامV فَل5
ي+ه5 ذَل5ك( ل5يVؤ(دُّوا إِلَي+ه5 الْع(ه+د( الqذ5ي أَخ(ذَ اللqهV ع(لَي+هِم+ ف5ي الْم5يثَاقِ فَي(أْتVوهV ف5ي كُل7 س(ن(ة: و(يVؤ(دُّوا إِلَ

أَم(ان(ت5ي أَدَّي+تVه(ا و(م5يثَاق5ي ت(ع(اه(د+تVهV  أَ لَا ت(ر(ى أَنَّك( ت(قُولُ ٬،ذَي+نِ أُخ5ذَا ع(لَي+هِم+و(الْأَم(ان(ةَ اللqالْع(ه+د( 
و(لَا ح(ف5ظَ ذَل5ك( الْع(ه+د(  ٬،ل5ت(ش+ه(د( ل5ي بِالْمVو(افَاة5 و(و(اللqه5 م(ا يVؤ(دِّي ذَل5ك( أَح(د� غَي+رV ش5يع(ت5ن(ا

و(ي(أْت5يه5 غَي+رVهVم+ فَيVن+ك5رVهVم+  ٬،و(إِنَّهVم+ لَي(أْتVوهV فَي(ع+رِفُهVم+ و(يVص(دِّقُهVم+ ٬،يع(ت5ن(او(الْم5يثَاق( أَح(د� غَي+رV ش5
فَلَكُم+ و(اللqه5 ي(ش+ه(دV و(ع(لَي+هِم+ و(اللqه5 ي(ش+ه(دV  ٬،و(يVكَذ7بVهVم+ و(ذَل5ك( أَنَّهV لَم+ ي(ح+فَظْ ذَل5ك( غَي+رVكُم+

ُء و(لَهV ل5س(انٌ  و(هVو( الْحVجَّةُ الْب(ال5غ(ةُ م5ن( اللqه5 ع(لَي+هِم+ ي(و+م( الْق5ي(ام(ة5 ي(جِي ٬،الْكُفْرِبِالْخ(فْرِ و(الْجVحVود5 و(
VهVن+ك5رVو(لَا ي Vالْخ(لْق Vور(ت5ه5 الْأُولَى ي(ع+رِفُهVو(ج(دَّد( الْع(ه+د(  ٬،ن(اط5ق� و(ع(ي+ن(ان5 ف5ي ص Vل5م(ن+ و(افَاه Vي(ش+ه(د

و(ي(ش+ه(دV ع(لَى كُل7 م(ن+ أَن+كَر( و(ج(ح(د(  ٬،د(هV بِح5فْظ5 الْع(ه+د5 و(الْم5يثَاقِ و(أَد(اِء الْأَم(ان(ة5و(الْم5يثَاق( ع5ن+
  .و(ن(ِسي( الْم5يثَاق( بِالْكُفْرِ و(الْإِن+كَارِ

Vم5ن( الْج(نَّة5 فَه(لْ ت(د+رِي م(ا كَانَ الْح(ج(ر Vهqالل Vةُ م(ا أَخ+ر(ج(هq؟ فَأَمَّا ع5ل Ýكَانَ  :قَالَ ٬،لَا :قُلْت
فَلَمَّا أَخ(ذَ اللqهV م5ن( الْم(لَائ5كَة5 الْم5يثَاق( كَانَ أَوَّلَ م(ن+ آم(ن(  ٬،م(لَكاً م5ن+ عVظَم(اِء الْم(لَائ5كَة5 ع5ن+د( اللqه5

م5يثَاق( و(أَو+د(ع(هV ع5ن+د(هV بِه5 و(أَقَرَّ ذَل5ك( الْم(لَكV فَاتَّخ(ذَهV اللqهV أَم5يناً ع(لَى ج(م5يعِ خ(لْق5ه5 فَأَلْقَم(هV الْ
qذ5ي أَخ(ذَ اللqف5ي كُل7 س(ن(ة: الْإِقْر(ار( بِالْم5يثَاقِ و(الْع(ه+د5 ال Vوا ع5ن+د(هVج(دِّدVو(اس+ت(ع+ب(د( الْخ(لْق( أَنْ ي V8ه 

 ٬،دV ع5ن+د(هV الْإِقْر(ار( ف5ي كُل7 س(ن(ة:ثُمَّ ج(ع(لَهV اللqهV م(ع( آد(م( ف5ي الْج(نَّة5 يVذَك7رVهV الْم5يثَاق( و(يVج(دِّ ٬،ع(لَي+هِم+
لَى فَلَمَّا ع(ص(ى آد(مV و(أُخ+رِج( م5ن( الْج(نَّة5 أَن+س(اهV اللqهV الْع(ه+د( و(الْم5يثَاق( الqذ5ي أَخ(ذَ اللqهV ع(لَي+ه5 و(ع(

ب( اللqهV ع(لَى آد(م( ح(وَّلَ ذَل5ك( فَلَمَّا ت(ا ٬،و(ج(ع(لَهV ت(ائ5هاً ح(ي+ر(انَ Xو(ل5و(ص5يِّه5  وVلْد5ه5 ل5مVح(مَّد: 
فَلَمَّا ن(ظَر(  ٬،و(هVو( بِأَر+ضِ الْهِن+دX 5الْم(لَك( ف5ي صVور(ة5 دVرَّة: ب(ي+ض(اَء فَر(م(اهV م5ن( الْج(نَّة5 إِلَى آد(م( 



 ٧١...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

أَ  ٬،ي(ا آد(مV :فَقَالَ لَهV 8للqهV إِلَي+ه5 آن(س( إِلَي+ه5 و(هVو( لَا ي(ع+رِفُهV بِأَكْثَر( م5ن+ أَنَّهV ج(و+ه(ر(ةٌ و(أَن+طَقَهV ا
ثُمَّ ت(ح(وَّلَ إِلَى  ٬،أَج(لْ اس+ت(ح+و(ذَ ع(لَي+ك( الشَّي+طَانُ فَأَن+س(اك( ذ5كْر( ر(بِّك( :قَالَ ٬،لَا :قَالَ ؟ت(ع+رِفُنِي

فَو(ثَب( إِلَي+ه5 آد(مV  ؟ أَي+ن( الْع(ه+دV و(الْم5يثَاقV :صVور(ت5ه5 الqت5ي كَانَ م(ع( آد(م( ف5ي الْج(نَّة5 فَقَالَ ِآلد(م(
 8ثُمَّ ح(وَّلَهV اللqهV  ٬،و(ذَكَر( الْم5يثَاق( و(ب(كَى و(خ(ض(ع( لَهV و(قَبَّلَهV و(ج(دَّد( الْإِقْر(ار( بِالْع(ه+د5 و(الْم5يثَاقِ

ه5 إِج+لَالًا لَهV ع(لَى ع(ات5قX 5فَح(م(لَهV آد(مV  ٬،ُء إِلَى ج(و+ه(ر(ة5 الْح(ج(رِ دVرَّةً ب(ي+ض(اَء ص(اف5ي(ةً تVض5ي
ح(تَّى و(افَى بِه5 م(كqةَ فَم(ا ز(الَ ي(أْن(سV بِهX  5فَكَانَ إِذَا أَع+ي(ا ح(م(لَهV ع(ن+هV ج(ب+ر(ئ5يلُ  ٬،و(ت(ع+ظ5يماً

الْح(ج(ر( ف5ي  لَمَّا ب(ن(ى الْكَع+ب(ةَ و(ض(ع( 8ثُمَّ إِنq اللqه(  ٬،بِم(كqةَ و(يVج(دِّدV الْإِقْر(ار( لَهV كُلq ي(و+مٍ و(لَي+لَة:
 ٬،ل5أَنَّهV ت(ب(ار(ك( و(ت(ع(الَى ح5ني( أَخ(ذَ الْم5يثَاق( م5ن+ وVلْد5 آد(م( أَخ(ذَهV ف5ي ذَل5ك( الْم(كَان5 ؛ذَل5ك( الْم(كَان5

و(ف5ي ذَل5ك( الْم(كَان5 أَلْقَم( الْم(لَك( الْم5يثَاق( و(ل5ذَل5ك( و(ض(ع( ف5ي ذَل5ك( الرُّكْنِ و(ن(حَّى آد(م( م5ن+ 
فَلَمَّا ن(ظَر( آد(مV  ٬،كَان5 الْب(ي+ت5 إِلَى الصَّفَا و(ح(وَّاَء إِلَى الْم(ر+و(ة5 و(و(ض(ع( الْح(ج(ر( ف5ي ذَل5ك( الرُّكْنِم(

م5ن( الصَّفَا و(قَد+ وVض5ع( الْح(ج(رV ف5ي الرُّكْنِ كَبَّر( اللqه( و(ه(لqلَهV و(م(جَّد(هV فَل5ذَل5ك( ج(ر(ت5 السُّنَّةُ 
فَإِنq اللqه( أَو+د(ع(هV الْم5يثَاق( و(الْع(ه+د(  ٬، و(اس+ت5قْب(الِ الرُّكْنِ الqذ5ي ف5يه5 الْح(ج(رV م5ن( الصَّفَابِالتَّكْبِريِ

بِالنُّبVوَّة5  لَمَّا أَخ(ذَ الْم5يثَاق( لَهV بِالرُّبVوبِيَّة5 و(ل5مVح(مَّد:  8ل5أَنq اللqه(  ؛دVونَ غَي+رِه5 م5ن( الْم(لَائ5كَة5
فَأَوَّلُ م(ن+ أَس+ر(ع( إِلَى الْإِقْر(ارِ ذَل5ك(  ٬،بِالْو(ص5يَّة5 اص+طَكqت+ فَر(ائ5صV الْم(لَائ5كَةX 5ع(ل5يٍّ و(ل5

م5ن+هV و(ل5ذَل5ك( اخ+ت(ار(هV اللqهV م5ن+ ب(ي+نِهِم+  الْم(لَكV لَم+ ي(كُن+ ف5يهِم+ أَش(دُّ حVب·اً ل5مVح(مَّد: و(آلِ مVح(مَّد: 
ُء ي(و+م( الْق5ي(ام(ة5 و(لَهV ل5س(انٌ ن(اط5ق� و(ع(ي+ن� ن(اظ5ر(ةٌ ي(ش+ه(دV ل5كُل7 م(ن+ و(افَاهV  م5يثَاق( و(هVو( ي(جِيو(أَلْقَم(هV الْ

  .)١() إِلَى ذَل5ك( الْم(كَان5 و(ح(ف5ظَ الْم5يثَاق(

يكون  أن أصحابه وأمردخل بيت اهللا فبدأ باحلجر وختم باحلجر  ورسول اهللا حممد 
ومس  ٬،يستلم احلجر يف كل طواف أنبل ويستحب  ٬،لبيت استالم احلجرعهدهم با آخر

على احلجر  بل وسجد رسول اهللا حممد  ٬،احلجر يسبب غفران الذنوب وحط اخلطايا
 أهماحلجر هو  أنتفهم من هذا غري  أنفماذا ميكن  ٬،لهقبَّ أنووضع جبهته عليه بعد  األسود

  .ما يف البيت

                                                            
  .٤٣١ – ٤٢٩ص ٢ج: ، علل الشرائع١٨٦ – ١٨٤ص ٤ج: الكافي -١
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Þنِ سÛب ÞهØالل ÞدÛبÃع ÛنÃعäانÃقَالَ ٬،ن:  ÞهØالل ÞدÛبÃو عÝقَالَ أَبX: ) 5هqولُ اللVالْح(جَّ  ذَكَر( ر(س
يVرِيدV الْح(جَّ يVؤ+ذ5نVهVم+  فَكَت(ب( إِلَى م(ن+ ب(لَغ(هV ك5ت(ابVهV م5مَّن+ د(خ(لَ ف5ي الْإِس+لَامِ أَنq ر(سVولَ اللqه5 

فَلَمَّا ان+ت(ه(ى إِلَى ب(ابِ الْم(س+جِد5 اس+ت(قْب(لَ ........ ...........بِذَل5ك( ل5ي(حVجَّ م(ن+ أَطَاق( الْح(جَّ 
فَح(م5د( اللqه( و(أَثْن(ى ع(لَي+ه5 و(ص(لqى ع(لَى أَبِيه5  ٬،وÃذَكَرÃ ابÛنÝ سÞنÃانä أَنَّهÝ بÃابÝ بÃنِي شÃيÛبÃةَ الْكَع+ب(ةَ
ب(ي+ت5 ص(لqى ر(كْع(ت(ي+نِ خ(لْف( م(قَامِ إِب+ر(اه5يم( ثُمَّ أَت(ى الْح(ج(ر( فَاس+ت(لَم(هV فَلَمَّا طَاف( بِالْ ٬،إِب+ر(اه5يم(
X مَّ إِنِّي أَس+أَلُك( ع5لْماً ن(اف5عاً و(رِز+قاً و(اس5عاً  :ثُمَّ قَالَ ٬،و(د(خ(لَ ز(م+ز(م( فَش(رِب( م5ن+ه(اVهqالل

 :ثُمَّ قَالَ ل5أَص+ح(ابِه5 ٬،كَع+ب(ة5فَج(ع(لَ ي(قُولُ ذَل5ك( و(هVو( مVس+ت(قْبِلُ الْ ٬،و(ش5فَاًء م5ن+ كُل7 د(اٍء و(سVقْمٍ
  .)١() فَاس+ت(لَم(هV ثُمَّ خ(ر(ج( إِلَى الصَّفَا ٬،ل5ي(كُن+ آخ5رV ع(ه+د5كُم+ بِالْكَع+ب(ة5 اس+ت5لَام( الْح(ج(رِ

ه وسلم سجد على رأيت رسول اهللا صلى اهللا علي: (قال ٬،وروى البهيقي عن ابن عباس
  . )٢()احلجر

قد سن ركعيت الطواف  رسول اهللا  أنوهو  مهم جداً أمر إىلوالبد من االلتفات 
 ٬،X إبراهيميصلون عند مقام  واألئمة  وكان رسول اهللا  إبراهيمعند مقام 

 ٬،بني يديه ويف قبلته األسوديكون احلجر  X إبراهيموالذي يقف يف صالته عند مقام 
احلجر  أوحممد  آليوسف  أوحممد  آلعلى قائم  اآليةبوضوح تام انطباق هذه  وهذا يبني
إِذْ قَالَ يVوسVفV ل5أَبِيه5 ي(ا أَبت5 إِنِّي ر(أَي+تV أَح(د( ع(ش(ر( كَو+كَباً و(الشَّم+س( و(الْقَم(ر( ﴿ :األسود

نت تأويل هذه ا بيَّما معىن هذا السجود عندم نت سابقاًوقد بيَّ ٬،)٣(﴾ر(أَي+تVهVم+ ل5ي س(اجِد5ين(
ل يف القائم يكون لفاطمة والسر ٬، ولكن السجود هنا عندما تأو�Xاملهدي  اإلماميف  اآلية

فيكون هنا  ٬،املودع فيها األسودالسجود للكعبة واحلجر  أنكما  متاماً ٬،املستودع فيها معاً
من ولد علي   األئمةهم  عشر كوكباً واألحد ٬،Xوالقمر علي  ٬،الشمس حممد 

X  احلسن واحلسني وعلي وحممد وجعفر وموسى وعلي (وهم  ٬،)عليها السالم(وفاطمة
 وإنصافالعدل  وإلقامةميهدون للقائم  أ�موسجودهم مبعىن  ٬،)وحممد وعلي واحلسن وحممد

                                                            
  .٢٤٩ص ٤ج: الكافي -١
  .١٧٣ص ٥البداية والنهاية البن آثير ج - ٢
  .٤: سفيو -٣
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 أنىل إمنذ خلق اهللا اخللق و واألعظم األوىلخذ حق صاحبة املظلومية أاملظلوم وباخلصوص 
  .تقوم الساعة

احلجر  إىلالكعبة وبالتايل  إىليسجدوا  أنقية اخللق ممن فرض عليهم سجود ب أما
قال  أبوا٬، أممجعهم ميهدون للقائم سواء شاءوا أب أ�مواضحة وبيان  إشارةفهو مبثابة  األسود
لْقَم(رV أَلَم+ ت(ر( أَنq اللqه( ي(س+جVدV لَهV م(ن ف5ي السَّم(او(ات5 و(م(ن ف5ي الْأَر+ضِ و(الشَّم+سV و(ا﴿ :تعاىل

 و(النُّجVومV و(الْجِب(الُ و(الشَّج(رV و(الدَّو(ابُّ و(كَث5ري� مِّن( النَّاسِ و(كَث5ري� ح(قَّ ع(لَي+ه5 الْع(ذَابV و(م(ن يVهِنِ
 أمالقائم شاءوا  أوفالكل ميهد للوارث  .)١(﴾اللqهV فَم(ا لَهV م5ن مُّكْرِمٍ إِنq اللqه( ي(فْع(لُ م(ا ي(ش(اُء

من حق عليه العذاب ميهد للقائم وكل  وأيضاً ٬،س والقمر والنجوم ميهدون للقائم٬، فالشمأبوا
ن كان إو ٬،املظلومني فÝفحركة اخللق ومسري¯م العامة هي متهيد للقائم الذي ينصÞ ٬،حبسبه
ال  أ�ممع  ٬،املودع فيها األسود احلجروكطوافهم بالكعبة  اخللق جيهلون هذا٬، متاماً أكثر

  .من طوافهم اًيكادون يفقهون شيئ

  : 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  إمثارهتعمل  اليت األمةمنكم ويعطى 
  .)٢() يسحقه

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

   الميذه املؤمنني به وغريهم من بقية الناس كان خياطب �ذا الكالم ت ألنه   Xبعيسى 
واضح كل  Xفكالم عيسى  ٬،امللكوت إمثاراملرتبطة باحلجر اليت تعمل  لألمةويعطى 
 أتباعن امللكوت سيرتع يف النهاية ممن يدعون إو ٬،نه يف بيان فضل حجر الزاويةأ ؛الوضوح

                                                            
  .١٨: الحج -١
  .انجيل متى االصحاح الحادي والعشرون -٢
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حبكمة بني  ربط Xفعيسى  ٬،ل حممد آمة حممد وأاحلجر وهم  ألمةعيسى ويعطى 
ومن  إسرائيلببين  األمةقابل هذه  وأيضاً ٬،اليت تعطى امللكوت يف النهاية األمةاحلجر وبني 

 إعطاءجعل احلجر علة  Xفعيسى  ٬،لن يناولوا امللكوت يف النهاية أ�من وبيَّ تباعهايدعون 
من  إنأي   ٬،Xوعيسى  Xموسى  تباعااليت تدعي  األمةغري  أخرى ألمةامللكوت 

العهد وامليثاق ومن ينصرونه هم من سريثون امللكوت سواء كان يف  بأداءهلم احلجر يشهد 
يف السماوات عندما يكشف اهللا هلم عن ملكوته وجيعلهم  أم ٬،حاكمية اهللا بإقامة األرضهذه 

ر هذا فسِّيÝ أنومن يريد  .يف النهاية عندما يسكنهم اهللا اجلنان يف امللكوت أم ٬،ينظرون فيه
�ذا الكالم نفسه ويصر على هذا القول فإنه  أرادعيسى  إنويقول  أخرىرة الكالم بصو

 يف املزامري فأيضاً Xالقول وهو لداود  أصلفليقرأ  وإال ٬،يغالط وال يطلب معرفة احلقيقة
داود  أنوهكذا ال ينتهي اجلدل ولكن احلقيقة  ٬،داود قصد نفسه نإيقول اليهود  أنميكن 
X  وعيسىX ر به وقد بشَّ ٬،الزمان آخرلذي يأيت باسم الرب يف املخلص ا أرادوا

ومساه املعزي والعبد احلكيم وهنا مساه حجر  اإلجنيليف  أخرىيف مواضع  Xعيسى 
 إنهل  ٬،حجر الزاوية بأنهيعرف  أنميكن  أومن هو الذي عرف  :فيكون السؤال ٬،الزاوية
ذكروا يف موضع  أوت الرب حجر الزاوية يف بي بأ�معرفوا  )ليهما السالمع(عيسى  أوداود 
وهل هناك حجر موضوع يف زاوية بيت الرب  ٬،حجر الزاوية يف بيت الرب أ�معلى  آخر
هذا  نأاحلقيقة  ؟) ليهما السالمع(عيسى  أواهليكل عند اليهود والنصارى يدل على داود  أو

بناه  ويف بيت الرب الذي ٬،X إبراهيممن ولد  األخرى األمةغري موجود ولكنه موجود يف 
وموجود يف الزاوية وبالذات الزاوية اليت امسها الركن  ٬،ابنه X وإمساعيل X إبراهيم
 أوالزمان  آخرواحد هو املخلص الذي يأيت يف  أمر إىلتشري  األموروكل هذه  ٬،العراقي
  .باسم الرب واآليتنه حجر الزاوية أداود يف املزامري  إليه أشارالذي 

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

من قبل الرب كان هذا وهو عجيب  ٢٣. احلجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية
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آه . آه يا رب خلص ٢٥. نبتهج ونفرح فيه. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب ٢٤يف أعيننا 
 .)١(.........) باركنا كم من بيت الرب . مبارك اآليت باسم الرب ٢٦. يا رب أنقذ

هو املخلص الذي يأيت  اإلجنيلاملراد حبجر الزاوية يف التوراة ويف  أنعلى  أكثروللتأكيد 
 زمن ملك العراق يف رآهاهذه الرؤيا اليت  أوردالزمان ويف العراق وهو قائم احلق  آخريف 

   .توضيح إىلوهي تكاد ال حتتاج  Xوفسرها دانيال النيب  Xدانيال النيب 

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

صدره . رأس هذا التمثال من ذهب جيد ٣٢. التك ومنظره هائلوقف قب العظيم البهي جداً
قدماه بعضهما من حديد . ساقاه من حديد ٣٣. بطنه وفخذاه من حناس. وذراعاه من فضة
كنت تنظر إىل أن قطع حجر بغري يدين فضرب التمثال على قدميه  ٣٤. والبعض من خزف

واخلزف والنحاس والفضة  فانسحق حينئذ احلديد ٣٥. اللتني من حديد وخزف فسحقهما
أما . وصارت كعصافة البيدر يف الصيف فحملتها الريح فلم يوجد هلا مكان والذهب معاً

فنخرب . هذا هو احللم ٣٦. ومأل األرض كلها كبرياً احلجر الذي ضرب التمثال فصار جبالً
 واقتداراًأنت أيها امللك ملك ملوك ألن إله السموات أعطاك مملكة  ٣٧بتعبريه قدام امللك 

وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش الرب وطيور السماء دفعها ليدك  ٣٨. وفخراً وسلطاناً
وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر  ٣٩. فأنت هذا الرأس من ذهب. وسلطك عليها مجيعها

وتكون مملكة رابعة صلبة  ٤٠. منك ومملكة ثالثة أخرى من حناس فتتسلط على كل األرض
وكاحلديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل  يءيدق ويسحق كل شكاحلديد ألن احلديد 

ومبا رأيت القدمني واألصابع بعضها من خزف والبعض من حديد فاململكة  ٤١. هؤالء
. تكون منقسمة ويكون فيها قوة احلديد من حيث إنك رأيت احلديد خمتلطا خبزف الطني

 كة يكون قوياًوأصابع القدمني بعضها من حديد والبعض من خزف فبعض اململ ٤٢
خبزف الطني فإ�م خيتلطون بنسل الناس ولكن  ومبا رأيت احلديد خمتلطاً ٤٣. والبعض قصماً

                                                            
  .٩١٥ص: مجمع الكنائس الشرقية -  ١العهد القديم والجديد ج - المزمور المائة والثامن عشر  - مزامير  -التوراة  -١
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ويف أيام هؤالء امللوك يقيم إله  ٤٤. ال يتالصق هذا بذاك كما أن احلديد ال خيتلط باخلزف
وملكها ال يترك لشعب آخر وتسحق وتفين كل هذه  السموات مملكة لن تنقرض أبداً

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

  .)١() احللم حق وتعبريه يقني

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

حكم الطاغوت  أووهو احلجر الذي ينسف الصنم  ٬،العراق كما  هو واضح يف رؤيا دانيال
 أنفال ميكن  ٬،الزمان آخريف العراق ويف  أرسلوا Xوال داود  Xعيسى  بينما ال ٬،ناواأل

حجر  أنوية املذكور٬، بل تبني بوضوح من كل ما تقدم يكون أي منهما هو حجر الزا
املوضوع يف زاوية بيت اهللا احلرام يف  األسودالزاوية يف اليهودية والنصرانية هو نفسه احلجر 

  .مكة

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

 أوحممد  آلوهو  نفسه قائم  ٬،Xاحلجر الذي يهدم حكومة الطاغوت يف سفر دانيال 
  .بيته وأهل الزمان كما روي عن رسول اهللا حممد  آخرالذي يأيت يف  األولاملهدي 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  محد احلسنأ                                                                          
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال

* * *  

  

  
                                                            

  .االصحاح الثاني - سفر دانيال  -التوراة  -١
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L٣٢٨Wאא
 و(إِنَّكُم+﴿ وليالً بأننا منر على قوم لوط صبحاً 8يف سورة الصافات حيدثنا اهللا   ١
 أممادي ٬، ملرورهذا ا فكيف يكون ٬،)١(﴾ت(ع+ق5لُونَ أَفَلَا و(بِاللqي+لِ # مُّص+بِح5ني( ع(لَي+هِم لَت(مVرُّونَ
 ؟ يتملكنا وقت املغرب بشعور الغم واالكتئاب الذي عالقةله  ؟ هل ملكويت

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

 .وفيقبالت إخواينوملن يرجوها من 

 بدأ به احلديث عن الدعوة اليمانية فتستجيب يلأموالي على مفتاح  دلين يا  ٣
اجللسة ( البداية كثري من الناس تستجيب يف أن يموال الحظت يا٬، من نفورها بدالً القلوب
  زينب : املرسلة                          يف اجللسة الثانية مباشرة ؟ وينفرون بعدها تقريباً) األوىل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

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

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

                                                            
  .١٣٨ – ١٣٧: الصافات -١
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فقط  األناولكن ال حتارب  األناالعبادات والدعاء واقع يف طريق حماربة  أداء :٢ج س
 اإلنسان إرادةاهللا على  إرادةوالبد من تقدمي  ٬،فيها اإلخالصبل البد من  ٬،العبادة والدعاءب

  .اهللا والعمل �ا إرادة إال اإلنسانوال يبقى عند  اإلنسان إرادةحىت تنتهي 

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

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

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

  .بكم دينه

  محد احلسنأ                                                                          

* * *  

 



א אWא א

  عليكم ورمحة اهللا وبركاته السالم L٣٢٩Wאא

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

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

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

  .نتظر جوابكمأو٬، X ياملهد اإلمامودمتم لنا لنصرة 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

٬، أو يف عدة )متزوجة أي(ولو زىن بذات بعل . ة٬، مل حيرم عليه نكاحهامن زىن بامرأ
  .رجعية٬، حرمت عليه أبداً

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن                                                                          
  ق هـ ١٤٣٠ /ذو القعدة

* * *  

  لرمحن الرحيمبسم اهللا ا L٣٣٠Wאא

  .واملهديني األئمةوالصالة على حممد وآل حممد  ٬،العاملني احلمد هللا رب
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قلة من األنصار نسأل عن أمر  باسم ٬،اهلدى ورمحة آهللا وبركاته السالم على رجال
فينا من  أن علماً استثناء٬،بعض األخوة بأن الصدقة واجبة على اجلميع بدون أي  وردنا من

   أمثال هؤالء  على الصدقةفما هو حكم  ٬،هناك من يتصدقون عليهال جيد قوته اليومي و
  العراق  موسى : املرسل                            .هللاقلة من أنصار    الرد  بانتظارحنن بذمتكم 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .لذلك أهلشاء اهللا  إنيوصلوا للفقراء حقوقهم وهم  أناملال 

  .تهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا

 أمحد احلسن                                                                         
   ق هـ ١٤٣٠ /ذو القعدة

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٣١Wאא

 األئمةبيته الطيبني الطاهرين  وأهلواملرسلني  األنبياءشرف أ علىوالصالة والسالم 
  .اًكثري ني وسلم تسليماًيواملهد

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

 واآلنوقد تشرفت مببايعتك  أنصاركالذليل احلقري إىل اهللا من  العبد ٬،سيدي وموالي
إن بني يديك  الشهادةيكتب يل  أنسأل اهللا العلي القدير أجنودك و جندي من أصبحت
  .شرح لك قصيتأسوف  أناي وبفضل دعائكم يل سيد٬، شاء اهللا
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هذه  ي�٬،مسيطر عل )لعنه اهللا(الشباب وكان الشيطان  أيام كثريةعبد عندي ذنوب  أنا
وقدمت اعتذاري هلا عدة  ١٤،٬مع امرأة عندما كان عمري  أارتكبت خط احلقريةالنفس 

 ناآلحلد  وأناوطلبت براءة ذميت مما بدر مين ولكن لن تفعل  ٬،اعتذاري مرات ولكن مل تقبل
 اآلخرة٬، فيه خرب ما إىلترشدين  أنقسم عليك بأمك الزهراء أسيدي  ٬،بتأنيب الضمري أحس
  .مشكله أولهذه 

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

قسم عليك بنحر احلسني أسيدي  نصيحة٬،هل من  ٬،ني املشكلتنياتهل منك حل أريدوموالي 
ن دموعي إسيدي واهللا عندما كتبت هذه الرسالة و الصاحلة٬، والذريةبالتوفيق  تدعو يل أن

أن على نفسي  أخافطفل واهللا سيدي إال من هذه احلياة الدنيا  ئاشي أريدسيدي ال  تسيل
تدعو يل  أنك مرة ثانية بنحر احلسني املظلوم العطشان قسم عليأسيدي  ٬،من احلساد أكون

  .اإلطالة عتذر منك سيدي وموالي كل االعتذار علىأ ٬،اهللا جل جالله بالذرية

مÝحÃم�د  لآمÝحÃم�د و على اللهÝم� صلّ ٬،سيدي هذا وسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
   د م: املرسل                                                   .واملَهديني وسÃلّم تÃسليماً األئمة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

و(الqذ5ين( إِذَا فَع(لُواْ فَاح5ش(ةً أَو+ ظَلَمVواْ أَن+فُس(هVم+ ﴿ :بالنسبة للذنوب فإن اهللا تعاىل قال
و(هVم+  ذَكَرVواْ اللّه( فَاس+ت(غ+فَرVواْ ل5ذُنVوبِهِم+ و(م(ن ي(غ+ف5رV الذzنVوب( إِالq اللّهV و(لَم+ يVص5رُّواْ ع(لَى م(ا فَع(لُواْ

  .)١(﴾ي(ع+لَمVونَ

                                                            
  .١٣٥: ل عمرانآ -١
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إِنq  قُلْ ي(ا ع5ب(اد5ي( الqذ5ين( أَس+ر(فُوا ع(لَى أَنفُِسهِم+ لَا ت(قْن(طُوا م5ن رَّح+م(ة5 اللqه5﴿ :وقال تعاىل
Vالرَّح5يم Vو( الْغ(فُورVه Vوب( ج(م5يعاً إِنَّهVنzالذ Vه( ي(غ+ف5رq١(﴾الل(.  

زين العابدين  اإلماموادع بدعاء  ٬،عليك برمحته يغفر لك ذنبك ومين� أناهللا  إىلفتوسل 
تتحمل عين  أناهلي أسألك (: يف يوم االثنني و�ذا الدعاء بعد صالة الليل وبعد صالة الفجر

من عبيدك يف رقبيت  ألحدن تبعثين يوم القيامة وليس أو ٬،ن يف رقبيت لعبد من عبيدككل دي
كرمي  جواد يا رحيم يا ف ياورؤ راض عين٬، يا وأنت ألقاكمظلمة يطالبين �ا حىت  أودين 

رحيم اغفر يل الذنب العظيم  رمحن يا هللا ياا يا ٬،جبودك وكرمك اغفر يل ذنويب كلها مجيعاً
له غريك فادعوه وال شريك لك إيل  عظيم ما العظيم٬، يا إالذنب العظيم نه ال يغفر الإ

   .)حذر بلطفك اخلفيأو أخاففيه ومما  أنال حممد وخلصين مما آفارجوه صل على حممد و

ميكن عليك بالتوبة الصادقة ومغفرة من عنده ال تبقي عليك تبعة تطالب  أنوأسأل اهللا 
  .ليي وهو يتوىل الصاحلنين مين عليك بذرية صاحلة هو وأو٬، �ا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  :وهذا سؤال وجوابه من املتشا�ات فيه فائدة لك

قُلْ ي(ا ع5ب(اد5ي( الqذ5ين( أَس+ر(فُوا ع(لَى أَن+فُِسهِم+ ال ت(قْن(طُوا م5ن+ ر(ح+م(ة5 اللqه5 ﴿ :قال تعاىل /س
ي(ا قَو+م(ن(ا أَجِيبVوا ﴿ :وقال تعاىل .)٢(﴾إِنَّهV هVو( الْغ(فُورV الرَّح5يمVإِنq اللqه( ي(غ+ف5رV الذzنVوب( ج(م5يعاً 

فاآلية األوىل . )٣(﴾د(اع5ي( اللqه5 و(آم5نVوا بِه5 ي(غ+ف5ر+ لَكُم+ م5ن+ ذُنVوبِكُم+ و(يVجِر+كُم+ م5ن+ ع(ذَابٍ أَل5يمٍ
  ثنني ؟تعد مبغفرة مجيع الذنوب والثانية ببعض الذنوب٬، فكيف اجلمع بني اال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم/ ج

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

                                                            
  .٥٣: الزمر -١
  .٥٣: الزمر -٢
  .٣١: حقافاأل -٣
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الذنوب بينكم وبني العباد ال تغتفر٬، إال بإعادة احلقوق إىل أصحا�ا٬، وحتصيل براءة 
 الذنوب اليت بينكم ٬، أي يغفر اهللا﴾ي(غ+ف5ر+ لَكُم+ م5ن+ ذُنVوبِكُم+﴿: الذمة منهم٬، هذا قانون عام

وبينه٬، أما الذنوب مع العباد فالبد من حتصيل براءة الذمة وإعادة احلقوق ألصحا�ا٬، ويف 
  :Xدعاء يوم االثنني٬، لإلمام زين العابدين 

وأسألك يف مظامل عبادك عندي٬، فأميا عبد من عبيدك٬، أو أم(ة من إمائك كانت  ...(
يف عرضه أو يف ماله أو يف أهله وولده٬، أو غيبة له قبلي مظلمة ظلمتها إياه يف نفسه أو 

كان أو  أو محية أو رياء أو عصبية غائباً أنفةاغتبته µا٬، أو حتامل عليه مبيل أو هوى٬، أو 
. ٬، فقصرت يدي٬، وضاق وسعي عن ردها إليه٬، والتحلل منهكان أو ميتاً ٬، وحياًشاهداً

سرعة إىل إرادته أن تصلي على فأسألك يا من ميلك احلاجات وهي مستجيبة ملشيئته٬، وم
حممد وآل حممد٬، وأن ترضيه عين مبا شئت٬، وÑب يل من عندك رمحة إنه ال تنقصك 

  . )١( )املغفرة٬، وال تضرك املوهبة يا 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 ياق وسعإذا ض(احلقوق إىل أصحا�ا 
  .)غفران الذنوب مجيعاً

م(ن+ ذَا الqذ5ي يVقْرِضV اللqه( قَر+ضاً ﴿ :قال تعاىل ٬،وهناك طريق لغفران الذنوب مجيعاً يسري
Vطُ و(إِلَي+ه5 تVو(ي(ب+س Vي(قْبِض Vهqأَض+ع(افاً كَث5ري(ةً و(الل Vلَه Vض(اع5فَهVونَح(س(ناً فَيV٢(﴾ر+ج(ع(.  

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

                                                            
 .الصحيفة السجادية -١
  .٢٤٥: البقرة -٢
 .٦ح ٢٧٩ص ٢٤ج: البحار -٣
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اجلهاد بني (٬، و)الصلة بالعمل معه(٬، و)الصلة باملال: (منها :وصلة اإلمام تكون بصور
  .)Xيديه باللسان والسنان إلثبات حقه 

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

الباب العظيم٬،  تح هذافكم هي الرمحة عظيمة إذا كان احلجة بني أظهر الناس٬، حيث فُ
قرض اهللا٬، فيقف يوم القيامة بني يدي اهللا٬، أقد  Xيكون اإلنسان بصلة اإلمام  أنوهو 

 اًألن له قرض ؛فرت له٬، لغÝاًفيوفيه اهللا هذا القرض٬، وهذا العبد لو جاء بعدد رمال الرب ذنوب
 مجيع ه بال حساب فيسدد اهللاؤري بالقليل٬، وعطاعند اهللا ديان يوم الدين٬، وهو يعطي الكث

  .ديون هذا العبد وذنوبه مع العباد ويدخله اجلنة بغري حساب

 أمحد احلسن                                                                            
  ق هـ ١٤٣٠ /ذو القعدة

* * *  

 ٬،عها بعد الغروبومىت بعد يكون شر أي ٬،مىت يتم شروع ليلة القدرL٣٣٢Wאא
 ؟ �ايتهاومىت 

  هل جيوز فتح مطعم لبيع الطعام ؟ 

هل حيرم لغري املتزوجة أن تكتحل يف البيت  ؟ األجانب أمامهل الكحل جائز للمرأة 
 ؟ عن خارجه فضالً

 ى سبيل املثال مس امليت هل يبطل الصيام؟وعل ٬،هل كل ما يوجب الغسل يبطل الصيام

ما حكمهما   ؟ ل يسقطان معاًه أم؟  اإلقامة أم األذانعند ضيق الوقت هل يسقط 
  .ليالتفص أرجو

 ؟ ن الی عورت ابنائهميرم النظر من قبل االبوحيي عمر أيف 
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 يف الفضةما هو سعر جرام  ؟ يف عصرنا هذا )عليها السالم(ما هو مهر السيده الزهراء 
 ٬،لسبائكا أياخلام  الفضةاملهر هو سعر اجلرام  يفهل سعر اجلرام  ٬،)عليها السالم(مهر الزهراء 

  ؟ فالسعر فيهما فيه تفاوت) املصاغ(املسبوكة  الفضةنه سعر اجلرام إ أم

  جهاد األسدي :املرسل                             ؟ کلهاأحمرم ) الطرطري( ريهل نبتة اجلرج 

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

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

  .جيوز فتح مطعم وبيع الطعام :٢ج

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

طغى  أوه الكرب مس إذا ٬،الغري والفقر فهي من نعم اهللا على املؤمن إىلوحىت احلاجة 
و(لَنVذ5يقَنَّهVم+ م5ن( الْع(ذَابِ الْأَد+ن(ى دVونَ الْع(ذَابِ الْأَكْب(رِ ﴿جادة الصواب ويذكر ربه  إىللريجع 

  .)١(﴾لَع(لqهVم+ ي(ر+جِعVونَ

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

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

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

                                                            
  .٢١: السجدة -١
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مبقدار ما يؤدي به الركعات فقط عندها يسقط  إال ضاق الوقت ومل يبقÃ إذا :٧ج
  .وجبت دونه األذاندون  اإلقامةوقت يسع كان ال وإذا واإلقامة٬، األذان

ال مبقدار الضرورة إ   طفال األ   بنائهم أىل عورات إبوان ينظر األ ن الأاملفروض  :٨ج
ن ينظف نفسه من اخلبث ويغتسل أمكان الطفل إصبح بأذا إشابه٬، ف من التنظيف وما

ىل إبوان النظر ب األن يتجنأبوين عندها جيب ىل معونة األإويرتدي ثيابه بنفسه دون احلاجة 
  . عورة الطفل النتفاء الضرورة

مخسمئة درهم  Xكان مهرها سالم اهللا عليها من اهللا مخس الدنيا٬، ومن علي  :٩ج
ثاث الدار اليت يتم أ٬، ومهرها يف هذا الزمان )غم١٢.٥(فضة وكل درهم مثقالني ونصف 

  . الزواج فيها

  ).السبائك(سعر اخلام  :١٠ج

والطرطري ٬، كلهأشكال يف إهو قريب من نبتة الفجل املعروفة ال اجلرجري الذي  :١١ج
  . شكال فيهإال  يضاًأ) وهو غري اجلرجري(الذي هو نبات صحراوي 

  أمحد احلسن                                                                            

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٣٣Wאא

واملهدين  األئمةل حممد آاللهم صل على حممد و٬، كم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم علي
 .وسلم تسليماً

من ولده  واألئمة علياً أنشهد أو ٬،رسول اهللا حممداً أنشهد أو ٬،اهللا إالال اله  أنشهد أ
 .محد واملهديني من ولده حجج اهللاأ أن شهدأو ٬،حجج اهللا
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٬، اء اهللا فكانت اإلجابة مؤيدة هلذا األمرش أريد القدوم عليه إن اهللا يف أمر استخرت 
استشار من  ألنه ال خييب أبداً ؛ستأذنك وأستشريكونويت قصدك سيدي ما دمت إمامي ال

 .اإلهلي بالنور

وموالي أنا قصدت بابك فال  سيدي ٬،ستبصرت وأعانين اهللا ملعرفتك وإتباع احلقاأنا 
 لقد ٬،كون خادمة لتراب قدميك الشريفتنيأنا وأعوذ باهللا من األنا أمتىن أن أ ٬،تردين خائبة

حفظه اهللا بعد اهللا سبحانه  األنصار احلمد هللا وكان الفضل ألحد أدركت طريق احلق
أنا  ٬،متزوج اآلن لطفلي حنن اآلن مفترقني وهو هذا األنصاري كان زوجي وهو أب ٬،وتعاىل

أقترح عليه أن حيللين أكمل هذا الطريق املبارك معه نويت أن  وطفلي حمتاجني إليه وأحب أن
 سيدي وموالي ٬،دام هذا شرع اهللا يسترين وال يضرين أن أكون زوجة ثانية ما مرة ثانية وأن

ورضا وليه  نورين بنورك وإذا أذنت يل سأنوي هذا إن شاء اهللا طالبة من اهللا تعاىل رضاه
من  يا ٬،نيويفرج عن املكروب تردين خائبة يا من يغيث املستغيثني أن ال أرجو ٬،Xوحجته 

نصرك اهللا  ٬،أنت الوالد بالنسبة لنا وموالي جعله اهللا خليفته يف أرضه أدركين يا سيدي
واحلمد هللا وحده  وأجدادك الطاهرين  آمني حبق جدك حممد  يإهلومكن لك 
 .وحده وحده

اللهم حفه مبالئكتك املقربني . Xمحد أ  حممد املهدي آلاللهم احفظ سيدي مياين 
 ٬،مبيناً وافتح له فتحاً ٬،عزيزاً اللهم وانصره نصراً...  العاملني رب لقدس يابروح ا وأيده

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

 .واملهدين وسلم تسليماً األئمةل حممد آعلى حممد و اللهم صل

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

  ahmed ali : املرسل
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  محد احلسنأ                                                                                   
  ق هـ ١٤٣٠

* * * 

L٣٣٤Wאא
الصالة خرج منه ما ينقض  أثناءويف  ٬،ذن وأقام ودخل يف الصالةأمؤمن  نإنسا  ١
نه سيغري ا�لس حيث إمع العلم  ؟ بعد الوضوء واإلقامة األذانفهل جيب عليه  ٬،الصالة
 .الوضوء إيليذهب 

 أياماملستحب فيها الصيام مثل الثالثة  األياممؤمن يصوم صيام واجب ويف  إنسان  ٢
 ؟األيام فهل يقع له ثواب الصيام املستحب يف هذه  ٬،ذي احلجةمن کل شهر وأيام 

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

ويف  اجارةتصوم وتصلي نيابة رأة مؤمنة ام كذلكو اآلن٬، إيلکون يف ذمتهنَّ باقي  )كذا(
 أزالوكمذمتها باقي ألجل املعيشة يف کرامة بعيداً عن اللئام الذين استولوا علی عروشکم و

يابن الرمحة  فيا سيدي ٬،وحللوا حرامکم وحرموا حاللکم ٬،عن مراتبکم اليت رتبکم اهللا فيها
 ك٬،علمين بعلم ك٬،کمات٬، مÝرين بأمريا بن طه واحمل ٬،يابن مکه ومنی ٬،املهداة والنعمة املسداة

وما مضی من هذا العمل  .خذ بيدي للخروج مÞن کل حرام وأعين بالولوج يف کل حالل
   ؟ واملال مقابله کيف هو
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ي الوسطاء ليسوا مؤمنني أ كعطوين ذلأن يأن الذ كعلم بذلأأنت مع العلم سيدي و
 .م واهللا العاملموات املنوب عنهوکذا األ ٬،ومبا جئت به علی حد علمي كب

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

  ؟كذل

 يضاًأفما حکم النيابة من احلج ؟ وتظللت بعد عمرة التمتع  ٬،نيابة بأجرة واحلج الثالث
دنی احلل نيابة تطوعاً أويف احلج الثاين عملت مخس عمرات مفردة من  .كحلکم يف ذلفما ا

  ؟ك حرام فما حکم ذلوکلهنَّ فيهنَّ تظليل بعد اإل

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

  ؟ هو الشرط الذي بتخلفه يبطل العقد ويصري سفاحاً

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

   حممد :املرسل                                          ك ؟فما احلکم يف ذل ٬،نفصال عنهماإل

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

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

  .فهو مل يعرض عن الصالة لعمل آخرللصالة 

  .شاء اهللا نعمإن  :٢ج

حد أن مل حيضرها إحىت و ٬،جائز) جهراً(بصوت  على قراءة القرآن األجرخذ أ :٣ج
  .  ترونه من مؤمين اجلن نه حيضرها من الإف اإلنسمن 
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كنتم  إنجر فيما مضى أمن صوم وصالة مقابل  أديتمشيء عليكم فيما  وال :ج
    .بيته  وأهل سنة عن النيب  أودعة ومل تشرع يف قرآن ب إ�اجتهلون 

الذين ماتوا على والية حجة ( األمواتجر من صوم وصالة عن أما قبضتم عنه  أما :ج
وزوجتك وبناتك  أنت إحصاءهمنك  فأرجوومل تؤدوه ) من جتهل حاهلم أواهللا يف زما�م 
بالتصدق باملبلغ عندما يصلهم العدد منك  املؤمنون إخوتكشاء اهللا سيقوم  نإواملرأة املؤمنة و

  . وهم بانتظار جوابك أخرب¯موقد 

جر عن القضاء عنهم أالذين قبضتم  األمواتقضاء الصالة والصوم عن  أيضاًوميكنكم 
تنوي  اآلنولكن ) بدعة األجرالصالة والصوم مقابل  أنكنتم جتهلون  إن(فيما مضى 

  .ألجر الذي قبضته فيما مضىاهللا ال ألجل ا إىلالقضاء عنهم قربة 

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

   .واحد يف ليلة القدر

  . باحلق إميانكقبل حمرم  وأنتشيء عليك من التظليل  احلج نيابة بأجر جائز٬، وال :٤ج

بين هيكل احلق حبول اهللا وقوته ومبشيئته سبحانه أجئت النقض هيكل الباطل و
فإن  ٬،ما ال طاقة لكم به ألكلفكم أأتÞومل  ٬،شاء اهللاإن ومبعونتكم للحق وحبملكم للحق 

وهي فطرة اهللا اليت جاء �ا  ٬،هي الشريعة السمحاء X إبراهيم األطهر وأبيكمشريعة أبينا 
ال يVكَل7فV اللqهV ن(فْساً إِلqا وVس+ع(ه(ا لَه(ا م(ا كَس(ب(ت+ و(ع(لَي+ه(ا م(ا اكْت(س(ب(ت+ ﴿ ل اهللا حممد رسو

ين( م5ن+ ر(بَّن(ا ال تVؤ(اخ5ذْن(ا إِنْ ن(ِسين(ا أَو+ أَخ+طَأْن(ا ر(بَّن(ا و(ال ت(ح+م5لْ ع(لَي+ن(ا إِص+راً كَم(ا ح(م(لْت(هV ع(لَى الqذ5
ن(ا و(ال تVح(مِّلْن(ا م(ا ال طَاقَةَ لَن(ا بِه5 و(اع+فV ع(نَّا و(اغْف5ر+ لَن(ا و(ار+ح(م+ن(ا أَن+ت( م(و+الن(ا فَان+صVر+ن(ا قَب+ل5ن(ا ر(بَّ

  .)١(﴾ع(لَى الْقَو+مِ الْكَاف5رِين(

  :البد يف الزواج الدائم واملؤقت من :٥ج

                                                            
  .٢٨٦: البقرة -١
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  ).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

  . أشهر ستةقل مدة للزواج املؤقت أو  ٢

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

يصعب  لكن ال) اإلعالن( اإلشهاررمبا يصعب  أنتويف هذه احلالة اليت ذكر¯ا  :٦ج
عند  إال األمرويوصي الشاهدين بكتمان  اإلشهاد٬، فيستأنف العقد معها مع اإلشهاد

  .احلقوق إثبات أوالضرورة 

  أمحد احلسن                                                                             

* * *  

: قال ٬،عن علي بن حممد٬، عن سهل بن زياد٬، عن حممد بن الريان L٣٣٥Wאא
يف املسجد احلرام أو  )١( من صالته اخلمسني رجل يقضي شيئاً :X كتبت إىل أيب جعفر(

أحتسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن  ٬،أو يف مسجد الكوفة يف مسجد الرسول 
يف هذه املساجد حىت جيزئه إذا كانت عليه عشرة آالف ركعة أن ) هما السالمعلي(آبائك 

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

  .)٥() إىل النقصان

                                                            
 .صالة الخمسين هي الصالة الواجبة اليومية باالضافة نوافلها وصالة الليل ١-
  .رآعة ١٠,٠٠٠= آعة ر ١٠٠٠× رآعة  ١٠٠لف رآعة؛ فيكون أي تكون آل رآعة تعادل أ ٢-
 .Xجاب بقلمه الشريف أأي : فوقع ٣-
 ."لحالها"وفى المرآة  -٤

 .١٩ح ٤٥٥ص ٣ج :للشيخ الكليني - آتاب الكافي ٥-
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ما من  ...: (قال يف حق مسجد الكوفة ٬،Xخارجة٬، عن أيب عبد اهللا عن هارون بن 
ملا أسرى اهللا  حىت أن رسول اهللا  ٬،عبد صاحل وال نيب إال وقد صلى يف مسجد كوفان

أنت مقابل مسجد كوفان  ٬،تدري أين أنت يا رسول اهللا الساعة: Xبه قال له جربئيل 
 ٬،وإن النافلة فيه لتعدل مخسمائة صالة ٬،وإن الصالة املكتوبة فيه لتعدل ألف صالة... 

  . )١() ولو حبواً ألتوهوإن اجللوس فيه بغري تالوة وال ذكر لعبادة ولو علم الناس ما فيه 

من كان يف  إن وأبنائك آبائكفهل معىن هذا سيدي صلوات اهللا عليك وعلى  :١س
عظم فسوف يؤديها يف مسجد الكوفة امل أنوكان يريد  ٬،)٢( ذمته قضاء صالة مكتوبة

فهل صالة مئة ركعة  ٬،ركعة قضاء آالفكان شخص مطلوب عشرة  إذا؟ أي  تضاعف له
  ال ؟ أم ٬،ركعة اليت كانت يف ذمته آالفيف مسجد الكوفة ستجزي 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 ومسجد  ٬،)اخلطوة( ب

  الشيخ جهاد األسدي: املرسل                        ؟ ومسجد مجكران )٣(املهديني يف البصرة  أبو

א   ن الرحيمبسم اهللا الرمح 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  أن أي   

  .حتسب له بالضعف وال

                                                            
 .٤٩١ – ٤٩٠ص ٣ج :الشيخ الكليني -الكافي  -١
 .باالضافة لصالة االيات) الصبح والظهرين والعشائين( قصد بها الصالة الخمسةأالصالة المكتوبة  -٢
 .قصد المسجد الواقع في البصرة منطقة حي الزهراءأ -٣
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تفصيل فضل بعضها فسيأيت  أما ٬،فضلها واألوصياء األنبياءللمساجد اليت صلى �ا    
 .شاء اهللاإن يف حينه 

  أمحد احلسن                                                                              

* * *  

والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد  ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٣٦Wאא
  .له الطاهرينآو

ل اهللا عج(اإلمام سالم تام بوجود موالنا ..  ه اهللاظمحد احلسن حفأ مساحة السيد إىل
  .املؤيد باهللا )فرجه

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

  انوالروبي٬،   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

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

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

  ALI haj :املرسل                                                                                           
  املغرب  الدار البيضاء 

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

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

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

)٧+٧(.   

  .التونة والروبيان حالل :٢

 من ا�ازر اًكثري نØأل ؛)صحة تذكيته(بالنسبة للدجاج جيب التدقيق يف مصدره  :٣
والتذكية البد أن تكون بيد  ٬،كية شرعيةيستخدمون السكني اآليل يف التذكية ويعتربو�ا تذ

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

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

   .االعتماد على وجودها يف أسواق املسلمني فيما خيص حليتها

  .وجزاكم اهللا خرياً وعظم أجركم ووفقكم خلري اآلخرة والدنيا وجنبكم شرمها

 أمحد احلسن                                                                             

* * *  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٣٧Wאא

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

أجدد لكم البيعة سي�دي وأسألكم الدعاء يل ومجيع  ٬،السالم عليكم سيدي وموالي
دعو اهللا سبحانه يثبتنا معكم يف ا ٬،واليك حباجه لدعائكم فبه تتم النعمسيدي حنن م ٬،أهلي

   :أسئليتعلى  املعذرةأرجو  .عافيه بعونه وتقديره
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  ؟ لدي صندوق به صدقات كنت أمجعه ألحد املساجد كيف أتصر�ف به  ١

  بالدعوة ؟خلف إمام ال يؤمن  ةكيف أصلي مجاع  ٢

  ؟ ةظرون لنا بريبمع الناس وهم ين ةهل أستخدم التقي�  ٣

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

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

  ؟ ا�الس اليت تدعوا لفقهاء السوء حضورهل جيوز   ٦

أنه  علماً املباركة ؟ بالدعوةالدخول  هعليه من اثار واملداومة ةل لغسل اجلمعه  ٧
   .أرجو توضيح ذلك .اعتقدتحصل يل ذلك وقد نشرت ذلك يف املنتدى حسب ما 

أسأل اهللا سبحانه وأسألك أن أتشر�ف ٬، دعواتكم سيدي٬، القصور ىيف اخلتام ساحمين عل
  أبو مصطفى : املرسل                                    .كمأدعو يل بالثبات مع ٬،بلقاكم ولو باملنام

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

 أو أرملة٬، أو ٬،يتيم كإعالة ٬،يف سبيل من سبل اهللا سبحانه وتعاىل أنفقهاملال  :١ج س
  .نشر كلمة احلق أو ٬،فقري

خلف  مأموماً أو إماماً أو تصلي منفرداً أنفإما  ٬،ال تأمت بصالتك بغري املؤمن :٢ج س
  .مؤمن
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للحفاظ على  أو واألعراض٬، واألموالالتقية عند الضرورة فقط حلفظ الدماء  :٣ج س
ال حيوجكم لتقية وينصركم  أنأسأل اهللا  .النفس لنصرة دين اهللا سبحانه يف وقت الحق

  .ه سبحانهمبنِّ عزيزاً نصراً

  .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

وخري ما يرتل من السماء  اإلخالص٬،السماء هو  إىل األرضخري ما يصعد من  :٧ج س
ثر يف نزول أغريها هلا  أمهو التوفيق٬، فكل عبادة سواء كانت غسل اجلمعة  األرض إىل

  .خلص فيها لوجه اهللاأكان قد  إنالتوفيق على العبد 

  محد احلسنأ                                                                                  
  ق هـ ١٤٣٠

* * *  

  :نص الرسالة L٣٣٨Wאא

  ..السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته

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

هو  وما ٬،ى احلجاب ولكن نريد التعرف على احلجاب الصحيحبنات وولد وحنن حنافظ عل
  ؟ ما هو التكليف الشرعي ٬،املطلوب منا وحنن هنا

  .له الطيبني الطاهرينآوالصالة والسالم على حممد و ٬،واحلمد اهللا رب العاملني

  النرويج   ضمياء : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא
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واملهديني وسلم  األئمةل حممد آهللا على حممد ووصلى ا٬، واحلمد هللا رب العاملني
  .تسليماً

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

  .إليه

سابقة وهي منشورة وبعضها يف  ئلةأس أجوبةنته يف واحلجاب الشرعي وحدوده قد بي�
  .٢كتاب اجلواب املنري ج

  محد احلسنأ                                                                                  
  ق هـ ١٤٣٠

* * *  

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٣٣٩Wאא

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

  ....: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

كنتم تريدون مقارنتها بارتكاب فاحشة الزنا والعياذ  ذاإ أما٬، العادة السرية حرام شرعاً
فعلها شخص وهو  إذامن كبائر الذنوب٬، وال حتل العادة السرية  ألنه ؛ةشد حرمأباهللا فالزنا 

  .نه �ذا يريد االبتعاد عن الزناأيظن 
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وكذا جيب الغسل  ٬،)خرج منه املين بدفق وشهوة( أمىنوجيب غسل اجلنابة على من 
   .أمنت كما ذكرته يف الشرائع إن على املرأة

  .بالزواج احلالل الذي حيفظ دينكم أنفسكمحيصن فروجكم ويطهر  أنوأسأل اهللا 

  محد احلسنأ                                                                       
  ق  هـ ١٤٣٠ /شعبان اخلري

* * *  

 أرجو ؟ للتحنك املسافةما هو مقدار و ٬،هل التحنك واجب على النساء L٣٤٠Wאא
  أستراليا  أم بنني : املرسلة                                                             ؟ الرد السريع

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

واملهديني وسلم  األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني
 ٬،احلنك ليست من الوجه أسفلواملنطقة الواقعة  ٬،تكشف الوجه أنللمرأة جيوز  .تسليماً

  .فيجب سترها

  محد احلسنأ                                                                             

* * *  

 ف5ي نف5قُون(ه(ايV و(الَ و(الْف5ضَّةَ الذqه(ب( ي(كْنِزVونَ الqذ5ين(﴿ :اآليةما هو تفسري  L٣٤١Wאא
بعض جموهرايت  إعطاء أردت إذا اإلمام عند ظهور أم اآلنوهل تتحقق ٬، ﴾ ... اللّه5 س(بِيلِ
  أستراليا   أم بنني : املرسلة                                                                               ؟لإلمام  ةهب

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

الذهب اليت  أوبالنسبة للمجوهرات  أما .عضه للجهاد بني يدي القائموحيتفظ به وال يبذل ب
  .تقتنيها املرأة للزينة فهي ليست من الكرت

  محد احلسنأ                                                                    

* * *  

L٣٤٢Wאא
ك وآلك وسلم وما بائآى اهللا عليك وعلى صل كق اهللا منيعرفناه بتوف يالذ )١

يف شهر رمضان  ليوم واحد عمداً اإلفطاركفارة  إن: اإلسالمع ئاستخلصناه من كتاب شرا
يف أداء أيهما شاء  ٬، خمرياًما إطعام ستني مسكيناًإما صيام شهرين متتابعني٬، وإعتق رقبة٬، و إما

  . عن ذلك

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

  .كفارته

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

  .لوصيه أومثنها لإلمام 

كفارته اليت تنطبق يف شهر رمضان  فطر ليوم واحد عمداًأالذي كان  إذاهو طيب  :أ
ت كعتق رقبة االكفار إحدى أداءمث استطاع بعد االستغفار ومتكن من  ٬،عليه هو االستغفار

فما هو  ٬،ملتتابعني فقطاستطاع بعد االستغفار صيام الشهريين ا أو ٬،إطعام ستني مسكيناً أو
  ؟ املطلوب يف هذه احلالة سيدي
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كم هي  ٬،من نصبوه عنهم لذلك أووصية  أووإذا مل جيد الرقبة يدفع مثنها لإلمام  :ب
  ؟ مقدار عتق الرقبة يف هذا الزمان

إذا أفطر : ذكرت سيدي يف الشرائع املقصد الثاين الفقرة الرابعة من كتاب الصيام )٢
  . على التعيني٬، كان عليه القضاء وكفارة كربى خمريةنذر صيامه  زماناً

  ؟ نذر صيامه على التعيني هو املقصود من ما :أ

 وما ؟ ماذا أمه يفطر فأوم قد يقبال کل  يقضيهوم يهل هو  ٬،وما هو وجه القضاء :ب
  ؟ أفطر زماناً ى منهي الكفارة الكربى املخرية عل

  :أيضاًدى متفرقة وردت يف املنت أسئلةهذه جمموعة  )٣

 العانةفهل املقصود الشعر اخلشن على ٬، اإلنبات من عالئم البلوغ أنذكرت سيدي  :أ
  حدمها فقط يكفي كعالمة للبلوغ ؟أ إنبات أم واإلبط٬،

املهر هو  هل سعر اجلرام يف ٬،)عليها السالم(مهر الزهراء  يف الفضةهو سعر جرام  ما :ب
فالسعر  ٬،)املصاغ(املسبوكة  الفضةه سعر اجلرام نإ أم ٬،السبائك أياخلام  الفضةسعر اجلرام 

  .فيهما فيه تفاوت

  :ةيالتال باإلجابةدي يف قضية ما جيب ستره علی املرأة يسى سؤال سابق عل أجبت :٤

و(قُلْ ل5لْمVؤ+م5ن(ات5 ي(غ+ضVض+ن( م5ن+ أَب+ص(ارِه5نَّ و(ي(ح+فَظْن( فُرVوج(هVنَّ و(ال يVب+د5ين( ﴿ :قال تعاىل
 إِلqا م(ا ظَه(ر( م5ن+ه(ا و(لْي(ض+رِب+ن( بِخVمVرِه5نَّ ع(لَى جVيVوبِهِنَّ و(ال يVب+د5ين( زِين(ت(هVنَّ إِلqا ل5بVعVولَت5هِنَّ زِين(ت(هVنَّ

و(انِهِنَّ أَو+ إِخ+أَو+ آب(ائ5هِنَّ أَو+ آب(اِء بVعVولَت5هِنَّ أَو+ أَب+ن(ائ5هِنَّ أَو+ أَب+ن(اِء بVعVولَت5هِنَّ أَو+ إِخ+و(انِهِنَّ أَو+ ب(نِي 
ج(الِ أَوِ ب(نِي أَخ(و(ات5هِنَّ أَو+ نِس(ائ5هِنَّ أَو+ م(ا م(لَكَت+ أَي+م(انVهVنَّ أَوِ التَّابِع5ني( غَي+رِ أُول5ي الْأ5ر+ب(ة5 م5ن( الرِّ

لَم( م(ا يVخ+ف5ني( م5ن+ الط7فْلِ الqذ5ين( لَم+ ي(ظْه(رVوا ع(لَى ع(و+ر(ات5 النِّس(اِء و(ال ي(ض+رِب+ن( بِأَر+جVل5هِنَّ ل5يVع+
  .)١(﴾زِين(ت5هِنَّ و(تVوبVوا إِلَى اللqه5 ج(م5يعاً أَيُّه(ا الْمVؤ+م5نVونَ لَع(لqكُم+ تVفْل5حVونَ

                                                            
  .٣١: النور -١



 ١٠١...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

ن أجيوز  وما ٬،مام االجانب هو الوجه والكفني والقدمنيأن تظهره املرأة أجيوز  ما
لكشفه يف الوضوء من اليدين٬،  حتتاج وما ٬،فوقها مام احملارم هي القالدة وماأتظهره املرأة 

  .وللزوج جسدها كله ٬،ومنتصف الساق وما دونه

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

  .. کثر أثر وکأنکم يد من معيستزأن أمعرفة منکم و

 ٬،ا�ا لنا ولکي تعم الفائدةيتب كمور فأرجو منبعض األ دي ولقد خفيت علي�يس كسألأ
  :عالهأعات ملا سبق من املسألة يوهي تفر

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

  ؟ ﴾لَى ع(و+ر(ات5 النِّس(اِءالط7فْلِ الqذ5ين( لَم+ ي(ظْه(رVوا ع( ..﴿ وما هو حدود عمر

و(ال ي(ض+رِب+ن( بِأَر+جVل5هِنَّ ل5يVع+لَم( م(ا يVخ+ف5ني( م5ن+  ..﴿ :وما هو املقصود من قوله تعاىل
  ؟﴾زِين(ت5هِنَّ

ولکن مل  ٬،قد بينتÃ فيه قضية ما جيب ستره علی املرأة سيدي الذي كقرأت جواب :ب
حد أم واجلده من ان الناظر هلا هو األذا کإهو حدود الواجب ستره من املرأة  عرف ماأ
خت خ واألن وبنا¯ا وبنات األيبوحد األأخت من  مثل األنيو من املکلفأ ٬،ن علواإن ويبواأل
وخالة  ةواخلال ٬،نيبوو عمة األأ ةوالعم ٬،و البنت وبنت الزوج بعد الدخولأ ٬،ن نزلواإو
  ن ؟يبواأل

سواء کان الطفل  ٬،زاًيمم ا کان طفالًذإمام الناظر أاملرأة  ىحدود الواجب ستره عل وما
ا٬، أو ٬،ن نزلواإو أبنائهاى من نثأم أ ذکراً  األطفالممن ال انتساب هلم معها من  أو أخو̄ا

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

א   بسم اهللا الرمحن الرحيمWא

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

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

  .بعضه أوتقدير الثمن وإسقاطه  لإلمام :ب   ١س ج

تكون أيام معينة من شهر معني  أنمثل ٬، معني نه نذر صيام وقتإ أي :أ  – ٢س  ج
  .من عام معني

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

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

    .)ائكالسب(سعر اخلام  /ب    ٣س ج

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

ورمبا كان يف  ٬،متام السبع عادةإويكون بعد  ٬،والطفل الذي تتحفظ منه املرأة هو املميز
  .دراكهإيب وسعة و بعدها حبسب حال الصأالعاشرة  أوو التاسعة أالثامنة 

هو : ﴾و(ال ي(ض+رِب+ن( بِأَر+جVل5هِنَّ ل5يVع+لَم( م(ا يVخ+ف5ني( م5ن+ زِين(ت5هِنَّ﴿ :واملقصود بقوله تعاىل
  .صدار صوت من اخللخالإ

و(قُلْ ﴿ :هو يف قوله تعاىل ختهاأبالنسبة للواجب ستره من املرأة عن  :ب  – ٤س ج
ن تنظر أجيوز  ي عن النظر٬، فالأ ﴾رِه5نَّ و(ي(ح+فَظْن( فُرVوج(هVنَّل5لْمVؤ+م5ن(ات5 ي(غ+ضVض+ن( م5ن+ أَب+ص(ا
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هذا هو  ٬،خرىأمرأة اليها إن تنظر أوكذا حتفظ وتستر عور¯ا عن  ٬،ختهاأىل عورة إاملرأة 
    .الواجب

* * *  

L٣٤٣Wאא
جيوز رجل  أم ٬،رجلني لآلخرينن يف االستهالل ايكون الشاهد أنجيب  هل :١
  ؟ نساء أو أربعن فقط امرأتا أون اوامرأت

 ٬،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 أم

  :هل من شروط املستهل املؤمن :٣

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

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

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

  الشيخ جهاد األسدي :املرسل           ؟ )ال برؤيته يوم الثالثني قبل الزوالو(ما املقصود  :٥

א   بسم اهللا الرمحن الرحيمWא

                                                            
 .يشمله ن الحکم الإمع لبسها ف ًاما من کان يستخدم النظارات وکان نظره سليمأ ًا،ن اليکون نظره ضعيفأي أ ١-
  .ن يكون تشخيص الهالل من خالل النظر وليس بالناظور وال بالکاميرات وال بالمرآةأوهو  ٢-
 .ن يکون متفقه بالتشخيص واالستهاللأأي  ،کون صاحب معرفة وتمييز نظرين يأ -٣
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  .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 الرؤية من بعد الزوال من يوممبدأ االستهالل و :٢ج
ن كانت رؤية اهلالل إمنتصف الليل٬، و إىلوميتد االستهالل  ٬،)لرمضان يكون شهر شعبان

  .تتم عادة بعد غياب الشمس وقبل ذهاب الشفق

   .من الشروط البلوغ والعقل والعدالة :٣ج

يعترب اهلالل ليوم سابق لو بقي يف  ال أناحلمرة املغربية٬، واملراد من هذا هو  أي :٤ج
  .بعد ذهاب احلمرة املغربية ما إىلالسماء 

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

 * **  

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

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

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

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

 اًكما لو كلفت شخص٬،احلقوق الشرعية من ملتوي ملثله هل جتوز الوساطة لنقل :٤س
  ؟آخر بيد شخص  أوبيدي  إليهممن احلقوق الشرعية فأرسلها  أهلييعطي  أن
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وصلى اهللا  .وعليك أبيكصلوات ريب على  ٬،دعاءك ملتمساً ٬،وأنا منتظر ألمرك سيدي
  قم املقدسة   أبو حممد  :رسلامل                    .له األئمة واملهديني وسلم تسليماًآعلى حممد و

א وصلى اهللا على حممد وآل  واحلمد هللا رب العاملني٬،٬، بسم اهللا الرمحن الرحيمWא
  .حممد األئمة واملهديني

جيوز ذهابه لقراءة العزاء ولينشر احلق مثالً بطرح قانون معرفة احلجة والعلم الذي  :١ج
  .مباشرة ال يستطيع دعوة الناس كان ذاإ ٬،عرفه من الدعوة

و املساعدة أو نشرها أجيوز ولكن جيتنب كتب الضالل فال يعمل على حتقيقها  :٢ج
ن خيتص بالروايات أذ ميكن إفضل لدينه٬، أعلى نشرها٬، وبالنسبة لكتاب العروة يتجنبها 

  .فضل لهأ

ذا مل يكن هناك إموال منهم خذ األأكل فيها وجيوز دخول بيو¯م وبرانيا¯م واأل :٣ج
  .و نصرة هلم ولكن جيب جتنب سؤر الناصب منهمأوكتهم تقوية لش

 ٬،ىل العلماء غري العاملني فهذا غري جائزإذا 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

   .نصره نصراً عزيزاًن يأوأسأل اهللا 

  أمحد احلسن                                                              

  ق هـ ١٤٢٨ /ذي القعدة /١٢

* * *  

 :ةخارجه عن الدعو األخرى األسئلةبعض  ويل L٣٤٥Wאא
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وقد  ٬،)االحليل التحتاين(سنوات وقد ولد وفيه تشوه يف ذكره  ٣فابين حممود عمره 
 )م ٢٠٠٩ /٧ /١٢(عندنا موعد آخر  واآلن. له عمليه جراحيه ومل تنجح ناأجري

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

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

 ؟ تركته متكاسالً

 :ويل سؤال خبصوص وقت الفجر الصادق وقد شرحته ببعض التفصيل يف الرابط التايل
٢٦٤٣post٢٦٤٣#=p?php.showthread/vb/info.nalmahdyoo.www://http  

  :وملخصه

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

الفجر الصادق ال  أنت والحظ٬، درجة حتت األفق ١٦   ١٩.٥التقاومي بوجود الشمس 
ويكون مساع صوت . األفقدرجة حتت  ١٢   ١٣.٥يبني حىت تكون الشمس ما بني 

وهذا الوقت يكون قبل حوايل ستون  ٬،الديك يف هذا األوان دليل على طلوع الفجر الصادق
  .دقيقة من شروق الشمس

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

  ؟ عن الطعام للصيام واإلمساكوقت صالة الفجر  أولعلى 

  والثاين ؟ األولمراقبة طلوع الفجر  أسبابإذا مل يتوفر يل 

 ٥٠ إىلقة دقي ٣٠الفرق بني توقيت التقاومي والوقت الذي ذكرت ما بني  إن علماً
  .دقيقة
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لتعذر ذلك  باألفق النظروهل يوجد طريقة أخرى للتيقن من وقت الفجر الصادق غري 
 يف بعض الظروف واألوقات ؟

  .واحلمد هللا رب العاملني

  فلسطني   عبد الغين : املرسل
  ١٤٣٠ /الثانية يمجاد /٢٢                                                                                               

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

  .عالج ولدك وفقك اهللا إمتامميكنك املضي يف 

رأ عليه واق اًدافئ له ماًء وأضف ٬،من عسل النحل وضع فيه قليالً اًخذ قدح: وللحفظ
شاء  إنفهو ينفع للحفظ  ٬،تفطر أنالكرسي وسورة التوحيد واشربه قبل  وآيةسورة الفاحتة 

  .أمكنكاهللا وكرر هذا العمل ما 

  .ومل تعمل به اًمستحب قرأت عمالً إن إمثوليس عليك 

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

  .دقيقة ٩٠ أيقبل الشروق بساعة ونصف 

  محد احلسنأ                                                                             

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٤٦Wאא
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 أئمةبيته الطاهرين  أهلحممد وعلى  أمجعنياخللق  شرفأ والصالة والسالم على
  .كثرياً ومهديني وسلم تسليماً

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

ومالكها من املعادين  ٬،مسلمة أخرىولة لشركة مسلمة مقا أهليةشتغل بشركة أ إين
 األحزابحلزب من  باعتباره رئيساً وهو لديه بعض السلطة يف احلكم واألنصار٬، X لإلمام

النقل باعتبار عملي يتطلب  أجورتصرف يل  وهذه الشركة املقاولة ٬،احلاكمة يف الدولة
بأين صرفت  هلم مثالً أقول أي ٬،احلقيقي للنقل األجر جر غريأطلب أ أنفهل جيوز  ٬،التنقل
ن الشركة سوف إحمتاج بعض الشيء و ألينوذلك  ٥٠٠،٬ نه صرفت باحلقيقةإمع  ألف

  ؟ فهل جيوز يل ذلك أعاله٬،الثانية اليت صاحبها املعادي املذكور  تستقطع هذا من الشركة

  املغرب   حمب : املرسل                  .وجزاكم اهللا خري جزاء الصاحلني كثرياً وأشكركم

א  بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

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

  محد احلسنأ                                                                            

* * *  

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

  .عليك السالم ورمحة اهللا وبركاته .. سيدي وحجيت أمحد احلسن
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وهو غاضب مين وال  )كذا( يبسيدي ما حكم إن كان أيب ال يريد الكالم ..  بعد ماأ
  ؟ من املذهب الشيعي وهو من أهل السنة نينأألنه علم  ؛مين ؤيريد الترب أعلم إن كان

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

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

بيته األئمة منهم  آلوصلى اهللا وبارك على سيدنا حممد وعلى  هذا وجزاكم اهللا خرياً
  لكويتا   خالد : املرسل                                                                 .واملهديني

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

و(إِن ج(اه(د(اك( ﴿ :قال تعاىل ٬،ترضيه فيما ال يضر بدينك أنوحاول  ٬،بر والدك :١ج س
Vش+رِك( بِي م(ا لَي+س( لَك( بِه5 ع5لْم� فَلَا تVوفاً و(اتَّبِع+ ع(لى أَن تVم(ا ف5ي الدُّن+ي(ا م(ع+رVم(ا و(ص(اح5ب+هVط5ع+ه

  .)١(﴾س(بِيلَ م(ن+ أَن(اب( إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ م(ر+جِعVكُم+ فَأُن(بِّئُكُم بِم(ا كُنتVم+ ت(ع+م(لُونَ

من حييطون به فهو غري  أوبه باملدخن  معتداً ضرراً التدخني عندما يكون مضراً :٢ج س
يتزوج مبن  أنوجيوز للرجل  .وجتوز الصالة فيه ٬،فيه إشكاللبنطال للرجال ال ولبس ا .جائز
  .ن مل يوافق والداهإيريد و

ورمبا يفىن ثلثا الناس  ٬،شاء اهللا ومل يبقÃ الكثري هلا إذاسترون العالمات الكربى  :٣ج س
  محد احلسنأ                                                                          .أكثر أو

                                                            
  .١٥: لقمان -١
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  ؟اإلسالمية الدول  أسواقهل جيوز تناول الدجاج الربازيلي املوجود يف L٣٤٨Wאא

  الكويت   قيس التميمي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

وليس وجوده يف  ٬،لم بأنه مذكى بصورة شرعية جيوز لك تناولهحصل لديك ع إذا
  .دليل على ذكاته اإلسالميةالدول  أسواق

  محد احلسنأ                                                                            

* * *  

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

  السعودية   نور اهلدى : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

   .اقرأي سورة النور وسورة الفتح كل واحدة سبع مرات

  محد احلسنأ                                                                            

* * *  

  : Xمحد احلسنأ اإلمام إىلسؤايل  L٣٥٠Wאא
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تعيش مع  وهي )رمحها اهللا( اةشيعية متوف وأمهاالزواج من فتاة والدها سين  أريد أنا
 أبوهاولكن ة٬، جعفري ةشيعي اآلنوهي  ٬،البيت أهلوتربت على حب  أمها٬، ةجد¯ا والد

البنت  أن علماً األمر ؟ فهل من خمرج هلذا ٬،بنيت شيعي أزوجال  ناأعندما اتصلنا فيه قال 
  .ولكم جزيل الشكر .على الزواج موافقةسنه وهي  ٢١ها عمر

  nabel deeban: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

وهلا  ٬،اجلد على زواجها أو األبحتصل موافقة  أنجيب  فال عاماً )٢١(ان عمرها ك إذا
  . أبوهان رفض إتزوج نفسها و أن

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

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

 إذنولكن يكره تزوجيها نفسها دون . ولو زوجها أحدمها٬، مل ميض عقده إال برضاها
  .الويل

مع رغبتها٬، فإنه جيوز هلا أن  كفءوالبالغة إذا عضلها الويل٬، وهو أن ال يزوجها من 
  .تزوج نفسها ولو كرهاً

  محد احلسنأ                                                                           

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .ال جيوز استماع املوسيقى

  محد احلسنأ                                                                              
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال

* * * 

 واألدويةبعض املضادات احليوية  إنوخاصة  ؟ ما هو حكم اجليالتنيL٣٥٢Wאא
 .واحللويات يدخل من ضمن مكونا¯ا

 ٬،املبارك العمد لسنوات من رمضان إفطار أوهناك الكثريين ممن يف ذممهم صيام القضاء 
يؤد ولو جزء  تابوا ولكن بعضهم كرب يف العمر وملوكذلك صلوات القضاء وقد ندموا و

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

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

واملهديني وسلم  األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني
  .تسليماً
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 واألطعمة٬، األدويةواستعماله يف  أكلهيف  إشكالاجلالتني املنتج من احليوان ال  :١ج س
  .ال حيل أم أكلهحيل  ٬،غري مذكى أمحيوان مذكى  من 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

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .واحد يف ليلة القدر

  محد احلسنأ                                                                              
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال

* * *  

  هللا الرمحن الرحيم بسم L٣٥٣Wאא

  .واملهديني األئمةل حممد آلهم صل على حممد ولا

من  أ�اوزوجيت نعاين من مشاكل نعتقد أنا مشكليت  ..Xاحلسن  محدأ السيد إىل
حل  أي أوهل من دعاء  ٬،ماذا نفعل ٬،ماذا تنصحنا ٬،Xعمل سحر حنتاج مساعدة السيد 

  أملانيا   سيد كاظم : املرسل            .ولكم جزيل الشكر ؟ نتخلص من هذا السحر أننستطيع 

א   الرحيمبسم اهللا الرمحن  Wא

واملهديني وسلم  األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني
  .تسليماً
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 اإلنسيبعد عنكما شر  أنل اهللا أوزوجتك وأس أنتقم �ا  األعمالهذه جمموعة من 
  :واجلن مبنه سبحانه ويصلح حالكما

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

 .أيامعشرة 

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

 .زوجتك تفعل نفس الشيء وأيضاً ٬،اغتسل به كغسل اجلنابة

 آيةاكتب  وأيضاً ٬،الكرسي على ورقة بيضاء وعلقها يف بيتك آيةاكتب بالزعفران   ٣
  .السخرة على ورقة بيضاء بالزعفران وعلقها يف بيتك

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

إِنq ر(بَّكُمV اللّهV الqذ5ي خ(لَق( ﴿ :وهذه هي األعراف٬،السخرة موجودة يف سورة  ةوآي
 السَّم(او(ات5 و(اَألر+ض( ف5ي س5تَّة5 أَيَّامٍ ثُمَّ اس+ت(و(ى ع(لَى الْع(ر+شِ يVغ+ش5ي اللqي+لَ النَّه(ار( ي(طْلُبVهV ح(ث5يثاً

بِأَم+رِه5 أَالَ لَهV الْخ(لْقV و(اَألم+رV ت(ب(ار(ك( اللّهV ر(بُّ الْع(الَم5ني(  و(الشَّم+س( و(الْقَم(ر( و(النُّجVوم( مVس(خَّر(ات:
و(الَ تVفِْسدVواْ ف5ي اَألر+ضِ ب(ع+د(  #اد+عVواْ ر(بَّكُم+ ت(ض(رُّعاً و(خVفْي(ةً إِنَّهV الَ يVح5بُّ الْمVع+ت(د5ين(  #

  .)١(﴾# اللّه5 قَرِيب� مِّن( الْمVح+ِسنِني(إِص+الَح5ه(ا و(اد+عVوهV خ(و+فاً و(طَم(عاً إِنq ر(ح+م(ت( 

 ١٠٠٠٠)  سبحانه هو اهللا الواحد القهار( :وزوجتك �ذا الذكر أنتاذكر اهللا   ٥
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .مرة

  محد احلسنأ                                                                               
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال

* * *  

                                                            
  .٥٦ – ٥٤: األعراف -١
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  .عليكم ورمحه اهللا وبركاته السالمL٣٥٤Wאא

  .وسلم تسليماً واملهديني ةاألئمله حممد آحممد و لىاللهم صلي ع

من اهللا  أدعو .. السالم عليك يا سيدي .. محد احلسنأالسالم عليك يا موالي يا 
  .وءن حيفظك من كل سأو٬، رب العاملني تكون بأحسن حال يا أنالعلي القدير 

 أن تعاىلاهللا  منك من بعد وأرجوشرح لك مشكليت أسوف  ٬،يالسيدي يا مو
محد احلسن سالم أموالي  إىلرساليت  تصل أن بفاطمةقسم عليكم أو ٬،تساعدين وتدعي يل

 ٥من  متزوجة أنا ٬،رد أجدلكن مل  موالي يا رسالةن بعثت لك إسبق و أنا ٬،عليه تعاىلاهللا 
عمليه  إىلنلجأ  أنبنا  األمروصل  حىت كثريين أطباءنا جعاور ةسنوات وعند زوجي مشكل

ن تدعو يل أطلب من اهللا ومنك يا موالي وأ أنالكن ٬، االستنساخ البشري أو األنابيبطفل 
 أنمن اهللا العلي القدير بأقرب وقت  وأدعو أمتىنيا موالي كم  سيدي ٬،هو إالحبق ال اله 
  .الكرميةبني يديك  الرسالة تصل هذه

سأل اهللا العلي أو ٬،تعاىلمن بعد اهللا  ليس يل غريك يا موالي أنااهللا يا سيدي  استودعك
  .كثرياً واملهديني وسلم تسليماً ةواألئمل حممد آو هذا حبق حممد لىيثبتنا ع أنالقدير 

  كندا   نورة : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني األئمةحممد  لآوصلى اهللا على حممد و٬، واحلمد هللا رب العاملني

فهو ذو املن العظيم  أهلهعليكم بفضله ومبا هو  يصلح حالكم ومين� أنأسأل اهللا 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ٬،بالنعم قبل استحقاقها ئواملبتد

  محد احلسنأ                                                                             
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال

* * *  
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  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهL٣٥٥Wאא

 اإلخوةحد أ إليكمنقله أ أن أوصاينهذا سؤال  ٬، حممد  آلقائم  سيدي يا يا
حد أيف  وحالياً ٬،األمنية األجهزةحد أيعمل يف  أنصاري األخ .رض احلجازأمن  األنصار

  .أخرىوهو ليس لديه مهنة  ؟ يتركه أممل فماذا يصنع هل يستمر بالع ٬،املراكز احلدودية

يف  أمامهمن جيش االحتالل ميرون  أفرادرأى  إذاهو تكليفه  حول ما :السؤال الثاين
  أنصار اهللا: املرسل                                                         ؟ مكان عمله اجلديد

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، لعاملنيواحلمد هللا رب ا

 ٬،يكون هناك عدد وتنظيم أنبل البد  وبالنسبة لالحتالل ال يقاوم فردياً ٬،يبقى يف عمله
 أعباءخلقه ليكون هناك عدد من املؤمنني القادرين على حتمل  إميانييسر  أنوأسأل اهللا 

  .ليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم ع ٬،ها¯اابكل اجت اإلهليةالدعوة 

  محد احلسنأ                                                                             
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال

* * *  

 بسم اهللا الرمحن الرحيمL٣٥٦Wאא

 .له األئمة واملهديني وسلم تسليماًآوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

 ..عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم 

  .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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  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً لهآعلى حممد ووصلى اهللا وسلم وبارك 

  ١٣عيسى : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

فاخفت والبقية صالها  صلى يف املعراج صالة الظهرين منفرداً رسول اهللا حممد 
وكذلك صالة اجلمعة فسنت كما صالها رسول  ٬،املالئكة فجهر لتسمعه املالئكة وأم اًإمام
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ٬،اهللا 

  محد احلسنأ                                                                            
   ق هـ ١٤٣٠ /شوال

* * *  

وصلى اهللا على حممد ٬، هللا رب العاملني واحلمد٬، لرحيمبسم اهللا الرمحن اL٣٥٧Wאא
  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آو

 آبائكمالسالم عليكم وعلى موالي صاحب الزمان وعلى  :X محدأموالي  إىل
  .الطاهرين

وهللا  األنصاروهي من     تقدم خلطبة ابنيت األنصارحد أكتب لكم يف موضوع أموالي 
 نكأ رأيتين أعلم مبوضوع اخلطبة بقليل اتصلت صديقيت وقالت بأ أنوقبل  .   احلمد واملنة

  .اخلطبةهم اثنني مرشحني هلذه  وفعال٬ً، )هر ٬،قط( هرين أيني تريدين تزويج قطّ

نه أيعرفه وقال له  نه جاءه شخص الأعرفت من املتقدم للخطبة بنفسه  أنينوالعجيب 
ستطيع صرف النظر أوال  متخوفة جداً أناالي مو وبصراحة يا٬، سينقلب عن الدعوة اليمانية

 ).عن الدعوة نقالبواال٬، املنام بالقط( األمرينعن هذين 
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 علي� ما يتوجب إىليا موالي بعد االستخارة لعلك تدلين وترشدين  إليكموقلت أجلأ 
موالي  وأبيك سيدي فأنت تعلم بأنك ولكن يا وأعمالكممع علمي بكثرة انشغالكم ٬، فعله

عنا خري اجلزاء وال  8اهللا  فجزاكم٬، وملجأنا ومالذنا 8اهللا  إىلمان بابنا صاحب الز
  .ليكمإو 8اهللا  إىلواعتذر  ولكم مين جزيل الشكر واالمتنان ٬،حرمنا منكم

  زينب : املرسلة                                         .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   يمبسم اهللا الرمحن الرح Wא

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

ن �اكم إو ٬،اهللا فافعلوا أمركمفإن  ٬،اجعلوا استخارة اهللا فصل اخلطاب أموريف هكذا 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ٬،فانتهوا وفقكم اهللا وسددكم

  محد احلسنأ                                                                             
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال

* * *  

ل جمن أ) العادة السرية(هل جيوز استخراج املين بطريقة غري شرعية L٣٥٨Wאא
  الفحص الطيب ؟

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

املين بطريقة غري  إخراج٬، جيوز اإلجنابإذا مت التأكد من عدم وجود سبب آخر مينع 
  .بذلك إخراجهشرعية للفحص إن احنصر 

  أمحد احلسن
    هـ ١٤٣٢

* * *  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيمL٣٥٩Wאא

حرز  إعطائيتستطيع  إذا ٬،وخائفة فزعه ابنيت تبلغ من العمر سنتني وهي دائماً ٬،موالي
ولقد قراءنا هلا  ٬،وقعت ألنه ؛أشهر ٣من احلالةهذه  إن علماً ا٬،دعاء لكي تستقر حالته أو

   .عليكم بطليب أثقلتكون أ ال أن أرجو ٬،باقية احلالةالذكر لكن  آيات

 ؛اهللا بالفرج القريب لك سيدي نرجو منك موالي الدعاء لتثبيتنا على احلق وندعو
  استراليا   أم البنني : املرسلة                 .)هللا فرجهل اعج(املمهد ملوالنا صاحب العصر  ألنك

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 
 .ضعيها حتت رأسها أو أمكن إنمتسها وعلقيها يف ثيا�ا  أنمل جناسة حمت أيحلفظها من 

إِنq ر(بَّكُمV ﴿ :وهذه هي ٬،األعرافالسخرة موجودة يف سورة  وآية٬، الكرسي معروفة وآية
 اللّهV الqذ5ي خ(لَق( السَّم(او(ات5 و(اَألر+ض( ف5ي س5تَّة5 أَيَّامٍ ثُمَّ اس+ت(و(ى ع(لَى الْع(ر+شِ يVغ+ش5ي اللqي+لَ

ب(ار(ك( النَّه(ار( ي(طْلُبVهV ح(ث5يثاً و(الشَّم+س( و(الْقَم(ر( و(النُّجVوم( مVس(خَّر(ات: بِأَم+رِه5 أَالَ لَهV الْخ(لْقV و(اَألم+رV ت(
واْ و(الَ تVفِْسدV #اد+عVواْ ر(بَّكُم+ ت(ض(رُّعاً و(خVفْي(ةً إِنَّهV الَ يVح5بُّ الْمVع+ت(د5ين(  #اللّهV ر(بُّ الْع(الَم5ني( 

     .)١(﴾ف5ي اَألر+ضِ ب(ع+د( إِص+الَح5ه(ا و(اد+عVوهV خ(و+فاً و(طَم(عاً إِنq ر(ح+م(ت( اللّه5 قَرِيب� مِّن( الْمVح+ِسنِني(

والسالم عليكم ورمحة  .يف الليل هلا التوحيد واملعوذتني وخصوصاً اقرئي دائماً وأيضاً
  .اهللا وبركاته

  محد احلسنأ                                                                           
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال

  بسم اهللا الرمحن الرحيمL٣٦٠Wאא

                                                            
  .٥٦ – ٥٤: األعراف -١
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  . Xمحد احلسنأحممد السيد  آلالسالم على سيدي وموالي مياين 

جمالس  يوجد هناك وكما هو املعتاد ٬،املنورة املدينةصلي من أيف جده و أقيم أناسيدي 
 هناك أيضاًوحماضرات  ٬،Xاهللا احلسني  عبد يبء ومسائل فقيه وجمالس ألتقيم الدعا ةحسيني

مل  بأ�احبيث تظن  ٬،اًيئا� هل يتطرقون ال الدعوةن موضوع أب علماًة٬، ت اجتماعياتقام ندو
 ماجتاههحضر يسبب يل مسائل أمل  إذاين أب علماً ؟ إشكالحضوري فيه  هل ٬،إليهمتصل 
 اأصبحو اآلنوهم  الدعوةت مع بعضهم مبوضوع ملتك إنسبق  ألين؛ احلضور بعدم

 وأيضاً ٬،علم ما سوف حيدث يل بعدم احلضورأولكن ال  ٬،ال أمحضر جمالسهم أهل  ينتظرون
  ؟ خلفهم الصالة إىل بالنسبة

  .حممد آلالي مياين وجييب عليها سيدي وم أنعلى املنتدى  القائمنينرجو من 

  .تدعو لنا أنالزهراء  أمكفبحق  ٬،كمءدعا إال ال حنتاجوموالي واهللا حنن  سيدي
  عباس شلش: املرسل                                         .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

يكون هدفك هو التواصل معهم لعلك  أنهم فالبد كنت تريد احلضور يف جمالس إذا
يوفقك ويسددك وييسر  أنل اهللا أوأس ٬،عزيزاً ن شاء اهللا ينصركم نصراًإو ٬،¯دي بعضهم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .والدنيا اآلخرةملا فيه خري  أموركم

  محد احلسنأ                                                                            
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال

 * * *  



א  אWא

والسم  يحنو الثعبان يتجه أن رأيتمث ٬، يتعارك مع ثعبان برصاً رأيتL٣٦١Wאא
  السعودية   عبد اهللا : املرسل                                 .يعضين أنخيرج كالسيل من فمه يريد 

א   اهللا الرمحن الرحيم بسم Wא

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

شخص ينصب العداء  إىلولكن الربص يشري  ٬،عدو إىلالربص والثعبان كالمها يشري 
  .شخص دنيوي مادي إىلالثعبان فيشري  أما ٬،ل حممد آعلى خلقه حممد و حلجج اهللا

  أمحد احلسن                                                                      
  ق هـ ١٤٣٠ /ذو القعدة

* * *  

فداك نفسي وأيب  ٬،يت وحبييب أمحد احلسن عليك السالمجسيدي وحL٣٦٢Wאא
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ٬،وأمي

 ركعات هللا ٤ن بعد أن صليت من رمضا ٢٣يف شهر رمضان املبارك ويف ليلة  ٬،سيدي
وبعدها التقية النقية  ٬،مفاتيح اجلنان يف كتاب العلي العظيم قرأت زيارة حبييب رسول اهللا 

وبعدها قلت بسم اهللا وال  ٬،سالم اهللا عليه ياإلمام عل وبعدها ٬،)عليها السالم(فاطمة الزهراء 
 أكثرمرة أو  ١٠٠٠ سليماًل حممد وسلم تآاللهم صل على حممد و ٬،باهللا قوة إال حول وال

وبعدها ٬،  Xوكانت طريقة حسايب على جنمة نيب اهللا داوود ٬،املسباح الكربالئي يفبقليل 
 Xاحلسني  اري وشغلت التلفاز ووضعته على قناة كربالء مقام اإلمامد إىلعدت 

املصحف الشريف فوجدت  فتحت ٬،ن ودعيت العلي العظيم بطلب استخارةآومسكت القر
  :الكرمية اآلياتهذه 
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  ).٤٢٧ إىل ٤٢٥أو  ٤٢٤من سورة األحزاب من صفحة (٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا شعر اقشعر�سيدي فقد  اآلياتفما الدال على هذه   جسدي ودمعت عيناي عندما قر̄أ
  .شهيد أقولواهللا على ما 

والسالم عليكم ورمحة اهللا . له الطيبني الطاهرينآوصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى 
  الكويت   خالد : املرسل                                                                  .وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

بشرى من اهللا لك  اآلياتاركة وهذه ذكرت اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه الليلة املب أنت
اهللا سبحانه  أولياءخللفاء اهللا وسريهم على طريق  بإتباعهم ولكل من يذكرون اهللا كثرياً

و(س(بِّحVوهV بVكْر(ةً  #ي(ا أَيُّه(ا الqذ5ين( آم(نVوا اذْكُرVوا اللqه( ذ5كْراً كَث5رياً ﴿ ٬،وتعاىل بتوفيق اهللا هلم
يVص(ل7ي ع(لَي+كُم+ و(م(لَائ5كَتVهV ل5يVخ+رِج(كُم مِّن( الظzلُم(ات5 إِلَى النُّورِ و(كَانَ  هVو( الqذ5ي #و(أَص5يالً 

ي(ا أَيُّه(ا النَّبِيُّ إِنَّا  #ت(ح5يَّتVهVم+ ي(و+م( ي(لْقَو+ن(هV س(لَام� و(أَع(دَّ لَهVم+ أَج+راً كَرِمياً  #بِالْمVؤ+م5نِني( ر(ح5يماً 
Vه5 بِإِذْنِه5 و(س5ر(اجاً مُّنِرياً  #ب(شِّراً و(ن(ذ5يراً أَر+س(لْن(اك( ش(اه5داً و(مqؤ+م5نِني(  #و(د(اع5ياً إِلَى اللVو(ب(شِّرِ الْم

   .)١(﴾بِأَنq لَهVم مِّن( اللqه5 فَض+الً كَبِرياً

والسالم عليكم ورمحة اهللا  ٬،والدنيا اآلخرةوأسأل اهللا لك وللمؤمنني واملؤمنات خري 
  .وبركاته

  أمحد احلسن                                                                       
  ق هـ ١٤٣٠ / ذو القعدة

* * *  

                                                            
  .٤٧ – ٤١: األحزاب -١
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يب يف  امث بعد ذلك وإذ ٬،رأيت أين أغتسل ودعوت أحدهم للمناظرةL٣٦٣Wאא
أدري إذا هي أكل  غرفة فيها طفل وال أعرفه وكان يعمل أشياء مدورة ويضعها يف صحن ال

رجله أذى٬، مثل دائرة  جاء حنونا ويف Xعلي بن أيب طالب  اإلماممث رأيت  ٬،قأو ور
علي ويل اهللا٬، علي : (حنونا وهو يقول ٬، وجاء مقترباً)االستكان( قدح الشاي رعلى قد اءمحر

 ).ويل اهللا

  ؟ مث أرى أحد حجج اهللا أغسلشيء حيث أين  إىلهل يف الرؤيتني دعوة 

  زينب عبد اهللا: املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

  .هذه الطهارة عمل قمتÞ به نلتÞنتيجة  أي ٬،الغسل يف الرؤيا يعين طهارة روحية

  حلسنمحد اأ                                                                    
  ق هـ ١٤٣٠ /شعبان اخلري

* * *  

 بسم اهللا الرمحن الرحيمL٣٦٤Wאא

 شاهدت حينما كنت صبيا٬ً، أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان اللعني الغوي الرجيم
حينما وجدت عالقة بني  إالمل أفكر بتفسريه  غريباً شاهدت حلما٬ً، سنة ١٣وعمري حينها 

يف  اآليةبل وجود ٬، ية من سورة الشورىآوة اليمانية وهي تتعلق باحللم القدمي وبني أدلة الدع
يف بعض مقاالت األخوة األنصار  اآليةوكذلك وجود  ٬،�ا واستشهادهكتب السيد 
يف أن أعرف هل حللمي القدمي الذي شاهدته  كل هذا حرك فيين الفضول٬، �ا واستشهادهم
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ة بالدعوة اليمانية اليت ظهرت عام هل له عالق ٬،منذ عدة سنوات طويلة حينما كنت صبياً
 ؟ ١٩٩٩

  :ليكم احللمإو

وحياول هذا الكتاب أن يظهر  ٬،كنت أطلع على كتاب يتحدث عن الشيعة والسنة
حينها جلهلي  احترتولصغر سين  ٬،السنة أهلالشيعة على أ�م يف ضاللة وأن احلق مع 
ت اهللا حينها أن يبني يل بقيت فترة حمتار ودعو٬، باألدلة اليت تثبت صحة املذهب الشيعي

  .منت وشاهدت هذا احللم وفعالً ٬،مع الشيعة أممع السنة  ٬،احلق مع من

 نVوحاً بِه5 و(صَّى م(ا الدِّينِ مِّن( لَكُم ش(ر(ع(﴿ :بصوت حزين قوله تعاىل أشاهدت أين اقر
بعدها من النوم  استيقظت٬، ﴾يس(ىو(ع5 و(مVوس(ى إِب+ر(اه5يم( بِه5 و(صَّي+ن(ا و(م(ا إِلَي+ك( أَو+ح(ي+ن(ا و(الqذ5ي
ومع مرور السنوات وبعد اطالعي على ٬، نآمن القر آية أاقر إين حلمت إينء يمتفاج وأنا

هو تفسري هذا احللم  لكن ما٬، الشيعة هم على احلق أنالكتب اليت تدافع عن التشيع تيقنت 
  وما عالقته بالدعوة اليمانية ؟

  العبيدي: املرسل                               .Xحلم قدمي أرجو تفسريه من السيد  هذا

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

 اليت هي تطبيق للشرائع السماوية وما اإلهليةهلا عالقة كبرية بدعوة املهدي  اآليةهذه 
وتأويلها يف هذا الزمان  ٬،)وموسى وعيسى وحممد  وإبراهيمنوح (  نبياءاألجاء به 

نك ستدرك احلق الذي احنرف عنه أتباع سنة إ ؛فكانت رؤياك بشرى من اهللا ٬،شاء اهللا إن
 آلالكرمية مع مهدي  اآليةالشيخني وشيعة املراجع٬، جعلك اهللا ممن يقيمون حدود هذه 

ينِ م(ا و(صَّى بِه5 نVوحاً و(الqذ5ي أَو+ح(ي+ن(ا إِلَي+ك( و(م(ا و(صَّي+ن(ا بِه5 ش(ر(ع( لَكُم مِّن( الدِّ﴿ ٬،Xحممد 
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إِب+ر(اه5يم( و(مVوس(ى و(ع5يس(ى أَنْ أَق5يمVوا الدِّين( و(لَا ت(ت(فَرَّقُوا ف5يه5 كَبVر( ع(لَى الْمVش+رِك5ني( م(ا ت(د+عVوهVم+ 
   .)١(﴾ي(ه+د5ي إِلَي+ه5 م(ن يVنِيبVإِلَي+ه5 اللqهV ي(ج+ت(بِي إِلَي+ه5 م(ن ي(ش(اُء و(

  محد احلسن أ                                                                       

* * *  

  .ال أدري كيف سيتم تصنيف رساليت هذه٬، السالم عليكم ورمحة اهللاL٣٦٥Wאא

هي ليست ٬، ثالث سنواتال يقل عن سنتني أو رمبا  انين أطلب فيها تفسري رؤيا منذ مإ
أحد السادة هو السيد حيدر  يتكلم مع Xرؤيا ولكنين رأيت كأن اإلمام زين العابدين 

  .هذا ولدي: مشرياً إيلّ ويقول له يف معرض كالمه )رمحة اهللا عليه(احللي 

 أيهم: املرسل                                              .أرجو تأويل ذلك ولكم الشكر

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

علي  اإلمامهو  Xزين العابدين  اإلمام أنالرؤيا هلا تأويل يف زمانك وليس كما تفهم 
  .نفسه Xابن احلسني 

إمام  إىلاالهتداء  أمركعاقبة ن شاء اهللا سيكون إوصى بك ف أونك ولده إوكونه قال 
نك يف الوقت إ أي ٬،)أبنائهنك من ايوصي بك  اإلمام أن(ن الواضح من رؤياك أل ؛زمانك

نه ألست من املؤمنني به يف حني  أي ٬،أبنائهنك لست من أظاهرك  اإلمامالذي يوصي بك 
ل خري وفقك اهللا لك ٬،مؤمن به أي ٬،)ولده( أو أبنائهنك ستكون من أحقيقتك  إىل أشار

  .ن تكون معهأوسدد خطاك ملعرفة احلق و

 أمحد احلسن                                       

                                                            
  .١٣: الشورى -١
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א   :نص الرسالة L٣٦٦Wא

٬، لقد عرفت Xالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، سيدي اإلمام أمحد احلسن 
أنك يف هذه السنة٬، وأنا آسفة ألين مل أعرف  بوجودك يف يوم والدة الرسول األكرم 

اعرف هل أنا  إنعرفين بك٬، لكن موالي أريد  إن 8اهللا  وأشكرظهرت إال يف ذلك اليوم٬، 
  .باقية معكم٬، أم أعوذ باهللا سوف أرتد ؟ أرجو أن تدعو يل باهلداية

سيدي أريد أعرف ما هي طرق السماء اليت تكلم عنها موىل املوحدين أمري املؤمنني 
X ا٬، واجلزيرة اخلضراء هل هي حقيقية أم ال ؟ ؟ ما هو الثقب األسود٬، ومثلث برمود

أشهر  ٦أيام أو  ٦وهل أنت اآلن يف الغيبة٬، أم ستكون لك غيبة غري هذه اليت يقال عنها إما 
مبا معناه أنه سوف يكون الدين كاجلمرة يف يد  سنوات ؟ وهل حديث رسول اهللا  ٦أو 

  املؤمن يقصد اإلميان بك ؟ 

 ثالثةأتكلم مع  إنرؤيا أم حلم٬، لكن يف اليوم الذي أردت أيضاً لدي� منام ال أدري هو 
أشخاص عن الدعوة املباركة الذين هم امرأتان وصيب٬، طبعاً بعد أن استخرت اهللا يف ذلك٬، 

 عشرةإنين مع خاليت٬، فرأيت املكان الذي أريد أن أتكلم فيه٬، يوجد هناك أكثر من  رأيت
ي� كأمنا حيمل شيء من األرض٬، فقلت أشخاص وأنا ال أعرفهم٬، وبينهم صيب وظهره عل

خلاليت هذا فالن٬، بعد ذلك ذهبت ألجلس يف املكان الذي كنت أريد أن أتكلم فيه ويل قليل 
أشخاص٬، فجلست وجلسن النساء أمامي  ثالثةمن اخلوف؛ ألين مل أتوقع وجود أكثر من 

قويل٬،  ا يفقهويف نصف دائرة٬، فابتدأت باسم اهللا وقرأت من اآلية ريب اشرح يل صدري إىل
بعد ذلك صدقت اهللا مث قلت لذكرهم صلوا على حممد وآله٬، مث أمطرت السماء مطراً 

أبدل  إنأن نؤجل الكالم مل يرضوا وطلبوا االستمرار٬، فطلبت  ينراضاحلخفيفاً فطلبت من 
مكان جلوسي مع الذين هم حتت املطر أيضاً مل يرضوا وكانوا يقولون ال عليك استمري 

  . ناموانتهى امل

غلط إمالئي  أيكان هناك  إنسيدي هال أكرمتين بتفسريه آسفة على اإلطالة وأعتذر 
   Golnargs: املرسل                                     . أو إنشائي٬، واحلمد هللا رب العاملني
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وجزاكم اهللا عن  ٬،كل مؤمن ومؤمنة ملا يرضيه سبحانه وتعاىلويوفقك  أنأسأل اهللا 
  .وأسأل اهللا الثبات على احلق لكل من يطلب احلق ٬،خرياً وأهلهنصرة احلق 

واملطر خري من السماء أي عطاء اهللا سبحانه وفضله  ٬،تبلغينهم أناسالرؤيا فهي يف  أما
  .على من تقومني بتبليغهم سانهوإح

  محد احلسنأ                                                                                  
  ق هـ ١٤٣٠

* * *  

  :منكم تفسري الرؤيا التالية أرجوL٣٦٧Wאא

 أنا ومث خرجنا ٬،خرجت من باب املرتل رأيت كوكب لونه برتقايل قريب من مرتلنا
قالت  ٬،بيضأ تلبس لباس امرأةكانت شبابيك السيارة مفتوحة رأيت من جهة اليسار  أميو

فمسكت  األبيض٬،اللباس  املرأة ذات إىلالكحلة  وأعطيت ٬،الكحلةبسرعة  أعطيين أمييل 
وبعد ذلك  ٬،وذهبنا بالسيارة الكحلة وأخذتودمعت عيناي ) كأ�ا تشكرين(بيدي  املرأة

  .استيقظت من النوم

ل حممد آالرؤية وبارك اهللا بكم ومحاكم من كل شر حبق حممد و منكم تفسري أرجو
  أبو الفضل: املرسل                                           .كثرياً واملهديني وسلم تسليماً األئمة

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

 ٬،هذه املرأة ما يشفي بصرها لترى احلق أعطيتنك أالكحل لشفاء العني٬، والرؤيا تعين 
 أحاديثهمفيه  اًالكتروني اًموقع أو ل حممد آحملمد و اًيكون حديث أنالكحل ميكن  نإأي 

  .اًكتابحىت  أو ٬،احلق ومعرفة داعي احلق إىلللهداية 

  محد احلسنأ                                                                        

* * * 

 .واملهديني األئمةله آاللهم صل على حممد و٬، بسم اهللا الرمحن الرحيمL٣٦٨Wאא

ا  أود  إينرأت وكأين هاتفتها وقلت ٬، مؤمنة لكنها ختصين أختاالستفسار عن رؤيا ر̄أ
جد   أميسود وأ ثوباً ندي للمرتل فوجدت علي�فجاءت ع٬، لست متزوجة إينحامل رغم 
   diva divela                                                            .ال أيبفرحة لكن 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

واملهديني وسلم  األئمةل حممد آواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد و
  .تسليماً

الدنيا  أوالدين  إىل٬، والثوب يشري )دعوة احلق مثالً(ملني بشرى بأمر معني حت أياحلمل 
والفطرة٬، وحال  األصليعين  األسودواللون  ٬،وهو هنا يشري للدين ٬،اليت يعيشها الشخص

 .اآلخرحدمها بالبشرى اليت حتملينها وعدم قبول أرضا  أيوالديك 

 محد احلسنأ                                                                           

* * *  
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هناك رعد  أن رأيت يف املنام قبل مخس سنوات تقريبا٬ً، السالم عليكمL٣٦٩Wאא
حد املؤمنني أوشاهدت  ٬،لذي جيريا ما الرؤياوأنا يف  أحداًسأل أ أنوأردت  ٬،وأمطاروبرق 

 وهو يبتسم وأجابينبه  أتكلم أنقبل  محد الناصر وعلم بسؤايلأاهللا بن  عبد وامسه )رمحه اهللا(
من النوم على نداء  فانتبهت ٬،ظهر Xاملهدي  إنوهو ميشي  اليت يتكأ عليها عصاتهوبيده 

  .قد ظهر فعالً Xاملهدي  أنكرب وكأن أاملؤذن لصالة الفجر باهللا 

قبل  أي ة٬،بسنه واحد Xالرجل الذي شاهدته توىف قبل ظهور اليماين : مالحظة
قبلها بفترة وجيزة رأت زوجيت نفس الرجل يقول هلا وهو  أوبعد رؤييت ة نعشرة س إحدى
باملهدي  أفكرمل  أينذهلين من رؤييت هو أالشيء الذي . املهدي ظهر ٬،املهدي ظهر :يصرخ
X  لكم تفسريكم وشكراً بانتظار .أيضاًوالليايل اليت قبلها  الليلةقبل نومي يف تلك.  

  ةالسعودي   أبو الرمحات : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

 ٬،والرؤيا تكاد تكون بال رموز وواضحة .املطر إشارة إىل اخلري النازل من السماء
من رأيته فليس هو  اأم ٬،له عالقة بدعوة احلق أنواضح ) محد الناصرأعبد اهللا بن (واالسم 

من مالئكة اهللا ولكنه متثل بصورة هذا العبد لكونك تعرفه  نفس الشخص بل رأيت ملكاً
  .بالصالح وملوقع االسم

وقت رؤياك فهو قريب من وقت بداية الدعوة يف حوزة النجف وبعض مناطق  أما
 تقريباً أخرىقريب من بداية انتشار الدعوة مرة  وأيضاً ٢٠٠٢،٬منتصف عام  أيالعراق 

  .بعد سقوط نظام صدام واحتالل العراق أي ٢٠٠٣منتصف عام 
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ببيان االحنراف يف  مكلفاً كنتفقد  تقريباً م ٢٠٠٢منتصف  إىل م �١٩٩٩اية عام  أما
املهدي  باإلمامعالقة تربطين  أيعن  اإلعالنيف احلوزة ولكن دون  واإلصالححوزة النجف 

X،لناس يف ذلك ل إعالنهناك كان خيصين ومل يكن  كبداية للدعوةم  ١٩٩٩فنهاية عام  ٬
  .الوقت

  محد احلسنأ                                                                      
  ق هـ ١٤٣٠ /شعبان اخلري                                             

* * *  

  .بيتك الطاهرين وأهل آبائك ىالسالم عليك يا بن رسول اهللا وعل L٣٧٠Wאא

وقد  ٬،من ولدك الطاهرين وبك وباملهديني آبائكممن هدي للتمسك بوالية  أناسيدي 
 األبوابوجدت  أنين إال اهلروب وأردترأيت يف املنام طالئع جيشك ودخلين منهم الرعب 

اهللا سالم (سيديت الزهراء  أ�اقليب  فوقع يف ٬، وقفت جبنيب امرأة متجلببة بالسوادمث ٬،مغلقة
  .فلم جتبين ة ؟سيد أنتهل : فسألتها ٬،)عليها

 ويوفقين للثبات يوم الزحف فقد استأت من أمريسيدي وانصحين مبا يصلح  شر عليùأ
  يوسف عبد اهللا: املرسل                                                          .ا املنامذه

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

واملهديني وسلم  األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و٬، ب العاملنيواحلمد هللا ر
  .تسليماً

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                                                                                                                                                    
  ق هـ ١٤٣٠
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 أمجلرأيت والدي وهو يف  .يف املنام يبشرين بشيء املتوىفرؤية والدي L٣٧١Wאא
حد أ )كذا( بغناءوبشرين  ٬،من اجلنة أمجلليس هناك  :ويقول ةآاملر إىل وشبابه وينظر لبسه
فالن  أما: قال(سوف يسمن  إخواين إحدىن أوبشرين ب ٬،كبري قد فتح له ن رزقإو إخويت
  .حتيايت ؟ والثاين الذي سوف يسمن األول األخ غناءفما مضمون  ).أكثريسمن  فسوف

  اليمن  فضل املهلل : املرسل

א   م بسم اهللا الرمحن الرحي Wא

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

 أيضاًوبالنسبة للسمن  ٬،احلق والعمل به إىلواهلداية  األخرويالرزق احلقيقي هو الرزق 
  .األخرويحتسن حال الشخص  إىليشري 

 محد احلسنأ                                                                             
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال

* * *

  .الكرام املؤمنني إخواينعليكم  سالمL٣٧٢Wאא

هذا  الوافق ٬،يف اسبانيا طباءاأل عرضتها على ةابنيت مريض كان لدي� ٢٠٠٦يف سنة 
ل اهللا عج(املهدي  اإلمام أناشد اًودعائي كان دائم ٬،لدعاء كل يوماب تمرض مزمن فقم

 ٬،يشفي ابنيت أنادعي اهللا  حبق دم احلسني والرضيع وضلع الزهراء ٬،سيدي :وأقول ٬،)رجهف
 )ل اهللا فرجهعج(املهدي  اإلمام دعوت Xاحلسني  اإلمامويف يوم اخلميس بعد زيارة 

حيدر ويف الوسط نار  هستار وصديق امس هجالس ومعي صديق امس أينفرأيت يف املنام 
مالمح  ىأر أنستطيع أال  ٬،ه يشع نورهوج ٬،بيضأباسه ل ٬،فرأيت رجل طويل ة٬،لتدفئل

ل اهللا عج(املهدي  اإلمام أنا :قال ؟ أنتمن  :قلت ٬،ابنتك سوف تشفى :فقال ٬،الوجه
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 ٬،املقربةهذه  بشرط تعرب :قال ؟ أنصاركمن  أكونسيدي حبق دم احلسني  :فقلت ٬،)فرجه
من  أكون أن أريد وأنا :فقال صديقي ستار ٬،جنود سود كأ�م الشيطان املقربةوكان يف 
ميثم  إىل اجلس مكانك هذا اختبار أنت ):ل اهللا فرجهعج( اإلمامفقال  ٬،سيدي أنصارك
 ٬،طريق اخلروج إىلصديقي حيدر يرشدين  املقربةويف وسط  املقربة إىلفدخلت  ٬،فقط

  ؟ فما معىن هذا ٬،أقولوخرجت سامل واحلمد اهللا واهللا شاهد على ما 

نائم يف  إينومنام  أقولاملهدي واهللا شاهد على ما  اإلماممع  أخرىواهللا رأيت رؤيا 
؟  أنتقلت من  ٬،قرب فقمت فزع وإذا املرأة تقول نام ال ختف وأمامنا ٬،وسط امرأة ورجل

حنن  ٬،رسول اهللا  أيبوهذا قرب  Xوهذا زوجي علي  )عليها السالم(الزهراء  أناقالت 
  .وبركاته خري وسالم عليكم ورمحة اهللا ألفاجلواب جزاكم اهللا  أرجو .حنميك ال ختف

  اسبانيا   الركايب  :املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

ق الناس الضالني املنحرفني عن احل إىلويف هذه الرؤيا تشري  ٬،املقربة هي مكان املوتى
قال  ٬،احلقيقيون األمواتفهؤالء هم  ٬،احلق إتباعالذين ال يستمعون كلمة احلق وال يريدون 

و(م(ا ي(س+ت(وِي الْأَح+ي(اء و(لَا الْأَم+و(اتV إِنq اللqه( يVس+م5عV م(ن ي(ش(اُء و(م(ا أَنت( بِمVس+م5عٍ مَّن ﴿ :تعاىل
   .)١(﴾ف5ي الْقُبVورِ

الذين يقطنو�ا ويريدون منعك عن متابعة  األمواتوهو اجتياز هذه املقربة  فاختبارك
وهؤالء هم يف كل زمان املأل الذين يصدون الناس عن احلق  ٬،تباعهإواحلق  باجتاهسريك 
املعرفة الدينية من املنتفعني  وومدعوهم علماء الضالل  ٬،والعمل �ا اإلهليةالرساالت  وإتباع
يصدك هؤالء املوتى  أنحذر اف ٬،الدين باسمري باجلاه والتقدم على الغ أم سواء مادياً ٬،منهم
من شياطني اجلن الذين حييطون بقبورهم النتنة املظلمة ليعينو�م على صد الناس  همؤوقرنا

                                                            
  .٢٢: فاطر -١
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و(كَذَل5ك( ج(ع(لْن(ا ل5كُل7 نِبِيٍّ ع(دVو·اً ش(ي(اط5ني( اِإلنسِ و(الْجِنِّ ﴿ :قال تعاىل ٬،عن احلق بالوسوسة
ع+ضٍ زVخ+رVف( الْقَو+لِ غُرVوراً و(لَو+ ش(اء ر(بُّك( م(ا فَع(لُوهV فَذَر+هVم+ و(م(ا يVوح5ي ب(ع+ضVهVم+ إِلَى ب(

  .)١(﴾ي(فْت(رVونَ

و(أَنَّهV كَانَ رِج(الٌ مِّن( الْإِنسِ ي(عVوذُونَ بِرِج(الٍ مِّن( الْجِنِّ فَز(ادVوهVم+ ﴿ :وقال تعاىل
  .)٢(﴾ر(ه(قاً

م لك ما رأيت وتنجح يف االمتحان وتعرب له سبحانه ليت لإلخالصيوفقك  أنأسأل اهللا 
من مدعي التدين الذين يرتعون يف الظالم    القبور  أصحاب  وختزي املوتى ساحة احلق إىل

م من شياطني اجلن يف صدك عن هؤاالنور وطريق اهللا فيفشلون وقرن ويصدون الناس عن
  .احلق والعمل به وإتباعاحلق  إىلمتابعة السري 

  .ة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمح

 محد احلسنأ                                                                            
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيمL٣٧٣Wאא

واحلمد هللا وعرفت مذهب  إسالمي أعلنت أنسنة بعد  ٢٦قبل حوايل .. السالم عليكم
 أنقبل ذلك  بالرغم أين مل امسع أبداً ليلة رأيت رؤيا بالنيب حممد التشيع فبعدها بأشهر ق
الليايل  إحدىفقد كانت يف ٬، ن الرؤيا بالنيب وكأنه حاضرأو هناك ناس يرون النيب 

وقبيل الفجر كنت ) البالكون(بيض مقابل الشرفة أفوق حصري  األرضعندما منت على 
هو ميشي خالل زجاج نافذة الشرفة و نائمة على ظهري عندما رأيت النيب حممد 

  .قال  ومهس يف أذين ولكن مل أمسع ما األرضبركبة واحدة على  واقترب مين منحنياً

                                                            
  .١١٢: نعاماأل -١
  .٦: الجن -٢
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 قبيل الفجر عندما كنت نائمة على ظهري وجاء النيب حممد  أيضاً :والرؤيا الثانية
 يءشعر بشأومل أعد ٬، وجلس بقريب مث وضع يده يف داخل صدري يف منطقة وسط قليب

  .جيلس بقريب  وأحسهحويل  يءرى كل شأو  أراهعندها ولكين كنت 

 أليخربه بأين مستعدة وجاهزة أالسيد أمحد و إىلتوصلوا سالمي وشكري  أنالرجاء 
  .به ملساعدتكم أقوم أنممكن  يءبأي ش إخباري وأرجوكممساعدة 

  .آلنان يل وضع صعب إيدعو يل ويرشدين وينصحين ف أنوألتمس من السيد أمحد 

  أمريكا  طاهرة : املرسلة                 .مع دعائي لكم ممزوج بالدموع والسالم عليكم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

نون مبلكوت السماوات احلمد هللا رب العاملني الذي وفقين خلدمة عباده الذين يؤم
فلم متنعكم املسافات وال اختالف اللغات عن معرفة  ٬،ويسمعون كلمات اهللا ويؤمنون �ا

 وأذعنتطوىب لكم ولقلوبكم النقية اليت مسعت كلمات اهللا  ٬،احلق القادم من اهللا سبحانه
ن أو ٬،عبادهفك به اهللا سبحانه إىل أسأل اهللا لك التوفيق لتوصلي احلق الذي عر� ٬،اهللا إلرادة

فال تقصري يف  ٬،من النار والظلمة اليت يرتعون فيها وإنقاذهمهلداية خلقه  جيعلك اهللا سبباً
احلق إىل الناس ما مكنك اهللا ليكتبك اهللا من الشاكرين والرسل املبلغني الذين يعملون  إيصال
 واألمانليقني إىل احلق وا وإيصاهلمإىل سبيل النجاة الذي عرفوه  وإرشادهمالناس  إنقاذعلى 

   .الذي وصلوه

 أو أسئلتكم أجيب أننه لشرف يل أتعلمي ومجيع املؤمنني واملؤمنات  أن وأرجو
   .وإعانتكمعمله للتخفيف عنكم أ أنشيء ميكنين اهللا  أييف  أخدمكم

خيدمكم  أنيسعده  اًتعتربوين صديق أن أرجو اآلنلك  وأقول وكما قلت لألنصار سابقاً
   .مبلكوت اهللا وصدقتم كلمات اهللا ومل تكفروا �ا آمنتميا من  ٬،ء القلوبنقياأ األطهار أيها
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  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 محد احلسنأ                                                                            
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال

* * *  

א   .مة واملهديني وسلم تسليماًاللهم صل على حممد وآل حممد األئ L٣٧٤Wא

  . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  naserat al emam: املرسل                          ؟ ما معىن اللون األمحر يف الرؤى

א   بسم اهللا الرمحن الرحيمWא

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

وهو يؤول  ٬،ثورة أوعذاب نازل من السماء  إىل يف الرؤى يشري غالباً األمحراللون 
  .حبسب الرؤيا وموضعه فيها

  محد احلسنأ                                                                                  
  ق هـ ١٤٣٠

* * *





אא
Xאא

  بسم اهللا الرمحن الرحيم  L٣٧٥Wאא

ولعنة  ٬،وصلى اهللا على خري خلقه ساداتنا حممد وآله الطاهرين ٬،احلمد هللا رب العاملني
   .اهللا على خمالفيهم واملفترين عليهم من األولني واآلخرين

مة تقوميا يف نطقه ويكرر الكل )كذا( العصمة ألهلها وليس ملن يلحن يف خطابه وخيطيء
  حممد احلسين: املرسل                 .عن أي إمام وأي عصمة تتحدثون قاتل اهللا اجلهل!  لذلك

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

حول هذا ) محد احلسنأ الرد األحسن يف الدفاع عن( :اذكر لك ما جاء يف كتاب
  :املوضوع لعلك ترجع إىل رشدك وتستغفر ربك

 :الوقفة األوىل

لنجفي وبالغ يف افتعال ضجة قد تعاىل منها االستهزاء امن اإلشكاالت اليت تومهها 
٬، وهي زعمه بوجود Xوالتشنيع على السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي 

ذلك دليل على  أنالسيد أمحد احلسن وزعم النجفي أخطاء لغوية يف الكتب اليت ألفها 
   ) !!!وحاشاه(كذب السيد أمحد احلسن 

  :ويرد عليه

األخطاء اليت اعترب¯ا قاتلة وال ميكن أن تصدر من شخص يدعي العلم فضالً عن  :أوالً
من يدعي الرسالة عن اإلمام املهدي٬، هي أخطاء مطبعية٬، ومثل هذه األخطاء ال يكاد خيلو 
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 واألئمة  كتاب يف العامل٬، بل حىت الكتب اليت احتوت أحاديث الرسول حممد منها 
ال ختلو من هكذا أخطاء حصلت أثناء الطباعة والنسخ٬، فهل هذا دليل على بطال�م 

  !!! )وحاشاهم(

بل حصلت أخطاء مطبعية حىت يف القرآن الكرمي يف بعض الطبعات٬، فهل يعترب ذلك 
القرآن٬، أعاذنا اهللا تعاىل من هكذا قول ال ميت إىل احلق بصلة بل ضد القرآن ومرت"ل  دليالً

  ).نه اهللالع(هو من إحياءات الشيطان 

لنجفي أن السيد أمحد احلسن ال ميي�ز حروف اجلر هل هي ناصبة افهل يعقل يا حسن 
ك وأحب أن أخرب. فهذا األمر ال خيفى على أدىن املستويات العلمية!!! ؟ لألمساء أم جار�ة هلا

بأن السيد أمحد احلسن ال يشق له غبار يف علوم اللغة العربية وهو أعرف �ا منك ومن 
أسيادك٬، ولكنه ال 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 

أكثر مما ينفع وهو من اال�ماك يف العربية الذي ورد النهي عنه من أهل البيت الذي يضر 
  .شاء اهللا تعاىل ٬، كما سيأيت بيانه إن

كم ال حتصى يف ؤفأنتم تبالغون يف تزيني الكالم باأللفاظ املزخرفة ورغم ذلك فأخطا
كون اللب واملعىن اللغة العربية٬، نعم أنتم ¯تمون أشد االهتمام بظاهر الكالم وقشوره وتتر

ألنه ال  ؛واحلقيقة والروح٬، فكالمكم خالٍ عن الرهبة واخلشوع وحقيقة التذكري باهللا تعاىل
خيرج من القلب املضيء بنور الواحد القهار٬، بينما جتد خطابات السيد أمحد احلسن ¯يمن 

تطلب ٬، نعم ¯يمن على القلوب اليت 8ملكوت اهللا  إىلعلى القلوب واألرواح وتعرج �ا 
: ٬، وأما الذين يف قلو�م مرض فال تزيدهم إال مرضا٬ً، قال اهللا تعاىلوإخالصاحلق بصدق 

 فَز(اد(ت+هVم+ آم(نVواْ الqذ5ين( فَأَمَّا إِمي(اناً ه(ذ5ه5 ز(اد(ت+هV أَيُّكُم+ ي(قُولُ مَّن فَم5ن+هVم سVور(ةٌ أُنزِلَت+ م(ا و(إِذَا﴿
 رِج+ِسهِم+ إِلَى رِج+ساً فَز(اد(ت+هVم+ مَّر(ض� قُلُوبِهِم ف5ي الqذ5ين( أَمَّاو( # ي(س+ت(ب+ش5رVونَ و(هVم+ إِمي(اناً

    .)١(﴾كَاف5رVونَ و(هVم+ و(م(اتVواْ

                                                            
  .١٢٥ – ١٢٤: التوبة -١
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الذي بالغ يف التشنيع على من يوجد يف كتبه بعض  يوأحب أن أخرب حسن النجف
ما يقارب املائة مملوء باألخطاء اللغوية وقد عددت ) الرد احلسن(األخطاء اللغوية٬، بأن كتابه 

حىت سأمت العد وتركته٬، وبعض الصفحات حتتوي على ما يقارب العشرة أخطاء أو أكثر٬، 
وهذا قولك ال  سناًوبه يصبح كتابك قبيحاً ال ح  حسب ما تذهب إليه    وهذا شنيع جداً 

  !!قولنا 

فكان األجدر بك أن حتمل السيد أمحد احلسن على حممل حسن ال أن تشهر به على 
ال يعرف عمل أحرف اجلر٬، حماوالً بذلك خداع الناس البسطاء لصدهم عن إنقاذ أنه 

  .أنفسهم و إتباع السيد أمحد احلسن اليماين املوعود

وأنا متأكد بل أقطع بأنك تعلم يقيناً بأن السيد أمحد احلسن ال ميكن أن خيفى عليه 
اقتنصت ذلك لتعرب  ولكنك ٬،لذي ال خيفى على طالب االبتدائيةمعرفة عمل أحرف اجلر ا

عن بغضك وحقدك على السيد أمحد احلسن لتضحك على ذقون الناس املساكني بذلك٬، 
فأين الورع الذي تدعيه٬، وهل جعلت يف حسابك أنك ستقف بني يدي اهللا تعاىل وستسأل 

بشرف ال بدهاء  ناءدافقد تعلمنا من أهل العصمة أن حنارب أع !!!؟ عن هذا االفتراء أم ال
لوال الدين والتقى لكنت أدهى : (Xشيطنته٬، وهاك امسع كالم أمري املؤمنني معاوية و

   .)١() العرب

وأقسم لك باهللا العلي العظيم بأين عندما وجدت عشرات األخطاء يف كتابك مل أقطع 
. بأنك جاهل �ا ومل أشهر بذلك٬، بل ظننت بأ�ا أخطاء وقعت منك سهواً أو أثناء الطباعة

قطع بأن السيد أمحد احلسن جيهل أبسط قواعد اللغة العربية٬، لوجود فكيف يسوغ لك أن ت
بعض األخطاء يف كتبه أمل حتتمل بأ�ا حصلت أثناء الطباعة٬، فكيف تتهم السيد أمحد احلسن 
بذلك وهو الذي أفحم اجلميع وأخرسهم عن مناظرته يف القرآن الكرمي٬، وهذه كتبه يف 

فهل تقتنع يا حسن النجفي أن من جييب على كل . التفسري والعقائد واألخالق تشهد بذلك
 !!!!سؤال من القرآن والسنة جيهل عمل أحرف اجلر باألمساء ؟

                                                            
  .٢٨ص ١ج: يدالبن أبي الحد -شرح نهج البالغة  -١
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وحىت لو ترتلنا جدالً وقلنا بوجود أخطاء فعالً من قبل السيد أمحد احلسن٬، فهو مل  :ثانياً
لناس يف باطل نه معصوم من باب أنه ال يدخل اأيعلن بأنه معصوم يف اللغة العربية٬، بل قال 

٬، والذي وال خيرجهم من حق وهذا هو اهلدف الذي بÝعث من أجله األنبياء واملرسلون 
فما ينفع اإلنسان إذا كانت أقواله يف غاية الدقة . يكفل دخول الناس اجلنة ورضا اهللا تعاىل

والوزن وأعماله ملحونة قد ختبط يف اجلهاالت واستباح احملرمات٬، وما يضر اإلنسان إذا 
ويأمر باحلق وينهى عن  واإلنصافكانت أقواله ملحونة وأعماله موزونة مبيزان احلق والعدل 

جاء رجل إىل أمري املؤمنني  :X؟؟ كما ورد هذا املعىن عن أمري املؤمنني  الفحشاء واملنكر
X ٬، وفالن ٬، فجعل يلحن يف كالمهإن بالالً كان يناظر اليوم فالناً ٬،يا أمري املؤمنني: فقال
عراب الكالم وتقوميه٬، إإمنا يراد : (Xأمري املؤمنني  ٬، فقالباللب ويضحك من يعر

عرابه وتقوميه٬، إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح حلن٬، إليقوم األعمال ويهذµا٬، ما ينفع فالناً 
  .)١() وماذا يضر بالالً حلنه٬، إذا كانت أفعاله مقومة أحسن تقومي٬، ومهذبة أحسن Ñذيب

!!! عكم إذا كانت أقوالكم قومية وأفعالكم ملحونة أشد حلن ؟ما ينف: فأقول لك
كمداهنتكم لألمريكان وقبول نظريتهم الدميقراطية والدستور الوضعي وترككم لكتاب اهللا 

العشرات من املخالفات .... و... و ...و!!  تعاىل وراء ظهوركم كأنكم ال تعلمون
  .الصرحية للقرآن والسنة املطهرة

وأفعاله موافقة    على زعمكم    محد احلسن إذا كانت أقواله ملحونة وما يضر السيد أ
: للقرآن والسنة املطهرة وخمالف ألعداء اهللا تعاىل اليهود وأمريكا عدوة الشعوب٬، قال تعاىل

 الْهVد(ى هVو( اللّه5 هVد(ى إِنq قُلْ م5لqت(هVم+ ت(تَّبِع( ح(تَّى النَّص(ار(ى و(الَ الْي(هVودV ع(نك( ت(ر+ض(ى و(لَن﴿
  .)٢(﴾ن(ص5ريٍ و(الَ و(ل5يٍّ م5ن اللّه5 م5ن( لَك( م(ا الْع5لْمِ م5ن( ج(اءك( الqذ5ي ب(ع+د( أَه+و(اءهVم اتَّب(ع+ت( و(لَئ5نِ

وها أنتم حىت يف إشكاالتكم شاكلتم أعداء أولياء اهللا تعاىل٬، فقدمياً احتج فرعون على 
 و(ن(اد(ى﴿: وح يف الكالم٬، قال اهللا تعاىلبثقل اللسان وعدم البيان والوض Xنيب اهللا موسى 

                                                            
  .٢٧٨ص ٤ج: الميرزا النوري -مستدرك الوسائل  -١
  .١٢٠: البقرة -٢
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 أَفَلَا ت(ح+ت5ي م5ن ت(ج+رِي الْأَن+ه(ارV و(ه(ذ5ه5 م5ص+ر( مVلْكV ل5ي أَلَي+س( قَو+مِ ي(ا قَالَ قَو+م5ه5 ف5ي ف5ر+ع(و+نُ
  .)١(﴾يVبِنيV ي(كَادV و(لَا م(هِني� هVو( الqذ5ي ه(ذَا مِّن+ خ(ي+ر� أَن(ا أَم+ # تVب+ص5رVونَ

 و(قَالُوا﴿ :فقال Xمث حكى قول فرعون وأصحابه ملوسى : ( تفسري القميوجاء يف
مث قال  ﴾لَمVه+ت(دVونَ إِنَّن(ا ع5ند(ك( ع(هِد( بِم(ا ر(بَّك( لَن(ا اد+عV﴿ ٬،أي يا أيها العامل ﴾السَّاح5رV أَيُّه(ا ي(ا

فقال مل  ﴾يVبِنيV ي(كَادV لَاو(﴿ ٬،يعين موسى ﴾م(هِني� هVو( الqذ5ي ه(ذَا مِّن+ خ(ي+ر� أَن(ا أَم+﴿: فرعون
  .)٢() يبني الكالم

نه ال إ ﴾يVبِنيV ي(كَادV و(لَا﴿ :ويكون قول فرعون: (... وقال الشيخ الطوسي يف التبيان
  .)٣() يأيت ببيان يÝفهم كذباً عليه ليغوي بذلك الناس ويصرف به وجوههم عنه

ال يأيت ببيان : أي ﴾يVبِنيV ادVي(كَ و(لَا﴿ :ومعىن قوله: (وقال الشيخ الطربسي يف تفسريه
 ﴾يVبِنيV ي(كَادV و(لَا﴿: (...وقال أيضاً .)٤() وحجة٬، وإمنا قالوا ذلك متويها ليصرفوا الوجوه عنه

  .)٥() وال يكاد يفصح بكالمه وحججه للعقدة اليت يف لسانه: أي

هذا أم أنا خري مع هذه املسلكة والبسطة من : (... وقال الفيض الكاشاين يف تفسريه
الذي هو مهني ضعيف حقري ال يستعد للرياسة وال يكاد يبني الكالم ملا به من الرتة فكيف 

  .)٦(...) يصلح للرسالة 

كبيت وضع فوق سطحه مصباح٬، فهو من اخلارج : ومثل فصيح اللسان مظلم القلب
  .مضيء ومن الداخل مظلم قد اختذته الشياطني مسكناً

تابع لصفاء  هاملعىن٬، وتبني أن قيمة اإلنسان وقدروقد وردت روايات كثرية تؤكد هذا 
  :القلب والسريرة وال يقاس بفصاحة اللسان وزخرفة الكالم

                                                            
  .٥٢ – ٥١: الزخرف -١
  .٢٨٥ص ٢ج: تفسير القمي -٢
  .١٧٠ص ٧ج: التبيان -٣
  .١٩ص ٧ج: مجمع البيان -٤
  .٨٦ص ٩ج: تفسير مجمع البيان -٥
  .٣٩٤ص ٤ج: تفسير الصافي -٦
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جتد الرجل ال خيطئ بالم (: قال لنا ذات يوم: قال ٬،Xعن عمرو٬، عن أيب عبد اهللا 
وال واو خطيباً مصقعاً ولقلبه أشد ظلمة من الليل املظلم٬، وجتد الرجل ال يستطيع يعرب 

  .)١() ما يف قلبه بلسانه وقلبه يزهر كما يزهر املصباحع

وفيه داللة واضحة على أن : (وقال املوىل حممد صاحل املازندراين تعليقاً على هذه الرواية
واستقامته ال عربة  هئفاحسن الظاهر وطالقة اللسان وفصاحة البيان بدون تنور القلب وص

واهللا الناظر الرقيب ال  ٬،وإن مل يكن معه صفاء الظاهر وإمنا العربة بصفاء الباطن ونورانيته ٬،�ا
  .)٢() اللهم نور قلوبنا بنور اإلميان. ينظر إىل صور باطنكم وإمناينظر إىل صور ظاهركم 

وعترته  السيد أمحد احلسن سائر بسرية النيب حممد  أن دام ما: وأرجع وأقول
ألعداء اهللا تعاىل من  بالف وحماروخم ٬، ومتخذ القرآن الكرمي شعاراً ودثارا٬ً،الطاهرة 

وال    وجد  إن   اليهود واألمريكان والنواصب األرجاس األجناس٬، فال يضره حلن اللسان 
  ).القرآن والعترة(ينفع سيبويه واألخفش والفراء فصاحتهم إذا كانوا خمالفني للثقلني 

ومل يذكروا العالمات اليت يعرف �ا احلجة على اخللق٬،  لقد حدد األئمة  :ثالثاً
  .منها املعرفة الدقيقة يف اللغات

؟  مب يعرف صاحب هذا األمر :Xقلت أليب عبد اهللا  :قال ٬،عن احلرث بن املغرية
  .)٣() بالسكينة والوقار والعلم والوصية: (قال

والعلم املذكور يف الرواية السابقة ليس منه اال�ماك يف تعلم اللغة العربية٬، بدليل الرواية 
املسجد فإذا مجاعة قد  دخل رسول اهللا : قال Xعن أيب احلسن موسى ( :اآلتية

أعلم الناس  :وما العالّمة ؟ فقالوا له: عالّمة٬، قال: ما هذا ؟ فقيل: أطافوا برجل فقال
ذاك : فقال النيب : قال بأنساب العرب ووقائعها وأيام اجلاهلية واألشعار والعربية٬،

                                                            
  .٤٢٢ص ٢ج: الكافي -١
  .١٤٥ص ١ج: يصول الكافأشرح  -٢
  .٥٠٩ص: بصائر الدرجات -٣
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آية حمكمة٬، : العلم ثالثة إمنا :علمه٬، مث قال النيب علم ال يضر من جهله٬، وال ينفع من 
  .)١() أو فريضة عادلة٬، أو سنة قائمة٬، وما خالهن فهو فضل

علم األنساب واألشعار والعربية بأنه علم ال ينفع من علمه وال  وهنا وصف النيب 
آية : يضر من جهله وهو فضلة٬، وحدد العلوم اليت ينبغي أن جيتهد املؤمن يف حتصيلها وهي

   .حمكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة

تصار على قحنن ال نقول حبرمة تعلم علوم اللغة العربية٬، ولكن نقول ينبغي اال ٬،نعم
مقدار احلاجة فقط٬، وترك اال�ماك يف ذلك٬، وينبغي تكريس أيام العمر لدراسة ومعرفة علوم 

  .القرآن والسنة

  .)٢() لنحو سلب اخلشوعمن اÜمك يف طلب ا: (نه قالأ Xعن الصادق 

  . )٣( )أصحاب العربية حيرفون الكلم عن مواضعه: (Xوقال أيضاً 

إنكم إىل إعراب األعمال أحوج منكم إىل إعراب : (Xوعن أمري املؤمنني 
   .)٤()األقوال

  .)٥() الشرف عند اهللا سبحانه حبسن األعمال٬، ال حبسن األقوال: (Xوعنه 

 ءبإزامجعين مسجد (: نه قالألربمجي يف حديث طويل وعن أيب األزهر ناصح بن علية ا
يا : دار السندي بن شاهك وابن السكيت فتفاوضنا يف العربية ومعنا رجل ال نعرفه فقال

أنتم إىل إقامة دينكم أحوج منكم إىل إقامة ألسنتكم٬، وساق الكالم إىل إمام الوقت  ٬،هؤالء
: نعم٬، قلنا: ىن هذا احملبوس موسى ؟ قالتع: ليس بينكم وبينه غري هذا اجلدار٬، قلنا: وقال

                                                            
  .٢٤٥ص ٢١ج): اإلسالمية( وسائل الشيعة  -١
  .٢٧٨ص ٤ج: مستدرك الوسائل -٢
  .٢٧٨ص ٤ج: مستدرك الوسائل -٣
  .٢١٢٠ص ٣ج: محمدي الريشهري -ميزان الحكمة  -٤
  .٢١٢٠ص ٣ج: محمدي الريشهري -ميزان الحكمة  -٥
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واهللا ال يفعلون ذلك : حد جليسنا فنؤخذ بك قالأيراك  أنسترنا عليك فقم من عندنا خيفة 
   .)١() بداً واهللا ما قلت لكم إال بأمرهأ

وكل هذه الروايات تؤكد على ضرورة االهتمام بإصالح األفعال والسري وفق الشريعة 
اإلفراط يف االهتمام بإصالح األقوال إال مبقدار ما ميكن به تبليغ الناس احملمدية الغراء وترك 

  .وإفهامهم وهدايتهم ملا يصلح حاهلم دنيا وآخرة

لسان قومنا يف العصر  أنكل نيب أو حجة ال يبعث إال بلسان قومه٬، وال خيفى  إنمث 
أفصح  إنصحى٬، بل احلاضر هو التحاور والتفاهم باللغة العامية الدارجة٬، وليس باللغة الف

الناس يف هذا الزمان ال يصل إىل مستوى فصاحة ربات البيوت والصبية يف عصر صدر 
  .اإلسالم

كرسول ومبلغ عنه٬، ال حيتاج إىل أكثر ما  Xفالذي يبعث من قبل اإلمام املهدي 
يستطيع به إيضاح احلجة للناس والتفاهم معهم هلدايتهم إىل الصراط املستقيم٬، وهذا أمر 

ي ال ميكن االستغناء عنه حبال٬، وأما ما زاد على ذلك فال يشترط توفره يف الشخص ضرور
ألن هذا املقدار يكفي  ؛املرسÃل عن اإلمام احلجة ابن احلسن أرواحنا لتراب مقدمه الفداء

٬، Xألداء مهمته فما الداعي الشتراط الزيادة٬، وهذه الزيادة أمر موكول إىل اإلمام املهدي 
ن شاء تركها٬، وال ميكن للناس االحتجاج عليه بذلك٬، إيف الشخص املرسÃل وشاء راعاها  إن

بأن رسولنا قد أوصل الرسالة وأوضحها خبطاب يفهمه العامل واجلاهل : وسيأتيهم اجلواب
  .والطبيب واملهندس والفالح والراعي فاخسئوا يف نار جهنم وال تكلمون

البالغة اليت اشتهر �ا الرسول حممد نعرف بعد ذلك ما معىن الفصاحة و أنجيب  :رابعاً
بأ�ا املبالغة يف إتقان قواعد اللغة  ؟ هل هي ما تومهه البعض٬،  نومواألئمة املعصو 

  العربية املعروفة عندنا أم شيء آخر ؟؟

وعند التدبر يف الروايات السابقة يتضح بأ�ا غري تلك القواعد املعروفة عند الناس٬، ولو 
املقصود من البالغة والفصاحة٬، ملا �ى األئمة عن اال�ماك يف  كانت تلك القواعد هي

                                                            
  .٤١٤ص ٣ج: البن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب  -١



 ١٤٥...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

بأ�ا علم فضلة ال  دراستها ووصفوها بأ�ا تسلب اخلشوع٬، وملا وصفها الرسول حممد 
يضر من جهله وال ينفع من علمه٬، وملا وÝصف أصحا�ا بأ�م حيرفون الكلم عن مواضعه٬، 

قد خالف قواعد  Xخالهلما بأن اإلمام الصادق يتضح من  لتانن الان اآلتيتاليك الروايتإو
  :العربية املعروفة عندنا

مث ! 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: قلت

نك رجل لك فضل٬، لو نظرت إ(: X قلت أليب عبد اهللا: قال ٬،وعن حويزة بن أمساء
  . )٢() "ال حاجة يل يف سهككم هذا": فقال ٬،يف هذه العربية

فاعل٬، ويف قواعد : فيها من األعراب) نوح(يف القرآن حمل ) ولقد نادانا نوح(فجملة 
فعندما مسع  بالنصب٬، Xاللغة العربية حكم الفاعل الرفع دائما٬ً، بينما قرأه اإلمام الصادق 

نه فاعل إأي  .على حنو االستغراب! نوحß : قال  اجلليل حممد بن مسلم٬،ذلك الصحايب
أن يطلع على قواعد اللغة  Xمث اقترح على اإلمام الصادق  !مرفوع ال مفعول به منصوب 
  ).دعين من سهككم: (فأجابه قائالً. العربية ليتجنب اللحن يف الكالم

أو من اللحم املتفسخ الفاسد٬،  اإلبط الرائحة الكريهة النتنة اليت تنبعث من: والسهك هو
  !!فهل يوجد وصف أقبح من هذا الوصف ؟

ويف الرواية الثانية لو كان حويزة بن أمساء مل يسمع من اإلمام الصادق خمالفة لقواعد 
بنفس ما أجاب به حممد بن  Xالعربية ملا عرض عليه النظر يف العربية٬، فأجابه الصادق 

  .مسلم

من اجلهل  حاشا األئمة : ٬، أقولنسب اجلهل إىل األئمة ولكي ال نتهم بأننا ن
أن يÝع�ل"م شيعته ويبعدهم عن االقتصار على  Xفرمبا أراد اإلمام الصادق  �كذا أمور٬،

                                                            
  .٢٧٨ص٤ج: مستدرك الوسائل -١
  .٢٧٨ص ٤ج: مستدرك الوسائل -٢
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والغفلة عن روح الكالم ومعدنه وهو اإلخالص  حتسني األلفاظ واملبالغة يف التدقيق �ا٬،
 أنهو معصية أم طاعة ؟ وأيضاً لفت النظر إىل ومراقبة اهللا تعاىل فيما يلفظه اللسان٬، هل 

املهم يف الكالم هو احلجة والربهان وفصل اخلطاب٬، ال األلفاظ املزخرفة املنمقة اخلالية من 
   .الدليل واحلجة واليت ال يشم منها خشية اهللا تعاىل وخمافته

   .أراد أن ميتحن اجلالسني وخيترب إميا�م بإمامته  Xأو أن اإلمام الصادق 

أراد أن يبني أن اإلمام واحلجة على اخللق ال يشترط أن  Xاإلمام الصادق  أنأو 
يكون كالمه موافقاً متاماً لقواعد العربية املعروفة بقدر موافقته لقواعد الشريعة من اهلدى 

ال خيرج الناس من حق وال : واحلكمة واحلجة والربهان٬، وبعبارة أخرى واإلنصافوالعدل 
٬، وعلى كل االحتماالت فهي لصاحل السيد ل٬، كما ورد عن أهل البيت يدخلهم يف باط
  .اللغة العربيةبشكال على املعصوم ألن األحاديث تدل على عدم جواز اإل ؛أمحد احلسن

ألشكل عليه أو شكك يف  Xورمبا لو كان حسن النجفي يف زمن اإلمام الصادق 
  !!!إمامته مبجرد أن مسعه خالف بعض قواعد العربية 

ليك الروايات اليت تنص على أن املعصوم هو من ال يÝخرج الناس من هدى وال إو
  !!:يÝدخلهم يف باطل وليس املعصوم من عÝصم يف اللغة العربية 

يا علي٬، اقرأهم مين السالم من مل أر منهم ومل : (... نه قالأ عن الرسول حممد 
علمي إىل من يبلغ القرون من  يرين٬، وأعلمهم أÜم إخواين الذين أشتاق إليهم٬، فليلقوا

بعدي٬، وليتمسكوا حببل اهللا وليعتصموا به٬، وليجتهدوا يف العمل٬، فإنا ال خنرجهم من 
عنهم راض٬، وأنه يباهي µم مالئكته وينظر إليهم  8هدى إىل ضاللة٬، وأخربهم أن اهللا 

  .)١() يف كل مجعة برمحته ويأمر املالئكة أن تستغفر هلم

وخامس أصحاب الكساء٬، غذتك يد : (... Xم احلسني وجاء يف زيارة اإلما
٬، صلى اهللا وميتاً ٬، فطبت حياًاإلميانالرمحة٬، وتربيت يف حجر اإلسالم٬، ورضعت من ثدي 

                                                            
  .٦٥٨ص: للصدوق - األمالي  -١
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٬، ومضيت على يقني٬، مل تؤثر عمى على هدى٬، ومل متل عليك٬، أشهد أنك أديت صادقاً
  .)١() من حق إىل باطل

ظروا أهل بيت نبيكم فألزموا مستهم واتبعوا ان: (... نه قالأ٬، Xوعن أمري املؤمنني 
فإن لبدوا فالبدوا وإن Üضوا . أثرهم فلن خيرجوكم من هدى٬، ولن يعيدوكم يف ردى

  .)٢() وال تسبقوهم فتضلوا٬، وال تتأخروا عنهم فتهلكوا. فاÜضوا

دين وميوت ميتيت ويدخل اجلنة اليت وع يتاحيمن سره أن حيىي : (وعن رسول اهللا 
من  Xطالب  بن أيب يمث قال له كن فكان فليتول عل ب من قضبانه غرسه بيدريب قضي

ال خيرجونكم من هدى وال يعيدونكم يف ردى وال  فإÜم ٬،واألوصياء من ذرييت يبعد
  .)٣() أعلم منكم فإÜمتعلموهم 

وال يهتدي هاد : (... قال يف حق اإلمام علي واألئمة من ولده Xوعن أيب جعفر 
هبط  ألÜم أمناء اهللا على ما ؛ال يضل خارج من هدى إال بتقصري عن حقهمو ٬،إال µديهم

  .)٤(...)  من علم

كذلك حنن واحلمد هللا ال ندخل أحداً يف ضاللة وال : (قال٬، Xوعن أيب جعفر 
منا أهل البيت يعمل  رجالً 8إن الدنيا ال تذهب حىت يبعث اهللا  ٬،خنرجه من هدى

  .)٥() إال أنكرهبكتاب اهللا ال يرى فيكم منكراً 

انظروا أهل بيت : (... يف وصف الفنت يف آخر الزمان قال Xوعن أمري املؤمنني 
نبيكم٬، فإن لبدوا فالبدوا وإن استنصروكم فانصروهم تنصروا وتعذروا٬، فإÜم لن 

                                                            
  .٤٦٦ص: للشيخ المفيد -المقنعة  -١
  .١٨٩ص ١ج: نهج البالغة -٢
  .٧٠ص: بصائر الدرجات -٣
  .٢١٩ص: بصائر الدرجات -٤
  .٣٩٦ص ٨ج: الكافي -٥
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خيرجوكم من هدى ولن يدعوكم إىل ردى٬، وال تسبقوهم بالتقدم فيصرعكم البالء 
  .)١() وتشمت بكم األعداء

وجعل  ٬،اهللا تعاىل جعل ذرية كل نيب من صلبه إن: (نه قالأ عن رسول اهللا و
 ن اهللا اصطفاهم كما اصطفى آدم ونوحاًإو ٬،Xذرييت من صلب علي بن أيب طالب 

فقدموهم  ٬،وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني فاتبعوهم يهدوكم إىل صراط مستقيم
فاتبعوهم ال يدخلونكم يف  ٬،علمكم كباراًفإÜم أحلمكم صغاراً وأ ٬،وال تتقدموا عليهم

  .)٢() ضالل وال خيرجونكم من هدى

تقتلك الفئة الباغية وأنت إذ ذاك مع احلق واحلق معك٬، : (لعمار وقال رسول اهللا 
نه لن إرأيت علياً سلك وادياً وسلك الناس كلهم وادياً فاسلك مع علي ف إنيا عمار 

  .)٣( ...) يدليك يف ردى ولن خيرجك من هدى

أيها الناس هذا أخي ووصيي وخليفيت من بعدي٬، : (نه قالأ وعن رسول اهللا 
وخري من أخلفه فوازروه وانصروه٬، وال تتخلفوا عنه٬، فإنه ال يدخلكم يف ضاللة وال 

  .)٤() خيرجكم من هدى

وآل بيته  واآلن نرجع إىل بيان معىن الفصاحة والبالغة اليت اشتهر �ا الرسول حممد 
  :مني٬، فأقولاملعصو

بلوغ املعىن وبيان الربهان واحلجة بأوضح مقال من غري أطناب ممل وال : البالغة هي
والبالغة هي . تقول بلغت املكان أي وصلت إليه. فالبالغة مأخوذة من البلوغ. إجياز خمل

  .الفصاحة 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  وضوح الكالم وبيانه من غري غموض أو إمجال: والفصاحة هي
٬، والفصاحة مأخوذة من اإلفصاح وهو اإليضاح والبيان مع مراعاة تقبل املفحم للخصم

  .والفصاحة هي نفس معىن البالغة تقريباً .وإدراكهاملستمع 

البيان٬، فصح الرجل : الفصاحة: فصح: (وجاء شرح ذلك يف لسان العرب البن منظور
وقد جييء يف : قال: لإىل أن قا ...فصاحة٬، فهو فصيح من قوم فصحاء وفصاح وفصح 

: الشعر يف وصف العجم أفصح يريد به بيان القول٬، وإن كان بغري العربية٬، كقول أيب النجم
وفصح . نه أعجم٬، وهو يف آذان األتن فصيح بنيأأعجم يف آذا�ا فصيحاً يعين صوت احلمار 

٬، جادت لغته حىت ال يلحن: تكلم بالعربية وفهم عنه٬، وقيل: األعجمي٬، بالضم فصاحة
أفصح الصيب يف : تكلم بالفصاحة٬، وكذلك الصيب٬، يقال: وأفصح. وأفصح كالمه إفصاحاً

وأفصح األغتم إذا فهمت كالمه بعد . إذا فهمت ما يقول يف أول ما يتكلم منطقه إفصاحاً
وفصح الرجل وتفصح إذا كان عريب . إذا بينه وكشفه وأفصح عن الشيء إفصاحاً. غتمته

أعجم وفصيح٬، فالفصيح كل : مجيع احليوان ضربان: وقيل..... .. اللسان فازداد فصاحة
غفر له بعدد كل فصيح وأعجم٬، أراد : ويف احلديث. ناطق٬، واألعجم كل ما ال ينطق

املنطلق اللسان يف القول الذي : والفصيح يف اللغة. بالفصيح بين آدم٬، وباألعجم البهائم
: ويقال. ح به وأفصح عن األمريعرف جيد الكالم من رديئه٬، وقد أفصح الكالم وأفص

ال غيم : ويوم مفصح. والفصيح يف كالم العامة املعرب: أفصح يل يا فالن وال جتمجم٬، قال
: والفصح. هذا يوم فصح كما ترى إذا مل يكن فيه قر: قال ابن مشيل: األزهري. فيه وال قر

. فقد أفصح وكل ما وضح٬،. بدا ضوءه واستبان: وأفصح الصبح....... الصحو من القر٬، 
قد فصحك الصبح أي بان لك وغلبك ضوءه٬، ومنهم من : ويقال. مفصح: وكل واضح

بني ومل : وأفصح لك فالن. فصحه الصبح هجم عليه: فضحك٬، وحكى اللحياين: يقول
  .)١() وأفصح الرجل من كذا إذا خرج منه. جيمجم

                                                            
  .٥٤٤ص ٢ج: البن منظور -لسان العرب  -١
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والربهان مع قوة وبداهة احلجة : وباختصار شديد يكون معىن البالغة والفصاحة هو
إيضاح املعىن بأقل الكالم وأسهله على املستمع مع الدقة يف اختيار املفردات وجتانسها مع 

  .املعاين

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  أنومعىن ذلك 
وبذلك يكون ضعيف  وهذا يعتمد على قوة احلجة وهيمنتها على احتجاج اخلصم٬، اخلصم٬،

ألن إتقان  ؛ن كان متقناً جلميع فنون اللغة العربيةإلسؤال ليس فصيحاً واحلجة عند مفاجئة ا
فليس كل متقن للعربية تام احلجة٬، وكذلك ليس كل  العربية شيء وإمتام احلجة شيء آخر٬،

  .تام احلجة متقن للعربية٬، فبينهما عموم وخصوص من وجه كما يعرب املناطقة

  .تقناً للعربيةن مل يكن مإوبذلك يكون تام احلجة فصيحاً و

: قال ٬،)٢(﴾فَض+ل5ه5 م5ن اللّهV آت(اهVمV م(ا ع(لَى النَّاس( ي(ح+سVدVونَ أَم+﴿: Xوعن أيب جعفر 
إن اهللا تعاىل أعطى املؤمن البدن : وقال .حنن الناس وحنن احملسودون وفينا نزلت(

 الصحيح٬، واللسان الفصيح٬، والقلب الصريح٬، وكلف كل عضو منها طاعة لذاته ولنبيه
وخللفائه٬، فمن البدن اخلدمة له وهلم٬، ومن اللسان الشهادة به٬، ومن القلب الطمأنينة 

نزله اهللا أبذكره وبذكرهم٬، فمن شهد باللسان واطمأن باجلنان وعمل باألركان 
   .)٣()اجلنان

                                                            
  .٢٩٠ص ٨٦ج: بحار األنوار -١
  .٥٤: النساء -٢
  .٣١٥ص ٣ج: البن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب  -٣
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  .)١() البالغة ما سهل على املنطق وخف على الفطنة: (Xوعن اإلمام علي 

   .)٢( )ال تبطئ٬، وتصيب فال ختطئالبالغة أن جتيب ف: (Xوعنه 

ليست البالغة حبدة اللسان وال بكثرة اهلذيان٬، ولكنها : (Xوعن اإلمام الصادق 
   .)٣( )إصابة املعىن وقصد احلجة

بأن البالغة ليست هي حدة اللسان٬، واحلدة عدم  Xوهنا يبني لنا اإلمام الصادق 
ن كان إالم الفارغ عن املعىن والربهان ووال بكثرة الك. التلكؤ أثناء الكالم أو مع البذاءة

البالغة هي إصابة وتبيني املعىن املنشود وقصد احلجة  وإمناربية٬، عموافقاً متاماً لقواعد اللغة ال
نعم املخالفة  وإمتامها على املطلوب٬، وال ينايف ذلك املخالفة البسيطة لقواعد اللغة العربية٬،

وهذا نادر الوقوع  الكالم عن حد البالغة والفصاحة٬،الفاحشة لقواعد اللغة العربية قد خترج 
  .من قبل أصحاب احلجة والربهان

من عرف شيئاً قل كالمه فيه٬، وإمنا مسي : (وقد سئل عن البالغة وعن أحدهم 
  .)٤() ألنه يبلغ حاجته بأهون سعيه ؛البليغ

حشو  التقرب من معىن البغية٬، والتبعد من: ثالثة فيهن البالغة: (Xوعن الصادق 
  .)٥() الكالم٬، والداللة بالقليل على الكثري

   .)٦( )قد يكتفي من البالغة باإلجياز: (Xوعن اإلمام علي 

  .)٧() أبلغ البالغة ما سهل يف الصواب جمازه وحسن إجيازه: ( Xوعنه 

  
                                                            

  .٢٩٠ص ١ج: محمدي الريشهري -ميزان الحكمة  -١
  .مصدر السابقنفس ال -٢
  .٢٩٢ص ٧٥ج: بحار االنوار -٣
  .٢٤١ص ٧٥ج: بحار األنوار -٤
  .٤١٧ص ١ج: مستدرك سفينة البحار -٥
  .٢٩٠ص ١ج: محمدي الريشهري -ميزان الحكمة  -٦
  .المصدر السابق -٧
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   .)١( )أحسن الكالم ما زانه حسن النظام٬، وفهمه اخلاص والعام: (Xوعنه 

م وأبلغه ما كان منتظماً ومترابط األجزاء واألدلة حبيث أفصح الكال أنومعىن ذلك 
يفهمه اخلاص والعام أي يفهمه الناس على اختالف مستويا¯م يف الفهم واملعرفة٬، فالذي 
يريد التكلم مع عامة الناس ال يعد فصيحاً إذا احتوى كالمه على املفردات اليت ال يفهمها 

فصيحاً إال عند الترتل إىل لغة القوم والتحدث معهم  إال اخلاص يف الفهم واملعرفة٬، بل ال يعد
ألن الفصاحة هي اإليضاح  ؛مبا يفهمون حىت لو اضطر إىل التحدث باللغة العامية الدارجة

حبيث يكون الكالم تستأنس به اآلذان  والبيان وخماطبة الناس على قدر عقوهلم ومبا يفهمون٬،
  :ب فهمه األذهان كما يف اخلرب اآليتتعÞيÝوال 

أحسن الكالم ما ال متجه اآلذان٬، وال يتعب فهمه : (Xعن أمري املؤمنني 
  .)٢()األفهام

  .)٣() أمحد من البالغة الصمت حني ال ينبغي الكالم: (Xوعنه 

أبغض الناس إىل اهللا تعاىل البليغ الذي يتخلل بلسانه ختلل : (وعن رسول اهللا 
  .)٤() الباقرة بلساÜا

  .)٥() ض الرجل البليغ الذي يلعب بلسانه كما تلعب الباقرةإن اهللا ليبغ: (وعنه 

  .)٦() لعن اهللا الذين يشققون اخلطب تشقيق الشعر: (وعنه 

وخيار أميت أحاسنهم  شرار أميت الثرثارون واملتشدقون املتفيهقون: (وعنه 
   .)٧()أخالقاً

                                                            
  .المصدر السابق -١
  .المصدر السابق -٢
  .المصدر السابق -٣
  .المصدر السابق -٤
  .المصدر السابق -٥
  .مصدر السابقال -٦
  .المصدر السابق -٧
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م ليظهر والشدق هو جانب الفم واملتشدق هو الذي حيرك جانب فمه أثناء الكال
ألن مههم الوحيد هو  ؛فصاحته أمام الناس٬، وهؤالء ملعونون على لسان رسول اهللا 

أو لكي يقول عنهم الناس بأ�م علماء لصعوبة فهم  ٬،الظهور أمام الناس مبظهر الفصحاء
عقوهلم٬،  إىلكالمهم٬، وتركوا مراعاة الناس واحلرص على هدايتهم بأسهل وأقرب خطاب 

  .فق التشدق من العجب والرياء والتكرب وغريها من األمراض الشيطانيةذلك ما يرا إىلأضف 

والتفيهق يف الكالم هو التوسع والتعمق وهو أيضاً من االمتالء أي كأنه ميأل فمه 
وال خيفى ما يف ذلك من التصنع وحب الظهور    راجع صحاح اجلوهري    بالكالم 
  .ا كالم موسع ومعمقأضف إىل ذلك صعوبة تفهم عامة الناس هلكذ واملدح٬،

   .)١()البالغة قلب عقول ولسان قائل" آية"آلة : (Xوعن اإلمام علي 

  .)٢() رمبا خرس البليغ عن حجته٬، رمبا ارتج على الفصيح اجلواب: (Xوعنه 

  .)٣() أصدق املقال ما نطق به لسان احلال: (Xوعنه 

احلجة والدليل وسرعة  من النقطة الرابعة تبني أن البالغة والفصاحة هي وضوح :خامساً
  .اإلجابة وإسكات اخلصم ٬، وإيصال املعىن إىل املستمع بأبسط وأقل الكلمات

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 

كما  الثريا٬، بل مقارنة السيد أمحد احلسن مع غريه يعترب ظلماً له٬، وكالم السيد أمحد احلسن
  .نك تظلم السيف عندما تصفه بأنه أحدُّ من العصاأ

فمن هو األفصح واألبلغ الذي أفحم اجلميع باحلجة والربهان الواضح الذي يفهمه 
على كتبه  اخلاص والعام٬، من القرآن والسنة املطهرة أم الذين هربوا من مناظرته أو الرد

                                                            
  .المصدر السابق -١
  .المصدر السابق -٢
  .المصدر السابق -٣
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وأدلته أم الذين واجهوه باألهواء واآلراء العقلية الناقصة واملخالفة للثقلني القرآن والسنة 
  !!!املطهرة ؟؟

من هو األبلغ واألفصح الذي يهيمن بكالمه على العقول والقلوب ويعرج �ا إىل 
ا حباكمية ومنطقه القرآن والسنة أم الذين خالفوا القرآن والسنة وأقرو ملكوت السماوات٬،

ونبذوا كتاب اهللا تعاىل واتبعوا القانون الوضعي ) الدميقراطية(الناس واتبعوا الفكر الغريب 
  .الشيطاين فتسافلوا بالناس إىل قعر اجلحيم مع من غصب حق أمري املؤمنني

 ل5لْح(قِّ ي(ه+د5ي اللّهV قُلِ الْح(قِّ إِلَى ي(ه+د5ي مَّن شVر(كَآئ5كُم م5ن ه(لْ قُلْ﴿: قال اهللا تعاىل
 كَي+ف( لَكُم+ فَم(ا يVه+د(ى أَن إِالq ي(هِدِّي( الq أَمَّن يVتَّب(ع( أَن أَح(قُّ الْح(قِّ إِلَى ي(ه+د5ي أَفَم(ن

   .)١(﴾ت(ح+كُمVونَ

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

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                

* * *  

  .حممد وآل حممد أمجعني واللهم صل على ٬،بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٧٦Wאא

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته سيدي العزيز

؟ حنن حناول بل  وقل اخلري واخلريون فما املطلوب منا لقد تفاقم الشر وكثر املنافقون
أن يثبتنا وأهلينا على الطريق  دوماً اهللا اوندعووجناهد يف احملافظة على ديننا وأخالقنا 

فنحن نعمل . هناك املزيد املزيد الواجب فعله جتاه هذا الدين ولكين أحس بأن ٬،املستقيم
 ٬،وحنن على ثقة بأن اهللا تعاىل قد سخرنا ملساندة غرينا من املسلمني أو أطفالنا أو أهلنا
   . ورزقنا لكي نعطي ونتصدق وليس لكي نتفاخر مبا عندنا كما يفعل الغالبية يف هذه األيام

                                                            
  .٣٥: يونس -١
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لكم وأنا أعرف بأنكم يف غىن عن كلمات  كتبوأ عالٍكنت أفكر بصوت  إنأعتذر 
ولكين أحبث عن .. أمسى وأكرب  بأموربل أنكم مشغولون ! ال تعرفون مدى صدقها 

  ..ما وال أدري كيف أصف لكم ما أحس به اآلن  شيء

فقيهة أو متعمقة  طبيعية ومل أكن يوماً إنسانةأجيد التعبري أو الكتابة وأنا  فلم أكن يوماً
مام ولكنين ومن خالل متابعيت لغرفة احملادثة اخلاصة بأنصار اإل. بادات حىتيف أمور الع

ما ونأمل أن يكون هو ذا وال  املهدي شدين وزوجي شيء خفي وكأننا كنا ننتظر شيئاً
  .أدري كيف أبدأ

أشهر أنتظرها فال تأتيين وأنا منذ ذلك  ٦عن رؤيا وأنا منذ  اإلذاعةتكلم األخوان يف 
وكذلك تكلموا عن بعض األمور واألحاديث والصفات . أدري ما أفعل قلقة وال احلني
 إليهاألنين ال أستطيع أن أتوصل  ؛وأنا سلمت �ذه املعلومات ٬،وصية الرسول   ومنها

مييل األول حيث كانت عندي بعض لذلك بعثت لكم باإل. بنفسي كي أدقق يف صحتها
ال أخفي عليكم فقد أحسست بشعور عن أمور عقائدية وملا استلمت اجلواب  االستفسارات

ومنذ ذلك احلني وأنا أفكر يف موضوعكم  إجاباتكميف كالمكم و  غريب يف داخل نفسي
 إىل فأسعى وأسعى ٬،ألنين أريد التقرب من اهللا تعاىل أكثر ؛أريد أن أمهله وال أبداً أمهلهومل 

  .أن يرشدين اهللا ألجد احلقيقة

هديتنا وهب لنا من  إذللهم ال تزغ قلوبنا بعد ا" ـوبعد كل صالة ب أنا أدعو دائماً
ألنين وزوجي كنا على هامش بسيط من  ؛صدق اهللا العظيم" نك أنت الوهابإلدنك رمحة 

أرشدنا  بالذات بدأنا بالتعمق يف أمور هذا الدين العظيم واهللا ١٩٩٩العبادة ولكننا يف العام 
الصالة والصيام والقيام �ا مبا قدرنا أصول الزكاة والصدقات و وله احلمد والشكر أن نتعلم

ومكننا من حج بيته احلرام قبل سنتني  ٬،وأبداً عليه سبحانه وتعاىل وله احلمد والشكر دائماً
مييل قد أخذ مين يومني أعذرين سيدي على صراحيت وصدقين بأن هذا اال .فله احلمد
     . لصياغته

   هل من وسيلة ؟  ..يكم سيدي كيف لنا أن نلتق. كيف لكم أن ترشدوين باهللا عليكم
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   أختكم فداء: املرسلة                                   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א  بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .له األئمة واملهديني وسلم تسليماًآوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

  .ركاتهورمحة اهللا وب أخيتالسالم عليكم 

 Xإىل نصرة اإلمام املهدي  أمكنهيسعى مبا  أنجيب على كل مؤمن ... الكرمية  أخيت
هذه الوسائل  أهموالنصرة هلا عدة وسائل ومن ...  Xمحد احلسن أوميانيه ووصيه السيد 

  . يهدي اهللا تعاىل من طلب احلق أناآلن هو نشر هذه الدعوة املباركة والدفاع عنها عسى 

 وأنت. ملن ال يوايل حممد وآل حممد ....  صالة وال صوم وال ن الأواعلمي ب
وهذه آية وعالمة لكم  ٬،أنتكما قلت  م ١٩٩٩وزوجك قد بدأ التزامكم بالدين يف سنة 

بعمل بعض التكاليف اإلصالحية يف ا�تمع احلوزوي يف محد احلسن بدأ أالسيد  إنحيث 
   .م٬، بعد اللقاء به ١٩٩٩يف سنة  Xاملهدي  النجف األشرف٬، بأمر اإلمام

  .وفقكم اهللا لكل خري وصالح

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

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                              

* * *  

  .محدأسيد  السالم عليكم يا L٣٧٧Wאא

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

 ٬،Xاملهدي  اإلمام أنصارومن  أنصاركمن  أصبحن أوتكلمين و وأكلمك اكأر أن وأريد
  .يا سيدي أرجوك٬، واستشهد حتت رايتك أبايعكن أو
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  .محد السالم عليكمأسارة يا سيد  أناو

ن تشفي ماما وحنان صديقيت أو ٬،رايتك الشريفة وحتت أقدامكاستشهد حتت  أن أريد
  .ن ¯ديهم كما هديتينأ صاحلني ونيمنمؤ أصدقاءن جتعل يل أو ٬،عبد الرمحن وأخي

  الكويت   أشرف : املرسل

א  بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .له األئمة واملهديني وسلم تسليماًآوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

  .ورمحة اهللا وبركاته أخيالسالم عليكم 

  ....العزيز  أخي

مل يطلب ما طلب لكي  إبراهيم أن٬، وهي مسحت إنلك معلومة  أصحح أنأريد  :أوالً
طلب ما طلب  وإمنامن ذلك٬،  X إبراهيموحاشا نيب اهللا ... يطمئن قلبه باهللا تعاىل 

وقد روي .... خليله  ألنهاملوتى  إحياءن اهللا جيري على يديه أنه خليل اهللا وأليطمئن على 
  .ا�اتمحد احلسن يف كتاب املتشأذلك وقد بينه السيد  Xالبيت  أهلعن 

فاسأل اهللا كما سأله كثري  ٬،من اهللا تعاىل وهو اجلواد الكرمي واآلياتالعالمات  :وثانياً
  .قبلك

ن خيتم لك أو ٬،ل حممدآيوفقك لنصرة حممد و أن ل حممد آونسأل اهللا حبق حممد و
  .نه مسيع جميبإعلى ذلك 

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

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       

* * *  

  .تهالسالم عليكم يا أنصار اهللا املؤمنني ورمحة اهللا وبركا L٣٧٨Wאא



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ١٥٨

 )١(﴾و(الْمVؤ+م5نVونَ و(ر(سVولُهV ع(م(لَكُم+ اللّهV فَس(ي(ر(ى اع+م(لُواْ و(قُلِ﴿ :بسم اهللا الرمحن الرحيم
  صدق اهللا العظيم

٬، أقدم لكم نفسي على إين العبد الفقري إىل رمحة اهللا تعاىل أبو حسن من مدينة البصرة
  .سنه ٣٨موظف وعمري 

ثباتكم على  ها االحترام واإلكبار واإلعجاب علىأود يف البدء أن أقدم لكم حتية ملؤ
السيد املبجل صاحب  عقيدتكم وصربكم على األذى يف جنب اهللا ويف الدفاع عن قضية

ن شاء اهللا إبكم وبغريكم من املؤمنني  العلم الوافر والنور الباهر أمحد احلسن نصره اهللا وأعزه
السوء وعلماء الضالل وخونة اهللا  عليه من حكام وأظهر أمره على من ظلمه وبغى ٬،تعاىل

ومن سار يف ركا�م وحذا حذوهم من املنافقني واملأجورين من  ورسوله وأهل بيته األطهار
  .)٢(﴾الْكَاف5رVونَ كَرِه( و(لَو+ نVورِه5 مVت5مُّ و(اللqهV بِأَفْو(اه5هِم+ اللqه5 نVور( ل5يVطْف5ؤVوا يVرِيدVونَ﴿٬، الذين

٬، على يديه ثلج صدور قوم مؤمنني مبن ظهر نور العلم الربايناحلمد هللا الذي أ: أقول
الذي ٬، وطريقتهم ومذهبهم احلق سنن أهل البيت  ٬،وأحيا به سنن اإلسالم الصحيح

هللا الذي فضحهم وأسيادهم من علماء  فاحلمد٬، أراد له أهل النفاق أن ينطمس ويندرس
الذي  ٬،محد احلسن نصره اهللاأالسيد  العامل الرباين الضاللة وأظهر حقيقتهم املخزية على يد

وأنار للمؤمنني طريق احلق  ٬،ووضع النقاط على احلروف ٬،باطالً والباطل أظهر احلق حقاً
إذن أن يستنفر أهل الباطل والنفاق وجيوش الظالم واجلهل والتجهيل  فال غرابة٬، والصواب

 س معامل احلق اليتعلى طم رغم تباين مذاهبهم واختالفهم وقواهم ويتضامنوا كل جهودهم
وإسكات صوت  وأن جيندوا كل طاقا¯م حملاربته٬، محد احلسنأبزغ نورها على يد السيد 

القناع عن وجوههم  احلق الذي زلزل األرض حتت أقدامهم وفضحهم على املأل وكشف
  .القبيحة

  ... أيها األخوة املؤمنون

                                                            
  .١٠٥: التوبة -١
  .٨: الصف -٢
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وأسأل   كتبكم وأقرأهاوكنت اقتين٬، لقد تابعت قضية السيد أمحد احلسن منذ بدايا¯ا
فكانوا  ... هذا األمر العظيم األخوة املؤمنني الذين يبيعو�ا يف ساحة أم الربوم يف العشار عن

ولكن  ٬،منطقة حي الزهراء لالستزادة والتنور يرشدونين إىل التوجه إىل حسينيتكم املباركة يف
كان من احلملة اليت شنها  حىت كان ما ٬،وثبط مهيت )اهللا لعنه(فقد أقعدين الشيطان  لألسف

 ٬،واعتقال العشرات من خرية املؤمنني املتنورين بالنور اإلهلي ٬،ضدكم نظام العباسيني اجلدد
وما رافق ذلك من  ٬،اهللا الذي أسس على التقوى بواسطة أزالم حزب الشيطان وهدم بيت

 الدجال محد احلسن وإظهاره مبظهرأإعالمية مسعورة هدفت إىل تشويه صورة السيد  محلة
يعرفون من هم  وبات الكثريون٬، فنور الشمس ال حيجب بغربال .. ولكن هيهات ٬،)حاشاه(

  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل الدجالون فعالً

واضحة  وبدت معامله٬، محد احلسن الطريق يلألقد أضاء نور السيد  ...أيها املؤمنون 
اهللا على قناعة بأن  بحت حبمدوأص ٬،أمامي بعد احلرية والضياع اليت كنت أعيشها فيما مضى

من علماء  وأن كثريا٬ً، صراط مستقيم محد احلسن هو عامل رباين يهدي إىل احلق واىلأالسيد 
ليهم تعود إالسماء منهم خرجت الفتنه و ومراجع هذا الزمن ما هم إال شر علماء حتت

  ).مسيع جميب نهإ(٬، يف الدنيا واآلخرة إن شاء اهللا ومصريهم إىل اخلزي واخلسران املبني

توضحون  من األسئلة واملالحظات واالستفسارات أمتىن لو إن يل عدداً .. أيها اإلخوة
على بريدي  أجوبتها يل من خالل موقعكم على االنترنت أو تتكرمون بإرسال الرد

  :وأمهها ما يلي(....)  االلكتروين

 ينبغي على مثلي ؟ وما هي أهم الواجبات اليت مب تنصحوين يف ظل الظروف الراهنة  ١
  ؟ محد احلسنأومب ميكنين خدمة قضية السيد  ؟ االضطالع �ا

 حاولت إن أسجل يف موقعكم ولكن كانت تظهر يل عبارة تفيد إن التسجيل  ٢
 .االنترنت حمضور وأنا أريد التشرف خبدمة قضيتكم املباركة من خالل موقعكم على
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حىت مبجرد  وال يقبلون )......( صرالعمن القوم يؤهلون هبل  تعرفون إن كثرياً  ٣
أو التقليد وما إليها  أو املرجعية) احلوزة( ـالنقاش حول علمه وأحقيته بزعامة ما يسمى ب

فكيف  ..يسلكون إىل اهللا  وبعض هؤالء أناس غافلون ال يعرفون كيف٬، من مسميات
د واجهت فيما مع العلم إنين ق ؟ كيف ميكنين حتريك عقوهلم اجلامدة ؟ أتعامل مع هؤالء

السخرية واال¯امات أثناء حماواليت تنويرهم  مضى بعض املشاكل مع نفر منهم وتعرضت إىل
بالقيادة والزعامة الدينية والدنيوية وأن ال أحد يدانيه يف  محد احلسنأوتبيان أحقية السيد 

  .العلم واملعرفة

لديكم  ومل أجد٬، ما علمته من فتاوى السيستاين إىل أنا أؤدي فرائضي استناداً  ٤
فما هو  ٬،املتعلقة �ا رسالة عملية توضح أحكام الصالة وسائر العبادات وتفاصيل املسائل

  ؟ جمزية وهل إن عبادايت محد احلسن يف ذلك ؟أرأي السيد املبجل 

 ٬،ذلك إىلفأنا واهللا يف أمس احلاجة  ٬،أرجو أن تنوروين وتوضحون يل ما سألتكم عنه
٬، باهلداية والتوفيق ن تسألوا السيد أمحد احلسن الدعاء يل وألهليوأرجو منكم يف اخلتام أ

 عن أهل بيت نبينا حممد  خرياً جوزيتم ٬،وأنا بانتظار جوابكم أيها املؤمنون األخيار
محد احلسن نصره أجزاء على نصرتكم لولدهم العامل الرباين السيد  وأنالكم اهللا شفاعتهم

  .اهللا

وممن يتشرفون  ٬،الوثقى كني حببل أهل البيت املتني وعرو¯مجعلنا اهللا وإياكم من املتمس
 ٬،وذلك لعمري هو الشرف الرفيع ... )الشريف عجل اهللا تعاىل فرجه(بنصرة موالنا القائم 

  أخوكم أبو حسن البصري                                    .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

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 
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 أني تستطيع الدعوة اليمانية املباركة لك وأدلةالتسلح بسالح العلم بننصحك  :١ج س
  .تنشر الدعوة وتدافع عنها بالدليل والربهان

  .هو نصرة احلق ونشره وفضح الباطل ورموزه اآلنواهم شيء 

بالنسبة إىل التسجيل يف غرفة أنصار اإلمام املهدي على برنامج البالتوك أو يف  :٢ج س
وميكنك .... التسجيل مغلق اآلن  أنفال اعتقد ....  Xمنتدى أنصار اإلمام املهدي 

  .املشرفني �ذا الصدد اإلخوةمراسلة 

 أن أخيبالنسبة إىل هؤالء الناس رمبا يوجد فيهم كثري من املخدوعني وميكنك  :٣ج س
الزمان عن  آخروتبني هلم ابتعاد فقهاء  وأخالقهمو�جهم  البيت  أهلتذكرهم بكالم 

ن والعترة والنهج آقرمحد احلسن للأالسيد  إتباعل حممد٬، وكذلك تبني هلم آ�ج حممد و
  .ل حممد آالقومي حملمد و

يوفقه  أنيتوجه اإلنسان أوالً إىل اهللا تعاىل ويطلب منه  أنهي  أخيولكن املسألة املهمة 
ال يكله إىل نفسه  أنن يطلب من اهللا تعاىل أو... هلداية الناس ونصرة احلق وفضح الباطل 

  .القديرباهللا العلي  إالفال حول وال قوة .. طرفة عني 

   .العزيز ال جيوز تقليد أي شخص غري املعصوم أخي :٤ج س

شرائع (محد احلسن جزئني من كتاب أصدر السيد أالشرعية فقد  األحكاموبالنسبة إىل 
من كتاب  هناك جزءانوكذلك  Xوجتدمها على موقع أنصار اإلمام املهدي ) اإلسالم

وفقك اهللا لكل خري وصالح  .فقهية أسئلةعلى  األجوبةوفيه كثري من ) اجلواب املنري(
  .ونسألك الدعاء

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

* * *  
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 األئمةخامت  بأنه Xحممد بن احلسن  اإلمام أنرواية تقول  وردت L٣٧٩Wאא
 ٬، األكرم نه ال نيب بعد الرسولأن تفيد آووردت كلمة خامت النبيني يف القر ٬،الطاهرين

واملهديني مت ختم الرسالة السماوية  باألئمةنه أمحد احلسن يف بعض كتبه أوذكر السيد 
كيف تكون كلمة خامت تفيد  :السؤال هو. األمر حد فهم ختامأيوجد بعدهم  نه الأ قاصداً

 اإلمامبعد  إمامتفيد يف عدم وجود  واملهديني وال األئمة شخص بعد النيب وبعد عدم وجود
  اإلمارات  أبو حممد : املرسل                              .؟ نرجو اجلواب Xحممد بن احلسن 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .وسلم تسليماً له األئمة واملهدينيآوصلى اهللا على حممد و٬، احلمد هللا رب العاملني

  .العزيز ورمحة اهللا وبركاته أخيالسالم عليكم 

 اإلرسالقد ختم النبوة السابقة وفتح  الرسول حممداً  أنكما  ؛وفقك اهللا أخيعلم ا
٬،   محد احلسن يف كتاب النبوة اخلامتة أكما أوضحه السيد    ومبعىن آخر  ٬،من جديد

اليت هي لالئمة االثين عشر  اإلمامةملقام  يف مرتبة معينة هو خامت Xفكذلك اإلمام املهدي 
مرسÞل للمهديني االثين  أيضاً Xفاإلمام املهدي  ٬،)اهلداية(وفاتح إلمامة جديدة وهي  

  .عشر من ذريته

: Xما معناه عن األمور اليت تكون بعد القائم  Xولذلك ورد عن أمري املؤمنني 
  ).ذلك أمر موكول إليه إن(

  .)إىل أمر غري الذي كان يدعو(: 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 
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  .من نصبه اهللا تعاىل إمامة كاربإنالضالل ال يتحقق إال  أنومن املعلوم 

نه جديد أوالذي هو غري الذي كان٬، و Xالذي يدعو إليه القائم  األمرفما هو ذلك 
  اخل ؟؟؟.... وعلى العرب شديد 

   ) اخلاتÃم(بأن هناك فرقاً بني ) النبوة اخلامتة(محد احلسن يف كتاب أفقد بني السيد 
  .  بالكسر    ) اخلاتÞم( وبني   بالفتح 

أي بني الرسالة من اهللا  ٬،نه وسط بني أمرينأأي    بالفتح   ) خاتÃم( حممد  فالنيب
نه آخرهم أي آخر من إأي    بالكسر    ) خاتÞم( أيضاً ٬، وهو والرسالة من حممد 

  .أرسل من قبل اهللا مباشرة

أي وسط بني أمرين٬، بني أمر اإلمامة وبني أمر ) خاتÃم( Xفكذلك اإلمام املهدي 
  .اهلداية

أي آخر األئمة االثين عشر وهو فاتح اهلداية أي إمامة ) خاتÞم( Xلك هو وكذ
  ).اخلامت ملا سبق والفاتح ملا استقبل( كجده املصطفى  Xاملهديني االثين عشر٬، فهو 

أي آخر االثين عشر  هو آخر األئمة  Xفالرواية اليت تقول إن اإلمام املهدي 
٬، فال Xني االثين عشر من ذرية اإلمام املهدي الذين هم هلم مقام خيتلف عن مقام املهدي

٬، وال تدل على نفي إمامة املهديني من ذرية اإلمام املهدي Xتدل على أنه ال أئمة بعده 
X.  

  .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                                                                                 
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  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٣٨٠Wאא

يف بعض  جئتك واهللا حائراً...  صالة والسالممحد احلسن عليك الأسيدي وحجيت 
  .منك الرد عليها األمور متمنياً

   :أما هذه األمور فهي

 بكتاب بكر مستدالً أبومعه عن ما فعل  أحتدثمن مذهب أهل السنة وكنت  أخي إن
  .مسلم ٬،السنة كالبخاري أهلوهذا الكتاب يستدل الوقائع من كتب  ٬،)مث اهتديت(

والرسول  ٬،الزكاة إقامةمن  اامتنعوبكر حارب املسلمني الذين  أبونه أفقلت ألخي 
وقتل كل من قال ال  �ى عن حماربة )منهم واملهديني األئمةله وسلم آصلى اهللا عليه وعلى (

شرعية فلماذا  أحكامنه هذه أ قائالً فرد علي� ٬،بكتب البخاري ومسلم إله إال اهللا مستدالً
  ؟ ملسلمن أمر بقتل الزاين احملصن اآالقر

 لهآصلى اهللا عليه وعلى (وإن كان الرسول  ٬،أرجو منك التوضيح على هذه املسألة
اهللا وصالته  مام املهدي سالم�ى عن ذلك فلماذا يقاتل اإل )وسلم األئمة منهم واملهديني

  ؟ عليه املنافقني

 ببعض يل جاءتبدعوتك وهي حائرة وتدعو الدعاء ولكنها  أميحتدثت مع  :٢س
يف حديثه  قال رسول اهللا : ومن هذه األحاديث ٬،مل أعرف ماذا سيكون الرد األحاديث

كلهم  أن أخرج من صلبه أحد عشر مهدياً وأعطيتك( ....: قال تعاىل٬، عن ليلة املعراج
ميأل األرض ٬، منهم يصلي خلفه عيسى ابن مرمي رجل وآخر٬، من ذريتك من البكر البتول

وأبرئ  ٬،وأهدي به من الضاللة٬، أجني به من اهللكة ٬،وجوراً كما ملئت منهم ظلماً عدالً
  ).به املريض وأشفي٬، به من العمى

القائم  وآخرهمأنت يا علي  أوهلم ٬،األئمة من بعدي اثنا عشر: (خرآويف حديث 
  ).ومغارµا األرضالذي يفتح اهللا تعاىل ذكره على يديه مشارق 
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وبني  )عليها السالم(على فاطمة دخلت ( :قال ٬،عن جابر بن عبد اهللا األنصاري: وأيضاً
ثالثة منهم  ٬،مئالقا آخرهمعشر  اثينفعددت  ٬،من ولدها األوصياءيديها لوح فيه أمساء 

  ).أمجعنيحممد وأربعة منهم علي صلوات اهللا عليهم 

  ؟ فماذا سيكون الرد يا سيدي على مثل هذه األحاديث

 )واملهديني له وسلم األئمة منهمآصلى اهللا عليه وعلى (الرسول  نهأ علمنا مجيعاً وأخرياً
  .اإلحدى عشر مهدياً املهديني لكنه مل يذكر أسامي أول اسموذكر  يسامالذكر األئمة با

 أهلماذا سيكون ردي على  ٬،أمحد احلسن عليك السالم وإماميسيدي وحجيت  :٣س
 باآلياتمستدلني  ٬،بكر وعمر وعثمان صحيحه أبوإن كانوا يقولون بأن خالفة  السنة

 :وأيضاً ٬،)١(﴾اَألم+رِ ف5ي و(ش(اوِر+هVم+﴿ بسم اهللا الرمحن الرحيم :وهي ٬،الكرمية القرآنية
  .صدق اهللا العظيم )٢(﴾ب(ي+ن(هVم+ شVور(ى و(أَم+رVهVم+﴿

هذا ...  فأرجو منك التوضيح عليك السالم...  التوضيح جزاك اهللا خرياً أرجو منك
  .له األئمة منهم واملهدينيآدنا حممد وعلى ولكم جزيل الشكر مين وصلى اهللا وسلم على سي

  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 

 إثباتهوعند  ٬،حلجة املنصب من اهللا تعاىليف ا أوالًيكون  أنالكالم البد  أصل :١ج س
يقاتل أي فئة تشكل  أنوله  ٬،حجة وصحيحة وال جيوز االعتراض عليها أعمالهتكون كل 
م ذلك فال جيوز له ع�الذي مل تثبت حجيته وإمامته وتز وأماواملسلمني٬،  اإلسالمخطراً على 

                                                            
  .١٥٩: آل عمران -١
  .٣٨: شورىلا -٢
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فة فمن أين له أن حيكم صدر أي حكم مهما كان صغريا٬ً، وأبو بكر غاصب للخاليÝ أن أصالً
  !؟ بإراقة دماء املسلمني

رجم الزاين احملصن حكم شرعي ثابت٬، فهل ثبت عند أيب بكر حكم من القرآن  إنّمث 
  !أو 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  فى عليك أن٬ّ، وال خياإلهلي

نه إمام منصب من اهللا تعاىل فال ميكن ألحد أن يعترض أاخل٬، أضف إىل ذلك ... والقاسطني 
ألنه معصوم وال يفعل القبيح واخلطأ٬، وهذا هو أهم شيء٬، فريجع النقاش إىل  ؛على أفعاله

ومن هو اخلليفة احلق  ومن هو الغاصب  فة الرسول حممد تنصيب اهللا تعاىل واىل خال
  .املتعدي

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 

ام اإلمامة الذي هو خيتلف عن مقام إمامة ناظرة إىل مق بذكر األئمة االثين عشر 
أئمة ولكن مقامهم  أيضاًمن حيث الفضل٬، فاملهديون  Xاملهديني من ذرية اإلمام املهدي 

أمر املهديني من األسرار املخفية واليت هي من ابتالءات  إن٬، مث دون األئمة االثين عشر يقيناً
ببعض  إليهم واإلشارةكرهم بذ واألئمة  فقد اكتفى الرسول حممد  ٬،آخر الزمان

عن الفنت اليت  Xالروايات لكي حيافظوا على هذا السر العظيم٬، فقد تكلم أمري املؤمنني 
وال تسألوين عن بعد ذلك ( :فقال Xحىت وصل إىل قيام القائم  Xتسبق قيام القائم 

  .)ا أهل بييتأن ال أخرب أحداً بذلك إلّ حبييب رسول اهللا  إيلّفإنه قد عهد 

من األمور اليت تكتم عليها أهل البيت  Xن فمسألة اإلمامة بعد اإلمام املهدي إذ
.  

املؤمنون ولكي تقام احلجة على  إليهاببعض الروايات لكي يهتدي  إليهاوأشاروا 
  .املعاندين واملنافقني



 ١٦٧...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

ليلة وفاته وغريها من الروايات اليت خصت املهديني  ويكفي لذلك وصية الرسول 
  .بالذكر

مل تقل بأنه ال إمامة بعدهم  صل أن الروايات اليت ذكرت األئمة االثين عشر ويتح
بكل صراحة بل عند اجلمع بني الروايات اليت تنص على األئمة وبني الروايات اليت تنص على 

ألنه حاشا ألهل البيت  ؛املهديني يتحصل أن هناك اثين عشر إماماً وبعدهم اثنا عشر مهدياً
  .م وخصوصاً يف أمر اإلمامة واألوصياء أن يتناقض كالمه 

يف وصيته  فقد نص الرسول حممد  Xوأما أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي 
وال يصدق هذا الوصف على أول املهديني إال أن يكون موجوداً قبل قيام ) أول املؤمنني(بأنه 

ألنه كان  ؛نييوصف بأنه أول املؤمن ٬X، كما كان أمري املؤمنني Xاإلمام املهدي 
فسبق اجلميع بالتصديق به ونصرته فكان هو  رسالة الرسول حممد  إعالنموجوداً قبل 
X وصيه وميانيه وأول املؤمنني به.  

أحد إصدارات أنصار ) الوصية والوصي أمحد احلسن(وجتد تفصيالً أكثر يف كتاب 
  .Xاإلمام املهدي 

  .وأعتذر عن االختصار

فهو أمر إىل الرسول حممد  ﴾اَألم+رِ ف5ي و(ش(اوِر+هVم+﴿ :اىلبالنسبة إىل قوله تع :٣ج س
بأن يشاور أصحابه كما حصل يف معركة اخلندق عندما أشار عليه سلمان احملمدي  

أو احلجة املنصب ال أ�ا تنصيب أو منهج  حبفر اخلندق٬، وهذه اآلية خاصة بالرسول 
  .تنصيب للحجة

بعد الفراغ من كونه حجة ومنصب من قبل اهللا وبعبارة أخرى هذه اآلية إرشاد للحجة 
تعاىل٬، ال أ�ا بصدد بيان منهج اختيار احلجة وتنصيبه٬، فاحلجة الذي مت تنصيبه من قبل اهللا 

  تعاىل أرشده اهللا إىل مشاورة أصحابه٬، مث ما هو املراد من األمر الذي يشاورهم فيه ؟
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لبعد عن مسألة تعيني واختيار أ�ا بعيدة كل ا إليكولو نظرت إىل متام اآلية لظهر 
 ح(و+ل5ك( م5ن+ الَنفَضُّواْ الْقَلْبِ غَل5يظَ فَظّاً كُنت( و(لَو+ لَهVم+ ل5نت( اللّه5 مِّن( ر(ح+م(ة: فَبِم(ا﴿ :اخلليفة
Vم+ فَاع+فVم+ و(اس+ت(غ+ف5ر+ ع(ن+هVم+ لَهVلْ ع(ز(م+ت( فَإِذَا اَألم+رِ ف5ي و(ش(اوِر+هqاللّه5 ع(لَى فَت(و(ك qح5بُّ اللّه( إِنVي 

  .)١(﴾الْمVت(و(ك7ل5ني(

اهللا  نإمث ... املشاورة هي من باب التلطف باألتباع واحلرص على إميا�م و  أنفالحظ 
األمر بعد املشاورة عائد إىل  إنأي  ﴾اللّه5 ع(لَى فَت(و(كqلْ ع(ز(م+ت( فَإِذَا﴿: قال بعد ذلك
هذا مما  فأين .مل مبا يراه هو فإن شاء عمل مبشور¯م وإن شاء ع الرسول حممد 

  !!يدعيه املخالفون هللا ولرسوله ولألئمة ؟

فهنا املقصود من األمر هو أمر الناس٬، ومن  ﴾ب(ي+ن(هVم+ شVور(ى و(أَم+رVهVم+﴿: وأما قوله تعاىل
املعلوم أن اخلالفة واإلمامة ليست من أمر الناس حىت ميكن هلم أن يتشاوروا �ا٬، بل هي أمر 

  . يعطيها ملن يشاء من خلقهاهللا تعاىل

 و(ت(ع(الَى اللqه5 سVب+ح(انَ الْخ5ي(ر(ةُ لَهVمV كَانَ م(ا و(ي(خ+ت(ارV ي(ش(اُء م(ا ي(خ+لُقV و(ر(بُّك(﴿ :قال تعاىل
  .)٢(﴾يVش+رِكُونَ ع(مَّا

 لَهVمV ي(كُونَ أَن أَم+راً و(ر(سVولُهV اللqهV قَض(ى إِذَا مVؤ+م5ن(ة: و(لَا ل5مVؤ+م5نٍ كَانَ و(م(ا﴿ :وقال تعاىل
  .)٣(﴾مُّبِيناً ض(لَاالً ض(لq فَقَد+ و(ر(سVولَهV اللqه( ي(ع+صِ و(م(ن أَم+رِه5م+ م5ن+ الْخ5ي(ر(ةُ

  .)٤(﴾خ(ل5يفَةً اَألر+ضِ ف5ي ج(اع5لٌ إِنِّي﴿ :وقال تعاىل

 إِم(اماً ل5لنَّاسِ ج(اع5لُك( إِنِّي قَالَ فَأَت(مَّهVنَّ بِكَل5م(ات: ر(بُّهV إِب+ر(اه5يم( اب+ت(لَى و(إِذ5﴿ :وقال تعاىل
  .)٥(﴾الظqال5م5ني( ع(ه+د5ي ي(ن(الُ الَ قَالَ ذُرِّيَّت5ي و(م5ن قَالَ

                                                            
  .١٥٩: آل عمران -١
  .٦٨: القصص -٢
  .٣٦: األحزاب -٣
  .٣٠: البقرة -٤
  .١٢٤: البقرة -٥
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 لqهVمV ل5ن(بِيٍّ قَالُواْ إِذْ مVوس(ى ب(ع+د5 م5ن إِس+ر(ائ5يلَ ب(نِي م5ن الْم(ِإل إِلَى ت(ر( أَلَم+﴿ :وقال تعاىل
 تVقَات5لُواْ أَالq الْق5ت(الُ ع(لَي+كُمV كُت5ب( إِن ع(س(ي+تVم+ ه(لْ قَالَ اللّه5 س(بِيلِ ف5ي نُّقَات5لْ م(ل5كاً لَن(ا اب+ع(ثْ
 ع(لَي+هِمV كُت5ب( فَلَمَّا و(أَب+ن(آئ5ن(ا د5ي(ارِن(ا م5ن أُخ+رِج+ن(ا و(قَد+ اللّه5 س(بِيلِ ف5ي نVقَات5لَ أَالq لَن(ا و(م(ا قَالُواْ

  .)١(﴾بِالظqال5م5ني( ع(ل5يم� و(اللّهV مِّن+هVم+ يالًقَل5 إِالq ت(و(لqو+اْ الْق5ت(الُ

فاجلعل والتنصيب بيد اهللا تعاىل ومل يكله ال إىل نيب مرسل وال إىل ملك مقرب  إذن
والكالم طويل٬،  !!فكيف يكله إىل من هو دو�م أو إىل من خيطأ أكثر من أن يصيب ؟؟

ملحمة الفكر (٬، وكتاب X للسيد أمحد احلسن) حاكمية اهللا(أرجو أن تراجع كتاب 
  .Xمن إصدارات أنصار اإلمام املهدي ) والفكر الدميقراطي اإلسالمي

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

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                     

* * *  

   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٣٨١Wאא

يط سالب العملية والعلمية بالنسبة للشخص وإثباتاتكمهو دليلكم املادي والعلمي  ما
  .خلدمة املذهب الشريف وإياكم مييز الصاحل من الطاحل ؟ وفقنا اهللا أنالذي ال يستطيع 

  مصر   أمحد : املرسل

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  فإذامل توضح مرادك من الدليل املادي٬، 
فهي منطبقة مجيعها كما يشهد بذلك  Xى السيد أمحد احلسن الواردة يف الروايات عل
كنت تقصد املعاجز والكرامات املادية فهي حاصلة أيضاً  إنأما . الكثريون الذين رأوه

                                                            
  .٢٦٤: البقرة -١
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كرامات (وميكنك أن تطلع على بعضها يف كتب األخوة األنصار والسيما كتاب 
فهي كثرية نذكر منها أن أما اإلثباتات العملية على صدق الدعوة املباركة ). وغيبيات

 اإلهليحاكمية اهللا والتنصيب  إىلالدعوة الشريفة هي الوحيدة يف هذا العامل اليت تدعو 
 اتوهي الوحيدة اليت يلمس املؤمنون �ا التوفيق اإلهلي من خالل الرؤى والكشوف ٬،للحاكم

بينما اجلميع وهي الوحيدة اليت ال تداهن يف دين اهللا . وحتقق عالمات الظهور يف اخلارج
وهي الوحيدة اليت اختذت من القرآن ومعرفة علومه دليالً  ٬،اآلن يداهنون الدجال األمريكي

ظرة وكل ساطعا٬ً، بل إ�ا الوحيدة أيضاً اليت تدعو كل الديانات السماوية للحوار واملنا
الدليل هو الثقالن القرآن  أنوهي الوحيدة اليت تصر على  بكتابه ملعرفة صاحب احلق٬،

  .والعترة دون غريمها من أراء الناس غري املعصومني

قد  Xأما الدليل العلمي املبسط الذي طلبته فيكفيك أن تعلم أن السيد أمحد احلسن 
وصي  Xليلة وفاته فيمن نصت عليه من أوصياء فهو  نصت عليه وصية رسول اهللا 

علم بالدليل القاطع أن لت األنصار اإلخوةعلى كتب  اإلطالعولعلك تستطيع  ٬،اإلمام املهدي
من قانون  األوىلوالوصية متثل احللقة  ٬،صاحبها إاليدعيها  أنال ميكن  وصية رسول اهللا 

واحللقتان  ٬،معرفة احلجة الذي نصت عليه آيات الكتاب احلكيم وروايات آل حممد 
  . األخريتان مها العلم وحاكمية اهللا وقد حتدث عنهما

 إن وبالفضل٬، الظاهرة بالوصية: (قال ؟ اإلمام يÝعرف يءش بأي X اهللا عبد أبو سÝئل
 ويأكل كذاب: فيقال فرج وال بطن وال فم يف عليه يطعن أن أحد يستطيع ال اإلمام
 .)١() هذا أشبه وما  الناس أموال

 يÝعرف 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 الذي

   .)٢( ...)والوصية

                                                            
  .٣١٥ – ٣١٤ص ١ج: الكافي -١
  .٣١٤ص ١ج: الكافي -٢
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 ما له٬، املدعي األمر هذا على املتوثب: (X اهللا عبد أليب قلت: قال ٬،األعلى عبد وعن
 مل احلجة من ثالثة: فقال عليَّ أقبل مث: قال واحلرام٬، احلالل عن يVسأل :قال ؟ عليه احلجة
 ويكون قبله٬، كان مبن الناس أوىل يكون أن: األمر هذا صاحب كان إال أحد يف جتتمع
  .)١(...)  الظاهرة الوصية صاحب ويكون السالح٬، عنده

: فقال األمر٬، صاحب على الداللة عن سألته: (قال ٬،X الرضا عن ٬،عمر بن أمحد عن
  .)٢(...)  والوصية والفضل الكب(ر: عليه الداللة

: قال ؟ اإلمام يÝعرف مب فداك جÝعلت: X ناحلس أليب قلت(: قال ٬،بصري أيب وعن
 عليهم لتكون إليه بإشارة فيه أبيه من تقدم قد يءبش فإنه أوهلا أما خبصال؛: فقال
  .)٣(...) حجة

 هذا صاحب يعرف مبا: X اهللا عبد أليب قلنا( :قال النضري٬، املغرية بن احلارث وعن
 .)٤() والوصية والعلم والوقار بالسكينة: قال ؟ األمر

 كانت اليت الليلة يف  اهللا رسول قال(: وسأنقل لك اآلن وصية رسول اهللا 
 وصيته  اهللا رسول فأمال ٬،ودواة صحيفة أحضر احلسن أبا يا :X لعلي وفاته فيها
 بعدهم ومن إماماً عشر إثنا بعدي سيكون إنه ٬،علي يا: فقال املوضع هذا إىل انتهي حىت
 علياً مسائه يف تعاىل اهللا مس·اك ٬،إماماً عشر اإلثين أول علي يا فأنت ٬،مهدياً عشر إثنا

 تصح فال واملهدي واملأمون األعظم والفاروق األكرب والصديق املؤمنني وأمري املرتضى
  .غريك ألحد األمساء هذه

 غداًً لقيتين ثبتها فمن نسائي وعلى وميتهم حي·هم بييت أهل على وصيي أنت ٬،علي يا
 من أميت على خليفيت وأنت ٬،القيامة عرصة يف أرها ومل ترين مل منها برئ فأنا طلقتها ومن

                                                            
  .٣١٤ص ١ج: الكافي -١
  .٣١٥ص ١ج: الكافي -٢
  .٣١٥ص ١ج: الكافي -٣
  .١٨٣ص ٥٢ج: بحاراالنوار -٤
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 الوفاة حضرته فإذا ٬،الوصول الرب احلسن ابين إىل فسلّمها الوفاة حضرتك فإذا بعدي
 ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،املقتول الزكي الشهيد احلسني ابين إىل فليسلّمها

 فإذا ٬،الباقر حممد ابنه إىل فليسلّمها الوفاة رتهحض فإذا ٬،علي الثفنات ذي العابدين سيد
 ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،الصادق جعفر ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته
 الوفاة حضرته فإذا ٬،الرضا علي ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،الكاظم موسى

 ٬،الناصح علي ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،التقي الثقة حممد ابنه إىل فليسلّمها
 إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،الفاضل احلسن ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا
 عشر إثنا بعده من يكون مث ٬،إماماً عشر إثنا فذلك ٬،حممد آل من املستحفظ حممد ابنه

 أسم أسامي ثالثة له) املهديني( املقربني أول ابنه إىل فليسلّمها الوفاة حضرته فإذا ٬،مهدياً
  .)١() املؤمنني أول وهو املهدي الثالث واالسم ٬،وأمحد اهللا عبد وهو أيب وأسم كامسي

 ٬،الفضل بن حممد فعن صاحبها٬، غري يدعيها ال الوصية بأن التذكري اآلن املفيد من ولعل
 من ةمجاع فيه عظيم جملس يف البصرة يف حضر إنه طويل حديث يف: (X الرضا عن

 هل: وقال اجلاثليق إىل X الرضا فالتفت اجلالوت٬، ورأس النصارى جاثليق وفيه العلماء
: X فقال جحدناه٬، ملا ذلك على اإلجنيل دل لو: قال ؟  حممد نبوة على اإلجنيل دل

 لنا جيوز ال اهللا أمساء من اسم: اجلاثليق فقال الثالث٬، السفر يف لكم اليت السكتة عن أخربين
  .نظهره أن

 يف جاء ما X اإلمام ذكر أن وبعد( ... حممد اسم إنه أقررتك فإن: X الرضا قال
) ليهما السالمع( وعيسى موسى لوصية ذكره أي ٬، للرسول ذكر من والتوراة اإلجنيل
 دفعه وال رده ميكننا ال مبا أتى لقد واهللا:    اجلالوت ورأس اجلاثليق أي   قاال)  مبحمد
 ولكن مجيعا٬ً، السالم عليهما وعيسى موسى به بشر وقد والزبور٬، توراةوال اإلجنيل جبحود إال
 وحنن بنبوته لكم نقر أن لنا يصح فال حممد امسه فأما هذا٬، حممد إنه بالصحة عندنا يتقرر مل

                                                            
  .١٥٠ص: الطوسي - الغيبة  -١
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 من أو قبل من اهللا بعث فهل بالشك٬، احتججتم: X الرضا فقال .حممدكم إنه شاكون
  .)١() اخل ...جوابه عن فأحجموا ؟ حممد مسها نبياً هذا يومنا إىل آدم من ٬،بعد

 الكرمي الرسول نبوة صدق على حيتج X الرضا اإلمام أن هو الرواية هذه يف الشاهد
 اجلالوت ورأس اجلاثليق فيعترف ٬، به وصية أو ذكر من واإلجنيل التوراة يف ورد مبا 
 اهللا رسول سهنف هو االسم صاحب يكون بأن يشككان ولكنهما ٬، الرسول اسم بورود
 من أو قبلُ من اهللا بعث فهل بالشك٬، احتججتم: X اإلمام فيجيبهما غريه٬، وليس 
،٬Ý؟ حممد امسه نبياً هذا يومنا إىل آدم من بعد   

 X املهدي اإلمام ابن إنه X أمحد السيد قبل أحد ادعى هل: لكم أقول وأنا
 نبوة على X رضاال اإلمام احتج كما  اهللا رسول بوصية عليكم واحتج ووصيه٬،
 شئتم٬، إن صفحاته فقلبوا يديكم بني التأريخ هذا ؟ به وعيسى موسى بوصية  الرسول
 فعليكم X الرضا احتجاج تقبلون كنتم فإذا قبله٬، األمر هذا ادعى من جتدوا لن وواهللا
  .بالوصية X أمحد السيد احتجاج قبول

 أكثرفهي  ٬،هذا احلد ال تقف عند Xالسيد أمحد احلسن  أدلة أنتعلم  أنوينبغي 
مؤيد مبلكوت السماء من  Xنه أهذه العجالة ولكن ال بأس بذكر يف حتصى  أنبكثري من 

للمباهلة ولقسم  اإلهليةقد حتدى علماء كل الديانات  Xنه أو ٬،خالل الرؤى والكشوفات
تتوجه هللا جل وعال لطلب رؤيا صادقة وبقلب سليم  أنوعلى أي حال ميكنك . الرباءة
  .يرزقك اهللا تعاىل رؤيا صاحلة أنعسى 

 األنصار األخوةيرجع لكتب  أنأرى من الضروري بالنسبة لكل طالب حق  ختاماً
ليتبني بدقة وتفصيل كل ما ذكرته لك ويتعرف على الدليل الشرعي والربهان الساطع على 

  .ومن اهللا التوفيق ةكل نقطة من النقاط املذكور

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

                                                            
  .١٩٥ – ١٩٤ص: إثبات الهداة -١
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  االستاذ رزاق االنصاري                                                                                       
  ق هـ ١٤٣٠ /شعبان اخلري                                                                                      

* * *  

  السالم عليكم L٣٨٢Wאא

 أنهل صحيح  ٬،ن تساعدوين يف البحث عن احلقأأرجو منكم ب .. األفاضل أخويت
عن  اكلهم مزيفون وهم الذين ال يريدون احلق يظهر لكي ال يتهزهزو عةيعلماء الش
قناعة بدعوة السيد أمحد احلسن  إىل إيصايلواطلب منكم أن شخص حياول  ؟ عروشهم
  طلب اهلداية: املرسلة                                                   .حتيايت٬، نونة لكممم وأكون

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .هديني وسلم تسليماًوامل األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

 ٬،ال خيربك عن فقهاء آخر الزمان مثل خبري وهم حممد وآل حممد : الكرمية األخت
 أنفقد وردت روايات كثرية تصف حاهلم سأذكر لك بعضاً منها٬، ولكن قبل ذلك عليك 

املبدأ الذي كان ميثل عالمة فارقة لشيعة أهل البيت هو إميا�م بالتنصيب اإلهلي  إنتعلمي 
اآلن ترين كيف  وأنت ٬،ينصبه اهللا تعاىل وإمناأي إميا�م أن احلاكم ال ينصبه الناس . حاكملل

ودخلوا معهم يف لعبة  األمريكانأن فقهاء الشيعة قد تركوا هذا املبدأ وراء ظهورهم وداهنوا 
هللا شاء اهللا تعلمني أن خمالفة دين ا إن وأنت. احلاكم خيتاره الناس أنالدميقراطية اليت تعين 

وشرعه والسيما قضية اإلمامة وتنصيب احلاكم من القضايا اليت ال ميكن خمالفتها حبجة أن 
عرض نفسه املقدسة ونفوس أهل بيته  Xفهذا اإلمام احلسني  ٬،الظروف تقتضي ذلك

لعنه (فهو مل يرتضي أن يكون يزيد  ٬،وأصحابه وهم خرية الناس للقتل من أجل هذا املبدأ
  .على أن احلاكم هو من نصبه اهللا فقطر حاكماً وأص� )اهللا

  :الروايات
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 الويل الويل: (قال إنه ٬، اهللا رسول عن األنصاري٬، وجابر اليمان بن حذيفة فعن
 بلديت يف فتنعقد الكربى أما: فقال عنهما٬، فسÝئل ٬،والصغرى الكربى الشورى من ألميت

 الغيبة يف فتنعقد الصغرى الشورى وأما ٬،ابنيت حق وغصب أخي خالفة لغصب وفايت بعد
   .)١() أحكامي وتبديل سنيت لتغيري الزوراء يف الكربى

فالزوراء هو  ٬،والشورى الصغرى القصد منها هو االنتخابات اليت حدثت يف العراق
  .اسم من أمساء بغداد

 أي    ذلك يكون فمىت إهلي: قلت: (قال املعراج٬، حديث يف  اهللا رسول عن
 وقل القراء٬، وكثر اجلهل٬، وظهر العلم٬، رVفع إذا لكذ يكون: 8 إيلّ فأوحى    الفرج
  . )٢() اخلونة الضاللة فقهاء وكثر اهلادون٬، الفقهاء وقل الفتك٬، وكثر العمل٬،

 من وال رمسه٬، إال القرآن من يبقى ال أميت على زمان سيأيت: ( اهللا رسول وعن
 من خراب هيو عامرة مساجدهم منه٬، الناس أبعد وهم به يسمون امسه٬، إال اإلسالم
 وإليهم الفتنة٬، خرجت منهم السماء٬، ظل حتت فقهاء شر الزمان ذلك فقهاء اهلدى٬،

  . )٣() تعود

 من يرونه ملا ٬،االجتهاد أهل الفقهاء مقلدة أعداؤه: (... ٢٤٦ص اإلسالم بشارة ويف
  ).أئمتهم إليه ذهب ما خبالف احلكم

 عشر بضعة منها يخرجف الكوفة إىل سار X القائم قام إذا: (X جعفر أيب وعن
 ٬،)فاطمة ببين لنا حاجة فال جئت حيث من ارجع: له فيقولون البترية٬، يدعون نفس ألف
  . )٤() الشيعة من البترية هؤالء إن يبدو: (بالقول احلديث هذا على الكوراين ويعلق

                                                            
  .١٣٠ص: ومائتان وخمسون عالمة/ مناقب العترة -١
  .٢٨ – ٢٧ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢
  .٩٠ص ٥٢ج: بحار األنوار -٣
  .٥٧٠ص: المعجم الموضوعي -٤
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 ؟  الفرج أي    ذلك يكون فمىت إهلي قلت: (املعراج حديث يف  اهللا رسول وعن
 ٬،العمل وقل ٬،القراء وكثر ٬،اجلهل وظهر ٬،العلم رVفع إذا ذلك يكون: 8 إيلّ فأوحى
 . )١() اخلونة الضاللة فقهاء وكثر اهلادون٬، الفقهاء وقل الفتك٬، وكثر

ويوجد الكثري غريها يف كتب احلديث  الزمان٬، آخر فقهاء عن األحاديث بعض هذه
 أنعلى  األدلةري من األنصار لوجدت الكث األخوةكتب  إىلولو رجعت . األنصاروكتب 

فلعلك تعلمني أن عصرنا هذا هو عصر الظهور . دعوة حق Xدعوة السيد أمحد احلسن 
ن يف هذا العصر البد أن يظهر اليماين املمهد الرئيسي أو ٬،كما دلت الكثري من العالمات

  .واليماين نعرفه من خالل أمور ذكرها أهل البيت  ٬،لإلمام

 وبالفضل٬، الظاهرة بالوصية: (قال ؟ اإلمام يÝعرف ءيش بأي :X اهللا عبد أبو سÝئل
 ويأكل كذاب: فيقال فرج وال بطن وال فم يف عليه يطعن أن أحد يستطيع ال اإلمام إن

 . )٢() هذا أشبه وما  الناس أموال

 يÝعرف 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 ملإلما: فقال ؟ بعده الذي

  .)٣( ...)والوصية

 ما له٬، املدعي األمر هذا على املتوثب :X اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،األعلى عبد وعن
 مل احلجة من ثالثة: فقال عليَّ أقبل مث: قال واحلرام٬، احلالل عن يVسأل :قال ؟ عليه احلجة
 ويكون قبله٬، كان مبن الناس أوىل يكون أن: األمر هذا صاحب كان إال أحد يف جتتمع
  .)٤(...)  الظاهرة الوصية صاحب ويكون السالح٬، عنده

                                                            
  .وما بعدها ٢٧ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
  .٣١٥ – ٣١٤ص ١ج: الكافي -٢
  .٣١٤ص ١ج: الكافي -٣
  .٣١٤ص ١ج: الكافي -٤
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 األمر٬، صاحب على الداللة عن سألته: (قال ٬،X الرضا عن ٬،عمر بن أمحد وعن
  .)١(...)  والوصية والفضل الكب(ر: عليه الداللة: فقال

: قال ؟ اإلمام يÝعرف مب فداك جÝعلت: X سناحل أليب قلت(: قال ٬،بصري أيب وعن
 عليهم لتكون إليه بإشارة فيه أبيه من تقدم قد يءبش فإنه أوهلا أما خبصال؛: فقال
  . )٢(...) حجة

 هذا صاحب يعرف مبا: X اهللا عبد أليب قلنا( :قال النضري٬، املغرية بن احلارث وعن
 . )٣() والوصية والعلم والوقار بالسكينة: قال األمر؟

  .اخل...  ذكرتهاليت  محد احلسن احتج بوصية رسول اهللا أوالسيد 

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

  االستاذ رزاق االنصاري                                                                                       
   ق هـ ١٤٣٠ /شعبان اخلري                                                                                      

* * *  

 هل يرى املؤمنون اهللا يوم القيامة بال٬، رؤية املؤمنني هللا يوم القيامة L٣٨٣Wאא
  مصر  حممد : املرسل                                                 ؟؟؟ جهة حد وال كيف وال

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

هذه الرؤية وسوف أضع  أخي أجاب السيد أمحد احلسن يف كتاب املتشا�ات عن معىن
  :لك السؤال واجلواب هنا

                                                            
  .٣١٥ص ١ج: الكافي -١
  .٣١٥ص ١ج: الكافي -٢
  .١٣٨ص ٥٢ج: نواربحار األ -٣
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 ر(بِّه(ا إِلَى # نَّاض5ر(ةٌ ي(و+م(ئ5ذ: وVجVوه�﴿: القيامة سورة من اآليات هذه معىن ما :س
  .)١(﴾ن(اظ5ر(ةٌ

 .الناضرة الطيبة الوجوه فهذه املريب فهو  حممد إىل ناظرة أي :ج

 رسول عن مين خري وهو أيب حدثين ٬،هاشم يا(: الصيداوي هلاشم X الصادق قال
 فداك جعلت :قلت ٬،تبعه عليه وليس إال شيعتنا فقراء من رجل من ما :قال نهأ  اهللا
 كان فإذا ٬،الشهر يف أيام ثالث صوم ومن ركعة واخلمسني اإلحدى من :قال ؟ التبعة وما
 سل منهم للرجل فيقال البدر ليلة القمر مثل ووجوههم قبورهم من خرجوا القيامة يوم

 أن اجلنة ألهل 8 اهللا فيأذن :قال ٬، حممد وجه إىل النظر ريب أسال :فيقول ٬،عطت
 له اجلنة درانيك من درنوك على منرباً  اهللا لرسول فينصب قال ٬، حممداً يزوروا

 ٬،X املؤمنني وأمري  حممد فيصعد الفرس ركضة املرقاة إىل املرقاة بني مرقاة ألف
 وVجVوه�﴿ :تعاىل قوله وهو إليهم اهللا فينظر  مدحم آل شيعة املنرب ذلك فيحف :قال

 رجع إذا أحدهم أن حىت النور من عليهم فيلقى :قال ٬،﴾ن(اظ5ر(ةٌ ر(بِّه(ا إِلَى # نَّاض5ر(ةٌ ي(و+م(ئ5ذ:
 فليعمل هذا ملثل ٬،هاشم يا :X اهللا عبد أبو قال مث ٬،منه بصرها متأل احلوراء تقدر مل

  .انتهى) العاملون

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

 االستاذ رزاق االنصاري                                                                                       
  ق هـ ١٤٣٠ /شعبان اخلري                                                                                      

* * *  

א   حول شخصية اليماين  سؤال استداليل  L٣٨٤Wא

  .األطهاروالصالة والسالم على حممد اخلامت وآله ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم

                                                            
  .٢٣ – ٢٢: القيامة -١
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تقرير  بإعطائيهذا احلدث العظيم  إىلحد املؤمنني على موقعكم ووجهين ألقد دلين 
من هذا التقرير  وقد استفدت الكثري ٬،محد احلسن ومن هو اليماين املوعودأمطبوع عن السيد 

  .واملوقع فجزاه اهللا خرياً

مقدمه  لتراب أرواحنااملهدي  اإلمامحبث يف قضية أ وأناوحبمد اهللا ومنذ زمن  إين
بعض الشيوخ  تفسريها من إىلاليت مل أطمأن  وكانت هناك بعض املسائل الغامضة ٬،الفداء

  .شخصية اليماين ت عليها الكثري من عالمات االستفهام ومن ضمنهالظوالعلماء و

البهم  وبعد االطالع على التقرير وعلى موقعكم اجنلت عن عيين الكثري من غشاوات
  .البحث والتدقيق أحرفواحلرية ووضعت الكثري من نقاط احلق على 

 لة شخصية اليماينأن التقرير ال يتضمن مسأل ؛اك القليل من البحثوال زال هن
بعيد  أومثل املساس من قريب  األخرىاجلانبية  األمورالكثري من  إىلبل تعدى  ٬،فحسب

 باإلمامنه ال يؤمن أ وهل فعال٬، وبالذات السيد السستاين ٬،املراجع العظام٬، باحلوزة العلمية
العلمية واملراجع وحول السيد  ةاحلوز حول أكثرعلومات مب إسعايفالرجاء ؟ املهدي وغيبته 

  .السستاين

ومىت بروزه على الساحة  ٬،وماذا يفعل ٬،اآلنمحد احلسن أ دهو السي أين :اآلخروسؤايل 
  ؟ أكثروملاذا ال توجد له صورة للتعرف عليه  ٬،لإلماماحملبة  ليقود هذه اجلماهري

لكم  لكم تعاونكم وداعياً يدي شاكراًعلى عنواين الرب ةاألجوب يل كل إرسالرجو أ
  مدريد   أسبانيا  /عبد الستار : املرسل                                             .والتسديد بالتوفيق

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

  :قاطاجلواب يف ن
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اآلن حصل لك  كمبا أنه حصل لك العلم وتوضح لك الكثري من نقاط احلق فال أقل أن
 .االطمئنان جبهة احلق٬، ومن مث فمن يقابل جهة احلق تلك ويعارضها فهو باطل

 .الدعوة اليمانية ال عداوة هلا مع األشخاص بل عداو¯ا مع الباطل ومن يدعو له

 .بالدعوة اليمانية كباقي الناس اإلميان إىل بالنسبة للسيستاين بالذات فهو مدعو

؟ هو  موجود٬، وكان بني الناس تراه وتسمع منه٬، وماذا يفعل Xالسيد أمحد احلسن 
X أعلم بتكليفه. 

 .وعشرة آالف) ٣١٣(يربز على الساحة لقيادة اجلماهري بعد اكتمال العدة 

التوحيد احلق  ىلإوه ألنه جاء يدعو الناس إىل اهللا سبحان ؛صورة Xليس للسيد أمحد 
 .بينهم وبني اهللا سبحانه وليس إىل نفسه٬، ومل يأت لرياه الناس وجيعلونه حجاباً

والصور  )احلق تعرف أهله اعرف(: ما معناه أخي الكرمي ورد عن أهل البيت 
  .ملعرفة احلق وهي ال تنفع يف معرفة أهل احلق ليست مصدراً

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

  األستاذ زكي األنصاري                                                                                      
  ق هـ ١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                      

* * *  

  ...مناظرة L٣٨٥Wאא

  ..السالم عليكم

 قبلأوأنا هنا  ٬،للمناظرة وب تدعون فيه علماء الشيعةياطلعت على فديو على اليوت
  .كراًوش .وسأنتظر ردكم ٬،تكون املناظرة علنية ومسجلة أنبشرط  الدعوة من السيد

  الواليات املتحدة   ابن قشعمة : املرسل
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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

 أنت ممن ذكر أمساءهم السيد أمحد احلسن وهل! ؟ هل أنت من علماء الشيعة :ثانياً
X ؟؟؟ وهل عرفت حيثيات طلب  هل اطلعت على أدلة الدعوة اليمانية املباركة! ؟؟

ألنك لست من املعنيني  ؛؟؟؟ وأسئلة أخرى كثرية ميكن إثار¯ا على طلبك الغريب املناظرة
 ا٬ً،على أن تكون عامل بطلب املناظرة٬، بدليل أنك تفتقر إىل أهم مسة من مسات الباحث فضالً

وهي االطالع والبحث يف أدلة الدعوة ومصادرها٬، فكيف تطلب مناظرة وأنت ال متتلك 
  !!؟؟ فهل ترى يف طلبك هذا رائحة من احلكمة! ؟ مقومات الباحث املبتدئ

فعليك أن  Xيف نصرة اإلمام املهدي  للحق وصادقاً أخي الكرمي إذا كنت طالباً
سل عن دينك (: ما معناه الطالع٬، فقد ورد عن الصادقني يف البحث وا تكون جاداً

٬، وأنت أخي حىت مل تكلف نفسك عناء القراءة يف كتاب واحد من )حىت يقال عنك جمنون
إصدارات الدعوة اليمانية اليت كتبها األخوة األنصار٬، وليس اليت سطر¯ا يد اليماين الطاهرة 

Xألنصار ومبلغك من العلم ليتسىن لك ٬، ولنرى ما ردودك ومالحظاتك على ما كتبه ا
ومن باب أن النصيحة حق وواجب بني املؤمنني؛ أنصحك أخي ! ؟؟ القفز إىل طلب املناظرة

أن تبحث جبدية فيما تطرحه الدعوة اليمانية اليوم٬، وعليك أن تطلع على أدلتها٬، واىل ما 
سأل اهللا سبحانه أن وإذا متكنت من ذلك فن٬، وما حججها وبراهينها٬، تدعو٬، واىل ما تستند

يكتب لك اهلداية إىل طريق احلق ويغنيك عن طلب املناظرة ويرفع عن كاهلك ما أثقلت به 
  .على نفسك من دون أن يكلفك اهللا سبحانه ذلك

  .واحلمد هللا وحده وحده وحده

  للجنة العلميةا                                                                                       
  )مكن اهللا له يف األرض( أنصار اإلمام املهدي
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  األستاذ زكي األنصاري                                                                                         
  ق هـ ١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                         

* * *  

املهدي  لإلماماملشاهد  )هكذا( نه كل من ادعهأ الواردة األخباريف  L٣٨٦Wאא
X عالء: املرسل                             ؟؟ نتم تدعون ذلكأفما قولكم و ٬،فهو كاذب  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةله آى حممد ووصلى اهللا عل ٬،احلمد هللا رب العاملني

أخبار٬، وهي ليست سوى خرب واحد كثرت فيه األقاويل بني معتمد : تقول ٬،أخي عالء
٬، واألخبار اليت تعارضه وتؤكد رؤية اإلمام )رمحه اهللا(له ومعرض عنه٬، وهو توقيع السمري 

من علماء الشيعة يف أكثر من أن تعد وحتصى٬، فارجع واقرأ ما كتب الكثري  X املهدي
وهذا الذي تتومهه هو ما يروج له فقهاء السوء الذين  X أخبار اللقاء باإلمام املهدي

استغلوا جهل الناس وعدم اطالعهم على كتب األوائل من العلماء العاملني وراحوا يومهون 
قرأ ما الناس �ذا الذي قلته أنت٬، واحلقيقة غري ذلك متاما٬ً، وإذا شئت التثبت من احلق فا

مع علي بن مهزيار األحوازي٬، ومع السيد مهدي حبر  Xكتب عن لقاءات اإلمام املهدي 
العلوم٬، ومع الشيخ جنف٬، وآخرين كثري من القدماء واملتأخرين٬، وعلى طول غيبة اإلمام 

X  اهللا يا (الكربى٬، ولعل حادثة لقائه مع السيد حيدر احللي واستنشاده إياه لقصيدته
ي أشهر من نار على علم٬، فهل تقول عن كل أولئك املشهود هلم٬، بأ�م ه) حامي الشريعة

  !!!؟؟؟ كاذبون

أدعوك أخي الكرمي إىل اجلدية يف البحث وطلب احلق والنظر يف أدلة الدعوة اليمانية٬، 
ليست كما  X وعدم الوقوف على القيل والقال من دون التثبت والبحث٬، فقضية اليماين

؟؟ خاضع لألقاويل  لدى الناس هكذا Xأمر اإلمام املهدي يصورها أعداؤها٬، فهل صار 
 أسأل اهللا لك اهلداية إىل سبيل احلق٬، وأن يريك اهللا سبحانه احلق حقاً!!  وأكاذيب الفقهاء

  .ويرزقك اجتنابه ٬، ويريك الباطل باطالًإتباعهويرزقك 
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  .واحلمد هللا وحده وحده وحده

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

  األستاذ زكي األنصاري                                                                                     
  ق هـ ١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                       

* * *  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٣٨٧Wאא

رابعة النهار بعد طلوع الشمس من  احلقيقة ستظهر ساطعة كالشمس يف أناحسب 
  .من قبل آمنتمل تكن  إميا�اتنفع نفس  مغر�ا حينها ال

 له الطيبني الطاهرين مالكوا رقى واملتصرفون يفآيدنا حممد واللهم صل وسلم على س
  املغرب   علي  أخوكم                                                      .ن اهللا تعاىلإذالكون ب

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .يماًواملهديني وسلم تسل األئمةله آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

لقد ظهرت احلقيقة اليوم جلية بظهور داعي احلق السيد أمحد  .. أخي الكرمي علي
إىل الناس كافة٬، وأما ما ذكرته أنت فهو يتعلق  Xاحلسن وصي ورسول اإلمام املهدي 
يف روايا¯م  ولعلك مل تنتبه أن أهل البيت  Xبعالمة من عالمات ظهور أمر اإلمام 

٬، فهل فهمت القصد Xإلفصاح عما يتعلق بقضية اإلمام املهدي حتدثوا بلغة الترميز ال ا
على الناس  جاء حمتجاً X؟؟ كما أن السيد أمحد احلسن  من وراء تلك العالمة الرمز

إىل أن  Xبالقانون اإلهلي الذي أثبته اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي ملعرفة حجج اهللا من آدم 
ثابت ال يتخلف وال يتبدل٬، ولذلك أستغرب  يرث اهللا األرض ومن عليها٬، وهذا القانون

أنك تتمسك بعالمة رمزية وتترك التمسك بالقانون الواضح البني كوضوح الشمس يف رابعة 
النهار٬، فهل ترى يف ترك القانون اإلهلي ملعرفة حجة اهللا الثابت الذي ال يتغري٬، والتمسك 
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حق واحلقيقة ؟؟؟ ال أظنك بعد بعالمة رمزية ميكن أن يقع �ا البداء٬، أي حكمة أو طلب لل
هذا ستجيب بالتمسك مبا تومهته أنت حقيقة وهو ليس سوى عالمة رمزية٬، أما احلقيقة فهي 

يعرف به حجته يف كل زمان٬، وهذا  هل جعل اهللا سبحانه قانوناً: تكمن يف السؤال اآليت
  ؟؟؟ القانون ثابت ال يتغري وال يتبدل

 ر(بُّك( قَالَ و(إِذْ﴿ :Xاألوىل يف تنصيب آدم  لقد جعل ومنذ اللحظات ٬،نعم: اجلواب
وملا اعترض املالئكة على هذا التنصيب كشف  ٬،)١(﴾خ(ل5يفَةً اَألر+ضِ ف5ي ج(اع5لٌ إِنِّي ل5لْم(الَئ5كَة5

وهو العلم٬، وبعد ما تبني هلم  Xهلم احلق سبحانه الركن الثاين بعد النص على أحقية آدم 
أمرهم بالسجود له أي اختاذه قبلة هلم : ثالث من قانونه وهواحلق٬، بني هلم سبحانه الركن ال

فقوله قول اهللا وأمره أمر اهللا و�يه �ي اهللا  ٬،وأمرهم بطاعته واالمتثال ألمره بوصفه خليفة اهللا
  .سبحانه٬، وهذا القانون فاعل من يومه األول وحلظاته األوىل مل يتبدل ومل يتخلف ومل يتغري

هل ترى من احلكمة التمسك بعالمات خاضعة للبداء٬، وترك  فبعد هذا البيان املوجز
  !!!؟؟؟ القانون الثابت

أمتىن عليك أخي أن تتوجه للبحث جبدية ملا تطرحه الدعوة اليمانية وما أدلتها وما 
؟؟ وبعد ما تتم ذلك  حججها٬، وهل ينطبق قانون معرفة احلجة على صاحب هذه الدعوة

  .من أن أمرهم أبني من الشمس يت سيتبني لك األمر كما وصف أهل الب

  .واحلمد هللا وحده وحده وحده

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

  األستاذ زكي األنصاري                                                                                    
  ق هـ ١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                         

* * *  

  .العلم ..املهدي يعرف بسالح رسول اهللا.. سيدي أمحد احلسن L٣٨٨Wאא

                                                            
  .٣٠: البقرة -١
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إسرائيل  ذكر يل أين التابوت الذي أنزله اهللا على بينا فلم رسول اهللاعفإذا كان عندك 
د وأريد يبالتحد فأنا أعمل مبركز للبحوث وقد توصلت ملكان التابوت٬، وما يوجد بداخله

  .أن أستدل هل تعلم علم رسول اهللا أو ال

 ثيبح فأنا لست إال رجالً ٬،إن خاطبناكم كما خياطبكم اجلاهلني وأعذرونالكم  شكراً
   .ق ليتبعهعن احل

  السعودية   محزة : املرسل                        ؟؟؟ املهدي حقاً أنتهل    والسالم عليكم 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

 أيننه يعلم أكل من يزعم فيكذب  Xاملهدي  اإلمامهي عند  األنبياءمواريث  أخي
Ýعلمه بذلك اإلمام املهدي هي٬، إال من يX.   

  .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                                                                                        

 ٬،ر هو حممد بن عبد اهللاظملهدي املنتوهل ا ٬،محد بن احلسنأمن هو  L٣٨٩Wאא
  املدينة املنورة  عيسى جعفري : املرسل                                   ؟؟ اإلمامنيخروج  أينومن 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةله آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني
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للناس كافة٬، املذكور يف  Xوصي ورسول اإلمام املهدي  هو Xأمحد احلسن 
٬، وذكر فيها أوصياءه إىل آخر Xاليت أمالها ليلة وفاته على علي  وصية رسول اهللا 

  .Xاألوصياء وأول املهديني أمحد 

أوصى فهذا من  وأود أخي أن أبني لك أمراً يف غاية األمهية وهو أن كون الرسول 
 لَكُم+ أَكْم(لْتV الْي(و+م(﴿: نزل عليه قوله تعاىل م أن رسول اهللا ثوابت الشريعة وكلنا يعل

مات ومل يوص  فكيف يقال أن الرسول  ٬،)١(﴾... نِع+م(ت5ي ع(لَي+كُم+ و(أَت+م(م+تV د5ين(كُم+
إىل أن يرث اهللا  Xمنذ آدم  والوصية هي سنة إهلية جارية يف األنبياء واملرسلني 

ترك وصية فهذه شهادة بإكمال الدين٬، ذاك أن  الرسول  األرض ومن عليها٬، إذن فكون
 ح(ض(ر( إِذَا ع(لَي+كُم+ كُت5ب(﴿: هي من الدين٬، واهللا سبحانه يقول   إن ترتلنا فنقول   الوصية 
Vأَح(د(كُم Vوف5 و(األقْر(بِني( ل5لْو(ال5د(ي+نِ الْو(ص5يَّةُ خ(ي+راً ت(ر(ك( إِن الْم(و+تVع(لَى ح(قّاً بِالْم(ع+ر 

  .)٢(﴾مVتَّق5ني(الْ

والعياذ  مات ومل يوص فهو يطعن يف الرسول  ن رسول اهللا من يقول إ ٬،إذن
قد أوصى٬، فأين وصيته وكتابه الذي قال عنه أنه ال  باهللا٬، إذن البد أن يكون رسول اهللا 

  ؟؟ تضل األمة بعد كتابته أبداً

فهم استندوا  ٬،تومهونهو حممد بن عبد اهللا فهؤالء م Xأما الذين قالوا بأن املهدي 
ن املهدي امسه امسي إ( :  ما معناه    واليت يقول فيها  إىل الرواية الواردة عن رسول اهللا 

امسه يف القرآن أمحد حبسب ما ورد على لسان عيسى  ٬، والرسول )واسم أبيه اسم أيب
X :﴿ًب(شِّراVولٍ و(مVب(ع+د5ي م5ن ي(أْت5ي بِر(س VهVاس+م Vامسه املعروف حممد  ٬، وكذلك)٣(﴾أَح+م(د
أنا ابن (: قال وامسه أمحد ال ينكر عليه٬، كما أن الرسول  Xفإذن لو جاء املهدي  

  .٬X، والذبيح الثاين هو عبد اهللا ٬X، والذبيح األول هو إمساعيل )٤()الذبيحني

                                                            
  .٣: المائدة -١
  .١٨٠: البقرة -٢
  .٦: الصف -٣
  .٧٨ح ٥٥ص: الخصال للصدوق -٤
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إن املهدي الذي يبايع بني (: عن رسول اهللا  ٬،وقد ورد عن حذيفة بن اليمان
ويف هذه . )١()ثالث أسامي؛ أمحد وعبد اهللا واملهدي فهذه أمساؤه ثالثتهاالركن واملقام له 

الرواية املهدي امسه أمحد وليس حممد٬، ومن أمسائه عبد اهللا٬، فإذن قد يكون معىن الرواية 
 Xلعل اسم أبيه يكون إمساعيل٬، أي قد يكون اسم املهدي  )واسم أبيه اسم أيب(األوىل 

٬، وهناك الكثري من األدلة والرباهني على Xد بن إمساعيل املذكور أخي يف كتبكم هو أمح
وإذا ما شئت أخي  اإلجابةأحقية هذه الدعوة املباركة اليت ال يسع ا�ال يف ذكرها �ذه 

واحلمد هللا وحده وحده  .أكثر واإلطالعاالطالع أكثر فعليك الدخول على مواقع األنصار 
  .وحده

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

  األستاذ زكي األنصاري                                                                                    
  ق هـ ١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                         

* * *  

 ألين ؛أمحد احلسن حق ومؤيد من اهللا ورسوله أن إثباتنرجو منكم  L٣٩٠Wאא
  .اهللا ورسوله إىلومعرفه الطريق الصحيح  احلقيقةمعرفه  أريد

السابقني سواء  أقوالدليل من وليس  ٬،بدليل روحاين ناإلتيا اإلثباتونرجو منكم عند 
  .والصواب للخطأ معرضنيبشر  أل�م ؛مذهب أو طائفة أيكانوا من 

  .لسيادتكم وشكراُ .كنت كما تدعي إذا ٬،دليل معنوي من اهللا أريد

  مصر   عالء الدين حممد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

 .وسلم تسليماً واملهديني ألئمةاله آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني

                                                            
  .٤٦٣ح ٤٥٤ص: الغيبة للطوسي -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ١٨٨

؟؟ فالرؤيا دليل إهلي غييب وروحاين وطريق مباشر بني العبد وربه  هل تؤمن بالرؤيا
سبحانه وهو من أدلة الغيب٬، أما الدليل الروحاين الذي هو من أدلة عامل الشهادة فهو قانون 

اليت أمالها  هللا معرفة حجة اهللا الذي أثبته احلق يف كتابه وركنه األول؛ وصية رسول ا
٬، وهذان الدليالن كافيان لطالب Xوذكر فيها اسم وصيه أمحد  Xليلة وفاته على علي 

احلق كي يعرف أن صاحب هذه الدعوة هو آت من اهللا سبحانه٬، وهناك دعاء للرؤيا 
على أن هناك أمر ينبغي على  موجود يف موقع األنصار ملن أراد معرفة احلق بالرؤيا٬، فضالً

٬، وهو إن الدعوة اليمانية تستند إىل أقوال الطاهرين آل حممد ٬،سائل أن يلتفت إليهاألخ ال
ما إن ( :والقرآن وهذان املصدران الشرعيان الوحيدان اللذان قال عنهما رسول اهللا 

وال  وهذه الدعوة ال تستند إال إىل أقوال آل حممد ) متسكتم µما لن تضلوا بعدي أبداً
 ٬، فضالًأو مذهبياً طائفياً   كما وصفت    فقهاء والعلماء ليكون األمر تستند إىل أقوال ال

بينوا أحقية هذه الدعوة من كتب  Xعلى أن األنصار وفقهم اهللا بربكة مياين آل حممد 
  .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                                                                                   
  ق هـ ١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                         

* * *  

وشفت  8اهللا  بصراحة بس مسعت بالدعوة دعيت ..السالم عليكم L٣٩١Wאא
يف النهاية حنن  ٬،أشبه مبعجزة أنا بس بدي يعملي خدمة هي ٬،منت يفآالسيد أمحد احلسن و

اهلدف من  ٬،ورسوله لإلماماحلسن هو الطريق  محدأسيد وال ٬،املهدي اإلمامما فينا نلجأ لغري 
على  أنامحد ما حاكتب شو املوضوع النو أمن السيد  عملأهالرسلة انو بدي النصيحة شو 

  لبنان   آية : املرسلة                           .بربكة من اهللا مأجورين يقني السيد حلالو حيعرف

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .وسلم تسليماً واملهديني األئمةله آوصلى اهللا على حممد و ٬،د هللا رب العاملنياحلم
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٬، وهذا الذي تطلبينه ال عالقة له حقيقياً ال أرى يف سؤالك طلباً .. األخت الكرمية
 ٬X، فاإلمام املهدي بإثبات أحقية الدعوات اإلهلية٬، بل وليس فيه مما يتعلق بالدين شيئاً

ما اهللا سبحانه ليلبيا طلبات الناس اليت ال عالقة هلا مبعرفة احلق ووصيه ورسوله مل جيعله
هم معلمون للناس٬، ومن مث على الناس أن تتأدب  والتقرب إىل اهللا سبحانه٬، فأولياء اهللا 

بأد�م وأن تعمد إىل سؤاهلم فيما يقر�م من اهللا سبحانه والنور٬، ويبعدهم عن األنا والظلمة٬، 
ليخرجونا من  نلتفت إليه وهو أن اهللا سبحانه أرسل أولياءه  كذلك هنا أمر علينا أن

الظلمات إىل النور ال أن خيربونا مبا نتومهه يف ظلمتنا٬، والذي ينبغي على الناس أن تعرفه هو 
أن اهللا سبحانه جعل أولياءه أعلم الناس يف شريعته وفيما يبلغون عنه وليس فيما يتومهه الناس 

ليسوا فتاحي فال٬، أو عرافني  ذلك٬، بصريح العبارة؛ أولياء اهللا أنه من العلم وهو ليس ك
  .أو قارئي طالع ليتوجه هلم الناس بأسئلة هي ال تنم إال عن افتتان باألنا والركون إليها

أن يتأدب بأدب اهللا سبحانه سواء يف  Xوينبغي على من يدعي أنه مؤمن بويل اهللا 
  . الطلب٬، وفقكم اهللا ملا حيب ويرضىالسؤال أو غري السؤال٬، وعليه أن جيمل يف

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

  األستاذ زكي األنصاري                                                                                      
  ق هـ ١٤٣٠ /شهر رمضان /١٥                                                                                      

* * *  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٩٢Wאא

أشكركم على ردكم على رساليت ولكنين أردت .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .تيضاح بعض األمور ومل الق الرد الواضحاس

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
 إىلأن اهللا سريشدين بالفطرة  ولكن أنا متأكدة من ٬،لكي أناظر أو أناقش أو الفقه بالدين

ال تزغ قلوبنا بعد أذ  اللهم"   :له وعقب كل صالة باآلية الطريق املستقيم حيث دعائي
 التأكدوأنا ال أريد   ٬،صدق اهللا العظيم" من لدنك رمحة أنك أنت الوهاب هديتنا و هب لنا

  .أي شيء سوى أن يطمئن قليب من

فال أستطيع التغاضي كما ال أستطيع  ٬،سهو مهم بالوقت نف ما تقولونه خطري جداً
بعض   ليلة أدعو اهللا بأن يرزقين رؤيا معينة توضح يل فأنا ويف كل. بعد اليقني إالاخلوض 

يف البالتوك   قد مسعت عنكم إنينوكما .. ما العمل  اآلن وال أدري حد إىلاألمور فلم أوفق 
أ�م فقط  فأما ٬،ة األقناعية بالدعوةال ميتلكون القدر غرفة احملادثة لألسف اجلماعة يف ولكن

ملا يدور حوله  ميلكون رداً وأما أ�م ال ٬،أحد إقناعوال يستطيعون   مسلمون مبا وصلهم
وأنا أعذرهم أل�م لرمبا  ٬،حامي أو منطقي كما أ�م يفقدوا أعصا�م أذا دار نقاش. النقاش

وأدعو اهللا  أريد سبيالًفأنا . بالدين وليسوا بعلماء دين متفقهني وغري  أشخاص عاديني
 .واإلرشادبالتوفيق  و�اراً ليالً

  الكويت   فداء : املرسلة                                                      .والسالم عليكم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .اًوصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليم ٬،احلمد هللا رب العاملني

٬، فما وعدم فهم الناس له ال يغري منه شيئاً... الدليل فهو دليل  إىلبالنسبة  :الكرمية أخيت
٬، األبصاريزيح الغشاء عن بصريته لكي يبصر النور الذي يكاد خيطف  أنإال  اإلنسانعلى 

  .الشمس يف كبد السماء مل حيجبها سحاب أنمع  النهار ليالً األعمىفقد حيسب 

 آلوهم يتكلمون بعلم ... وموالون  وأتقياء اءلب�أوة البالتوك هم علماء يف غرف واألخوة
  .دلتهم٬، ولكن املشكلة يف السامع واحملاورأوروايا¯م و حممد 



 ١٩١...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

اهللا تعاىل ال يوجد يف ساحته  أناهللا وبصفاء نية واعلمي  إىلفبالغي يف الدعاء والتضرع 
  .خبل٬، بل البخل عندنا حنن املقصرون

... وإن شاء اهللا ال يقصرون معك  Xي مع أنصار اإلمام املهدي تواصل وأيضاً
  .احلق ملن يطلبه بأبسط بيان وأسهل عبارة إيصال إىليوفقنا  أنونسأل اهللا 

  .وفقك اهللا لكل خري وصالح

  اللجنة العلمية                                                                                   
  )مكن اهللا له يف االرض(االمام املهدي  نصارأ

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                  
  ق هـ ١٤٣٠ /رمضان اخلريشهر  /١٩                                                                                   

* * *  

א حد أوال  ٬،الوصي هورظلقطيف يعلم باحد بأيوجد  ال أنسؤايل  أنا L٣٩٣Wא
هر ويعلم الناس ظا ال يذوملا ٬،لبالتوكاب إال الدعوةما عرفت  وأنا ٬،شافهحد أوال  ٬،مسع عنها

  .هر وموجودظنه أ وأتأكد نه موجودأ تأكدأ أن أريد وأنا ٬،كلهم بوجوده

  السعودية   الكناري : املرسل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wאא

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

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

م٬، ويف وسط احلوزة  ٢٠٠٢دعوته يف عام  أعلنمحد احلسن أالسيد  أن أخياعلم يا 
الوسط باهلدى والصالح والدين والصدق شرف٬، وهو معروف يف هذا العلمية يف النجف األ

  .األمنينه يسمى عند بعضهم بالصادق أحىت 
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مبختلف الوسائل  وأنصارههو  أكثرو أوبقي ينشر دعوته يف العراق ملدة مخس سنني 
محد احلسن جيوب حمافظات العراق ويبلغ الناس بنفسه ومع أاملتاحة٬، وقد كان السيد 

ومنهم  أنصارهعن املئات من  س ومن خمتلف الطبقات فضال٬ً، والتقى به الكثري من الناأنصاره
  .أكثرو أمن عاشرة ملدة ست سنني 

نصاره يف أحكومة الزوراء بقتل  إىلوعزوا أهدر فقهاء الكوفة دمه وأ أنولكن بعد 
نصار أن حرقوهم بالنار٬، واىل اآلأقتلوهم ومثلوا جبثثهم الطاهرة و وفعالً ٬،الناصرية والبصرة

  .يف سجون الظاملني حيث التعذيب النفسي واجلسدي Xدي امله اإلمام

حيافظ على نفسه ليؤدي  أنمحد احلسن أعلى السيد  فبعد كل هذا وغريه كان واجباً
  .حيكم اهللا وهو خري احلاكمني أن إىلتكليفه املناط به٬، 

ن شاء اهللا عن إن هو ظرف طارئ ومحد احلسن اآلأالذي مير به السيد  نإ ؛واعلم
  .وسط الناس إىلخرى أجع مرة قريب ير

غاب لقلة الناصر وخوف القتل٬، ورغم ذلك جيب  Xمام املهدي تعلم بأن اإل وأنت
  .اًميان٬، جزاك اهللا خرييف اإل ن مل نره٬، فالرؤية بالعني ليست شرطاًإعلينا االعتقاد 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                                                                                       
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال                                                                                       

* * *  

א علمه علم  )كذا( السيد احلسين إنهل ة٬، هي فحوى هذه الدعو ما L٣٩٤Wא
 احلوار هادئاً نيكو أن أرجو ؟ هي املعاجز اليت يدعي حتقيقها وما ٬،حضوري أوحصويل 

  العراق  عالء احلسين : املرسل                                   .ةطالب للحقيق ألين ؛وبسعة صدر



 ١٩٣...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא

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

عن دعوته منذ  أعلنالذي  Xمام املهدي هذه الدعوة هي دعوة وصي ورسول اإل
 بامسه محد احلسن املنصوص عليه بوصية الرسول حممد أني٬، وهو السيد من سبع سن أكثر

وقد حتدى مجيع العلماء باملناظرة يف كتاب اهللا تعاىل ليثبت هلم بأنه مرسل من ...  وصفته
 كتاب بكتا�م كاملسيح واليهود٬، وحتداهم مجيعاً أهلبل حتدى كل  Xاملهدي  اإلمام

  .أيضاًباملباهلة 

 وبالصديقة فاطمة ى مئات املؤمنني رؤى صادقة بالرسول حممد رأ: ذلك إىل أضف
٬، وجتد التفصيل يف محد احلسنأيشهدون �ا بصدق السيد   األئمةوببقية  )عليها السالم(

  .على موقعهم املعروف Xاملهدي  اإلمام أنصار إصدارات

ت جتد فيه بعض الكرامات اليت حصل) كرامات وغيبيات(يوجد كتاب امسه  وأيضاً
محد أمحد احلسن٬، وكذلك جتد بعض االخبارات الغيبية اليت اخرب �ا السيد أبفضل السيد 
  .احلسن وحتققت

ن فهو اآل Xمام املهدي محد احلسن فهو ناقل عن اإلأعلم السيد  إىلوأما بالنسبة 
   .عث لتبليغهاوالرسول ال خيالف رسالته اليت بÝ ؛رسول

  .خر فنحن خبدمتكآ ن احتجت شيئاًإو

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو

  اللجنة العلمية                                                                                       
  )مكن اهللا له يف االرض(نصار االمام املهدي أ

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                         
  ق هـ ١٤٣٠ /ذو القعدة                                                                                          

* * *  
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א احلق  ٬،جمري الفلك ٬،القوي املتني مالك امللك٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٩٥Wא
  .ظاهر الرمحة وباطن العذاب هو اهللا ٬،األزيلدمي الق ٬،الفرد الصمد ٬،األحد الواحد

فالدعوة  ٬،صاحلاً اهللا وعمل إىل دعاممن  أحسنومن  ورسله هوكتب ومالئكتهباهللا  آمنت
   .العمل و�ا العمل وغايتهم مرضات اهللا أل�ا ؛قبل العمل

 وسالم على املرسلني واحلمد هللا اآلخرينو األولنيحممد يف  آلوصلى اهللا على حممد و
  ؟ برجاء الرد كيف يل حلاق الركب .عظيماً كبرياً وحدة جل وعال علواً

  السعودية   إبراهيم : 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

االدعوة اليمانية املباركة  أدلةتطلع على  أناحملترم ميكنك  أخي من خالل  وإصدار̄ا
 Xاملهدي  اإلمام أنصار٬، وكذلك ميكنك التواصل مع Xاملهدي  اإلمام أنصارموقع 

 أنصار(من خالل برنامج البالتوك الصويت٬، غرفة  أو Xاملهدي  اإلمام أنصارعلى منتدى 
  .تبيني أوؤال س أين شاء اهللا خبدمتك يف إ٬، و)املهدي اإلمام

  .واآلخرةوفقك اهللا خلري الدنيا 

  اللجنة العلمية                                                                                
  )مكن اهللا له يف االرض(نصار االمام املهدي أ

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                    
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال                                                                                 

* * *  

א   .طلب للتيقن من دعوة الوصي L٣٩٦Wא



 ١٩٥...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

عشري٬، مسعت بكم وبدعوة أمحد  يف احلقيقة شيعي إثنا أنا.. السالم عليكم ورمحة اهللا
 .وقرأت عنكم وزرت موقعكم على اإلنترنت٬، ولكن لدي طلب مهم جداً احلسن

إىل جانب  وحالتها غري مستقرة٬، هذا) أجارنا اهللا وإياكم(لدي خالة مريضة بالسرطان 
املزيد من  استحمال كثرة العمليات اليت جيب إجراؤها هلا على الرغم من عدم قدر¯ا على

 .مثل هذه العمليات اجلراحية

فلرييين  ذا الرجل يف دعواه بأنه هو الركن الشديد وهو الوصي اليماين٬،فإن صدق ه
وليخربين بتحقق ذلك  واستئصال الورم كلياً ويثبت يل ذلك بدعاء اهللا وشفاء خاليت متاماً

  .يف املنام٬، فإن وجد السبيل لذلك آمنت به

   يعلى حد علم   هل اجلماعة املوجودة بالبحرين املدعوة بالسفارة  :استفسار
  البحرين  حممد : املرسل                                                                   منكم؟؟

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ن كان خلالتك إف Xحلسن محد اأاطلب ذلك من اهللا حبق السيد  ٬،العزيز أخي  ١
  .شفاء يتم ذلك٬، ونسأل اهللا العافية

و(أَقْس(مVواْ بِاللّه5 ج(ه+د( أَي+م(انِهِم+ لَئ5ن ج(اءت+هVم+ ﴿: 8اهللا تعاىل٬، قال اهللا  إىلعائد  فاألمر
   .)١(﴾اءت+ الَ يVؤ+م5نVونَآي(ةٌ لqيVؤ+م5نVنَّ بِه(ا قُلْ إِنَّم(ا اآلي(اتV ع5ند( اللّه5 و(م(ا يVش+ع5رVكُم+ أَنَّه(ا إِذَا ج(

و(قَالُوا لَو+لَا أُنزِلَ ع(لَي+ه5 آي(ات� مِّن رَّبِّه5 قُلْ إِنَّم(ا الْآي(اتV ع5ند( اللqه5 و(إِنَّم(ا أَن(ا ن(ذ5ير� ﴿
   .)٢(﴾مُّبِني�

                                                            
  .١٠٩: الحديد -١
  .٥٠: الحديد -٢
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محد احلسن وصي أالسيد  أتباع٬، Xاملهدي  اإلمام أنصار(حنن عنواننا هو   ٢
غري ذلك فال عالقة لنا به ال من قريب  وأما ٬،)ليماين املوعودوا Xاملهدي  اإلمامورسول 

  .وال من بعيد

  .يشرح صدرك ملعرفة احلق ونصرته أننسأل اهللا 

  اللجنة العلمية                                                                                       
  )ضمكن اهللا له يف االر(نصار االمام املهدي أ

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال                                                                                        

* * *  

א   .وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا  L٣٩٧Wא

 .اللهم صلي على حممد وآله حممد

 حبق أجدادك الكرام اهللا فيك بارك الكربةدعوتكم يل بفك  وضيقه وأمتىن ةأنا يف كرب
والسالم عليكم ورمحة اهللا  ٬،اآلن مل أؤمن بإمامتك إىلعلماً أنين  .أن تدعو يل يفك ضيقيت

  الكويت  محد  بو: املرسل                                                                 .وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

 وإتباعهيفك كربتك ويشرح صدرك للحق  أن ل حممد آنسأل اهللا حبق حممد و
  .واآلخرةلدنيا وفقك اهللا خلري ا .نه مسيع جميبإونصرته 

  اللجنة العلمية                                                                                 
  )مكن اهللا له يف االرض(نصار االمام املهدي أ

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                   
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال                                                                                    

* * *  
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٣٩٨Wא

له آباهللا ووالية حممد و وأحبيت إخواينوعليكم  ٬،واملهديني من ولده السالم على املهدي
  .املهديني الطاهريني

 أفضلعليه  محد احلسنأالسيد  إمامناد مسعت قبل شهور فقط بدعوة لق .. بعد أما
   .اهللا تعاىل الثبات على الوالية احلقة يل ولكم واسألالسالم 

  .مجيعاً اهللا التوفيق لنا اسألانتهى  ؟ سيدي يأمرينهو تكليفي ومباذا  ما :السؤال هو

  الكويت   أبو الزهراء : املرسل

א له آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني٬، حيمبسم اهللا الرمحن الر Wא
  .واملهديني وسلم تسليماً األئمة

  .الكرمي ورمحة اهللا وبركاته أخيالسالم عليكم 

  .نه مسيع جميبإ احلق ونسأل اهللا الثبات مجيعاً إىللك اهلداية  هنيئاً

بليغ الناس �ا تكليف كل من يؤمن �ذه الدعوة املباركة هو نصر¯ا ونشرها وت ٬،أخي
يف املوقع  Xمام املهدي اإل أنصار إخوتكتتواصل مع  أنمن الضالل٬، وميكنك  وإنقاذهم

  .واملنتدى والبالتوك على شبكة االنترنت

 Ãادلة الدعوة اليمانية املباركة ودراسة أب حتيط علماً أنوكذلك ال تنس من  إصدار̄ا
   .تبني احلق ملن يطلبه أنالكتب القيمة واملناظرات واحلوارات٬، لكي تستطيع 

  .وفقك اهللا لكل خري وصالح٬، ونسألك الدعاء

  اللجنة العلمية                                                                                       
  )مكن اهللا له يف االرض(نصار االمام املهدي أ

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                        
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال                                                                                             



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ١٩٨

א   ...محد احلسن عليك السالمأسيدي وحجيت  L٣٩٩Wא

 فاطمة أننه ليس هناك دليل واضح على أ من يقول املراجعهناك الكثري من  ٬،سيدي
  ؟ فما ردك على هذا سالم اهللا عليك ٬،مكسورة ضلعها )عليها السالم(الزهراء 

  الكويت   خالد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

  .لكرمي ورمحة اهللا وبركاتها أخيالسالم عليكم 

واهلجوم على دارها  )عليها السالم(مظلومية الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  إىلبالنسبة 
النهار وال  عةبجنينها من الثوابت اليت هي كالشمس يف را وإسقاطوحرقها وكسر ضلعها 

  .ال من سفه نفسه وخبثت سريرتهإينكرها 

عداء أومعىن٬، ومن يطلع على موقف  لك نصاًمتواترة يف ذ هل البيت أوروايات 
وكأ�م  ٬،أعدائهمكأ�ا بنت أعدى  )عليها السالم(عاملوا الزهراء  أ�ميعلم  هل البيت أ

  !!!ر واحد أيطلبو�ا بثارات ال ث

لعبد الزهراء مهدي٬، جتد فيه العشرات ) اهلجوم على بيت فاطمة(وهناك كتاب بعنوان 
وتأكيدهم على وقوع هذا الظلم  واملتأخرينالشيعة املتقدمني  راء كل علماءآمن الروايات و

  .العظيم

و من أ السنةمن جاء اليوم ليشكك بذلك٬، فهدفه معروف وهو مغازلة ومداهنة  وأما
شرك يف ظلمهم أُنكر مظلوميتهم فقد أمن  أنهل البيت أباب خالف تعرف٬، وقد روي عن 

  .مهل اإلصغاءو أ إليهملتفات مع من ظلمهم٬، ويف احلقيقة هؤالء ال حيسن اال



 ١٩٩...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

 )عليها السالم(�م مل يسيئوا للزهراء أب وإخوانهبا بكر أ نّأن يثبتوا أن كانوا يريدون إو
 )عليها السالم(با بكر منع الزهراء أ نّأوثق مصادرهم تنص على أخرط القتاد٬، ف إثباتهفهذا دون 

  .ومل تكلمهرضها فدك وغضبت عليه الزهراء وماتت وهي غاضبة عليه أمن 

بو بكر قد أذن فإ٬، )عليها السالم(بأن اهللا يغضب لغضب فاطمة  ؛السنةيف مصادر  يضاًأو
 اًالرسول حممد آذىذاها فقد آاليت من  )عليها السالم(غضب اهللا عليه ورسوله وفاطمة الزهراء 
  !٬، فكيف يرتقون هذا الفتق الشنيع ؟

 :٤٢ص... والنبوة  ماإلسال إىل باب دعاء النيب  ٤صحيح البخاري ج 

 )عليها السالم(فاطمة  نإ: (عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أخربته أن ٬،عروة بن الزبري
ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا 

 ٬،أفاء اهللا عليهيقسم هلا مرياثها ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما  أنعليه وسلم 
فغضبت  ٬،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال نورث ما تركنا صدقة إن :فقال هلا أبو بكر

فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حىت 
 ).توفيت

 :٣كتاب الفرائض٬، ص ٨صحيح البخاري ج

أبا بكر يلتمسان  أتيا )ما السالمعليه(فاطمة والعباس  إن: (عن عائشة ٬،عن عروة
مرياثهما من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومها حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال نورث ما  :فقال هلما أبو بكر ٬،من خيرب
رأيت رسول  أمراًادع واهللا ال  :تركنا صدقة إمنا يأكل آل حممد من هذا املال قال أبو بكر

  ).فهجرته فاطمة فلم تكلمه حىت ماتت :قال ٬،صنعته إالاهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنعه فيه 

روحه وبضعته تكذب وتدعي  وأ�اباجلنة  فليت شعري هل من شهد هلا الرسول 
يب بكر حىت ماتت٬، فهل ؟؟ وملاذا تبقى غاضبة ومهاجرة ومقاطعة أل) وحاشاها(ما ليس هلا 
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سنترك احلكم يف  صدق يا ترى ؟؟فمن هو األ جل احلق ؟؟أم من أجل الباطل أضب من تغ
  :ننا نعتمد على مصادرنا فقطأتهم بكالم عائشة لكي ال نÝ إىلصدق تعيني األ

 :١٦١ – ١٦٠ص ٣املستدرك للحاكم النيسابوري ج

ه وآله كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النيب صلى اهللا علي أ�اعن عائشة رضي اهللا عنها 
وشهد احلاكم ). كان أصدق هلجة منها إال أن يكون الذي ولدها ما رأيت أحداً: (قالت

  .النيسابوري بصحة هذا احلديث على شرط الشيخني

باب من فضائل  ٧صحيح مسلم ج ١٤٢،٬كتاب االستئذان ص ٧صحيح البخاري ج
 :١٤٤مين صأم أ

ن تكوين أال ترضني أ ٬،يا فاطمة :قال: (........ عن الرسول حممد  ٬،عن عائشة
  ).سيدة نساء املؤمنني أو سيدة نساء هذه األمة

 :١٥٤ص ٣احلاكم النيسابوري ج  املستدرك 

من فاطمة برسول اهللا  وحديثاً كان أشبه كالماً ما رأيت أحداً: (قالت أ�اوعن عائشة 
لها خذ بيدها فقبأوكانت إذا دخلت عليه رحب �ا وقام إليها ف ٬،صلى اهللا عليه وآله
  .بصحة هذا احلديث على شرط الشيخني يضاًأوشهد احلاكم  ٬،)وأجلسها يف جملسه

و نتهمها وهي أبا بكر ونكذ�ا أن نصدق أيب بكر فال ميكن أصدق من أذن ففاطمة إ
رسول اهللا  إىلحب الناس أفهي وزوجها . )عليها السالم(اليت يعجز اللسان عن ذكر فضائلها 

  :النيسابوري يف مستدركهاحلاكم  يضاًأكما روى ذلك 

 :١٥٤ص ٣احلاكم النيسابوري ج  املستدرك 

دخلت مع أمي على عائشة فسمعتها من وراء احلجاب وهي ( :قال ٬،عن مجيع بن عمري
 كان أحب إىل رسول اهللا  علم رجالًأتسألين عن رجل واهللا ما : تسأهلا عن علي فقالت

شهد  وأيضاً) من امرأته اهللا  وال يف األرض امرأة كانت أحب إىل رسول ٬،من علي
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 ن الرسول أعلى شخص يعين  )عليها السالم(فغضب فاطمة  .احلاكم بصحة هذا احلديث
 .ن اهللا غاضب عليهأغاضب عليه و

 :١٥٤ص ٣احلاكم النيسابوري ج  املستدرك 

اهللا يغضب لغضبك  إن: لفاطمة قال رسول اهللا (: قال ٬،عن علي رضي اهللا عنه
  .بصحة هذا احلديث أيضاًوشهد احلاكم ) ويرضى لرضاك

 :١٥٥ – ١٥٤ص ٣احلاكم النيسابوري ج  املستدرك 

إمنا فاطمة شجنة مىن : (قال رسول اهللا : قال ٬،عن املسور بن خمرمة رضي اهللا عنه
  .بصحة هذا احلديث يضاًأوشهد احلاكم ) يبسطين ما يبسطها ويقبضين ما يقبضها

يب بكر أغضبت على  )عليها السالم(فاطمة  إن  كما تقدم    ويف صحيح البخاري 
يب بكر وال أمل يرض عن  ن الرسول أوماتت وهي هاجرة له٬، ومل ترض عنه٬، وهذا يعين 

واحلمد هللا رب  !حممد تعدلون ؟ بآلي ثقل أفمالكم كيف حتكمون و... اهللا جل وعال 
يوم  إىللدائمة على ظامليهم واملهديني ولعنة اهللا ا األئمةله آالعاملني وصلى اهللا على حممد و

  .الدين

  اللجنة العلمية                                                                                       
  )مكن اهللا له يف االرض(نصار االمام املهدي أ

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال                                                                                        

* * *  

א والكوارث  يفمنذ تشيع ٬،عند موالنا هداكم اهللا واذكروين أهدوين حائر L٤٠٠Wא
 أهم ولكن اليماين ٬،ت ماسك به وهو املرجعيةكن فقدت ما أينشعر أ واآلن متطر على حيايت

  مصر   عبد املخلص : املرسل                             ؟؟؟ ولكن رايات كثرية تدعى ذلك طبعاً

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

 8البالء وما خيص اهللا  Xذكر عند أيب عبد اهللا : قال ٬،احلجاج عن عبد الرمحن بن
النبيون مث : فقال؟ من أشد الناس بالء يف الدنيا  سئل رسول اهللا : (به املؤمن٬، فقال

فمن صح إميانه وحسن  ٬،األمثل فاألمثل٬، ويبتلي املؤمن بعد على قدر إميانه وحسن أعماله
 .)١() ف عمله قل بالؤهومن سخف إميانه وضع ٬،عمله اشتد بالؤه

يف األرض من خالص عباده ما يرتل  عباداً 8إن هللا : (قال٬، Xوعن أيب عبد اهللا 
 .)٢() من السماء حتفة إىل األرض إال صرفها عنهم إىل غريهم وال بلية إال صرفها إليهم

ينها وبني نه ال تالزم بأاملرجعية فاعلم  إىلما بالنسبة أخي العزيز٬، أالبالء  إىلهذا بالنسبة 
ال هم املطهرون إ هل البيت أ٬، فال ميثل منهج ل حممد آمذهب حممد و

  .واملعصومون٬، ومن سار بنهجهم ومل حيد عنه

ن من العلماء عاملني متقني٬، ومنهم غري عاملني مترفني فاسقني٬، فمن حارب أواعلم 
  وهكذا ؟.... غري العلماء٬، ومن حارب عيسى غري العلماء  موسى 

  .... وشر فقهاء حتت ظل السماء  خر الزمان خونةآرت الروايات بأن فقهاء وقد توات

مريكي ووقوفهم ضد وال خيفى عليك موقف فقهاء النجف ومساير¯م للمشروع األ
كثري من االحنرافات عن .... مريكي و ا�اهدين للمحتل وتشريعهم للقانون الوضعي األ

  .بالتمسك �ما لنضمن النجاة رسول حممد وصانا الأ ناللذان الثقال ؛ن والعترةآالقر

ومن يرسله٬، فقد  Xمام املهدي ن الفقهاء هم مكلفون وممتحنون باإلأواعلم 
غلبهم أو أ �م مجيعاًأالروايات تنص وتشري على  أنينجحون باالختبار وقد يفشلون٬، بل 

خيفى ٬، وال سرائيل الرسل إ٬، كما حارب فقهاء بين Xمام املهدي سوف حياربون اإل

                                                            
  .٢٥٢ص ٢ج: الكافي -١
  .٢٥٣ص ٢ج: الكافي -٢
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قتل بفتوى شريح القاضي الذي كان قاضي الكوفة يف  Xمام احلسني ن اإلأ يضاًأعليك 
  .Xمام علي عهد اإل

نفسك٬، وال يضرك من ضل  وإنقاذدلة الدعوة اليمانية املباركة أبالبحث يف  فأنصحك
  .ذا اهتديتإ

دي مام املهنصار اإلأصدارات إمحد احلسن٬، وأتطلع على كتب السيد  أنمنك  وأرجو
X  ٬، وجتدها على )١( دلة الدعوة املباركة فهي قد تفوق السبعني كتاباًأاليت تبني وتشرح

كتاب البالغ : ٬، ومنها مثالX org.mahdyoon.wwwًمام املهدي نصار اإلأموقع 
وغري ذلك الكثري٬، محد احلسن٬، أاملبني٬، وكتاب اليماين املوعود٬، وكتاب الوصية والوصي 

  .شكال فنحن خبدمتكإو أن كان عندك أي سؤال إو

  .له الطاهرين آسأل اهللا لك اهلداية حبق حممد وأ خرياًأو

  اللجنة العلمية                                                                                   
  )مكن اهللا له يف االرض(نصار االمام املهدي أ

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                     
  ق هـ ١٤٣٠ /شوال                                                                                      

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٤٠١Wא

  .املنصور باهللا اإلمامبوجود موالنا  سالم تام

قيم أمدينيت اليت  إىلراجع بالقطار  أناما حكم التقصري يف صالة الظهرين و :١سؤال 
  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةله آوصلى اهللا على حممد و٬، والسالم .�ا

  املغرب   علي : املرسل

                                                            
هو في تزايد مستمر بفضل هـ، وأما اآلن فالعدد قد فاق المئة آتاب، و ١٤٣٠هذا العدد لإلصدارات آان في سنة  -١

  .اهللا تعالى
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  :وفيه جواب مسألتك اإلسالمهذا نص مقتبس من كتاب شرائع 

وال جيوز له الترخص قبل ذلك٬، ولو . ال جيوز للمسافر التقصري حىت خيفى عليه اآلذان(
بصوت اإلنسان ال (يقصر٬، حىت يبلغ مساع اآلذان  وكذا يف عوده. نوى السفر ليالً

  .انتهى) من مصره٬، فإذا مسع أمت) باملكربات

٬، فال تتم الصالة حىت شرعيةرجعت من سفر قد قطعت فيه مسافة  إننك أومعىن ذلك 
تسمع فيه آذان مدينتك بالصوت العادي بدون مكرب صوت٬،  أناملكان الذي ميكن  إىلتصل 

  .اًوليس قصر اًبعد٬، تكون صالتك حينئذ متام ملكان ومل تصل"هذا ا إىلفإذا وصلت 

  اللجنة العلمية                                                                                       
  )مكن اهللا له يف االرض(أنصار االمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
 ق هـ ١٤٣٠ /ذو القعدة                                                                                        

* * *  

א   .. السيد أمحد إىل L٤٠٢Wא

 أنميكن  أينأخربتين  إذا٬، عنه يءش أيفقدت أبين منذ ثالث سنني ومل أجد  أنا رجاءاً
  املغرب   هيفاء : املرسل            ؟؟ بأننا من السنة علماً. وكل عائليت أناأجده فسأؤمن بك 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واملهديني وسلم تسليماً األئمةل حممد آوصلى اهللا على حممد و ٬،احلمد هللا رب العاملني
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خرتك آ�ا تتعلق بأل ؛دلة هذه الدعوة املباركةأ ن تتابعيأجيب عليك  والًأ...  أخيت
 ٬،ن صنيع املال يزول بزوالهأل ؛مادياً اهللا تعاىل٬، وال جتعلي هدفك دنيوياً رضىويتوقف عليها 

ن مل إن جيعل الناس معرفة احلق يف قضاء حوائجهم الدنيوية وأي أفاملسألة ليست هكذا 
Ãبداًأبه عاقل ن يقول أهذا ال ميكن ... فالدعوة باطلة  تقض.  

وبالذات هو معرفة احلق ونصرته مث بعد ذلك كل شيء بيد اهللا تعاىل  والًأفليكن اهلدف 
نه أنسان ن علم من اإلإ هو ما شابه٬، فاهللا سبحانأو اخبارات غيبية أسواء كانت معجزات 

خملص يف طلب احلق عن نية صافية له وحده ال شريك له فحينئذ قد مين عليه بقضاء 
  .وهو سبحانه ال خبل يف ساحته جل جالله حوائجه

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 احلسن واألمحد أو قضاء حاجة فليسأل اهللا حبق السيد أراد معجزة خاصة به أفمن 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .بيد اهللا تعاىل

  اللجنة العلمية                                                                                      
  )مكن اهللا له يف االرض(أنصار االمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
  ق هـ ١٤٣٠ /ذو القعدة                                                                                         

* * *  

واحلمد هللا أوالً وآخرا٬ً، والصالة والسالم على خري خلق اهللا حممد وآل حممد األئمة 
  هديني وسلم تسليماًوامل
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  )امساجلزء اخل(

  

  Xالسيد أمحد احلسن أجوبة  
  )اإل�رت�ت(على األسئلة الواردة عرب 

  

  حتقيق اللجنة العلمية

  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  

  

  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  مد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًاحل

 ٬، يوماً)١(﴾ج(لqاه(ا إِذَا و(النَّه(ارِ #ت(لَاه(ا  إِذَا و(الْقَم(رِ #و(ضVح(اه(ا  و(الشَّم+سِ﴿: قال تعاىل
كما أراد لنا اهللا ه عن بصائرنا طني املادة٬، لنعود ونبصر بعد يوم يرفع اهللا سبحانه بفضله ومن�

عز وجل أن نبصر٬، وأن نرى من آياته الكربى اليت جتلى �ا خللقه معرِّفاً نفسه هلم تفضالً منه 
  .تعاىل وإنعاماً وإكراماً

ومن تلك اآليات العظيمة وجود حجة اهللا جل وعال بني ظهرانينا يبني لنا كما قال اهللا 
 الْك5ت(ابِ م5ن( تVخ+فُونَ كُنتVم+ مِّمَّا كَث5رياً لَكُم+ يVب(يِّنV ر(سVولُن(ا ج(اءكُم+ قَد+ الْك5ت(ابِ أَه+لَ ي(ا﴿: تعاىل

٬، نعم واهللا قد جاءنا من اهللا نور )٢(﴾مُّبِني� و(ك5ت(اب� نVور� اللّه5 مِّن( ج(اءكُم قَد+ كَث5ريٍ ع(ن و(ي(ع+فُو
ـ  وكتاب مبني٬، فلم يكن يدور خبلد الناس أن تكون الرؤى أو ما يصطلحون عليه ب

ميداناً معرفياً يستبني منه احلق وينفى عنه خبث الباطل وأدرانه٬، ويكشف عن ) األحالم(
حقيقة لطاملا بقيت طيَّ الكتمان واخلفاء مفادها أن النفس اإلنسانية هي وعاء لكلمات اهللا 

  .سبحانه ولذلك خلقها اهللا جلت قدرته

 ٬،)٣(﴾ز(كqاه(ا م(ن أَفْلَح( قَد+﴿وهذه النفس الوعاء يكون تلقيها حبسب تطهرها وإخالصها 
 ٬،العامل الذي مل يعص اهللا سبحانه فيه طرفة عني ٬،ولعل تلقي كلمات اهللا سبحانه يف امللكوت

هو دليل كرم املعطي وتفضله االبتداء٬، وكذلك هو بيان للناس أ�م كلهم مشروع أنبياء 
  .ورسل هللا سبحانه ولكنهم لألسف حظهم ضيعوا ور�م أغضبوا

م يف هذه الدعوة املباركة أعيد مللكوت اهللا سبحانه اعتباره الذي أضاعه الناس اليو
باالنغماس يف عامل املادة حىت بلغ طينها اآلذان واألعني فطمست لألسف وحرمت مساع 

                                                            
  .٣ – ١: الشمس -١
  .١٥: المائدة -٢
 .٩: الشمس -٣
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احلق من احلق هكذا من دون واسطة٬، ومن دون أن يفتح الباب لفالن وفالن ليشكك بناقل 
اخلرب مل تتناقله الرجال٬، بل هو نزل من عند اهللا سبحانه مباشرة يف اخلرب٬، أو مبنت اخلرب٬، فهذا 

  .الوعاء الذي أعده اهللا سبحانه حمالً لذلك

وليس غريباً أن يكون القتال يف هذه الدعوة املباركة ميدانه إثبات الرؤيا بوصفها سبيالً 
ارئ أن وصف القتال هو إهلياً للهداية ال ميكن نكرانه إال جهالً أو جحودا٬ً، وال مير خبلد الق

دعوة للعنف٬، بل على العكس متاماً هو دعوة حقيقية للسالم احلقيقي٬، ألن معىن القتال هنا 
هو القتال احلقيقي مع األنا احلجاب الظلماين يف النفس اإلنسانية الذي يعمل على تشكيكها 

٬، أي هو بالنتيجة بنور اهللا سبحانه وحبسها يف هذا العامل املادي الذي هو عدم قابل للوجود
عامل عدمي وليس حقيقياً وإن كان له حظ يف الوجود فهو بتقومه بنور اهللا سبحانه٬، وإمنا 
كان هذا العامل لالمتحان ال غري٬، والعوامل احلقيقية هي تلك العوامل اليت تقترب من النور 

  .احلق

٬، وما يراه فيه وامللكوت هو عامل أقرب من عامل الدنيا إىل النور احلق٬، وهو عامل طاعة
العبد فهو حق من عند احلق ليس فيه تضليل أو تزييف أو خداع٬، ولذلك توجهت له سهام 

من حق يف عامل امللكوت الذي  يرون فقهاء آخر الزمان ومن ينعق بقوهلم لتشكيك الناس مبا
٬، ليس هذا حسب٬، وإمنا Xفتحه اهللا سبحانه بربكة وجود وصي ورسول اإلمام املهدي 

أن ما يأيت من امللكوت هو معرفة إهلية  Xوصي ورسول اإلمام املهدي  Xيماين بيَّن ال
عظيمة ختتزل ملن يرى يف امللكوت رمبا عمراً يفنيه يف طلب تلك املعرفة ورمبا حيصل عليها أو 
قد ال حيصل٬، ولكن بعروج روحه إىل عامل امللكوت فقد تتلقى فيه تلك املعرفة بزمن قياسي 

للحظات٬، وسأدلل على ذلك بنقل جوهرة ملكوتية ألحد األخوة الذين جداً ال يتجاوز ا
وفقهم اهللا سبحانه أن يتلقوا كلماته يف عامل امللكوت٬، وسأنقل لكم تأويل قائم آل حممد 

هلذه الكلمات اليت تلقاها األخ الذي رأى يف ملكوت اهللا سبحانه ما عجز  Xوميانيهم 
 اهللا بسم: ٤٩٠/ السؤال: [قائالً Xحممد وميانيهم  عما يراد منه فأرسل سؤاله إىل قائم آل

  الرحيم الرمحن

  .تسليماً وسلم واملهدين األئمة حممد وآل حممد على صل" اللهم
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 من واملهديني الطاهرين آبائك وعلى عليك ريب صلوات اهللا رسول يابن وموالي سيدي
  .ولدك

 فوجهت منها٬، العربة وأخذ تفسريها عن عجزت املنام يف رؤيا رأيت وموالي٬، سيدي
 الزمالء من جمموعة مع أين سيدي يا وجدت: رؤياي من املقصود ألفهم سيدي لكم وجهي

 ونريد لنا تروق ال وجدناها البلدة هلذه وصلنا حني ولكن أجنيب٬، لبلد دراسية بعثة يف
 وشرح األمثل الطريقة على بينهم ما يف خمتلفني اإلخوة من معي من فكان منها٬، اخلروج

 قول على أمركم امجعوا: هلم أقول نفسي فوجدت البلد٬، هلذه أرسلنا ملن مناسب بسب
  .لقومه موسى اهللا نيب قال مبا وقولوا واحد

 عالقة القول هلذا وهل ؟ هذا حالنا ملثل املناسب لقومه موسى اهللا نيب قول كان فما
  ].؟ املواقف هذه مثل يف به وتنصحين توجهين ومباذا ؟ عليه اهللا سالم املهدي اإلمام بقضية

فجاءه اجلواب كاآليت مع مالحظة أين سأترك ذلك اجلواب اإلهلي يتكلم عن نفسه من 
دون تعليق سائالً املوىل سبحانه أن يكون يف تلك الرؤيا ويف تأويلها سبيل هداية للقارئ 

على الرؤيا هو  Xملعرفة احلق وداعيه والعمل على نصرته٬، وجواب اإلمام أمحد احلسن 
  : اآليت

  الرحيم الرمحن اهللا بسم[

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

 تتبعها حق صيحة وكل إبليس٬، صيحة تتبعها X جربائيل صيحة أن اهللا وفقك اعلم
 من وتسمع باالمتحان متر أن البد احلق وداعي احلق بدعوة تسمع فكما باطل٬، صيحة
 الصراط عن اخللق �ا ويضلوا احلق �ا يغطوا أن يريدون اليت الشبهات واجلن اإلنس شياطني
 هلم٬، واملنتصرين أعوا�م أو املراجع شيعة على املناسب الرد لك تبني رؤياك فهذه املستقيم٬،
 عن وضلوا وسامرياً عجالً ألنفسهم ونصبوا بأهوائهم املعصوم غري تقليد يوجبون الذين
 هو احلق عن االبتعاد إىل يدعونك عندما عليهم املناسب الرد أن لك يبني فاهللا السبيل٬، ءسوا
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 أَنفُس(كُم+ ظَلَم+تVم+ إِنَّكُم+ قَو+مِ ي(ا ل5قَو+م5ه5 مVوس(ى قَالَ و(إِذْ﴿: ألشباههم X موسى قاله ما
Vواْ الْع5ج+لَ بِاتِّخ(اذ5كُمVوبVلُواْ ب(ارِئ5كُم+ إِلَى فَتVكُم+ خ(ي+ر� ذَل5كُم+ س(كُم+أَنفُ فَاقْتqفَت(اب( ب(ارِئ5كُم+ ع5ند( ل 

  .٥٤: البقرة ﴾الرَّح5يمV التَّوَّابV هVو( إِنَّهV ع(لَي+كُم+

 ف5يكُم+ ج(ع(لَ إِذْ ع(لَي+كُم+ اللّه5 نِع+م(ةَ اذْكُرVواْ قَو+مِ ي(ا﴿: لقومه X موسى قول وأيضاً بل
 ألن مناسباً ٢٠،٬: املائدة ﴾الْع(الَم5ني( مِّن أَح(داً يVؤ+ت5 لَم+ مَّا مو(آت(اكُ مُّلُوكاً و(ج(ع(لَكُم أَنبِي(اء

 واملهديني  األئمة فيهم نصب إذ حممد  اهللا رسول بوصية وتذكرهم به تنصحهم
 عليكم الكربى اهللا نعمة تشكروا أن فاملفروض ٬،﴾مُّلُوكاً و(ج(ع(لَكُم أَنبِي(اء ف5يكُم+ ج(ع(لَ إِذْ﴿

 أحداً يؤتÞ مل ما آتاكم قد فاهللا حممد٬، الكرمي الرسول بوصية واألخذ حلقا باتباع  وفيكم
 سبحانه٬، خلقه خرية هم قادة لكم جعل حيث األمة هذه يف باخلصوص أنتم العاملني٬، من
 ف5يكُم+ ج(ع(لَ إِذْ ع(لَي+كُم+ اللّه5 نِع+م(ةَ اذْكُرVواْ قَو+مِ ي(ا﴿ واملهديون األئمة حممد وآل حممد وهم

  ].﴾الْع(الَم5ني( مِّن أَح(داً يVؤ+ت5 لَم+ مَّا و(آت(اكُم مُّلُوكاً و(ج(ع(لَكُم ي(اءأَنبِ

سيد اخللق تقصريها اهلائل حبق الكرم اإلهلي  فهل تتدارك أمة تنتسب إىل حممد 
وها هو يقول هلم كما قال  العظيم إذ تفضل عليهم بظهور داعي احلق مياين آل حممد 

اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا  يا قوم: (لقومه Xموسى 
 ٬X، وأمحد Xقائم آل إبراهيم  ٬X، وموسى )وآتاكم ما مل يؤت أحداً من العاملني

كما يصطلحون    ٬، والغريب أن املسلمني يرددون الصالة اإلبراهيميةقائم آل حممد 
  !! من دون أن يفقهوا سرها    عليها

يف املتشا�ات أنقله هنا للفائدة  Xل حممد اإلمام أمحد احلسن حىت بني سرها قائم آ
   .)١(﴾الْمVؤ+م5نِني( ت(نفَعV الذ7كْر(ى فَإِنq و(ذَك7ر+﴿: وللذكرى امتثاالً لقوله تعاىل

  : له Xوهذا السؤال وجواب اإلمام أمحد احلسن 

 إبراهيم٬، وآل إبراهيم على صليت كما حممد وآل حممد على صل" اللهم: ١١٧/ سؤال[
 اهللا من الطلب يكون فكيف إبراهيم٬، وآل إبراهيم من أفضل حممد وآل حممداً أنّ املعلوم من

                                                            
  .٥٥: الذاريات -١
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 املفروض أليس ٬، إبراهيم وآل إبراهيم على صلّى كما حممد وآل حممد على يصلي أن
  إبراهيم؟ وآل إبراهيم على صلّى مما أفضل تكون أن

 عن يفرج أن وتعاىل سبحانه اهللا من طلبال تعين حممد وآل حممد على الصالة: اجلواب
 اهللا ألن إبراهيم؛ وآل إبراهيم على بالصالة قرنت ولذلك قائمهم٬، ويظهر حممد وآل حممد

 موسى اهللا نيب وهو قائمهم٬، وأظهر  إبراهيم وآل إبراهيم فرج عج�ل وتعاىل سبحانه
X .إبراهيم٬، وآل يمإبراه على صلى كما حممد وآل حممد على بالصالة اهللا من فالطلب 
 ٬،X موسى وهو  إبراهيم آل قائم أظهرت كما  حممد آل قائم أظهر اهللا يا: يعين
  ].اآلن X املهدي اإلمام املسلمون ينتظر كما X موسى ينتظرون إسرائيل بنو وكان

ووفقنا مبنِّه   واحلمد هللا محداً كثرياً طيباً أن جعلنا من أهل زمن قائم آل حممد
عرفة احلق وداعيه٬، على أن معرفتنا بقدرنا ال بقدره سبحانه سائلني املوىل عز وفضله علينا مل

   .وجل أن يثبتنا بالقول الثابت ويقبلنا يف أهل واليته إنه مسيع جميب دعوة الداعي إذا دعاه

  .واحلمد هللا وحده وحده وحده

  

 اللجنة العلمية
)مكن اهلل له يف األرض(أل�صار اإلمام املهدي   

زكي األ�صارياألستاذ   
هـ١٤٣٢/ شهر رمضان اخلري /  ٦  

م ٢٠١١/ آب /  ٦املوافق   

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  اجلواب املنري عرب األثري
  اخلامساجلزء 

  :وفيه قسمان

א  XKאאWא

  :وفيه حماور

  .األسئلة العقائدية: األول

  .األجوبة الفقهية: الثاين

  .ة املتفرقةاألجوب: الثالث

  .تأويل الرؤى: الرابع

א אWא X Kא
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



א א
א אWא א

א   ؟؟ هو فما وجد وإن ٬،والكتاب القرآن بني فرق هنالك هل L٤٠٣Wא

  العراق   حممد املوسوي : املرسل

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

 كتاب أي حتدد أن حيتاج فهذا االختالف هو ما أما خيتلفان٬، إ�ما أكيد والكتاب القرآن
 وقرآن٬، كتاب املوجود نفس يكون أن ميكن وعموماً مقام٬، أي ويف أنت تريد قرآن وأي
  .وقرأه وحصَّله تلقاه من إىل نسبة قرآن وهو عنه٬، وصدر كتبه من إىل نسبة كتاب هوف

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                           
  هـ ١٤٣١/ القعدة ذو

* * *  

א  الطيبني بيتك وأهل آبائك وعلى اهللا بقية يا عليك والسالم ةالصال L٤٠٤Wא
  .الطاهرين

  :أمريكا من طاهرة األنصارية األخت من ورد أدناه السؤال

 تكون أشياء عن حدث X املؤمنني أمري أن )السالم عليهما( اهللا عبد أيب عن: الترمجة
 ؟ الظاملني من األرض اهللا طهري مىت املؤمنني٬، أمري يا(: احلسني فقال القائم قيام إىل بعده
 وبين أمية بين أمر ذكر مث. احلرام الدم يسفك حىت الظاملني من األرض اهللا يطهر ال: قال

٬، وامللتان كوفان أرض على وغلب خبراسان القائم قام إذا: وقال٬، طويل حديث يف العباس
 لولدي وظهرت٬، والديلم اآلبر وأجابته٬، جبيالن قائم منا وقام٬، كاوان بين جزيرة وجاز
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 خربت إذا.  وهنات هنات بني وكانوا واحلرامات األقطار يف متفرقات الترك رايات
٬، األلوف جهزت إذا: قال مث. طويلة حكاية X فحكى ٬،االمرة أمري وقام٬، البصرة
 ويهلك٬، الثائر ويثور٬، اآلخر يقوم هناك اخلروف٬، الكبش وقتل٬، الصفوف وصفت
 يا ولدك من وهو٬، والفضل الشرف له٬، اäهول واإلمام٬، ولاملأم القائم يقوم مث٬، الكافر

 يف يترك وال الثقلني٬، على يظهر باليني٬، دريسني يف الركنني بني يظهر مثله٬، ابن ال حسني٬،
  .)أيامه وشهد٬، أوانه وحلق زمانه أدرك ملن طوىب األدنني٬، األرض

 غيبة يف ووردت ٢٣٥،٬ص ٥٢ج :األنوار حبار يف وردت كما كامالً الرواية نص أعاله
  .٣٨٥ص :النعماين

 كوين األمر هذا عن خيربين أن ميكن ما X أمحد السيد من اعرف أن أود: السؤال
 رايتك حتت اهللا مجعنا ٬،موالي يا دعائك يف اذكرين .ا�هول اإلمام هو يكون من مندهشة
  هاشم أبو: املرسل                                                            .العاملني يا رب آمني

א  لآو حممد على اهللا وصلى ٬،العاملني رب هللا احلمد٬، الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא
  .كثرياً تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد

  .شر كل وجنبك خري لكل اهللا وفقك

 اتباعه٬، يدعون ملن بالنسبة مبجهول ليس نهإ أكيد احلسن بن حممد X املهدي اإلمام
 بالنسبة جمهول فهو ولده٬، من األول املهدي هو ا�هول باإلمام فاملراد ملخالفيه٬، بالنسبة اوكذ
 أو التوراة يف سواء عليه الدالة النصوص حقيقة إىل الناس يلتفت ال أن اهللا شاء فقد للناس٬،
  .منها واملراد النصوص هلم ويبني هو يظهر حىت الروايات أو القرآن أو اإلجنيل

. خطاكم يسدد نأو وتعاىل سبحانه سبيله يف واإلخالص للعمل يوفقكم أن اهللا وأسأل
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

احلسن أمحد                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ القعدة ذو
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א  الطيبني بيتك وأهل آبائك وعلى اهللا بقية يا عليك والسالم الصالة L٤٠٥Wא
  .الطاهرين

  :اآليات تفسري ما هو

 ح(و+لَه(ا و(م(ن+ الْقُر(ى أُمَّ و(ل5تVنذ5ر( ي(د(ي+ه5 ب(ي+ن( الqذ5ي مُّص(دِّقV مVب(ار(ك� أَنز(لْن(اهV ك5ت(اب� و(ه(ذَا﴿
  .)١(﴾يVح(اف5ظُونَ ص(الَت5هِم+ ع(لَى و(هVم+ بِه5 يVؤ+م5نVونَ بِاآلخ5ر(ة5 يVؤ+م5نVونَ و(الqذ5ين(

  .)٢(﴾كَرِميٍ و(أَج+رٍ بِم(غ+ف5ر(ة: فَب(شِّر+هV بِالْغ(ي+بِ الرَّح+م(ن و(خ(ش5ي( الذ7كْر( اتَّب(ع( م(نِ تVنذ5رV إِنَّم(ا﴿

  ؟؟ املخالفني على االحتجاج يف �ا نستشهد فنحن ٬،اآليات هذه يف املنذر هو من

 ع(نكُم+ و(يVكَف7ر+ فُر+قَاناً لqكُم+ ي(ج+ع(ل اللّه( ت(تَّقُواْ إَن آم(نVواْ الqذ5ين( أَيُّه(ا يِا﴿ :اآلية تفسري ما هو
  .)٣(﴾الْع(ظ5يمِ الْفَض+لِ ذُو و(اللّهV لَكُم+ و(ي(غ+ف5ر+ س(يِّئَات5كُم+

  .)٤(﴾ي(نط5قُونَ كَانVوا إِن فَاس+أَلُوهVم+ ه(ذَا كَبِريVهVم+ فَع(لَهV ب(لْ قَالَ﴿ :اآلية تفسري وما هو

  ؟؟ كبريهم فعلها  تأويل ما هو ولكن ٬،الصدق هو X إبراهيم قول أن يف نشك ال

 آمني رايتك حتت اهللا مجعنا ٬،موالي يا دعائك يف اذكرين ٬،العمل يف التقصري على ساحمين
  أبو هاشم: املرسل                                                                 .العاملني يا رب

א   الرحيم الرمحن اهللا مبس Wא

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

                                                            
  .٩٢: األنعام -١
  .١١: يس -٢
  .٢٩: األنفال -٣
  .٦٣: األنبياء -٤
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 فالقرآن زمان٬، كل يف أرضه يف وخليفته اهللا حجة وأيضاً ٬، حممد هو املنذر :١ج س
  .منذر زمان ولكل ال ميوت حي

 و(يVكَف7ر+ فُر+قَاناً لqكُم+ ي(ج+ع(ل اللّه( ت(تَّقُواْ إَن م(نVواْآ الqذ5ين( أَيُّه(ا يِا﴿ :تعاىل قوله :٢س ج
 تكون وتعاىل سبحانه اهللا تقوى .﴾الْع(ظ5يمِ الْفَض+لِ ذُو و(اللّهV لَكُم+ و(ي(غ+ف5ر+ س(يِّئَات5كُم+ ع(نكُم+
٬، وتعاىل سبحانه حيبه ما كل والتزام وتعاىل سبحانه يرضاه ال ما كل العبد الجتناب نتيجة
 لَع(لqكُم+ قَب+ل5كُم+ م5ن الqذ5ين( ع(لَى كُت5ب( كَم(ا الصِّي(امV ع(لَي+كُمV كُت5ب( آم(نVواْ الqذ5ين( أَيُّه(ا ي(ا﴿

  .)١(﴾ت(تَّقُونَ

 العبد فهذا وسكناته٬، حتركاته كل يف سبحانه اهللا مراقباً اإلنسان جتعل التقوى وهذه
 حيتاجه ما كل ويÝعرفه له ويÝبيِّن وتعاىل انهسبح يذكره ال فكيف وتعاىل٬، سبحانه هللا ذاكر
 وهي   والباطل احلق بني التفريق أداة امتلك قد املتقي فيكون وبالتايل !واخلالص؟ للنجاة
 هي التقوى فنتيجة ٬،فيجتنبه الباطل ويعرف ويتبعه احلق يعرف فاملتقي ٬،   الفرقان أو النور
 على وذكره اهللا مراقبة وهو ٬،مثنها هلا دميق من على �ا اهللا مين� العصمة درجات من درجة
  .يرضاه ال ما كل واجتناب يرضاه ما كل وفعل حال كل

  .)٢(﴾ل7لْمVتَّق5ني( ى_هVد ف5يه5 ر(ي+ب( الَ الْك5ت(ابV ذَل5ك(﴿: تعاىل قال

 �ا اهللا عصمهم والباطل احلق بني التمييز أداة عندهم املتقني ألن ؛للمتقني هدىù هو نعم
 لqكُم+ ي(ج+ع(ل اللّه( ت(تَّقُواْ إَن آم(نVواْ الqذ5ين( أَيُّه(ا يِا﴿ ٬،وخمالفته اهللا حجة على ءااللتوا من

 مستمر٬، امتحان يف ألنه ؛احلياة هذه يف دام ما اإلنسان حيتاجه والنور الفرقان هذا ٬،﴾فُر+قَاناً
 ورمبا الحق٬، جةحب اهللا وابتاله احلجة مات فرمبا زمانه يف اهللا حبجة مؤمناً كان وإن فحىت
  .والفرقان النور هذا ميلك يكن مل إن السبيل يضل

 رَّح+م(ت5ه5 م5ن ك5فْلَي+نِ يVؤ+ت5كُم+ بِر(سVول5ه5 و(آم5نVوا اللqه( اتَّقُوا آم(نVوا الqذ5ين( أَيُّه(ا ي(ا﴿ :تعاىل قال
 هو كما بالرسول فاإلميان .)٣(﴾رَّح5يم� غَفُور� و(اللqهV لَكُم+ و(ي(غ+ف5ر+ بِه5 ت(م+شVونَ نVوراً لqكُم+ و(ي(ج+ع(ل

                                                            
  .١٨٣: البقرة -١
 .٢: البقرة -٢
  .٢٨: الحديد -٣
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 وفشل وصيه وجاء احلجة أو الرسول مات إذا خصوصاً للنجاة٬، كافياً يكون ال رمبا واضح
 اإلنسان تعصم أداة هناك أن وتعاىل سبحانه اهللا بيÃن وهلذا به٬، وااللتحاق معرفته يف اإلنسان

 التقوى٬، هو اآليات يف واضح هو اكم فثمنها األداة٬، هلذه أيضاً مثن وهناك الضالل٬، من
  .والباطل احلق بني اإلنسان به مييز الذي والفرقان النور هي األداة وهذه

 والباطل٬، باحلق وتعريفهم للمتقني٬، وتعاىل سبحانه اهللا وحي عن عبارة هي األداة وهذه
 تقيفامل الناس٬، يراها اليت الرؤى هي تقريباً الناس كل يعرفها الوحي هلذا صورة وأوضح
 به٬، ويعمل بالغيب يؤمن أن إال يبقى فال الباطل٬، وطريق احلق طريق بالرؤيا اهللا يÝعرِّفه

  .له مالزمة بالغيب اإلميان صفة ألن ؛به ويعمل بالغيب يؤمن أن البد املتقي أن واحلقيقة

 الصَّالةَ و(يVق5يمVونَ الْغ(ي+بِبِ يVؤ+م5نVونَ الqذ5ين( # ل7لْمVتَّق5ني( هVد_ى ف5يه5 ر(ي+ب( الَ الْك5ت(ابV ذَل5ك(﴿
  .)١(﴾يVنف5قُونَ ر(ز(قْن(اهVم+ و(م5مَّا

  احلسن أمحد                                                                                          
  هـ ١٤٣١/ القعدة ذو

* * *  

א   مسلم عامي: املرسل           ؟ مكان كل يف 8 اهللا إن نقول أن يصح هل L٤٠٦Wא

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

 وتعاىل٬، سبحانه حيتويه املكان أن مبعىن ليس ولكن مكان٬، كل يف اهللا إن نقول أن يصح
 املكان وأوجد خلق من سبحانه فهو وتعاىل٬، سبحانه به وموجود قائم املكان أن مبعىن بل
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .بالوجود املكان ميد سبحانه زال وال

  احلسن أمحد                                                                                         
  هـ ١٤٣١/ القعدة ذو

                                                            
 .٣ – ٢: البقرة -١
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א   احلسن بن دأمح السيد من رجاء L٤٠٧Wא

 الطاهرين الطيبني حممد وآل حممد على صل اللهم وبركاته٬، اهللا ورمحة عليكم السالم
  .فرجهم وعجل األشراف

 ٬،السيد من وسلوكية عرفانية توصيات إىل وحمتاج اهللا بإذن اليماين السيد أنصار أحد أنا
  .)ورعاه اهللا حفظه( السيد �ا يوصي وأذكار أوراد أو أدعية هناك كانت لو وبودي

  هاين :املرسل                .اليماين السيد بربكة تنحل أن وأود عسرية مشكلة من أعاين

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 لقراء¯ا األنصار وجهت قد اتوعباد قرآنية وآيات أدعية هناك ٬،خري لكل اهللا وفقكم
 يف يقصروا لن اهللا شاء إن وهم منهم٬، تطلبها أن ميكنك �ا٬، اهللا إىل والتقرب �ا والعمل
 أن فعليك عمل٬، بال علم يف خري فال اهللا٬، من القرب أساس هو العمل أن واعلم لك٬، إيصاهلا
 الناس إىل احلق صلتو أن اآلن العمل وخري اهللا٬، أمر مبا بالعمل وتصلحها بنفسك تبدأ

 مبال التصدق من لك خري إنساناً بك اهللا يهدي فألن ٬،)اهللا لعنه( إبليس شباك من لتنقذهم
  .الدنيا

 ورمحة عليكم والسالم .وتعاىل سبحانه يرضيه ملا أموركم ويسر وسددكم اهللا وفقكم
  .وبركاته اهللا

  احلسن أمحد                                                                                       
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٠٨Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد لآو حممد على صل اللهم
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  ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 الْم(س+جِد5 إِلَى الْح(ر(امِ لْم(س+جِد5ا مِّن( لَي+الً بِع(ب+د5ه5 أَس+ر(ى الqذ5ي سVب+ح(انَ﴿: تعاىل قال
  .)١(﴾الب(ص5ريV السَّم5يعV هVو( إِنَّهV آي(ات5ن(ا م5ن+ ل5نVرِي(هV ح(و+لَهV ب(ار(كْن(ا الqذ5ي اَألقْص(ى

  ؟ والروح اجلسد أم فقط بالروح هل ٬،اإلسراء كان كيف  ١

  ؟ متأخر أو املعراج على متقدم هو هل اإلسراء  ٢

  ؟ األقصى واملسجد احلرام املسجد نم املقصود ما  ٣

  ؟ حوله هي واليت �ا املقصود وما ٬،األقصى املسجد �ا اختص اليت الربكة  ٤

 وصي من جواباً يطلب السائل وكان األنصار اإلخوة �ا لئس لةئسأ جمموعة هذه
 برضاه علينا مين أن اهللا نسأل .األمحدية من السائل إن علماً ٬،X املهدي اإلمام ورسول
  حسن اجلابري: املرسل                           .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم٬، وليه ورضا

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 كل يناسب لذيا املثايل واجلسد بالروح واملعراج معا٬ً، واجلسد بالروح اإلسراء :١ج
  .)٢(﴾ر(كqب(ك( ش(اء مَّا صVور(ة: أَيِّ ف5ي﴿: تعاىل قال مساء٬،

  .بعده وحصل اإلسراء قبل املعراج حصل فقد مرة٬، من أكثر حصل املعراج :٢ج

 أو التقرب بيت أو الرب بيت هو األقصى واملسجد الكعبة٬، هو احلرام املسجد :٣ج
  .بناه الذي هو سليمان اهللا نيب ألن ؛نسليما هيكل ومسي ٬،X سيلمان هيكل أو القربان

   .األرض أهل على النازل اإلهلي الفيض هي الربكة :٤ج

                                                            
  .١: اإلسراء -١
  .٨: االنفطار -٢
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  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم٬، خري لكل اهللا وفقكم

  احلسن أمحد                                                                                                
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٠٩Wא

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

 رأيت وموالي يا سيدي ونصرتك احلق واتبعت وتعاىل سبحانه اهللا على توكلت أن بعد
 نآالقر تالوة من اليوم اعيمس بعد فمثالً ٬،مسعهأ ما كنت غري الكرمي نآالقر مساع عند نفسي
  :التالية اآليات يف أتأمل نفسي وجدت يس لسورة الكرمي

  .)١(﴾ر(م5يم� و(ه5ي( الْع5ظَام( يVح+يِي م(ن+ قَالَ خ(لْقَهV و(ن(ِسي( م(ثَالً لَن(ا و(ض(ر(ب(﴿

 الْخ(لqاقV و(هVو( ب(لَى لَهVمم5ثْ ي(خ+لُق( أَنْ ع(لَى بِقَاد5رٍ و(الْأَر+ض( السَّم(او(ات5 خ(لَق( الqذ5ي أَو(لَي+س(﴿
Vإِنَّم(ا # الْع(ل5يم VهVي(قُولَ أَنْ ش(ي+ئاً أَر(اد( إِذَا أَم+ر V٢(﴾فَي(كُونُ كُن+ لَه(.  

 اإلمام زمن يف X احلسني خلق يعيد سوف وتعاىل سبحانه اهللا إن نفسي يف وأقول
 X احلسني اإلمام يكون كيف يقول من حينها ويف ٬،مظلوميته يبني الذي X املهدي
 اإلمام أن وموالي يا سيدي أنصرك أن قبل مسعت قد أين العلم مع هذا ٬،ميت وهو موجود
 أنا فهل ما٬، بطريقة  البيت أهل مظلومية يبني سوف ظهوره زمن يف X املهدي
  ؟؟ اهللا نصركم أفيدونا ٬،ضالل على أم ٬،القول هذا من صحة على األنا كلمة من وأعوذ

  مصطفى أم: املرسلة

  الرحيم الرمحن اهللا بسم Wאא

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

                                                            
 .٧٨: سي -١
  .٨٢ – ٨١: يس -٢
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 وملكوت القرآن لفهم وأوليائه اهللا إىل وااللتجاء اهللا آيات يف والتفكر القرآن تدبر
 بالتدبر فعليكم ٬، واألئمة  حممد الرسول عليها حث قد أمور والغيب السماوات

 عندكم فهم كل أن هذا يعين ال ولكن احلقائق٬، لفهم أوليائه وإىل اهللا إىل وااللتجاء كروالتف
 فاملعرفة ٬،احلقيقة فهم يف خطأ لكم تسبب قد والشيطان والدنيا واهلوى النفس ألن ؛حق هو

  .عليه الباطل ورود من اإلنسان يعصم سبحانه هللا إخالص إىل حتتاج

 ي(خ+لُق( أَنْ ع(لَى بِقَاد5رٍ و(الْأَر+ض( السَّم(او(ات5 خ(لَق( الqذ5ي ي+س(أَو(لَ﴿ :تعاىل لقوله بالنسبة أما
 أيضاً تدبري ولكن ٬،X احلسني على ينطبق أيضاً فهو ﴾الْع(ل5يمV الْخ(لqاقV و(هVو( ب(لَى م5ثْلَهVم
 لكل اهللا وفقكم X نفسه هو وليس X احلسني مثل أي ﴾م5ثْلَهVم ي(خ+لُق(﴿ :تعاىل قوله
  .خري

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالمو

  احلسن أمحد                                                                                   
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   عليكم السالم L٤١٠Wא

  :احلسن أخي أمحد

 عائلة من ريبأقا بالبيت٬، إخواين ٬،)كذا(حيسدوين أهلي من بعض عندي أرجو مساعديت٬،
 البيت٬، من نطلع ما خيلينا أثاث قطعه يعتربنا اخلري٬، لنا ما يتمىن نفسه أيب٬، الوالد وعائلة أمي
  .يرفض لنا يتقدم أحد أي

 تعطيين ممكن ٬،العافية يعطيك اهللا أكثر يل وضح أو يوم كل أقرؤها آيات طليب خبصوص
 يعذبنا ومتشيه ختليه )سحر( الدللو عمل عامله بعد الوالد زوجة حىت ألنه ؛احلسد عن شيء
 انتظر ال ختليين علي� ترد نكأ الزهراء حبق طالبتك أخوي ٬،عنا لأواحنا ما يس كيفها على
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 احلسني عليه٬، وحبق اهللا سالم احلسن ٬، وحبقX علي واإلمام  حممد النيب وحبق ٬،كثري
  .حسناته من ويرزقك ويساعدك يعافيك اهللا تساعدين نكإ Xكربالء  غريب

  هـن : رسلةامل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 أن على املاء من قليل يف وضعيه الزعفران بعض خذي والسحر احلسد من للتخلص
 والفلق وحيدوالت الفاحتة سورة املاء هذا على واقرئي األمحر٬، إىل قريباً السائل لون يكون
 الكرسي آية بالزعفران بيضاء ورقة على نظيف شجرة بغصن واكتيب والكافرون٬، والناس

 وسورة الفلق وسورة لرأو ملأو وحم ويس يسطرون وما والقلم ون ومحعسق وكهيعص
 باملاء٬، واغتسلي) ماء لتر ٣( املاء من قليل يف وضعيها الورقة هذه خذي ذلك وبعد الناس٬،
 اهللا آيات بربكة سبباً يكون اهللا شاء وإن طاهر٬، مكان يف وألقيه الغسل من يفضل ما وامجعي
 آالف عشرة) القهار الواحد اهللا هو سبحانه( اقرئي هذا وبعد يفعله٬، من عن السحر لزوال
 احلسد لدفع الفلق وسورة الكرسي آية قراءة دائماً أيام٬، وكرري ثالثة من أقل يف مرة

  .عليه والسري احلق ملعرفة اهللا ليوفقك والغروب الفجر عند وخصوصاً

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

احلسن أمحد                                                                                         
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * * 

א  أالئمة دحمم لآحممد و على صل اللهم٬، الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤١١Wא
  .واملهديني

  .السالم آبائه وعلى عليه احلسن محدأ اإلمام وموالي سيدي إىل ..وبعد
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 بصر ضعف أو عمى ولديه مين صغرأ أخ لديَّ وهو .ممكناً كان إذا طلب لدي سيدي
 ناأف ٬،املبارك رمضان شهر بعد املباركة بدعوتكم منآو عليه اهللا من� قد اآلن نهإو ٬،الصغر منذ
 دواء وصفه وجود أو بالشفاء له الدعاء ممكن إذا X احلسن محدأ يسيد من طلبأ

 حبق فأسألك .بالشفاء املسكني هذا على فجودا واجلود الكرم أهل وآبائك وأنت ٬،لشفائه
 ورمحة عليكم والسالم ٬،املباركة الدعوة هذه على واملمات بالثبات لنا تدعو أن الزهراء أمك
  النمسا   ابن املطهر : املرسل                                                            .وبركاته اهللا

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 يضع وهو مرات سبع الترتيل على الكرسي آية بالشفاء٬، وليقرأ عليه مين� أن اهللا أسأل
 سورة ماء قدح على يقرأ وأيضاً يوما٬ً، وألربعني الفجر صالة بعد عينيه على صابعهأ أطراف
 املاء٬، �ذا أيام لسبعة عينيه يغسل مث ومن مرة٬، سبعني والناس والفلق والقدر والتوحيد الفاحتة
  .اهللا وفقك طاهر غري مكان إىل يذهب املاء من الفاضل يدع وال

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

احلسن أمحد                                                                                      
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * * 

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤١٢Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني ألئمةا حممد لآو حممد على صل اللهم

  .وبركاته اهللا ورمحة حممد آل مياين على والصالة السالم

 سبحانه اهللا ضعو� فماذا٬، املعروفة األمور بثالثة صلبه عن احلسني اهللا ضعو� لقد ٬،سيدي
  العراق  عارف : املرسل                      ؟ وقتله صلبه من X املصلوب املسيح عيسى شبيه
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א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 حيسب عمل حىت وال عليه مÞنَّة ألحد وليس ابتداء دائماً وعطاؤه ٬،ويعطي يهب اهللا
 وتسديده وتوفيقه وقوته حبوله نعمل فنحن هكذا٬، يعاملنا فضله من اهللا بل له٬، حقيقة

 بالعدل أما سبحانه٬، بفضله وهذا حمسنني٬، ويعتربنا األجر لنا يوجب هذا ومع وعصمته٬،
 اهللا من فضل فالصلب٬، جنا اهللا اختار فمن ٬،االختيار إال اللهم شيء٬، من األمر من لنا فليس
  .كربى ونعمة

 ونعمة عظيم أمر هو بعمل٬، يكلفه أن عليه اهللا تفضل أن يعرف اهللا يعرف ملن فبالنسبة
 تفضل فقد املصلوب على اهللا تفضل ماذا أما أدائه٬، عن عاجز هو شكر إىل حتتاج عظيمة

 هللا خالصاً وعمالً هللا خالصة كانت ما هي وأعظمها كربى بنعم بعد ومن قبل من اهللا ليهع
  .اهللا سبيل يف كالصلب

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

احلسن أمحد                                                                                                  
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * * 

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤١٣Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على صل اللهم

 ه٬،أرض يف اهللا بقية يا عليك السالم٬، الرسالة ومعدن النبوة بيت أهل يا عليكم السالم
  .X احلسن أمحد وصيك وعلى عليك السالم

 شر من للحفظ دعاء واألنصار تعلمين أن أرجو ٬،X حممد آل مياين وموالي سيدي
 يوفق أن تعاىل اهللا وأسأل ٬،بالذات الفترة هذه يف عددهم كثر فقد ٬،واجلن األنس شياطني
  .األرض يف هلم اهللا مكن ٬، هووصي املهدي اإلمام بأبيهم لقائهم لألبناء ويسهل
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  .فيها املستودع والسر وبنيها وبعلها وأبيها فاطمة على صل اللهم

  الكويت   أبو علي : املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 إال إله ال أن أشهد( :الصبح صالة بعد مرات عشر قل واجلن اإلنس شياطني من للحفظ
  .)ولداً وال صاحبة ذيتخ مل صمداً فرداً أحداً واحداً إهلاً له٬، شريك ال وحده اهللا٬،

 بعزك٬، أعزنا عزيز٬، يا عزيز يا عزيز يا عزه٬، يف العز عزيز يا( :الدعاء �ذا ادعÝ وأيضا
 مبنعك٬، عنا وامنع بدفعك٬، عنا وادفع الشياطني٬، مهزات عنا وابعد بنصرك٬، وأيدنا

 اهللا ورمحة عليكم والسالم .)صمد يا فرد يا أحد يا واحد يا خلقك٬، خيار من واجعلنا
  .بركاتهو

  احلسن أمحد                                                                                               
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   اهللا ورمحة عليكم السالم L٤١٤Wא

 أعداءهم والعن ٬،فرجهم وعجل ٬،حممد لآو حممد على صل اللهم٬، حممد لآو حممد باسم
  .مناقبهم يف واملشككني فضائلهم ومنكري

 ٬،X احلجة لإلمام الراية يسلم أن وقبل اليماين للسيد األمر استتباب يف ترفع التوبة هل
  ؟ التوبة أراد من توبة وال يقبل اليماين راية ظهور عند التوبة باب يغلق أم

  النرويج  أمحد اخلاقاين : املرسل

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

 مساحة أو جمالٍ أيَّ تترك ال قاهرة إهلية معجزة نزول عند إال حال كل يف تقبل التوبة
 اإلنسان إميان يقبل وال التوبة ترفع عندها اهللا٬، عند مقبوالً اإلنسان إميان ليكون للغيب؛
 مبن وتعاىل سبحانه اهللا عذاب نزول عند احلال هو كما باملئة٬، مئة مادي إميان ألنه وتوبته؛
 آيات نزلت إن إال اخللق كل عن التوبة فيه ترفع زمن هناك يكون فال ٬،الرسل يكذبون

 عند أما مجيعا٬ً، عنهم بالغيب اإلميان مساحة ورفعت مجيعهم٬، ومشلتهم قاهرة ومعجزات
 العامة اآليات وكذا فقط٬، عنهم ترفع وبةالت فإن فقط معينة مجاعة على قاهرة آيات نزول
 من لديهم ما حبسب آلخرين بالنسبة كذلك وليس لقوم بالنسبة قاهرة تكون أن ممكن

 عدمه من التوبة قبول يف فاملدار عليهم٬، كحجة اهللا من وصلتهم قد مسبقة ومعرفة معلومات
 قاهر مادي إعجاز نع وليس غيب عن التوبة وتكون بالغيب٬، اإلميان ليكون مساحة بقاء هو
  .للغيب مساحة أي يترك ال

 النَّاسV ل5ي(قُوم( و(الْم5يز(انَ الْك5ت(اب( م(ع(هVمV و(أَنز(لْن(ا بِالْب(يِّن(ات5 رVسVلَن(ا أَر+س(لْن(ا لَقَد+﴿ :تعاىل قال
 و(رVسVلَهV ي(نصVرVهV م(ن اللqهV و(ل5ي(ع+لَم( ل5لنَّاسِ و(م(ن(اف5عV ش(د5يد� ب(أْس� ف5يه5 الْح(د5يد( و(أَنز(لْن(ا بِالْق5س+ط5
  .)١(﴾ع(زِيز� قَوِيٌّ اللqه( إِنq بِالْغ(ي+بِ

 تفسري يف وأيضاً الثالث٬، اجلزء اإلضاءات كتاب يف أكثر تفصيالً تقرأ أن أيضاً وميكنك
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .اهللا وفقك األمر هذا حول يونس سورة من آية

احلسن أمحد                                                                                                  
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   .حممد وآل حممد على صل اللهم٬، الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤١٥Wא

  .خري كل هلم أرجوا احلسن محدأ السيد مع العاملني األعزاء اإلخوة

                                                            
  .٢٥: الحديد -١
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 يف صيامه يتم الصائم( مجلة وجود والحظت الثالث املنري اجلواب كتاب يف اقرأ كنت
  ).... رمضان أيام من يوم كل

 وجدت ألنين شهر؛ كلمة إضافة بدون رمضان احلسن محدأ السيد قول يف ومالحظيت
 أتى رمضان نقول أن علينا وحرام اهللا أمساء من اسم رمضان أن  البيت أهل بروايات
  .حممد وآل حممد حبق وإياكم اهللا التوضيح٬، ووفقنا منكم ذهب٬، فأود ورمضان

  فلسطني    AbuMuhaame: املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 شهر كقول بني فرق فال رمضان٬، شهر بعينها هي رمضان أيام خري٬، لكل اهللا وفقك
 نأل ؛اهللا ذهب وال اهللا أتى نقول ال ولكن اهللا أيام نقول فنحن رمضان٬، أيام أو رمضان
 .والدنيا اآلخرة يف خري لكل اهللا وفقك الفرق فتدبر احلادث٬، صفات وا�يء الذهاب
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                                
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   .إليك فصرهن الطري من أربعة فخذ L٤١٦Wא

 إليك فصريهن أ�ا إىل أحدهم وذهب ٬،قطعهن أ�ا إىل اجلميع يذهب فصرهن كلمة
 إنك٬، قلوب ياءإح هنا املوتى إحياء وأن٬، يألفنك حىت وأسقيهن وأطعمهن إليهن أحسن مبعىن
 ناديت لو أمسعت لقد باب ومن٬، مدبرين ولوا إذا الدعاء الصم تسمع وال املوتى تسمع ال
 األجساد أن حيث٬، ماتت اليت األجساد إحياء باب من ال ٬،تنادي ملن حياة ال ولكن حياً
 .علمن كما بالفعل ميتة منها فالكثري القلوب أما٬، الرجعة أو القيامة يوم سوى تبعث ال امليتة

  مصر   أبو ذر شوقي : املرسل                                       ؟؟ الصحيح املعىن عن والسؤال
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א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

ـي كَي+ف( رِنِيأَ ر(بِّ إِب+ر(اه5يمV قَالَ و(إِذْ﴿ :تعاىل قال  قَالَ تVؤ+م5ن أَو(لَم+ قَالَ الْم(و+ت(ى تVح+يِ
 ج(ب(لٍ كُل7 ع(لَى اج+ع(لْ ثُمَّ إِلَي+ك( فَصVر+هVنَّ الطqي+رِ مِّن( أَر+ب(ع(ةً فَخVذْ قَالَ قَلْبِي ل7ي(طْم(ئ5نَّ و(لَك5ن ب(لَى

 أربعة كانت الطيور ٬،)١( ﴾ح(ك5يم� ع(زِيز� اللّه( أَنq م+و(اع+لَ س(ع+ياً ي(أْت5ين(ك( اد+عVهVنَّ ثُمَّ جVز+ءاً مِّن+هVنَّ
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .خري لكل اهللا وفقك عشرة واجلبال

  احلسن أمحد                                                                      
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر

* * *  

א   الرحيم نالرمح اهللا بسم L٤١٧Wא

  .وبركاته اهللا ورمحة اليماين احلسن أمحد اإلمام الرسول الوصي أيها عليك السالم

 أنه ٬،احلكم بن هشام عن سويد٬، بن النضر عن أبيه٬، عن إبراهيم٬، بن علي روى ٬،سيدي
 يا(: يل فقال: قال مشتق ؟ هو مما اهللا واشتقاقها٬، اهللا أمساء عن X اهللا عبد أبا سأل

 االسم عبد فمن املسمى٬، غري واالسم مألوهاً يقتضي واإلله إله٬، من مشتق اهللا هشام٬،
 اثنني٬، وعبد كفر فقد واملعىن االسم اهللا عبد ومن شيئا٬ًَ، يعبد ومل كفر فقد املعىن دون
 إن: قال ٬،زدين :فقلت: قال هشام ؟ يا أفهمت التوحيد٬، فذاك االسم دون املعىن عبد ومن

 معىن اهللا ولكن إهلا٬ً، منها اسم كل لكان املسمى هو االسم كان فلو مساًا وتسعني تسعة هللا
 املشروب٬، اسم واملاء للمأكول٬، اسم اخلبز هشام٬، يا .غريه وكلها األمساء µذه عليه يدل

 به وتناضل به تدفع فهما هشام يا أفهمت للمحرق٬، اسم والنار للملبوس٬، اسم والثوب
 يا وثبتك به اهللا نفعك: فقال: قال نعم٬، :قلت .غريه وعز جل اهللا مع واملتخذين أعداءنا
  .)٢() هذا مقامي قمت حىت التوحيد يف أحد قهرين ما اهللا فهو: هشام قال .هشام

                                                            
  .٢٦٠: البقرة -١
 .٢ح ٨٧باب معاني األسماء واشتقاقها ص ١ج: الكافي -٢
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 يسمى أن حيتاج فليس٬، نافذة قدرته٬، هو ونفسه نفسه هو :X الرضا احلسن أيب وعن
 أيب عن ٬،يوصف مل يعرف مل إذا ألنه �ا؛ يدعوه لغريه أمساء لنفسه اختار ولكنه٬، نفسه
٬، نفسه يسمى أن حيتاج فليس٬، نافذة قدرته٬، هو ونفسه نفسه هو(: X الرضا احلسن
 اختار ما فأول٬، يعرف مل بامسه يدع مل إذا ألنه µا؛ يدعوه لغريه أمساء لنفسه اختار ولكنه
 أول هو العظيم العلي وامسه اهللا٬، فمعناه٬، كلها األشياء أعلى ألنه العظيم؛ العلي لنفسه
 ألنه العظيم؛ العلي لنفسه اختار ما فأول٬، يعرف مل بامسه دع شيء٬، كل على عال٬، أمسائه
 كل على عال٬، أمسائه أول هو العظيم العلي وامسه اهللا فمعناه٬، كلها األشياء أعلى
  .)١()شيء

 جدك إليه أشار الذي )حقيقة( التوحيد تعرفين أن متذلل خاضع سؤال أسألك ٬،سيدي
 السؤال الشريف٬، هذا احلديث هذا يف )السالم عليهما( الصادق مدحم بن جعفر اهلمام اإلمام
  .األول

 فليس٬، نافذة قدرته٬، هو ونفسه نفسه هو(: X الرضا احلسن أيب وعن :الثاين والسؤال
 مل بامسه يدع مل إذا ألنه ؛�ا يدعوه لغريه أمساء لنفسه اختار ولكنه٬، نفسه يسمى أن حيتاج
 العلي وامسه اهللا فمعناه٬، كلها األشياء أعلى ألنه ؛العظيم لعليا لنفسه اختار ما فأول٬، يعرف
  .)شيء كل على عال٬، أمسائه أول هو العظيم

 معرفة الشريف االسم هذا يعرفين بياناً احلديث هذا بيان العظيم اليماين املوىل من راجياً
  .حقيقية

  ؟ روحاين أم جسماين املعاد هل اليماين سيدي :الثالث والسؤال

  العراق  عارف : املرسل                                 .وبركاته اهللا ورمحة عليك موالسال

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

                                                            
 .٢ح ١١٣ص ١ج: الكافي -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٢٣٤

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

 نشره سيتم اهللا شاء وإن التوحيد٬، سورة تفسري يف جوا�ا سيأيت التوحيد يف اليت األسئلة
 ٬،الصاحلني يتوىل وهو وليي هو والعافية بالشفاء عليك مين� أن اهللا اهللا٬، وأسأل بفضل قريباً
  .أحوالك مجيع يصلح وأن

. فيها حياتنا من مضى ما نذكر نكاد ال أيام وهي وامتحان٬، بالء دار الدنيا أن واعلم
 تتحدث أن تتمكن لن حياتك من مضت سنوات عن تتكلم أن منك طلب أحداً أن لو حىت
 اإلنسان٬، هلا يلتفت ال أن حري ساعات أو بساعة ختتزل فحياة ساعات٬، أو ساعة من ألكثر
 # الْع(ادِّين( فَاس+أَلْ ي(و+مٍ ب(ع+ض( أَو+ ي(و+ماً لَبِثْن(ا قَالُوا # س5نِني( ع(د(د( الْأَر+ضِ ف5ي لَبِثْتVم+ كَم+ قَالَ﴿

 إِلَي+ن(ا و(أَنَّكُم+ ع(ب(ثاً خ(لَقْن(اكُم+ أَنَّم(ا أَفَح(ِسب+تVم+ # ت(ع+لَمVونَ كُنتVم+ أَنَّكُم+ لqو+ قَل5يالً لqاإِ لqبِثْتVم+ إِن قَالَ
  .)١(﴾تVر+ج(عVونَ لَا

 سورة اكتب وأيضاً معك٬، وامحلها ورقة يف بالزعفران الكرسي آية اكتب اهللا وفقك 
 املاء يف الكتابة تنحل حىت ماء يف لورقةا وضع ورقة يف بالزعفران الواقعة وسورة يس

 طاهر مكان يف وارمه املاء امجع بل جنس مكان إىل تذهب الغسالة جتعل وال باملاء واغتسل
  .العافية متام اهللا وأسأل

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                               
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤١٨Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد لأحممد و على اهللا وصلى

  .وبركاته اهللا ورمحة اهللا أنصار خويتإ وعلى حممد آل مياين موالي يا عليك السالم

                                                            
  .١١٥ – ١١٢: المؤمنون -١
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الفاحتة٬،  سورة يف القرآن(: الكرمي نآالقر تفسري يف X املؤمنني أمري عن ... بعد أما
  .)النقطة يف والباء الباء٬، يف والبسملة البسملة٬، يف والفاحتة

 شرح الذين فالناس. األموية الدولة زمن يف احلروف على وضعت النقطة أن حيث ومن
  اراتاإلم  الشمري : املرسل                          ؟ النقطة معىن فهموا كيف املؤمنني أمري هلم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 املوضوعة النقط فقط وليس اهللا٬، وفقك احلروف منه تتشكل الذي األصل هي النقطة
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .احلروف وأسفل فوق

  احلسن أمحد                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤١٩Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد لآو حممد على صل اللهم

 آس5نٍ غَي+رِ مَّاٍء مِّن أَن+ه(ار� ف5يه(ا الْمVتَّقُونَ وVع5د( الqت5ي الْج(نَّة5 م(ثَلُ﴿ الرَّحÞيمِ الرَّحÛمÃنِ اللّهÞ بِسÛمِ
 مُّص(فöى ع(س(لٍ مِّن+ و(أَن+ه(ار� ل7لشَّارِبِني( لqذqة: خ(م+رٍ مِّن+ و(أَن+ه(ار� طَع+مVهV ي(ت(غ(يَّر+ لqم+ لqب(نٍ م5ن و(أَن+ه(ار�
 ح(م5يم_ا م(اًء و(سVقُوا النَّارِ ف5ي خ(ال5د� هVو( كَم(ن+ رَّبِّهِم+ مِّن ةٌو(م(غ+ف5ر( الثqم(ر(ات5 كُل7 م5ن ف5يه(ا و(لَهVم+
 مِّن و(م(غ+ف5ر(ةٌ﴿ فيها يذكر للمتقني اهللا ووعد اجلنة عن تتكلم القرآنية اآلية )١(﴾أَم+ع(اَءهVم+ فَقَطqع(
 متقني لكو�م هلم واخلطاب أصالً اجلنة يف هم كانوا إذا املغفرة هذه من املقصود ما ﴾رَّبِّهِم+
   .الدعاء سيدي ونسألكم هذا ؟ بعدها أم اجلنة دخول قبل املغفرة فهل ٬،اجلنة دخلوا إذا

  العراق   ابن الطف : املرسل

                                                            
  .١٥: محمد -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٢٣٦

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 لqب(نٍ م5ن و(أَن+ه(ار� آس5نٍ غَي+رِ مَّاء مِّن أَن+ه(ار� ف5يه(ا الْمVتَّقُونَ وVع5د( الqت5ي الْج(نَّة5 م(ثَلُ﴿ :تعاىل قال
 كُل7 م5ن ف5يه(ا و(لَهVم+ مُّص(فöى ع(س(لٍ مِّن+ و(أَن+ه(ار� ل7لشَّارِبِني( لqذqة: خ(م+رٍ مِّن+ و(أَن+ه(ار� طَع+مVهV ي(ت(غ(يَّر+ لqم+

. ﴾أَم+ع(اءهVم+ فَقَطqع( ح(م5يماً م(اء و(سVقُوا النَّارِ ف5ي خ(ال5د� هVو( كَم(ن+ رَّبِّهِم+ مِّن و(م(غ+ف5ر(ةٌ الثqم(ر(ات5
  .واملغفرة اجلنة أهل وهم وشيعتهم٬، حممد وآل حممد هم املتقون

 ذنو�م اهللا يستر أن مغفر¯م تكون من فمنهم حاله٬، حبسب منهم وكل مراتب٬، واملغفرة
 عباده٬، من ذنو�م عليه مرَّت أو عرف من وكل الكاتبني املالئكة حىت اهللا فينسيها وإساء¯م

 الذي اجلنة نعيم لتعكري سبباً وإساء¯م ذنو�م تكون فال ٬،ذنو�م أنفسهم هم وينسيهم بل
  .عليهم به اهللا نعمأ

 ٬،حملمد غفر الذي الذنب ومغفرة املبني الفتح هي ومغفر¯م مقاماً أعلى هم من ومنهم
 كثرية٬، مواضع يف األمر هذا بيَّنت وقد ٬، حممد دون بدرجة ولكن األنا٬، ذنب مغفرة أي

  .املتشا�ات يف مراجعته اهللا وفقك وميكنك

 م5ن ت(قَدَّم( م(ا اللqهV لَك( ل5ي(غ+ف5ر( # مُّبِيناً فَت+حاً لَك( فَت(ح+ن(ا إِنَّا﴿ : حممداً خماطباً تعاىل قال
 ورمحة عليكم والسالم .)١(﴾مُّس+ت(ق5يماً ص5ر(اطاً و(ي(ه+د5ي(ك( ع(لَي+ك( نِع+م(ت(هV و(يVت5مَّ ر(ت(أَخَّ و(م(ا ذَنبِك(
  .وبركاته اهللا

  احلسن أمحد                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم نالرمح بسم اهللا L٤٢٠Wא

                                                            
 .٢ – ١: الفتح -١
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 وذريته  حممد آل مياين على السالم٬، وبركاته اهللا ورمحة حممد آل يا عليكم السالم
  .وبركاته اهللا ورمحة أنصارك على السالم٬، وبركاته اهللا ورمحة الطاهرين الطيبني

  :املباركات اآليات هذه الكرمي نآالقر يف ورد لقد ٬،سيدي

 إِنِّي اللqه5 ع5ب(اد( إِلَيَّ أَدُّوا أَنْ # كَرِمي� ر(سVولٌ و(ج(اءهVم+ ع(و+نَف5ر+ قَو+م( قَب+لَهVم+ فَت(نَّا و(لَقَد+﴿
  .)١(﴾أَم5ني� ر(سVولٌ لَكُم+

 لَكُم+ إِنِّي اللqه5 ع5ب(اد( إِلَيَّ أَدُّوا أَنْ﴿ :يقول حىت عصمته حدود وما ٬،الرسول هذا هو من
 اإلمام من رسول قبلكم يوجد لوه ٬،لنفسه نسبها اليت األمانة هي وما ٬،﴾أَم5ني� ر(سVولٌ
X،وحده هللا واحلمد؟  كافة للناس أم خاصة للحوزة كانت هل ٬،رسالته حدود هي وما ٬.  

  إيران   إياد  الشيخ :املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 ع5ب(اد( إِلَيَّ أَدُّوا أَنْ # كَرِمي� ر(سVولٌ و(ج(اءهVم+ ف5ر+ع(و+نَ قَو+م( قَب+لَهVم+ فَت(نَّا و(لَقَد+﴿: تعاىل قال
 و(إِنِّي # مُّبِنيٍ بِسVلْطَان: آت5يكُم إِنِّي اللqه5 ع(لَى ت(ع+لُوا لqا و(أَنْ # أَم5ني� ر(سVولٌ لَكُم+ إِنِّي اللqه5

VذْتVون5 أَن و(ر(بِّكُم+ بِر(بِّي عVمVم+ و(إِنْ # ت(ر+جqوا لVؤ+م5نVفَد(ع(ا # فَاع+ت(زِلُون5 ل5ي ت Vر(بَّه qلَاء أَنVه(ؤ 
 جVند� إِنَّهVم+ ر(ه+واً الْب(ح+ر( و(ات+رVك+ # مُّتَّب(عVونَ إِنَّكُم لَي+الً بِع5ب(اد5ي فَأَس+رِ # مُّج+رِمVونَ قَو+م�

  .)٢(﴾مُّغ+ر(قُونَ

 النهاية ومن ﴾ف5ر+ع(و+نَ قَو+م(﴿ املقدمة من واضح ذاوه X موسى عن تتكلم اآليات
  .﴾مُّغ+ر(قُونَ جVند� إِنَّهVم+﴿

                                                            
 .١٨ – ١٧: الدخان -١
  .٢٤ – ١٧: الدخان -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٢٣٨

 �م٬، تتعظ القائم زمن ويف  حممد اهللا رسول زمن يف الناس لعل مثالً ضربوا وقد
  .حممد آل كقائم به مبشرين وكانوا قائم أيضاً X فموسى

 و(ن(ج+ع(لَهVمV أَئ5مَّةً و(ن(ج+ع(لَهVم+ الْأَر+ضِ ف5ي اس+تVض+ع5فُوا ين(الqذ5 ع(لَى نَّمVنَّ أَن و(نVرِيدV﴿ :تعاىل قال
 كَانVوا مَّا م5ن+هVم و(جVنVود(هVم(ا و(ه(ام(انَ ف5ر+ع(و+نَ و(نVرِي الْأَر+ضِ ف5ي لَهVم+ و(نVم(ك7ن( # الْو(ارِث5ني(
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .)١(﴾ي(ح+ذَرVونَ

  احلسن أمحد                                                                                 
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א  حممد آل مياين على السالم٬، وبركاته اهللا ورمحة حممد آل السالم عليكم L٤٢١Wא
  .الطاهرين الطيبني ذريتك وعلى

 فَأَخ+ر(ج+ن(ا م(اًء السَّم(اِء م5ن( أَنز(لَ ذ5ي(الq و(هVو(﴿ :املباركة اآلية هذه سيدي نآالقر يف ورد
 طَلْع5ه(ا م5ن النَّخ+لِ و(م5ن( مُّت(ر(اك5باً ح(ب·اً م5ن+هV نُّخ+رِجV خ(ض5راً م5ن+هV فَأَخ+ر(ج+ن(ا ش(ي+ٍء كُل7 ن(ب(ات( بِه5

 ثَم(رِه5 إِل5ى انظُرVواْ مVت(ش(ابِه: و(غَي+ر( بِهاًمVش+ت( و(الرُّمَّانَ و(الزَّي+تVونَ أَع+ن(ابٍ مِّن+ و(ج(نَّات: د(انِي(ةٌ ق5ن+و(انٌ
 من الكلمات هذه تأويل أو معىن فما. )٢(﴾يVؤ+م5نVونَ ل7قَو+مٍ آلي(ات: ذَل5كُم+ ف5ي إِنq و(ي(ن+ع5ه5 أَثْم(ر( إِذَا
 ويقول والنباتات األشجار عن يتكلم كان سبحانه اهللا نإو ٬،﴾مVت(ش(ابِه: و(غَي+ر( مVش+ت(بِهاً﴿ :اآلية

 . حممد آل فيها أم ٬،املوضوع نفس عىن هل ٬،فيها اهللا عىن فما مÝتÃشÃابِهä وÃغَيÛرÃ مÝشÛتÃبِهاً
  إيران   إياد  الشيخ :املرسل                                                     .وحده هللا واحلمد

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 مثرمها ولكن شبهاً بينهما فستجد والرمان الزيتون شجريت وأغصان أوراق إىل نظرت إذا
  .متشابه غري

                                                            
  .٦ – ٥: القصص -١
  .٩٩: اإلنعام -٢
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 ولكن متشا�ون اهللا أولياء أن فمع عباده٬، �ا ينتفع علوم أوليائه من يظهر اهللا فإن كذلك
 ظهرأ اهللا أن جتد فأنت وكمثال ٬،متشا�ة تكون ال منهم اهللا يظهرها اليت والثمار علومهم
 جعفر الصادق لسان على الفقه ظهرأو X احلسني بن علي العابدين زين لسان على الدعاء
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .X حممد بن

  حلسنا أمحد                                                                         
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٢٢Wא

 وزينة املؤمنني وأول املهديني أول املوعود وميانيهم حممد آل قائم على والصالة السالم
  .X احلسن أمحد وموالي سيدي واآلخرين األولني

 م(ا و(ع(لَي+ه(ا كَس(ب(ت+ م(ا لَه(ا ع(ه(اوVس+ إِالq ن(فْساً اللّهV يVكَل7فV الَ﴿ الرحيم الرمحن اهللا بسم
 م(ا تVح(مِّلْن(ا و(الَ ر(بَّن(ا قَب+ل5ن(ا م5ن الqذ5ين( ع(لَى ح(م(لْت(هV كَم(ا إِص+راً ع(لَي+ن(ا ت(ح+م5لْ و(الَ ر(بَّن(ا اكْت(س(ب(ت+

 الْقَو+مِ ع(لَى فَانصVر+ن(ا ام(و+الَن( أَنت( و(ار+ح(م+ن(ا لَن(ا و(اغْف5ر+ ع(نَّا و(اع+فV بِه5 لَن(ا طَاقَةَ الَ
  .)١(﴾الْكَاف5رِين(

 الدعاء ضمن وسطها ويف ٬،الوسع خارج هو مبا التكليف ينفي اآلية هذه صدر ٬،سيدي
 من تعاىل مراده هو فما ﴾بِه5 لَن(ا طَاقَةَ الَ م(ا تVح(مِّلْن(ا و(الَ ر(بَّن(ا﴿: تعاىل قوله اآلية يف الوارد
  ؟؟ هذا قوله

 يؤاخذ اإلنسان وهل ٬،﴾أَخ+طَأْن(ا أَو+ نَِّسين(ا إِن تVؤ(اخ5ذْن(ا الَ ر(بَّن(ا﴿ :تعاىل هقول تفسري ما  ٢
  ؟ النسيان على

                                                            
  .٢٨٦: البقرة -١
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 أن من وأكرم أجلّ اهللا إنّ :X اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،حازم بن منصور عن  ٣
 هذا من X مراده ما هو سيدي). صدقت: قال باهللا٬، يعرفون اخللق بل خبلقه٬، يعرف
  ؟ احلديث

 حبقائق القلوب رأته( :املؤمنني أمري قول من املراد ما هو بني لطفك من سيدي  ٤
 أمري املؤمنني إىل حرب جاء(: قال ٬،Xعبد اللّه  أيب عن :احلديث هذا يف الوارد )اإلميان
X رباً أعبد كنت ما ويلك: فقال ؟ عبدته حني ربك رأيت هل أمري املؤمنني٬، يا: فقال 

 ولكن ٬،األبصار مشاهدة يف العيون تدركه ال ويلك: قال ؟ أيتهر وكيف: قال ٬،أره مل
  ).اإلميان حبقائق القلوب رأته

 الْحVكْمV لَهV و(ج+ه(هV إِلqا ه(ال5ك� ش(ي+ٍء كُلz هVو( إِلqا إِلَه( لَا آخ(ر( إِلَهاً اللqه5 م(ع( ت(د+عV لَا﴿  ٥
ما  سيدي ٬،البيت أهل عنكم جاءما  حسب X اإلمام اهللا وجه .)١(﴾تVر+ج(عVونَ و(إِلَي+ه5

  ؟ األشياء هالك من تعاىل ما مراده أخرى وبعبارة ؟ هالك تعاىل قوله من املقصود

 رأيك يل بني وكرمك جبودك سيدي. )٢() كرعة هلا يقال قرية من املهدي خيرج(  ٦
  .وفيه منه املراد وما احلديث هذا يف الشريف

 فهل٬، عليه ريب صلوات موفق شاب أنهب املهدي وصف الروايات بعض يف ورد قد  ٧
  ؟ الوصف هذا توضيح عن موالي أسأل أن يل

 علي� ومتن تتفضل أن فأرجوك ٬،بقايا بل بقية ويقيين إمياين على بقيت قد ٬،سيدي  ٨
 عنها أحول ال مستقرة نفسي قرارة يف واحلقيقة احلق وجتعل إمياين �ا تكمل روحية مبساعدة

 مع ٬،يا سيدي يب برك وسالف كرمك البتداء فهبين ٬،علي� وحلمك وجودك مبنك أزول وال
 أم ٬،اآلمال حيث من إال أتيتك ما أتراين سيدي٬، سيدي على وجساريت أديب لسوء اعتذاري
 امتطت اليت املطية فبئس ٬،الوصال دار عن ذنويب باعدتين إال حني حبالك بأطراف علقت

                                                            
 .٨٨: القصص -١
 .٢٤١ص ٣ج: لالربلي -آتاب آشف الغمة في معرفة األئمة  -٢
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ا هلا وتباً ٬،ناهاوم ظنو�ا هلا سولت ملا هلا فواهاً ٬،هواها من نفسي  سيدها على جلر̄أ
  .وموالها

 جيعلين نأو ٬،ربه عند يذكرين أن اليماين الرفيق الشفيق الرحيم وأيب موالي من وأرجو
 أبيه ومع معه وتقصريي نفسي على وإسرايف وجرمي ظلمي يل يغفر نأو ٬،دعائه ويف باله من

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .)السالم عليهما( املهدي اإلمام

  اجلاهل ولدكم                                                                                                     
  العراق    احللي الشيخ: املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 ف5ي م(ا تVب+دVواْ و(إِن اَألر+ضِ ف5ي و(م(ا السَّم(اوات5 ف5ي ما ل7لqه5﴿ :تعاىل قال :٢  ١س ج
 كُل7 ع(لَى و(اللّهV ي(ش(اُء م(ن و(يVع(ذ7بV ي(ش(اُء ل5م(ن فَي(غ+ف5رV اللّهV بِه5 يVح(اس5ب+كُم تVخ+فُوهV أَو+ أَنفُِسكُم+

  .)١(﴾قَد5ير� ش(ي+ٍء

 ضمرأ إن أي األنفس٬، يف يÝضمر ما على حياسب اهللا أن فيها واضح هو كما اآلية هذه
 إن أي اإلنسان٬، قدرة عن خارجاً ليس األمر هذا أن بيَّن عليه٬، فاهللا حياسب شراً اإلنسان
 فهو شرا٬ً، يضمر وال دائماً خرياً يكون أن ميكنه فيه املودعة والقدرة فطرته حبسب اإلنسان
 يكون فال ٬،﴾مُّبِيناً فَت+حاً لَك( فَت(ح+ن(ا إِنَّا﴿ هلم٬، اهللا فتح ممن ونيك أن فطرته حبسب ميكن

 قدرة حدود يف األمر هذا أن مع ولكن وأفعاله٬، نواياه يف أو فيه حقيقي نصيب للشيطان
 فرضه فطر¯م يف نقص بسبب ليس آدم٬، بين أكثر وطاقة سعة عن خارجاً جنده فإننا اإلنسان

 �ا أتيت اليت اآلية يف يقول فاهللا وبالتايل أنفسهم٬، هم منهم ريتقص بسبب بل عليهم٬، اهللا
 الناس عامة عن رفعت قد نوايا من النفس يف ما على تكون اليت احملاسبة هذه إن اهللا وفقك
 مؤمنني٬، كانوا نإو أكثرهم عليها اليت وطاقتهم وسعهم حبسب إال الناس اهللا يكلف فال

                                                            
  .٢٨٤: البقرة -١
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 قدر¯م دون احلقيقة يف هي قدرة على حياسبهم اهللا أن ويعين ٬،الناس عن ختفيف وهذا
  .فيهم املودعة احلقيقية

 منه صدر الذي الشر على اإلنسان اهللا حياسب أي ﴾اكْت(س(ب(ت+ م(ا ع(لَي+ه(ا﴿ :تعاىل قال
 وال منه٬، وصدر نواه إذا الشر على اإلنسان حياسب سبحانه إنه أي نواه٬، فقط وليس بالفعل
  .املسبقة الفعل نية دون شراً فعل إنه أو إنفاذه٬، من يتمكن ومل نواه أنه على فقط حياسبه

 تVؤ(اخ5ذْن(ا الَ ر(بَّن(ا اكْت(س(ب(ت+ م(ا و(ع(لَي+ه(ا كَس(ب(ت+ م(ا لَه(ا وVس+ع(ه(ا إِالq ن(فْساً اللّهV يVكَل7فV الَ﴿
 و(الَ ر(بَّن(ا قَب+ل5ن(ا م5ن الqذ5ين( ع(لَى ح(م(لْت(هV م(اكَ إِص+راً ع(لَي+ن(ا ت(ح+م5لْ و(الَ ر(بَّن(ا أَخ+طَأْن(ا أَو+ نَِّسين(ا إِن

 الْقَو+مِ ع(لَى فَانصVر+ن(ا م(و+الَن(ا أَنت( و(ار+ح(م+ن(ا لَن(ا و(اغْف5ر+ ع(نَّا و(اع+فV بِه5 لَن(ا طَاقَةَ الَ م(ا تVح(مِّلْن(ا
  .﴾الْكَاف5رِين(

: ﴾بِه5 لَن(ا طَاقَةَ الَ م(ا تVح(مِّلْن(ا و(الَ...  أَخ+طَأْن(ا أَو+ انَِّسين( إِن تVؤ(اخ5ذْن(ا الَ ر(بَّن(ا﴿ :تعاىل قولهف
 به فاملفروض وسعيه٬، بعمله    اإلنسان أي    حددها هو وقدرة وسع إنسان لكل أن يبني
  .اهللا ألوامر    وإغفاله تركه أي    ونسيانه تقصريه له يغفر أن اهللا من يطلب أن

 وسعه حبدود امتحانه يكون أن يطلب وأيضاً ﴾أَخ+طَأْن(ا أَو+ ِسين(انَّ إِن تVؤ(اخ5ذْن(ا الَ ر(بَّن(ا﴿
 هو٬، تقصريه ذلك سبب كان وإن فطرته٬، يف املودعة والقدرة السعة دون كان وإن وقدرته
 القدرة دون تقصريه وبسبب هي اليت    وقدرته وسعه خارج أي حدوده فوق اهللا كلفه فلو

 غاية هو الدعاء هذا يكون وبالتايل شيء٬، كل وخيسر سيفشل   فطرته يف املودعة احلقيقية
 آدم٬، بنو معظم هم وهؤالء شيء كل خيسر أن يريد وال شيئاً خسر ملن بالنسبة احلكمة

 ع(لَى فَانصVر+ن(ا م(و+الَن(ا أَنت( و(ار+ح(م+ن(ا لَن(ا و(اغْف5ر+ ع(نَّا و(اع+فV بِه5 لَن(ا طَاقَةَ الَ م(ا تVح(مِّلْن(ا و(الَ﴿
  .﴾الْكَاف5رِين( مِالْقَو+

  .احلديث معىن هو هذا به يÝعرِّفون خلقه أن وليس خبلقه٬، نفسه يÝعرِّف اهللا :٣س ج

 اهللا أن هو فاملراد باهللا٬، املعرفون هم اهللا وحجج ٬، حبججه يÝعرÃف اهللا إن قلنا لو أي
  .به عÃرَّفوا أ�م ال �م خلقه لبقية نفسه عÃرَّف
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 من أ�م ال ليعرف �م خلقه واجه الذي هو إنه أي قه٬،خل به واجه الذي اهللا وجه فهم
  .باهللا يÝعرفون بأنفسهم أو أنفسهم

 سبحانه فهو شيء من األمر من هلم ليس أ�م األمر حقيقة كانت كذلك األمر كان فإذا
  .�م نفسه وعÃرَّف �م وعÃرَّف فخلقهم يÝعرف أن أراد

 يف اهللا شاء إن أكثر بتفصيل دمتق وما فستجده تكون وكيف املعرفة هذه حقيقة أما
  .اهللا شاء إن للنشر طريقه يف وهو التوحيد سورة تفسري كتاب

 ستجد اهللا شاء إن ولكن سابقا٬ً، عنها تكلمت وقد املعرفة٬، هي سبحانه رؤيته :٤س ج
 هنا الكالم أعيد أن داعي فال قريباً سينشر نهأ ومبا التوحيد٬، سورة تفسري يف مفصالً األمر
  .اهللا وفقك طويل أنه خاصة

 إِلqا الْأَر+ضِ ف5ي و(م(ن السَّم(او(ات5 ف5ي م(ن فَص(ع5ق( الصُّورِ ف5ي و(نVف5خ(﴿ :تعاىل قال :٥س ج
  .)١(﴾ي(نظُرVونَ ق5ي(ام� هVم فَإِذَا أُخ+ر(ى ف5يه5 نVف5خ( ثُمَّ اللqهV ش(اء م(ن

 وكرامة هلم كرامة خلقه٬، به واجه الذي اهللا وجه حقاً كانوا من هم يهلكون ال الذين
وال  يهلكون ال فهؤالء وتعاىل٬، سبحانه بنوره النرية قلو�م يف محلوه الذي األعظم لالسم
 وهم مآب٬، وحسن هلم فطوىب أنفسهم٬، على سبحانه الباقي اختاروا أل�م ؛أبداً يفنون
 لكل     جميئهم وبعد قبل   مفتوح البابف  حممد لآو حممد فقط ليسوا اهللا وفقك
 واخلاسر ساحنة والفرصة مفتوح فالباب حظكم٬، وتضيعوا تقصروا فال اهللا وجه ليكون نإنسا
 على سبحانه اهللا وخيتارون اختاروا ملن طوىب العظيم٬، الفضل هذا من نصيبه خسر من

  .حقاً املتقون هم أولئك أنفسهم٬،

 وال نيهلكو ال الذين املتقني من جيعلكم وأن مجيعا٬ً، خلدمتكم يوفقين أن اهللا أسأل
  .كبرياً علواً وتعاىل سبحانه اختاروه من ببقاء يبقون بل ميوتون٬،

                                                            
  .٦٨: الزمر -١
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﴿qتَّق5ني( إِنVون: ج(نَّات: ف5ي # أَم5نيٍ م(قَامٍ ف5ي الْمVيVونَ # و(عVسٍ م5ن ي(لْب(سVندVو(إِس+ت(ب+ر(قٍ س 
 ي(ذُوقُونَ لَا # آم5نِني( فَاك5ه(ة: بِكُل7 ف5يه(ا ي(د+عVونَ # ع5نيٍ بِحVورٍ و(ز(وَّج+ن(اهVم كَذَل5ك( # مُّت(قَابِل5ني(

 الْفَو+زV هVو( ذَل5ك( رَّبِّك( مِّن فَض+الً # الْج(ح5يمِ ع(ذَاب( و(و(قَاهVم+ الْأُولَى الْم(و+ت(ةَ إِلqا الْم(و+ت( ف5يه(ا
Vفَإِنَّم(ا # الْع(ظ5يم Vم+ بِل5س(انِك( ي(سَّر+ن(اهVهqونَ لَع(لVرqمإِنَّ فَار+ت(ق5ب+ # ي(ت(ذَكVونَ هV١(﴾مُّر+ت(ق5ب(.  

  احلسن أمحد                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א  األئمة حممد وآل حممد على اهللا وصلى٬، الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٢٣Wא
  .واملهديني

 ومن خدامكم من جيعلين أن اهللا أسأل٬، نعميت يلوو ووالدي سيدي عليك السالم
  .إميا�م رضيتم وممن أنصاركم

 ٬،وواليتكم حبكم على استشهد نأ يل تدعو أن يف استأذنك موالي قبل لكن سؤال يل
  .وتأمرون حتبون مبا عملأ جيعلين وأن

 اللqهV ي(نصVر(هV نلq أَن ي(ظُنُّ كَانَ م(ن﴿: تعاىل اهللا قال: الكرمية اآلية تفسري عن سيدي سؤايل
 م(ا كَي+دVهV يVذْه5ب(نَّ ه(لْ فَلْي(نظُر+ ل5ي(قْطَع+ ثُمَّ السَّم(اء إِلَى بِس(ب(بٍ فَلْي(م+دVد+ و(الْآخ5ر(ة5 الدُّن+ي(ا ف5ي

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم ٬،عليكم أثقلت قد أكون أال موالي وأرجو .)٢(﴾ي(غ5يظُ

  أمة: املرسل

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

  .لدينه �م ينتصر ممن جيعلك وأن والدنيا٬، اآلخرة خلري يوفقك أن اهللا أسأل

                                                            
 .٥٩ – ٥١: الدخان -١
  .١٥: الحج -٢
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 إِلَى بِس(ب(بٍ فَلْي(م+دVد+ ة5و(الْآخ5ر( الدُّن+ي(ا ف5ي اللqهV ي(نصVر(هV لqن أَن ي(ظُنُّ كَانَ م(ن﴿: تعاىل قال
  .﴾ي(غ5يظُ م(ا كَي+دVهV يVذْه5ب(نَّ ه(لْ فَلْي(نظُر+ ل5ي(قْطَع+ ثُمَّ السَّم(اء

 ويف ومساواته٬، ملكوته يف وجنده مبالئكته ويؤيدهم الرسل٬، يبعث وتعاىل سبحانه اهللا
 احلق٬، ملعرفة طريقاً اكهن أن بالرسول ونيشكّ الذين للناس يبيِّن وتعاىل سبحانه اهللا اآلية هذه
 مفتوحا٬ً، السماوات وبني بينهم الطريق جيعلوا أن وهو حق٬، إليهم أرسل الذي الرسول نأو

 ف5ي اللqهV ي(نصVر(هV لqن أَن ي(ظُنُّ كَانَ م(ن﴿ :وتعاىل سبحانه عنده من احلق ملعرفة اهللا إىل بالتوجه
 أن عليه اهللا بفضل اإلنسان سيتمكن عندها ٬،﴾السَّم(اء ىإِلَ بِس(ب(بٍ فَلْي(م+دVد+ و(الْآخ5ر(ة5 الدُّن+ي(ا
 وهو أمره من بينة على ليكون احلق طريق بوضوح يرى أن ويستطيع الباطل٬، من احلق مييز
 لذهاب سبباً السماوات ملكوت يف يراه ما سيكون وعندها باحلق٬، احلق مع احلق إىل يسري
 ورمحة عليكم والسالم .واخلري باإلميان وجوده صفحة لتمتلئ نفسه عليه انطوت الذي الشر
  .وبركاته اهللا

  احلسن أمحد                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א  الْب(ص(رV إِلَي+ك( ي(نقَل5ب+ كَرَّت(ي+نِ الْب(ص(ر( ار+جِعِ ثُمَّ﴿: الكرمية اآلية  تفسري ما L٤٢٤Wא
  العراق   أدهم الطائي : املرسل                                               .)١(﴾ح(ِسري� و(هVو( خ(اس5أً

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  

                                                            
  .٤: الملك -١
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 ت(فَاوVت: م5ن الرَّح+م(نِ خ(لْقِ ف5ي ت(ر(ى مَّا ط5ب(اقاً س(م(او(ات: س(ب+ع( خ(لَق( يالqذ5﴿: تعاىل قال
 خ(اسئاً الْب(ص(رV إِلَي+ك( ي(نقَل5ب+ كَرَّت(ي+نِ الْب(ص(ر( ار+جِعِ ثُمَّ # فُطُورٍ م5ن ت(ر(ى ه(لْ الْب(ص(ر( فَار+جِعِ

  .)١(﴾ح(ِسري� و(هVو(

 وهناك دقيق٬، بنظام السماوات خلق نهأ لعباده يبني وتعاىل سبحانه اهللا اآليات هذه يف
 يسمح فيها خلل فال فيها٬، والعروج ولوجها هلم اهللا كتب من ليلجها حتكمها٬، إهلية قوانني
 �ا ليخدع اإلهلية احلكمة من فيها ملا يتوصل أو أخبارها من يسترق أن أو يدخلها أن ألحد
 الساري وتعاىل سبحانه اهللا قانون وفق اهللا من بسلطان إال السماوات يف عروج فال الناس٬،
  .عباده كل على

 ملكوت يف يلجوا أن ميكنهم وال مينعهم رصد فهناك واجلن اإلنس شياطني السراق أما
 لَهVم+ و(أَع+ت(د+ن(ا ل7لشَّي(اط5نيِ رVجVوماً و(ج(ع(لْن(اه(ا بِم(ص(ابِيح( الدُّن+ي(ا السَّم(اء ز(يَّنَّا و(لَقَد+﴿ السماوات٬،

 يف نصيب له يكون أن ميكن الشيطان أن يدعون من على رد وهذا ٬،)٢(﴾السَّع5ريِ ع(ذَاب(
 إىل إرشادهم يف املتواترة املؤمنني رؤى إن بقوهلم( السماوات٬، ملكوت من القادمة األخبار
 ترد اليت السماء أخبار لرد سبباً هذا جعلوا وبالتايل ٬،)الشيطان من تكون أن ميكن اهللا خليفة
 قطاع على يرد هنا وتعاىل سبحانه فاهللا احلق ليعرفوا اهللا إىل يتوجهون الذين اهللا عباد على
 مبا    السماوات ملكوت من حمرومون أ�م وبسبب الذي العاملني غري العلماء من اهللا طريق
 جتدهم وهلذا أيضا٬ً، وإضالهلم الناس كل حرمان أمكنهم إن حياولون    أيديهم كسبت
 ملكوت إىل التوجه من ومينعوهم الناس ليغروا ميكنهم ما بكل ماواتالس ملكوت يسفهون
 والكشف الرؤيا لتسفيه يستميتون اليوم ترو�م نتمأ وها اهللا٬، عند من احلق ورؤية السماوات

 الناس لريشدوا  األنبياء كل بعث وإمنا سبحانه٬، اهللا وحي ومطالع األنبياء طريق هي اليت
 التأريخ مر على الضالل فقهاء كل حار�م وإمنا ماوات٬،الس ملكوت من االستماع إىل

 بالدنيا مشغولون فالناس الناس٬، جهل ذلك على ويعينهم والرؤى امللكوت تسفيه مبحاولة
 فقهاء فيحاول ٬،امللكوت يف لينظروا ؛بامللكوت االنشغال منهم فيطلبون األنبياء ويأيت

                                                            
  .٤ – ٣: الملك -١
 .٥: الملك -٢
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 ليستمعوا خطوة التقدم من ومينعو�م هم٬، كما الناس يبقوا أن اليوم يفعلون كما الضالل
 أ�ا مع الناس جيهلها ولألسف اليت والرؤى امللكوت تسفيه مبحاولة وذلك اهللا٬، كلمات
 هذا خسر من فاخلاسر سبحانه٬، اهللا كلمات ولسماع اهللا من احلق ملعرفة املفتوح الطريق
 يكادون ال الذين يانالعم الضالل فقهاء تبع من والعاثر ٬،املعرفة سبل من األعظم السبيل
  .أيديهم يرون

 سبحانه اهللا كلمات يستمعون وممن املبصرين من وجعلكم ٬،خري لكل اهللا وفقكم
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .ويعو�ا

  احلسن أمحد                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٢٥Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا وصلى

  .وبركاته اهللا ورمحة وموالي وإمامي أيب عليكم السالم

 آل مياين يا وإمامي وموالي سيدي لكم ابنة قبويل على أشكركم كيف عرفأ ما أوال
 يوفقنا أن 8 اهللا وأسأل العزيز أيب ٬،ظنكم حسن عند أكون أن يل الدعاء وأسألكم ٬،حممد

  .األرض يف لكم وميكن وينصركم ويسددكم بلقياكم

  :مثال ٬،اجلمع بصيغة 8 اهللا يتكلم اآليات من كثري يف

  .)١(﴾الْقَد+رِ لَي+لَة5 ف5ي أَنز(لْن(اهV إِنَّا﴿   

  .)٢(﴾مِّثْل5ه5 مِّن بِسVور(ة: فَأْتVواْ د5ن(اع(ب+ ع(لَى ن(زَّلْن(ا مِّمَّا ر(ي+بٍ ف5ي كُنتVم+ إِن﴿   

                                                            
 .١: القدر -١
 .٢٣: البقرة -٢
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 وكثري. )١(﴾ت(ش+كُرVونَ مَّا قَل5يالً م(ع(ايِش( ف5يه(ا لَكُم+ و(ج(ع(لْن(ا اَألر+ضِ ف5ي م(كqنَّاكُم+ و(لَقَد+﴿   
  .اآليات من

  ؟ اجلمع بصيغة وتعاىل سبحانه اهللا يتكلم ملاذا هو    وموالنا إمامنا   السؤال

 خدامكم من وجيعلين فرجكم يعجل أن اهللا سألأو ٬،وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم
  املغرب   سعدية : املرسلة                           .كرمي يا اهللا يا عني طرفة أمراً لكم عصيأ وال

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .لدينه اهللا �م ينتصر ممن وجعلكÞ خطاكÞ وسدد خري لكل اهللا وفقك

 أنبيائه إىل رساالته ألداء ويستخدمهم عليهم يتفضل عماالً هللا أن اهللا وفقك اعلمي
 من كانوا سواء خلقه من اهللا وعمال اجلسماين٬، العامل هذا يف يكون أن يشاء وما ورسله٬،
 حبوله يعملون أ�م مع   بنفسه ويقر�م يذكرهم وتعاىل سبحانه اهللا شر٬،الب من أم املالئكة
 يعطي الذي الكرمي وألنه ٬،عليهم وتعاىل سبحانه عنده من وتفضالً كرماً    وبأمره وقوته
  .بالقليل الكثري

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٢٦Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد لآو حممد على صل اللهم

                                                            
 .١٠: األعراف -١
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 بدأ اهللا أراد من ٬،والترتيل الوحي ومهبط الرسالة ومعدن النبوة بيت أهل على السالم
 قَالُوا إِذْ مVوس(ى ب(ع+د5 م5ن+ إِس+ر(ائ5يلَ ب(نِي م5ن+ الْم(لَإ إِلَى ت(ر( أَلَم+﴿ :رميةالك اآلية يف ورد ٬،بكم
  .)١( ﴾ ... اللqه5 س(بِيلِ ف5ي نVقَات5لْ م(ل5كًا لَن(ا اب+ع(ثْ لَهVم+ ل5ن(بِيٍّ

  ؟ وحاله وصفته امسه ؟ الكرمي النيب هذا كان من  ١

  ؟ امللك هو ليكون النيب هذا اهللا خيتر مل ملاذا  ٢

  ؟ اجليش لقيادة فقط أم إسرائيل لبين عام ملك هو طالوت ملك كان هل  ٣

  ؟ اآلية يف املذكور النيب هذا على حجة X طالوت كان هل  ٤

  العراق   يوسف  أبو: املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 ٬،X يعقوب ذرية من) إمساعيل( صموئيل اهللا نيب هو النيب :٤ – ٣ – ٢ – ١س ج
 حنة أمه كانت حيث ٬،X إبراهيم اهللا نيب بن إمساعيل حلالة مقارب فهو وحاله؛ صفته أما

 سبحانه٬، هللا نذرته وقد ٬،X إبراهيم اهللا نيب زوجة )عليها السالم( سارة كمثل أيضاً عقيماً
 يف إسرائيل٬، وكان لبين نبياً اهللا بعثه وقد ٬،)عليها السالم( مرمي كمثل اهللا بيت يف خيدم وكان
 وظهر وتابوا عادوا حياته أيام آخر ويف سبحانه٬، اهللا أمر على متمردين إسرائيل بنو زمانه
 اهللا بأمر طالوت فعيَّن رايته٬، حتت ليقاتلوا ملكاً عليهم يÝعيِّن أن منه وطلبوا صاحل٬، جيل فيهم

 طالوت انتصر أن وبعد ٬،X إمساعيل اهللا نيب بأمر يأمتر طالوت وكان وتعاىل٬، سبحانه
 داود بعده من خليفته يÝعيِّن أن X إمساعيل اهللا نيب اهللا أمر وجيشه جالوت على وجيشه
X،طالوت جيش يف جندياً كان الذي ٬.  

                                                            
  .٢٤٦: البقرة -١
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 وهو أرضه يف اهللا وخليفة نبياً كان فهو ٬،امللك هو X إمساعيل اهللا نيب يكن مل ملاذا أما
 ذلك يف أل�م معهم٬، ويقاتل رايته حتت يقاتلون ملكاً أرادوا ولكنهم اهللا٬، من املنصب امللك
 X إمساعيل اهللا نيب أن حني يف ٬،بنفسه ويقاتل باجليش خيرج أن البد امللك كان الزمان
 عليهم يعني أن X وه منه طلبوا فهم وهلذا حياته٬، أيام آخر ويف السن يف كبرياً شيخاً كان
  .القتال على القدرة له ملكاً

  .ويعو�ا سبحانه اهللا كلمات يستمعون وممن املبصرين من وجعلكم خري لكل اهللا وفقكم

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ األول ىمجاد

* * *  
  

  

  



א אWא א

א   .عليكم السالم ٬،سيدي L٤٢٧Wא

زوجة أخيه أو صديقه بالتلقيح االصطناعي لعدم  إىلهل جيوز لشخص أن يتربع حبيامنه 
  حصول اإلجناب عند أخيه أو صديقه وزوجته٬، وما حكم الولد الناتج عن هذه العملية ؟

  سائل: لاملرس

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .زوجها غري رجل مباء املرأة حتمل أن وهو جائز٬، غري عمل هذا إن: الشرعي احلكم

  محك فهو باحلكم٬، معرفة وعدم جهل عن ما عملتم نتيجة تولدت اليت الطفلة حكم أما
 �ا٬، محلت من هي وأمها إخو¯ا وأبناؤه والدها فهو املاء٬، صاحب إىل تنسب فهي ٬،الشبهة
  .أيضاً إخو¯ا يكونون �ا محلت من وأبناء

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                      
  هـ ١٤٣٠/ احلجة وذ

* * *  

א  حممد سيدنا على والسالم والصالة وبركاته٬، اهللا ورمحة عليكم الس�الم L٤٢٨Wא
  .الطاهرين الطيبني وآله

 لكنه ورسوله اهللا سنة على خلطبيت تقدم شخصاً أن وهي أال ٬،أهلي مع مشكلة لدي
 هلذا مطمئن قليب ولكن السبب٬، هلذا أهلي فرفضوه سين٬، وهو اجلعفري املذهب من ليس

 الشيعي املذهب بني يفرقون ال وأهله وهو اهللا رسول بيت ألهل موايل أنه غري الشخص
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 املوضوع هذا يف النظر عليهم أم٬، عاطفيت أتبع اليت وأنا صواب على والداي فهل٬، والسين
  !؟ اهللا بإذن نصييب من ويكون

  .الشكر جزيل لكم و ت٬،قو بأسرع رساليت على يرد� أن أمتىن

  اإلمارات العربية    Some One: املرسل 

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .خري لكل اهللا وفقك والدك رأي تتبعي أن الزواج مسألة يف لك األفضل

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                              
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   ؟ العزاء يف التطبري حول احلسن أمحد السيد رأي هو ما L٤٢٩Wא

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .باجلسم معترب ضرر فيه يكن مل وإن اهللا٬، وفقكم جتنبه األفضل

  أمحد احلسن                                                                                         

* * *  

א  ليس لرجل  اهللا لرسول يرجع نسبها سيدة امرأة) النكاح( زواج هل L٤٣٠Wא
 مع ؟ X احلسن أمحد السيد رأي حسب به مسموح  اهللا لرسول يرجع ال نسبه دبسي
  .رجاًء املوثوقة املصادر بعض
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א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .جيوز

  أمحد احلسن                                                                                       

* * *  

א   .عليكم السالم L٤٣١Wא

  البصرة /العراق   االستشراقي : املرسل                 ؟ القرآن قراءة قبل الوضوء على الدليل ما

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 على تكن مل وإن القرآن تقرأ أن وميكنك الوضوء٬، فيها يشترط ال القرآن لقراءة بالنسبة
  .الطهارة فيها يشترط القرآن كتابة مس ولكن طهارة٬،

 قرآنال ألفاظ مس منع يف اآلية فظاهر ٬،)١(﴾الْمVطَهَّرVونَ إِلqا ي(م(سُّهV لqا﴿: تعاىل قال
  .طهارة دون املكتوبة

  احلسن أمحد                                                                            
  هـ ١٤٣١/ القعدة ذو

* * *  

א  موثوقة مصادر مع ؟ الكربى الغيبة زمن يف للشيعة حالل اخلمس هل L٤٣٢Wא
  .رجاًء

                                                            
  .٧٩: عةالواق -١
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  كاظمي عرفان السيد: املرسل                                                         .والسالم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 له أذن من أو X اإلمام إال X اإلمام خيص الذي اخلمس يقبض أن ألحد حيق ال
 الفقه يدعون ملن حيق فال عنه٬، نيابة اخلمس يقبض أن ألحد ذنيأ مل X وهو ٬،X اإلمام
 وما يرضيه٬، أنه يد�عون مبا ذلك بعد به يتصرفون مث ومن باإلمام خاصاً ماالً يقبضوا أن

  !؟ X رضاه فيه مبا هم أدراهم

  احلسن دأمح                                                                                       
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٣٣Wא

  .كثرياً تسليماً وسلم واملهديني األئمة وآله حممد على اهللا وصلى

  :هي أسئليت  على الرد لك شكرا ٬،احلبيب أخي

 األرض يف له اهللا مكن احلسن محدأ السيد عمي وابن زماين إمام اسأل أن أريد  ١
 الدين يف احلاصلة األخطاء وما هي ٬،الضالة الطوائف وما هي ٬،الصحيحة صالةال صفة كيف
  ؟؟ أجتنبها أن جيب اليت

 أيها والسالم ٬،إمامي أنه مبا وآخريت دنياي ألمور كاملة شاملة منه وصية أريد يعين
  لعربية السعوديةا   البدر : املرسل                                                              .الكرام

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد لآو حممد على اهللا العاملني٬، وصلى رب هللا واحلمد
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 وهو الشرائع كتاب يف وصفها جتد الصالة شر٬، كل وجنبك خري لكل اهللا وفقك
 سؤالك٬، إرسال ميكنك عالشرائ يف إجابته جتد مل الصالة يف سؤال لديك كان فإن منشور٬،
  .اجلواب سيأتيك اهللا شاء إن وعندها

 خليفة عن ختلف من كل إن وهداك رشدك اهللا زاد فاعلم الطريق ضلوا عمن سؤالك أما
 الذين وجنده إبليس على حتماً حمسوب فهو الساجدين اهللا مالئكة مع عÝد� قد يكن ومل اهللا

 وذلك رجل٬، هو الدين وأصل لدينا إن: (X الصادق قاهلا وقد اهللا٬، خليفة رفضوا
 ومن اهللا٬، عرف عرفه فمن زمانه٬، وأهل أمته إمام وهو اإلميان وهو اليقني هو الرجل
 اإلمام ذلك بغري وشرايعه وحدوده ودينه اهللا جهل جهله ومن ودينه٬، اهللا أنكر أنكره

 ةبصري على ثابتة معرفة وجهه على واملعرفة اهللا دين الرجال معرفة بأن جرى كذلك
  .)١( )اهللا معرفة إىل µا ويوصل اهللا دين µا يعرف

 شاء إن وتفلح تنجو وتعاىل سبحانه اهللا أمر كما اهللا إىل �م وتوجه اهللا خلفاء فاعرف
 وخري مساواته٬، وملكوت اهللا معرفة إىل توصلك أل�ا ؛اهللا خليفة معرفة هي املعرفة وخري اهللا٬،
 التصدق من لك خري احلق إىل إنساناً بك اهللا يهدي فألن احلق٬، إىل الناس هداية هو العمل
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم  .خري لكل اهللا وفقك الدنيا مبال

  احلسن أمحد                                                                             
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   لرحيما الرمحن اهللا بسم L٤٣٤Wא

  .وبركاته اهللا ورمحة اهللا يا أنصار عليكم السالم

 االختصاص؟؟ نفس يف امرأة هناك تكن مل إذا الرجل للطبيب املرأة ذهاب حكم ما
  العراق   نرجس : املرسلة                                   .X حممد آل قائم لنصرة اهللا وفقكم

                                                            
: الحسن بن سليمان الحلي -، مختصر بصائر الدرجات ٥٤٩ص: محمد بن الحسن الصفار -بصائر الدرجات  -١

 .٨٢ص
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א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 املرأة جسد من له النظر جيوز ال ما إىل الطبيب نظر مثل حمرم أمر العالج يرافق كان إذا
  .االضطرار مع إال جيوز فال مسه أو

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                    
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٣٥Wא

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

٬، X احلسن محدأ اإلمام خلقه وعلى علي� اهللا حجة موالي من والصفح املغفرة أرجو
  .الرسالة هذه يف اإلطالة عن موالي منك واعتذر

 وتعيش خلق وذات مطلقة وهي ٬،فيه املقيم البلد يف امرأة عرفأ إين موالي باملختصر
 اليوم والتقيتها طويلة مدة منذ عرفهاأ ٬،غريب بلد أهله الفاسد البلد هذا يف أهلها وحيدة
 من العديد وحال حلاهلا رققت ٬،املفترسة الوحوش وجود من تعيشه الذي العيش من متذمرة
 أ�ا كما متقي شخص من الزواج تريد أ�ا كالمها من وأحسست هنا املقيمني بلدي نساء
 مع ومحايتها لسترها منها الزواج مين وطلبت ٬،مطلقة وهي فقط شيعي أين عقيديت تعرف
 ٬،مبؤمنة إال أتزوج ال ثانية مرة الزواج أردت إن هلا فقلت ٬،اليسري بالشيء سناً مين كربأ أ�ا

 فقلت ٬،شيئاً تعلم ال أمية أل�ا ؛بالدعوة أفاحتها ومل ٬،اهللا إىل لترجع مؤمن حتتاج إ�ا وقالت
 إىل الرجوع تريد إ�ا فوافقت ٬،شيء كل انتهى وتلتزمي تؤمين ومل وتزوجتك اهللا قدر إن هلا
 ٬،أطفال ويل متزوج أين تعلم أ�ا كما تتطهر أن يدوتر القذرة احلياة هذه ملت وإ�ا اهللا



 ٢٥٧...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

 يف يل خري املرأة هذه أن هل :على تعاىل اهللا فاستخرت ٬،عليها وأرد اهللا سأستخري هلا فقلت
  .والسعادة بالتوفيق اخلرية فخرجت ٬،ودنياي آخريت

 عرب املسجد يف الزوجني بني تتم البلد هذا يف الزواج طريقة أن هو موالي آخر شيء
  .انتهى. السنة ألبناء املسجد ألن ؛هدينشا

 وأبنائك آبائك وعلى عليك اهللا صلى علمأ ألنك ؛وتسديدك نصحك موالي طلبأ
  من اسبانيا :املرسل                                                            .الطاهرين الطيبني

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 أن أنتما فيمكنكما اهللا وفقك العقد أما سبحانه٬، اهللا خيتاره فيما فاخلري اهللا لك خار إذا
 تدعو كأن العقد٬، تتما أن بعد الناس من عدداً تÝعلما أو شاهدين وتÝشهدا بينكما العقد تتما
 يف العقد أمتمت إن وحىت بزواجكما٬، الناس بعض ليعرف امطع وليمة إىل تعرف من بعض

 خلل فيه كان إن العقد صيغة تعيد أن فيمكنك ما٬، لعلة أو التوثيق لغرض املخالف املسجد
  .ما

 ٬،)املهر وتذكر   كذا – قدره مبهر نفسي زوجتك( :هي لك تقول أن فيه يكفي والعقد
 من البد فقط بل يستنطقكما٬، ثالث طرف لوجود داع وال ٬،)التزويج قبلت( :أنت وتقول
 الناس من عدد بتعريف األمر أشÛهِر العقد فبعد هذا ميكن مل فإن العقد٬، حال شاهدين وجود
 اإلعالن أو العرس وليمة مثل ختتارها طريقة بأي اإلشهار وميكنك فالنة٬، من تزوجت بأنك
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .حالكم تناسب صورة أي أو

  احلسن أمحد                                                                                    
   هـ ١٤٣١/ صفر أواخر

* * *  
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א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٣٦Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على صل اللهم

  . بركاته و اهللا ورمحة عليكم السالم ٬،سيدي

  :والوتر الشفع ركعيت حول ايلسؤ

  ؟ ذلك من العلة فما يوجد ال كان وإذا ؟ قنوت فيها يوجد ال هل  ١

 هذا على رتب الذي فيها املستحب والدعاء ؟ وترها من العلة ما الوتر ركعة  ٢
 من بك العائذ مقام هذا قول و ٬،مرة سبعني واالستغفار ٬،مؤمناً ألربعني استغفار ٬،الترتيب
  .مرة مئة ثالث العفو وطلب ٬،راتم سبع النار

 راجي ؟ الدعاء يف مائة والثالث ٬،السبعة ٬،السبعني ٬،األربعني ٬،األرقام هذه من العلة ما
  العراق  منذر أمحد : املرسل                                           .األنصار وألخويت يل الدعاء

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا املني٬، وصلىالع رب هللا واحلمد

 ورمحة عليكم والسالم .اهللا وفقك وبعده الركوع قبل الوتر ركعة يف القنوت يستحب
  .وبركاته اهللا

  احلسن أمحد                                                                          
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٣٧Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني ةألئماحممد  لآو حممد على صل اللهم
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 أنصار عليكم السالم٬، وبركاته اهللا ورمحه حممد آل مياين وموالي سيدي عليكم السالم
  .وبركاته اهللا وأولياءه ورمحه اهللا

 علما٬ً، )حمددة غري أو حمددة زمنية فترة اللخ األموال تقطيع( باألقساط التعامل جيوز هل
 القضية �ذا التعامل بني فرق هنالك هل ؟؟ السعر املعروفة احلاجة مبلغ عن زائد مبلغ بأخذ
  العراق   علي الصاحلي : املرسل               .خري ألف اهللا جزاكم ؟؟؟ األنصار وغري األنصار بني

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 معني شيء شراء على املترتبة املالية القيمة بعض أو كل دفع تأخري ألجل مالية فائدة أخذ
 حممد وآل حممد حب ينتحل ومسلم مؤمن بني أو املؤمنني بني يكون حمرم٬، والربا ربا يعترب
 عليكم والسالم .مسلم وغري مؤمن بني أو وناصيب مؤمن بني ربا ني٬، فالواملهدي األئمة
  .وبركاته اهللا ورمحة

  احلسن أمحد                                                                                 
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر

* * *  

א  من احملدد الشرعي قتالو يف ةبعرف الوقوف من يتمكن مل من حكم ما L٤٣٨Wא
 من ال يتمكنون واألنصار بيوم بعدهم احلق اإلمام عند ةعرف مبعىن أن يوم املعصوم اإلمام

  ؟ الشرعي الوقت قبل ةبعرف) الباطل مجاعة( وقوفهم بعد ةعرف إىل الذهاب

  العراق   ناصر أمحد : املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا العاملني٬، وصلى رب هللا واحلمد
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 يف عرفات يف الوقوف ميكنه مل ومن باملمكن٬، أوقا¯ا يف املفروضة العبادات أداء جيب
 عرفات يف الوقوف ميكنه مل وإن. الفجر بعد املشعر يف يقف أن جيزيه الليل يف ولو عرفة يوم
 هذه بيَّنت وقد املصدود٬، بعمل ويعمل مصدود فهو الظاملني صد بسبب معاً املشعر ويف

 هناك كان وإن اهللا٬، وفقكم حبسبها والعمل مراجعتها فيمكنكم الشرائع٬، يف بالتفصيل األمور
  .السؤال ميكنكم لكم واضح غري آخر شيء

  احلسن أمحد                                                                            
   هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א  بكم املؤمنني األنصار من الرجل يتزوج ألن حيق هل: الفقهي سؤايل L٤٣٩Wא
 أم الكتابية املرأة من الدائم الزواج يصح وهل ٬،الكتابية أو املخالفني النساء من منقطعاً زواجاً

 غري ملرأةا من الزواج حيل ال بأنه األنصار خوةاإل الفقهاء من الكالم بعض مسعت حيث ٬،ال
 ألحد فيه األخري جوابكم يف ذلك عكس قرأت ولكنين ٬،واملهديني باعتقادنا باألئمة املعتقدة

 )كذا( نو التعبري صح إن ميانية تكون أن األفضل لكن املسلمة من الزواج جيوز األخوة بأنه
 شرائع كتاب يتعاطاه مل الذي غري الزواج يف فقهي لكتاب حباجة سيدي فنحن ٬،مؤمنة
  .سالماإل

 رضا الرجل يأخذ أن دون امرأة من بأكثر الزواج يصح هل سيدي أسألكم أن وأريد
 هذا يف رأي للزوجة وهل ٬،بذلك تقبل ممكن اآلن امرأة يوجد ال حيث األمر �ذا زوجته
 عاقاً اإلنسان يعترب وهل؟  لزوجته الرجوع دون يتزوج أن للرجل شرعاً يصح أم األمر
  ؟ يفعل أن عليه ماذا أم ٬،بالدعوة يؤمنوا مل إن منهم تربأ إن لرمحه وقاطعاً لوالديه

  السويد   أنصاري : املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا العاملني٬، وصلى رب هللا واحلمد
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 وجيوز .الناصبية من وزجي ال ولكن والكتابية املخالفة املسلمة من املؤمن يتزوج أن جيوز
 ألرحامه يÝحسن أن باملؤمن واألوىل .الثاين بزواجه األوىل زوجته يÝعلم أن دون يتزوج أن

 مل وإن هلما اإلحسان من فالبد باخلصوص الوالدان أما .أمكنه ما بكل هدايتهم وحياول
 تVط5ع+هVم(ا فَلَا ع5لْم� بِه5 ك(لَ لَي+س( م(ا بِي تVش+رِك( أَن ع(لى ج(اه(د(اك( و(إِن﴿ :تعاىل قال ٬،يؤمنا

 كُنتVم+ بِم(ا فَأُن(بِّئُكُم م(ر+جِعVكُم+ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ أَن(اب( م(ن+ س(بِيلَ و(اتَّبِع+ م(ع+رVوفاً الدُّن+ي(ا ف5ي و(ص(اح5ب+هVم(ا
  .)١(﴾ت(ع+م(لُونَ

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

  احلسن أمحد                                                                                    
   هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٤٠Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد لآو حممد عل اهللا العاملني٬، وصل رب هللا واحلمد

  .بركاتهو اهللا ورمحة عليكم السالم

 الدعوة يف العظيم تقصريي من استحقه ال ألين ؛والدي أناديك أن من استحياًء خجلأ
  :فقهي سؤايل واسعة٬، والدي رمحتك اهللا٬، لكنك إىل

 أن أساس على �ا وأتاين أجنبية أفالم السيديهات من جمموعة األنصار األخوة أحد وجد
 ما ٬،عيين نور أمرها يف الصعب٬، فاحترت املادي حلايل رأف ألنه ؛�ا يشتغلون ألناس أبيعها
  ؟روحي  فديتك �ا أفعل

                                                            
  .١٥: لقمان -١
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 إليكم وأشواقي احلار وسالمي ٬،الغزير وبعلمكم بكم اهللا نفعنا اإلطالة على منكم عتذرأ
 السالم أفضل عليكم احلسن بن حممد؛ حممد آل من املستحفظ اإلمام الغاليني ابن الغايل وإىل

  .والتحية

 حتت الشهادة يل وعجل التمكني لكم اهللا وعجل ٬،وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم
  ش م: أبو: املرسل                                                       . وعلي حممد لواء

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 يرزقكم أن اهللا وأسأل بيعها٬، جيوز فال الشهوة يثري ما فيها كان إذا خري لكل اهللا وفقك
 يف األنصار خوتكإ مع التواصل فيمكنك مادياً حمتاجاً كنت وإذا به٬، يغنيكم ما احلالل من
  .خري لكل اهللا وفقكم حبقوقكم يقصرون ال اهللا شاء وإن املال٬، بيت

  .ركاتهوب اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                       
   هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم L٤٤١Wא

 فبعض ٬،بادخاره قمت املال بعض لدي� ٬،اخلمس عن ستفسرأ أن أود ٬،وموالي سيدي
 والبعض احلول عليه مر قد فبعضه ٬،معاشي من منه والبعض مهري من منه وبعض ةهدي منه
 معاشي من اخلمس استخراج جيب وهل ؟ اخلمس منه استخرج أن جيب فهل ٬،عليه مير مل

  الكويت   فاطمة : املرسلة                                                              ؟ الشهري

א   الرحيم رمحنال اهللا بسم Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا العاملني٬، وصلى رب هللا واحلمد
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 إخراج يتكرر وال واحدة مرة مخسه فيخرج اخلمس٬، فيه السنة مؤنة عن الفائض املال
  .مخسه إخراج بعد ألعوام بقي لو منه اخلمس

 الفائض مخس يÝخرج بل شهر٬، كل يف مخسه إخراج جيب فال شهر كل تكسبينه ما أما
 مخس بإخراج قومي عام كل من اليوم هذا ويف العام٬، يف يوماً لك حددي أي العام٬، �اية يف

 ينتصر ممن وجعلكم احلق على وثبتكم خري لكل اهللا وفقكم العام٬، مكسب من الفائض املال
  .لدينه �م

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                   
   هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٤٢Wא

 وسلم واملهديني األئمة حممد آل وعلى حممد اخللق أشرف على والسالم والصالة
  .تسليماً

 الصالة أفضل وعليك عليهم حممد آل يا مياين ويا موالي يا سيدي عليك السالم
  .والسالم

 عرفأال  املقصر املذنب العبد أنا ألين ؛ومنكم اهللا من العذر طلبأ شيء أول ٬،سيدي
 مخسة أصبحنا لقد احلمد وهللا املهجر يف حنن ٬،بصرية نفسه على واإلنسان أقول ماذا

 ولقد ٬،فيهم يصلي الذي أكون أن يرشحوين خوانواإل اجلمعة صالة علينا وجيب ٬،أشخاص
 ماذا عرفأال  فإين ٬،مين أكفء هو من ويوجد ٬،ذلك ستحقأ ال ألين ؛شاهد واهللا اعتذرت

  .املقصر املذنب اهللا بعون خادمكم التوفيق اهللا ومن ٬،إخباري أرجو ٬،وموالي سيدي فعلأ

  أمريكا   أبو حممد : املرسل
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א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 أن اهللا وأسأل اجلمعة٬، صالة األنصار خوتكإب وصل" اهللا على توكل خري لكل اهللا وفقك
  .والدنيا اآلخرة خري ويرزقكم عملكم يف بركة لكم جيعل

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                 
   هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم اهللا الرمحن اهللا بسم L٤٤٣Wא

  . املهدي اإلمام ورسول وصي احلسن محدأ اإلمام وموالي سيدي عليكم السالم

 وحممد اهللا إال ال يعلمه عميق وأمل شدة يف ابنك خادمك سيدي ..اهللا  معرفة يا حمال
 نتيجة الشبه حكم هو به أنا قمت الذي األمر أن منكم علمت كما إمامي . حممد لآو

 كما األول :أمرين بسبب إال هذا تربعي يكن ومل ٬،أخي زوجة إىل املنوية حبيامين تربعي
 الذي الشديد واحلزن االنفصال من أخي عائلة على وعاطفيت خويف وهو سيدي لك بينت
 الشرع أسأل أن �م ورمحة عاطفيت حتركت ذلك عند ..األطفال  عدم بسبب محيا¯ رافق
 نأل ؛ذرية له تكون أن ال ميكن بأنه األطباء أخي إخبار بعد هلم أتربع أن حقي من هل
 أمرهم وجدت فعندما ٬،طويلة فترة أخي مع األمر هذا واستمر ..صفر  عنده احليامن نسبة
 ألنه؛ الزمان آخر فقهاء عندي وقته يف واملتمثل شرعال أسأل أن قمت ذلك عند له يرثى
 فكنت ٬،ظهر قد  املهدي اإلمام ورسول وصي أن عرفأ مل نفسي ولظلم حظي لسوء

 حدأ إىل األمر فوكلت غريب بلد يف أعيش وأنا ٬،الزمان آخر فقهاء من اإلجابة عن حبثأ
 كنت نأل ؛القضية هذه حلية عن لنا لأيس بدوره وهو مبعرفته ثقة لنا الذي الدين رجال

م حسب متجزئ اجتهاد له كان حيث الدين علم من حظ له علمأ   ..احلوزية  تعبري̄ا
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 االتصال واستمر ٬،األمر هذا حلية من نتحقق لكي الشخص هذا وبني بيين االتصال وبدأ
 من على سؤايل بعرض هو يقوم حيث األمر هذا على الشهرين ما يقارب طويلة فترة بيننا
 ..األمر  هذا عن شخص من أكثر وسأل ٬،واملراجع البحوث أهل من االختصاص أهل هم

 من البد أي ..صدام  مثل شخص لنا ال يولد حىت لأونس نتأىن أن البد قال يل قوله وأتذكر
 بيننا فيما واألسئلة االستفسارات وبعد..  ستعجلهأ مل بدوري وأنا مئة باملئة حليتها معرفة
 �ذا احللية جبواب يل جاء أكثر واحتمال الشهرين ما يقارب واستمرت اهلاتف طريق عن

 عناء بعد حامل أخي زوجة وأصبحت ..به  وقمت اهللا على توكلت ذلك بعد .. العمل
 أي أ�ا حىت .متاعب هلا أصبحت أيضاً احلمل أثناء مث ومن حامالً تصبح لكي أيضاً طويل
 حمجبة امرأة السونار تأخذ اليت وكانت سونار تأخذ أ�ا رؤيا رأت احلمل أثناء أخي زوجة
 عيسى النيب تدعو أن الشدة هذه من خيلصك والذي بشدة مترين سوف نكإ هلا وقالت
 الضغط وجدت ذلك بعد الدكتورة إىل ذهبت عندما فعالً أخي زوجة وتقول ..  ومرمي

 واحتمال الدم له يصل ومل خبطر الطفل إن يل قالوا السونار إىل ذهبت وعندما ..مرتفع 
 دعائي اهللا استجاب وقد ..�م  اهللا وأدعو  ومرمي عيسى بالنيب أتوسل فظللت ..موته 
أشهر٬،  ملدة املستشفى يف حاضنة يف ووضعت جداً صغرية كانت نإو ساملة الطفلة ونزلت
 من به قمت الذي للعمل االطمئنان عندي جتعل الذي األسباب ضمن من الرؤيا هذه فكانت
  .املنوية منباحليا التربع

 X املهدي اإلمام أنصار من أين من بفترة الطفلة والدة بعد شاهد¯ا أنا اليت والرؤيا
 قليب يف جتعل كانت األمور هذه يل٬، كل البيت آل من بشارة �ا اليت الرؤى من وغريها

 آبائك وعلى عليك احلسن محدأ وموالي سيدي به٬، ولكن قمت الذي للعمل االطمئنان
 يف أنا واآلن كلها أموري تغريت قد يل جوابك ورود بعد ٬، املهديني ئكوأبنا األئمة
 يل اخلري أردت... القبيح  عملي عن كفرأ لكي عملأ ماذا عرفأ ال شديد وتعب حزن
  .اهللا شرع عكس عملأ أنا وإذا اهللا عند أخي وإىل
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 .. به اهللا أمر عرفأ أن أريد األمر من لك ما ذكرته إىل باإلضافة وموالي سيدي
  :سيدي وكذلك

 حبقيقة ونعلم الشبه هذه نرفع وكيف ٬،ال أم حرام ابن هو هل ٬،الشبه حكم ما معىن  ١
  ؟األمر

  ؟ ال أم ٬،األطفال باحلقيقة وأعمام أطفايل وكذلك تكرب عندما الطفلة علمأ هل  ٢

  ؟ الطفلة اجتاه عليَّ الواجب ما هو  ٣

 وظلم حايل ترى وأنت السالم عليك محدأ وموالي سيدي دعائك من ال تنساين  ٤
  .نفسي

  ؟ هذا حبايل علمك بعد لك وابن خادم تقبلين هل  ٥

 ؛هذا خربي بسماع واألمل التعب أيضاً لك سببت ألنين ؛سيدي منك عتذرأ اخلتام ويف
 ٬،أحزنتك قد هذا بعملي ينإو .. قلبك على السرور ندخل اهللا شرع وإطاعة بطاعتكم نأل

 جريريت عظيم بغفران يل تدعو أن سيدي لك وأتوسل ٬،وموالي دييا سي تساحمين أن راجياً
 عدوه من وميكنكم ينصركم أن اهللا وأسأل٬، أقدامكم تراب لقب�أ خادم تقبلوين نأو وذنيب

  .وعدوكم

على  لكم أخاً قبلتموه إن أخوكم نأل ؛سريعاً اجلواب يكون أن وأترجاكم اهللا سألأ
  .واالحترام الشكر كل مين اجلواب٬، ولكم انتظار يف اجلمر من أحر

  أنصار اهللا: املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 يكون املذكورة احلالة ففي اهللا٬، وفقكم حرام ابن ليس وهو والديه إىل ينسب الشبهة ابن
  .ويرثا�ا وترثهما األم هي البويضة وصاحبة الطفلة والد هو املاء صاحب
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 وهناك اهللا٬، وفقكم منه البد أمر فهذا األمور وعي من تتمكن عندما البنت إعالم أما
 صاحب أبيها وأبناء األم٬، من أخو¯ا هم البويضة صاحبة أمها أبناء أن وهو ٬،مهم أمر أيضاً
  .ابنته جتاه األب واجب فهو جتاهها واجبك أما .األب من أخو¯ا هم املاء

  .اهللا وفقكم حقوقكم ألداء يوفقين نأو والدنيا٬، اآلخرة خلري يوفقكم أن اهللا وأسأل

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                    
   هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم L٤٤٤Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد لآو حممد على والسالم والصالة

 ٬،للشرب صاحله مياه إىل الصحي الصرف مياه يعيدون األوربية الدول بعض أن عرفت
  .اهللا وفقكم الدول تلك يف يعيشون األنصار بعض أن علماً ؟ جائز هذا فهل

  العراق   وصفي التميمي : رسلامل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 بعد املياه استعمال يف إشكال وال للشرب٬، صاحلة لتصبح الثقيلة املياه تعديل جيوز
  .تعديلها

  .اتهوبرك اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                    
   هـ ١٤٣١/ األول ربيع
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א   وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم L٤٤٥Wא

 السؤال عرض منكم أرجو ؟ )املارجيوانا( القنب نبتة تدخني أو شرب أو أكل حكم ما
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم). اهللا حفظه( احلسن أمحد السيد على

  اإلمارات   علي : املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 أل�ا ؛تدخينها أو شر�ا أو أكلها جيوز ال القنب نبتة من تستخرج اليت املخدرة املادة
  .العالج ألغراض الطب جمال يف استخدامها جيوز ولكن .السكر تسبب خمدرة مادة

  احلسن أمحد                                                                                
   هـ ١٤٣١/ األول مجادى

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٤٦Wא

 وعدم املرأة إلجهاد األبد إىل اإلجناب عدم بنية املبايض وقطع إزالة يأ ٬،العقد ما حكم
  العراق   عبد الرمحن : املرسل                                                     .تزعم كما حتملها

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .الزوج وموافقة رضا من البد املتزوجة للمرأة بالنسبة ولكن ٬،جائز

  احلسن أمحد                                                                               
   هـ ١٤٣١/ األول مجادى

* * *  
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א   .الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٤٧Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني ئمةاأل حممد لآو حممد على صل اللهم

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 ٬،اليسرى جهته على أثرت دماغية جلطة الوالد أصابت.. العبادي أيب وضع حول سؤال
 إلصابته :التايل فكان٬، كثرياً النفسي وضعه على احلال هذا فأثر احلركة يستطيع ال فهو

 نفسيته هبطت أصيب وعندما األخرية إصابته قبل التبول كثري فهو السكري مبرض السابقة
ال  املثانة يف البول يكثر فعندما ٬،يتبول مىت ال يعلم ألنه ؛احلفاظات له نستخدم أصبحنا أن إىل

يتبول٬،  مىت يعلم الذي املسلوس حالة مع ال تتطابق احلالة عليه٬، وهذه السيطرة يستطيع
 أهو ؟؟ احلالة هذه يف تكليفه هو ٬، فمااماًمت تقريباً التبول بوقت الشعور حلالة فاقد فوالدي
  ؟ ماذا أم ٬،املسلوس يف كما الوضوء أو ٬،التيمم

 ولرمبا ال يركز أنه إذ ٬،اخلطأ كثري فهو ٬،الصالة يف مشكلة لديه الوالد إن :اآلخر واألمر
 عدد الركعات٬، وأيضاً عدد ينسى إنه اآلخر األمر .ويتممها صالته أثناء األطفال مع تكلم
 إنك له قلنا إذا وال يقبل احلساسية شديد ثالث٬، وهو أو مرتني سجد فلرمبا اتالسجد
 اهللا من أرجو ؟ وأفعاهلا بالصالة جتاهه تكليفنا بالصالة٬، وأيضاً تكليفه هو فيها٬، فما أخطأت

 ألداء له التيمم نستعمل اآلن وحنن ٬،تكليفنا وال تكليفه ال نعرف ألننا ؛سريعاً الرد يكون أن
  العراق   علي أبو: املرسل                                                               .الصالة

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

  .ويتوضأ اإلمكان مع منه يتطهر فهو البول على سيطرته عدم ملسألة بالنسبة

 األمر كان إذا الكالم مثل للصالة املنايف فعله حىت أو سهوه أو نسيانه لكثرة بالنسبة
 شاء وإن عليه٬، شيء فال اإلدراك وضعف السن كرب بسبب يكون كأن إرادته عن خارجاً
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 وتذكريه صالته مبراقبة مكلفني ولستم وسعها٬، إال نفساً اهللا يكلف فال ٬،صالته تقبل اهللا
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .فيها السهو أو النسيانب

  احلسن أمحد                                                                              
   هـ ١٤٣١/ األول مجادى

* * *  

א  أنت وعافية خبري تكون أن اهللا سأل٬، أوبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم L٤٤٨Wא
  .حتب نوم

 باحلرب مات مث الناس٬، ألحد عراقي دينار ١٢٠ مال لدي كان تقريباً ١٩٨٠ عام يف
 وكيف املبلغ٬، هذا من ذميت أبرئ يل أن كيف اآلن عرفأ وال أقارب٬، له عرفأ ومل آنذاك٬،

  .له قيمة ال اآلن فهو دفعهأ

  العراق   أبو ناظم : املرسل                           .املبارك دعائك من تنسانا ال أن أرجو

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 تعرفهم٬، ال إنك أو ورثة له يكن مل وإذا هلم٬، إعطائها من فالبد تعرفهم ورثة له كان إذا
 الوقت٬، أي هذا يف فتقيمه للمبلغ ملؤمنني٬، وبالنسبةا من احملتاجني على عنه نيابة �ا فتصدق
 وتقيمه الذهب من أو مستقرة أخرى عملة من يعادل كم الوقت ذاك يف املبلغ إىل تنظر كأن
  .الوقت هذا يف

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                  
   هـ ١٤٣١/ األول مجادى

* * *  
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א   ؟ ال أم جيوز هل تقية٬، اللحية حالقة حول األخوة أحد من سؤال جاءين L٤٤٩Wא

  أبو هود: املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 حلية مسمى ويبقى باملكينة يقصد كان إذا أما تقية٬، كان وإن حىت جائز غري سباملو
  .فيجوز

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                  
  هـ ١٤٣١/ األول مجادى

* * *  

  



א אאWא

א   .عليكم السالم L٤٥٠Wא

 من احلكمة وما ٬،الظهر صالة يف ركعات وأربع الصبح صالة يف ركعتني من احلكمة ما
  .الظهر صالة يف اإلجهار عدم

 واهللا لنا والدعاء السكري مرض من بالشفاء لوالدي الدعاء منك أمتىن وموالي سيدي
 لست وأنا تكليفي هو ما بعرف ما ضايع أنا يوموال وسيدي إمامي ٬،حمبتكم على يثبتنا
  أملانيا  علي : املرسل                                                              .وأمي متعلم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

  .األئمة واملهديني وسلم تسليما حممد وآل حممد على اهللا ٬، وصلىالعاملني رب هللا واحلمد

 التوفيق لكم اهللا سابقا٬ً، وأسأل أجبته قد واإلخفات واجلهر الصالة سبب عن السؤال
 بالعافية٬، وأنت عليه ومين يشفيه وأن والدنيا اآلخرة خبري والدك على اهللا مين وأن والتسديد٬،

 ممن وجعلك وسددك اهللا وفقك احلق مبعرفة حزته قد كله اخلري بل بضائع لست اهللا شاء إن
  .حال كل ويف دائماً احلق ينصر

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر

* * *  

א  البار وابنه احلسن بن حممد املهدي اإلمام قليب حبيب من املغفرة طلبL٤٥١Wא
 وسالمي ٬،وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ٬،موالي سيدي ).يهما السالمعل( احلسن محدأ

  .الطاهرين وأبنائك أبيك إىل احلار
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 من اليوم مين صدر مبا علمأ نتمأو واملغفرة السماح يطلب )غ .ج ( احلقري خادمكم
 ومنذ ٬،اهللا حفظهم األنصار األخوة حدأ نبهين حىت إليه انتبه مل جبواب سائل على إجابة

 خجالً ٬،خلدمتكم االنسبيك لغرفة الدخول ستطيعأ وال نفسي على غاضب وأنا احلني الكذ
 كانت لكنها ٬،األنصاري األخ إليه انتبه ما غري عن منها صدر ما على اخلبيثة نفسي حمتقراً
 الصفح وسادايت موايل من طلبأسيدي٬،  انتبه ما بدون واهللا حضرتكم على �ا طعنت طعن

 وأتوب واستغفره باهللا أعوذ ٬،حييت ما أبداً صدر ما مين يصدر ولن ينع والرضا واملغفرة
  .إليه

 الصفح الصفح منا يصدر ومما حلقكم اجلاحدين املخالفني من يصدر مما قلبكم اهللا ساعد
  .ودائعه تضيع ال الذي اهللا ستودعكمأو سادايت٬، الصفح

  اسبانيا  غ  .ج : املرسل                                  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 أكون ال وأن ٬،حقوقكم ألداء يوفقين أن اهللا وأسأل ٬،خري لكل ووفقكم خرياً اهللا جزاكم
  .تتقصده مل مما لالعتذار اهللا وفقك داعيÃ وال ٬،معكم مقصراً

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                         
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر

* * *  

א  أما ٬،X محدأ وموالي سيدي إىل طيبه حتيه٬، الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٥٢Wא
  ...بعد 

  :وموالي ديسي
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 أقدم أم بالعمل باستمراري يل تأذن هل باجليش احلكومي بالقطاع أعمل أنا  ١
  ؟ استقاليت

 أصلي ما خيليين شيء يف ٬،أصوم أو أصلي ما ليش دريأ ما ولكن التوبة أريد موالي  ٢
 اقرأه دعاء يف إذا وموالي سيدي جداً حتاج دعاءكأ موالي ٬،أصوم ما خيليين شيء ويف

  .إياه تعطيين أن أرجوك

  .حسني املقصر أبو خادمك وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

 وأرجو X احلسن محدأ لإلمام سؤايل توصلوا أن العلمية باللجنة خواينإ أرجوكم
  الكويت   أبو حسني : املرسل                                           .X منه تكون اإلجابة

א   حيمالر الرمحن اهللا بسم Wא

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

 اجليش بإعانة عملك يف تقوم وال ظلمه على لظامل إعانة فيه ليس اآلن عملك كان إذا
  .احلق لنصرة سبيالً لك جيعل اهللا لعل االستمرار فيمكنك األمريكي

 قد الناس من فغريكم ٬،فيكم شغله إمنا الشيطان أن اهللا يرمحك فاعلم والصيام الصالة أما
 ركعتني ولو الليل صالة تصلي أن لك ووصييت ٬،الوالية عن خبروجهم أنفسهم كفوه

 وتوفقك الشيطان من حصن لك تكون أ�ا الليل صالة بركة من فإن ليلة كل يف تصليهما
 تسري وأنت حىت ترددها أن ميكنك اليت األذكار بعض بقراءة عليك وكذلك ٬،الفروض ألداء
) القهار الواحد اهللا هو سبحانه( :بقول ابدأ ٬،الشيطان من حصن وهي البيت يف جتلس أو

  .التوفيق اهللا ومن مرة ١٠٠٠٠ ترددها أن وحاول

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر
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א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٥٣Wא

  ...وبركاته  اهللا ورمحة عليكم السالم

 وال ٬،لك حيب عن تعرب كلمات واهللا هناك توجد ال ٬،قليب ونور وحبييب وحجيت سيدي
 فداك روحي ٬،وبركاته اهللا ورمحة السالم عليك لك نفسي ما يف عن أعرب كيف واهللا أعرف
 العلي اهللا من واهللا وأمتىن واهللا أتشرف العظيم والشرك الذنب األنا من باهللا أنا وأعوذ ٬،سيدي
 الطيبون بيتك وآل الطاهرة الشريفة قدمك تطؤه الذي التراب وأخدم لأقب� أن العظيم

 يا ورضاكم اهللا رضا سوى أريد ال موالي ٬،كثرياً لرؤياك اشتقت قد موالي ٬،الطاهرون
  حممد وآل وحممد اهللا من وأمتىن وأخطائي تقصريي على ساحمين موالي ٬،كرام يا أطهار
 عندي موالي ...حال  كل على هللا واحلمد ورضاكم اهللا رضا فقط عين راضياً تكون أن

  .عليه اجلواب سيادتكم من وأمتىن فقط واحد سؤال

 بعث آخر صنف أي أو ناس عليه يوجد األرض كوكب غري كوكب هناك هل: س
  الكويت   خالد : املرسل                         ؟  واألئمة  وحممد ومرسلون أنبياء فيهم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 يف املخلوقات من جداً ثريك خري٬، يوجد لكل اهللا ووفقكم احملسنني جزاء خري اهللا جزاك
 ال وبعضها أيدينا٬، بني تواجد إن األرضية بأعيننا نراه أن ميكن وبعضها األخرى٬، الكواكب

  .بأعيننا إدراكها ميكننا اليت والكثافة اللون مستوى عن خلروجه رؤيته ميكن

 كما متاماً ويبشروهم لينذروهم رسالً فيهم اهللا ويبعث مكلفون املخلوقات هذه وبعض
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .األرض هذه يف واجلن لإلنس رسالً اهللا بعث

  احلسن أمحد                                                                                
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر
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א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٥٤Wא

  .كثرياً تسليماً وسلم واملهديني ألئمةا وآله حممد على اهللا وصلى ٬،هللا احلمد

 أَن+فُس(هVم+ ظَلَمVوا إِذْ أَنَّهVم+ و(لَو+﴿ الرحيم الرمحن اهللا بسم٬، الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ
 ي+د5يهِم+أَ فَو+ق( اللqه5 ي(دV اللqه( يVب(ايِعVونَ إِنَّم(ا يVب(ايِعVون(ك( الqذ5ين( إِنq﴿ .)١(﴾اللqه( فَاس+ت(غ+فَرVوا ج(اُءوك(

 أَج+راً فَس(يVؤ+ت5يه5 اللqه( ع(لَي+هV ع(اه(د( بِم(ا أَو+فَى و(م(ن+ ن(فِْسه5 ع(لَى ي(نكُثُ فَإِنَّم(ا نَّكَثَ فَم(ن
  .)٢(﴾ع(ظ5يماً

 ٬،اهللا بقية رسول على السالم ٬،اهللا حجة وصي على السالم ٬،محدأ املهدي على السالم
 على السالم ٬،باجلنة و�ر صاد على السالم ٬،اآلخرينو األولني وزينة املؤمنني أول على السالم
  .وبركاته اهللا ورمحة ... احلسن محدأ وموالي سيدي يا عليك السالم ٬،املوعود اليماين

  .وخري بصحة اهللا شاء إن أحوالكم٬، وموالي سيدي عليكم السالم

 منها مستغفراً جئتك ذنويب علي� وكثرت خدامك أحد األنا من باهللا وأعوذ أنا ٬،سي�دي
 علينا من� حيث اهللا توفيق من وهذا > اهللا إىل وسيليت فأنتم فضلكم من تساحمين أن أرجو
  .بكم

 وال حول وال٬، املقص�ر عبدك فأنا زليت اغفر يل٬، التوبة التوبة٬،...  احلسن أمحد سي�دي
  .أنيب وإليه أتوكل عليه باهللا إال قو�ة

  .ةعافي يف معكم والثبات الدعاء أسألكم

  السليم والقلب احلسنات من      زاد بغري الكرمي ىعل وفدت

  كرمي على الوفود كان إذا        شيء كل أقبح الزاد ومحل

                                                            
  .٦٤: النساء -١
 .١٠: الفتح -٢
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 وأسأله...  لكم القدير بالتمكني العلي اهللا أسأل ٬،وموالي سيدي وحفظه اهللا أمان يف
  الكويت   الصفار حممد  :املرسل               .اإلطالة على ساحمين ...... بدعائكم معكم الثبات

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 والسالم .لدينه �م ينتصر ممن اهللا وجعلكم خري لكل اهللا ووفقكم خرياً اهللا جزاكم
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم

  احلسن أمحد                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر

* * *  

א   الرحيم الرمحن بسم اهللا L٤٥٥Wא

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

 واملهدي حممد لآد وحمم وعاشق اهللا عشاق إين من ٬،وبركاته اهللا السالم عليكم ورمحة
 محدأالسيد  وولده املهدي اإلمام احفظ اللهم ٬،باهللا املنصور احلسن محدأ واإلمام واملهديني
إىل  حصراً رساليت تصل أن وأرجو ٬،القيامة يوم إىل �م مؤمن ينإو ٬،الطاهر املنتجب اليماين
 اهللا يزغ ال نأو ٬،التوفيقوب خاصاً دعاًء يل يدعو نأو ٬،عليه اهللا سالم املنصور اليماين املوعود
 باهلداية لوالدي تدعو نأو ٬،اهللا أن هدانا لوال �تدي وما كنا هذا إىل هدانا أن بعد قلوبنا
 خري وجزاه اهللا وفقه األنصاري إمساعيل السيد هلا دعاين مره أول منذ بكم مؤمن واهللا ينإو

 املستودع والسر وبنيها علهاوب وأبيها بالزهراء عليكم قسمأ بالدعاء تنسونا ال نأو ٬،اجلزاء
 على واعذرين وولدها الطاهرة البنني بأم عليك قسمأو ٬،واملهديني املعصومني واألئمة فيها

 ولو اهللا وأنصار األطهار املنتجبني اهللا ةبقي على والسالم ٬،اهللا باب لكنكم بالكتابة تقصريي
. عليه متشون الذي لترابا وإىل وهلم لكم وخادم املوقع هذا ألنصار وشكري الكتابة أطلت
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 وسلم واملهديني األئمة حممد لآو حممد على اهللا وصلى ٬،وبركاته اهللا ورمحه عليكم والسالم
 والنهار الليل وبقي بقيت ما عليكم ٬، والسالم الرامحني ارحم يا برمحتك كثرياً تسليماً
  .العاملني يا رب آمني واملهديني األئمة حممد آل حبق أنصاركم من وجعلنا

  العراق   منتظر األنصاري : املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .لدينه �م ينتصر ممن اهللا وجعلكم خري لكل اهللا ووفقكم خرياً اهللا جزاكم

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر

* * *  

א  اهللا أدام احلسن بن حممد اهللا بقية رسول احلسن أمحد وسيدي موالي L٤٥٦Wא
 روحي لعاملنيا نساء الزهراء سيدة وآبائكما وأمكما فاطمة عليكما اهللا علينا وصل فضله
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم الفداء٬، السالم لكم

 علمت اليت األوضاع من يأسي بعد ١٩٧٨،٬ سنة حوايل الغربية الصحراء املكان سيدي٬،
 رب قبل من املرسلة اهللا رمحة على املشؤوم االنقالب أحداث احلقيقة سببها عن حبثي بعد

 رؤيا قبل رأيت ٬،السقيفة يوم واملهديني األئمة نالطاهري الطيبني لهآو عليه اهللا صل العاملني
 ينشق أخذ بناية صنم باب وعلى جنب وحدي طريق يف متجهاً كنت وهي إين الفجر طلوع
 ٬،حدأ حدأ حدأ بأحد يهتف لسان فانطلق ٬،)اهللا لعنه( إبليس نهأ ننتظ بشع خملوق على

 بالصنم وإذا دويةم وارتفعت أصواتنا وتوحدت االسم بنفس ورائي من أصوات وارتفعت
 املؤذن مع مذعوراً واستيقظت البشع املخلوق واختفى األوىل حلالته الصنم وعاد شقوقه تنسد
  .الصبح لصالة ينادي
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 مبا واإلميان لتصديقكم دفعتين اليت الدوافع من هي الرؤيا هذه اعلموا أن ٬،وسيدي موالي
 والدعوة لكم وحمبتكم ممودتك ويرزقين بالتوفيق سيدي يل اهللا فادع سيدي ٬،به جئتم

 املذنب واملقصر خادمكم ٬،وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم ٬،سيدي أنصاركم وخدمة
  املغرب   أمحد : املرسل                                                                 .مستغفر

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .لدينه �م ينتصر ممن اهللا وجعلكم خري لكل اهللا ووفقكم خرياً اهللا جزاكم

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                         
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر

* * *  

א   .املهدي اإلمام ورسول وصي وموالي سيدي عليكم السالم L٤٥٧Wא

 اإلسالمي الدين هل داخلي٬، يف صراع ولّد ألنه عنه؛ اإلجابة أود لكين السؤال هلذا عفواً
 أنه أم للمرأة جيوز هل رمسي٬، وارتباط زواج نية كانت إذا والرجل املرأة بني احلب حرم

  .سؤايل على جياوب احلسن أمحد السيد أريد وأترجاكم لسؤالا هلذا أعتذر إين حمرم ؟

  العراق   الطالبة اجلامعية: املرسلة

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 باعتبارمها والرجل املرأة بني يةواجلنس العاطفية للعالقة قانوناً شرع وتعاىل سبحانه اهللا
 العقد بعد اإلشهار أو العقد على الشاهدان فيه يشترط الذي الزواج عقد وهو وأنثى٬، ذكراً
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 والذكر األنثى بني االتصال ومثرة املرأة حقوق ليضمن وهذا.. شاهدان  هناك يكن مل إن
  ...البشريني 

 سبيل على أقدامكم تضعون علكمل مؤمنة فتاة ولكل لك النصح سأحاول إين اهللا ويعلم
  .وكرمية طيبة حياة لكم يضمن صحيح

 أو املظهر أو بالشكل اإلعجاب مسألة يتعدى ال احلقيقة يف فهو حب أنت تسمينه ما إن
 الشخصية واقع عن وبعيدة ومتكلفة حقيقية غري معظمها اليت والكلمات التصرفات بعض

 إىل انظري ٬،حقيقي غري بعضها مبظاهر إعجاب جمرد نهأ ولتعلمي ٬،الرجل أو للمرأة احلقيقية
 األحباث قالته ومما اخلارجي٬، الواقع يقوله مما أكثر أقول أن أريد فال اخلارجي٬، الواقع

 ما أن اخلارجي الواقع استقراء خالل ومن تبني اليت اخلارجي٬، للواقع االستقرائية والدراسات
 أو بطويلة ليست بفترة الزواج بعد هيتنت والرجل املرأة بني احلب عالقة أو باحلب يسمى
قليلة٬،  سنوات تتعدى ال األحوال أحسن يف ورمبا اليوم٬، الغرب يف كما الزوجية املعاشرة بعد
 هذه ومفارقة املوت بعد وحىت بل سنوات بعد ليس ينتهي أن ميكن ال احلقيقي احلب بينما

 الباقي باحلي مرتبط ألنه ؛عاىلوت سبحانه اهللا حب هو والباقي واحلي احلقيقي الدنيا٬، فاحلب
 احلقيقي٬، احلب هذا حبياة حياً سيكون احلب �ذا مرتبط حب فكل وبالتايل ٬،وتعاىل سبحانه
 اهللا من قريباً قرينه أن وألجل ٬،هللا وطاعة اهللا ألجل قرينته الزوج حب أو قرينها املرأة فحب
 القلوب بيده ومن...  اهللا حب من عناب احلقيقة يف ألنه ؛وحقيقياً حياً حباً سيكون هللا مطيعاً
 على بين زوجني بني حباً يدمي أن القادر فهو ؟ وتعاىل سبحانه اهللا غري يشاء كيف ويقلبها
  .وتعاىل سبحانه هو حبه

 أن املرأة حث وكذا �ا٬، ويقترن الدين صاحبة يتحرى أن املؤمن الرسول حث وهلذا
 الكرمي سبحانه هللا مطيعة عزيزة كرمية كوين اهللا به٬، وفقكÞ وتقترن الدين صاحب تتحرى
 تتوجه اليت املؤمنة من جيعل أن القادر فهو ٬،واآلخرة الدنيا يف ويرمحهم أولياءه يضيع ال الذي
  .دين وصاحب مؤمن بإنسان تقترن أن وتعاىل سبحانه به رغبة إليه
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 من كثري يف احلقيقة يف فهي واالقتران الزواج عقد قبل باحلب تسمى اليت العالقات أما
 الكرمية باملؤمنة فاملفروض وعفتها٬، وكرامتها عز¯ا املرأة تفقد ألن سبباً تكون األحيان
 الذي الصاحل املؤمن الشخص إىل تتوجه وحبها عاطفتها وجتعل األمر هذا تتجنب أن العزيزة
  .الشرعي بالعقد به تقترن

 من جيعل أن سبحانه همن وتطلب عليه وتتوكل باهللا ثقتها املؤمنة جتعل أن واملفروض
 هذه يف هلا اهللا قدرها اليت األيام يف معه تعيش وبالتايل حقيقة٬ً، عنده مرضياً إنساناً به تقترن
   .واملودة احلب حيفها عزيزة كرمية حياة الدنيا

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

 خالل من االجتماع علماء بعض إليه توصل ما تلخص اليت النصوص بعض وهذه
  :استقرائية دراسات

 قصص جمموعة استقراء إىل مستنداً روبنسون ويليام األمريكي االجتماع عامل يقول
: ويقول ٬،)الزواج بعد أكثر ليس سنوات ثالث هو للحب االفتراضي العمر أن( :حب

 العام يقرب ما يتطلب وقد ٬،خافتاً نوره يصبح االفتراضي عمره �اية إىل احلب يصل عندما(
  .)املشتركة احلياة تغلفها اليت احلقيقة هذه احلب عالقة طرفاً يدرك حىت

 حب وشحنات شحنات تولد تظل احلب عملية على املسيطرة املخ كيمياء أن: (وقال
 ميكن وال فرغت٬، بطارية وكأ�ا الشحنات تلك تتوقف مث سنوات ثالث ملدة عواطف وطاقة
  .)وإخالص دفء عالقة إىل احلب لىع القائمة العالقة تتحول مث ٬،شحنها إعادة إطالقاً

 على استقرائية دراسة أجرى بنيويورك كورنيل جامعة من هازان سيندي الربوفيسور
 املتقدم العامل مستوى على خمتلفة ثقافة ٣٧ إىل ينتمون وامرأة رجل آالف مخسة تضم عينة

 لقياس جيةوالبيولو النفسية االختبارات من جمموعة عن عبارة كانت والدراسة واملتخلف٬،
 االستمرار ميكنه حب يوجد ال أنه: (كانت والنتيجة متحابني٬، اثنني كل بني احلب مستوى
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 أربع ملدة إال احلميمية العالقة مع يعيش ال احلب أن الدراسة أكدت حيث احلياة٬، مدى
  ).بعدها ميوت مث أقصى٬، كحد سنوات

  احلسن أمحد                                                                        
  هـ ١٤٣١/ صفر أواخر

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٥٨Wא

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

 أن X احلسن أمحد وموالي سيدي من التمس .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 السكر مرض أصابه وقد سنني الست يتجاوز مل لذيوا الصغري لطفلي بالشفاء اهللا يدعو

  .البيت أهل عليكم وسالمه اهللا تنام٬، صلوات ال اليت بعينه وحرسكم منه اهللا أعاذكم

  كندا  خادم بن اجلنوب : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

  .جزاكم اهللا خرياً ووفقكم اهللا لكل خري وجعلكم اهللا ممن ينتصر �م لدينه

والسالم  .وأسأل اهللا أن مين على ولدك مبا يشاء سبحانه من العافية وفقكم اهللا وسددكم
  .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                  
  هـ ١٤٣١/ أواخر صفر

* * *  

א   اهللا ورمحه عليكم السالم L٤٥٩Wא
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 من اقتربت علم طالب الكثري٬، أنا عنكم مسعت.. اإلسالم حتية بعد :الفاضل الشيخ
 أو حرز( به؛ وهو أفوز أن القدير يالعل اهللا من أرجو لديكم طلب ويل واألربعني اخلامسة
 أو املشايخ من غريكم خيص وليس لفضيلتكم احلزب هذا يكون أن على )به ختتصين دعاء

 واألولياء البيت آل علوم يف عمري من سنة عشرين من أكثر أفنيت قد أنين العلم األئمة٬، مع
  .السبيل قصد اهللا وعلى ملبتغاي أصل مل اآلن حىت ولكين والصاحلني

  مصر   أجمد النجار : املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  !؟ الطريق جتد أن دون تصل وكيف خري لكل اهللا وفقك

 وبإخالص اهللا ذكراف عليه قدمك تضع حاملا يوصلك الذي الطريق معرفة تريد كنت فإن
  :أقل أو أمكن إن أيام ثالثة يف الذكر �ذا

 تنام أن دون مرة ألف ١٠٠٠٠) الْخÃبِريÝ الْعÃلÞيمÝ نÃبَّأَنِيÃ( :وقل مرة٬، سبعني النور سورة اقرأ
 قد نفسك ستجد الطريق عرفت فإن الطريق اهللا ليعرفك ٬،لإلخالص اهللا وفقك وتقطعها٬،
  .اهللا وفقك ملبتغاك وصلت

 معرفة أي من جردتت أن فعليك ٬،فقط باللسان اهلداية منه وتطلب اهللا تواجه أن وإياك
  .وتعاىل سبحانه إليهم أرشد الذين أوليائه من أو اهللا من تستقيها مل سابقة

 رأسك شعر حتلق أن سبحانه هو علمك كما مسبقة وأحكام أفكار بدون يديه بني قف
  .اإلنسان عقل يف وما األفكار إىل يرمز امللكوت يف فالشعر ٬،بيته إىل تتوجه وأنت

 عرفت قد نفسك وستجد بإخالص اهللا إىل توجه ٬،سبقم وحكم فكر أي من جترد
   .عليك اهللا بفضل ووصلت عليه قدمك ووضعت الطريق
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  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                          
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٦٠Wא

  .وسلم واملهديني األئمة حممد لآو حممد على صل اللهم

  .فال وإال ٬،فقط X اإلمام الوالد من اجلواب أريد

  .وبركاته اهللا ورمحة الطور على موسى مكلم والدي على السالم

 من وجعلنا اهللا حفظكم املزيد املزيد وعلمك خطبك من علينا )كذا(تطيل  ال سيدي
  .آمني اللهم صدقاًو حقاً أنصاركم

 من Xإمامنا  الدين يعسوب املؤمنني أمري لإلمام احلديث كل يل تفسر أن منكم أود
 والدي عليك والسالم ٬،كله اإلمام حديث �اية إىل الكابوس وكبس الناقوس صاح إذا

 رأس رافعي اهللا لعن ٬،X عيسى شبيه يا موسى يا شبيه موسى يا مكلم وسيدي وإمامي
  السويد   أنصاري : املرسل                                           .ا العصرهذ يف X احلسني

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 شاء وإن وتعاىل٬، سبحانه لدينه �م ينتصر ممن وجعلكم وسددكم خري لكل اهللا وفقكم
 علي�٬، اهللا بفضل بذلك فسأقوم ولألنصار للناس كلمة لتوجيه حاجة هناك تكون عندما اهللا

  .وتعاىل سبحانه ومنه بفضله خلدمتكم يوفقين أن اهللا وأسأل

 وأغراض٬، لغايات الروايات يف له رمز فبعضها اهللا وفقكم وتفاصيلها الظهور عالمات أما
 ما أما سبحانه٬، يشاءه الذي الوقت ويف كشفه لنا اهللا شاء ما إال منها نكشف أن ميكننا فال
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 يف جلياً واضحاً لكم سينجلي اهللا شاء نإو له٬، اهللا يوفقكم مبا تفهموه أن فلكم تركناه
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .خري لكل اهللا وفقكم حينه٬،

  احلسن أمحد                                                                       
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   .موالي ويا سيدي يا عليكم السالم L٤٦١Wא

 هذا من متأمل أنا كم يعلم اهللا لكن ٬،اخلاصة مبشاكلي أشغلك ألين آسف أنا البداية يف
 حتصل املناسبة الزوجة ووجدت الزواج أردت كلما أين سيدي يا هي مشكليت ٬،املوضوع
 املوضوع هذا بسبب األنصار مع أحرج األمور بعض يف وحىت ٬،)الزجية( ختربو معرقالت

 الزوجة املناسبة أجد األحيان بعض ويف ٬،معي هذا حيصل ملاذا علمأال  لكن عليَّ اللوم ويقع
 ٬،يرفضون أهلي أو زوجة يل تصلح ال هي ولكن جيدة اخلرية تكون أو )زينة مو( اخلرية لكن
  .عراقيل هناك حتصل أسعى عندما أو

 وبني الزواج يف رغبأو شاب أين بني فعلهأ ما عرفأ ال و املوضوع هذا من حمتار وأنا
 احلال هذا على وأنا ٬،املباركة الدعوة دخلأ ال قبل حىت يفارقين ال الذي املوضوع هذا

 األنصار غري من خطبت حىت ٬،ذلك شابه ما أو )سحر معمويل( أو تالحقين لعنة وكأ�ا
 أنا اآلن أما... الكثري  الكثري وهناك ٬،األنصار من ألين ؛تزوجيي رفضواف عمي بنت وهي

 هذه رساليت وأما ٬،مشاعرها جرحأال  ولكي نتيجتها من خوف امرأة ألي التقدم من أختوف
  .يل حيصل ما معرفة فيها فأمتىن

 أتقدم هل حمتار وأنا أنصارية يل وجدت األنصاريات إحدى هناك نهأ هو الثاين واألمر
 أباً غريك ال أجد ألين ؛هكذا أناديك أن وامسح يل ٬،أبيت يا أنت رأيك هو وما ٬،منها لزواجل
 اهللا أمان يف .اإلطالة على وآسف. فعلأ ماذا ترشدين أن هو منك أريده ما فكل ٬،يل

  العراق  فيزياء : املرسل                       .آمني حممد  آل وعن عنك يفرج اهللا .ورعايته
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א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 ركعتني تصلي أن الزواج على تقدم أن قبل وعليك خري٬، لكل يوفقك أن اهللا أسأل
 احلق وإىل اهللا إىل مسريتك يف عوناً لك وتكون حتفظك صاحلة امرأة لك ييسر أن اهللا وتدعو
  .الشوكة ذات طريق على للثبات وتعينك

 X احلسني وجتعل X احلسني اإلمام ضريح يف هذه صالتك كانت إن واألفضل
 فصل" سبحانه مبنِّه صاحلة امرأة لك اهللا ييسر أن بعد مث ومن وتعاىل٬، سبحانه اهللا إىل شفيعك
 ٬،اهللا بأذن جماب الزواج دعق عند الدعاء فإن بعدمها وادعÝ ٬،الزواج عقد بعد هللا شكر ركعيت
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .والدنيا اآلخرة خري ورزقك خري لكل اهللا وفقك

  احلسن أمحد                                                                                  
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٦٢Wא

  .حممد آل مياين وموالي سيدي عليك السالم

أن جييب ). ع(هل رأيت السيد أمحد احلسن : هل جيوز ألحد من األنصار عندما يسأل
  إياد : املرسل                                               بنعم؛ ويقصد أنه رآه بالرؤيا مثالً ؟

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا لعاملني٬، وصلىا رب هللا واحلمد

 له اهللا شاء ومن هي كما احلقيقة فقولوا النجاة الصدق يف خري٬، لكل وسددك اهللا وفقك
  .خطاكم وثبت وسددكم اهللا وفقكم سيؤمن اإلميان



 ٢٨٧...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                  
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   ؟ )ةتقي( فقط القلب يف ممكن أم علناً البيعة من البد L٤٦٣Wא

 وعندي أعيلهم وأنا أسرة وعندي ٬،مبايعيت عن أعلن أن يل يسمح ال مكاين يف وضعي
  ؟؟ فعلأ فماذا ٬،أطفال بنات ثالث

  .كثرياً تسليماً وسلم واملهديني األئمة وحممد لآو حممد على صل اللهم

  مصر   باسم : املرسل                                                               .مشكورين

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 من وجدت فإن إميانك٬، تكتم أن فيمكنك باإلعالن لك يسمح ال وضعك كان إذا
  .املتاحة السبل خالل من واالستماع للقراءة إرشاده حىت أو تبليغه ميكنك خرياً فيه تتوسم

  .احلق على خطاكم وثبت وسددكم خري لكل اهللا وفقكم

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                 
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٦٤Wא
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  .تسليماً وسلم واملهديني حممد األئمة لآو حممد على صل اللهم

 من اهللا جعلنا صاراألن مجيع وعلى X حممد آل مياين وموالي سيدي عليك السالم
  .شاء إن الوالية على الثابتني

  .عليهم جتيب أن يستحقون ممن كنت إذا عليه اإلجابة أرجو سؤال لدي سيدي

 تترك األنصار حدأ خلطبتها تقدم ؟ وإذا الدراسة أو الزواج للبنت أفضل أيهما :وسؤايل
 رفضها بسبب إمث اعليه هل الزواج رفضت وإذا ؟ دراستها تكمل أم أفضل وتتزوج الدراسة
 تتزوج أن هلا جيوز وهل ٬،الدراسة املرأة تكمل أن ال يقبلون أل�م ؛ترفض وهي اهللا أولياء
 جتيبين أنت وأرجو سؤايل ؟ هذا األنصار غري من يتزوج أن للرجل جيوز وهل؟  األنصار بغري

  العراق   نرجس : لةاملرس                               .يل صاحلاً تراه مبا يل تدعو نأو سيدي

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 هلا جيوز ولكن للمرأة٬، بالنسبة أفضل فالزواج والتعليم الزواج بني تعارض هناك كان إذا
 إذا تعليمها وتكمل تتزوج أن أو التعليم٬، تفضل كانت إذا تعليمها وتكمل الزواج تترك أن
  .بينهما تعارض هناك يكن مل

 تتزوج أن أو احلق٬، أهل من واملهديني باألئمة مؤمناً تتزوج أن جيوز باحلق املؤمنة واملرأة
  .املهديني أو لألئمة عداًء ينصب ال خمالفاً مسلماً

  .املؤمن بغري االقتران تتجنب أن هلا فخري للمؤمنة٬، بالنسبة مكروه املؤمن بغري والزواج

 عداًء تنصب ال اليت املخالفة املسلمة أو املؤمنة من الزواج له فيجوز املؤمن الرجل أما
  .يهودية أو مسيحية الكتابية من الزواج له جيوز وأيضاً املهديني٬، أو لألئمة

 ييسر نأو ٬،للحق واالنتصار احلق على يثبتك نأو والدنيا٬، اآلخرة خري لك اهللا وأسأل
  .سبحانه ويرضى حيب ملا أمورك
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  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                 
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٦٥Wא

 واملهديني األئمة الطاهرين الطيبني لهآ وعلى حممد اخللق شرفأ على والسالم والصالة
  .كثرياً تسليماً وسلم

 لهإ ال حبق الدنيا هذه شر كل من اهللا حيفظك نأو خبري تكون أن القدير العلي اهللا أسأل
  :عليها اإلجابة مسحت لو أسئلة عدة عندي أنا ٬،سيدي .القيوم احلي هو إال

 يبيعه ال نهأ رغم خرتير حلم فيه اعيب مبحل يعمل أن لشخص جيوز هل :األول السؤال
  ؟ احملل يف عامل وإمنا هو جمرد ملكه ليس احملل وأيضاً ٬،ملسلمني

 حلوم ينقلون �ا يعمل اليت الشركة ويف شاحنة سائق شخص كان لو :الثاين والسؤال
 سائق جمرد أيضاً الشخص أن العلم مع ؟ حرمة عليه تكون هل ٬،غريها أو حالل غري

  .ملكه ليست والشاحنة

 وبعدها منهم قرض خذأو اإلسالمي غري البنك على التحايل جيوز هل :الثالث والسؤال
  ؟ يرده أن يستطع مل وإذا هلم سريده املبلغ هذا استرداد من متكن إذا

 أَم+رِي ل5ي و(ي(سِّر+ # ص(د+رِي ل5ي اش+ر(ح+ ر(بِّ قَالَ﴿: تعاىل قوله تفسري ما :الرابع السؤال
  ؟ )١(﴾أَه+ل5ي مِّن+ و(زِيراً ل7ي و(اج+ع(ل # قَو+ل5ي ي(فْقَهVوا # ل7س(انِي مِّن د(ةًعVقْ و(اح+لُلْ #

  ؟ الكوثرية اخلطبة تفسري ما هو :خامس والسؤال

                                                            
  .٢٩ – ٢٥: طه -١
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  كندا   حممد السويفي : املرسل                          .وبركاته اهللا ةورمح عليكم والسالم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 بصورة مذكاة غري حلوم أو اخلرتير حلم مثل أكلها٬، حيل ال حلوماً يبيع حمل يف العمل جيوز
 يعمل أن جيوز ال ولكن أكلها٬، حيل ال حلوماً حتمل شاحنة كسائق العمل جيوز وكذا شرعية٬،

  .اخلمر حتمل شاحنة كسائق وأ اخلمر بيع يف

 ينصبون نواصب ميلكها أو املسلمني غري ميلكها اليت البنوك مع للمعامالت وبالنسبة
 عندهم مالك تودع أن أو بفائدة٬، قروضاً منهم تأخذ أن فيجوز املهديني أو لالئمة العداء
  .عداء وناصب مؤمن بني أو مسلم وغري مؤمن بني ربا ال حيث منهم٬، فائدة وتأخذ

  .اهللا وفقك إشكال ال سداده من تتمكن ومل قرضاً هؤالء أمثال من أخذت وإن

 عVقْد(ةً و(اح+لُلْ # أَم+رِي ل5ي و(ي(سِّر+ # ص(د+رِي ل5ي اش+ر(ح+ ر(بِّ قَالَ﴿: تعاىل قال :٤س ج
  .﴾أَه+ل5ي مِّن+ و(زِيراً ل7ي و(اج+ع(ل # قَو+ل5ي ي(فْقَهVوا # ل7س(انِي مِّن

 ي(تَّقُونَ أَلَا ف5ر+ع(و+نَ قَو+م( # الظqال5م5ني( الْقَو+م( ائْت5 أَن5 مVوس(ى ر(بُّك( ن(اد(ى إِذْو(﴿ :تعاىل وقال
 إِلَى فَأَر+س5لْ ل5س(انِي ي(نطَل5قV و(لَا ص(د+رِي و(ي(ض5يقV # يVكَذ7بVون5 أَن أَخ(افV إِنِّي ر(بِّ قَالَ #

  .)١(﴾ه(ارVونَ

  :اآليت اهللا من طلب بأنه واضح X موسى دعاء

ÛحÃرÛي اشÞرِي لÛدÃص.  

ÛسِّرÃيÃي وÞرِي لÛأَم.  

  .ل"سÃانِي مِّن عÝقْدÃةً وÃاحÛلُلْ

                                                            
  .١٣ – ١٠: الشعراء -١
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  .قَوÛلÞي يÃفْقَهÝوا

  .أَهÛلÞي مِّنÛ وÃزِيراً ل"ي وÃاجÛعÃل

 علل وأيضاً .يقول ما ليفقهوا بأنه )لسانه عقدة حل( طلبه X موسى علل اآليات ويف
  .لسانه ينطلق وال صدره يضيق أن خياف ألنه ؛صدره يشرح أن طلبه

 موسى عند لآلخرين املعلومة وإيصال النطق يف مشكلة هناك إن الواضحة؛ النتيجة
X،موسى عند جزئياً حلت املشكلة وهذه ٬ X ،رسالة يف كلياً وحلت باخلصوص٬ 
  .الرسالة إيصال على يعينه له كوزير X هارون ببعث X موسى

 قدرته تتحسن أن أراد فموسى احلكمة٬، ةوبغاي متت قد X موسى لدعاء اهللا فاستجابة
 على X موسى قدرة اهللا حس�ن كوزير٬، وقد هارون معه يبعث أن وطلب تبليغهم٬، على
 موسى لطلب استجابة X هارون اهللا فبعث ٬،X �ارون وأمتها معني٬، بقدر التبليغ
X،موسى مشكلة حل به أمت نهأ وهو احلكمة غاية يف بعثه وجعل ٬ X فرعون تبليغ يف 
  .)١(﴾مVوس(ى ي(ا سVؤ+لَك( أُوت5يت( قَد+ قَالَ﴿ ٬،Xموسى  إليهم أرسل الذين القومو

 كالم قص عندما ترفع مل X موسى بيان يف اخللل من بقية هناك أن تعاىل بيَّن وقد
  .)٢(﴾يVبِنيV ي(كَادV و(لَا م(هِني� هVو( الqذ5ي ه(ذَا مِّن+ خ(ي+ر� أَن(ا﴿ :فرعون

 فَأَر+س5لْهV ل5س(اناً م5نِّي أَفْص(حV هVو( ه(ارVونُ و(أَخ5ي﴿ :X سىمو قول قص يف تعاىل وقال
  .)٣(﴾يVكَذ7بVون5 أَن أَخ(افV إِنِّي يVص(دِّقُنِي رِد+ءاً م(ع5ي(

 ليكون اهللا مشيئة وهذه البيان٬، يف اخللل من شيء عنده بقي شخصياً X موسى إذن
 أحق بأ�م استخفهم ومن وجنده رعونف أمثال من بالباطل املدعون به يتعلل سبباً اخللل هذا
 قَو+م5ه5 ف5ي ف5ر+ع(و+نُ و(ن(اد(ى﴿: باطل وحاشاه X موسى نأو احلق على وبأ�م موسى من

                                                            
 .٣٦: طه -١
  .٥٢: الزخرف -٢
  .٣٤: القصص -٣
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 خ(ي+ر� أَن(ا أَم+ # تVب+ص5رVونَ أَفَلَا ت(ح+ت5ي م5ن ت(ج+رِي الْأَن+ه(ارV و(ه(ذ5ه5 م5ص+ر( مVلْكV ل5ي أَلَي+س( قَو+مِ ي(ا قَالَ
 م(ع(هV ج(اء أَو+ ذَه(بٍ مِّن أَس+وِر(ةٌ ع(لَي+ه5 أُلْق5ي( فَلَو+لَا # يVبِنيV ي(كَادV و(لَا م(هِني� هVو( ذ5يالq ه(ذَا مِّن+

  .)١(﴾فَاس5ق5ني( قَو+ماً كَانVوا إِنَّهVم+ فَأَطَاعVوهV قَو+م(هV فَاس+ت(خ(فَّ # مVقْت(رِنِني( الْم(لَائ5كَةُ

 فهو ٬،اليوم الضالل فقهاء خطاب عن فرقي يكاد ال ديين فرعون خطاب أن إىل التفت
: ﴾تVب+ص5رVونَ أَفَلَا ت(ح+ت5ي م5ن ت(ج+رِي الْأَن+ه(ارV و(ه(ذ5ه5 م5ص+ر( مVلْكV ل5ي أَلَي+س( قَو+مِ ي(ا﴿ :اآليت يقول
 فلو يل٬، احلكم أمور ويسَّر مصر حكم من ومكنين نصرين اهللا إن انظروا؛ لقومه يقول إنه أي
 عند األوىل الدينية املغالطة هي هذه .له ويسرها مكنه اهللا انلك احلق هو X موسى كان

  .زمان كل يف الضالل وفقهاء فرعون

 ال X موسى إن يقول فرعون: ﴾يVبِنيV ي(كَادV و(لَا م(هِني� هVو( الqذ5ي ه(ذَا مِّن+ خ(ي+ر� أَن(ا﴿
 هناك يعد ومل كاملة٬، بصورة لسانه اهللا ألصلح وتعاىل سبحانه اهللا مع كان فلو ٬،يبني يكاد
 وال البيان على أقدر ألنه ؛أفضل أنه يعترب نفسه فرعون النتيجة؛ إذن .النطق يف عنده خلل
 اليوم٬، هلم يطبل ومن الضالل فقهاء تنكبها وقد الثانية٬، املغالطة وهذه لسانه٬، يف خلل يوجد
  .وأفعاله أقواله يفارقون يكادون ال ومعلمهم٬، إمامهم فرعون وكأن

 قال فرعون: ﴾مVقْت(رِنِني( الْم(لَائ5كَةُ م(ع(هV ج(اء أَو+ ذَه(بٍ مِّن أَس+وِر(ةٌ ع(لَي+ه5 أُلْق5ي( فَلَو+لَا﴿
 يرسله والذي اهللا يرسله الذي: قوله يف ويشاركونه معه اليوم يتبعهم ومن الضالل وفقهاء
 �ا يقهرنا إعجازية وقدرة مالية قدرة من القدرة٬، كل له ويوفر يغنيه أن البد املهدي اإلمام
  .اإلميان على

 نفسه أعاده قوال٬ً، السنني آالف قبل قال فرعون أن وكيف بوضوح اآلية تالحظ هل
 الْم(لَائ5كَةُ م(ع(هV ج(اء أَو+ ذَه(بٍ مِّن أَس+وِر(ةٌ ع(لَي+ه5 أُلْق5ي( فَلَو+لَا﴿ اليوم الضالل فقهاء متاماً

 القاهر باملعجز فليثبت مبعجز٬، فليأتنا ادةالع عن خارج بشيء فليأتÞ هذا ٬، معىن﴾مVقْت(رِنِني(
  .معه واملالئكة معه اهللا إن الواضح

                                                            
  .٥٤ – ٥١: الزخرف -١
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 غري كثريين هناك ألن ؛أفعى حتولت عصا تنفعهم فال اإلميان٬، على يقهروا أن يريدون هم
 منهم٬، وأمهر كبريهم فهو غلبهم وإن ساحر٬، فهو سحرة كانوا فإذا هذا٬، يفعلون موسى
  .اهللا من رسوالً نيكو أن ميكن ال أبداً ولكن

 ملا تنفعهم كانت ولو !تنفعهم ؟ وكيف ٬،X موسى لنقاء تشري بيضاء يد تنفعهم وال
 عاشروه قد وهم عليهم خفياً كان X موسى قلب ونقاء طهارة وهل هلا٬، احتاجوا
  .أرسل أن وبعد يÝرسÃل أن قبل وعرفوه

 طبيعي أمر هذا أن ولةبسه االحتجاج فيمكنهم األمحر٬، اللون إىل يتحول نيل ينفعهم وال
 وببساطة يصلهم٬، أن قبل النيل جمرى على حصلت دموية معارك نتيجة بالدم النيل يصبغ أن

 كل يعلل التكذيب يريد كان من فالنتيجة !األمر ؟ �ذا X موسى عالقة وما يقولون
 حيتاج فال وهلذا واهلدى٬، اإلبصار على والضالل العمى استحبوا فهم شيء٬، بأي شيء
 موسى إن فرعون يقول أن يكفي قليلة٬، كلمات يكفي بل للكثري الضالل وفقهاء فرعون
X وموسى الكالم٬، إيصال يف خلل عنده X مل Þليجد ٬،فيها لبس ال بينة مبعجزة يأت 
  .ولألسف دائماً هم كما النظري منقطع وبغباء اتبعوهم قد الناس أكثر الضالل وفقهاء فرعون

 جعل مرير استخفاف من له ويا .﴾فَاس5ق5ني( قَو+ماً كَانVوا إِنَّهVم+ اعVوهVفَأَطَ قَو+م(هV فَاس+ت(خ(فَّ﴿
  .)١( )شجى احللق ويف( فمه يف كالنصل مغروسة مرارته حيس إنه يقول X علياً

 على الضالل وفقهاء الفراعنة يفضح وتعاىل سبحانه اهللا جتد إنك حقا٬ً، مرير ألمر إنه
 وباتباعهم املنحرف وبسلوكهم وبتناقضا¯م وبأفعاهلم بأيديهم باطلهم ويبني األشهاد رؤوس
 تصرفا¯م واهية بأعذار هلم ويعللون الناس٬، يتبعهم هذا كل ومع الدنيا وبطلبهم األهواء
  .للشريعة احملرفة املنحرفة وسلوكيا¯م وأقواهلم

  .العاملني رب هللا واحلمد

                                                            
 .١٥١ – ١٥٠ص ١٢ح ١٢٢بـ   ١ج :ائععلل الشر -١
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 مع فاإلحسان اهللا٬، كموفق وأهلكم أزواجكم مع حمسنني تكونوا أن واملؤمنني أوصيك
 والشر٬، الفقر ويدفع الرزق يدر وهو والدنيا٬، اآلخرة خري فيه ملا األمور ييسر املؤمنة الزوجة
  .خري لكل اهللا وفقكم بينكم٬، ذات وصالح والدنيا اآلخرة خري لكم اهللا أسأل

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                 
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   .حجته وابن اهللا حجة يا عليك السالم L٤٦٦Wא

  الرَّحÞيمِ الرَّحÛمÃنِ اللØهÞ بِسÛمِ

 الطيبني واملهديني األئمة حممد لآو حممد على صل اللهم٬، العاملني رب هللا احلمد
  .كثرياً تسليماً وسلم الطاهرين

 ٬،املالئكة وخمتلف ٬،الرسالة ومعدن ٬،النبوة بيت أهل يا وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
  .وبركاته اهللا ورمحة احلكمة وموضع

 قائم يا ٬،قدسه لساحة العبور وقنطرة ٬،املستقيم وصراطه ٬،احلصني اهللا كهف على السالم
  .األنبياء ودرع عيسى وشبيه موسى يا معلم..  حممد آل

 ألوذ بكم ٬،حججه وأبو حجته وابن اهللا حجة يا الصاحل العبد أيها عليكم سالمال
  .وبركاته اهللا ورمحة حممد آل مياين يا ورمحة ومالذ ملجأ يا وأستجري

 بفارغ املبارك خبروجك اإلهلي العدل دولة فجر فيه يبزغ الذي اليوم نترقب ٬،سيدي
 دمآ نبوة منذ والصاحلون األولياء وانتظره ءاألنبيا له مهد والذي ٬،اجلمر من أحر وعلى الصرب
X البشرية لتخاطب الكوفة منرب اعتالئك يوم يرينا أن حبقك اهللا ونسأل..  اليوم وحىت 
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 أهالً لست كبرية ومنة عظيم فضل وهذا حممد آل حبق خدامكم من اهللا جعلين .. بأسرها
  .نهسبحا بإذنه أناهلا مثلي ضعيف حقري لعبد دعائكم فبربكة ٬،هلا

 �ا عربأ مناسبة كلمات أجد ال..  لكم عظيم وشوق وله قليب يف ٬،سيدي وابن سيدي
  .سبحانه العامل هو اهللا لكن بصدري جيول عما

 سيدي لكن..  الكتابة من انتهي ملا اهللا حجة يا عليك واإلثقال اإلطالة من أخشى ولوال
 أن لكم البيت أهل نتمأو مثلك الإ جييبها ال أسئلة عندي عليك اهللا صلوات حممد آل مياين يا

  .نفسي من يب أوىل سيدي فأنت ٬،واملصلحة احلاجة حسب متسكوا أو جتيبوا

 سنه ومخسون ومائة ألف من أكثر صرب الذي الصرب الشديد الصابر حبق أسألك :أوالً
 السالح حامالً ٬،خروجكم يف لكم مناصراً أكون أن يل اهللا دعوت ما إال عليه اهللا صلوات
 وأنا .. دعوة لكم ترد ال أنه فأعلم.. اإلهلي  العدل دولة إقامة جلأ من مقاتالً ٬،عنكم دللذو
 وكل الفضل وأهل كرام نتمأو سبحانه ومنه برمحته إال ذلك ستحقأ ال األنا من باهللا وأعوذ
  .الفضل

 ما تعلمين أن العزم أويل من أنبياء علمت من ويا اهللا علم عيبة يا منك أرجو :ثانياً
 فما..  سبحانه إليه اخلطى حلث احلقائق ببعض يعرفين وما اإلهلية األخالق حماسن يب لكيس

  .منكم وطلب اخللق سادة يا إليكم التجأ من خاب

 أين .. حقكم إلثبات �ا حنتج اليت وفاته ليلة  اهللا رسول وصية حول سؤايل :ثالثاً
 بعض ألن ؛كربالء إىل) ليهع اهللا صلوات( احلسني اهللا عبد أبو جدك خرج حينما كانت
 اهللا صلوات( احلسني استودعها وصية هناك إن تقول  أجدادك عن الواردة األخبار
 اهللا سالم( الكربى فاطمة عند استودعها ووصايا ٬،)عليها اهللا رضوان( سلمه أم عند) عليه
 اإلمام خروج عند  حممد اهللا لرسول املقدسة الوصية كانت الطف٬، فأين يوم) عليها
  ؟ كربالء إىل) عليه اهللا صلوات( احلسني
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 اختفى السفياين ظهر فإذا( :قالوا أ�م) عليهم اهللا صلوات( آبائك عن ورد :رابعاً
 هنا للسفياين الظهور أن هل ٬، اهللا رسول يا بن سيدي.. )ذلك بعد من خيرج مث املهدي
 اليت الفترة ألن ؛)١(﴾كُل7ه5 لدِّينِا ع(لَى ل5يVظْهِر(هV﴿ :تعاىل قوله مثل ؟؟ الغلبة معىن على حيمل
 وجدك  اهللا رسول جدك �ا خربأ واليت سيدي الناس وحرية غيبتكم بداية متثل كانت
 السياسية التيارات كل من ومتكنه ظهوره ةفتر بالضبط هي) عليه اهللا صلوات( املؤمنني أمري
 مل أ�م زادوا بل األنبياء  داءأع اثر فاتبعوا ٬،ألهله إال اهللا جيعله مل ملك على تنافسه اليت

 السفياين ظهر إذا أن على االستدالل ممكن هل :فسؤايل..  منهم شرأ ناس األرض تعرف
  ؟ ... وهو األول السفياين شخصية تعيني على اخلرب يف الوارد

 ألمري وفاته ليلة  اهللا لرسول املقدسة الوصية يف ورد ٬،أرضه يف اهللا حجة يا :خامساً
 وعلى وميتهم٬، حيهم بييت أهل على وصيي أنت علي٬، يا( :الفقرة هذه X املؤمنني
 عرصة يف أرها ومل ترين مل منها٬، برئ فأنا طلقتها ومن غدا٬ً، لقيتين ثبتها فمن نسائي
  ؟ X املؤمنني أمري على خرجت اليت املرأة طلقت هل :هو فسؤايل ٬،)القيامة

 خروجك يوم يف يعجل نأو األرض يف لك نميكّ أن سبحانه اهللا سألأ سيدي اخلتام ويف
 نرى أن عظيم يوم من ويا له ٬،يل دعائك بربكة خدامك من ويقبلين عليك األمر ويسهل
  .الكوفة مسجد من العامل خياطب) عليه اهللا صلوات( احلسن محدأ حممد آل قائم

يا  ساحمين ٬، اهللا رسول يا بن ساحمين سيدي..  فداك جعلت نفسي من يب أوىل وأنت
 ينإف ٬،حبقكم تقصريي على X املهدي اإلمام يا بن ساحمين ٬،X طالب أيب بن علي بن
  .سبحانه اهللا خلق خرية يا الكرم أهل نتمأو منكم والسماح العفو طلبأو حبقكم مقصر واهللا

 إىل الرسالة هذه تسلم أن) لكم خادماً اهللا جعلين( اهللا أنصار خويتإ من أطلب: مالحظة
  فنلندا   زياد : املرسل                                      ).عليه اهللا واتصل( احلسن محدأ اإلمام

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

                                                            
  .٣٣: التوبة -١
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  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا العاملني٬، وصلى رب هللا واحلمد

 �م ينتصر نمم اهللا وجعلك والدنيا اآلخرة خري فيه ملا خطاك وسدد خري لكل اهللا وفقك
 نأو القادم٬، من النجاة لكم اهللا وأسأل واآلخرة٬، الدنيا يف ومن�ه بفضله بكم اهللا ومجعنا٬، لدينه
 زمان٬، وإن كل يف X احلسني وأصحاب X احلسني مع اهللا عند صدق قدم لكم تكون
 وأهوائكم أنفسكم على أعينونا فقط وإمنا كله٬، اخلري أصبتم قد بإميانكم نتمأ اهللا شاء
  .اهللا وفقكم عنها تنشغلوا فال مفتوحة السماء فأبواب اهللا رمحكمي

 علمت إن اهللا فريمحكم الواقع٬، أرض على يظهر ما أو الروايات يف ذكر ملا بالنسبة أما
  .وقته يف أبينه اهللا شاء إن أمر بيان يف نفعاً لكم

 ورمحة ليكمع والسالم .احلق لنصرة يوفقكم وأن اهللا عذاب من النجاة لكم اهللا أسأل
  .وبركاته اهللا

  احلسن أمحد                                                                                  
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٦٧Wא

 مدحم آل يا مياين ويا موالي يا سيدي عليك السالم ٬،وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
  .والسالم الصالة أفضل وعليهم عليك

 مريض طفل إىل أرجو الدعاء يولد ومل يلد مل وفرد حدأ بواحد عليك قسمأ سيدي
 وأرجو وموالي يا سيدي تدعو يل أن كربالء مبريض عليك وأقسمت ٬،السكري مبرض
 رب هللا واحلمد .كبرية حممد آل صدور بأن عرفأ ولكن يا موالي جرأيت على املعذرة
  أمريكا   أبو حممد : املرسل                        .اهللا شاء إن نفس آخر إىل خادمكم ٬،ملنيالعا

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٢٩٨

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

 مريضكم على مين أن اهللا ألوأس ٬،لدينه �م ينتصر ممن اهللا وجعلكم خري لكل اهللا وفقكم
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .املغفرة وأهل التقوى أهل هو أهله هو مبا

  احلسن أمحد                                                                                  
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٦٨Wא

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

 الغايل أيب اهللا صربك وبركاته٬، اهللا ورمحة احلسن محدأ إمام وموالي سيدي عليك السالم
 به الإ قوة وال حول ال الذي اهللا وأعاننا وأعانك والبحر الرب مأل الذي واجلور الظلم على
  . اهللا رسول ابن يا نصرتك يف

 وكل العرش محلة على الصالة يف X العابدين زين لإلمام السجادية الصحيفة يف ورد
 أَم+رِك(٬، م5ن+ هVو( الqذ5ي و(الرُّوحV الْحVجVب٬ِ، م(الئ5كَة5 ع(لَى هVو( الqذ5ي و(الرُّوحV( :مقرب ملك
  ؟X احلسني بن علي اإلمام يشري ماذا فإىل .)م(الئ5كَت5ك( م5ن+ الرَّو+ح(انِيِّني( و(ع(لَى ع(لَي+هِم+ فَص(ل7

  اإلمارات   زينب : املرسلة                           .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 مبسألة املتعلقة األمور من كثري تفصيل وفيه الروح يف كتاب هناك خري٬، لكل اهللا وفقكم
  .وتقرؤونه سينشر وقته حيني عندما اهللا شاء وإن الروح٬،

   .والدنيا اآلخرة خري ورزقكم اهللا سددكم دعائكم٬، من تنسوين وال
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  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                        
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٦٩Wא

 وعترته حممد خري خلقه على والصالة والسالم ٬،وآخراً أوالً احلمد وله ٬،نستعني وبه
  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة الطاهرين

 ابن على السالم ٬،حممد آل مياين على السالم ٬،وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم.. وبعد
  .عباده على وحجته أرضه يف اهللا بقية

 الوجود نور إىل والظلمة والعصيان العدم من ٬،مقامكم إىل كتبأ أن يل فخراً ٬،سيدي
 أن ستحيأل إين واهللا ٬،سيدي .املكنون اهللا سر إىل ٬،املؤمنني قلوب به تعلقت من إىل ٬،األ�ى

  :جوا�ا فأرجو أسئلة ولدي ٬،ذلك إال يل ال حيلة ولكن أخاطبكم

 دون من ولكن احلوزة يف اآلن إىل درسأو عظيم وفخر يل بدعوتكم منآ ممن إين :أوالً
فيها  ووجودي املفيدة العلوم وجود ولعدم ٬،الطلبة أخالق من سئمت ألنين ؛ذلك يف قناعة

 احلوزة يف عين الشبهة ألبعد وكذلك ٬،للطلبة ذلامل املشؤوم الراتب وألجل ٬،الفرض إلسقاط
  ؟ ال أو أبقى هل ٬،سيدي يشري علي� فماذا ٬،املنطقة ويف

 الرسائل يف هو املتعارف ما على وأجيب األحكام عن الناس ما يسألين كثرياً :ثانياً
فما  ٬،اإلسالم شرائع كتاب يف موجود ملا هو خمالفاً ذلك يكون أن أخاف ولكن العملية
  ؟ سيدي جاملخر

رب العقلية العلوم أو األصول تدريسهم الطلبة بعض مين يطلب :ثالثاً  خوفاً ذلك من و̄أ
  ؟ سيدي خمالفتكم من
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 فإن ودنياي آخريت صالح يف دعاء اهللا بقية يا بن سيدي منكم أرجو األهم وهو وأخرياً
 اهللا ورمحة عليكم الموالس .سره استأمنكم من حبق الرفيعة واملرتلة العظيم اجلاه اهللا عند لكم

  العراق   روح احلق : املرسل                                                             .وبركاته

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 الرؤوف وهو يضيعكم ولن توكلوا اهللا وعلى وأهله الباطل ااجتنبو ٬،خري لكل اهللا وفقكم
  .الرحيم

 على اعكف بل هؤالء مع وقتك تضيع فال أفناه فيما عمره عن يسأل اإلنسان اهللا وفقك
  .والقرآن احلق بيان يف X البيت أهل عن روي ما قراءة

 نكأ باعتبار ٬،راتباً املال بيت من وتأخذ باألنصار تتصل أن فيمكنك املادية حاجتك أما
 عن باحلق ويغنيك لك بركة فيه جيعل أن اهللا وأسأل ٬،الناس هلداية ومتفرغ علم طالب
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .الظاملني

  احلسن أمحد                                                                                 
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٧٠Wאא

 األئمة حممد وآل حممد على صل اللهم .العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول وال
  .تسليماً وسلم واملهديني

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

  . حممد وآل حممد فرج وعجل األرض يف له اهللا مكن X احلسن أمحد اإلمام إىل
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 هذه مألت.. مين باستحقاق ال وفضله مبنه احلق اهللا فينعر أن بعد ٬،وموالي سيدي
 الدعوة �ذه إدخايل يف أبداً اهللا فضل أنسى ال.. فيها إال أفكر ال وصرت جوارحي الدعوة
 يا متكينك يعجل أن سبحانه اهللا أسأل.. النور إىل الظلمات من لتخرجنا لنا أرسلك وأن

  .اآلن بل وقت٬، بأسرع موالي

 لنا ويغفر بدعوته التبليغ يف تقصرينا لنا اهللا يغفر أن العزيز والدي يا دعاءك حمتاجة
  ..خطايانا

 هذه خدمة يف عندي ما كل أضع أن يف مسرييت أكمل لكي الرسالة هذه لك أرسلت
 بعد اهللا شاء إن وسأخترج عشر الثاين الصف يف نفسي من باهللا والعياذ أنا فاآلن.. الدعوة
 أي أدخل٬، أن تريدين الذي ا�ال هو ما موالي يا أسألك أن فأحببت.. تقريباً سنة نصف
 يسعين وال.. ملشيئته أوعية قلوبنا جيعل أن اهللا وأسأل.. اهللا مشيئة هي فمشيئتك تريد شيء
 اهللا رمحة و عليكم والسالم .. أقدامكم تطأه الذي بالتراب وأمترغ خبدمتكم أتشرف أن إال

  اإلمارات   زينب : املرسلة                                                                .وبركاته

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

  .وتعاىل سبحانه يرضيه ملا خطاك وسدد خري لكل اهللا وفقك

 بينهم لتكوين عائلتك إىل األقرب املكان يكون أن فاألفضل اهللا وفقك لدراستك بالنسبة
 حيمل ممن يكونوا نأو اهللا دين خيدموا أن ميكنهم املؤمنات أو واملؤمنون خطاك٬، اهللا سدد

 دعائك من تنسيين ال أن وأرجو ٬،الدنيوي اختصاصهم كان مهما للناس اإلهلية الرسالة
  .اهللا وفقك

  .اتهوبرك اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                              
  هـ ١٤٣١/ األول مجادى
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א   .اهللا أنصار خواينإ عليكم السالم L٤٧١Wא

 على السالم حممد آل على السالم .الكرمي ابن الكرمي فهو للسيد األسئلة بعض طرح أود
  .اليماين

  :لعلميةا األسئلة

 هناك وهل ٬،احلجم بنفس والقمر الشمس وهل ٬،كروية أم مسطحة األرض هل  ١
 ٬،ليل مكان ويف �ار ما مكان يف يكون وكيف ٬،منها عدة أم واحد وقمر واحدة مشس
 تفسري فما مسطحة األرض كانت وإذا ٬،واجلزر واملد ٬،تفسريها ما األربعة الفصول وأيضاً
 رحالت تفسري وما ٬،حد له أم ما ال �اية إىل ممدود حالسط وهل ٬،كروي نراه حيث األفق

 حيلق أحد وال صحيحاً ليس هذا أم يزعمون كما الكرة حول جهة إىل جهة من الطائرات
  ؟ هناك

 والفلورايد البوتاسيوم مثل معدنية أمالح على حيتوي وهو اليوم نشربه الذي املاء هل  ٢
 مسوم وهي إليها تضاف أ�ا أم حقاً املاء مكونات من العناصر هذه هل وغريها والصوديوم
  ؟ عمداً واجلن اإلنس شياطني يضعها شيطانية

 وبويضات منوية وحيوانات وكروموزومات ومحراء بيضاء دم كريات هل هناك  ٣
 وحقائق أخرى آلية وهناك أكاذيب كلها أ�ا أم ٬،وفريوسات وبكترييا وميكروبات وجراثيم
  ؟ األشكال وأ احليوية الوظائف هلذه أخرى

 ضخ يكون كأن آخر شيء بل دورة ليست أ�ا أم اجلسم يف دموية دورة هناك هل  ٤
  ؟ منسوب ارتفاع أو وإرسال

 ويبث يصور وأيضاً املرتل داخل يبث أنه مبعىن االجتاهني يف يعمل التلفزيون هل  ٥
  ؟ التلفزيونية للمحطة والصورة اإلرسال

 كوكب أو نيبريو يسمى كوكب ويوجد ٢٠١٢ عام يف شيء سيكون هناك هل  ٦
  ؟ الرياضي احلساب باب من ولكن التوقيت باب من ليس سيظهر ومىت ٬،أكس
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 روبيان وهو( الروبيان أم عن وماذا ٬،حرام أم حالل )البحر سرطان( القبقب هل  ٧
  ؟ )صدفية قشور ذو كبري

 ممكن هلأو  ٬،X احلسني قتل ومينع املرء يعود كأن الزمن يف التنقل ميكن هل  ٨
  ؟ ويرى يراقب فقط أم شيئاً يفعل أن ميكن وهل ؟ املستقبل إىل السفر

 باهللا اإلميان مينع نهإف الفلورايد عليه ترسب إذا اإلنسان يف عضواً هناك إن يقال  ٩
  ؟ بالفلورايد املاء خلط سبب هو هذا وهل ؟ صحيح هذا فهل والغيبيات

  ؟ مادي وأ ملحد لشخص اهللا وجود إثبات ميكن كيف   ١٠

 أم كامل هو وهل ٬،وحقيقته اإلنسان عامل أسرار على حيتوي النووي احلمض هل   ١١
  ؟ منه والتعلم فيه الشفرات فك ميكن وكيف ؟ فيه اخللل سبب الذي وما ٬،ناقص

  ؟) وغريها والبشر السماء خلق( بأيديهم اخللق املهديون أو  آباؤك باشر هل   ١٢

  مسلم أنصاري: املرسل                                                .اجلزيل الشكر ولكم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 والكيمياء والفيزياء بالفلك يتعلق وما األرض كروية ألمور بالنسبة خري لكل اهللا وفقك
 ٬،ومرئية ملموسة جتريبية أمور أكثرها فهذه احلياة بعلم يتعلق ما أو العناصر بعض يبكترك
  .ال أم واقعية كانت إن عنها ليÝسأل نظريات ليست فهي

 ونفسه سلوكه على كبري وبشكل مؤثرة هي فنعم اإلنسان جسم يف املعادن نسب أما
  .لإلنسان الغيبية األمور بعض انكشاف على تأثري هلا وأيضاً

 منه أنذرت قد أمر فهذا األرض بأهل عذاب ونزول األرض على حدث حدوث أما
 اقتراب سببه العذاب هذا كان وسواء بعد٬، ومن قبل من األمر فله يريد٬، ما اهللا ويفعل
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 هو وهذا اهللا أمر فهذا آخر٬، كوين أمر أي أو كويكب أو نيزك األرض يصدم أن أو كوكب
 عام موعد أما ٬،يشاء ما اهللا ويفعل األرض٬، أهل معظم الكه يسبب رمبا الذي الثاين الطوفان
  .بعد ومن قبل من األمر وهللا بكثري٬، هذا من قربأ يكون رمبا لك فأقول ٢٠١٢

  .أكله فيجوز الروبيان أما أكله٬، حيرم السرطان :٧ج س

 به غرست قد أحدمها ووجدت شجر٬، فيهما مكانني إىل دخلت نكأ لو :١٠ج س
 أن وجدت والثاين مستقيمة٬، أسطر ويف جمموعات شكل على منظمة وربص املثمرة األشجار

 األول على ستحكم فأنت عشوائية٬، بصورة ومغروسة بعضها مع خمتلطة متنوعة أشجار فيه
 األشجار غرس بتنظيم قام عاقل إنسان يوجد ال غابة واآلخر عاقلة٬، قوة ونظمته بستان أنه
  .املغروسة باألنواع والتحكم فيها

 ملأل¯ا ساكنة كانت ولو متحركة٬، العذبة املياه فيها معظم لتجد األرض إىل انتقل واآلن
 املياه ٬، وأماتستحيل مل إن منها االستفادة الصعب من ولكان والعفونة٬، واحلشرات األوبئة
 ماحلة فتجدها والبحار٬، احمليطات مثل األرض٬، على ساكنة كربى جتمعات يف جتمعت اليت
  .األرض أهل هلالك سبباً ولكانت واألمراض باألوبئة مللئت عذبة كانت ولو

 اإلشعاعات من األرض أهل حتمي بصورة أتقن وكيف اجلوي٬، الغالف تركيبة إىل انظر
...  وانظر انظر .األرض أهل الكونية اإلشعاعات ألهلكت كذلك يكن مل ولو الكونية٬،
 أمر هذا إن وليق عقله حيترم إنسان يوجد هل وبقدر٬، وبدقة منظم شيء كل ستجد

 هذا أن عتقدأ ؟ الدقيق النظام هذا وضعت اليت هي مطلقة حكيمة قوة هناك إن أم عشوائي٬،
 عليكم والسالم .سبحانه خالقه على التكرب يف االستمرار يريد وال عقله حيترم ملن يكفي
  .وبركاته اهللا ورمحة

  احلسن أمحد                                                                      
  هـ ١٤٣١/ األول مجادى

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٧٢Wא
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 ٬،الصاحلني يتوىل وهو وليي واهللا ؟؟ التاج بدعاء الوارد )اجلان بعزائم( املقصود ما
  الكويت   حسني : املرسل                                                           .ختام والسالم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 ر(بَّكُمV إِنq﴿: تعاىل قال ٬،السخرة آية مثالً ومنها أذكار٬، هي عموماً اجلن أو اجلان عزائم
Vذ5ي اللّهqغ+ش5ي الْع(ر+شِ ع(لَى اس+ت(و(ى ثُمَّ أَيَّامٍ س5تَّة5 ف5ي و(اَألر+ض( السَّم(او(ات5 خ(لَق( الVي+لَ يqالل 

 ت(ب(ار(ك( و(اَألم+رV الْخ(لْقV لَهV أَالَ بِأَم+رِه5 مVس(خَّر(ات: و(النُّجVوم( و(الْقَم(ر( و(الشَّم+س( ح(ث5يثاً ي(طْلُبVهV النَّه(ار(
V١(﴾الْع(الَم5ني( ر(بُّ اللّه(.  

  احلسن أمحد                                                                      
  هـ ١٤٣١/ األول مجادى

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٧٣Wא

  .الطاهرين الطيبني األئمة واملهديني وآله حممد املرسلني خري على والسالم والصالة

  .احلال إليك نشكو واإلكرام بالتحية خنصك أن وبعد

 الركب يف حادة وآالم العايل والكولسترول السكرو الضغط من أعاين امرأة أنا
 فال وقويف أثناء ارجتاف فيعتريين الساقني عصب يف ضعف من أعاين أين كما ٬،واملفاصل

  .وقوفاً صاليت أداء ستطيعأ

 فيه تنطفئ مكان يف نفسي فأرى ٬،مستمر بشكل تراودين املزعجة األحالم أن كما
 يف حمتبسة أبقى أين إال إيقاظي وحياولون ائيأبن فيسمعين الصراخ يف وأستمر األضواء
  .أبنائي لنداء واستجيب اهللا علي� مين أن إال أحالمي

                                                            
 .٥٤: األعراف -١
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 كما .فتعاجلين علم من اهللا وهبك مبا علي� متن أن اإلمام نائب سيدي يا منك فأرجو
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم ؟ عندك عالج من يل هل: الصريح اجلواب منك أرجو

  الكويت   خادمة أهل البيت : املرسلة

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 سبع السخرة آية واقرئي ٬،مرات سبع النوم قبل الكرسي آية اقرئي خري لكل اهللا وفقك
 ثُمَّ أَيَّامٍ س5تَّة5 ف5ي و(اَألر+ض( السَّم(او(ات5 خ(لَق( الqذ5ي اللّهV ر(بَّكُمV إِنq﴿: وهي ٬،اليوم يف مرات

 مVس(خَّر(ات: و(النُّجVوم( و(الْقَم(ر( و(الشَّم+س( ح(ث5يثاً ي(طْلُبVهV النَّه(ار( اللqي+لَ يVغ+ش5ي الْع(ر+شِ ع(لَى اس+ت(و(ى
  .﴾لَم5ني(الْع(ا ر(بُّ اللّهV ت(ب(ار(ك( و(اَألم+رV الْخ(لْقV لَهV أَالَ بِأَم+رِه5

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                               
  هـ ١٤٣١/ األول مجادى

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٧٤Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على صل اللهم

 الفرج لهأوأس وعافية خبري موالي يكون أن اهللا أرجو . حممد آل بقية على لسالما
  .جميب كرمي نهإ عاجالً عاجالً  حممد آلل

 حقكم يف تقصريي من علي� يتوب نأو جنبه يف تفريطي يل يغفر أن اهللا سألأ ٬،سيدي
  .علي�
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 يف" مال بيت" إنشاء خصوص يف األخوان من عدد إىل الصويف حممد أخونا حتدث
 لنشر عائده خيصص الغربية٬، البلدان بعض يف األخوة بعض به سبق ما غرار على كندا٬،
  .اإلجازة طلب يف إليكم أكتب أن أخي كلفين وقد. احملتاج ومساعدة املباركة الدعوة

  :يلي فيما األسئلة بعض سيدي ولدي

 ٬،الذر لعامل حاصل حتصيل هو أم والتوبة للتصحيح متسع فيه هل اجلسماين العامل  ١
  ؟ كذلك هو حد أي إىل الفرضني ويف

 أنفسكم لكم سولت بل :قال..  سرق ابنك إن X يعقوب اهللا لنيب قيل عندما  ٢
  ؟ X يوسف رجوع بشارة احلدث هذا يف كان وقد بقوله قصد ماذا  ٬،أمراً

٣  ﴿VمVد+خ5لُهVم+ ع(رّ(فَه(ا الْج(نّ(ةَ و(يV؟ وجه أي على التعريف..  )١(﴾لَه  

٤  ﴿Vبِالشّ(رِّ اِإلنس(انُ و(ي(د+ع Vع(اءهVوالً اِإلنس(انُ و(كَانَ بِالْخ(ي+رِ دV؟ معناها ما )٢(﴾ع(ج  

 أم الكامل هل ٬،السورة هذه يف اإلنسان هو من )٣(﴾ن(اص5رٍ و(لَا قُوّ(ة: م5ن لَهV فَم(ا﴿  ٥
  ؟ اجلهل

  :خاصة مسائل ولدي

  :صحيح التايل النسب هل  ١

) املشرفة مكة من السودان إىل قدم الذي( الباقر حممد بن اهللا بدع السلطان الشيخ فهو(
 بن اجلميلي احلسيين شهوان بن) هـ ٨٨٩ عام يف املنورة باملدينة املتوىف( املدين علي السيد بن

 علي بن) هـ ٧٦٨ عام مصر يف املتوىف( العباس أبو وفا حممد بن الدين نور علي بن عمران
 بن املكي علي اإلمام بن األكرب حسن السلطان بن علي أبو حسني السلطان بن الدين نور

 الذهيب إمساعيل بكر بن أيب بن حممد القاسم أيب الزاهد بن) املغرب يف املتوىف( إبراهيم السيد
                                                            

 .٦: محمد -١
 .١١: اإلسراء -٢
 .١٠: الطارق -٣
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 بن حيىي بن موسى بن احلسيين حممد بن األنور حسني بن عثمان بن الفاسي علي بن عمر بن
 حممد بن اهلادي علي اإلمام بن التواب جعفر بن حسن بن التقي حممد بن علي ابن عيسى
 اإلمام بن الصادق جعفر اإلمام بن الكاظم موسى اإلمام بن الرضا علي اإلمام بن اجلواد
  .طالب أيب بن علي بن احلسني بن العابدين زين علي اإلمام بن الباقر حممد

 تاريخ يقدر يبالعبدال األمني بن الطاهر حممد السيد وثيقة عن منقول النسب وهذا
 عام ٤٠٠ من أكثر قبل كتب قدمي نسب عن منقولة وهي عام ١٥٠ من أكثر إىل كتابتها
 من ارحتلوا فلسطني يف الشريف عائلة وهم اهللا عبد الشيخ عم وأبناء الوثيقة تلك نص ولدي
 ٬،أجدادي وهم" العبداالب" يدعيه الذي النسب ألنه وأسأل النسب انتهى. )أيضاً مكة

  .املشهورة هي عباس بن عبد اهللا إىل تنتهي أخرى ايةرو وهناك

 أسألك معاجلتها وبالتايل أصلها معرفة يف أسبايب كل فشلت مزمنة علة من أعاين  ٢
  .منها اهللا يشفيين أن الدعاء

 فضل هلا اليت وجلديت هلما أدعو أن إال ستطيعأ وال السنة مذهب على والداي تويف  ٣
 باملغفرة الدعاء يف حرج علي� هل..  ذلك يف حرجاً الوقت ذات يف وأجد اهللا٬، يعلمه علي�
  .الثالثة هلؤالء

 وأسألكم..  عليكم فرجه من فرجنا وجعل الطاهرين الطيبني آبائكم حبق عنكم اهللا فر�ج
 نأو أمري وييسر صدري يشرح أن يل اهللا فادع إليه٬، حتاجأ طاملا الذي دعاءكم موالي
 احلق إىل ودعو¯م رمحي صلة يف يوفقين نأو أرضه يف خليفتهو وليه إىل الدعوة يف يقبلين
  .يريد ما أكمل على

 وحجته اهللا بقية موالي إىل سالمي تبلغ أن وأرجو ٬، حممد آل بقية على والسالم
 بدعائه علي� يتفضل نأو تقصريي من  X إليه واعتذاري وآبائه وآله عليه اهللا صلوات
  السلماين الذري: املرسل                                                           .املبارك الشريف

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא
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 وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا ٬، وصلىالعاملني رب هللا واحلمد
  .وتسليماً

  .خطاكم وسدد خري لكل اهللا وفقكم

 فيه النتيجة عن تسأل كنت إن ولكن آخر٬، وامتحان أخرى فرصة أكيد هو :١س ج
 يعيدون هم وإمنا النتيجة٬، نفس حتقيق على جمبورون الناس ألن ليس الذر٬، يف نفسها فهي
  .التقصري نفس

 فَص(ب+ر� أَم+راً أَنفُسVكُم+ لَكُم+ س(وَّلَت+ ب(لْ قَالَ﴿ بنيامني X يعقوب فقد عندما :٢س ج
 األول؛ األمر يقصد وهو )١(﴾الْح(ك5يمV الْع(ل5يمV هVو( إِنَّهV عاًج(م5ي بِهِم+ ي(أْت5ي(نِي أَن اللّهV ع(س(ى ج(م5يلٌ
 فعلتهم أيضاً سببه بنيامني الثاين ابنه فقدانه أن اهللا من علم فهو اجلب٬، يف يوسف إلقائهم أمر

 س(وَّلَت+ ب(لْ قَالَ كَذ5بٍ بِد(مٍ قَم5يص5ه5 ع(لَى و(ج(آؤVوا﴿ اجلب يف يوسف إلقائهم وهي األوىل٬،
  .)٢(﴾ت(ص5فُونَ م(ا ع(لَى الْمVس+ت(ع(انُ و(اللّهV ج(م5يلٌ فَص(ب+ر� أَم+راً أَنفُسVكُم+ لَكُم+

 اهللا بفضل فيها مقاما¯م ورأوا اجلنة رأوا قد فهم هلم٬، عرفها والكشف بالرؤيا :٣س ج
  .الدنيا احلياة هذه يف وهم عليهم٬،

 لو أنه أمر على كمحت مرة فكم يواجهه٬، ما على باحلكم يعجل اإلنسان إن أي :٤س ج
 وكم .أردت فيما وليس كان فيما اخلري أن جتد النهاية يف ولكنك أفضل٬، الصورة �ذه كان
 بسبب فاإلنسان .وهكذا حكمت٬، ما خالف هي احلقيقة فتجد كذا أنه أمر على حتكم مرة

 على وتوكل تأىن أنه ولو والشر اخلري بني العجلة بسبب مييز فال اخلطأ منه يقع رمبا عجلته
  .حاله يصلح وما ينفعه ما له وبيَّن اهللا ألرشده رشداً أقرب هو ملا اهللا من اهلداية وطلب اهللا

  .إنسان كل يف هي :٥س ج

  :اخلاصة املسألة جواب

                                                            
  .٨٣: يوسف -١
  .١٨: يوسف -٢
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 ولكن شريف نسب اهللا شاء إن فهو لنسبكم بالنسبة خري لكل اهللا وفقكم :١س ج
 نصرت ألنك ؛لك باالنتساب عدكب من الناس ويفخر له ينتسب نسباً أنت كن اهللا وفقك
  .للحق الناصر فيه عز زمن يف سبحانه اهللا

 ال فأنتم ٬،خبري هلم ختم إن دعائك يف وتقول هلم الدعاء يف عليك حرج ال :٣س ج
 كنت وإن. حياته ختام يف احلق إىل يعدل أن له فجعل باخلري له خيتم أن اهللا شاء من تعلمون
 ثالث يس سورة فيها يوم كل يف وأقرأ متتالية أيام ثالثة فصم إليه آلوا وما حاهلم معرفة تريد
  .وتعاىل سبحانه يشاء فيما أو الرؤيا يف حاهلم فسيعرفك اهللا شاء وإذا مرات

 وأهل التقوى أهل هو أهله هو ما بك ويفعل ويرمحك عليك مين أن اهللا أسأل :٢س ج
  .املغفرة

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                    
  هـ ١٤٣١/ األول مجادى

* * *  

  



א א אWא

א   ..وبركاته ورمحته عليكم الباري سالم L٤٧٥Wא

  ..بالطويلة ليست فترة منذ حلمته حللم تفسريكم عرفأ أن أود

 إىل ذهبأ مل احلقيقة يف وأنا( ذكرأ ما على احلرمني بني ما ءكربال يف بأين حلمت :وهو
 ليالً السماء وكانت.. صوراً والتقط السماء إىل نظرأ وكنت ٬،)حيايت يف املقدسة كربالء
.. عليها) أدركين الزمان صاحب يا( كتابة أرى كنت بينه من كثيف بيضأ سحاب وفيها
 واقفني يكونوا من عرفأ ال أظن ما على فتاتني هناك وكانت.. مراراً إليها نظرأ وكنت
 يل يقولون وكأ�م وكانوا.. صور¯ا اليت الصور يف كانوا إذا فيما سألوين.. مين مقربة على
 استرجع أن أحاول فكنت.. القبيل هذا من شيئاً أو الصورة يف يكونوا أن يريدون ال بأ�م
 وكنت.. هلم صوراً لتقطأ ملو.. السماء أصور كنت ينأب هلم شرحأو صور¯ا اليت الصور
  ..هلم صوراً باخلطأ الكامريا التقطت إذا فيما شاكة

 أبواب يغلقوا أن حياولون اخلدمة وكانوا.. والعشاء املغرب صالة وقت حان وفجأة
 يف أكون أن ستطيعأ فال علي� يغلق أن وشك على الباب وكان.. بيضاء أبواباً وكانت احلرم
 عدد هناك وكان.. احلرم يف الصالة تريد ال وكأ�ا و احلرم من خترج الناس وكانت.. احلرم
 أقول يب وإذا ٬،يغلق أن وشك على الباب وكان.. احلرم يف بقوا الذين الناس من جداً قليل

 فدخلت يل فسمح.. اآلن إىل اإلمام أزر مل وكنت" ؟ احلرم يف صليأو دخلأ قدرأ: "للخادم
وتوجه  شوق ويف للزيارة ملهوفة كنت خلتد وحينما.. ورائي من أغلق الباب وكأن
 أخاف كنت ألين ؛سريعة سجدة العتبة على سجدت.. للحرم املقدسة العتبات إىل وصلت

 ودخلت معي وأخذته"نعايل" فرتعت.. جيوز ال وهذا ساجدة وأنا الرجال يروين أن
.. يفاض احلرم وكان ودخلت.. بالنساء اخلاص مكان عن سألأ كنت إين عتقدأ.. الروضة
 مصيبة على صارخة باكية جزعأ أن وشك على وكنت احلرم دخلت.. فيه جداً قله ناس
  ..X احلسني اإلمام
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 محراء األجواء وكانت.. الشريف حرمه ودخلت احلسني إىل وصلت إين مصدقة أكن مل
 عتقدأ ما على.. محراء حيطا�ا وكانت.. املنحر غرفة دخلت إين عتقدأو.. عتقدأ ما على
 احلرم ودخلت.. مزدحم احلرم كان) احللم يف( الثاين اليوم يف.. حينها للدعاء تتوجه إين
 رمبا من ذكرأ ال أيضاً معنا كانت امرأة وأتصور) دعاء( تدعى احلج أيام يف يل صديقة مع
.. الزجاج من" قدحني" معي محلأ كنت وأنا.. احلرم يف السلم نصعد وكنا دخلنا.. أمي

 على وانكسر مين وقع" القدحني" من واحداً لكن.. أيضاً اثنان حتمل كانت دعاء والفتاة
 املارة أرجل جيرح ال لكي املنثور الزجاج مجعأ لكي العتبات على فرتلت.. احلرم سلم عتبات
 أم( تدعى احلج أيام يف أيضاً معي كانت أخرى امرأة صوت مسعأ وكنت.. عتقدأ ما على

 الفداء له روحي احلسني اإلمام تنعى عليها اهللا مسال الزهراء فاطمة عن لطمية أتقر) مرتضى
 uk  عناية : املرسلة                                                           .الشريف احلرم يف

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 أ�م رغم الضريح من الناس وخروج الزمان٬، هذا يف احلسني ميثل X احلسني اإلمام
     ميتحنوا أن وقبل    سابقاً أ�م رغم الوالية من وخروجهم به كفرهم يعين فيه كانوا
 شاء إن نكأ يعين األبواب تغلق أن قبل الضريح إىل ودخولك الظاهرية٬، الوالية على كانوا
 نأو والدنيا٬، اآلخرة خري لك اهللا وأسأل الزمان٬، هذا يف واحلسني قاحل بداعي تؤمنني اهللا

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .الصاحلني يتوىل وهو وليي هو حقا٬ً، رؤياك تكون

  احلسن أمحد                                                                                  
  هـ ١٤٣١/ القعدة ذو

* * *  

א   .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم L٤٧٦Wא

  .حممد وآل حممد على صل اللهم
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 ذاك ٬،ال توصف كبريه بدرجة مرتعباً وكنت ما حلمته على متحري صراحة بكل نينإ
 ذلك وقبل ٬،الناس يدعو وأنه املهدي اإلمام يف حلمت عميق سبات يف ذهبت كنت اليوم

والعويل٬،  بالصراخ بادروا الناس نأو الكعبة يف لركنا أمام الزكية النفس بقتل حلمت
  .وجهه أرى مل ولكنين واقفاً املهدي اإلمام وشاهدت

 اهللا سالم املهدي اإلمام يذكرون وكانوا التلفزيون أمامي وكان ٬،مفزعاً النوم من وقمت
 اليوم نفس يف األحالم وهذه X املهدي اإلمام يف وحلمت أيضاً منت عليه٬، وبعدها

٬، )٣١٣( ةدقيق ١٣و الثالثة الوقت وكان الفجر ةصال وقت على وكان النوم من يقظتواست
 ةمد قبل اليوم نفس يف حلمني حلمت أن العلم مع ٬،احللم هذا يل بتفسريك تتفضل هل

 لتعجيل هللا والتوسل املهدي اإلمام ذكر التلفزيون يف شاهدت النوم من جلست وكلما
  قطر   علي بن عبد اهللا : املرسل                                            .حتيايت ؟ الشريف ظهوره

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 عند رأيت فقد حانت٬، قد الظهور ساعة هي هذه بأن لك اهللا من بشارة رؤياك
 ٣١٣،٬ وهي فيها يظهر اليت العدة إىل تشري كانت الساعة أن باملهدي رؤياك من استيقاظك
 ورمحة عليكم والسالم .الصاحلني يتوىل وهو وليي هو والدنيا٬، اآلخرة خري لك اهللا وأسأل
  .وبركاته اهللا

  احلسن أمحد                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ القعدة ذو

* * *  

א   .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم L٤٧٧Wא

  :اهللا وفقكم احللم هذا تفسري أرجو
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 كنت ولكين ٬،السنة أصدقائي من اثنان مع السنة مساجد حدأ أمام واقفاً نفسي وجدت
 الربملان اءأعض من اثنان حملت وفجأة ٬،التراب من شيء فيها بل نظيفة ليست جالبية رتديأ

 إفطار وليمة هناك كانت نهأ ويبدو ٬،)فالن وفالن( أ�ما عتقدأو اجلامع يدخلون السنة من
 حدأ يل قال التفتيش ثناءأو معهم فدخلت ٬،املسجد إىل معهم للدخول أصدقائي فدعاين

 وفهمت ٬،)اجلالبية اكوي( اجلامع إىل تأيت عندما رجاًء :يفتشون الذين املسجد يف املسؤولني
 اجلميع وشاهدت ٬،عين أصدقائي افترق مث ٬،التراب من نظفها أو اجلالبية غسلأ يقصد نهأ

 وكان االثنني أصدقائي غري آخر صديق خرج مث ٬،شيء على حصلأ مل أنا إال ويفطر يأكل
 وعاتبتهم السابقني أصدقائي شاهدت ذلك وبعد ٬،حدمهاأ فأعطاين الطعام من علبتني حيمل
  العراق  عدنان الزبيدي : املرسل                                  .لك وشكرا .وحيداً تركي على

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 أي )١( ﴾طَع(ام5ه5 إِلَى الْإِنس(انُ فَلْي(نظُرِ﴿ :تعاىل قال ٬،اإلنسان يتعلمه الذي العلم هو الطعام
  من أو حقا٬ً، فيكون احلق أهل من علمه اإلنسان يأخذ أن فيمكن يأخذه٬، أين من علمه إىل
  .باطالً فيكون الباطل أهل

 تواجدت الذي املوضع يف حضرا :معناه املسجد إىل )فالن وفالن( الشخصني وحضور
 أهله يؤمن ال مكان أي ةالسن ٬، مسجد)نترنتاال( يف موضع بل بناء ليس وهو ٬،أنت فيه

 يف تراهم أيضاً املراجع يشايعون الذين فالشيعة به٬، اإلميان عليهم املفروض زما�م بإمام
 حالك يستر ما ميثل طاعته٬، والثوب عليهم اهللا فرض مبن يؤمنون ال أل�م ؛سنة امللكوت
 نتقدا أي وبكث انتقد والذي ٬،)االنترنت( يف الناس به تواجه مستعار اسم مثل أي احلقيقي
 اكويه لك قال الرؤيا ففي مباشرة٬، غري بصورة هو بل مباشراً نقده يكن ومل املستعار امسك
 أنت تعلمت شخص هو الطعام أعطاك تنظيفه٬، والذي وهو باحلقيقة يريد ما فهمت وأنت
  .العلم من شيئاً منه

                                                            
  .٢٤: عبس -١
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 اهللا رمحةو عليكم والسالم .)االنترنت( يف معك حيصل حلدث غييب إخبار هي ورؤياك
  .وبركاته

  احلسن أمحد                                                                                    
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٧٨Wא

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم ٬، السالم)كذا( احلسين محدأ السيد

  :املنام يف يتهأر الذي ماحلل هذا تفسري منكم أرجو

 أتفرج ورأيتين ٬،حاد منحدر شكل على وأرضيته قدمي مبىن يف ينأب املنام يف رأيت لقد
 انصروا قوم يا أن ينادي منادياً فسمعت ٬،هناك يصلني وهن السنة أهل من نسوه على

 التلة فصعدت عالية ترابية تلة ورأيت ٬،املنحدر أعلى يف وكان الباب باجتاه فركضت ٬،الزهراء
 يصرخ اجلميع وكان املشايخ البيضاء العمامات أصحاب من وكثرياً الناس من مجع ورأيت

 للجماعة٬، فركضت إماماً �م يصلي بأن يل صديق إىل بأياديهم ويشريون الزهراء انصروا أن
 فرأيت املاء باجتاه وركضت ٬،أتوضأ حىت انتظر له وقلت يده من ومسكته صديقي باجتاه
  .هنا املنام انتهى ٬،وتوضأت منهم خفأ ومل مسلحني ديهو جنود أربع

  .واالمتنان الشكر جزيل مين ولكم هذا منامي تفسري سيادتكم من رجوأ

  أملانيا    لبناين علي :املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 أعلى إىل ذهبت الزهراء لتنصر وكونك منحدراً وكونه ٬،)االنترنت( يف موضع هو كانامل
 كنت فقد اإلهلي٬، النداء تليب أن قبل فيه كنت الذي املوضع وحال حالك لك يبني املنحدر٬،
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 أعلى إىل صعدت مث ومن املنحدر٬، أعلى يف فهي عليها٬، أقبلت اليت للحال نسبة منخفض يف
 املوضع إىل نسبة عالٍ موضع فهو احلق٬، نهأ إىل إشارة إليه ذهبت الذي املوضع وعلو التلة٬،

 وإن حىت فاإلنسان احلق٬، والية على ليسوا أي السنة من والنسوة فيه٬، كنت الذي املنخفض
 ظهوره عند به ويؤمن املهدي ينصر ومل  السابقني واألئمة X علي مشايعة ادعى
 الزهراء انصروا نادى الذي واملنادي ٬،X بعلي وايؤمن مل الذين السنة مثل نهأ حاله يكون

 لفاطمة نصرة هي الزمان هذا يف املهدي فنصرة ٬،X املهدي انصروا أي )عليها السالم(
ظلموها٬،  ممن )عليها السالم( الزهراء بثأر يأخذ من هو املهدي ألن ؛)عليها السالم( الزهراء
 واجلنود املهدي٬، نصرة على لكإقبا إىل إشارة فهو والصالة التطهر تريد كنت وكونك
 كانوا وإن الزمان٬، هذا يهود هم بل يهودية٬، ديانتهم أن مبعىن أي يهوداً ليسوا هم اليهود
 ٬،X عيسى اليهود أسالفهم حارب كما املهدي حياربون فهم التشيع٬، أو اإلسالم يدَّعون
 من ومنعك عليك اهللا طريق قطع أرادوا إ�م أي الوضوء إىل طريقك يف رأيتهم وكونك
 أما الطهارة٬، يعين فهو وضوؤك أما احلق٬، عن ليصدوك الشبهات بإلقاء ٬،X املهدي نصرة
 ورمحة عليكم والسالم .خري لكل اهللا وفقك امسه يف فانظر اجلماعة إمام هو صديقك كون
  .وبركاته اهللا

  احلسن أمحد                                                                                   
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٧٩Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على صل" العاملني٬، اللهم رب هللا واحلمد

  ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 بإرسال قال X ناحلس أمحد اإلمام أن اهللا وفقهم األنصار أحد من مسعت فترة قبل
  :فجراً) ٢٠٠٩ /١٠ /١٢( اليوم سبحانه اهللا إياها أراين رؤية هذه... عليه اهللا سالم له رؤانا
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 زرعاً فأنبتت بركاناً انفجرتا قد) اإلمارات يف منطقة( القيوين أم يف شجرتني أن رأيت
 اخلصب الزرع هذا وأنبتت اثنني فقط هنا: فقلت �ا٬، متعجبني الناس وكان جداً مجيالً

 شجرة) بالضبط الرقم أذكر ال ١٢ أو( ١٦ بيه انفجر اللي بالعراق إذا لعد ألوانه٬، املختلف
  .بالعراق موجود الزرع أنواع كل أكيد ؟ شلون بركاناً

 كرتاً املكان ذلك يف كأن هناك إىل وفداً أرسل X احلسن أمحد اإلمام أن هو رأيته فما
 األرض٬، حتت أنه حيث اجلثث من الكثري الكثري فيه أظلم كهفاً كان واملكان شابه٬، ما أو
 أنا قلب مرض عندي كان الرؤية ويف ٬،جهد إىل حيتاج املكان أن على الذهاب أستطع فلم

 األنصار ألحد مستعار اسم هو والوي قلب٬، مرض عندي يوجد ال باحلقيقة(الوي  والسيد
 يف بنتني هو الوفد هذا ضمن من ذهب والذي. الذهاب من ممنوعني فكنا ٬،)البالتوك يف

 من أكثر اجتهدت فبشرى. ويسرى بشرى وامسهما األنصار من ليستا ومها باملدرسة صفي
 واهلياكل اجلثث من الكثري هنالك كان( اجلثث بني وتبحث اللغز حل حتاول وكانت غريها
 فبشرى وفقها٬، العمل جيب كان معادلة اللغز حلل كان ٬،)األخرى فوق واحدة العظمية
  .اللغز كشف أحد يعرف مل بأن الرحلة وانتهت تكمل كيف نست ولكن منها الكثري حلت

 عندها٬، من بسيط جزء نسيت أ�ا وأخربها بشرى مع تكلم X احلسن أمحد فاإلمام
 فوق من باجتاه( رأسه احلسن أمحد اإلمام فهز ٬،كله فيها اجتهدت اليت املسألة حللت عرفته لو
  .تكمل أن كان فروضامل كيف هلا وشرح) األسفل إىل

 جثث فظيع٬، كان املنظر: الرحلة عن يل وقالت يسرى وهي األخرى البنت يل جاءت مث
 أ�م حيث) املكان يف هناك املشرفني تقصد(ساعدونا  ولكنهم فظيعة والرحية بعضها٬، فوق
 علي٬، امسه فترة منذ مات أقار�ا من أحد رأت وأ�ا فظيعة٬، الرحية ولكن اجلثث يشيلوا
  .انتهى .هو يكون أن ميكن كثرياً تشبهه اجلثة إن قالت اجلثث٬، بني هوجدت

 وحده وحده هللا واحلمد. تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على صل اللهم
  : .........  املرسل                                 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم ..وحده
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א   الرحيم محنالر اهللا بسم Wא

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

 علم أي املختلفة الثمار وإنبا¯ا األشجار وتفجر اهللا٬، وفقهم املؤمنني بعض متثل األشجار
  .الناس ويعلمون واملعرفة العلم اهللا يرزقهم الذين األنصار بعض من يظهر

 الفرج تعجيل أن لكم تبني الرؤيا فهذه ويسرى٬، وبشرى واللغز للكهف ةبالنسب أما
 ويسرى بشرى واألمساء وصربكم٬، العمل يف وإخالصكم نتمأ عملكم على ويعتمد بأيديكم
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .والتيسري التبشري من أي األمساء معىن �ا املراد

  احلسن أمحد                                                                                   
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٨٠Wא

  .وسلم تسليماً واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا وصلى

 ٬،املؤمنني من اآلخرين إىل الدعوة ببيان بدأت احلسن أمحد اإلمام بدعوة آمنتÝ أن بعد
 السحور حىت الليل من الدعوة هذه عن األصدقاء أحد مع تكلمت رمضان يوم من أيام ويف
 يف شرعنا عندما يل قال الفطور بعد الثاين اليوم ويف ٬،مننا مث قليالً تكلمنا الصبح صالة وبعد
 مناماً فأرين احلسن محدأ املسمى الشخص �ذا أعتقد ال أنا يا رب( نفسي يف قلت النوم
 عدد مع كبرية أجرة سيارة ركبنا وقد عمي بناو أخي مع كأين رأيت :فقال ٬،)قيقةاحل حول
 قبة للجميع وبانت كربالء وصلنا عندما :فقال ٬،Xاحلسني  زيارة إىل للذهاب الناس من

 هذه عند قليالً وتأخرنا ذلك شابه ما أو للتفتيش فرتلنا Xاحلسني  اإلمام مرقد ومنارة
 :املفتش فقال ٬،X احلسني لزيارة نذهب يتركنا أن فتشنيامل حدأ من فطلبت ٬،النقطة
  .املنام انتهى .الزيارة من تتمكن حىت طويل وقت أمامك
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 دخلتÝ قد إين :وهو مناماً يف رأى قد نهأ الصديق هذا نفس يل قال سبوعأ حوايل وبعد
 على جالس وأنا رمسي مكان يف وأصبحنا املكان جلسنا فتغري السالم وبعد البيت يف عليه

 صديقي يل وقال .القنوات أحد من برامج مقدمة هناك كانت وقد ٬،طاولة وأمامي كرسي
 هذه وبدأت .عرفهماأ ال اآلن ولكن التلفزيونية والقناة املقدمة هذه أعرف أنا املنام يف

 من علماء علينا دخل ويف هذه األثناء ٬،تلفزيونية مقابلة معي تعمل أن تريد التلفزيونية املقدمة
 ٬،ليناظروين آخرين علماء ومن السيستاين أتباع من وعلماء الثاين الصدر الشهيد اعأتب

 لآو حممد على اهللا وصلى الرحيم الرمحن اهللا بسم :فقلت .طاولة وبيننا مقابلي فجلسوا
 ٬،واملهديني ستقول قلت نفسي يف صديقي فقال وجوههم يف ونظرت ......األئمة و حممد
 أتباع من سيد هو أوهلم وكان عليك ليسلموا فقاموا وجوههم إىل النظر يف أستمريت ولكن
  .املنام انتهى .وخرجوا الباقون علي� سلموا مث خلفه من سيأر على ومسح علي� سلم الصدر

 .احلسن أمحد السيد يفسره أن وأمتىن الثاين املنام وخاصة املنامني تفسري أريد الرجاء
  إسبانيا  عبد الستار : املرسل                     .هدينيوامل األئمة حممد وال حممد على اهللا وصلى

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 أن ومعىن زمانكم٬، يف واليته عليكم اهللا فرض من والية أي X احلسني اإلمام زيارة
 أي احلسني صورة له تبني قد ولكنه رؤياه وقت عن إميانه يتأخر نهإ أي ليزور وقت أمامه
 األدلة وتوضحت لزمته قد احلجة أن أي واملنارتني القبة رأى فقد وضوح٬، بكل زمانه حسني
  .لديه

 خري لكل ووفقك اهللا سددك معك٬، حيصل حلدث غيبياً إخباراً حتكي الثانية والرؤيا
  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم .احلق ونصرة حلقا على يثبتون ممن وجعلك

  احلسن أمحد                                                                                     
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٣٢٠

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٨١Wא

 أي تقريباً صباحاً السادسة الساعة ١٤٣٠ رمضان شهر من ٢١ اجلمعة اليوم صباح يف
 صوت فقط صورة أي بال التعبري صح إن الرؤيا وكانت نائماً كنت الشمس شروق بعد
 براحة شعرأ وكنت ٬،تتكرر وكانت) اليماين احلسن محدأ اإلمام( حرفياً يل يقول يتكرر مجيل

 عدت وبعدها ٬،والراحة السعادة بتلك شعرأ زلت وما استيقظت وفجأة ٬،ال توصف وسعادة
 متشا�ني رأسيني أعين ومكرر شخص رأس باألحرى أو شخصاً ورأيت أخرى مرة لنومي

 ينظر وكان جسمه أرÃ ومل اليسار خده ناحية من يل وينظر بيضاء عمامة ويلبس ومتطابقني
 عتقدأ كنت ولكنين ٬،X محدأ اإلمام هو هذا إن يل يقول أحداً نإو مرحية غري بنظرة إيلّ
 ٬،كذلك ليست أيضاً ونظرته مريح غري شكله نأل ؛ماماإل ليس الشخص هذا أن نفسي يف

  .ولكم يل اهللا واستغفر منامي من استيقظت ذلك وبعد

 مرات ثالث إال به شعرأ مل به شعرت الذي والسعادة باالنشراح الشعور: مالحظة
 قبل :والثاين ٬،X احلسن محدأ اإلمام باسم الصوت يتكرر كان عندما اليوم :األول ٬،حبيايت
 قبل :والثالثة ٬،الشعور بنفس صباحاً نومي من وصحوت الليل صالة صليت واتسن عدة
 مؤذن صوت وكان األذان مسعأ أيضاً وكنت رمضان شهر وكان تقريباً سنة عشر مخسة
 ٬،اهللا ويل علياً أن شهدأ يقول وكان ٬،الثالثة للشهادة وصل وقد اجلنة من وكأنه جداً مجيل

 انتهى. اهللا رسول حممداً أن شهدأ ويقول يؤذن املسجد يف واملؤذن والدي أيقظين وعندها
  الكويت   أبو الزهراء : املرسل                                                    .وإياكم اهللا وثبتنا

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 ومها القائم٬، دعوة ترافقان اللتني الصيحتني متثل وهي وتعاىل٬، سبحانه اهللا من رؤياك
  .تليها اليت الباطل وصيحة احلق صيحة أو إبليس٬، وصيحة جربائيل صيحة



 ٣٢١...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

 الباطل أهل من تسمعها اليت الباطل صيحة من لك وحتذير للحق تأييد فيها رؤياك فهذه
 احلق صيحة اتباع من اإلنسان ومنع احلق صيحة طمس صورة بكل حياولون الذين

 ويبعدوهم الناس ويضلوا إبليس سيدهم لينصروا احلق لداعي باطلة صورة ورسم بالشبهات
 إىل توجهك اليت احلق صيحة  أوالً تسمع نكأ لك اهللا من بيان هي الرؤيا فهذه احلق٬، عن
 الصورة لك تشوه أن حتاول ليتا الباطل صيحة بعدها تسمع نكأ مث احلق٬، وداعي احلق اتباع

 من أمكن إن لتمنعك حقيقية٬، غري ومهية مشوهة بصورة احلق داعي لك وتظهر احلقيقية
 احلق لصيحة تسمعوا أن وهو ٬، البيت أهل إليه وجهكم ما باتباع فعليكم احلق٬، اتباع
 اإلنس من أوليائه لسان على تسمعو�ا اليت الثانية٬، والباطل إبليس صيحة وتتجنبون األوىل
  .واجلن

 على وتثبت احلق صيحة تتبع نأو والشيطان٬، نفسك على النصر حتقق أن لك اهللا وأسأل
 اهللا محداف .ذلك من اهللا أعاذك الباطل٬، صيحة باتباع اهلالكني من تكون وال الصراط٬،
 بقبولك املباركة واأليام الليايل ويف رمضان٬، شهر يف احلق صيحة أمسعك الذي واشكره
  .العليم السميع وهو فضله من اهللا ليزيدك الباطل٬، لصيحة ورفضك حلقا صيحة

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                           
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א  اهللا ورمحة عليكم لسالما ٬،إمامي وابن إمامي احلسن محدأ السيد L٤٨٢Wא
  .وبركاته

 وامسكم حىت �ا مساعي وقبل بدعوتكم أؤمن أن وقبل عديدة سنني منذ رؤيا رأيت لقد
 أن الناس ادعو ورحت ٬،ظهر X املهدي اإلمام أن يقيناً قليب يف وقع نهأ هي الرؤيا ٬،الكرمي
 تعاىل اهللا بنيو بيين عليكم سلمت بالدعوة إمياين وبعد ٬،هذا نسيت ولكنين به يؤمنوا
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 الذي املهدي إن يل يقول أن يريد اهللا أن وفهمت ٬،كثرياً بكيأ ورحت فوراً الرؤيا وتذكرت
 اليت الرسالة هذه فهل ٬،تواً عليه وسلمت آمنت الذي X اليماين هو ذاته املنام يف يتهأر

  ؟ سبحانه اهللا أرادها

 اليت األوىل ؤييتر بعد وكنت يل X املهدي اإلمام من وصلت رسائل رأيت مث ومن
 رسول حممد اهللا إال لهإال  كتبت نور من بأحرف فتحت قد السماء أن رأيت سرد¯ا لكم

  .املرتني كال يف جلي تام بوضوح مرتني الرؤيا هذه شاهدت وقد ٬،اهللا

 البيت يف يدخنون الطول قصار سود نياثن رأيت الكعبة يف أنين رأيت قد كنت وقد
 ليلة إحيائي بعد القدر ليلة رأيت وقد ٬،الشريفة الكعبة باطن يف وصليت طرد¯م وقد احلرام
 أن رمضان شهر يف الشهر هذا يف ورأيت ٬،األرض على تترتل نور من املالئكة وكانت ٢٣

 إمياين بعد هي الرؤيا وهذه أظن األوىل السماء يل ففتحت السماء يف تصعدت روحي
 السماء يف عالية طائرة وروحي خيفق وقليب نائم وأنا السماء أرى مرة وأول الشريفة بالدعوة
  .جنوماً رأيت إنين حىت

 شهر يف أحس كنت وقد X علي اإلمام تابوت رمضان شهر يف أيضاً رأيت وقد
 نأو القيامة يوم أيضاً رأيت كنت وقد ٬،الدعوة هذه قبل �ا شعرأ مل بأحاسيس رمضان
  .ومذنبات عذاباً متطر السماء

 أن منكم وأريد ٬،باهلداية وأخويت ميأل تدعو نأو يل الرؤيا تفسروا أن مسحتم لو أريد
 X موسى رحلة كتاب قرأت عندما وكنت ٬،الشياطني مهزات من اهللا حيرسين أن يل تدعو
 الرؤى تفسري أرجو ما٬، بأمر معين أنين ظين حسب اهللا من إهلاماً فهمت البحرين جممع إىل

  .X حممد آل مياين سيدي

 مكلفني كانوا هل X الصادق اإلمام إىل املسلمني نهأ تهفهم الذي وهو سؤال ولدي
 باملهديني اإلميان الشيعة يعتنق مل وملاذا ٬،املهديني دون  إماماً عشر باالثين باإلميان فقط
 املهديني أمر كتم ملا إيضاحاً وأريد ؟ األمر هذا مالبسات هي وما ٬،)كذا( امهدين دون
 هو وما ٬،خروجكم حني لنصرتكم عمرنا يف أمدو سيدي اهللا محاكم. X أوهلم أمر وشفر
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قد  نهأ يعرفون وال ذلك يسألوا أن دون X املهدي باإلمام رؤيا يروا مثلي الناس أن السر
  .ظهر

  .سيدي إياك نعمته على وحده وحده وحده هللا احلمد أن دعوانا وآخر

  السويد   عبد اهللا : املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 احلق صيحة وأمسعك احلق عرفك أن وتعاىل سبحانه اهللا محدأ خري٬، لكل اهللا وفقك
 ويعو�ا سبحانه٬، كلماته يسمعون ممن وجعلك ملكوته٬، يف احلق رؤية ورزقك ومنه٬، بفضله

  .ويصدقو�ا

 رسالة تعين فيها٬، اهللا رسول حممد اهللا إال لهإ ال شهادة ابةوكت السماء فتح ورؤياك
 ٬، حممد كجده ومنذر ومبشِّر أيضا٬ً، رسول هو املهدي ألن ؛ حممد كرسالة جديدة
 قال وقد والزيغ٬، الباطل أهل طمسها أن بعد ٬، حممد جده سنة يعيد أيضاً واملهدي
 .)١()للغرباء فطوىب بدأ كما ريباًغ وسيعود غريباً بدأ اإلسالم إن( : حممد اهللا رسول
 املهدي٬، بدعوة تكون غريباً اإلسالم وعودة ٬، حممد بدعوة غريباً اإلسالم بداية وكانت
  .خري لكل اهللا وفقك

 باطن يف أنت وصليت طرد¯م مث ومن ويدخنون٬، والسود القصار االثنان ورؤياك
 وهذه قصار٬، سود أل�م ؛اطلب هم اهللا بيت على يسيطرون الذين الناس أن تعين الكعبة٬،
 البيت أهل حق على وافترائهم إشكاهلم ضعف إىل يشري القصر وأيضاً باطل٬، أ�م إىل إشارة
 الذي واألذى والشر أعماهلم نتيجة عليهم ويطرأ يصيبهم همٍّ إىل يشري والتدخني ٬،
 بيت من هؤالء سيطردون الذين املهدي أنصار من أنت تكون اهللا شاء وإن عنهم٬، يصدر
  .اهللا وفقك اهللا٬،

                                                            
  .٢٠١ص ٤٥ح ٢٠بـ  :آمال الدين وتمام النعمة -١
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 X خلØفه وما علمه إىل يشري X علي اإلمام وتابوت واضحة٬، تقريباً األخرى ورؤاك
  . وعلي حممد بيت أهل وهم الناس٬، بني

 أهلك٬، من اهلداية هلم كتب من �داية عليك مين وأن خري٬، لكل يوفقك أن اهللا وأسأل
  .الصاحلني يتوىل وهو وليي هو

  .وبركاته اهللا ةورمح عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                         
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٨٣Wא

  .املنتجبني وأصحابه لهآ وعلى الكرمي رسولنا على اهللا وصلى

 الرجل هذا ٬،عائليت من رجل رآها رؤيا تفسري بطلب أتقدم ٬،اهللا ورمحة عليكم السالم
 ذلك )كذا( والدته ليلة ويف ٬،الرمحن عبد سيسميه وكان بولد )كذا(حامل  زوجته كانت
 الطواف ثناءأو ٬،به يطوف الكعبة يف يده يف وهو طفل له ولد نهأ املنام يف أبوه رأى الطفل
 هذا ال :فقالوا ٬،الرمحن دعب هذا :قال ؟ هذا من :له قالوا البياض يلبسون شيوخ عنده جاء
  .انتهى. حممد

  املغرب   حممد: املرسل                              .العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 وامسه اهللا من بشرى هو فالطفل املهدي٬، بظهور لكم اهللا من شرىب هي الرؤيا هذه
 إىل الناس قبلة هي والكعبة أمحد٬، األرض ويف حممد السماوات يف امسه األول واملهدي حممد
 أمر فقد اهللا٬، إىل احلقيقية القبلة هو اهللا فخليفة زمان٬، كل يف اهللا خليفة إىل تشري وهي اهللا٬،
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 عليكم والسالم .خري لكل اهللا وفقكم .اهللا إىل قبلتهم X آدم يتخذوا أن املالئكة اهللا
  .وبركاته اهللا ورمحة

  احلسن أمحد                                                                                    
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א  قبل من مفتعلة عملية زيراخلنا إنفلونزة مكتوب كتابة املنام يف رؤيا رأيت L٤٨٤Wא
 هذه يعين ٬،احلسن محدأ السيد الكتابة   أي جبانبها   ) مي( ومكتوب ٬،األمريكية القوات
 مبحمد اهللا على وأقسم منامي يف اهللا أدعو أخذت الرؤيا هذه شفت ومن ٬،السيد من الكتابة
 بكل أدعو وكنت أدعو من خيتض كله وجسمي الدعوة هذه أحقية يظهر يل أن بيته وأهل
  .صويت

  العراق   الغائب املنتظر : املرسل                        ؟؟ الرؤيا هذه معىن ما احترامي كل مع

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 أن اهللا وأسأل بإخالص٬، احلق لبونيط ممن وجعلك خطاك وسدد خري لكل اهللا وفقك
 وهو وليي هو اجتنابه٬، ويرزقك باطالً الباطل لك ويبني اتباعه٬، ويرزقك حقاً احلق لك يبني
  .الصاحلني يتوىل

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  حلسنا أمحد                                                                                    
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  
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א  واإلمام كثر أناس ويوجد ذكرهأ ال كبري مكان يف وأنا رؤيا رأيت لقد L٤٨٥Wא
 وهو طويل وظهره وحنيف القامة طويل وكان ٬،اخللف من رأيته وأنا عالٍ مبكان واقف محدأ

 أذن محدأ يا :وقال بامسه وناداه شاب حنو بيديه شرأ وقد ٬،للناس بيديه يؤشر وكان ٬،جالس
  أملانيا   عاملي : املرسل                          .بالناس وأذن محدأ صعد وعندها ٬،مؤذين وأنت

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .احلق إىل الدعوة هو ذانواأل احلق٬، دعوة وينشر يعلن الذي هو املؤذن

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                   
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٨٦Wא

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

 رؤيا وهي ٬،X محدأ ملوالي الرؤيا هذه معىن عن االستفسار هذا إرسال مين طلب
  .تقريباً ١٢ العمر من تبلغ لبنت

 صوتاً مسعت القيوم احلي بلغت وملا ٬،الكرسي آية قراءة يف فشرعت مظلمة الدنيا رأت
  .نومها من فانتبهت الشريفة اآلية معها يكمل مجيالً

  .وبركاته اهللا ورمحة مجيعاً عليكم والسالم ٬،موالي البن وسالمي ملوالي وسالمي

  اإلمارات العربية   خاكزاد  :املرسلة
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א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 هذا يف والنور اهلدى تعرف هي تكن ومل وضالال٬ً، وجوراً ظلماً ملئت يأ مظلمة الدنيا
 واهلدى باحلق اإلميان إىل خطوة وتقدمت احلق رأت أ�ا يعين الكرسي آية وقراء¯ا الظالم٬،
  .الكرسي آية معها أكمل الذي الصوت وهو بأوليائه؛ سبحانه اهللا فأعا�ا والنور٬،

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                      
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   .عليكم السالم L٤٨٧Wא

 وهو) هوسات( أهازيج يلقي وهو الناس من جتمع وسط جيش ضابط الرؤيا يف رأيت
  العراق   علي مجال : املرسل                                        .وتاج جنوم مخسة غريبة برتبة

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 دولة إلقامة املهدي ينصرون الذين املالئكة وهم املالئكة٬، من ملك تأويله جيش ضابط
 اليماين؛ الكساء أصحاب اخلمسة إىل تشري فيها اخلمسة فالنجوم الرتبة أما إلهلي٬،ا العدل
 ملك    اإلهلي امللك    إىل يشري والتاج ٬، واحلسني واحلسن وفاطمة وعلي حممد وهم

 اخلمسة ألن ؛اهللا حاكمية وإقامة املهدي وملك اليماين إىل تشري الرتبة إن أي ٬،املهدي
 أن بعد شفي  حممد والرسول به٬، تغطوا الذي اليماين الكساء مجعهم عليهم اهللا صلوات
 بعد احملمدي اإلسالمي الدين صالح أن إىل إشارة الشفاء وهذا اليماين٬، بالكساء تغطى
 السماوات وسكان اهللا مالئكة فرح هو رؤياك يف أنت رأيته فما باليماين٬، اهللا يتمه خرابه
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 لآو حممد فضل وإظهار اهللا وحاكمية اإلهلي العدل ولةد وإقامة للقيام والتهيئة اليماين بظهور
  . الكساء أصحاب اخلمسة وخصوصاً ٬، حممد

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                      
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א  على نائم نهأ رؤيا رأى بشهرين زوجته والدة قبل ببيته نائم وهو أخي L٤٨٨Wא
 يقرئك اهللا إن :له وقالت )عليها السالم( الزهراء ظهرت زوجته جنب باملستشفى كرسي
 باإلسالم عظيم شأن له فيكون مولوداً يرزقك أن منك أفضل جيد ومل قلبك إىل فنظر السالم
 بعملية وقامت زوجيت إىل الزهراء تقدمت عندها ٬،X املهدي اإلمام ولدي عند وقائد
 بنصف كانت الرؤيا هذه إن ويقول ٬،ودعت السماء إىل املولود ورفعت بنفسها هلا الوالدة
  أملانيا   عاملي : املرسل                                                            .شعبان شهر من

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 أنت هو املولود إن أي ٬،أخوه بل ابنه ليس املولود فقط اهللا٬، شاء إن لكم واضحة الرؤيا
 اهللا والية إىل يهتدي من إن فهو مولود؛ نكأو والدتك معىن وأما خري٬، لكل اهللا وفقك
 يعين فهذا القابلة هي )عليها السالم( الزهراء أن وأما ذنب٬، بال أمه لدتهو كيوم يكون سبحانه

 سبباً ستكون إ�ا أي السماء؛ إىل رفعتك إ�ا ومعىن احلق٬، ومعرفتك هدايتك سبب إ�ا
 تنقل نكأ معىن الرؤيا يف فيكون بشرى هو املولود وأيضاً سبحانه٬، اهللا ملكوت لرؤيتك
 ؛املهدي ظهور بشرى له تنقل نكأ الرؤيا ويف مولود٬، له ولد نهأ رأى الذي ألخيك بشرى
 جيعل أن اهللا فضل من أخوك فليأمل وأيضاً املهدي٬، أنصار من املولود أن الرؤيا يف أخرب ألنه
  .خري لكل اهللا وفقكم املستقبل٬، يف املهديني أنصار من صاحلني ذريته يف
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  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                     
  هـ ١٤٣٠/ احلجة ذو

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٤٨٩Wא

  .تسليماً وسلم واملهدين األئمة حممد لآو حممد ىعل صل اللهم

 واملهديني ينالطاهر آبائك وعلى عليك ريب صلوات اهللا رسول يا بن وموالي سيدي
  . ولدك من

 فوجهت ٬،منها العربة وأخذ تفسريها عن عجزت املنام يف رؤيا رأيت ٬،وموالي سيدي
 الزمالء من جمموعة مع أين يا سيدي وجدت: رؤياي من املقصود ألفهم سيدي لكم وجهي

 ونريد لنا ال تروق وجدناها البلدة هلذه وصلنا حني ولكن ٬،أجنيب لبلد دراسية بعثة يف
 وشرح األمثل الطريقة ىعل بينهم ما يف خمتلفني خوةاإل من معي من فكان ٬،منها روجاخل

 قول على أمركم امجعوا :هلم أقول نفسي فوجدت ٬،البلد هلذه أرسلنا ملن مناسب سبب
  .لقومه ىموس اهللا نيب قال مبا وقولوا واحد

 عالقة القول اهلذ وهل ؟ هذا حالنا ملثل املناسب لقومه موسى اهللا نيب قول كان فما
  ؟ املواقف هذه مثل يف به وتنصحين توجهين ومباذا ؟ عليه اهللا سالم املهدي اإلمام بقضية

  العربية السعودية   يوسف : املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 تتبعها حق صيحة وكل إبليس٬، صيحة تتبعها X جربائيل صيحة أن اهللا وفقك اعلم
 من وتسمع باالمتحان متر أن البد احلق وداعي احلق بدعوة تسمع فكما باطل٬، صيحة
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 الصراط عن اخللق �ا ويضلوا احلق �ا يغطوا أن يريدون اليت الشبهات واجلن اإلنس شياطني
 هلم٬، واملنتصرين أعوا�م أو املراجع شيعة على باملناس الرد لك تبني رؤياك فهذه املستقيم٬،
 عن وضلوا وسامرياً عجالً ألنفسهم ونصبوا بأهوائهم املعصوم غري تقليد يوجبون الذين
 هو احلق عن االبتعاد إىل يدعونك عندما عليهم املناسب الرد أن لك يبني فاهللا السبيل٬، سواء
 أَنفُس(كُم+ ظَلَم+تVم+ إِنَّكُم+ قَو+مِ ي(ا ل5قَو+م5ه5 مVوس(ى قَالَ و(إِذْ﴿ :ألشباههم X موسى قاله ما

Vواْ الْع5ج+لَ بِاتِّخ(اذ5كُمVوبVلُواْ ب(ارِئ5كُم+ إِلَى فَتVكُم+ خ(ي+ر� ذَل5كُم+ أَنفُس(كُم+ فَاقْتqفَت(اب( ب(ارِئ5كُم+ ع5ند( ل 
  .)١(﴾الرَّح5يمV التَّوَّابV هVو( إِنَّهV ع(لَي+كُم+

 ف5يكُم+ ج(ع(لَ إِذْ ع(لَي+كُم+ اللّه5 نِع+م(ةَ اذْكُرVواْ قَو+مِ ي(ا﴿ :لقومه X موسى قول وأيضاً بل
 به تنصحهم ألن مناسباً )٢(﴾الْع(الَم5ني( مِّن أَح(داً يVؤ+ت5 لَم+ مَّا و(آت(اكُم مُّلُوكاً و(ج(ع(لَكُم أَنبِي(اء

 ج(ع(لَ ذْإِ﴿  واملهديني األئمة فيهم نصب إذ  حممد اهللا رسول بوصية وتذكرهم
  وفيكم عليكم الكربى اهللا نعمة تشكروا أن فاملفروض ٬،﴾مُّلُوكاً و(ج(ع(لَكُم أَنبِي(اء ف5يكُم+
 من أحداً يؤتÞ مل ما آتاكم قد فاهللا ٬، حممد الكرمي الرسول بوصية واألخذ احلق باتباع
 وهم ٬،سبحانه خلقه خرية هم قادة لكم جعل حيث األمة هذه يف باخلصوص أنتم العاملني٬،
 ف5يكُم+ ج(ع(لَ إِذْ ع(لَي+كُم+ اللّه5 نِع+م(ةَ اذْكُرVواْ قَو+مِ ي(ا﴿ واملهديون األئمة  حممد وآل حممد
  .﴾الْع(الَم5ني( مِّن أَح(داً يVؤ+ت5 لَم+ مَّا و(آت(اكُم مُّلُوكاً و(ج(ع(لَكُم أَنبِي(اء

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                           
  هـ ١٤٣١/ صفر

* * *  

א   :يل صديق رآها رؤيا L٤٩٠Wא

                                                            
  .٥٤: البقرة -١
 .٢٠: المائدة -٢
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 كان التحدث وأثناء ٬،هام موضوع يف نتحدث كنا مكان يف وأنا الرؤيا صاحب كنا
 اليت مثل قطعة به كان ٬،أمامنا وصار الربكة من خرج مشلول شخص منها خرج بركة أمامنا

 ويل أنه فيه واعتقدنا انبهرنا ٬،اجلاللة لفظ السمك جزأ على مكتوب ظهره مع شقه بالسمك
 ٬،معه حتدثنا ٬،كبرياً ترحيباً به فرحبنا بذلك اعتقدت أيضاً أنا أنين بادياً وكان ٬،اهللا أولياء من
 فكان ٬،أسئلة يسألنا اركلمة٬، ص كل منه ننتظر معه للحديث متشوقني كنا معه حتدثنا أثناء
 ولكن فيه الرؤيا صاحب يشك مل وهلة ألول ؟ نعرف ومن ؟ نعرف شخص كم عن يسألنا
 :يل وقال وحدثين بعيداً الرؤيا صاحب أخذين ملكيدة٬، ليجرنا خيدعنا أنه فيه شك وقت بعد
 ال :يل وقال ٬،بويل ليس وأنه خيدعنا وأنه ٬،خدعة األمر يف أن أشعر ألنين ؛شيء بأي ختربه ال

 وأنا املاء من اخلارج ذلك مع أتكلم كنت بنعم٬، بإمياءة فأجبته ٬،تصدقه وال قلبك له تفتح
 أهز أنا وكنت منه وحيذرين أنا معي يتحدث الرؤيا صاحب كان ما وأثناء به٬، مبتهج مسرور
 صاحب فانشغل القطار بأسفل كانوا صاحيب يتبعه الذي الشيخ موافق٬، أوالد وأقول رأسي
  .الرؤيا انتهت مث ٬،إلنقاذهم طلباً وراءهم جيري وصار عين الرؤيا

  فلسطني   أبو حممد : املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 به٬، تنبهرون شخص من منذرة أ�ا وواضحة سبحانه٬، اهللا من صاحبك رؤيا اهللا٬، وفقك
 الشيخ هذا يتبعون من بعض فهم إنقاذهم صاحبك حاول الذين الشيخ هذا أوالد أما

  .منه ويسمعون

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                           
  هـ ١٤٣١/ صفر

* * *  
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  .وبركاته اهللا ورمحة اهللا أنصار على السالم L٤٩١Wאא

  :تفسريها رؤيا وأرجو فترة قبل رأيت

 ٬،وأمي أنا ذاناأل صوت ومسعت ٬،ما أتذكر حسب الفجر ذانأ الوقت كان رأيت
 من أقمار أربعة وظهرت تقريباً كلياً القمر فاختفى ٬،خيسف وكأنه القمر فرأينا لننظر فخرجنا
 ٬،حتتنا من تغلي بدأت األرض كأن أحس بدأت وفجأة ٬،املختفي لقمرا حول جوانب أربع
  .الرؤيا من ما أتذكره وهذا ٬،شيء ال٬، ال يوجد :يل فقالت ٬،تفور األرض إن :ألمي فقلت

  .تسليماً وسلم واملهديني ةألئما حممد لآو حممد على اهللا وصلى ٬،خري ألف اهللا جزاكم

  العراق   نرجس : املرسلة

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 وهو حوله األربعة واألقمار واضح٬، واختفاؤه الوصي٬، هو والقمر احلق٬، دعوة هو ذاناأل
 لسيرت البداء حيدث مل إذا اهللا٬، من عذاب هو األرض وفوران به٬، يتصلون مؤمنون أي خمتفي
 ألهل منذر رسول هناك يكون أن بعد إال يرتل ال والعذاب أكثرهم٬، ويهلك األرض بأهل

  .)١(﴾ر(سVوالً ن(ب+ع(ثَ ح(تَّى مVع(ذ7بِني( كُنَّا و(م(ا﴿ :تعاىل قال ٬،العذاب �م يرتل الذين األرض

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                          
  هـ ١٤٣١/ صفر

* * *  

א  اإلمام فرأينا مكان ودخلنا سين يل قدمي وصاحب أنا ماشي كنت L٤٩٢Wא
 اللحم على ويرش بالزهراء ويستغيث ويبكي به وميعس بقر حلم كوم على قاعد اخلميين

                                                            
  .١٥: اإلسراء -١
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 بكيأو برغل عليه رشأو اللحم امعس ثلهم عملأ وصرت اإلمام بوجه فقعدت ٬،برغل
 أعطاين اخلميين فاإلمام ٬،يصعد فلم معي يصعد أن صاحيب إىل فأشرت ٬،بالزهراء واستغيث

 ٬،يفسد لن اللحم وهذا إمام ليس فهو فسد اللحم هذا إذا :يل وقال اللحم من )كرة(طابة 
 محدأ السيد إن :هلم وأقول الناس �ا على أدور وصرت متعجب وأنا اللحم طابة وأخذت

 )شغلة( محدأ السيد يف إن :يل قال مث ٬،يفسد لن اللحم هذا إن أحتداهم وصرت ٬،اإلمام هو
  أملانيا   عاملي : املرسل                                   .نسيتها ولكنين العامل مجيع يف توجد ال

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 عليك اهللا بفضل تتحقق وتراها حقا٬ً، رؤياك جيعل أن اهللا لأوأس خري٬، لكل اهللا وفقك
 بفضله احلق يتبعون وجيعلهم احلق ويعرفهم احلق إىل الناس اهللا يهدي نأو الناس٬، وعلى
  .سبحانه عليهم

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                            
  هـ ١٤٣١/ صفر

* * *  

א  بعد رأيتها شهور من اهللا رمحة إىل توفيت اليت عمي زوجة أن رأيت L٤٩٣Wא
 شافت إ�ا تقول يرمحها اهللا عمي زوجة( حلمت أ�ا بالرؤيا لنا وتقول معنا تتكلم وفا¯ا
 انتهاء بعد متوت ناس هناك أن حلمت إ�ا املرحومة تقول ٬،)ماتت أ�ا رغم حلم

 للصف طريقي يف بالرؤيا وكأنين ٬،البكالوريوس بعد ستموت البتول وأن البكالوريوس
 بأنين العلم مع ٬،البكالوريوس إل�اء والرابع الثالث الصف يل وباقي البكالوريوس من الثالث

 بالرؤيا ذكرت عمي زوجة أن العلم مع ٬،طويلة سنوات من البكالوريوس أ�يت احلقيقة يف
 البكالوريوس بعد ستموت السادات مدرسة خرجية البتول إن قالت حيث عجيباً غريباً شيئاً



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٣٣٤

 أنتمي اليت بلديت يف الوحيدة أنا بالفعل ألنين ؛السادات مدرسة خريج أنه غريي على تقل ومل
  الكويت   البتول حممد : املرسلة                                   .البشر سادات البيت لأه ملدرسة

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 فاملالئكة. السابعة كليةال والسماء العقل متام مسألة يف الرؤيا خري٬، لكل اهللا وفقكم
 إدراكها٬، وميكنكم تعرفو�ا اليت العامل هذا رموز من يبينوه أمراً لكم يبينوا أن يريدون عندما
  .لكم إظهارها املالئكة على فيسهل نفوسكم يف منطبعة هي وأيضاً

 ماأ ظاهرية٬، معرفة والعبادات العقائد معرفة إىل الدين يف ترمز مثالً االبتدائية فالدراسة
 الست السماوات إىل فترمز االبتدائية الدراسة تلي اليت سنوات الست أي الثانوية الدراسة
 احلقائق ليعرف به والعمل تعلم ما بتطبيق فيها ويرتقي اإلنسان إليها يعرج واليت امللكوتية٬،

 لالعم نتيجة تكون وبالتايل وزخرفها٬، والدنيا والشيطان النفس وجماهدة بالعبادات العمل أي
 بعد تفعلني كنت كما متاماً وهذا اجلزئية٬، املثالية امللكوتية الست السماوات يف االرتقاء هي

 تقرأين كيف وهو  فيها  تعلمتيه ما الثانوي التعليم يف استخدمت حيث االبتدائية إ�ائك
  .منها املعلومات وحتصيل العلوم على والتعرف املسائل وحل الكتب قراءة يف   وتكتبني

 إىل الكلية يف التعلم خالل من تتهيئني كنت أي للتطبيق تتعلمني كنت فقد الكلية يف أما
 حيصلها اليت للمعرفة متاماً مطابق األمر وهذا فعله٬، عن عاجز هو مبا الغري إفادة أو الغري تعليم
 يفعله ملا مطابق أيضاً هو الذي لإلرسال مهيئني ليكونوا ؛الكلية السابعة السماء يف األنبياء
 هم مبا ينفعو�م أو الغري يعلمون يÝرسلون عندما أيضاً األنبياء نإ أي الكلية٬، من خترج من

 إن لك يتوضح رمبا فأيضاً للغري نفعهم أما ٬،معروف للغري األنبياء وتعليم فعله٬، عن عاجزون
 األنبياء من ولغريه له واالجتماعي السياسي أو X ليوسف االقتصادي العمل إىل رجعت
  . املرسلني
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 أهل من لك اهللا وبتوفيق هللا بإخالصك نكأ فمعناها باخلصوص؛ لرؤياك وبالنسبة
 مبعناه فهو املوت أما عليك٬، اهللا بفضل بإمتامها لك بشرى والرؤيا الكلية٬، السابعة السماء
 إمنا( :X علي قال احلقيقة٬، معرفة بعد واآلخرة اهللا إىل االنقطاع أي اهللا٬، شاء إن احلقيقي

  .)١() أياماً بدين جاوركم جاراً كنت

 أيب بن علي إىل فلينظر األرض على يسري ميتاً يرى أن أراد من( : حممد وقال
  .)طالب

  :أكثر املسألة لك وسأوضح

  .االبتدائية املدرسة=  األرض :أوالً

 إىل تتعدى ال كلها هذه ٬،..و .. و .. و .. و  باألذن وتسمعينه بالعني ترينه ما أي
 معرفته تتعدى وال األرض٬، هذه علمه يتعدى ال أرضياً اإلنسان ويبقى عمل٬، بدون امللكوت

 سددك    انظري والعبادات٬، والعقائد الدين يف كتاب ألف ألف قرأ وإن الدنيا٬، احلياة هذه
 ع(نِ و(هVم+ الدُّن+ي(ا الْح(ي(اة5 مِّن( ظَاه5راً ي(ع+لَمVونَ﴿: تعاىل قوله إىل   خري  كل إىل ووفقك اهللا
 هم بل التجارة٬، أهلتهم جتاراً يكونوا مل اآلية �ذه املخاطبون هؤالء ٬،)٢(﴾غَاف5لُونَ هVم+ خ5ر(ة5الْآ

 شيئا٬ً، تعرفون ال أنتم هلم يقول اهللا ولكن وتدريسه٬، الدين بدراسة منشغلون دين علماء
  .باآلخرة له عالقة ال دنيوي فقط وعلمكم

 اإلنسان لريتقي اإلخالص؛ من له بدال والعمل العمل٬، من له البد علم إذا فاإلنسان
 ومل االبتدائية يف احلال هو كما والكتابة القراءة تعلمت إن حقيقية٬، فأنت معرفته وتكون
 ؟ يكتب وال يقرأ ال الذي األمي وبني بينك الفرق هو فما معرفة٬، لتزدادي تعلميت مبا تعملي
 أفضل احلجارة أليست .للمعلم جيداً مستمعاً كان إن منك حاالً أفضل األمي يكون رمبا بل
 فَهِي( ذَل5ك( ب(ع+د5 مِّن قُلُوبVكُم قَس(ت+ ثُمَّ﴿ األحيان٬، بعض يف تسمع ال اليت القاسية القلوب من

                                                            
 .٢٩٩ص ١ج :الكافي -١
  .٧: الروم -٢
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 قVي(شَّقq لَم(ا م5ن+ه(ا و(إِنq اَألن+ه(ارV م5ن+هV ي(ت(فَجَّرV لَم(ا الْح5ج(ار(ة5 م5ن( و(إِنq قَس+و(ةً أَش(دُّ أَو+ كَالْح5ج(ار(ة5
VجVفَي(خ+ر Vالْم(اء م5ن+ه qو(م(ا اللّه5 خ(ش+ي(ة5 م5ن+ ي(ه+بِطُ لَم(ا م5ن+ه(ا و(إِن V١(﴾ت(ع+م(لُونَ ع(مَّا بِغ(اف5لٍ اللّه(.  

  .الثانوية املدرسة=  امللكوت :ثانياً

 للسماوات ترمز الثانوية الست املراحل أن سبب أكثر ليتضح معادالت يف لك سأضعها
  .امللكوتية الست

  .مساوات ست=  سنوات تس

 األخرى من أعلى واحدة مساوات ست=  وبعدها األخرى من أعلى واحدة مراحل ست
  .وبعدها

  .املعرفة لزيادة سابق بعلم العمل=  املعرفة لزيادة سابق تعليم تطبيق

 االرتقاء أو امللكوتية الست السماوات إىل يرمزون املالئكة أن الطبيعي من جتدين هلذا
 تعقب اليت التعليم من الست السنوات أو الثانوي بالتعليم فيها االرتقاء اءإ� أو فيها

 فمن �ا٬، تعريفكم يريدون فهم الرمز �ذا هلا يرمزوا أن البالغة احلكمة ومن بل االبتدائي٬،
  .واضحة بصورة �ا ليÝعرِّف منها قريباً هلا الرمز يكون أن احلكمة

  .الرمزي القرب مدى ليتبني وأيضاً

 يف عليها حصليت اليت اآللة تستخدمني كنت الثانوية الدراسة يف نكأ إىل بهيانت
 من واالنتقال للنجاح تكفي لوحدها كانت هل ولكن والكتابة٬، القراءة وهي االبتدائية؛
 نكأ أكيد وتكتبني٬، تقرأين ما وفهم التركيز إىل حتتاجني كنت أم أعلى٬، مرحلة إىل مرحلة
 إىل وانتقال جناح هناك يكون وال املعرفة حتصل فال وإال للفهم٬، التركيز إىل حتتاجني كنت
 فالعمل امللكوتية٬، الست السماوات ارتقاء يف األمر فيها٬، كذلك أنت اليت من أعلى مرحلة

 أنت اليت من وأرقى أعلى مساء أو أعلى مرحلة إىل لالنتقال لوحده يكفي ال سابقاً تعلميت مبا

                                                            
 .٧٤: البقرة -١
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 كالقراءة متاماً املعرفة٬، يزيد وال له قيمة ال إخالص دون العملف اإلخالص٬، من البد بل فيها٬،
  .تركيز بدون

 يف مشغول فكرك ولكن فيه٬، وتقرئني كتاباً بيدك متسكني ما يوم يف كنت رمبا فمثالً
  .فتحتيه قد تكوين مل كأنك الكتاب غلق بعد نفسك فتجدين عائلية٬، مشكلة

 يف لالرتقاء املالئكة يرمز عندما بالغة حلكمةا هي وكم بينهما٬، الرمزي القرب إىل التفيت
  .مثالً الثانوية بالدراسة الست السماوات

  .السابعة الكلية السماء=  اجلامعات يف العليا الدراسة أو الكلية :ثالثاً

 جزئيات مساء وليست كلية٬، مساء هي السابعة االسم؛ فالسماء لتطابق هنا والرمز
 أ�ا الشائع مدرسة يف تتم الثانوية التعليم بعد العليا راسةالد وأيضاً ومالئمات٬، ومتنافيات
 هلذه املعروف االسم نهأ املهم عريب٬، غري االسم أصل كون يف إشكال وال كلية٬، تسمى
 الكلية يف التعليم أن مسألة يف سابقاً بي�نت كما العايل٬، وأيضاً بالتعليم ختتص اليت املدارس
 ليتعلم اإلنساين ا�تمع من الكلية إىل يقدم اإلنسان نأ أي ٬،الواقع أرض يف للتطبيق عادة
 ا�تمع لينفع أو ليÝعلّم منه٬، قدم الذي ا�تمع إىل فيها دراسته يكمل أن بعد ويعود فيها٬،

 من خترجه بعد األمر هلذا مهيئاً أصبح قد نهأ نقول األقل على أو وعرف٬، تعلم مبا اإلنساين
 ٬،غريه لتعليم مهيئاً يكون الكلية السابعة السماء إىل قييرت أن بعد اإلنسان الكلية٬، وكذا

 بوضوح األمر ليتبني وصالحه٬، أو كماله إىل يؤدي مبا اإلنساين للمجتمع نافعاً وليكون
 ال أن وميكن الناس٬، إىل يرسلوا أن ميكن أنبياء هم السابعة الكلية السماء خرجيي إن :أقول
 ويف اإلنساين٬، للمجتمع ومصلحني نافعني ونونسيك احلالني كال يف ولكن للناس٬، يرسلوا
 مرسل٬، ونيب مرسل غري نيب بني كبري فرق هناك نعم اهللا٬، إىل دعاة سيكونون احلالني كال
  .النبوة اخلامتة كتاب قراءة من لك يتبني أن ميكن وهذا

 ذكراً كان سواء إنسان كل أن هل وهو إنسان؛ أي ذهن إىل سيتبادر رمبا سؤال ويبقى
 وحيصل السابعة الكلية السماء إىل ويرتقي النبوة مقام له أن مبعىن ٬،نبياً يكون أن ميكن ثىأن أم
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 على مقتصرة ليست فالنبوة ٬،نعم واجلواب حتصيلها ؟ آدم لبين اهللا يسر اليت املعارف تلك
 فرق ال للجميع مفتوح االرتقاء فباب فقط٬، اإلرسال هو الرجال على املقتصر بل ٬،الرجال
 بني فرق وال وأعجمي٬، عريب بني فرق وال وأنثى٬، ذكر بني فرق وآخر٬، فال نإنسا بني

 العلم٬، مواضع إال جهل كلها الدنيا: قانون ضمن للجميع مفتوح الباب وأسود٬، أبيض
 خطر على واإلخالص خملصا٬ً، كان ما إال رياء كله والعمل به٬، عمل ما إال حجة كله والعلم
  .له خيتم ما املرء ينظر حىت عظيم

  .القانون هذا يف متساوون اجلميع

  .هلم اهللا بتوفيق ويعون يسمعون ملن طوىب

  .خرياً اهللا جزاكم دعائكم يف تذكروين أن وأرجو وسددكم٬، اهللا وفقكم

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم 

  احلسن أمحد                                                                                           
  هـ ١٤٣١/ صفر

* * *  

א متحري  أنت ملاذا :يل الرؤيا وقالت العلوية يف أيب زوجة يل جاءت أن بعد L٤٩٤Wא
 موجود محدأ السيد :العلوية يل فقالت ٬،نعم :فقلت ٬،أمحد السيد عن باحث أنت هل وتبكي

 هذه يف السيد لقو ما عرفأ أن وأريد بكيأأنا  حينها ومن. الرؤيا من بينكم٬، وفقت
 ومقبل سياسة رجل اليوم وأنا بعد حيايت أسري يف يل أن وكيف ٬،فعلأ أن علي� وما ٬،الرؤيا
 بدليل يل يشري أن السيد من وأرجو ٬،والعشرية الدولة لدى ومعروف وغريها انتخابات على
 جلع احلجة اإلمام جند من أكون أن اهللا اختارين قد الدليل هي كانت الرؤيا نأو معه أين
  ماليزيا   سالم األسدي : املرسل                                            .الشريف فرجه تعاىل اهللا

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا العاملني٬، وصلى رب هللا واحلمد
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 الدنيا هذه إىل نأتÞ مل حنن وتعاىل٬، نهسبحا يرضيه ملا خطاك وسدد خري لكل اهللا وفقك
  .املالئكة  خاضته الذي األول االمتحان لنخوض إال

 النَّاسV ل5ي(قُوم( و(الْم5يز(انَ الْك5ت(اب( م(ع(هVمV و(أَنز(لْن(ا بِالْب(يِّن(ات5 رVسVلَن(ا أَر+س(لْن(ا لَقَد+﴿ :تعاىل قال
 و(رVسVلَهV ي(نصVرVهV م(ن اللqهV و(ل5ي(ع+لَم( ل5لنَّاسِ و(م(ن(اف5عV ش(د5يد� ب(أْس� ف5يه5 الْح(د5يد( و(أَنز(لْن(ا بِالْق5س+ط5
 العقبة يقتحم ملن وطوىب ورسله٬، اهللا بنصرة إذن فاالمتحان .)١(﴾ع(زِيز� قَوِيٌّ اللqه( إِنq بِالْغ(ي+بِ
  .زما�م يف اهللا خليفة ينصرون وممن الساجدين٬، من ويكون

 خيتار اهللا أن فاعلم جنده٬، من تكون ألن اختارك قد اهللا كان إن ٬،اهللا وفقك سؤالك أما
 تكون نأو وتعاىل سبحانه اهللا ختتار نكأ حقيقياً؛ قراراً تقرر أن اهللا وفقك فعليك خيتاره٬، من
  .سبحانه لرضاه وطلباً هللا شيء كل تقدم ألن استعداد على

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                         
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א  رأيتها اليت الرؤيا أن وأمتىن ؟ أحالم أضغاث أم اهللا من رؤيا احلائض هل L٤٩٥Wא
 الدعاء وأمتىن ٬،الزمان حسني أنصر أمنية أن أغلى فهذه ٬،حقيقة تكون امرأة اخلمسني من أنين
 أن سيدي هلا دعوا سيدي أهم وابنيت ٬،وألوالدي البنيت التوفيق نأو وزوجي أنا بالشفاء يل
ا هي األمراض ويكفيها بالنفس والثقة والقوة الصحة يعطيها اهللا  وكل ووالديها وأخو̄ا

  .األنصار

  لكويتا    بتول: املرسلة                                   .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

                                                            
  .٢٥: الحديد  -١
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  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا العاملني٬، وصلى رب هللا واحلمد

 مجيعاً يوفقكم أن اهللا وأسأل السماوات٬، ملكوت من صادقة رؤيا ترى أن ممكن احلائض
  .الصاحلني يتوىل وهو وليي هو والدنيا اآلخرة خلري

  .وبركاته اهللا ورمحة كمعلي والسالم

  احلسن أمحد                                                                                 
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   .وبركاته اهللا ورمحه عليكم السالم L٤٩٦Wא

 حلسنيوا واحلسن وفاطمة وعلي حممد على السالم ٬،اهللا ةبقي على السالم ..بعد أما
 املنتظر واملهدي والعسكري واهلادي واجلواد والرضا والكاظم والصادق والباقر والسجاد
  .كثرياً تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد لآو حممد على وصل ٬،اهلمام اخللف واإلمام

 بني املبايع اليماين محدأ أنصار واملهديني األئمة حممد لآو وحممد اهللا أنصار إىل وسالمي
  .واملقام كنالر

 اهللا عند لنا اشفع اهللا عند بك أتوجه إين الرسالة أطلت أين ولو ٬،محدأ وموالي سيدي
  .واحد ٬،برمودة مثلث أسرار ما هي :سؤايل ٬،الكرام البيت لآو

 /٣١/١٢ ١٤٣١،٬ /حمرم /١٤ املصادف املبارك اخلميس يوم وهو هذا يومي يف :اثنان
 ينإو ٬،عنا يرضى أن قبل الدنيا هذه من رجينخي ال أن البيت لآو اهللا أدعو كنت ٢٠٠٩
 كأمنا الصبح صالة بعد ينإو ذلك على باهللا قسمأو ٬، واليماين املهدي اإلمام مع أقاتل

 ٬،ابيضأ لباس الثانية الفرقة وأعطى ٬،مجيل سودأ لباس وأعطاين بقريب تىأو كبريين جبيشني
 مل ولكن طويلة رؤيا وكانت ٬،سود هذهأ لباسه املهدي اإلمام مع يقاتل الذي إن :وقال
 إمياين بعد رؤيا األوىل هذه ليست ٬،شهيد ما أقوله على العظيم العلي واهللا منها هذا إال أتذكر
ل عج( املهدي اإلمام يأيت وكأمنا مدة منذ :ومنهن ٬،رؤى عدة بل املوعود محدأ اإلمام بدعوة
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 ٬،نور على نور االثنان كان ماوجهه أر مل لكن ٬،اليماين محدأ السيد ومعه )اهللا تعاىل فرجه
 هذا :يل ويقول اليماين احلسن محدأ السيد كتف على اليمين بيده يضع املهدي اإلمام وكأمنا
  .X اليماين احلسن محدأ هذا ٬،واملقام الركن بني املبايع

 واهللا ينإو ٬،السيد أنصار إىل واحترامي وسالمي ٬،وبركاته اهللا ورمحه عليكم والسالم
 البيت لآو اهللا إىل أوالً الدائم وشكري ٬،محدأ السيد إىل وامتناين سالميو ٬،نعلهم خادم
 ٬،الدين يوم إىل أنصاركم من أكون أن سيدي يا يل وادع ٬،وولده املوعود محدأ ىلإو الكرام

 على يا ريب وصلي ٬،حممد لآو حممد على صل اللهم ٬،ختامي وسالمي وشكري ٬،أتوفق نأو
  .اهللا حجج واملهديني هديامل أن واشهد ٬،واملهديني األئمة

  .لكم وشكراً X محدأ للسيد وقت بأسرع رسائلي تصل أن أرجو

  سوريا  منتظر : املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 واالنتصار احلق على ويثبتكم يوفقكم أنو لدينه٬، �م ينتصر ممن جيعلكم أن اهللا أسأل
  .للحق

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                 
  هـ ١٤٣١/ األول ربيع

* * *  

א   .عليكم السالم L٤٩٧Wא

 نتظرأ وكنت وفرسان نفر وجمموعة راءصح يف رؤيا خلت سنوات بضع منذ شاهدت
 املسيح السيد بأنه األمر �اية يف يل بدا ولكن ٬،فرسه على X علي اإلمام جدي جميء
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فكنت الثالثة يا

فك الرابعة ؤيا
آنذ يب حبلى 
سو :ألمي ت
  .صل

وا سيدي من
أنا ك ٬،احلني
و ٬،خطاه ت
X،يل وادع ٬
وا ولكم ٬،ي

W الر اهللا بسم

العامل رب هللا 

٣٤٢ .....

X عيسى
مبل الصحراء

األر على من

الرؤ أما
األطفال من

كان مبتسماً
  .البين

الرؤ أما
  .مشرقة

الرؤ أما
أمي كانت
وقالت ٬،املهد

حص وهكذا

من أرجو
الصا من أنه

فاثبت اليماين
X والزمان
املهدي لإلمام

א א
واحلمد
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 من تكون فأنت لإلخالص اهللا وفقك إذا بأنك اهللا٬، شاء إن لك مبشرة األوىل الرؤيا
 أنت لذلك ٬،X عيسى شبيه أيضاً وهو X علي اإلمام ميثل هو الذي املهدي أصحاب

  .X عيسى أنه رأيته وأيضاً X علي أنه على تنتظره كنت الرؤيا يف

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                
  هـ ١٤٣١/ األول مجادي

* * *  

א  ال مل :يل قال بعدها ٬،بقوة يل يدعو رجل وجبواري ساجداً كنت L٤٩٨Wא
  هولندا   لؤي اهلامشي : املرسل                              .اهللا إىل عد مسلكك عد لك٬، استجيب

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 منه احلق ملعرفة اهللا إىل تتوجه أن فعليك الوقت٬، نفس يف لك ومنذرة مبشرة رؤيا هذه
 ؛وحججه أولياءه وتنصر سبحانه٬، هللا العمل ختلص نأو وأبدا٬ً، دائماً وتعاىل سبحانه

  .لك ليستجيب

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                  
  هـ ١٤٣١/ األول مجادي

* * *  

א  الطبيعية هيئتها على السماء الرؤيا عامل يف رأيت لقد ٬،وإمامي سيدي L٤٩٩Wא
  .مرات عدة طبيعتها إىل تعود أخرى وتارة تضيء) اليت( مصباح كأ�ا بدأت وفجأة
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 يل أضاءت املرة هذه ولكن) هلا مشا�ه( الرؤية هذه مثل رأيت معدودة بأيام وبعدها
  ؟ كذلك هي قلت ملا علمأ ال ؟ كذلك هي :منامي يف فقلت ٬،نورها يطفأ ومل السماء

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا وصلى هذا

  الكويت   خالد : املرسل

א   الرحيم محنالر اهللا بسم Wא

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

 بفضله اهللا ليعرفك لك خري فاحتة تكون شاء وإن عليك٬، اهللا من فضل هي الرؤيا هذه
  .ومالئكته ومساواته ملكوته عليك

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                 
  هـ ١٤٣١/ األول مجادي

* * *  

א  وهي X الوصي عن الرؤيا دعاء قراءة بعد رؤيا الليايل إحدى يف رأيت L٥٠٠Wא
 بيين الفاصلة املسافة وكانت ما يشابه أو مكتب على أمامي جالساً شخصاً رأيت( :يلي كما
 أنت هل :فسألته ٬، اهللا رسول هو الشخص هذا نأب شعور فراودين ٬،متر نصف هي وبينه
 محدأ السيد بدعوة آمنا األخوة وبعض أنا فسألته ٬،نعم :برأسه يل فأومأ ؟ اهللا رسول حممد
 ابتسامة وابتسم ٬،نعم :ثانية برأسه فأومأ ؟ عندكم من ورسول ولدك من هو فهل :احلسن
 الضوء شدة من عيين فأغمضت ٬،بكثري أقوى أو الشمس شعاع نهنور كأ وجهه من وخرج
 رؤياي تفسري أرجو ٬،)شهيد أقول ما على واهللا ٬،مستيقظاً نفسي وجدت فتحتهما وملا

  العراق  حسني األسدي : املرسل                                        .اهللا وفقكم أكثر بوضوح

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

 رسول رأيت نكأ وهي لك بشرى وفيها وواضحة٬، بي�نة رؤياك خري٬، لكل اهللا وفقك
 لإلخالص وفق إن خلقه٬، من اهللا خرية من اهللا شاء إن فهو  يراه ومن ٬، حممداً اهللا

  .خبري له وختم

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                
  هـ ١٤٣١/ األول مجادي

* * *  

א  صلوات حممد آل مياين إىل ٬،X احلسن محدأ السيد وموالي سيدي إىل L٥٠١Wא
  .مجيعاً وأوالدي أهلي ومن ينم الفداء لك أرواحنا ٬،وسلم أهله وعلى عليه اهللا

 إىل فذهبت ٬،زوجيت ذبحأ أن اهللا من بأمر وإذا رؤيا شاهدت لقد ٬،وموالي سيدي
 عندما ٬،سكني بيدي وكان أذحبك بأن أمرين قد اهللا إن هلا وقلت الدار يف معي وهي زوجيت
 يل وأظهرت رأسها وعقفت واستلقت استسلمت الفور على هلا قلت مبا زوجيت مسعت
 بكيأ بيدي السكني محلأ وأنا ٬،اذحبها أن ستطعأ مل ولكين ٬،اذحبين :يل وقالت ٬،ارقبته
  .أذحبك أن أستطيع ال :وأقول

  حممد التميمي: املرسل                              ؟ الرؤية هذه تفسري هو ما وموالي سيدي

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 اهللا وطاعة وبالعبادة دائما٬ً، احلق باتباع زوجتك تأمر بأن لك أمر أ�ا هو تأويلها الرؤيا
 األنا قتل يعين فذحبها ٬،الليل صالة مثل املستحبات؛ من أداؤه ميكنها ما وأداء هللا٬، واإلخالص

  .نفسها يف الدنيا وحب واهلوى
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  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                               
  هـ ١٤٣١/ األول مجادي

* * *  

א  أن عليك٬، أريد وحبثت الوصي نكأ املنام يف رأيت إين.. الفاضل سيدي L٥٠٢Wא
  .اخربين٬، الوصي أتباع من أكون

  البحرين   علي علي : املرسل           .الشرفاء العترة وأوصيائه حممد وآل حممد على والسالم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .واتباعه الباطل جينبك نأو دائما٬ً، واتباعه احلق ملعرفة يوفقك أن اهللا أسأل

   .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  احلسن أمحد                                                                                 
  هـ ١٤٣١/ األول مجادي

* * *  

א   .عليكم سالم L٥٠٣Wא

 الرجل حول واقفة والناس مالمح هلو ليس طويالً رجالً املنام يف رأيت ٬،وموالي سيدي
 هذا الناس اخرب :يل يقول السماء من صوت وامسع بعيد من قادم وأنا دائرة نصف بشكل
  .موالي عليكم وسالم أقول٬، ما ال تصدق والناس X احلسني هو

  اسبانيا   ميثم : املرسل

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

  .املهدي هو الزمان هذا يف X احلسني

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم٬، خري لكل اهللا وفقك

  احلسن أمحد                                                                        
  هـ ١٤٣١/ األول مجادي

* * *  

א  احلسني اإلمام عن تشابيه فيه يعملون بيت إىل بةذاه أين املنام يف رأيت L٥٠٤Wא
X باب وكان ٬،)عليها السالم( رقية السيدة دور ميثلون فقط٬، وكانوا نساء فيه مكان وكان 
 حىت بأسود سودأ البسة فتاة جاءت وبعدين ٬،فارغة ساحة أمامه وكان مفتوحاً البيت
 من وحدة جاءت٬، وبعدين رقية السيدة هذه :قالت النساء من فواحدة ٬،مبني ما وجهها
 جئت التشابيه أحب ما أنا :فأجبتها ؟ رقية السيدة دور متثلني ال ملاذا :يل قالت النساء

 حىت ثقيلة جداً العباءة كانت ٬،عباء¯ا أعطتين رقية السيدة ما إىل حد وبقيت ٬،ألتفرج فقط
  .حاملتها كانت شلون رقية السيدة يساعد اهللا :سي٬، وقلتأر آذت

  العراق   م علي أ: املرسلة

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 إن رفيع ومقام خري يف اهللا شاء إن وهي عباء¯ا٬، رقية السيدة أعطتها لليت مبشرة الرؤيا
  .العاقبة وحسن لإلخالص اهللا وفقها

  .وبركاته اهللا ورمحة كمعلي والسالم

  احلسن أمحد                                                                                
  هـ ١٤٣١/ األول مجادي





א א
א Xא

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٥٠٥Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد لآو حممد على اهللا ىوصل ٬،العاملني رب واحلمد هللا

  .الرسالة وموضع العلم ومعدن الرمحة بيت أهل يا عليكم السالم

 بن يوشع موسى إىل فالسابق ٬،ثالثة السبق( :قال نهأ ٬، النيب عن ٬،عباس ابن عن
 هو فمن ).طالب أيب بن علي حممد إىل والسابق ٬،يس صاحب عيسى إىل والسابق ٬،نون

  UAE   زينب : املرسلة                                                             ؟ يس صاحب

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .X نجارال حبيب هو ياسني صاحب إن  البيت أهل روايات يف الوارد

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

  العقيلي ناظم الشيخ                                                                                         
ـ ١٤٣١ /اخلري شعبان                                                                                             ه

* * * 

א   .اهللا أنصار على السالم L٥٠٦Wא

 اإلمام رأيت الزيارة من رجوعي وبعد X الكاظم زيارة املصادف األربعاء يوم يف
 األئمة حممد لآو حممد على صل اللهم( :الصالة يف ويقول يصلي نكا X الكاظم
  العراق   سلوان الشمري : املرسل                                          .)تسليماً وسلم واملهديني
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א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

  .سليماًت وسلم واملهديني األئمة لهآو حممد على اهللا وصلى ٬،العاملني رب هللا احلمد

  .وبركاته اهللا ورمحة السالم وعليكم

 على لكم الشاهد هو اهللا يكون أن تعاىل اهللا من نعمة هذه فيك٬، اهللا بارك مباركة رؤيا
 والنصر الثبات اهللا ونسأل فضله على هللا فاحلمد منامكم٬، يف ويكلمكم عقيدتكم٬، أحقية
  .اءرج الدعاء وأسألك .تعاىل اهللا أنصار جلميع العاجل والفرج

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

  العقيلي ناظم الشيخ                                                                                      
  هـ ١٤٣١ /اخلري شعبان                                                                                        

* * *  

א   وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم L٥٠٧Wא

  .الظاملني على إال عدوان وال ٬،للمتقني والعاقبة ٬،العاملني رب هللا احلمد

 وعرفت قرأت ما حسب على.. البصري اليماين سناحل محدأ إىل النرباس من ..بعد أما
 املهدي اإلمام ومبعوث اهللا من معصوم وإمام النبوة بيت آل من املوعود اليماين أنكم عنكم
 أعرف أن أريد هو إين لسؤايل وبالنسبة ومبشر٬، منذر البشر كافة إىل السالم )كذا( من عليه

 السفياين هو أم ٬،أمريكي عميل أم حقاً جماهد هو هل ٬،الدن بن أسامة الشيخ يف رأيكم
  .األحاديث يف املذكور

 العراق ودولة الصومال مثل اإلسالمي العامل يف املقاتلة اجلماعات يف رأيكم وما
 وهل .القاعدة تنظيم عامة وبصفة .وكشمري الشيشان ويف اجلزائر يف واملقاتلني اإلسالمية
 على أم احلق على هم وهل ٬، النيب أحاديث يف املذكورة السود الرايات هم الطالبان
  ؟ باطل
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 بعذاب أمريكا زوال على املنتديات ويف املفكرين وكتب الفضائيات عرب كالم يدور
  ؟ آخر قول لديك أم الرأي هذا مع أنت هل ٬،رباين

 يد على إسرائيل زوال بقرب يقولون القرآن يف العلمي اإلعجاز يف الباحثني بعض وأيضاً
 وال كالمي ليس وهذا ٢٠٢٨،٬ يقول من ومنهم ٢٠١٢،٬ يقول من ممنه ٬،املهدي اإلمام
  املغرب العريب   النرباس القريشي : املرسل                   .8 اهللا إال الغيب يعلم ال ألنه ؛به أؤمن

א   الرحيم الرمحن اهللا سم Wא

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

  .وبركاته اهللا ورمحة السالم وعليكم

 القاعدة تنظيم أما حممد٬، آل من وباألوصياء باليماين يؤمن أن عليه ضال الدن بن أسامة
 السود٬، الرايات حقيقة لتعرف األنصار األخوة كتب تقرأ أن وميكنك. شيطاين تنظيم فهو
  .ذكرت من هي ليست حال أي وعلى

 واعلم الشيطانية٬، الدول كل من األرض تتطهر قريب وعما الزوال افمصريه أمريكا أما
  .)١() الوقاتون كذب( :مضمونه ما ورد وقد يوقتون٬، ال حممد آل أن

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

  األنصاري حممد أبو األستاذ                                                                                       
  هـ ١٤٣١ /شعبان                                                                                     

* * *  

א   .وبركاته اهللا ةورمح عليكم السالم L٥٠٨Wא

                                                            
 .باب آراهية التوقيت ١ج :الكافي -١
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  ؟ ٣١٣ من أنا وهل ؟ الباطن هو وما الظاهر امسكم هو ما

  اليمن   أمحد علي : املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 املهم هو وهذا واملهدي٬، اهللا وعبد أمحد:  اهللا رسول وصية ذكرته كما السيد اسم
 رسول أوصياء من ووصي اهللا حجج من حجة أنه تعرف أن ميكنك خالله فمن ٬،لك بالنسبة

) محدأ( األرض يف األول املهدي اسم بأن كتبه حدأ يف احلسن محدأ السيد ذكر وقد .اهللا
  ).حممد( السماء ويف

ـ أما  أن تعاىل اهللا حبجج يؤمن أن بعد ويعمل يسعى ملن وميكن مقام فهو) ٣١٣( ال
  .له يصل

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

  األنصاري حممد أبو األستاذ                                                                                      
  هـ ١٤٣١ /شعبان                                                                                   

* * *  

א   .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم L٥٠٩Wא

  .إن شاء اهللا بعمركم اهللا وأطال طيبة حتية

 مل ملاذا لسؤال يوصلين الدعوة عن معه أتناقش شخص أي :مشكليت طرحأ أنا حابه
  ؟؟ لنا أرسلك ملاذا ٬،بنفسه اإلمام يظهر
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 بدون هكذا العراق نترك هل ٬،العراقية للدولة رئيس ننتخب أن خطأ ملاذا :آخر وسؤال
 الرد منكم أمتىن ٬،إقناعهم ستطيعأوال  ٬،السؤالني هذين على اإلجابة عرفأال  وأنا ؟رئيس
  العراق   راوية املعموري : املرسلة                                  .شاكرة جداً وأكون أسئليت على

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .وبركاته اهللا ورمحة السالم وعليكم

 اآلن فالواقع سائله٬، قبل من احلق على مترداً يستبطن شك ال فهو :األول للسؤال بالنسبة
 على الدليل يطلب أن السائل فعلى احلسن٬، أمحد السيد أرسل X املهدي اإلمام أن هو
 أن فيكفي ابنه٬، وأرسل نفسه اإلمام يظهر مل ملاذا السؤال أما الواقعة٬، اخلارجية احلقيقة هذه
 هي هذه كانت إن ماذا مث الصواب٬، عني وه يفعله وما وعامل حكيم X اإلمام أن نعلم
 أما وحقيقة٬، واقع أنه ونتأكد الواقع نناقش أن علينا ؟ اهللا على نعترض هل تعاىل٬، اهللا إرادة

 حنن٬، افترضناه الذي الواقع هذا يتحقق مل ملاذا بالتايل والسؤال أنفسنا عند من واقع افتراض
  .احلق عن الناس ليصرف الشيطان تسويالت من إال أظنه فال

 االحتالل قوات دخول قبل موجود تعاىل اهللا حجة أن يعلم فاجلميع :الثاين السؤال أما
 مؤمنني٬، كانوا إن حوله يلتفوا أن أحراهم كان فما هذا٬، يعلمون وغريهم النجف وفقهاء
 أمحد السيد أن يÝعرف ومنه ٬،شرعاً باطل للحاكم الناس واختيار االنتخاب أصل فإن وكذلك
 قال تعاىل اهللا بل للحاكم الناس اختيار ببطالن قال من مها ليس الشريفة لدعوةوا احلسن
  ؟ الناس أم حكمأو علمأ اهللا فهل هذا٬،

 نقص ال كامل والدين املؤمنون٬، يعرف كما الدين هو احلياة هذه يف ما وأمثن أهم إن
 حاكم غري من بالدنا نترك أن ميكن ال إننا قبيل من واهية حبجج نتذرع أن يصح فهل فيه٬،

 هل ٬،صدام ديكتاتورية سقوط بعد اهللا اختربهم لقد اهللا وسبحان ؟ ديننا تعاليم من ونتنصل
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م اتباع إىل يسارعون  ويأبون اهللا حبجة يتمسكون أم ٬،حاكماً هلم وخيتارون وأهوائهم شهو̄ا
 محاك دون العراق نترك هل قوهلم وما ٬،ذريعاً فشالً وفشلوا أرسله٬، من وحكم حكمه إال
  .ألتباعهم منهم وغشاً باطلهم يف منهم متادياً إال

 تعاليم فيهم يطبق هل سيحكمهم٬، علم بأي خيتارونه الذي احلاكم أو الرئيس هذا وأخرياً
 يكون لن بالنتيجة إذن ؟ أرضه يف اهللا حجة سوى يطبقه ال واإلسالم وكيف ؟ اإلسالم
 الدنيا خسران النتيجة تكونو الطواغيت٬، من أخرى نسخة سوى خيتارونه الذي احلاكم

  ؟ املبني اخلسران سوى اختيارهم من جنوه الذي فما أمامنا٬، النتيجة هي وها واآلخرة٬،

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

  األنصاري حممد أبو األستاذ                                                                                        
  هـ ١٤٣١ /شعبان                                                                                     

* * *  

א  اهللا صلى النيب أن نعرف حنن ٬،عندنا ثابت وغري صحيح غري كله كالمك L٥١٠Wא
 حيرمون عليهم اهللا سالم األئمة نأب يقيناً وكلنا كذلك ونعلم ٬،خيرب يف املتعة حرم وسلم عليه
 أبو( الصحابة على االفتراء هذا ما اهللا من استحوا عليكم عيب :لكم أقول وكمان ٬،املتعة
 حقدكم دليل هذا كنل عقل يقبله ال كالم السنة احرقوا الدين يف ابتدعوا) وعمر بكر

  .واهلداية السالمة لكم اهللا لأنس ٬،عليهم

 ملن ومحلت مثالً شهر مدة يف شخص من أكثر متعة تزوجت امرأة إذا:  أسألكم لكن
  ؟ الولد ينسب

  :السابق اللجنة جواب

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  .تسليماً لموس واملهديني األئمة حممد وآل حممد على اهللا وصلى ٬،العاملني رب هللا احلمد
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 يف ثابت وهذا والسنة٬، الكتاب بنص شرعي زواج هو) املنقطع الزواج( املتعة زواج
 اهللا من ال يأت فلم املتعة زواج حترمي أما مكابر٬، إال ينكره وال وشيعة سنة املسلمني مصادر
 قائم٬، التشريع وهذا العامل هذا عن  اهللا رسول رحل وقد ٬، رسوله من وال سبحانه
 بتحرمي قام عمر جاء وملا واحدة٬، كلمة بشأنه يقل ومل قائم التشريع وهذا بكر وأب وجاء
  ؟؟ فأمته  حممد شريعة يف خلالً أدرك عمر فهل والنساء٬، احلج متعيت

 ٬،)١(﴾ ...د5ين(كُم+ لَكُم+ أَكْم(لْتV الْي(و+م(﴿: تعاىل بقوله القرآن كذبك فقد) نعم( تقولني إذا
 يف ضاللة وكل ضاللة بدعة وكل الدين يف بدعة ابتدع عمر أن يعين فهذا) ال( قلت وإذا
 وأمساء ال أم متتعوا هل  األئمة كون ومسألة الثوابت٬، من لديكم احلديث وهذا النار٬،

 �م٬، خاص أمر  األئمة فزواج السائل٬، سفاهة على يدل سؤال هذا ؟ املتعة من أوالدهم
  ؟؟ اخلصوصيات يف نسأل أن األدب من فهل

 بدع من بدعة له عمر وحترمي والسنة٬، الكتاب بنص شرعي فهو شرعياً الزواج ونك أما
 من أول وهو بالدرة٬، املصلني صفوف رص ابتدع من أول فهو ٬،حتصى وال تعد ال اليت عمر
 السنة حرق ابتدعا من أول بكر أبو وصاحبه وهو فيه٬، وأهله  النيب بيت حرق ابتدع
 من يقرب ما عائشة ابنته ذلك ذكرت ما حبسب ربك أبو حرق حيث ٬،املطهرة النبوية

 يف يشك كيف غريب٬، وهو فيها الشك بدعوى  النيب أحاديث من حديث اخلمسمائة
  . للنيب الناس أقرب أنه تدعون من  النيب حديث

 الرقاع من تال وصريه  اهللا رسول عن روي ما كل ومجع صاحبه على فزاد عمر أما
 يعجز ما عمر بدع من وهناك ٬، اهللا رسول قال يقول من كل يعاقب أنه وأعلن وحرقها
 نقول٬، ما صدق عينك بأم لتري ومصادركم صحاحكم تراجعي أن ولك عده عن احملصون

 والتباغض التنازع يف اجلاهلية لعبة استهو¯م الذين من ولست احلق تطلبني كنت لو هذا
  .والتناحر

  .وحده وحده وحده هللا واحلمد ٬،للجميع اهلداية سبحانه اهللا نسأل
                                                            

  .٣: المائدة -١
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)مكن اهللا له يف األرض(اللجنة العلمية ألنصار اإلمام املهدي   
ـ١٤٣١/األستاذ الدكتور زكي األنصاري٬، مجادى اآلخرة ه  

  اليمن   رمياس اخلطيب : املرسلة

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

 تسليماً سلمو واملهديني األئمة حممد لآو حممد على اهللا وصلى ٬،العاملني رب هللا احلمد
  .كثرياً

 تتكلمي٬، أن قبل وتأكدي كتبكم راجعي تعلمني٬، ال ما الرسول على تتقويل وال اهللا اتقِ
  :احلقيقة لتعريف تزعمون كما كتبكم أصح من األحاديث هذه وإليك

 ففعلناها اهللا كتاب يف املتعة آية نزلت(: قال أنه احلصني بن عمران عن :البخاري يف ورد
 رجل قال مات٬، حىت عنها ينه ومل حيرمه قرآن يرتل ومل وسلم عليه اهللا لىص اهللا رسول مع
  .)١() عنه اهللا رضي عمر يقال :)البخاري أي( حممد قال شاء٬، ما برأيه

 به يعتد من بإمجاع القرآن بعد الكتب أصح وهو صحيحه٬، يف البخاري أخرجه ما هذا
 املتعة إباحة على التأويل تقبل ال اليت العبارة بصريح نص فقد السنة٬، أهل علماء من

 قرآن نزول عدم على نص احلديث هذا أن كما القيامة٬، يوم إىل اإلباحة هذه واستمرار
 صريح أنه كما األعلى٬، بالرفيق التحق حىت عنها  النيب �ي عدم يف نص وأنه حيرمها٬،
  .اخلطاب بن عمر اخلليفة هو هلا احملرم أن يف أيضاً

 نكاح باب يف صحيحه يف أخرج فقد مسلم٬، اإلمام السنة أهل عند احلديث إمام وأما
 اهللا صلى اهللا رسول مع نغزو كنا: يقول اهللا عبد مسعت(: قال ٬،قيس عن ٬،إمساعيل عن :املتعة
 املرأة ننكح أن لنا رخص مث ذلك عن فنهانا ٬،نستخصي أال :فقلنا ٬،نساء لنا ليس وسلم عليه

                                                            
من آتاب التفسير من ) وأنفقوا في سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: (صحيح البخاري، باب قوله تعالى -١

 .٧١جزئه الثالث ص
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 لَكُم+ اللّهV أَح(لq م(ا طَيِّب(ات5 تVح(رِّمVواْ الَ آم(نVواْ الqذ5ين( أَيُّه(ا اي(﴿: اهللا عبد قرأ مث ٬،أجل إىل بالثوب
  .))١(﴾الْمVع+ت(د5ين( يVح5بُّ الَ اللّه( إِنq ت(ع+ت(دVواْ و(الَ

 بن جابر عند كنت(: قال ٬،نضرة أيب عن :أيضاً مسلم صحيح يف كما أخرى رواية ويف
 مع فعلنامها: جابر فقال املتعتني٬، يف اختلفا الزبري وابن عباس ابن: فقال آت فأتاه اهللا٬، عبد

  .)٢( )هلما نعد فلم عمر �انا مث وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 ينهي الزبري ابن وكان باملتعة٬، يأمر عباس ابن كان.. (. :أيضاً مسلم اإلمام وأخرج
 اهللا رسول مع متتعنا يث٬،احلد دار يدي على: فقال اهللا٬، عبد بن جلابر ذلك فذكر: قال عنها٬،
 وإن شاء٬، مبا شاء ما لرسوله حيل كان اهللا إن: قال عمر قام فلما ٬،وسلم عليه اهللا صلى
 فإن النساء٬، هذه نكاح وأبتوا اهللا٬، أمركم كما هللا والعمرة احلج فأمتوا منازله نزل قد القرآن
  .)٣() باحلجارة رمجته إال أجل إىل امرأة نكح برجل أويت

 من األحاديث هذه فإليك وإحراقها السنة كتابة من بكر وأيب عمر منع بشأن أما
  :كتبكم

 بأرض ألحلقنك أو اهللا رسول عن احلديث لتتركن(: هريرة أليب اخلطاب بن عمر قال
 يعين الفيح بأرض ألحلقنك أو اهللا رسول عن احلديث لتتركن(: أيضاً له وقال. )٤( )دوس
  . )٥() قومه أرض

 يكتبها ال أن له بدا مث السنة٬، يكتب أن أراد اخلطاب بن عمر إن(:  ةجعد بن حيىي وقال
  .)٦( )فليمحه شيء منها عنده كان من األمصار يف كتب مث

                                                            
 .٨٧: المائدة -١
  .النبي صلى اهللا عليه وسلم وهديه باب إهالل ٤ج :صحيح مسلم -٢
 .باب حجة النبي صلى اهللا عليه وسلم ٤ج :صحيح مسلم -٣
: ، وتدوين السنة الشريفة١٦٠ص ٨ج: البن آثير - ، والبداية والنهاية ٧٤٦رقم  ٥٥٤ص: المحدث الفاضل -٤

 .٤٣١ص
 .٨٠٠ص ٣ج: البن شيبة - أخبار المدينة المنورة  -٥
 ).٢٩٤٧٦(فصل في رواية الحديث رقم  –آداب العلماء باب في  ١٠آنز العمال ج -٦
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 الناس أيدي يف ظهر قد أنه بلغه اخلطاب بن عمر إن(: بكر أيب بن حممد بن القاسم وقال
 كتب٬، أيديكم يف ظهرت قد أنه بلغين قد إنه ٬،الناس أيها: وقال وكرهها فاستنكرها كتب٬،
 فظنوا رأيي٬، فيه فأرى به٬، أتاين إال كتاباً عنده أحد يبقني فال وأقومها٬، أعدهلا اهللا إىل فأحبها

 بالنار فأحرقها بكتبهم فأتوه اختالف٬، فيه يكون ال أمر على ويقومها فيها ينظر أن يريد أنه
  .)٢( )الكتاب أهل كمثناة ناةمث( :القول بعض ويف ٬،)١() الكتاب أهل كأمنية أمنية :قال مث

 ٬، اهللا رسول عن احلديث أيب مجع... (: بقوهلا حالته اخلليفة ابنة عائشة وصفت
 لشكوى أتتقلب :فقلت فضمين٬، :قالت ٬،كثرياً يتقلب ليلته فبات حديث٬، مخسمائة وكانت

 عافد �ا٬، فجئته عندك٬، اليت األحاديث هلمي ٬،بنية أي: قال أصبح فلما ؟ بلغك لشيء أو
 فيها فتكون عندي وهي أموت أن خشيت: قال ؟ أحرقتها مل :فقلت!!  فأحرقها بنار

 انتهى )٣( )ذلك نقلت قد فأكون حدثين كما يكن ومل ووثقت ائتمنته قد رجل عن أحاديث
  .النص

 مخسمائة عددها فبلغ كتاب٬، يف  النيب أحاديث مجع بكر أبا إن(: الذهيب وقال
  .)٤( )افأحرقه بنار دعا مث حديث٬،

 مجع(: قالت ٬،عائشة إىل بسنده ٬،احلاكم عن ٬،الزيدية أئمة أحد حممد بن القاسم روى
 أي :قال أصبح فلما يتقلب٬، ليله فبات حديث مخسمائة فكانت اهللا٬، رسول عن احلديث أيب
  .)٥( )فأحرقها بنار فدعا �ا فجئته عندك٬، اليت األحاديث هلمي بنية٬،

 ملن ومحلت مثالً شهر مدة يف شخص من أكثر تعةم تزوجت امرأة إذا: سؤالك أما
  الولد؟ ينسب

                                                            
 .٥٢ص: تقييد العلم -١
 .طبعة ليدن ١٤٠ص ١ج: البن سعد - الطبقات الكبرى  -٢
 .٣٧٠ص: ، وتدوين القرآن٢٨٥ص ١٠ج: ، وآنز العمال٥ص ١ج: تذآرة الحفاظ -٣
  .٣٩ص: ، وعلوم الحديث٥ص ١ج: للذهبي -تذآرة الحفاظ  -٤
، وآنز ٥ص ١ج: ، وتذآرة الحفاظ٢٦٤ص: ، وتدوين السنة الشريفة٣٠ص ١ج: هللا المتيناالعتصام بحبل ا -٥

 .٢٨٥ص ١ج: العمال
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 مجلة فمن السؤال٬، هذا سأليت ما وشروطه املتعة زواج حقيقة تعلمني نكأ لو: فجوابه
 حتيض ال كانت وإن حيضتان٬، فعد¯ا الدخول بعد أجلها انقضى إذا إنه املتعة زواج شروط
 أيام وعشرة أشهر بأربعة �ا يدخل مل ولو ةالوفا من وتعتد. يوماً وأربعون فخمسة تيئس ومل
  .حامالً كانت إن األجلني وبأبعد حائال٬ً، كانت إن

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

  األنصاري حممد أبو األستاذ                                                                                       
  ١٤٣١ /رجب /٢٠                                                                                     

* * *  

א   ؟ متزوج اإلمام هل L٥١١Wא

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

  ؟ ذرية له فرجه اهللا عجل املهدي إلمام أن تثبت السند صحيحة أدلة هناك هل

  السعودية   أسري : املرسل                    .وشكراً. كتبنا من صحيحة أدلة أريد مسحتم لو

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

 تسليماً موسل واملهديني األئمة حممد لآو حممد على اهللا وصلى ٬،العاملني رب هللا احلمد
  .كثرياً

  .وبركاته اهللا ورمحة السالم وعليكم

 فليس سنيت عن اعرض فمن سنيت الزواج(: مضمونه ما  اهللا رسول عن ورد
  .)١()مين

                                                            
 .١٢ص ٢٩جواهر الكالم ج: وردت بهذا المضمون وبألفاظ مختلفة أحاديث آثيرة انظر على سبيل المثال -١
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 أن فيض من غيض وهي اآلن عليك سأسردها اليت الروايات من تستدل أن وميكنك
  :الروايات ليكإو زواج٬، دون ذرية له تكون كيف إذ ٬،متزوج اإلمام

  :األول لدليلا
 يف الطوسي والشيخ الغيبة٬، كتاب يف) الكليين اإلسالم ثقة تلميذ( النعماين الشيخ روى
 إن: يقول اهللا عبد أبا مسعت: (قال ٬،عمر بن املفضل عن :معتربين بسندين الغيبة كتاب

 قتل٬، بعضهم ويقول مات٬، بعضهم يقول حىت تطول أحدمها غيبتني٬، األمر هذا لصاحب
 على يطلع ال يسري نفر إال أصحابه من أمره على يبقى ال حىت ذهب٬، بعضهم ويقول
  ). أمره يلي الذي املوىل إال غريه وال ولده من أحداً موضعه

  :الثا�ي الدليل
 نهأ( :األصفهاين الضراب بن يعقوب عن متعددة بأسانيد ومجاعة الطوسي الشيخ روى

 وفيها خدجية٬، دار تسمى بدار الليل سوق يف مبكة فرتل ٬،ومائتني ومثانون إحدى سنة يف حج
 نهأ أخرها يف وذكر    طويلة والقصة   X العصر وإمام الشيعة بني واسطة كانت عجوز
 اهللا صلوات وعليه األئمة وباقي اهللا رسول على صلوات فيه مكتوباً وكان دفتراً إليها أرسل
  :منه موضع ويف طويل٬، وهو هكذا عليهم فصلي عليهم تصلي أن أردت إذا وأمره عليه٬،

 أهل ومجيع وعدوه٬، وعامته وخاصته ورعيته وشيعته وذريته نفسه يف أعطه اللهم"
 املرتضى٬، وعلي املصطفى٬، حممد على صل اللهم" :هكذا أخره ويف ٬،"عينه به تقر ما الدنيا

 الدجى مصابيح األوصياء ومجيع املصفى٬، واحلسني الرضا٬، واحلسن الزهراء٬، وفاطمة
 على وصل املستقيم٬، والصراط املتني واحلبل الوثقى والعروة التقى ناروم اهلدى وأعالم
 أقصى وبلغهم آجاهلم٬، يف وزد أعمارهم يف ومد ولده٬، من واألئمة عهده ووالة وليك
  )."قدير شيء كل على إنك وآخرة وديناً دنيا آماهلم

  :الثالث الدليل
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 طاووس بن علي الدين رضي دالسي ونقل اجلمعة٬، يوم يف أتقر اليت املخصوصة زيارته يف
 ويف ٬،)الطاهرين الطيبني بيتك آل وعلى عليك اهللا صلى( :)األسبوع مجال( كتاب يف

 :قال أخرها ويف ٬،)اجلمعة يوم هذا بيتك آل وعلى عليك اهللا صلوات: (منها آخر موضع
  ).الطاهرين بيتك آل وعلى عليك اهللا صلوات(

  :الرابع الدليل
 موسى هلارون) الدعوات جمموع( كتاب عن األنوار حبار )مزار( كتاب آخر يف ونقل
 السالم ذكر وبعد ٬،األئمة من واحد واحد اهللا رسول من طويلة وصالة سالماً( :التلعكربي
 وعلى X احلجة عهد والة على خاصة وصالة سالماً ذكر X احلجة على والصالة
 عليهم٬، صل اللهم ولده٬، نم واألئمة عهده٬، والة على السالم" هلم٬، ودعا ولده من األئمة

 واجعلنا أمرهم٬، من أسندت ما هلم ومتم نصرهم٬، وأعز آجاهلم٬، يف وزد آماهلم٬، وبلغهم
 توحيدك٬، وأركان علمك٬، وخزان كلماتك٬، معادن فإÜم أنصارا٬ً، دينك وعلى أعواناً هلم

 وأولياؤك خلقك٬، من وصفوتك عبادك٬، من كؤوخلصا أمرك٬، ووالة دينك٬، ودعائم
 علينا واردد والسالم٬، التحية منا وبلغهم أصفيائك٬، أوالد وصفوة وليائك٬،أ وسالئل

  .)"وبركاته اهللا ورمحة عليهم والسالم السالم٬، منهم

  :اخلامس الدليل
 يف كان له زيارة وغريه ٣٠٦ص األسبوع مجال يف) اهللا رمحه( طاووس ابن السيد نقل
ا إحدى  وشيعته وذريته نفسه يف أعطه لهمال( :الزيارة تلك صالة بعد الدعاء هذا فقر̄ا
  ).… نفسه به وتسر عينه٬، به تقر ما الدنيا أهل ومجيع وعدوه وعامته وخاصته ورعيته

  :السادس الدليل
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 مرية عن فسألته( :وفيها األنوار٬، حبار يف ا�لسي العالمة نقلها اليت اخلضراء اجلزيرة قصة
 من مري¯م إليهم تأيت: فقال مزروعة٬، ضاًأر هلم أرى ال ينإف ٬،إليهم تأيت أين من بلده أهل

: له فقلت ٬،X األمر صاحب اإلمام أوالد جزائر من األبيض٬، البحر من اخلضراء اجلزيرة
 بقي كم: فقلت ٬،األخرى وبقيت مرة أتت وقد مرتني٬،: فقال ؟ السنة يف مريتكم تأتيكم كم
  ).أشهر أربعة: قال ؟ تأتيكم حىت

  :السابع الدليل
 دعاء قرة أيب عن :)رمضان شهر عمل( كتاب يف طاووس بن علي ليلاجل السيد روى

 :الدعاء هذا فقرات ومن ٬،X احلجة اإلمام وجود حلفظ األيام مجيع يف يقرأ أن البد
  ).الوارثني األئمة من وذريته وجتعله(

  :الثامن الدليل
 وفيها املهديني٬، روايات يف ذكرها مر وقد الطوسي٬، الشيخ رواها اليت الوصية رواية

 الوفاة حضرت إذا أي٬، )اخل…  املقربني أول ابنه إىل فليسلمها الوفاة حضرته فإذا: (قال
  .املهديني أول ابنه إىل فليسلمها X املهدي اإلمام

  :التاسع الدليل
 كأين(: بصري أليب قال نهأ X الصادق اإلمام عن :املشهدي بن حممد مزار يف املروي 
  .)١( )… وعياله بأهله سهلةال مسجد يف X القائم نزول أرى

  :العاشر الدليل
 قدمي أصل عن اجلمعة يوم صبح أعمال يف البحار من الصالة جملد يف ا�لسي العالمة نقل

 احلجة لإلمام الدعاء فقرات ومن ٬،الفجر صالة بعد أيقر طويالً دعاءاً قدمائنا مؤلفات من

                                                            
 ١٣٤ص: محمد بن المشهدي: المزار -١
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X تسكنه حىت وناصراً ئداًوقا وحافظا ولياً خلقك يف لوليك كن اللهم: (هو هناك 
  ).… الوارثني األئمة فيها وذريته وجتعله طويال٬ً، منها ومتتعه طوعا٬ً، أرضك

  :عشر احلادي الدليل
 X الزمان لصاحب الدعاء يف اجلنان مفاتيح يف )اهللا رمحه( القمي عباس الشيخ ذكر
 وأهله فسهن يف أعطه اللهم: (فقراته أحدى يف وجاء .الشريف العهد دعاء بعد وتسلسله

 يهتم الدعاء وهذا ).… نفسه وتسربه عينه تقربه ما رعيته ومجيع وأمته وذريته وو(لَد5ه
 مقاماً الولد هلذا أن على يدل مما الذرية يذكر وبعده X املهدي لإلمام واحد ولد بذكر
  .خاصاً

  :عشر الثا�ي الدليل
 أخفنا فقد… (: قيامه عند واملقام الركن بني خطبته يف X املهدي اإلمام قول
 إعالن وهذا .)١( )… حقنا عن ودفعنا علينا وبغي وأبنائنا٬، ديارنا من وطردنا وظلمنا
 الظاملني مطاردة بسبب هئوأبنا داره من طرد بأنه قيامه أول يف X املهدي اإلمام من وبيان
  .وزمان مكان كل يف X آثاره عن والبحث له٬،

  :عشر الثالث الدليل
 تأيت حىت مصبغات٬، خضر مقبالت٬، مصر من برايات كأين: (الرضا احلسن أيب عن

 قبل أن على واضحة الرواية هذه فداللة .)٢( )الوصيات صاحب ابن إىل فتهدى الشامات٬،
 هو الوصيات وصاحب ٬،الوصيات صاحب ابن إىل) تبايع أي( الرايات ¯دى القائم قيام

 احلسن بن حممد اإلمام وهو الوصية إليه انتهت ومن وخامتهم املعصومني األئمة وارث

                                                            
 .٢٩٠ص :الغيبة للنعماني -١
 .٤٥١ص: موضوعيالمعجم ال -٢
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 الرايات أن على تنص والرواية. حممد لآ من املستحفظ وهو X الزمان صاحب العسكري
  .X املهدي اإلمام ابن أي الوصيات صاحب ابن إىل ¯دى

  :عشر الرابع الدليل
 اإلمام والدة يوم) شعبان من الثالث يوم دعاء( يف X املهدي اإلمام ذرية ذكر ورد
  .Xاحلسني

 يوم ولد X احلسني إن X العسكري اإلمام وكيل اهلمداين عالء ابن القاسم أيب عن
 املولود حبق أسألك إين اللهم: (الدعاء �ذا وأدع فصمه شعبان من خÃلَون لثالث اخلميس

 من املعوض الكرة٬، يوم بالنصرة املمدود األسرة٬، وسيد العربة٬، قتيل ...... اليوم µذا
 عترته من واألوصياء أوبته٬، يف معه والفوز تربته٬، يف والشفاء نسله٬، من األئمة إن قتل5ه
 خري ويكونوا اجلبار٬، ويرضوا الثار٬، ويثأروا األوتار٬، يدركوا حىت وغيبته٬، قائمهم بعد

  .)١() ... والنهار الليل اختالف مع عليهم اهللا صلى أنصار٬،

  :عشر اخلامس الدليل
 وجد: قال ٬،ا�لسي عن: القائم ذرية من ألسباطه X العسكري احلسن اإلمام مدح

 بأقدام احلقائق ذرى صعدنا قد( :الكتاب ظهر على X العسكري حممد أيب اإلمام خبط
 وغياث الوغى٬، ليوث وحنن واهلداية٬، الفتوة بأعالم طرائق سبع وذرنا والوالية٬، النبوة

 الدين ءخلفا أسباطنا اآلجل٬، يف احلمد ولواء العاجل٬، يف والقلم السيف وفينا الندى٬،
 إىل العسكري احلسن اإلمام أشار وهنا .)٢( )... الكرم ومفاتيح األمم٬، ومصابيح القومي٬،
 احلسن لإلمام ابن يوجد وال ٬،االبن ابن والسبط ٬،)القومي الدين خلفاء أسباطنا( أسباطه

 اإلمام ذرية من األسباط هؤالء يكون أن فتعني ٬،X املهدي اإلمام غري X العسكري

                                                            
 .٩٤ص ٥٣ج: بحار األنوار -١
 .١٦٨ص ١٢ب: بشارة اإلسالم، ١٤٣ص ٢ج :إلزام الناصب -٢
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 حيكمون الذين املهدي اإلمام ذرية روايات يعضد اخلرب هذا وأيضاً. األمة يف اءهوخلف املهدي
  .بعده

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

  األنصاري حممد أبو األستاذ                                                                                       
  ١٤٣١ /رجب /٢٠                                                                                      

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٥١٢Wא

  ؟؟ X محد اليماينأ لسيدا على بسوء يتكلمون الذي مع أتصرف كيف

  استراليا   أمري الدين : املرسل

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  :X احلسن أمحد للسيد التايل البيان اخلصوص �ذا ورد

 محدأ السيد يسبون اجلهلة بعض يوجدو وصي٬، أو نيب يسب من حكم هو ما /س
  ؟ هؤالء مع التصرف يكون فكيف ٬،X املهدي اإلمام ورسول وصي احلسن

 مقامهم يف هو من أو )عليها السالم( الزهراء السيدة أو وصياً أو نبياً يسب من حكم /ج
  .السب على إصراره من التأكد بعد القتل هو )عليها السالم( وزينب X علي بن كالعباس



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٣٦٦

 سب وقد ذنب٬، عن إعفاء أو بسب سب فهو ٬،عنه أعفو فأنا باخلصوص يسبين من أما
 كنت وإن هلا٬، اهللا غفر صادقاً كنت إن( :X فقال  املعصومني أحد أم اجلهلة أحد

  .)١() لك اهللا غفر كاذباً

 وتكرر ٬،X احلسن اإلمام إليه وأحسن عنه فعفا X احلسن اإلمام اجلهلة أحد وسب
  .باإلحسان فقابله X الكاظم ماماإل مع األمر هذا

 أكون أن اهللا من وأرجو واألوصياء األنبياء وسجية  سجيتهم واإلحسان فالعفو
  .كذلك

 أذكرك تغضب حني اذكرين ٬،آدم ابن يا: مكتوباً التوراة يف إن( :X الصادق قال
 فإن لك٬، بانتصاري فارض مبظلمة ظلمت وإذا ٬،أحمق فيمن أحمقك فال غضيب٬، عند

 املوىل نعم فهو يل اهللا بانتصار رضيت وقد٬، )٢( )لنفسك انتصارك من خري لك يانتصار
  .النصري ونعم

 بِه(ا و(ج(ح(دVوا﴿ حق الدعوة هذه إن يعلمون اجلهلة هؤالء إن اإلخوة أيها واعلموا
 أنفسهم ووجدوا ٬،)٣(﴾د5ين(الْمVفِْس ع(اق5ب(ةُ كَانَ كَي+ف( فَان+ظُر+ و(عVلُو·اً ظُلْماً أَن+فُسVهVم+ و(اس+ت(ي+قَن(ت+ه(ا
 ومن  البيت وأهل القرآن الثقلني من وهي الدامغة أدلتها رد عن العجز متام عاجزين
 بعد به جتلببوا ورداء رداً الكالب وهرير الشياطني زعيق إال جيدوا فلم ٬،السماوات ملكوت

  .مأخذ كل نفوسهم من احلسد أخذ أن

 الْك5ت(اب( إِب+ر(اه5يم( آلَ آت(ي+ن(ا فَقَد+ فَض+ل5ه5 م5ن+ اللqهV ت(اهVمVآ م(ا ع(لَى النَّاس( ي(ح+سVدVونَ أَم+﴿
 أَو+ ي(لْه(ثْ ع(لَي+ه5 ت(ح+م5لْ إِنْ الْكَلْبِ كَم(ثَلِ﴿ فمثلهم ٬،)٤(﴾ع(ظ5يماً مVلْكاً و(آت(ي+ن(اهVم+ و(الْح5كْم(ةَ

VكْهVذ5ين( الْقَو+مِ م(ثَلُ ذَل5ك( ي(لْه(ثْ ت(ت+رqوا الVبqصِ يات5ن(ابِآ كَذVم+ الْقَص(ص( فَاقْصVهqونَ لَع(لVرq٥(﴾ي(ت(فَك( .
 علي املظلوم اإلمام قاله ما لكم وأقول احملسودون٬، القوم وحنن إبراهيم وآل حممد آل وحنن

                                                            
 .٢٨٩ص ٤٦ج :وبحار األنوار ،٣٣٧ص: ابن شهر آشوب ٣ج :مناقب آل أبي طالب -١
 .٣٠٤ص ٢ج: الكافي -٢
  .١٤: النمل -٣
  .٥٤: النساء -٤
  .١٧٦: األعراف -٥
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 يا دعه( :X إمامته أنكروا الذين أحد يكلم رآه ملا ياسر بن لعمار X طالب أيب بن
  .)١() لسقطاته عاذراً الشبهات جعل عمد على فإنه عمار٬،

 وليقترفوا يشاءون مبا وليش�هروا وليكذبوا فليفتروا ٬،الظلمة هؤالء مع أنفسكم ترهقوا فال
  .القيامة واملوعد اهللا احلكم ونعم ٬،مقترفون هم ما

 فَص(ب+ر�﴿  آبائي لقي مما شدأ بعدي من  أبنائي وسيلقى وسألقى لقيت وأين
  .)٢(﴾ت(ص5فُونَ م(ا ىع(لَ الْمVس+ت(ع(انُ و(اللqهV ج(م5يلٌ

 استقبله مما أشد الناس جهل من استقبل قام إذا قائمنا إن( :X اهللا عبد أبو قال
 أتى  اهللا رسول إن :قال ؟ ذاك وكيف :قلت اجلاهلية٬، جه·ال من  اهللا رسول
 قام إذا قائمنا وإن املنحوتة٬، واخلشب والعيدان والصخور احلجارة يعبدون وهم الناس

 عليهم ليدخلن واهللا أما :قال مث به٬، عليه حيتج اهللا كتاب عليه يتأول كلهمو الناس أتى
  .)٣() والقر احلر يدخل كما بيوÑم جوف عدله

 فليقتفوا مقاتلهم٬، يف احلق أصا�م أن بعد سواه هلم حيلة وال ديد�م بالباطل فاخلوض
موا الذين أسالفهم سرية م ٬،عارية امرأة إىل بالنظر X داوود ̄ا  ٬،بالزنا X زكريا واو̄ا

موا موا ٬،بالزنا )عليها السالم( مرمي و̄ا  ٬،حارثة بن زيد ربيبه زوجة إىل بالنظر حممداً و̄ا
موه موه ٬،الفقراء وجه يف والعبوس واإلعراض باألغنياء باالهتمام و̄ا  طاعة يف بالتهاون و̄ا

موا ٬،�م وخطب مغضباً قام حىت الشريعة وتطبيق اهللا  نهأ مع باحلروب جلهلبا X علياً و̄ا
ا يف خاض موه ٬،العشرين يبلغ ومل غمر̄ا موه ٬،اخلمر بشرب و̄ا موه … و̄ا   … و̄ا

                                                            
 . ٩٥ص ٤ج :نهج البالغة -١
  .١٨: وسفي -٢
 .٢٩٧ص: غيبة النعماني -٣
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 فلست ٬، آبائي سرية خطأأ ال كما) اهللا لعنهم( أسالفهم آثار اقتفاء خيطئون فال
 إِلqا أَتَّبِعV إِنْ بِكُم+ الو( بِي يVفْع(لُ م(ا أَد+رِي و(م(ا الرُّسVلِ م5ن( بِد+عاً كُن+تV م(ا قُلْ﴿ الرسل من بدعاً

  .)١(﴾مVبِني� ن(ذ5ير� إِلqا أَن(ا و(م(ا إِلَيَّ يVوح(ى م(ا

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

  األنصاري حممد أبو األستاذ                                                                                       
  ١٤٣١ /رجب /٢٠                                                                                     

* * *  

א   .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم L٥١٣Wא

 ٬،واملدبس احلامض بنوعيه اخلل حرمة أو حلية يف X محدأ السيد يرأ عرفأ أن أحب
 والذي بالربازيل املذبوح الدجاج حبلية السيد رأي عرفأ أن وأحب ٬،حرام أو حالل هو هل
  ؟ حرام أو حالل هو هل ٬،الصدر الشهيد السيد مكتب مثل دينية جهات ذحبه تبنت

  العراق   عبد اهللا املذنب : املرسل

א   الرحيم الرمحن هللا بسم Wא

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

  .مسكر غري دام ما فيه إشكال ال لألكل املصنوع للخل بالنسبة

 والتوجه الذابح إسالم من الشرعية الشرائط وفق ذحباً كان إن ٬،املذبوح للدجاج وبالنسبة
 من التأكد فيجب .حرام فهو وإال...  حالل فهو األربعة األوداج وقطع تسميةوال للقبلة
  .خري لكل اهللا وفقكم ذلك٬،

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

                                                            
  .٩: األحقاف -١
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  العقيلي ناظم الشيخ                                                                                       
  هـ ١٤٣١ /األصب رجب                                                                                          

* * *  

א   مناصحة L٥١٤Wא

  ..محدأ املدعي إىل

 والسالم الصالة عليه الرسول على الكذب أن واعلم الناس على بوال تكذ اهللا خاف
 عن وبعدك جبهلك فأيقنت نآللقر تالوتك مسعت قد وإين. باهللا والعياذ النار يف مكانه
 للقوم فتنة جتعلنا ال اللهم .مقتدر عزيز خذأ يأخذك أن أو يهديك أن اهللا سألأو. الدين

  السعودية   املهدي عثمان : املرسل                                                         .الكافرين

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

 واملهديني األئمة وآله حممد املرسلني سيد على والسالم والصالة ٬،العاملني رب هللا احلمد
  .تسليماً وسلم

 جاوزيت يكن مل ولكنه النحل كدوي دوياً هلم وتسمع القرآن يتلون اخلوارج كان
 ٬،تقبلون أوليائه من وال ٬،تعقلون لقوله فال..  بالنعل النعل حذو سنتهم أعدمت واليوم ٬،تراقيهم
  .النذر تغين فما بالغة حكمة

 على آباءنا وجدنا إنا: تقول أن غداً عنك يغين فما ٬،أهله تعرف احلق واعرف اهللا تقا
 من اعرفه قانوناً هلا اهللا وضع مالناس٬، ومعرفته يشتهي ما حبسب يأتون ال اهللا أولياء..  أمة

  .¯تدي والسنة القرآن

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

  األنصاري حممد أبو األستاذ                                                                                        
  هـ ١٤٣٠ /القعدة ذي أواخر                                                                                          
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א   وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم L٥١٥Wא

  .سناحل السيد إىل يوصلها أن هذه رساليت يقرأ من إىل

 العرب قبل من ضد الشيعة وبالذات العراق يف حتدث اليت الفتنة هذه ظل يف
  .تشيعهم لسبب األبرياء بالناس يقتلون الذين سواد تكثرون حضرتكم برأيي أنا ٬،والتكفرييني

 لست ناأف نعم جوابكم كان إذا ؟ الوهابية أو للعرب )كذا( مؤيدين نتمأ هل :هو سؤايل
  أملانيا   الفرايت : املرسل                                            .مدعوتك صحت لو حىت معكم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

 وسلم تسليماً واملهديني األئمة وآله حممد على والسالم والصالة ٬،العاملني رب هللا احلمد
  .كثرياً

 تتبني أن عنها تتحدث اليت الفتنة تتحسس وأنت بك يليق كان كم..  اهللا سبحان
 أن نفسك فتحدث الصحيحة الوجهة إىل بتفكريك تنعطف أن بك الئقاً كان وكم أسبا�ا٬،
 هذه أدلة عن البحث يف وتسارع X حممد آل قائم سوى منها الشيعة خيرج ال الفتنة هذه

  .فيها الفرج كل فالفرج منها وتتحقق املباركة الدعوة

 أن·ا: (... املفيد الشيخ إىل X املهدي ماماإل من املوجهة الرسالة من املقتطف هذا اقرأ
 واصطلمكم الألواء بكم لرتل ذلك ولوال لذكركم٬، ناسني وال ملراعاتكم٬، مهملني غري

 اإلمام مراعاة أن على بوضوح تنص الشريفة الرسالة من الفقرة هذه). اخل...  األعداء
 من األعداء متكن وعدم الألواء٬، نزول عدم يف السبب مها لشيعته الدائم وذكره X املهدي
  ).األعداء واصطلمكم( �م األذى إحلاق

 دماؤهم وتسفك الألواء٬، �م وترتل ٬،األعداء يصطلمهم أنت تعترف كما الشيعة واآلن
 اإلمام أن على دليل هذا يف ليس أ األموية٬، والعصب األمريكان يد على حرما¯م وتنتهب
 من تنصلوا الشديد ولألسف فهم ٬،نعم له؟ شيعة يراهم يعد ومل يرعاهم يعد مل X املهدي
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 الناس تنصيب مبدأ( أمريكا دميقراطية يف ودخلوا للحاكم اإلهلي والتنصيب اهللا حاكمية مبدأ
  ).للحاكم

 وهل ؟؟ طريقهم اتبع ممن غرينا أم وصفت من سواد يكثر من حنن هل ٬،اهللا فسبحان
 أدلة وتأمل احلق عن أخي حبثا..  إمامكم حول االلتفاف إىل ودعوتكم جناتكم إال نطلب
  .اهللا بإذن واآلخرة الدنيا يف لتنجو املباركة الدعوة هذه

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

  األنصاري حممد أبو األستاذ                                                                                     
  هـ ١٤٣٠ /القعدة ذي أواخر                                                                                       

* * *  

א   .وجهه اهللا كرم علي خالفة حول تساؤل L٥١٦Wא

 اخلالفة جلأ من )وجهه اهللا كرم( علي يقاتل مل ملاذا: هو سؤايل. العظيم العلي اهللا باسم
  املغرب   ياسر : املرسل                                                    ؟؟  النيب وفاة بعد

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

 يكن مل املغتصب حقه استرداد جلأ من X علي اإلمام قتال عدم أن اهللا يرمحك اعلم
  .سبحانه اهللا ذات يف واستبساله وقوته بشجاعته املعروف وهو اجلنب من وحاشاه منه جبناً

 يكون فقد ٬،احلق وإقامة الباطل ردع إىل السبيل دائماً هي ليست وحدها فالشجاعة
 أمراً اهللا يقضي حىت والسكوت بالسكون مأمور ولكنه واإلقدام الشجاعة غاية يف املؤمن
  .مفعوالً كان



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٣٧٢

 وأمره...  و حقه ويغتصب سيظلم بأنه  حممد الرسول أخربه قد X علي فاإلمام
  . حممد الرسول علمها حلكمة...  أنصاراً جيد مل إن بالصرب

 الكرمي رسوله وألمر تعاىل اهللا ألمر امتثال هو للقتال X علي اإلمام مبادرة فعدم إذن
 وصية خالف لو نهإ بل النواصب٬، يتومهه كما ال X علي اإلمام مناقب من وهو 

 النقص من الدين ويعسوب املؤمنني أمري وحاشا منقصة ذلك لكان  حممد الرسول
  .ورسوله اهللا وخمالفة

 هارون اهللا نيب هو هذا: لك فأقول الكرمي٬، نآالقر من هذا لكالمي شاهداً أردت نإو
 يقاتل مل إسرائيل بين على واستخلفه X موسى غاب عندما X موسى اهللا نيب وصي
 أن حني يف ٬،> اهللا عبادة عن ليضلهم العجل هلم واخرج إسرائيل بين السامري أضل عندما
 ظاهراً ولو شيئاً الدين من السامري يبقِ مل بل فقط اخلالفة منه تغتصب مل هارون اهللا نيب
 دائماً الناجع احلل هي ليست للقتال فاملبادرة إذن ! جهاراً باهللا بالكفر الناس أدخل يثح
  .أوليائه وعند تعاىل اهللا عند

 فهذا ٬،جبناً يعد ال اهللا دين على فاخلوف جنب٬، فهو خوفاً يسمى ما كل ليس نهإ مث
 فَخ(ر(ج(﴿: يترقب خائفاً فرعون مدينة من خرج X موسى اهللا نيب أن على ينص نآالقر
  .)١(﴾الظqال5م5ني( الْقَو+مِ م5ن( ن(جِّنِي ر(بِّ قَالَ ي(ت(ر(قqبV خ(ائ5فاً م5ن+ه(ا

 موسى خوف يكن مل بل...  كال وألف كال !وحاشاه ؟ جنب X موسى خوف فهل
X ٬،الرسالة بأداء كلفه اهللا ألن ؛نفسه على خوفاً كان بل...  هي هي مبا نفسه على 
. وجه أمت على اإلهلي التكليف هذا أداء أجل من عليها وخياف فسهن على حيافظ أن فالبد
 أجل من القتال يف تعاىل اهللا أمر امتثال يف أبداً يترددون ال واألوصياء األنبياء جند فنحن وإال
  .اإلهلي الدين

                                                            
  .٢١: القصص -١
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  الرسول وصية تذكر اليت بيته أهل وعن  حممد الرسول عن الروايات وأخرياً
 اهللا وفقك .اهللا شاء إن أخرى مناسبة يف لك سردهاأ أحببت إن كثرية بالصرب X لعلي
  .وصالح خري لكل

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

  العقيلي ناظم الشيخ                                                                                    
  هـ ١٤٣١ /احلرام حمرم                                                                                      

* * *  

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم L٥١٧Wא

  .كثرياً ماًتسلي وسلم واملهديني األئمة لهآو حممد على صل اللهم

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ..عشر الثالث اإلمام الوالد السيد

 تعاىل اهللا سددهم األنصار األخوة بعض شرحها قد كان ولو األسئلة عن جتيبين أن أود
  .الصايف النبع من شربأ أن أحب فإنين

 مةاأل فإن X القائم غيبة كذلك( : عنهم الوارد احلديث عن: هو سؤال أول
 وقائل ومات٬، ولد إنه يقول وقائل يولد٬، مل بأنه هدى بغري قائل فمن "لطوهلا " تنكرها

 عشر ثالث إىل يتعدى إنه بقوله ميرق وقائل عقيما٬ً، كان عشرنا حادي إن بقوله يكفر
  .)١( )غريه هيكل يف ينطق X القائم روح إن: بقوله 8 اهللا يعصي وقائل فصاعدا٬ً،

 من شيء ففيها الوصية وهي احملكم على عرضت إن أل�ا ٬،متشابه افيه أل�ا ؛تأوليها فما
  .غري معصومني ألننا فهمنا يف األقل على التعارض

 الذنب٬، ذي الكوكب طلوع أوهلا عشرة٬، عالمات خلروجه وإن أال( :وأخرى
 ومن اخلصب٬، عالمات وتلك وشغب٬، ومرج هرج فيه ويقع احلادي٬، من ويقارب

                                                            
  .١٧٠ص :غيبة الطوسي ،٣٥٥ – ٣٥٤ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين   -١
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 القمر منا يظهر ذاك إذ العشرة العالمات انقضت فإذا ب٬،عج العالمة إىل العالمة
 كثري بن عامر له يقال رجل إليه فقام. التوحيد على هللا اإلخالص كلمة ومتت األزهر٬،
 احلق أئمة عن فأخربنا الباطل وخلفاء الكفر أئمة عن أخربتنا لقد ٬،املؤمنني أمري يا: فقال
 ميلكه األمر هذا وإن  اهللا رسول إيلّ هعهد لعهد إنه نعم٬،: قال الصدق بعدك٬، وألسنة

 إىل نظرت السماء إىل يب عرج ملا:  النيب قال ولقد احلسني٬، من تسعة إماماً عشر اثنا
 ٬،"ونصرته بعلي بعلي أيدته اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال" :عليه مكتوب فإذ العرش ساق

 أنوار هذه حممد٬، يا: ديتفنو ؟ هذه من أنوار رب٬، يا: فقلت نورا٬ً، عشر اثين ورأيت
 واخلليفة اإلمام أنت نعم٬،: قال ؟ يل تسميهم أفال اهللا٬، رسول يا: قلت ذريتك٬، من األئمة
 علي ابنه احلسني وبعد واحلسني٬، احلسن ابناك بعدك و عدايت٬، وتنجز ديين تقضي بعدي٬،

 بالصادق٬، يدعى جعفر ابنه حممد وبعد بالباقر٬، يدعى حممد ابنه علي وبعد زين العابدين٬،
 علي وبعد بالرضا٬، يدعى علي ابنه موسى وبعد بالكاظم٬، يدعى موسى ابنه جعفر وبعد
يدعى  احلسن ابنه وبعده بالنقي٬، يدعى علي ابنه حممد وبعد بالزكي٬، يدعى حممد ابنه

 ملئت كما وعدالً قسطاً ميالها يب٬، الناس وأشبه مسيي احلسني ولد من والقائم باألمني٬،
 أئمة يذكر أن منه طلب حيث  املهديني X علي اإلمام يذكر مل ملاذا٬، )وظلماً جوراً
  ؟ احلق

 أفال اهللا٬، رسول يا: قلت ذريتك٬، من األئمة أنوار هذه حممد٬، يا( :احلديث هذا وأيضاً
 وبعدك عدايت٬، وتنجز ديين تقضي بعدي واخلليفة اإلمام أنت نعم٬،: قال ؟ يل تسميهم

 يدعى حممد ابنه علي وبعد العابدين٬، زين علي ابنه سنياحل وبعد واحلسني٬، احلسن ابناك
 بالكاظم٬، يدعى موسى ابنه جعفر وبعد بالصادق٬، يدعى جعفر ابنه حممد وبعد بالباقر٬،

 ابنه حممد وبعد بالزكي٬، يدعى حممد ابنه علي وبعد بالرضا٬، يدعى علي ابنه موسى وبعد
 وأشبه مسيي احلسني ولد من والقائم باألمني٬، يدعى احلسن ابنه وبعده بالنقي٬، يدعى علي

  ).وظلماً جوراً ملئت كما وعدالً قسطاً ميالها يب٬، الناس

 العلوي٬، احلسيين حممد بن جعفر عن الشيباين٬، أبو املفضل: وهو نص احلديث هذا وأيضاً
: قال ٬،X جعفر أيب عن جابر٬، عن مشر٬، بن عمرو عن الصيداوي٬، عبد املنعم بن أمحد عن
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 عقب يف اإلمامة جعل وتعاىل تبارك اهللا إن: يقولون قوماً إن ٬،اهللا رسول بنا يا: له قلت(
 كَل5م(ةً و(ج(ع(لَه(ا﴿ :يقول ذكره تعاىل اهللا يسمعوا أومل اهللا٬، كذبوا :قال واحلسني٬، احلسن
 األئمة إن جابر٬، يا: قال مث ؟ X احلسني عقب يف إال جعلها فهل ٬،)١(﴾ع(ق5بِه5 ف5ي ب(اق5ي(ةً
 أسري ملا : اهللا رسول قال الذين وهم باإلمامة٬،  اهللا رسول عليهم صن الذين هم
 منهم امسا٬ً، عشر اثين بالنور العرش ساق على مكتوبة أساميهم وجدت السماء إىل يب

 القائم٬، واحلجة واحلسن وعلي وحممد وعلي وموسى وجعفر وحممد وعلي وسبطاه٬، علي
 اهللا حشره إال غريهم أحد يدعيه ما اهللاو والطهارة٬، الصفوة بيت أهل من األئمة فهذه
  .)٢( )وجنوده إبليس مع وتعاىل تبارك

 يقال وال �م يقال كيف ٬،إبليس مع اهللا حشرهم إال غريهم حدأ يدعي ما إن يقول فهنا
 احلديث وخاصة؟  األحاديث هلذه تفسريكم ما ؟  باملهديني تقول والوصية باملهديني
 إبليس مع فهو  عشر االثنا هؤالء غري األمر هذا يدعي من أن وايوضح حيث األخري

 احلديث هذا بني جتمعوا وكيف ٬،والوصية احلديث هذا بني تناقض يوجد أال ٬،)نه اهللالع(
 ومل  االثنا عشر األئمة أنوار ذكروا حيث ؟؟ )كذا(الحقاً  ذكرت الذين من وغريه
 موسى أتى حينما نآالقر مذكره حيث ٬، املهديني أنوار وهي األنوار من غريهم يذكروا
X ؟ ناراً ليصطلي  

 األنصار األخوة بعض يل ذكرها األحاديث وهذه ٬،والعقل الروح ميأل مفصالً شرحاً أريد
 غري يدعي من نأب تقول اليت األحاديث هذه بسبب الشك من شيء يساوره إنه يل وقال
  .اهللا حشره إال غريهم يدعيها أحد ال نهإ  ويقولوا ٬، إماماً عشر االثنا هؤالء

 آل أحاديث لتفسري بيدكم كتاب تأليف منكم أرجو ٬،X محدأ اإلمام ووالدي سيدي
  .املقدس بالظهور يتعلق ما وخاصة ٬، البيت

                                                            
  .٢٨: الزخرف -١
  .٣٥٧ص ٣٦ج :بحار األنوار -٢
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 ال فإنين ٬،)علم وطالب مال طالب يشبعان٬، ال منهومان: (X علي أيب قال ٬،سيدي
 اهليم ورود نردكم فإننا ٬،املزيد مزيد من فهل ٬،كتبكم ومن الشريفة علومكم من شبعأ

 ما هناك أن عتقدأ ينإو ٬،الزيتون شجرة يا الدسم الثقيل بعلمكم ظمأي رويتم فهال العطاش
 تبخلوا فال ٬،الصوتية خطبكم مساع من املزيد نريد بأننا أحس فإنين ٬،بأول أول نعلمه أن جيب
  .غريها منها ومن علينا

 يريدون الذين واملخلصني ملؤمننيا ومنهم اخللق جلميع اهللا ميلي هل نهأ حول سؤال لدي
 ٬،يعمهون طغيا�م يف ميدهم :8 يقول حيث ٬،اهللا خليفة وهو أمرهم حيث من يعبدوه أن

 يؤمن من اهللا يزيد أن املمكن من فهل ٬،إسرائيل لبين فتنة اهللا جعله الذي العجل وخوار
 الرسول يأيت أن بدرجة ولو طغيانه يف وميده له ويكيد يزيده نأب حق بأ�ا يعتقد بدعوة
 إن هلم ومنلي بالطغيان واإلمداد العجل كخوار باطل على هو ولكن حق على نهأ وخيربه
 يشفون النصارى من أن لنا تفسر وكيف؟  الباب هذا من ممكن هذا فهل ٬،متني كيدي
 ليس ممن العوام أهل وبعض X املسيح يف الضال اعتقادهم حسب على كرامات وينالون
 رؤيات رأينا وحنن  منهم الرسول البعض يرى ذلك ورغم ٬، البيت آل والية على
 ما منطلق من بطغياننا ميدنا اهللا أن ممكن هل ولكن ٬،دعواكم لصدق ويفسر يؤوَّلما  يف

 يفرق وكيف ؟ إمثاً ليزدادوا هلم ومنلي متني كيده إن هلم ميلي سبحانه اهللا إن لكم ذكرت
 أ�ا يعتقد وهو باطل دعوة حيمل اإلنسان أن سأسا على اهللا من اإلمداد هذا بني اإلنسان
 مجيعاً بكم املؤمنون حنن مثلنا حق بأنه يعتقد وآخر ٬،وكيداً ضالالً ويزيده ميده واهللا حق
 بوجود عتقدأ إين حيث الرباين الكيد ذلك بني منيز وكيف ٬، واملهديني األئمة قصدأ

 ينبغي أال ٬،وخيافونه اهللا وحيبون  ةالطاهر العترة يوالون ال الذين املخالفني أهل من أناس
  ؟  البيت آل لوالية اهللا يهديهم أن

 إنكم بالرؤيا خيربنا تعاىل واهللا احلق على أننا منيز وكيف ٬،بالطغيان واملد امللء هذا وملا
 ألنين ؛باهللا والعياذ بكم شككأ ال فإنين سيدي اعذرين؟  نعمه طغياننا يف ميدنا ال نهأو حق
 أبدا٬ً، بعدي تضلوا لن µما متسكتم إن ما فيكم تارك إنين( :قال  يبالن نأب مؤمن
  ).بييت أهل وعتريت اهللا كتاب
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 نهأ يعين وهذا ٬،الوصية وهي )أبداً بعده تضلوا ال كتاباً لكم ألكتب يل قربوا( :وقال
 بعدي تضلوا لن كتاب يقول كيف وإال ٬،مدع يدعيها ولن التحريف يصيبها لن الوصية أي
 األنصار األخوة ألحد ما قلته وهذا فقومين �ذا خمطئاً كنت نإو ٬،هذا كل حيتمل وهو أبداً

 األحاديث هذه جراء الريبة من لنوع مدعاة وكانت األحاديث هذه عليَّ عرض حينما
  .عنه أسألكم أن ورأيت لكم ذكرته الذي األخري احلديث وخاصة

 ينطبق أهذا ٬،غريه دون إلمامه هويهدي له يقول  بالنيب رؤيا الناس بعض يرى وملاذا
  ).لتولوا مسعهمأ ولو ألمسعهم خرياً فيهم اهللا علم ولو( اهللا قول عليه

 إمام آخر إىل  الرسول من التعامل كيفية يشرح كتاباً تكتبوا أن شخصياً منكم نريد
X ٬،واليماين املهدي أي ٬،)ليهما السالمع( واالبن األب املهدي اإلمام )كذا( وحول مع 
 األنصار خوةاإل يكتب أن ال ذلك منكم نريد ؟ آخر حيناً وقالوا حيناً سكتوا وملاذا يفوك
  السويد    أنصاري: املرسل                                    .جلهدهم وتقديرنا هلم احترامنا مع

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني ةاألئم لهآو حممد على اهللا وصلى ٬،العاملني رب هللا احلمد

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 نإف X القائم غيبة كذلك: (... وهي عنها تسأل اليت الرواية إىل بالنسبة :١س ج
 ٬،ومات ولد إنه يقول وقائل ٬،يولد مل بأنه هدى بغري قائل فمن ٬،)لطوهلا( تنكرها األمة
 ثالث إىل يتعدى إنه بقوله ميرق قائلو عقيماً كان عشرنا حادي إن بقوله يكفر وقائل
  ).غريه هيكل يف ينطق X القائم روح إن: بقوله 8 اهللا يعصي وقائل ٬،فصاعداً عشر

  :اإلخوة حدأ به أجبت سابق جواب فإليك

 به يلزمون مبا القوم إلزام عن النظر وبغض الرواية هذه سند ضعف عن النظر بغض
 X املهدي اإلمام وجود ينكرون ينالذ على منصب X اإلمام فكالم...  أنفسهم
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 عشر ثالث إىل يتعدى أنه بقولة ميرق وقائل: (... X فقوله...  وبقاءه وإمامته
 يف X املهدي اإلمام مبوت القول مع فصاعداً عشر بالثالث يقول نهإ أي...) فصاعداً
 نيكونو X املهدي لإلمام وخلفاء بذرية القول جمرد وليس الكربى٬، أو الصغرى الغيبة
  .X له ممهداً يكون وأوهلم املقدس قيامه بعد له خلفاء

 الناس وارتداد ٬،X املهدي اإلمام غيبة عن يتكلم X اإلمام أن ذلك على والدليل
 حجة وتنصيب الغيبة يف X املهدي اإلمام مبوت القول هو هنا فاملمنوع عنه٬، واحنرافهم

 ليمأل ويقوم يظهر أن إىل يبق مل X املهدي اإلمام أن يعين القول وهذا بعده٬، عشر ثالث
 مئات أو عشرات بذلك نطقت كما وجوراً ظلماً ملئت بعدما وعدالً قسطاً األرض

 اإلمام بوجود االعتقاد مع X املهدي لإلمام أوصياء هناك بأن القول وأما الروايات٬،
 أشارتو نصت بل الرواية هذه تنفه مل فهذا اإلهلي العدل دولة يؤسس أن إىل وحياته املهدي

 ذرية من املهديني بوجود الروايات عشرات نطقت أي ٬،الروايات عشرات املعىن هذا إىل
 )X القائم ذرية منكري على احلاسم الرد( كتاب راجع شئت نإو ٬،X املهدي اإلمام

  .X املهدي اإلمام أنصار إصدارات حدأ

 إ�ا أي ٬،X املهدي اإلمام أوصياء موضوع غري موضوع عن تتحدث فالرواية ٬،إذن
 ثالث بإمام ويعتقدون غيبته يف X املهدي اإلمام مبوت يقولون الذين عقيدة عن تتحدث
 هو بل X املهدي لإلمام أوصياء بوجود اإلميان هو ليس الباطل االعتقاد إن أي عشر٬،
 أي ختصصاً خارج وهذا غيبته٬، يف X املهدي اإلمام مبوت القول زائداً باألوصياء اإلميان

 ألننا ؛X املهدي اإلمام ذرية من عشر االثين باألوصياء االعتقاد ضوعمو عن موضوعاً
 أن إىل األصل احلجة نهإو الكربى الغيبة يف X املهدي اإلمام بإمامة نعتقد ولكن �م نعتقد
 حىت غيبته يف X املهدي اإلمام مبوت نقول ال فنحن...  وعدالً قسطاً األرض فيمأل يقوم
 �ذه علينا يعترضون الذين إن احلقيقة ويف!! ؟ ذاك من هذا فأين.. . الرواية هذه علينا ينطبق
  .والوهم اجلهل غاية يف هم الرواية

 تعين كلها X الصادق اإلمام ذكرها اليت الباطلة األقاويل أن أيضاً قلته ما على ويدل
  :ايةالرو يف وردت اليت األقوال إىل فانظر...  وفاته أو X املهدي اإلمام وجود بعدم القول
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 X املهدي اإلمام والدة بعدم يقولون إ�م أي ٬،)يولد مل بأنه هدى بغري قائل فمن(
  .أصالً

 يف X املهدي اإلمام وجود بعدم يقولون أيضاً وهؤالء ٬،)ومات ولد إنه يقول وقائل(
  .غيبته

 كان العسكري احلسن اإلمام إن أي ٬،)عقيماً كان عشرنا حادي أن بقوله يكفر وقائل(
 يف X املهدي اإلمام وجود عدم أيضاً والنتيجة ٬،X املهدي اإلمام ينجب ومل عقيماً
  .غيبته

 اإلمامة أن يعين أيضاً وهنا ٬،)فصاعداً عشر ثالث إىل يتعدى أنه بقوله ميرق وقائل(
 يف X املهدي اإلمام وإمامة وجود إنكار أيضاً النتيجة أي وهكذا٬، عشر ثالث إىل تعدت
  .غيبته يف X املهدي اإلمام ينكرون من على ةمنصب كلها فالرواية غيبته٬،

 أيضاً وهذا ٬،)غريه هيكل يف ينطق X القائم روح أن بقوله 8 اهللا يعصي وقائل(
 احلجة أن ويعين ٬،باطل أيضاً القول وهذا ٬،غريه بدن يف تنطق أو حلت القائم روح أن يعين
  .به القائم روح تنطق الذي احلجة إن أي X املهدي اإلمام غري

 إىل يتعدى أنه بقوله ميرق وقائل: (بلفظ جاءت الكتب بعض يف الرواية هذه إن مث
 إىل وتعدت منه تنتقل مل X القائم غيبة يف اإلمامة أن يعين وهذا ٬،)عدا وما عشر ثالث
 مات نهأو X املهدي اإلمام غري إىل تعدت اإلمامة بأن يقول الذي أن وأكيد عشر٬، ثالث
  .مارق فهو غيبته يف

 نهأو غيبته يف X املهدي باإلمام منوطة زالت ما اإلمامة إن أي) عدا وما( :فقوله
 القول نأل ؛وصياً أو نائباً له يكون أن منع يعين ال هذا وطبعاً اخلالئق٬، على األصل احلجة
 طالب أيب بن علي كان فقد وصيه٬، إىل منه تعدت أو انتقلت اإلمامة أن يعين ال بالوصي
X ًلإلمام تعدت اخللق على احلجية نأب حدأ يقل ومل حياته يف  حممد للرسول وصيا 
 علي لإلمام أوصياء فهما واحلسني احلسن وهكذا ٬، اهللا رسول موت بعد إال X علي
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X علي اإلمام من اإلمامة بتعدي يعين ال هذا ولكن حياته٬، يف X ،بعد من إال إليهما٬ 
 هذا ولكن موجودين همؤياأوص كان فقد  األئمة بقية وهكذا ٬،X علي اإلمام وفاة
 أن واعتقد. السابق وفاة بعد من إال الالحق٬، إىل السابق من واحلجية اإلمام بتعدي يعين ال
  .والتفصيل الشرح عن املستغنية الواضحات من األمر هذا

 السيد وصيه إىل X املهدي اإلمام من وتعدت انتقلت اإلمامة بأن نقول ال اآلن فنحن
 اإلمام هو اخللق كل وعلى احلسن محدأ السيد على احلجة إن لنقو بل ٬،X احلسن محدأ

 اإلمام ووصي رسول ألنه هي احلسن محدأ السيد حجية نأو ٬،X احلسن بن احلجة املهدي
 أو أمر خيالف أن أبداً ميكن ال احلسن محدأ السيد نأو ٬،X قبله من واملبعوث X املهدي
 X املهدي اإلمام عن ناقل بأنه صرح احلسن محدأ السيد إن بل ٬،X املهدي اإلمام �ي

  .املقدس لقيامه والتمهيد إليه الناس ويدعو

 زمن ويف  حممد الرسول زمن يف وإماماً وصياً كان X احلسني أن املعلوم فمن
 احلسن: (معناه ما  حممد الرسول لقول ٬،X احلسن اإلمام زمن ويف X علي اإلمام

 احلجية انتقال يعين ال احلسني بإمامة القول لكنو ٬،)١()قعدا وإن قاما إن إمامان واحلسني
 احلسني اإلمام إىل  احلسن اإلمام من أو علي اإلمام من أو حممد الرسول من اخللق على
X،وفا¯م بعد تكون أن إما :فقط حالتني يف إال احلجية تنتقل مل بل ٬ X،عندما أو ٬ 
 X علي اإلمام عن أو  حممد الرسول عن ورسول كنائب X احلسني اإلمام يكلف

  .X احلسن اإلمام عن أو

  حممد الرسول زمن يف حجة كان قد X طالب أيب بن علي إن أيضاً املعلوم ومن
 ولكن. اليمن أهل إىل كإرساله معني أمر يف يكلفه عندما أو  الرسول غياب عند وذلك
 بل ٬،لياًك X علي اإلمام إىل  حممد الرسول من احلجية انتقال أو تعدي يعين ال هذا
  . حممد الرسول وفاة بعد إال كلياً تنتقل وال. النيابة حنو على هي

                                                            
 .٢١١ص ٢ح ١٥٩بـ  ١ج :علل الشرائع -١
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 قد ولده إىل اإلمام وانتقلت مات قد X املهدي اإلمام نأب قالت اليت الفرقة إن مث
 الطوسي الشيخ نص وقد مباشرة٬، الصغرى الغيبة بعد تقريباً إ�ا أي ٬،بعيد زمن منذ انقرضت

  .وانتهت انقرضت قد الفرقة هذه بأن )٢٢٨ص :الغيبة( كتابه يف

 مبوت تعتقد اليت الفرقة هذه إىل ناظر وهو حتقق قد X الصادق اإلمام كالم فيكون
 الصادق اإلمام لكالم عالقة وال الغيبة٬، عصر يف ابنه إىل اإلمامة وانتقال X املهدي اإلمام
X املهدي اإلمام أوصياء أو ذرية بنفي X.  

  .النهار وضح يف الشمس كوضوح واضحاً أصبح األمر أن عتقدأ احلد هذا ىلإو

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

 يدعيه ما واهللا والطهارة٬، الصفوة بيت أهل من األئمة فهذه: (... X قوله :٢س ج
  ...).وجنوده ليسإب مع وتعاىل تبارك اهللا حشره إال) غرينا( غريهم أحد

 X املهدي اإلمام ذرية من املهديني عن الوصاية أو اإلمامة نفي احلديث هذا يعين ال
  :نقاط عدة ذكرأ وللتوضيح ٬،أبداً

 ٬،غريهم األوصياء نفي يعين ال  عشر االثين األئمة ذكر أن إىل االلتفات جيب   أ
 ال شيء إثبات: (قالي وكما ٬، األئمة كالم يف عليهم منصوصاً كانوا إذا وخصوصاً

 واحلسن وفاطمة بعلي العترة تفسري الروايات من كثري يف جاء فقد). عداه ما نفي على يدل
 آل من ليس أو العترة من ليس  احلسني ذرية من األئمة أن يعين ال هذا ولكن واحلسني٬،

  .تطهرياً وطهرهم الرجس عنهم اهللا ذهبأ الذين  حممد الرسول بيت

: فقلت .ذريته: قال ؟  حممد آل من: X اهللا عبد أليب قلت(: الق ٬،بصري أيب عن
 من: فقلت. العباء أصحاب: قال ؟ عترته من: فقلت. األوصياء األئمة: قال ؟ بيته أهل
 اللذين بالثقلني املتمسكون 8،٬ اهللا عند من به جاء مبا صدقوا الذين املؤمنون: قال ؟ أمته
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 الرجس عنهم اهللا أذهب الذين بيته أهل عترتهو 8،٬ اهللا كتاب: µما بالتمسك أمروا
  .)١()  بعده األمة على اخلليفتان ومها تطهريا٬ً، وطهرهم

 أصحاب هم العترة أن على نص قد X الصادق اإلمام أن جند السابقة الرواية ففي
 اآلل فسر نهأ حىت بل واألوصياء٬، األئمة كل على تنطبق اليت اآلل وبني بينهم وفرق العباء٬،

 واليت )عليها السالم( الزهراء فاطمة على النص بدون األوصياء األئمة بأ�م  البيت أهل أو
 أهل من ليس )عليها السالم( فاطمة أن يعين هذا فهل ٬،قطعاً البيت وأهل اآلل مقدمة يف هي

  ؟ مثالً البيت

 وفاطمة علي( العباء أصحاب بأ�م السابقة بالرواية فسرت اليت العترة إىل ونرجع
 احلسني ذرية من األئمة كل على أيضاً تصدق إ�ا أم ٬،فقط �م إ�ا هل ونرى ٬،)احلسنانو

  ؟ 

 أبيه عن احلسني٬، بن علي أبيه عن علي٬، بن حممد أبيه عن حممد٬، بن جعفر الصادق عن
 خملف إين:  اهللا رسول قال: (قال ٬، طالب أيب بن علي أبيه عن علي٬، بن احلسني
 احلوض علي· يردا حىت يفترقا لن وإÜما. بييت أهل وعتريت ٬،اهللا كتاب: الثقلني فيكم

 اهللا٬، رسول يا: فقال األنصاري٬، اهللا عبد بن جابر إليه فقام    سبابتيه بني وضم    كهاتني
  .)٢()القيامة يوم إىل احلسني ولد من واألئمة واحلسني٬، واحلسن علي٬،: قال ؟ عترتك ومن

 العترة فسر األول إن حيث! ؟ تعارضاً نياحلديث بني إن يقول أن ألحد يصح فهل
  ! القيامة يوم إىل  احلسني ذرية من وباألئمة �م فسرها والثاين العباء بأصحاب

 يعين ال العباء بأصحاب العترة تفسري بأن للمعترض٬، اجلواب وسيأيت ٬،يصح ال طبعاً
 البيت أهل ملكال إن بل غريه٬، عن نفيها يعين ال لشيء صفة ثباتإو فقط٬، �م اختصاصها

 وابتالء تقية من روفظو وتفصيل وإمجال وحاالت ومناسبات وإرادات وغايات حÞكَم 
  .اخل...  أهلها عن إال األسرار لصون ومراعاة املستمع حال ومراعاة

                                                            
 .٩٤ص: معاني األخبار -١
 .٩١ص: األخبارمعاني  -٢
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   . البيت أهل كالم يف والتفصيل اإلمجال على كثرية والشواهد كمثال هذا

 اليت األسرار من أ�ا X املهدي اإلمام ءأوصيا مسألة على املطلع على خيفى ال  ب
 يف يذاع أن ميكن ال والسر بالغة٬، حلكمة ٬،إخفاءها  بيته وأهل  حممد الرسول تعمد
 إليه فيلمح إليه اإلملاح إىل الضرورة دعت إن بل ٬،سراً كان ملا وإال ومكان أوان كل

  .اخل...  واإلخفاء والتمويه واللحن باإلشارة

 أهل على أو منكريهم على احلجة إلقامة املهديني ذكروا قد  يتالب أهل جند ولذلك
 تارة املفضوح غري والتصريح تارة٬، واإلخفاء والتمويه اإلشارة حنو على طبعاً ولكن زما�م
 عشر االثين باألئمة تؤمن مل حينئذ األمة نوأل حينئذ٬، يأت مل �م االبتالء زمان نأل ؛أخرى
 أوصياء لةأمس أن إىل التفتنا وإذا!  X املؤمنني أمري فةخبال تؤمن مل بل ٬،بغريهم فكيف
 أن فأكيد الزمان آخر أهل له يتعرض الذي واالمتحان بتالءاال ضمن تقع X املهدي اإلمام
 يعطي حدأ فال واختبارا٬ً، ابتالء كان ملا وإال يصح٬، حىت خمفياً واالبتالء االمتحان هذا يكون
  .غموض أو شك يشو�ا ال صرحية بصورة أجوبتها ويعطي متحانيةاإل األسئلة

 إىل شيعتهم رشدواأو عديدة روايات يف  البيت أهل منه حذر قد االمتحان وهذا
 الروايات بعض ذكرأو إنكارها٬، ينبغي ال حصلت نإف ٬،حتصل قد معينة احتماالت من احلذر

  :اللبيب للقارئ شرحها تركأو

 ؟ وقت األمر هلذا: له قلت: قال(: قال ٬،X جعفر أيب عن يسار٬، بن الفضيل عن
 واعدهم ربه إىل وافداً خرج ملا X موسى إن الوقاتون٬، كذب الوقاتون٬، كذب: فقال

 فصنعوا موسى٬، أخلفنا قد: قومه له قال عشرا٬ً، الثالثني على اهللا زاده فلما يوما٬ً، ثالثني
 وإذا اهللا٬، صدق: فقولوا به٬، حدثناكم ما على فجاء حبديث حدثناكم فإذا صنعوا٬، ما

 تؤجروا اهللا٬، صدق: فقولوا به٬، حدثناكم ما خالف على فجاء حبديث حدثناكم
  .)١()مرتني

                                                            
 .٣٠٥ص: للنعماني -  الغيبة -١
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 واهب أين عمران إىل أوحى تعاىل اهللا إن: (قال ٬،X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب عن
 إىل رسوالً وجاعله اهللا٬، بإذن املوتى وحييي واألبرص األكمه يربئ مباركا٬ً، سوياً ذكراً لك
 µا محلها كان محلت فلما مرمي٬، أم وهي بذلك حنة امرأته عمران فحدث يل٬،إسرائ بين
 أي كاألنثى٬، الذكر وليس أنثى وضعتها إين رب: قالت وضعتها فلما غالم٬، نفسها عند

 ملرمي تعاىل اهللا وهب فلما وضعت٬، مبا أعلم واهللا :8 اهللا يقول رسوال٬ً، البنت يكون ال
 يف وكان شيئاً منا الرجل يف قلنا فإذا إياه٬، ووعده عمران به بشر الذي هو كان عيسى
  .)١() ذلك تنكروا فال ولده ولد أو ولده

 أو ولده يف وكان فيه يكن فلم قوال٬ً، رجل يف قلنا إذا: (قال ٬،X اهللا عبد أيب عن
  .)٢() يشاء ما يفعل تعاىل اهللا فإن ذلك٬، تنكروا فال ولده ولد

 جيور أو بعدل الرجل يقوم قد: (يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،خدجية أيب عن
  .)٣() هو فهو بعده٬، من ابنه ابن أو ابنه ذلك فيكون به٬، قام يكن ومل إليه وينسب

 محزة٬، أبا يا: ()السالم عليهما( اهللا عبد وأبو جعفر أبو قال: قال ٬،الثمايل محزة أيب عن
 حدثناك وإن يشاء٬، ما صنعي اهللا فإن هاهنا من فجاء هاهنا من جييء أنه بأمر حدثناك إن

  .)٤() ويثبت يشاء ما ميحو اهللا فإن خبالفه غداً وحدثناك حبديث اليوم

 خصوص ويف الزمان آخر يف سيقع شيء عن بإنذار توحي وأمثاهلا األخبار هذه أليست
 حلكمة التصريح دون إليه اإلشارة على  البيت أهل حرص X املهدي اإلمام مسألة
 يريد أن أو برأيه٬، اهللا لدين ينظر أن يف ملعتذر عذر اإلنذار هذا بعد وهل يعلمو�ا٬، معينة
  !؟ أمره يطيع وال يصدقه فال وإال عرف ما أو يفهم ما وفق X املهدي اإلمام جميء

 أن فنستطيع األسرار من وأ�ا X املهدي اإلمام أوصياء مسألة إخفاء تعمد ومسألة
 مبا أخربين ٬،املؤمنني أمري يا: X لعلي قلت(: قال ٬،احلارث بن اهللا عبد عن :يلي مما نعرفها

                                                            
 .٥٣٥ص ١ج: الكافي -١
 .٥٣٥ص ١ج: الكافي -٢
 .٥٣٥ص ١ج: الكافي -٣
 .١١٩ص ٤ج: بحار األنوار -٤
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 وإن إليه٬، موكول ذكره شيء ذلك احلارث٬، ابن يا: قال ٬،قائمكم بعد األحداث من يكون
 عليهما واحلسني احلسن إال به أخرب ال أن إيلّ عهد اهللا عليه وآله صلى اهللا رسول
  .)١() السالم

 فعند: (X القائم قيام الماتع بعض فيه يذكر X املؤمنني أمري عن حديث ويف
 يف كسبت أو قبل من آمنت تكن مل إمياÜا نفساً ينفع وال توبة تقبل فال التوبة٬، ترفع ذلك
 اهللا رسول حبييب إيلّ عهد فإنه هذا٬، بعد يكون عما تسألوين ال :X قال مث خريا٬ً، إمياÜا
  .)٢() عتريت غري به أخرب ال أن 

 احلسني اإلمام مقتل بعد إال واضحة بصورة X هديامل اإلمام ذرية بذكر يصرح ومل
X الرسول وصية فحىت ٬،بقليل قبله أو X مل  باملهديني Ãاإلمام زمن يف إال علناً ترو 

  .العظيم السر هذا على للحفاظ تعاىل اهللا حكمة اقتضته ما وهذا ٬،X الصادق

 تكتفي ضهاوبع ٬،X القائم إىل وتعددهم األوصياء تذكر الروايات بعض جند فلذلك
 وهذا ٬،ذريته وهم X القائم بعد األوصياء على تنص وبعضها ٬،)القيامة يوم إىل: (بقوهلا
 ال ولكي ٬،صاحبها ويبينها وقتها حيني حىت املسألة هذه ستر يف وحكمته تعاىل اهللا ختطيط من

 إىل يدعو قام إذا X القائم إن الروايات من كثري يف ورد فقد ٬،صاحبها غري أحد يدعيها
  .شديد العرب على جديد أمر إىل يدعو وأنه ٬،اجلمهور عنه وضل خفي قد مرأ

 إليه دعا كما جديد أمر إىل الناس دعا قام إذا قائمنا إن: (قال ٬،X جعفر أيب عن
  .)٣() للغرباء فطوىب غريباً وسيعود غريباً بدأ اإلسالم وإن ٬، اهللا رسول

  

                                                            
 .٧٧ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .٧٥ص ٤ج: للفيض الكاشاني - التفسير الصافي  -٢
 .٣٣٦ص: غيبة النعماني -٣
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 بالصفة األمر هذا صاحب نصف إن�ا: (X جعفر أليب قلت: قال ٬،اجلهين مالك وعن
 حيتج الذي هو يكون حىت أبداً ذلك يكون ال واهللا ال: فقال. الناس من أحد �ا ليس اليت

  .)١() إليه ويدعوكم بذلك عليكم

  .)٢(...) خفي أمر إىل يهدي ألنه مهدياً؛ املهدي مسي وإمنا : (...X جعفر أيب وعن

  .)٣() كان الذي غري أمرب جاء القائم قام إذا: (قال ٬،X الصادق وعن

 وهو جديداً كتاباً للناس ويظهر(...  :قال جداً طويلة خطبة يف X املؤمنني أمري وعن
 غوى٬، أنكره ومن هVدي٬، به أقر من أمر إىل الناس يدعو شديد٬، صعب الكافرين على

  .)٤( ......)أنكره ملن الويل كل فالويل

 يف X املهدي اإلمام ذرية من املهديني بذكر صرحوا البيت أهل أن جند ذلك ومع
 ذلك٬، إىل واحملوا أشاروا وكذلك واجلاحدين٬، املنكرين على احلجة إلقامة ؛كثرية روايات
  :يلي ما اإلشارة موارد ومن

 : (...املعراج عن طويل حديث يف اهللا رسول عن ٬،عليه السالم املؤمنني أمري عن •
 أنت حممد٬، يا :فنوديت وتعاليت٬، تباركت وسعديك ريب لبيك: فقلت حممد٬، يا :فنوديت

 خلقي إىل ورسويل عبادي يف نوري فإنك فتوكل٬، وعلي· فاعبد٬، فإياي ربك وأنا عبدي
 وألوصيائك ناري٬، خلقت خالفك وملن جنيت٬، خلقت تبعك ملن برييت٬، يف وحجيت
 يا :فنوديت ؟ أوصيائي ومن رب٬، يا: فقلت ثوايب٬، أوجبت ولشيعتك كراميت٬، أوجبت
 إىل    ريب يدي بني وأنا    فنظرت العرش٬، ساق على املكتوبون أوصياءك )إن( حممد٬،
 كل اسم عليه مكتوب أخضر سطر نور كل يف نورا٬ً، عشر اثين فرأيت العرش ساق
 رب٬، يا: فقلت أميت٬، مهدي وآخرهم طالب أيب بن علي أوهلم أوصيائي٬، من وصي

                                                            
 .٣٣٧ص: غيبة النعماني -١
 .٢٤٣ – ٢٤٢ص: غيبة النعماني -٢
 .٣٠٧ص: غيبة الطوسي -٣
  .١٩٠ – ١٧٤ص ٢ج: إلزام الناصب -٤
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 وأصفيائي وأحبائي ئيأوليا هؤالء حممد٬، يا :فنوديت ؟ بعدي من أوصيائي أهؤالء
 .بعدك خلقي وخري وخلفاؤك أوصياؤك وهم برييت٬، على بعدك وحججي

 من بآخرهم األرض وألطهرن كلميت٬، µم وألعلني ديين٬، µم ألظهرن وجاليل وعزيت
 الرقاب له وألذللن الرياح٬، له وألسخرن ومغارµا٬، األرض مشارق وألملكنه أعدائي٬،

 دعويت يعلن حىت مبالئكيت وألمدنه جبندي٬، وألنصرنه األسباب٬، يف وألرقينه الصعاب٬،
 يوم إىل أوليائي بني األيام وألداولن ملكه ألدمين مث توحيدي٬، على اخللق وجيمع
 .)١()القيامة

 أيام اهللا سيداول الذين األولياء هم ومن ٬،ودولته X املهدي اإلمام ملك سيدوم فبمن
 أو ميوت X املهدي اإلمام أن مالحظة مع ؟ القيامة يوم إىل بينهم اإلهلي العدل دولة

 وال) ملكه ألدمين مث( :قال اهللا أن مالحظة مع وأيضاً ملكه٬، من قصرية مدة بعد يستشهد
  .األولياء بني األيام مبداولة القول تعاىل اهللا عطف مث التراخي٬، مع العطف تفيد) مث( أن خيفى

 أن إال حجة الناس على يقيم ال اهللا أن على قائم  حممد آل مذهب أن املعلوم منو
 األولياء هؤالء يكون أن أبداً ميكن ال إذن ٬،X احلسني اإلمام ذرية ومن معصوماً يكون
 عند  حممد الرسول وصية يف عليهم املنصوص X املهدي اإلمام ذرية من املهديني غري
  . البيت أهل روايات من وغريها وفاته

 تفسري عن وسؤاله   X املؤمنني أمري اىل اجلن رسول    بيهس خرب يف وجاء •
: X آدم فقال مظلمة٬، الدنيا كانت الدنيا إىل X آدم هبط أن فلما(...  :القدر سورة
 حبق رب يا جربائيل إىل تعاىل اهللا أنزل: قال ال٬،: قال ؟ كان إذن أي أتدري رµم٬، بإذن
 فكان الدنيا إىل وتعاىل تبارك اهللا فأهبطه يل٬، كان الذي النور علي· رددت إال وعلي حممد
 فيها وعاش الدنيا يف X آدم بقي فلما القدر٬، ليلة مسى فلذلك بنورنا٬، يستضئ آدم

 يسري قائم وصي باب لكل بابا٬ً، عشر اثنا له نور من تابوتاً عليه اهللا أنزل سنة أربعمائة

                                                            
 .٢٥٦ – ٢٥٤ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
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 لثاينوا أنت٬، األنبياء أول آدم٬، يا: 8 اهللا قال ؟ هؤالء من رب٬، يا: قال األنبياء٬، بسرية
 األنبياء٬، خامت حممد والسادس عيسى٬، واخلامس موسى٬، والرابع إبراهيم٬، والثالث نوح٬،
 إبراهيم٬، بن إمساعيل والثالث نوح٬، بن سام والثاين ابنك٬، شيث أوهلم األوصياء وأما

 ٬،X طالب أيب بن علي والسادس الصفا٬، مشعون واخلامس نون٬، بن يوشع والرابع
 املشركون٬، كره ولو كله الدين على ديين به أظهر الذي حممد ولد من القائم وآخرهم

 ف5ي أَنز(لْن(اهV إِنَّا﴿ :تعاىل اهللا قال فلذلك آدم٬، وقبض شيث إىل التابوت آدم فسلم: قال
 ورنان وإن. )١(﴾ش(ه+رٍ أَلْف5 مِّن+ خ(ي+ر� الْقَد+رِ لَي+لَةُ #الْقَد+رِ  لَي+لَةُ م(ا أَد+ر(اك( و(م(ا #الْقَد+رِ  لَي+لَة5

 .الكافرون ويعمى املؤمنون بنورنا يستضئ حىت الدنيا إىل اهللا أنزله

 أبيض در من تابوت ومعه   حممد اهللا بعث ملا فإنه )٢(﴾الْم(لَائ5كَةُ ت(ن(زَّلُ﴿ :قوله وأما
 وأمره   اهللا رسول على فعرضه عشر االثين أسامي فيه أبيض رق فيه باباً عشر اثنا له

 احلسن وأوالدي أنا: قال ؟ املؤمنني أمري يا هم ومن: قال .أنوار وهم هلم احلق أن ربه عن
 بن وعلي جعفر بن وموسى حممد بن وجعفر علي بن وحممد احلسني بن وعلي واحلسني
 الزمان صاحب احلسن بن وحممد علي بن واحلسن حممد بن وعلي علي بن وحممد موسى
 لوالية املنكرون بواليتنا املقرون اوشيعتن أتباعنا وبعدهم أمجعني٬، عليهم اهللا صلوات
  .)٣(...) أعدائنا

 ليلة يف املالئكة عليهم تترتل والذين أنوار وهم احلق هلم الذين عن بيهس سأل فهنا
 وشيعتنا أتباعنا وبعدهم: (وبعدهم  عشر االثين األئمة �مأ اجلواب فكان القدر٬،

  ).أعدائنا لوالية املنكرون بواليتنا املقرون

 ومن اخللق٬، على واحلجية واخلالفة اإلمامة حق هو هنا احلق من املقصود أن علومامل ومن
 حممد آل من معصوم حجة على إال تكون ال القدر ليلة يف املالئكة ترتل أن أيضاً املعلوم

                                                            
 .٣ – ١: القدر -١
 .٤: القدر -٢
 .١٠٢ – ١٠٠ص ١ج: إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -٣
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 اإلمام ذرية من املهديني غري  عشر االثين األئمة بعد الصفة �ذه الذين هم فمن ٬،
  .X املهدي

 فكيف  البيت ألهل شيعة بأ�م موصوفون الرواية هذه يف هؤالء إن قيل فإن
  ؟ أوصياء هم يكونون

 واملناصرة٬، واالقتداء املتابعة مبعىن وهو ٬،)املشايعة( من مأخوذ) الشيعة( لفظ إن: أقول
 عظيمة صفة وهو حبسبه٬، وكل بالتفاوت مصاديقه على يصدق أي مشكك مفهوم وهي
  .)٢(٬، )١(﴾لَإِب+ر(اه5يم( ش5يع(ت5ه5 م5ن و(إِنq﴿ :تعاىل قال٬، X يمإبراه اهللا نيب �ا وصف حبيث

 الشيعة سائر وهكذا املهديون وهكذا X املؤمنني ألمري شيعة كلهم  فاألئمة إذن
 يف له شيعة فهم ٬،X طالب أيب بن علي وسرية منهاج على  األئمة نأل ؛حبسبه وكل
  .واملناصرة واملتابعة املشايعة مراتب أعلى

  :املورد هذا غري يف حممد آل شيعة من قوم بأ�م وصفوا قد املهديني دوجن

 ٬،اهللا رسول ابن يا( ):السالم عليهما( حممد بن جعفر للصادق قلت: قال ٬،بصري أيب عن
 اثنا: قال إمنا: فقال ٬،مهدياً عشر اثنا القائم بعد يكون: قال أنه X أبيك من مسعت إين

 مواالتنا إىل الناس يدعون شيعتنا من قوم ولكنهم إماما٬ً، عشر إثنا: يقل ومل مهديا٬ً، عشر
  .)٣() حقنا ومعرفة

 الرسول وصية نأو الفضل٬، حيث من  املهديني مقام غري األئمة مقام أن خيفى وال
 عشر اثين إىل  حممد الرسول بعد لألوصياء بتقسيمها املسألة٬، أحكمت قد  حممد
 أن يعين ال هذا ولكن اهلداية٬، ومقام ٬،اإلمامة مقام :مقامان فهنا ٬،مهدياً عشر واثين إماماً
 ليسوا عشر االثين املهديني أن يعين ال وكذلك ٬،مبهديني ليسوا  عشر االثين األئمة

                                                            
  .٨٣: الصافات -١
  .٨٠ص ٨٢ج: راجع بحار األنوار -٢
 .٣٥٨ص :آمال الدين وتمام النعمة -٣
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 مهديون٬، كلهم  عشر االثين األئمة أن روايا¯م يف  البيت أهل نص فقد بأئمة٬،
  :أئمة كلهم X املهدي اإلمام ذرية من املهديني أن  عنهم ورد وكذلك

 وليك٬، على وصل: (.... األوصياء على الصالة كيفية يف X املهدي اإلمام عن روي
 آماهلم أقصى وبلغهم آجاهلم٬، يف وأزد أعمارهم٬، يف ومد ولده٬، من واألئمة عهده٬، ووالة

  .)١() قدير شيء كل على إنك وآخرة٬، دنيا] ديناً[

 والة على صل اللهم٬،(... : X األمر لصاحب الدعاء يف الرضا اإلمام عن وروي
 ما هلم ومتم نصرهم٬، وأعز آجاهلم٬، يف وزد آماهلم٬، وبلغهم بعده٬، من واألئمة عهده٬،

 أنصارا٬ً، دينك وعلى أعواناً هلم واجعلنا دعائمهم٬، وثبت هلم٬، أمرك من إليهم أسندت
 أمرك٬، ووالة دينك٬، ودعائم توحيدك٬، وأركان علمك٬، وخزان كلماتك٬، معادن فإÜم

 أوالد وصفوة أوليائك٬، وسالئل وأولياؤك خلقك٬، من وصفوتك عبادك٬، من تكوخالص
  .)٢() وبركاته اهللا ورمحة وعليهم عليه والسالم نبيك٬،

 باألئمة قرنتهم أو نسبتهم إن X املهدي اإلمام بعد األوصياء أن نعرف تقدم ومما
 بعد األوصياء إىل رنانظ نإو واهلداية٬، اإلمامة مقام بني للتفريق ٬،مهديون فهم عشر االثين
 حممد الرسول أوصياء من أل�م وأئمة؛ مهديون فهم هم٬، هم حيث من X املهدي اإلمام
  .X املهدي اإلمام بعد األرض أهل على واحلجة 

 كَذqبVوا ب(لْ﴿: تعاىل اهللا قول: X اهللا عبد أليب قلت(: قال ٬،عمر بن مفضل عن •
 عشر اثين السنة خلق اهللا إن: يل قال ٬،)٣(﴾س(ع5رياً بِالسَّاع(ة5 كَذqب( ل5م(ن و(أَع+ت(د+ن(ا بِالسَّاع(ة5
 عشر اثنا ومنا ساعة٬، عشرة اثنيت النهار وجعل ساعة٬، عشرة اثنيت الليل وجعل شهرا٬ً،
  .)٤() الساعات تلك من ساعة X املؤمنني أمري وكان حمدثا٬ً،

                                                            
 .٢٨٠ص: للشيخ الطوسي - الغيبة  -١
 .٤١١ص: للشيخ الطوسي -مصباح المتهجد  -٢
  .١١: الفرقان -٣
 .١٣ح ٤باب ٨٧ – ٨٦ص: غيبة النعماني -٤
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 ساعة٬، عشر اثنا الليل: (X حممد بن جعفر اهللا عبد أبو قال: قال ٬،السائب أيب وعن
 اثنا والنقباء إماما٬ً، عشر اثنا واألئمة شهرا٬ً، عشر اثنا والشهور ساعة٬، عشر اثنا والنهار

 كَذqب( ل5م(ن و(أَع+ت(د+ن(ا﴿ :8 اهللا قول وهو ساعة٬، عشر اثين من ساعة علياً وإن نقيبا٬ً، عشر
  .)١() ﴾س(ع5رياً بِالسَّاع(ة5

 الرواية يف X قوله إىل فانظر وجلية٬، واضحة ايتنيالرو هاتني يف املهديني إىل واإلشارة
 عشر اثنا ومنا ساعة٬، عشرة اثنيت النهار وجعل ساعة٬، عشرة اثنيت الليل وجعل: (األوىل
 الليل ساعات من ساعة نهإ أي ٬،)الساعات تلك من ساعة X املؤمنني أمري وكان حمدثا٬ً،

 دولة يف عاشوا أل�م ؛X احلسن بن حممد احلجة اإلمام إىل بعده من األئمة وكذلك
  بالنهار؟ املقصود وما ٬،عشر االثين النهار ساعات ميثلون الذين هم من نعرف أن بقي. الباطل

 والنهار ساعة٬، عشر اثنا الليل: (X قوله إىل فانظر أكثر٬، األمر توضح الثانية الرواية
 من ساعة علياً وإن ٬،نقيباً عشر اثنا والنقباء إماما٬ً، عشر اثنا واألئمة...  ساعة عشر اثنا
 االثين األئمة بعد ذكرهم جاء الذين عشر االثين النقباء هؤالء هم فمن...) ساعة عشر اثين
 قبال يف  األئمة أن حني يف ٬،عشر االثين النهار ساعات قبال يف هم والذين ؟ عشر

  .عشر االثين الليل ساعات

 الثانية الرواية يف عشر االثين النقباء وكذلك احلديثني يف النهار ساعات أن الواضح من
 دعمنا إذا وخصوصاً ٬،X املهدي اإلمام ذرية من عشر االثين املهديون هم �م املقصود
 البيت أهل فإن ٬،X املهدي اإلمام وذرية عشر االثين املهديني على الناصة بالروايات ذلك

  :كالمهم يف التمعن إىل أرشدونا 

                                                            
 .١٥ح ٤باب ٨٧ص: غيبة النعامني -١
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 ولكل حقيقة٬، حق لكل إن ترويه٬، عشر من خري تدريه خرب: (X اهللا عبد أيب عن
 فيعرف له يلحن حىت فقيهاً شيعتنا من الرجل نعد ال واهللا إنا: قال مث ٬،نوراً صواب
  .)١( ...)اللحن

  وبدولتهم �م املرتبط والنهار الليل ملعرفة  البيت أهل روايات إىل رجعنا وإذا
  :صورة بأجلى األمر يتضح

 و(الشَّم+سِ﴿ :8 اهللا قول عن سألته(: قال ٬،X هللا عبد أيب عن ٬،بصري أيب عن
 إِذَا و(الْقَم(رِ﴿: قلت دينهم٬، للناس به اهللا أوضح  اهللا رسول الشمس: قال ٬،﴾و(ضVح(اه(ا

 أئمة ذلك: قال ٬،﴾ي(غ+ش(اه(ا إِذَا و(اللqي+لِ﴿ :قلت ٬،X املؤمنني أمري ذلك :قال ٬،﴾ت(لَاه(ا
 اهللا رسول آل كان جملساً وجلسوا  اهللا ولرس آل دون لألمر استبدوا الذين اجلور
 إِذَا و(اللqي+لِ﴿ :قوله وهو واجلور٬، بالظلم  اهللا رسول دين فغشوا منهم٬، به أوىل 

 ذلك: قال ٬،﴾ج(لqاه(ا إِذَا و(النَّه(ارِ﴿: قلت النهار٬، ضوء ظلمهم يغشى: قال ٬،﴾ي(غ+ش(اه(ا
 فحكى يسأله٬، ملن فيجلى اهللا رسول يند عن سأليV )عليها السالم( فاطمة ذرية من اإلمام

 وصورها٬، خلقها: قال ٬،﴾س(وَّاه(ا و(م(ا و(ن(فْسٍ﴿: وقوله ٬،﴾ج(لqاه(ا إِذَا و(النَّه(ارِ﴿ :قوله اهللا
 أَفْلَح( قَد+﴿ فاختارت٬، خريها مث وأهلمها عرفها أي ﴾و(ت(قْو(اه(ا فُجVور(ه(ا فَأَلْه(م(ه(ا﴿ :وقوله

  .)٣() أغواها أي )٢(﴾د(سَّاه(ا م(ن خ(اب( و(قَد+﴿ رها٬،طه نفسه يعىن ﴾ز(كqاه(ا م(ن

 إِذَا و(اللqي+لِ﴿ :8 اهللا قول عن X جعفر أبا سألت( :قال ٬،مسلم بن حممد وعن
 له جرت اليت دولته يف املؤمنني أمري غشي فالن املوضع هذا يف الليل: قال ٬،﴾ي(غ+ش(ى
 ٬،)٤(﴾ت(ج(لqى إِذَا و(النَّه(ارِ﴿: الق تنقضي٬، حىت دولتهم يف يصرب X املؤمنني وأمري عليه٬،
 ضرب والقرآن الباطل٬، دولته غلب قام إذا البيت٬، أهل منا X القائم هو النهار :قال
  .)٥() غرينا يعلمه فليس وحنن٬، به نبيه اهللا وخاطب للناس األمثال فيه

                                                            
 .٢ح ١٠باب ١٤٤ – ١٤٣ص: للنعماني - الغيبة  -١
 .١٠ – ١: الشمس -٢
 .بلفظ متقارب جدًا ٥٠ص ٨ج :، الكافي٤٢٤ص ٢ج: تفسير القمي -٣
 .٢ – ١: الليل -٤
 .٤٢٥ص ٢ج: تفسير القمي -٥
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 هم هنا عشر االثين الليل وساعات  حممد الرسول بعد الباطل دولة هو فالليل ٬،إذن
 عاشوا أل�م ؛X املهدي اإلمام وآخرهم X املؤمنني أمري أوهلم عشر االثين األئمة
 وساعا¯ا ٬،اإلهلي العدل ودولة X املهدي اإلمام دولة هو والنهار. الدولة تلك يف حيا¯م
 ال الذي وآخرهم X املهدي اإلمام وصي) محدأ( أوهلم عشر االثنا املهديون النقباء هم

  .X علي بن احلسني عليه وخيرج له عقب

 يف عاشه ما إىل قسناه إذا جداً قصري العدل دولة يف عمره أن مبا X املهدي واإلمام
 نفسه النهار هو خرىأ جهة من ولكن اجلهة٬، هذه من الليل ساعات من فهو الباطل دولة

 بل ٬،و�جه وملكه ودولته حلكمه امتداد أل�م ؛املهديون أوصياؤه هم عشر االثنا وساعاته
  ).املهدي( امسه حىتو

 اإلمام أوصياء أول أي) محدأ( األول املهدي يوجد ال أن ينبغي هذا على: قلت فإن
 وساعات النهار٬، ساعات من ألنه X املهدي اإلمام قيام بعد إال يوجد ال X املهدي
  .X املهدي اإلمام مشس شروق بعد إال تبدأ ال النهار

 طلوع من أي الفجر ساعة هي   عاًشر    النهار ساعات من ساعة أول إن: أقول
 وخصوصاً ٬،والنهار الليل بني برزخ هي حقيقتها يف الساعة وهذه الشمس٬، شروق إىل الفجر
 ساعاته٬، أول أ�ا جهة من �ار بأ�ا تصفها أن فيصح فيها٬، والظلمة الضوء اختالط ناحية من

 من ال بأ�ا روي بل فيها٬، التام الظالم انكشاف عدم جهة من ليل بأ�ا تصفها أن ويصح
  :اجلنة ساعات من وإ�ا النهار ساعات من وال الليل ساعات

 أم أسألك :النصراين فقال: (... X جعفر أيب مع النصارى عامل حوار يف جاء فقد
 حممد أمة من رجل ٬،النصارى معشر يا: النصراين فقال سلين٬،: X جعفر أبو فقال تسألين؟
 الليل من هي ما ساعة عن أخربين ٬،اهللا عبد يا: قال مث ٬،ئلباملسا مللئ هذا إن ٬،سلين: يقول
 طلوع إىل الفجر طلوع بني ما: X جعفر أبو فقال ؟ هي ساعة أي النهار من وال
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 أي فمن النهار ساعات من وال الليل ساعات من تكن مل فإذا: النصراين فقال .الشمس
  .)١(...) مرضانا قتفي وفيها اجلنة ساعات من: X جعفر أبو فقال ؟ هي الساعات

 ٬، كالمهم يف العجيب الترابط من مبهوراً البيت أهل كالم يف املتأمل يقف وهنا
 دولة بني برزخاً النهار ساعات أول ميثل الذي X املهدي اإلمام أوصياء أول جتد حيث
 أول نهأ جهة من النهار ساعات أول فهو ٬،   والنهار الليل بني    احلق دولة وبني الباطل
 ومن ٬،X أبيه بعد اإلهلي العدل دولة حكام وأول له واملعاصر X املهدي إلمامل وصي
    ألبيه ممهداً الظلم دولة �اية يف يظهر نهأ حيث من الليل بساعات شبيهاً جتده أخرى جهة
    به تدرجيياً الليل انكشاف يبدأ بل متاماً ينكشف مل الليل ظالم زال ما حيث ٬،   النهار
 هو بل �ا شبيهاً أو الليل ساعات من نهأ على الناظر إليه ينظر اجلهة ذهه من فهو ٬،  الفجر

 الناظر إليه ينظر حىت النهار بساعات شبيهاً يكون وبالتدريج النهار٬، ساعات من إليها قربأ
  .الليل ساعات من إليها قربأ بل منها نهأ على

 له املمهد هو يكون أن البد X املهدي اإلمام أوصياء أول أن على مؤيد أو دليل وهذا
 هلذا العجيب االرتباط إىل اإلشارة يفوتنا وال املقدس٬، قيامه قبل موجوداً يكون أن والبد
 X املهدي لإلمام وصي أول �ا وصف اليت وفاته ليلة  اهللا رسول وصية مع الكالم
ـ  مصدق وأول ظهوره عند X املهدي باإلمام املؤمنني أول أي) املؤمنني أول وهو( ب
  .أعيد فال أخرى كتب يف ذلك تفصيل مت وقد له٬، صرونا

 أفضل نهإ أي ٬،X املهدي اإلمام أوصياء أفضل هو) محدأ( األول املهدي أن وجند بل
 ساعات من ساعة أول عن  البيت أهل كالم مع متطابقاً هذا وجند النهار٬، ساعات
 اجلنة ساعات نم بأ�ا الفجر ساعة وصف حيث X الباقر اإلمام كالم يف كما ٬،النهار
  .)مرضانا تفيق وفيها اجلنة ساعات من: (بقوله

 املرض من واإلفاقة ٬،)مرضانا تفيق وفيها: (X قوله إىل االنتباه اللبيب يفوت ال وأيضاً
 وانغمار احلجة غياب فترة ويف الظلم دولة يف حممد آل فشيعة للشفاء٬، والتماثل الصحة هو

                                                            
 .١٢٣ – ١٢٢ص ٨ج: الكافي -١
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 حيث من الناس أصاب ما بعض أصا�م قد يكن مل إن مرضى هم واالحنراف الفنت يف الناس
 ساعات أول    X املهدي اإلمام وصي ظهور فيكون يعلمون٬، ال حيث من أو يعلمون
 يبصرون ويبدأون ٬،واحلرية التيه من هلم وانتشاالً ٬،الغفلة نوم من هلم إيقاظاً   والفجر النهار
  .أبداً خفاء يبقى فال الشمس تشرق أن إىل   حبسبه وكل    فشيئاً شيئاً احلقائق

 هي: (هكذا آخر بلفظ للنصراين جوابه يف الساعة هلذه الباقر اإلمام وصف وروي
 الساهر٬، فيها ويرقد املبتلي٬، فيها يهدأ الشمس٬، طلوع إىل الفجر طلوع بني اليت الساعة
 ا٬،هل للعاملني اآلخرة ويف للراغبني٬، رغبة الدنيا يف اهللا جعلها عليه٬، املغمى فيها ويفيق

  .)١(... )  هلا التاركني املتكربين اجلاحدين على بالغة وحجة واضحاً دليالً وجعلها

 فيها ويرقد( ٬،)املبتلي فيها يهدأ: (علقأ فقرة أي على حقيقةً دريأ ال اللفظ هذا وعلى
 اآلخرة ويف( ٬،)للراغبني رغبة الدنيا يف اهللا جعلها( ٬،)عليه املغمى فيها ويفيق( ٬،)الساهر
 ٬،)هلا التاركني املتكربين اجلاحدين على بالغة وحجة واضحاً دليالً وجعلها( ٬،)هلا للعاملني
  .أسرارها على الوقوف يف يطول فالكالم

 فقد٬، الروايات يف ليس النهار ساعات سائر على النهار ساعات من ساعة أو وتفضيل
 كَانَ الْفَج+رِ قُر+آنَ إِنq الْفَج+رِ و(قُر+آنَ... ﴿: تعاىل قال الكرمي٬، نآالقر يف حىت ذلك ورد بل

  .النهار ومالئكة الليل مالئكة يشهده الفجر وقت أن روي وقد٬، )٢(﴾م(ش+هVوداً

 لَإِح+د(ى إِنَّه(ا # أَس+فَر( إِذَا و(الصُّب+حِ # أَد+ب(ر( إِذْ و(اللqي+لِ # و(الْقَم(رِ كَلqا﴿: تعاىل وقال
 كَس(ب(ت+ بِم(ا ن(فْسٍ كُلz # ي(ت(أَخَّر( أَو+ ي(ت(قَدَّم( أَن م5نكُم+ اءش( ل5م(ن # ل7لْب(ش(رِ ن(ذ5يراً # الْكُب(رِ
  .)٣(﴾الْي(م5نيِ أَص+ح(اب( إِلqا # ر(ه5ين(ةٌ

  

                                                            
 .وما بعدها ٢٣٦ص: ، دالئل اإلمامة٧٣ص ٥ج: مدينة المعاجز -١
  .٧٨: اإلسراء -٢
 .٣٩ – ٣٢: المدثر -٣
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 تأخر واليتنا إىل تقدم من كل: (قال أنه X احلسن أيب عن الفضيل٬، بن حممد وروى
  .)١() سقر إىل تقدم واليتنا عن تأخر من وكل سقر٬، عن

 ذ5كْر(ى إِلqا ه5ي( و(م(ا﴿: قلت: (... X املاضي احلسن أيب عن الفضيل٬، بن حممد وعن
: قلت .الوالية: قال ٬،﴾الْكُب(رِ لَإِح+د(ى إِنَّه(ا ﴿: قلت .X علي والية نعم: قال ؟﴾ل5لْب(ش(رِ
 ومن سقر٬، عن أخر واليتنا إىل تقدم من: قال ؟﴾ي(ت(أَخَّر( أَو+ ي(ت(قَدَّم( أَن م5نكُم+ ش(اء ل5م(ن﴿

 ن(كV لَم+﴿: قلت .شيعتنا واهللا هم: قال ٬،﴾الْي(م5نيِ أَص+ح(اب( إِلqا ﴿ .سقر إىل تقدم عنا تأخر
  عليهم يصلون وال    بعده من واألوصياء حممد وصي نتول مل إنا: قال ؟﴾الْمVص(ل7ني( م5ن(
 إِنَّهV كَلqا﴿: قلت .معرضني الوالية عن: قال ؟﴾مVع+رِض5ني( التَّذْك5ر(ة5 ع(نِ لَهVم+ فَم(ا﴿: قلت .

  .)٣() الوالية: قال ؟)٢(﴾ت(ذْك5ر(ةٌ

 ذ5كْر(ى إِلqا ه5ي( و(م(ا﴿: وقوله..... (: 8 قوله يف X جعفر أيب عن ٬،جابر وعن
 X القائم خروج قبل اليوم يعين: قال ٬،﴾ي(ت(أَخَّر( أَو+ ي(ت(قَدَّم( أَن م5نكُم+ ش(اء ل5م(ن﴿ ٬،﴾ل5لْب(ش(رِ

: قال ٬،﴾الدِّينِ بِي(و+مِ نVكَذ7بV و(كُنَّا﴿....  عنه تأخر شاء ومن إليه٬، وتقدم احلق قبل شاء من
 بالتذكرة٬، يعين ﴾مVع+رِض5ني( التَّذْك5ر(ة5 ع(نِ لَهVم+ فَم(ا﴿ :وقوله. X القائم خروج الدين يوم

 مِّن+هVم+ ام+رِئٍ كُلz يVرِيدV ب(لْ﴿: تعاىل اهللا قال مث ..... عليه اهللا صلوات املؤمنني أمري واآلية
 من كتاب عليه يرتل أن املخالفني من رجل كل يريد: قال ٬،﴾مُّن(شَّر(ةً صVحVفاً يVؤ+ت(ى أَن

  .)٥(...) X القائم دولة هي )٤(﴾الْآخ5ر(ةَ ي(خ(افُونَ لَا ب(ل كَلqا﴿ :تعاىل قال مث السماء٬،

 هذا عهيس ال والتفصيل إليه٬، وترشد تبينه ما عظيم له يتضح الروايات هذه تأمل ومن
  .العذر قبول فأرجو املختصر٬،

                                                            
 .٢٧٣ص ٨ج: بحار األنوار -١
  .٥٤، ٤٩، ٤٣، ٣٩، ٣٧، ٣٥، ٣١: المدثر -٢
 .٤٣٤ – ٤٣٢ص ١ج: لكافيا -٣
  .٥٣، ٥٢، ٤٩، ٤٦، ٣٧، ٣١: المدثر -٤
 .٣٢٧ – ٣٢٥ص ٢٤ج: بحار األنوار -٥
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 شبيه وهو X املهدي اإلمام ذرية من املهديني أول هو النهار ساعات فأول إذن
 ودولة الكفر دولة بني برزخ نهإ قل أو ٬،والنهار الليل بني برزخ نهإ قل أو ٬،الليل بساعات
  .واحد مبعىن فكلها ٬،واهلداية اإلمامة مقامي بني برزخ نهإ قل أو ٬،العدل

 مل :X املاضي احلسن أليب قلت(: قال ٬،هاشم أيب عن ميمون٬، بن احلسن بن حممد عن
 ساعات إن: قال؟  منها ينقص وال فيها يزاد ال ركعة مخسني والسنة الفريضة الصالة جعلت
 وساعات ساعة٬، الشمس طلوع إىل الفجر طلوع بني وفيما ساعة٬، عشرة اثنتا الليل
 سقوط إىل الشمس غروب بني وما ركعتني٬، ساعة لكل فجعل ساعة٬، عشرة اثنتا النهار

  .)١( )غسق القرص

 أخربين:  قال ٬،العسكري سعيد بن اهللا عبد بن احلسن حدثنا: االصدوق الشيخ وقال
 والفحمة٬، الغسق٬،: الليل ساعات( :ثعلب علينا أملى: قال ٬،إسحاق أبو أخربنا: قال ٬،عمي

  .والبهرة ٬،والسحرة والزلفة٬، والعقر٬، د٬،والفق واهلزيع٬، واجلنح٬، واهلدأة٬، والعشوة٬،

 واهلجري٬، واجلنوح٬، والدلوك٬، والترحل٬، واملتوع٬، والشروق٬، الراد٬،: النهار وساعات
  .)٢() والطفل واألصيل٬، والظهرية٬،

ـ النهار ساعات أول تسمية وحىت  الراد نهإ أي املهديني٬، بأول عالقة هلا لعل) الراد( ب
  .اخل...  واجلور والظلم واالحنراف البدع أهل على الراد أو أصوله٬، إىل اهللا لدين

 قوله يف كما ٬،   الكهف يعين وأيضاً    والناصر املعني أي) الردء( من مأخوذاً يكون أو
 فَأَر+س5لْهV ل5س(اناً م5نِّي أَفْص(حV هVو( ه(ارVونُ و(أَخ5ي﴿: X موسى اهللا نيب لسان عن حكاية تعاىل
  .)٣(﴾يVكَذ7بVون5 أَن أَخ(افV نِّيإِ يVص(دِّقُنِي رِد+ءاً م(ع5ي(

                                                            
 .٤٨٨ص: للشيخ الصدوق - الخصال  -١
 .٤٨٨ص: للشيخ الصدوق - الخصال  -٢
  .٣٤: القصص -٣
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: تعاىل وقوله: ()ردد( مادة ٤٥٣ – ٤٥٠ص ٤ج العروس تاج يف يديالزب وقال
﴿Vص(دِّقُنِي رِد+ءاً م(ع5ي( فَأَر+س5لْهVعلى يكون وأن االعتماد٬، من يكون أن جيوز به قرأ فيمن ﴾ي 

  ).اهلمزة ختفيف بعد الوقف٬، يف التثقيل اعتقاد

 عن سألته: (قال ٬،)السالم عليهما( حممد بن جعفر الصادق عن ٬،عمر بن املفضل عن •
 هي: قال ؟ الكلمات هذه ما ٬،)١(﴾فَأَت(مَّهVنَّ بِكَل5م(ات: ر(بُّهV إِب+ر(اه5يم( اب+ت(لَى و(إِذ5﴿: 8 اهللا قول

 وعلي حممد حبق أسألك: "قال أنه وهو عليه اهللا فتاب ربه من آدم تلقاها اليت الكلمات
: له فقلت .الرحيم التواب هو إنه عليه اهللا فتاب" علي· تبت إال واحلسني نواحلس وفاطمة

 عشر اثين القائم إىل فأمتهن يعين: قال ؟﴾فَأَت(مَّهVنَّ﴿ :بقوله 8 يعين فما اهللا٬، رسول ابن يا
 قول عن فأخربين اهللا٬، رسول ابن يا: فقلت: املفضل قال.  احلسني ولد من تسعة إماماً
 تعاىل اهللا جعلها اإلمامة٬، بذلك يعين: قال ٬،)٢(﴾ع(ق5بِه5 ف5ي ب(اق5ي(ةً كَل5م(ةً لَه(او(ج(ع(﴿:  8 اهللا
 اإلمامة صارت فكيف اهللا٬، رسول ابن يا: له فقلت: قال .القيامة يوم إىل احلسني عقب يف
 وسبطاه  اهللا رسول ولدا مجيعاً ومها )السالم عليهما( احلسن ولد دون احلسني ولد يف

 وأخوين٬، مرسلني نبيني كانا وهارون موسى إن: X فقال ؟ اجلنة أهل شباب وسيدا
 يكن ومل ٬،)السالم عليهما( موسى صلب دون هارون صلب يف النبوة 8 اهللا فجعل
 أن ألحد وليس أرضه يف 8 اهللا خالفة اإلمامة وإن ذلك٬، اهللا فعل مل يقول أن ألحد
 تبارك اهللا ألن ؛)السالم ليهماع( احلسن صلب دون احلسني صلب يف اهللا جعله مل يقول
 .)٤( ))٣(﴾يVس+أَلُونَ و(هVم+ ي(فْع(لُ ع(مَّا يVس+أَلُ لَا﴿ أفعاله يف احلكيم هو وتعاىل

 X احلسني ذرية من الكلمات أمت اهللا بأن أوالً X اهللا عبد أبو بني الرواية هذه ففي
 إىل X احلسني عقب يف اإلمامة جعل اهللا بأن اآلخر جوابه يف أردف مث ٬،X القائم إىل
 اإلمام بعد اإلمام أي عقبة يف باقية كلمة جعلها تعاىل اهللا أن هذا من ونفهم القيامة٬، يوم

 مقام بعد يأيت الذي اهلداية مقام قل أو ٬،املهديني إمامة أي ٬،X به متت اليت X املهدي

                                                            
  .١٢٤: البقرة -١
 .٢٨: الزخرف -٢
  .٢٣: األنبياء -٣
 .٣٥٩ – ٣٥٨ص :آمال الدين وتمام النعمة -٤
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 بعد تكون ال القيامة أن لنا حترر إذا وأوضح قربأ الفهم هذا ويكون اإلمامة٬، أو الوالية
 جداً قصري اإلهلي العدل دولة يف الشريف عمره أن بل مباشرة X املهدي اإلمام موت
 اهللا وعد اليت اإلهلي العدل دولة يقودون وحجج أئمة بعده من وسيكون الروايات٬، بينته كما
  .البشرية �ا

 والذي فقط احلياة يف بوجوده مرهونة X املهدي اإلمام دولة تكون أن يتصور فال
 آالف عاشت البشرية أن حني يف ذلك٬، يقارب ما أو سنة عشرة تسع أو تسع نهأ روي
 إىل ستستمر املهدي اإلمام دولة أن تفيد الروايات إن بل والطاغوت٬، الظلم دولة يف السنني
  :جداً متطاولة أزمان

 منذ يزالوا مل احلق أهل إن: (يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،رباط بن يونس عن
  .)١() طويلة وعافية قليلة مدة إىل ذلك إن أما شدة يف واكان

 حيكم X املهدي اإلمام ذرية من عشر االثين املهديني آخر أن الروايات من يستفاد بل
  :X احلسني اإلمام خبروج وتبدأ الرجعة تكون ذلك وبعد سنة) ٣٠٩(

 البيت أهل منا ليملكن واهللا: يقول X جعفر أبا مسعت: (قال ٬،اجلعفي جابر عن
. X القائم بعد: قال ؟ ذلك يكون مىت: قلت. تسعاً يزداد سنة ثالمثائة موته بعد رجل
 بدم فيطلب املنتصر خيرج مث سنة عشرة تسع: قال ؟ عامله يف القائم يقوم وكم: قلت

  .)٢() السفاح خيرج حىت ويسيب فيقتل أصحابه٬، ودماء X احلسني

 احلسني واإلمام ٬،X املؤمنني أمري هو حوالسفا X احلسني اإلمام هو املنتصر وهنا
X املهدي اإلمام ذرية من عشر االثين املهديني حكم بعد خيرج X،تبدأ الرجعة إن أي ٬ 
 عشر الثاين املهدي وهذا ٬،X املهدي اإلمام أوصياء من عشر الثاين املهدي حكم �اية بعد

 الثاين املهدي وهذا ر٬،عش األحد املهديني آبائه عن فضالً) ٣٠٩( فقط هو حكمه مدة تكون

                                                            
 .٢٥٥ص ٢ج: الكافي -١
 .٥٠٥ح ٤٧٩ – ٤٧٨ص: للشيخ الطوسي - الغيبة  -٢
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 وهو الرجعة عامل ويبدأ انتهت قد اإلمامة نأل ؛ولد له يكون ال أي عقب بال يكون عشر
  :اآلن الدنيوية حياتنا عامل عن خيتلف عامل

 X الرضا احلسن أيب على محزة أيب بن علي دخل(: قال ٬،اخلزاز علي بن احلسن عن
 )السالم عليهما( حممد بن جعفر جدك مسعت إين: له فقال ٬،نعم: قال ؟ إمام أنت: له فقال
 قال هكذا ليس ؟ تناسيت أو شيخ يا أنسيت: فقال. عقب وله إال اإلمام يكون ال: يقول
 خيرج الذي اإلمام إال عقب وله إال اإلمام يكون ال: X جعفر قال إمنا ٬،X جعفر
 فداك علتج صدقت: له فقال .له عقب ال فإنه )السالم عليهما( علي بن احلسني عليه
  .)١() يقول جدك مسعت هكذا

 مع البطائين محزة أيب بن لعلي حماورة يف أخرى رواية خالل من أكثر ذلك معىن ويتضح
 أن روينا إنا: (... طويل كالم يف X الرضا لإلمام البطائين فقال ٬،X الرضا اإلمام
 غري احلديث اهذ يف رويتم أما: X احلسن أبو فقال: قال ٬،عقبه يرى حىت ميضي ال اإلمام
. قيل ومل معناه ما تدرون ال وأنتم القائم٬، إال رويتم٬، لقد واهللا بلى: قال. ال:قال ؟ هذا
 اجترأت كيف ويلك٬،: X احلسن أبو قال. احلديث لفي هذا إن واهللا بلى: علي له قال
  .)٢() بعضه تدع شيء على

 فلو ٬،)قيل ومل معناه ما تدرون ال وأنتم: (X الرضا اإلمام قول إىل اهللا وفقك فانتبه
 الذي البطائين محزة أيب بن كعلي رجل على ذلك خفي ملا املهدي اإلمام هو به املقصود كان
 يف الناس وأغلب عليه خيفى وكيف  ٬، البيت أهل حلديث وروايته حفظه بكثرة ميتاز
 ال( املعىن هذا دام فما إذن ٬،X املهدي اإلمام هو بالقائم املقصود أن تعرف الزمان ذلك
 غري به املقصود يكون أن بد فال الرواة من وغريه محزة أيب بن علي على خفي قد) له عقب
 الذي األمر هو وهذا ٬،X املهدي اإلمام ذرية من املهديني آخر وهو  املهدي اإلمام
  ).معناه وما قيل ملا تدرون ال وأنتم: (بقوله X الرضا اإلمام قصده

                                                            
 .١٨٨ح ٢٢٤ص: للشيخ الطوسي - الغيبة  -١
 .٢٧٠ص ٤٨ج: بحار األنوار -٢
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 اإلمام ذرية من املهديني على وداللتها) عقبه يف اقيةب كلمة وجعلها(: مسألة إىل ونرجع
  :الفهم هذا تؤيد أخرى رواية ذكرأو ٬،X املهدي

 أفضل احلسن: )السالم عليهما( حممد بن جعفر للصادق قلت: (قال ٬،سامل بن هشام عن
 بعد من اإلمامة صارت فكيف: قلت:] قال. [احلسني من أفضل احلسن: فقال ؟ احلسني أم

 موسى سنة جيعل أن أحب وتعاىل تبارك اهللا إن: فقال ؟ احلسن ولد دون عقبه يف احلسني
 يف شريكني كانا أÜما ترى أال ٬،)السالم عليهما( واحلسني احلسن يف جارية وهارون

 ولد يف النبوة جعل 8 اهللا وإن اإلمامة٬، يف شريكني واحلسني احلسن كان كما النبوة
 ٬،)السالم عليهما( هارون من أفضل موسى انك وإن موسى ولد يف جيعلها ومل هارون
 مأموماً صامتاً أحدمها يكون أن إال ال٬،: قال ؟ واحد وقت يف إمامان يكون فهل: قلت

. فال واحد وقت يف ناطقني إمامني يكونا أن فأما لصاحبه٬، إماماً ناطقاً واآلخر لصاحبه٬،
 إمنا ال٬،: قال ؟ )السالم عليهما( واحلسني احلسن بعد أخوين يف اإلمامة تكون فهل: قلت
 ٬،)١(﴾ع(ق5بِه5 ف5ي ب(اق5ي(ةً كَل5م(ةً و(ج(ع(لَه(ا﴿ :8 اهللا قال كما X احلسني عقب يف جارية هي
  .)٢() القيامة يوم إىل األعقاب وأعقاب األعقاب يف جارية هي مث

 علياً خص 8 اهللا إن( :يقول X اهللا عبد أبا مسعت: قال ٬،أعني بن العلي عبد وعن
X وصيته مث بذلك٬، له واحلسني احلسن فأقر له٬، يصيبه وما  اهللا رسول بوصية 

 له أحد فيه ينازعه ال احلسني إىل األمر أفضى حىت ذلك للحسن احلسني وتسليم للحسن
 اَألر+ح(امِ و(أُو+لُواْ﴿ :8 اهللا لقول احلسني بن علي واستحقها ماله٬، مثل السابقة من

 األعقاب يف إال احلسني بن علي بعد تكون فال ٬،)٣(﴾اللّه5 ت(ابِك5 ف5ي بِب(ع+ضٍ أَو+لَى ب(ع+ضVهVم+
  .)٤() األعقاب وأعقاب

                                                            
 .٢٨: الزخرف -١
  .٤١٧ – ٤١٦ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
  .٧٥: األنفال -٣
 .٢٠٧ص ١ج: علل الشرائع -٤
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 حيث) األعقاب وأعقاب األعقاب يف: (X الصادق اإلمام قال ملاذا نسأل أن فلنا
 التسعة على تصدق وهي) عقب( مجع األعقاب كلمة فإن! مرتان األعقاب كلمة كرر

 فائدة وجود من فالبد!!  الكالم يصح لكي ثانية٬، رةم تكرر أن حيتاج فال X املعصومني
) وحاشاهم( زائد بكالم يتكلمون ال  األئمة ألن ؛الثانية) األعقاب( لكلمة آخر ومعىن
 يف تأمل ومن). ودل ما قل الكالم خري: (يقولون وكما ٬،والفصاحة البالغة سادة وهم
 ستمر X احلسني بعد اإلمامة أن ذلك معىن أن جيد الروايات ببعض مقارنتها مع الرواية

 ومرحلة ٬،اإلمامة مرحلة: مها ٬،الفضل يف الشيء بعض األخرى عن أحدامها ختتلف مبرحلتني
 اإلمام كرر ولذلك ٬،X املهدي اإلمام بعد املهديني وأعقاب األئمة أعقاب أي ٬،اهلداية
  ).األعقاب وأعقاب األعقاب( مرتني األعقاب كلمة X الصادق

  .الشاهد هذا حول رالقد �ذا واكتفي

 كان فإذا ٬،عشر اثنا هم: (اخللفاء يف قال ٬،األحبار كعب عن البكائي٬، عمرو عن •
 :قرأ مث ٬،األمة هذه اهللا وعد كذلك العمر يف هلم اهللا مد صاحلة طبقة وأتى انقضائهم عند
 اس+ت(خ+لَف( كَم(ا الْأَر+ضِ ف5ي هVملَي(س+ت(خ+ل5فَنَّ الصَّال5ح(ات5 و(ع(م5لُوا م5نكُم+ آم(نVوا الqذ5ين( اللqهV و(ع(د(﴿

 هذه جتمع أن بعزيز وليست إسرائيل٬، ببين اهللا فعل وكذلك: قال ٬،)١(﴾قَب+ل5هِم+ م5ن الqذ5ين(
  .)٣() )٢(﴾ت(عVدُّونَ مِّمَّا س(ن(ة: كَأَلْف5 ر(بِّك( ع5ند( ي(و+ماً و(إِنq﴿ ٬،يوم نصف أو يوماً األمة

 عمرو عن بسنده يسري باختالف اخلرب هذا سريهتف يف الرازي حامت أيب ابن واخرج
 اثين مكان فيجعل انقضائهم عند كان فإذا عشر٬، اثنا هم: (قال األحبار٬، كعب عن البكايل٬،
 م5نكُم+ آم(نVوا الqذ5ين( اللqهV و(ع(د(﴿ :أفقر ٬،األمة هذه اهللا وعد وكذلك ٬،مثلهم عشر اثنا عشر

 وكذلك ﴾قَب+ل5هِم+ م5ن الqذ5ين( اس+ت(خ+لَف( كَم(ا الْأَر+ضِ ف5ي نَّهVملَي(س+ت(خ+ل5فَ الصَّال5ح(ات5 و(ع(م5لُوا
  .)٤() ﴾لَهVم+ ار+ت(ض(ى الqذ5ي د5ين(هVمV لَهVم+ و(لَيVم(ك7ن(نَّ﴿: تعاىل قوله. إسرائيل ببين فعل

                                                            
 .٥٥: النور -١
 .٤٧: الحج -٢
 .٤٧٥ – ٤٧٤ص: ل الصدوقخصا -٣
 .١٤٧٦٩ح ٢٦٢٨ص ٨ج: تفسير ابن أبي حاتم -٤
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 البيت أهل عن روي ملا موافق نهأ إال األحبار كعب عن مروي كان نإو اخلرب وهذا
 املهدي اإلمام بعد اخللفاء من صاحلة طبقة وجود على    الصدوق لفظب    يدل وهو ٬،
X،الرسول أوصياء ومن معصومني٬، يكونوا أن البد الناس على واحلجج واخللفاء ٬  

 نأل ؛X املهدي اإلمام ذرية من وباألخص X احلسني اإلمام ذرية من وباخلصوص
 فال إذن متواترة٬، روايات نصت ماك القيامة يوم إىل األعقاب وأعقاب األعقاب يف اإلمامة
 الرسول بوصية عليهم املنصوص X املهدي اإلمام ذرية من املهديني غري يكونوا أن ميكن
  . البيت أهل عن معىن متواترة وبروايات  حممد

 عشر االثين األئمة بعد خليفة عشر اثين جميء على ينص فهو    الرازي    بلفظ وأما
  .تعاىل اهللا وعد وأ�م

 ٬،X املهدي اإلمام أوصياء من املهديني إىل تشري اليت األخبار إيراد من كتفيأ هنا ىلإو
 اإلمام ذرية وعلى املهديني على تنص اليت الروايات ذكر عن وأعرضت كثرية٬، فهي وإال

 من كتب عدة يف ومشروحة مسطرة وأل�ا ٬،األنصار اإلخوة عند معلومة أل�ا ؛X املهدي
  .X ملهديا اإلمام أنصار إصدارات

: (... نصها واليت  املهديني روايات مع تتعارض بأ�ا توهم رمبا اليت الرواية وأما :ج
 على مكتوبة أساميهم وجدت السماء إىل يب أسري ملا:  اهللا رسول قال الذين وهم
 وموسى وجعفر وحممد وعلي وسبطاه٬، علي منهم امسا٬ً، عشر اثين بالنور العرش ساق

 والطهارة٬، الصفوة بيت أهل من األئمة فهذه القائم٬، واحلجة حلسنوا وعلي وحممد وعلي
  ...).وجنوده إبليس مع وتعاىل تبارك اهللا حشره إال غرينا أحد يدعيه ما واهللا

  :كالتايل عنها فالكالم

 ساق على مكتوبة أساميهم وجدت السماء إىل يب أسري ملا: (... X قوله •
 وعلي وموسى وجعفر وحممد وعلي وسبطاه٬، علي منهم امسا٬ً، عشر اثين بالنور العرش
  ...).القائم واحلجة واحلسن وعلي وحممد
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 االثين األئمة تعدد اليت الروايات عن ختتلف ال هنا إىل فالرواية شيء أي عن النظر بغض
 تثبت عندما روايات هكذا أن تقدم وقد ٬، الرسول أوصياء أ�م على القائم إىل عشر
 يعين ال شيء أثبات أن تقدم وكما عشر٬، االثين املهديني نفي يعين ال فهذا عشر االثين األئمة
  .عداه ما نفي

 مقام أن تقدم ٬،...)والطهارة الصفوة بيت أهل من األئمة فهذه: (... X وقوله •
. املقام يف تعارض فال املهديني عدد نفي يعين ال األئمة عدد ثباتإو اهلداية٬، مقام غري اإلمامة
 األوصياء إن أو املهديني نفي هذا يعين ال وعددهم األئمة عن مالكال يكون عندما أي

  .غريهم ال هؤالء واحلجج
 إبليس مع وتعاىل تبارك اهللا حشره إال غرينا أحد يدعيه ما واهللا: (... X وقوله •

 وليس) غرينا: (ا�لسي العالمة عنه نقل الذي اإلمامة دالئل يف وردت هكذا ٬،...)وجنوده
 X املهدي اإلمام أحاديث ومعجم الناصب إلزام يف وكذلك ٬،)مغريه( وال) غريها(

 عنه ينقل الذي واملصدر فقط البحار يف) غريها( بلفظ فهي. X اجلواد اإلمام وموسوعة
 ال فهي هذا وعلى. األثر كفاية كتاب عن قدمت كما) غرينا( بلفظ العبارة البحار٬، صاحب
 يف كما X احلسن اإلمام ذرية عن مامةاإل نفي إىل ناظر الكالم نأل ؛ املهديني تنفي
 ختتص وال واحلسني احلسن عقب يف تستمر اإلمامة أن يزعم من على ورداً الرواية٬، صدر
 الصفوة أهل غري عن اإلمامة نفي مقام يف فهو الكالم عممنا لو وحىت ٬،X احلسني بعقب

 الصفوة هلأ من املهديني أن معلوم هو وكما ٬، حممد الرسول أوصياء من والطهارة
 من غريها ويف وفاته ليلة بوصيته عليهم املنصوص  حممد الرسول أوصياء ومن والطهارة
  .بعده الناس على واحلجج X املهدي اإلمام أوصياء من وهم معىن٬، املتواترة الروايات

 املهديني مسألة ذكر إخفاء تعمدوا  البيت أهل أن من ذكره تقدم ما عن فضالً هذا
    بالغة حلكمة...  جلية بصورة للنظر ملفت الغري والنص والتلميح شارةاإل واعتمدوا 
  .  تفصيله تقدم كما

 ناظر أيضاً فهو ٬،... عشر االثين هؤالء غري حدأ يدعيه ال: الكالم معىن إن قلنا لو وحىت
 أبدا٬ً، ردها ميكن ال عديدة بروايات ثابت اهلداية فمقام وإال اهلداية٬، ال اإلمامة مقام إىل
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 املتشابه نتبع وال ٬،هحمكم إىل  البيت أهل كالم متشابه نرجع أن البد تقدير قلأ وعلى
 اثنا X املهدي اإلمام بعد بأن الداللة وواضحة وحمكمة صرحية املهديني وروايات فقط٬،
  .اخللق على حجج مهدياً عشر

 إىل هدي فقد حمكمه إىل القرآن متشابه رد من( :قال نهأ X الرضا اإلمام فعن
 كمتشابه ومتشاµاً القرآن٬، كمحكم حمكماً أخبارنا يف إن: X قال مث ٬،مستقيم صراط

  .)١() فتضلوا حمكمها دون متشاµها تتبعوا وال حمكمها إىل متشاµها فردوا القرآن٬،

 شيء يف أجده فلم) غريهم حدأ يدعيه فال( وهو سؤالك يف أخي أوردته الذي اللفظ أما
 املقام وهذا ٬،اإلمامة مقام على عائد ألنه ؛املهديني يعارض ال ضاًأي وهو. أبداً املصادر من

 إماماً عشر اثنا بعدي من إن علي٬، يا: ( الرسول وصية نصت كما عشر االثين لالئمة
  ).اًمهدي عشر اثنا بعدهم ومن

 أو احلسن اإلمام عقب يف اإلمامة تكون أن نفي صدد يف الرواية إن: القول وملخص
 عقب من X املهدي اإلمام وأوصياء ٬، X احلسني عقب يف هاوحتصر غريه عقب
  . املهديني إمامة بنفي هلا عالقة ال أصالً فالرواية ٬، البيت أهل ومن احلسني

 املؤمنني ومنهم اخللق جلميع اهللا ميلي هل نهأ حول سؤال لدي: (قولك :٣س ج
 :8 يقول حيث ٬،اهللا خليفة وهو أمرهم حيث من يعبدوه أن يريدون الذين واملخلصني

 املكن من فهل ٬،إسرائيل لبين فتنة اهللا جعله الذي العجل وخوار ٬،يعمهون طغيا�م يف ميدهم
 بدرجة ولو طغيانه يف وميده له ويكيد يزيده نأب حق بأ�ا يعتقد بدعوة يؤمن من اهللا يزيد أن
 بالطغيان واإلمداد العجل كخوار باطل على هو ولكن حق على نهأ وخيربه الرسول يأيت أن

  ؟ الباب هذا من ممكن هذا فهل ٬،متني كيدي أن هلم ومنلي

  :اجلواب

                                                            
 .٣٣٣٥٥ح ١١٥ص ٢٧ج): آل البيت(وسائل الشيعة  -١
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 ع(لَي+كُم+ و(ي(تVوب( قَب+ل5كُم+ م5ن الqذ5ين( سVن(ن( و(ي(ه+د5ي(كُم+ لَكُم+ ل5يVب(يِّن( اللّهV يVرِيدV﴿: تعاىل قال   أ
V١(﴾ح(ك5يم� ع(ل5يم� و(اللّه(.  

  .)٢(﴾الْمVح+ِسنِني( لَم(ع( اللqه( و(إِنq سVبVلَن(ا لَن(ه+د5ي(نَّهVم+ اف5ين( ج(اه(دVوا و(الqذ5ين(﴿: تعاىل وقال

 سبقت ورمحته وأبيه٬، أمه من عليه حنأ وهو املؤمن عبده ظن حسن عند تعاىل فاهللا
 البيت أهل أدعية يف ورد وقد رجاه٬، من خييب أو استهداه من يضل أن وحاشاه غضبه٬،

 سند يا( ٬،)له عماد ال من عماد يا( ٬،)له دليل ال من دليل يا( ٬،)املتحريين دليل يا: (
  ).له سند ال من

 باهللا فكيف وإضالله٬، غشه نتعمد فال الطريق معرفة ويريد تائه بنا تعلق إن املذنبني فنحن
 فيعطيه خبزاً ابنه منه يطلب منكم من: (معناه ما X عيسى اهللا نيب قال وكما تعاىل٬،
  ).؟ تعاىل باهللا فكيف ذلك تفعلون ال طئوناخلا نتمأ كنتم فإذا....  حجراً

 بكالم حدأ يثق ال بل وهدايته٬، تعاىل باهللا يثق حدأ يبقى فال ذلك خالف قلنا وإذا
  !! هداييت وليس ضاليل أراد لعله النفس توسوس فأيضاً املعصوم

 أن ميكن فهنا والضالل٬، اهلوى واتبع البني احلق وترك الظاهر اهللا حجة ترك من ٬،نعم
 الفالين اإلمام أو النيب إتباع يف تعاىل اهللا من احلجة عليهم أقيمت قد أل�م ؛تعاىل اهللا هميضل
 اإلنس من وجنده وإبليس للهوى استجابة الشبهات واتبعوا الواضح احلق هذا تركوا مث... 
  .واجلن

 موسى خليفة تركوا أل�م ؛القبيل هذا من هو إسرائيل وبنو والعجل السامري وموضوع
X من بأعينهم رأوها اليت واملعاجز والرباهني احلجج تناسوا أو ونسوا عليهم ملنصبا 
 زيادة يستحقون حينئذ فهم وعجله٬، السامري واتبعوا )عليهما السالم( وهارون موسى

 اهللا نيب طاعة وتركوا ٬،عليهم احلجة إقامة بعد ضلوا قد حقيقتهم يف أل�م ؛اإلضالل
 يضل ولن إسرائيل بين يضل مل أصالً تعاىل فاهللا وعقلهم٬، مفطر¯ حىت وخالفوا بل ٬،وخليفته

                                                            
 .٢٦: النساء -١
  .٦٩: العنكبوت -٢
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 العقوبة فجاء¯م أنفسهم أضلوا الذي هم ليإسرائ بين إن بل ذلك٬، من وحاشاه أبداً أحداً
  .اآلخرة خزي قبل الدنيا يف خزي أي أخروي٬، ومنه دنيوي منه فالعقاب...  ضالهلم بزيادة

 عن مرسالً شخص يأيت عندما زماننا يف كما أو ٬، مإما أو تعاىل اهللا عن نيب جميء عند أما
 إىل ليهديهم إليه يلجئوا عندما املؤمنني اهللا يضل أن يتوقع وال ميكن فال ٬،X املهدي اإلمام
 الرسول أن أم ٬،عليهم املنصب اهللا حجة تركوا املساكني هؤالء فهل هذا٬، كذب أو صدق
 يقبل وكيف اإلضالل٬، يستحقوا حىت قاخلل على اهللا وحجة الزمان إمام إنكار إىل دعاهم
 وعبدوا السامري واتبعوا اهللا أنبياء من نبيني تركوا الذين إسرائيل ببين هؤالء يقيس أن العاقل
  !!!!؟؟ بأعينهم املعاجز رأوا أن بعد ينفع وال يضر ال مجاداً

  !!!؟ الشيطان وساوس من اهللا هداية ملعرفة ضابطة عندنا يبقى احلال هذا على وهل

 قال تعاىل٬، باهللا صريح كفر هو بل ٬،أبداً صحيح غري إليه يلجأ أحداً يضل اهللا بأن فالقول
  .)١(﴾ع(زِيز� لَقَوِيٌّ اللqه( إِنq قَد+رِه5 ح(قَّ اللqه( قَد(رVوا م(ا﴿: تعاىل

 احلجة عليهم أقيمت أن بعد إال تعاىل اهللا يؤاخذهم ال أنفسهم يضلون الذين حىت بل
 ي(ض5لz فَإِنَّم(ا ض(لq و(م(ن ل5ن(فِْسه5 ي(ه+ت(دي فَإِنَّم(ا اه+ت(د(ى مَّنِ﴿: تعاىل قال تعاىل٬، اهللا من البالغة
  .)٢(﴾ر(سVوالً ن(ب+ع(ثَ ح(تَّى مVع(ذ7بِني( كُنَّا و(م(ا أُخ+ر(ى وِز+ر( و(ازِر(ةٌ ت(زِرV و(الَ ع(لَي+ه(ا

 اهللا عن يعرضون من هم الناس وإمنا يرتضيه٬، وال والضالل الكفر لعباده يريد ال > فاهللا
  :بتأمل نتدبرها أن جيب اليت الكرمية اآليات هذه أخي وهاك وحياربونه٬،

  .)٣(﴾الْفَاس5قُونَ هVمV الْمVن(اف5ق5ني( إِنq فَن(ِسي(هVم+ اللّه( نسVواْ... ﴿ :تعاىل اهللا قال

﴿Vاللّه Vم+ بِهِم+ ي(س+ت(ه+زِئVدُّهVطُغ+ي(انِهِم+ ف5ي و(ي(م V٤(﴾ونَي(ع+م(ه(.  

                                                            
 .٧٤: الحج -١
 .١٥: اإلسراء -٢
  .٦٧: التوبة -٣
  .١٥: البقرة -٤
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  .)١(﴾الْم(اك5رِين( خ(ي+رV و(اللّهV اللّهV و(م(كَر( و(م(كَرVواْ﴿

﴿qن(اف5ق5ني( إِنVونَ الْمVخ(اد5عVو( اللّه( يVم+ و(هVهV٢(﴾...خ(اد5ع(.  

  .)٣(﴾ي(ش+عVرVونَ و(م(ا أَنفُس(هVم إِالq ي(خ+د(عVونَ و(م(ا آم(نVوا و(الqذ5ين( اللّه( يVخ(اد5عVونَ﴿

 جVه+د(هVم+ إِالq ي(جِدVونَ الَ و(الqذ5ين( الصَّد(قَات5 ف5ي الْمVؤ+م5نِني( م5ن( الْمVطqوِّع5ني( لْم5زVونَي( الqذ5ين(﴿
  .)٤(﴾أَل5يم� ع(ذَاب� و(لَهVم+ م5ن+هVم+ اللّهV س(خ5ر( م5ن+هVم+ فَي(س+خ(رVونَ

  :اآلتية الرواية يف اآليات هذه بيان يف  حممد آل معني من ولنغترف

 عليهما( موسى بن علي الرضا عن أبيه٬، عن فضال٬، بن علي بن حلسنا بن علي
 اللّهV﴿: 8 اهللا قول وعن ٬،﴾م5ن+هVم+ اللّهV س(خ5ر(﴿ :8 اهللا قول عن سألته(: قال ٬،)السالم

Vواْ﴿: قوله وعن ٬،﴾بِهِم+ ي(س+ت(ه+زِئVو(م(كَر( و(م(كَر Vونَ﴿ :قوله وعن ٬،﴾اللّهVخ(اد5عVو( اللّه( يVو(ه 
 خيادع٬، وال ميكر وال يستهزئ وال يسخر ال وتعاىل تبارك اهللا إن: فقال ٬،﴾خ(اد5عVهVم+

 اهللا تعاىل واخلديعة٬، املكر وجزاء االستهزاء٬، وجزاء السخرية جزاء جيازيهم 8 ولكنه
  .)٥() كبرياً علواً الظاملون يقول عما

 ... ءوالريا العجب من قلو�م على وحرصه بعباده تعاىل اهللا رمحة مدى على ولنطلع
  :اخل

 إن: > اهللا قال:  اهللا رسول قال: (قال ٬،X جعفر أيب عن احلذاء٬، عبيدة أيب عن
 الليايل يف فيتهجد وساده ولذيذ رقاده من فيقوم عباديت يف جيتهد ملن املؤمنني عبادي من

 فينام عليه وإبقاء له مين نظراً والليلتني الليلة بالنعاس فأضربه عباديت يف نفسه ويتعب
 عباديت من يريد ما وبني بينه أخلي ولو عليها٬، زار لنفسه ماقت وهو ويقوم يصبح حىت

 أنه يظن حىت نفسه عن ورضاه بأعماله الفتنة إىل العجب فيصريه العجب ذلك من لدخله
                                                            

  .٥٤: آل عمران -١
 .١٤٢: النساء -٢
  .٩: النساء -٣
  .٧٩: التوبة -٤
 .١٦٣ص: للشيخ الصدوق -التوحيد  -٥
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 أنه يظن وهو ذلك عند مين فيتباعد التقصري حد عبادته يف وجاز العابدين٬، فاق قد
  .)١() إيلّ يتقرب

 يل ولياً أهان من: وتعاىل تبارك اهللا قال(: قال 8،٬ اهللا عن جربئيل٬، نع ٬، النيب عن
 املؤمن نفس قبض يف ترددت ما مثل فاعله أنا شيء يف ترددت وما باحملاربة٬، بارزين فقد

 افترضت ما أداء مبثل عبدي إيل تقرب وما منه٬، له بد وال مساءته وأكره املوت يكره
 ويداً وبصراً مسعاً له كنت أحببته ومىت أحبه٬، حىت يل يتنفل عبدي يزال وال عليه٬،

 من الباب يريد ملن املؤمنني عبادي من وإن أعطيته٬، سألين وإن أجبته٬، دعاين إن ومؤيدا٬ً،
 يصلح ال ملن املؤمنني عبادي من وإن ذلك٬، فيفسده عجب يدخله لئال عنه فأكفه العبادة

 إال إميانه يصلح ال ملن املؤمنني باديع من وإن ذلك٬، ألفسده أغنيته ولو بالفقر إال إميانه
 بالسقم إال إميانه يصلح ال ملن املؤمنني عبادي من وإن ذلك٬، ألفسده أفقرته ولو بالغناء

 إال إميانه يصلح ال ملن املؤمنني عبادي من وإن ذلك٬، ألفسده جسمه صححت ولو
  .)٢() خبري عليم فإين بقلوµم٬، لعلمي عبادي أدبر إين ذلك٬، ألفسده أسقمته ولو بالصحة

 سليم بقلب هللا توجه إذا الضالل صاحب حىت بل واملعاصي الذنوب صاحب حىت بل
 تعاىل ٬،حق نهأ على الباطل ويريه يغشه أن أو تعاىل اهللا يضله أن فهيهات اهلداية منه وطلب
  .كبرياً علواً ذلك عن اهللا

 والذي تعاىل٬، اهللا مع له طريقاً له يكون أن البد أو تعاىل اهللا بعني يرى املؤمن إن مث
 والذي عليه٬، واعتماده تعاىل باهللا ثقته دليل فهذا وامللمات الشدائد عند تعاىل اهللا إىل يفزع
 ونعبد اهللا عبادة فلنترك وإال والباطل٬، احلق بني به يفرق فرقاناً له جيعل اهللا ويتقي باهللا يثق

  .   باهللا والعياذ    األحجار

                                                            
 . ٤٠٥ – ٤٠٤ص: للشيخ الصدوق -التوحيد  -١
 .٤٠٠ – ٣٩٩ص: للشيخ الصدوق -التوحيد  -٢
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 س(يِّئَات5كُم+ ع(نكُم+ و(يVكَف7ر+ فُر+قَاناً لqكُم+ ي(ج+ع(ل اللّه( ت(تَّقُواْ إَن آم(نVواْ الqذ5ين( أَيُّه(ا يِا﴿: تعاىل قال
  .)١(﴾الْع(ظ5يمِ الْفَض+لِ ذُو و(اللّهV لَكُم+ و(ي(غ+ف5ر+

 لqكُم+ ع(لي(ج+ اللّه( ت(تَّقُواْ إَن آم(نVواْ الqذ5ين( أَيُّه(ا يِا﴿ :قوله: (تفسريه يف إبراهيم بن علي قال
  .)٢() والباطل احلق بني به تفرقون الذي العلم يعين ﴾فُر+قَاناً

 من: قال ٬،)٣(﴾م(خ+ر(جاً لqهV ي(ج+ع(ل اللqه( ي(تَّقِ و(م(ن﴿:  اهللا رسول قرأ: (عباس ابن وعن
  .)٤() القيامة يوم وشدائد املوت٬، غمرات ومن الدنيا٬، شبهات

 من ونوراً الفنت٬، من خمرجاً له جيعل اهللا تقي من أنه اعلموا: (X علي اإلمام وعن
  .)٥()الظلم

 يطرق أن إال العبد على وما بساحته٬، خبل ال واهللا اخلالئق٬، أنفاس بعدد اهللا إىل والطرق
 قاصديه وجه يف بابه يغلق ال جواد كرمي الدار وصاحب ٬،وصدق وخضوع بإخالص الباب
 كما معاذيره٬، ألقى نإو بصرية نفسه على سانواإلن ٬،وكرماً جوداً إال العطاء كثرة تزيده وال
  .> اهللا قال

 حسب على كرامات وينالون يشفون النصارى من نهأ لنا تفسر وكيف: (وقولك  ب
  ).X املسيح يف الضال اعتقادهم

 املنحرفني٬، أيدي على وآياته ومعجزاته تعاىل اهللا كرامات جتري أن ميكن ال: أقول
 حجج تركوا بالذين اهللا مكر وال شعوذة وال سحر ال) وآيات ومعجزات كرامات( وأقول
 ملسيلمة حصل كما للمبطلني اهللا فضح وال إسرائيل٬، بين عجل كخوار...  وآياته وبيناته اهللا

  .ماؤه فغار البئر يف تفل حيث الكذاب

                                                            
  .٢٩: األنفال -١
 .٢٧٢ص ١ج: تفسير القمي -٢
  .٢: الطالق -٣
 .٤٣ص ١٠ج: تفسير مجمع البيان -٤
  .١٦٣ص ٨ج: األنواربحار  -٥
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 للناس إضالل لكان املبطلني أيدي على تظهر وآياته ومعجزاته اهللا كرامات كانت ولو
  .كبرياً علواً ذلك عن اهللا تعاىل ٬،لباطلبا للحق وخلط

  :عظيمة موعظة ففيها ٬،القصة هذه ولنقرأ

 اهللا وقطع التمين هذا عن اليهود كاعت ملا: (X علي بن احلسن اإلمام عن
 يا:   وعجزوا كاعوا وقد  اهللا رسول حبضرة وهم   منهم طائفة قالت معاذيرهم٬،

 أفضلهم ووصيك أخوك وعلي اؤكم٬،دع جماب لك املخلصون واملؤمنون فأنت حممد٬،
 لعلي فقل زعمت كما هذا كان فإن حممد٬، يا: قالوا .بلى   اهللا رسول ؟ قال وسيدهم

 برص حلقه قسمياً وسيماً نبيالً مجيالً الشباب من كان فقد هذا٬، رئيسنا البن اهللا يدعوا
  .الرماح أسنة على اخلبز يناول يعاشر٬، ال ومهجوراً يقرب٬، ال محى صار وقد وجذام

 منظر إىل منه وأصحابه  اهللا رسول فنظر به٬، فأيت به٬، ايتوين:  اهللا رسول فقال
 اهللا فإن بالعافية٬، له اهللا ادع حسن٬، أبا يا:  اهللا رسول فقال كريه٬، قبيح مسج فظيع
 كل عنه زال قد الفىت إذا دعائه من فراغه )عند( بعد فلما كان له فدعا .فيه جييبك
 فقال .املنظر يف واحلسن والوسامة واجلمال النبل من عليه كان ما أفضل إىل وعاد مكروه
    آمنت قد: الفىت قال. بالئك من أغاثك بالذي آمن فىت٬، يا: للفىت  اهللا رسول
 أجذم أبرص كان ليته يا بابين٬، مين وذهبت ظلمتين حممد٬، يا: أبوه فقال ٬،  إميانه وحسن

  .إيلّ أحب كان ذلك فإن دينك٬، يف يدخل ومل كان كما

. اجلنة نعيم له وأوجب اآلفة هذه من خلصه قد 8 اهللا لكن:  اهللا رسول قال
 كان فإن فعويف٬، عافيته وقت جاء إمنا لصاحبك٬، وال لك هذا كان ما حممد٬، يا: أبوه قال

 علي· له يدعو فقل الشر٬، يف جماب أيضاً فهو اخلري يف جماباً    علياً يعين    هذا صاحبك
 أن بك اغتروا الذين قد الضعفاء هلؤالء ليتبني يصيبين٬، ال أنه أعلم فإين لربص٬،وا باجلذام
  .بدعائه يكن مل ابين عن زواله
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 وملا للبالء تتعرض وال إياك٬، اهللا بعافية وÑنأ اهللا اتق يهودي٬، يا:  اهللا رسول فقال
  .يدهامز امترى شكرها ومن سلبها٬، كفرها من فإن بالشكر٬، النعمة وقابل تطيقه٬، ال

 أن µذا أريد وإمنا عليه٬، املفتري اهللا عدو تكذيب اهللا نعم شكر من: اليهودي فقال
 مل خري من أصابه الذي وأن كثري٬، وال قليل وادعيته له قلت مما ليس أنه ولدي أعرف

  .صاحبك علي بدعاء يكن

 علي بدعاء يكن مل ابنك عافية إن قلت هبك يهودي٬، يا: وقال  اهللا رسول فتبسم
X،علي دعا لو أرأيت عافيته٬، جميء وقت دعاؤه صادف وإمنا ٬ X ذا عليكµ البالء 
 وقت دعاؤه صادف ولكنه بدعائه٬، يكن مل أصابين ما إن أتقول فأصابك٬، اقترحته الذي

  بالئي؟

 منه واحتجاج اهللا دين يف اهللا عدو على مين احتجاج هذا ألن هذا؛ أقول ال: قال
 تصديق إىل ودعاهم عباده فنت قد فيكون هذا مثل إىل جييب أن من أحكم واهللا علي·٬،

  .الكاذبني

 يفعل ال عليك٬، دعائه يف كهو البنك X علي دعاء يف فهذا:  اهللا رسول فقال
 بطلت ملا اليهودي فتحري .عليه الكاذب به ويصدق دينه عباده على به يلبس ما تعاىل اهللا

  .صادقاً كنت نإ يب هذا علي ليفعل حممد٬، يا: وقال شبهته٬، عليه

 وطغيانا٬ً، ومترداً عتواً إال الكافر أىب قد حسن٬، أبا يا: X لعلي  اهللا رسول فقال
 داء اليهودي فأصاب فقاهلا قبل٬، من ابنه ببالء ابتله اللهم: وقل اقترح٬، مبا عليه فادع
 والبالء٬، األمل عليه واستوىل والربص٬، اجلذام من الغالم فيه كان ما مثل الغالم ذلك
  .فأقلين صدقك عرفت قد حممد٬، يا: ويقول ويستغيث يصرخ علوج
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 هذا عن خترج ال بأنك عامل ولكنه لنجاك٬، صدقك اهللا علم لو:  اهللا رسول فقال
 اجلواد فإنه بالنجاة٬، عليك جلاد به آمنت جناك إن أنه علم ولو كفرا٬ً، ازددت إال احلال

  .)١() الكرمي

 ويؤيد دينهم الناس على وخيلط يلبس ما يفعل ال تعاىل اهللا أن القصة هذه من والشاهد
  .املفترين الكاذبني

 ولكن حوائجهم٬، يقضي أو وأمثاهلم والكفرة الباطل أهل لدعاء اهللا يستجيب قد ٬،نعم
 من اآلخرة يف هلم وما إحسان أو خري من فعلوا ما على جزاءهم إعطائهم باب من هذا

  .نصيب

 ال وجاليل وعزيت: 8 اهللا قال:  هللا رسول قال: (قال ٬،X اهللا عبد أيب عن
 يف بسقم إما عملها٬، خطيئة كل منه أستويف حىت أرمحه أن أريد وأنا الدنيا من عبداً أخرج

 عند عليه شددت بقية عليه بقيت فإن دنياه٬، يف خبوف وإما رزقه٬، يف بضيق وإما جسده٬،
 حسنة كل أوفيه حىت بهأعذ أن أريد وأنا الدنيا من عبداً أخرج ال وجاليل وعزيت .املوت

 عليه بقيت فإن دنياه٬، يف بأمن وإما جسمه٬، يف بصحة وإما رزقه٬، يف بسعة إما عملها٬،
  .)٢() املوت µا عليه هونت بقية

 يرى ذلك ورغم  البيت آل والية على ليس ممن العوام أهل وبعض: (قولك  ج
  ).دعواكم لصدق ويفسر مايؤول يف رؤيات رأينا وحنن ٬، الرسول منهم البعض

 ولكن احلق٬، أهل على مقتصرة ليست املنام يف بيته وأهل  حممد الرسول رؤية: أقول
 احلسن محدأ للسيد مثالً تعاىل اهللا يشهد أن ميكن فال تعاىل٬، اهللا ملكوت يتناقض أن ميكن ال
 متشا�ة رؤى هناك تكون قد نعم احلق٬، على بأ�م ألعدائه يشهد وكذلك احلق صاحب بأنه
 صرحية غري إ�ا أي فهمه ما خالف احلقيقة يف ولكنها تؤيده أ�ا على صاحبها هايفهم

                                                            
 .٣٢٦ – ٣٢٣ص ٩ج: بحار األنوار -١
 .٤٤٤ص ٢ج: الكافي -٢
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 املؤمنني أمري كأن: رؤيا رأى بأنه الفقهاء أتباع حدأ من رؤيا مسعت أنا مثالً يعين وحمكمة٬،
X ًيقبل فلم خلفه ليصلوا إليه جاءت والناس صالة وقت وكان ما مكان يف موجودا 
 حدأ وهو املكان ذلك يف موجوداً كان شخص خلف ويصلوا يذهبوا أن إليهم وأشار
  .   العلم مدعي حدأ    العلماء

 نأل ؛هكذا ليست أ�ا حني يف العامل٬، ذلك تؤيد الرؤيا هذه أن الرؤيا صاحب ففهم
 والصالة منها٬، وحرمهم منعهم ملا X املؤمنني أمري خلف للصالة مستحقة كانت لو الناس
 صالته يف منعزل هو فلماذا حقاً X املؤمنني ألمري موايل العامل ذلك كان ولو للوالية٬، ترمز
 اإلمام يعين ٬، البيت ألهل ال للعلماء متبعة الناس أن فيتبني ٬،X املؤمنني بأمري يأمت ومل
   اتبعتم من خلف وصلوا فاذهبوا أتباعي٬، من وليس العلماء أتباع من نتمأ هلم يقول علي
 صالة وتعقد معني مكان يف ويصلي موجوداً املؤمنني أمري نيكو كيف وإال ٬،  العامل واهللا
 الناس هؤالء كان فلو املتقني٬، وإمام املؤمنني أمري وهو! ؟ املكان نفس يف غريه بإمامة مجاعة
  .  واإلضالل الضالل من باهللا نعوذ   إمامهم املؤمنني أمري لكان متقني

 نهإ أو ممثلي أو نائيب أو وكيلي ملالعا هذا إن: مثالً X علي اإلمام هلم قال لو ولكن
  .وعادل حق العامل هذا أن يف وصرحية حمكمة الرؤيا لكانت اتبعوه أو خلفه فصلوا احلق

ا حبد إعجاز فهي األنصار املؤمنني على �ا اهللا مÃنَّ اليت الرؤى أما  مل إن باملئات فهي ٬،ذ̄ا
 بل ٬،املباركة للدعوة اربنيحم كانوا أشخاص من حىت بل ٬،الناس خمتلف ومن باآلالف نقل
 ورؤى احلسن٬، محدأ السيد بدعوة يسمعوا أن قبل أي بالدعوة يعلموا مل أشخاص من منها

 أن لإلنسان جاز فلو ٬،التأويل حتتمل وال واإلحكام الصراحة غاية يف بل وحمكمة صرحية
 كمال هذا يف يشكك أن له جيوز فكيف...  عشرين أو عشر أو رؤيتني أو رؤيا يف يشكك
 حق احلسن محدأ السيد أن على صراحة تنص واليت باملعصومني الصادقة الرؤى من اهلائل
 بعض أن ذلك إىل أضف اخل٬،...  املوعود واليماين X املهدي اإلمام ورسول وصي نهأو

 حممد الشهيد يقول وكما الواقع٬، رضأ يف حتققت واخبارات كرامات على حتتوي الرؤى
  .املعجزات قبيل من تعترب رؤى هكذا إن) اهللا رمحه( الصدر صادق حممد
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 العترة يوالون ال الذين املخالفني أهل من أناس بوجود عتقدأ إين حيث: (قولك   د
 هذا وملا ٬، البيت آل لوالية اهللا يهديهم أن ينبغي أال وخيافونه اهللا وحيبون  الطاهرة
 ال نهأو حق أنكم بالرؤيا خيربنا تعاىل واهللا احلق على أننا منيز وكيف ٬،بالطغيان واملد امللء
  ).نعمه طغياننا يف ميدنا

 قُلْ﴿: تعاىل اهللا قال حقيقة٬، تعاىل اهللا حيبون ال  البيت أهل يوالون ال الذين :أقول
  .)١(﴾يم�رَّح5 غَفُور� و(اللّهV ذُنVوب(كُم+ لَكُم+ و(ي(غ+ف5ر+ اللّهV يVح+بِب+كُمV فَاتَّبِعVونِي اللّه( تVح5بُّونَ كُنتVم+ إِن

 أهل مبواالة أمر قد  والرسول تعاىل٬، اهللا حيب ال  حممد الرسول يتبع ال فالذي
  البيت أهل أعداء والوا حيث العكس صنعوا فاملخالفني أعدائهم٬، ومعاداة  البيت
 واتباعاً تقليداً منهم يعلمون٬، ال حيث من أو يعلمون حيث من  البيت أهل وعادوا
  .اخل...  وحقداً وحسداً تعصباً ومنهم ٬،دواألجدا اآلباء لدين

 احلجة أقام قد نهأ فنعلم خبل٬، وال ظلم ساحته يف يوجد وال عادل اهللا بأن علمنا وإذا
 وال يستجيبون ال بأ�م اهللا علم الذين وأما ٬،تفصيالً أو إمجاالً كان سواء اخللق كل على

  .ال أم التفاصيل هلم أوصل سواء تعاىل بيده فاألمر يؤمنون

  .)٢(﴾يVؤ+م5نVونَ الَ تVنذ5ر+هVم+ لَم+ أَم+ أَأَنذَر+ت(هVم+ ع(لَي+هِم+ س(و(اٌء كَفَرVواْ الqذ5ين( إِنq﴿: تعاىل قال

  .)٣(﴾يVؤ+م5نVونَ الَ تVنذ5ر+هVم+ لَم+ أَم+ أَأَنذَر+ت(هVم+ ع(لَي+هِم+ و(س(و(اء﴿: تعاىل وقال

 العون يد له سيمد نهأ فيقيناً بصدق لحقل طالباً أحداً كان يف علمه أن إذا سبحانه واهللا
  .)٤(﴾...بِقَد(رِه(ا أَو+د5ي(ةٌ فَس(الَت+ م(اء السَّم(اء م5ن( أَنز(لَ﴿: تعاىل قال هلدايته٬،

                                                            
  .٣١: آل عمران -١
 .٦: البقرة -٢
 .١٠: يس -٣
 .١٧: الرعد -٤
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 قدر على يأخذ وكل أوعاها٬، وخريها أوعية القلوب ولكن آن٬، كل يف هاطل اهللا ففيض
 اإلخالص السماء إىل يصعد ما ريوخ ٬،شيئاً يأخذ فال منكوساً الوعاء كان إذا وأما ٬،وعائه
  .التوفيق منها يرتل ما وخري

 ذراعاً مين تقرب ومن ذراعا٬ً، إليه تقربت شرباً إيلّ تقرب من: (القدسي احلديث ويف
  .)١() هرولة أتيته مشياً أتاين ومن باعا٬ً، منه تقربت

 ناسال أمر شيء فكل سعتهم٬، بدون إال العباد أمر ما: (قال ٬،X اهللا عبد أيب وعن
 خري ال الناس ولكن عنهم٬، موضوع فهو له يتسعون ال وما له٬، متسعون فهم بأخذه
  .)٢() فيهم

 على نهأ ويعلم يزول ال فهو الرجال عن ال حججه وعن تعاىل اهللا عن دينه خذأ واملؤمن
 فَو+ق5ه5 مِّن م(و+ج� ي(غ+ش(اهV لzجِّيٍّ ب(ح+رٍ ف5ي كَظُلُم(ات: أَو+﴿: تعاىل قال٬، الباطل على وغريه احلق
 لqم+ و(م(ن ي(ر(اه(ا ي(كَد+ لَم+ ي(د(هV أَخ+ر(ج( إِذَا ب(ع+ضٍ فَو+ق( ب(ع+ضVه(ا ظُلُم(ات� س(ح(اب� فَو+ق5ه5 مِّن م(و+ج�

  .)٣(﴾نُّورٍ م5ن لَهV فَم(ا نVوراً لَهV اللqهV ي(ج+ع(لِ

  .)٤(﴾انت5قَامٍ ذ5ي يزٍبِع(زِ اللqهV أَلَي+س( مُّض5ل! م5ن لَهV فَم(ا اللqهV ي(ه+د5 و(م(ن﴿

 احلسن محدأ السيد قال كما...  اهللا كالم ويعرفون اهللا كالم يسمعون اهللا من والذين
X.  

 ٬،بالدعوة يؤمنوا مل إن منهم تربأ إن لرمحه وقاطعاً لوالديه عاقاً اإلنسان يعترب وهل(   هـ
 ٬،عقيديت على يسوال وهم وأخي مايا وأخيت أمي أساعد أن يصح وهل ٬،يفعل أن عليه ماذا أم
 حيث اهلداية هلم رجوأو البحث طور يف فهم ٬،إخويت دون بكم آمنت والديت أن العلم مع
 رحم قطع من رحم أصل وال رمحي وهؤالء وعلي حممد سوى يل أب ال نهأ سيدي هلم قلت

                                                            
 .٥٦ص ١ج: البن أبي جمهور األحسائي -عوالي اللئالي  -١
 .٦ح ٥٦باب ٣٤٧ص: للشيخ الصدوق -التوحيد  -٢
 .٤٠: الطارق -٣
 .٣٧: الطارق -٤
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 غري على وهم أهلي أود أن جيب وهل ٬،رحم قاطع أنا فهل ٬،أهلي كان ولو اهللا رسول
  ).فعلأ ماذا أم ٬، واملهديني مةئباأل عقيديت

 و(لَم+ الدِّينِ ف5ي يVقَات5لُوكُم+ لَم+ الqذ5ين( ع(نِ اللqهV ي(ن+ه(اكُمV لَا﴿: تعاىل اهللا قال: أقول
 فالذين. )١(﴾الْمVقِْسط5ني( يVح5بُّ اللqه( إِنq إِلَي+هِم+ و(تVقِْسطُوا ت(ب(رُّوهVم+ أَن د5ي(ارِكُم+ مِّن يVخ+رِجVوكُم

 ينقل أن املؤمن على بل اخل٬،...  ومساعد¯م برهم من مانع ال احلقة الدعوة حياربون ال
 آلل زيناً يكون لكي وسكناته٬، وأفعاله أقواله يف وجيسدها الناس إىل  حممد آل أخالق
  .عليهم شيناً ال  حممد

 ال ملن وعصيبة شديدة النهاية نأل ؛احلرص شدأ أهله هداية على حريصاً املؤمن وليكن
 قُوا آم(نVوا الqذ5ين( أَيُّه(ا ي(ا﴿: تعاىل قال ٬،   تعاىل اهللا أعاذنا    جهنم وهي احلق٬، ويتبع يؤمن

 اللqه( ي(ع+صVونَ لَا ش5د(اد� غ5لَاظٌ م(لَائ5كَةٌ ع(لَي+ه(ا و(الْح5ج(ار(ةُ النَّاسV و(قُودVه(ا ن(اراً و(أَه+ل5يكُم+ أَنفُس(كُم+
  .)٢(﴾يVؤ+م(رVونَ م(ا و(ي(فْع(لُونَ أَم(ر(هVم+ م(ا

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

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

  العقيلي ناظم الشيخ                                                                                        
  هـ ١٤٣١ /احلرام حمرم                                                                                         

* * *  

א  قائد نهأ أم ٬،نآوالقر الفقه ومبعل الناس علمأ سيكون املهدي هل( L٥١٨Wא
 هناك إن أو ٬،السين غري الشيعي املرجع إن القول رأيي ما حنتاج يف وهذا. )للمسلمني؟
 منهجي االختالف نأل ؛بسيط والسبب .صحيح غري صحيحة وأخرى خاطئة مرجعيات

  .عقائدي وليس

                                                            
 .٨: الممتحنة -١
 .٦: التحريم -٢
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 هلذا هذا يف العلماء اختلف من حدأ وال نعرف أجره فله زاد ومن ونصوم نصلي كلنا
 منه وما خفى نآالقر لنا سيفسر الذي الفقيه أو الوحيد املرجع سيكون املهدي إن القول
  .ال غري فقط..  لقائد حنتاج حنن .باطل غري كالم الناس على حجة وتكون

 سيكون املهدي أو اإلمام إن والقول .صحيح غري ٬،باخلالفة أوالهم الناس علمأ إن القول
 تفسري حىت يستطيعوا مل أجداده من سبقوه من إن والدليل .. صحيح غري حيكم وبعلمه عامل
  .نآالقر

 والصوفية .. حمدثون ما يسمى اهلام أو الناس هلؤالء أن ا�تهدين خوةاإل بعض من مسعنا
 األخري أن الصاحل املنجم وبني أو الساحر بني الفرق إن خلدون ابن يقول ٬،اجتهادات هلم

ال  احلالتني كال ويف .. السماء من يسرقها أو الساحر املنجمأما  ٬،السماء من ةبرك يعطى
 ..الكون هذا وراء قوة هناك أن على وال تدل ٬،األخبار تسرق كانت والشياطني .هلا قيمه
  .العباد فوق ورب

 بل األسف مع هللا التقرب بقصد يكن مل واختالفها ٬،واألديان الدينية املذاهب اختلفت
الصاحلني  لقبور وتتقرب واملعوذات واألدعية وياسني الكرسي يةآ تقرأ الناس .الدنيا لطلب
 عنه يرفع أن اهللا من أيوب يطلب مل X أيوب اهللا ابتلى عندما٬، هلا ةال قيم دنيويه ألمور
 عرضوا اليت املالئكة من إبراهيم يطلب مل ليحرقوه باحلفرة بإبراهيم لقيأ وعندما ... العذاب
 ذهب الصفاء لنا اقلب والسالم الصالة عليه حملمد مكة أهل قال وعندما ٬،يساعدوه أن عليه

  .رفض لكنه فعلت ذهباً قلبهاأ أن أردت إن وقال جربيل جاءه بك ونؤمن

ال  حنن هلذا ٬،املالئكة من مدعوم اإلسالم اليهودي أن والدين اإلسالمي الدين بني الفرق
 وكان والشياطني باجلن ومةكانت مدع ومعجزاته اليهودي الدين أما ٬،مبجالسنا الصور نعلق

 مث من والشياطني اجلن قوة مجيعنا نعرف أن اهلدف كان ٬،اهللا بأمر اجلن بقوه مملكة لسليمان
 كفرة غلبهمأو والشياطني اجلن هؤالء لكن٬، منهم أقوى اهللا أن ونعرف املالئكة قوة نعرف
 هربوا والسالم ةالصال عليه حممد تنصر املالئكة رأوا عندما موسى دين على منهم والكثري

  .رجعة غري إىل
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 عن اإلنسان تبعد دنيوية ألغراض الدعاء وعدم الدنيا أمور وترك وتوحيده باهللا اإلميان
 رضا طلب الدعاء أفضل .)كذا( حمضوراً ربك عطاء وما كان وهؤالء هؤالء يعطي اهللا٬، اهللا
  .عمالً حسنأ أينا ليبلونا واحلياة املوت خلق اهللا ٬،الدنيا طلب وأقبحها ٬،اهللا

 وال عجمي لعريب ال فضل ٬،البشر خيار يصطفي أن يريد ألنه ؛واإلنس اجلن فنت لقد
 عامود هي واحلنفية التوحيد .يشاء من يعطيها اهللا مشيئة هي بل ٬،جين وال انسي وال )كذا(

 يغريوا حىت قوم ما يف اهللا يغري لن .. لدنياه عبد فهو لدنياه صلى ومن عبادة والصالة الدين
  .أنفسهم ا يفم

 نأب الصوفية يفتخر .. السماء من مسروقة وبركتها .دنيوية لكنها ٬،�ا ال بأس الصوفية
  ؟ ما الفائدة ٬،املاء على ميشون علمائهم

 أنا موسى قاهلا لقد ٬،لذاتك إثبات هو به ما تقوم ٬،رسالتك يف اهللا توحيد أين :سؤايل
 ٬،�ذا صرح وقد األرض يف من علمأ ليس واخلضر . اخلضر له اهللا فاخرج الناس علمأ

 اهللا معرفة منه واهلدف .. املطاف �اية ليس بشيء العلم .عندي من بعلم هذا ما أتيت وقال
 منها قرب من وكل ٬،احلقيقة مبعرفة السعادة بل بالعلم ال تكون والسعادة به واإلميان ..

 ويعين عظيم٬، أمر والنجاح .. لالقلي القليل إال ينجح وال .....عنها وفتنه اهللا وأبعده ابتاله
 ومبعىن ... يعطيه اهللا من ما يطلب وكل وبصره ومسعه �ا يبطش اليت يده سيكون اهللا أن
  .اهللا يقبله آخر

 اهللا يتويف عندما .رسالة فأنت صاحب عليه أجبت إن .. التوحيد عن بعيد :الثاين سؤايل
 أنا لكن اهللا عند أمره الروح ٬،باجلسد يبقى أرواحها ما الذي ويقبض منامها يف األنفس
 األول يعيش روح فكيف بال كالمها والنائم امليت بني الفرق ما هو ٬،اجلسد عن أسألك
  السعودية  عبد اهللا آل حقيل : املرسل                                       .اهللا الثاين بقدرة وميوت

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

  .تسليماً وسلم واملهديني األئمة لهآو حممد على اهللا وصلى ٬،نيالعامل رب هللا احلمد
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 يكون أن البد والقائد واإلمام مجيعا٬ً، األرض أهل وقائد إمام X املهدي اإلمام  ١
 بني التفريق ميكن فال ٬،... والعباد البالد وسياسة والفقه والعقائد نآالقر يف الناس علمأ

 أكثر٬، مهنته يف جناحه رجاء يكون ما مبهنة عاملاً نكا كلما فاإلنسان واألعلمية٬، اإلمامة
 أن على حريصاً تكون حيا¯م بقية يف هلم مأوى يكون لعيالك بيت بناء تريد عندما فأنت
 حبكمتك الصغري طفلك حىت تقنع أن تستطيع نكأ عتقدأ وال بنظرك٬، البنائني مهرأ ختتار
  .البنَّاء خربة قلة بسبب البيت هارين عندما بلة الطني ويزداد األمهر غري ختتار عندما

 عندما املتوخاة احلكمة هي ما تعاىل٬، اهللا مبملكة فكيف صغري بيت مستوى على هذا
  !؟ خلقه أعلم ويترك جاهل ملك إىل يوكلها

 رVي(ت(ذَكq إِنَّم(ا ي(ع+لَمVونَ لَا و(الqذ5ين( ي(ع+لَمVونَ الqذ5ين( ي(س+ت(وِي ه(لْ قُلْ... ﴿:  تعاىل اهللا قال
  .)١(﴾الْأَلْب(ابِ أُو+لُوا

 فَم(ا يVه+د(ى أَن إِالq ي(هِدِّي( الq أَمَّن يVتَّب(ع( أَن أَح(قُّ الْح(قِّ إِلَى ي(ه+د5ي أَفَم(ن... ﴿: تعاىل وقال
  .)٢(﴾ت(ح+كُمVونَ كَي+ف( لَكُم+

 الغرائب٬، أغرب من فهو نآالقر يفسروا مل X املهدي اإلمام أجداد بأن قولك وأما
 األمة٬، هلداية  اهللا رسول خلفهما الذي الثقلني وأحد وترمجانه نآالقر عدل وهم ال فكي

 اهلائل الكم جتد وغريها٬، ٬،القمي تفسري وكتاب ٬،نآالقر تفسري يف الربهان كتاب مثالً فراجع
 له تعرضوا الذي والظلم أعمارهم قلة رغم الكرمي نآالقر تفسري يف  البيت أهل لروايات
 واإلمام وزمان٬، مكان كل يف أتباعهم وحماربة وحماربتهم الطواغيت قبل من هاألفوا وكم

 بذلك بشر كما الواقع أرض على ويطبقه نآالقر وتأويل تفسري سيتم من هو X املهدي
  . بيته وأهل  حممد الرسول

 ٣ج املتشا�ات كتاب يف بسؤالك املتعلقة األسئلة أحد احلسن محدأ السيد أجاب  ٢
  :١١٩رقم سؤال

                                                            
 .٩: الزمر -١
  .٣٥ :يونس -٢
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 املؤمن٬، صالة أثناء أو النوم أثناء اجلسد يف يبقى قسم بأن وقسمان قابليتان للروح هل
  ؟ السماء يف اآلخر والقسم

 أو السماء إىل صعدت فإذا كالشمس٬، الروح: (كالتايل احلسن أمحد السيد جواب وكان
  .انتهى) يدبره باجلسد متصالً شعاعها بقي النوم يف اهللا توفاها

 تنقطع فهي املوت عند وأما اجلسد٬، عن �ائياً تنقطع ال النوم عند الروح نأ نعرف ومنه
  .هامدة جثة اإلنسان ويبقى �ائياً

  .عليه والثبات ونصرته احلق ملعرفة اهللا وفقك

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

  العقيلي ناظم الشيخ                                                                                     
  هـ ١٤٣١ /احلرام حمرم                                                                                     

* * *  

א   .وبركاته ورمحته عليكم السالم L٥١٩Wא

 اليماين احلسن محدأ اإلمام دعوة يف البحث إىل خوةاإل حدأ دعاين شهرين حوايل قبل
 على شرعي واجب هو ذلك وغري ٬،القراءة يستحق املوضوع نأب وشجعين ٬،الفداء له روحي
 إىل أصل ملو والتفكر والتمحيص للقراءة األخرية باآلونة انشددت ولقد ٬،املؤمنني مجيع
 تأت ومل كثرياً �ا مسعنا وقد عنها ناأقر قد والروايات والرباهني األدلة مجيع أن السبب ٬،شيء
 مصداقية مدى ما وأيضاً ٬،)عليها السالم( الزهراء فاطمة موالتنا ضريح عدى ما جديد بشيء
 يثبت ماو ٬،X محزة الرسول عم قرب جبوار قربها إن أقول أن مثالً أنا ستطيعأف القول هذا
 على مث ٬،يكفي ال هذا ٬،فقط كالماً ال نريد بصرياً مسعياً حسياً ملموساً شيئاً نريد ٬،ذلك
 بأنه سلمنا لو ذلك من مينع ما الذي ٬،اإلمام لشخص واحد صورة ولو ال توجد ملاذا األقل
 رد� بالرسول منواآ املسلمني من فكثرياً ٬،الكالم ال يظهرها أشياء الصورة تظهر فقد مطارد
 أظن ٬،احملمدي النور به هل ٬،الطاهرة العترة من شبه به هل اهللا وفقكم له صورة روناأ ٬،رؤيته
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 ٬،جدوى دون الطلب هذا طلبوا الكثريين أن علمأ أين مع مبعجزة وال بكثري ليس طليب أن
  لسويدا  رزاق اجلاروش : املرسل                                                          .ودمتم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .وبركاته اهللا ورمحة السالم وعليكم

ا٬، موجودة احلسن أمحد السيد �ا احتج اليت الروايات إن تقول ٬،العزيز أخي  فهل وقر̄أ
  !؟ مثالً موجودة غري بروايات يأيت أن X احلسن أمحد السيد من تريد

 إذا احلسن أمحد بالسيد ستصدق فكيف املوجودة الروايات تصدق ال الناس كانت فإذا
 املهدي اإلمام قال أو كذا٬، X علي اإلمام قال أو كذا٬،  اهللا رسول قال: مثالً هلم قال
X وهو كالمك نقبل فكيف دعوتك نصدق ال أصالً إننا له سيقولون إ�م أم...  كذا 
  !! صحيح أنه تثبت فكيف ٬،املصادر يف موجود غري

 ومبشر ومذكور موجود بأنه والنصارى اليهود على  حممد الرسول حيتج أمل..  أخي
 م(كْتVوباً ي(جِدVون(هV الqذ5ي اُألمِّيَّ النَّبِيَّ الرَّسVولَ ي(تَّبِعVونَ الqذ5ين(﴿: تعاىل قال ؟ كتبهم يف به

 الqذ5ي( النُّور( و(اتَّب(عVواْ و(ن(ص(رVوهV و(ع(زَّرVوهV بِه5 آم(نVواْ فَالqذ5ين(. .. و(اِإلن+جِيلِ التَّو+ر(اة5 ف5ي ع5ند(هVم+
ـئ5ك( م(ع(هV أُنزِلَ   .)١(﴾الْمVفْل5حVونَ هVمV أُو+لَ

 حيتج أن احلجج أقوى من فإن ٬،لذلك تنتبه أن وأرجو لة٬،أاملس عكست قد فأراك
  .عندهم وثابت موجود وما به يلتزمون مبا غريه على اإلنسان

 مملوء املتشا�ات كتاب فهذا جديد شيء قراءة أو مساع على مصراً كنت إن وأما
  ؟ ال أم تدبرته هل باجلديد٬،

                                                            
 .١٥٧: األعراف -١
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 آخر فقهاء تركها واليت احلسن أمحد السيد إليها يدعو اليت تعاىل اهللا حاكمية وهذه
  ).أمريكا ةدميقراطي( التاريخ �اية مبشروع وأقروا الزمان

 لكي قربها تنبش أن مثالً تريد فهل )عليها السالم( الزهراء الصديقة قرب إىل بالنسبة وأما
 املهدي اإلمام بل قربها مبكان أخرب من هو احلسن أمحد السيد ليس نهأ افرض...  تصدق
X ؟   باهللا والعياذ    القرب لك ينبش أن تصديقه أجل من عليه ستشترط فهل ٬،نفسه!  

 يتأكد أن يريد من وقال )عليها السالم( الزهراء قرب عن X احلسن أمحد السيد خربأ فقد
 .تعاىل اهللا شاء إن تعاىل اهللا إجابة ولريى حوائجه قضاء عنده اهللا وليسأل القرب إىل فليذهب

  !؟ له وجود ال عداها ما وكل اخلمسة حبواسك إال تتعامل ال نكإ أم

 X املهدي باإلمام باالعتقاد مكلف فأنت اإلميان٬، عليها يتوقف ال فهي الصورة وأما
 تقول وكما اآلن أنت تقرأها اليت الروايات خالل من ذلك لك ثبت بل أبدا٬ً، تره مل نكأ مع
 بتلك عليك واحتج اآلن ظهر X املهدي اإلمام أن فافرض اجلديد٬، باألمر ليست هي أنت

  !؟ اجلديد باألمر ليست هيو قرأناها قد الروايات هذه أن له ستقول فهل الروايات

  .)١(﴾نُّورٍ م5ن لَهV فَم(ا نVوراً لَهV اللqهV ي(ج+ع(لِ لqم+ و(م(ن.. .﴿: تعاىل اهللا قال..  أخي

  .احلسن أمحد من وليس تعاىل اهللا من اهلداية اطلبوا: يقول احلسن محدأ والسيد

  .جميب مسيع نهإ عليه والثبات ونصرته احلق ملعرفة التوفيق لك اهللا أسأل وأخرياً

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

  ليالعقي ناظم الشيخ                                                                                    
  هـ ١٤٣١ /احلرام حمرم                                                                                      

* * *  

א   .وبركاته اهللا ةمحور عليكم السالم L٥٢٠Wא
                                                            

  .٤٠: النور -١
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  .كثرياً تسليماً وسلم واملهديني األئمة حممد وآل حممد على صل" اللهم

 السيد ومسلمة مسلم كل وموىل موالي واحملترم اجلليل دالسي أيها عليك السالم ٬،وبعد
  .احلسن محدأ

 ٬،بالعراق اآلن الناس على هو الذي اإلهلي بالغضب خيتص وهو سؤال عندي أنا ٬،موالي
 رىأو بالعراق واقعة األحداث أكثر أن موالي يا أرى أنا ٬،الغضب هذا عليه فقط العراق هل

 املصائب هذه كل فقط العراق ملاذا :سؤايل ٬،مثلنا لمنيمس ليسوا وكأ�م مرفهة الباقية الدول
  .سؤايل على الرد أرجو ؟ ماذا أم ٬،X احلسني اإلمام دعاء ثرأ هو هل رأسه؟ على

 والسالم ٬،بكلمة قصرت كنت إن السماح طلبأو منك عتذرأو الشكر جزيل أشكرك
  كندا   نورة السويفي : املرسلة                                          .وبركاته اهللا ورمحه عليكم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .وبركاته اهللا ورمحة السالم وعليكم

  .)١(﴾ر(سVوالً ن(ب+ع(ثَ ح(تَّى مVع(ذ7بِني( كُنَّا و(م(ا... ﴿: تعاىل اهللا قال

 وشردوه به واستهزؤوا وكذبوه ورسوله وصيه فيه X املهدي اإلمام بعث قد راقفالع
 بني والبقية متثيل شر الطاهرة بأجسادهم ومثلوا أنصاره وقتلوا حسينياته وهدموا دمه وهدروا
 صدام امللعون فاقوا الذين املنافقني لعذاب يتعرض مسجون وبني وعياله أهله عن مشرد

 الزوراء حكومة فعلته مبا فرحت العراق يف الناس كل أن ترين آلنا وأنت ٬،وظلمهم بتجربهم
 املهدي اإلمام أنصار قتل مبناسبة اآلخر البعض بعضهم ويبارك بل X املهدي اإلمام بأنصار
X.  

                                                            
  .١٥: اإلسراء -١
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 وال نبياً ينصروا مل الذين وأهله بالعراق اإلهلي العذاب يبدأ لكي كاف غري هذا فهل
  .اخل...  ويقتلوه خيذلوه إمام يأتيهم كلما أل�م ؛العراق يف األولياء قبور كثرت بل إماماً

 وحروب مالية وأزمة وأمراض كوارث من يصيبهم ما ترين اآلن فأنت العامل بقية وأما
 به يرتل مل اآلن إىل والعراق. غري ال العذاب مقدمة وهذه وأشد أعظم واآليت...  وقالقل
 الْع(ذَابِ م5ن( و(لَنVذ5يقَنَّهVم+﴿: تعاىل اهللا قال اكم األدىن٬، العذاب هو هذا نأو األكرب العذاب
  .)١(﴾ي(ر+جِعVونَ لَع(لqهVم+ الْأَكْب(رِ الْع(ذَابِ دVونَ الْأَد+ن(ى

  .وتقصرينا ذنوبنا عن العفو ونسأله غضبه من باهللا نستجري

  .الدعاء وأسألكم خري٬، لكل اهللا وفقكم

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

  العقيلي ناظم الشيخ                                                                                      
  هـ ١٤٣١ /احلرام حمرم                                                                                     

* * *  

א   .وبركاته اهللا ةورمح عليكم السالم L٥٢١Wא

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

 يف ذكرمت حضرتكم ٬،والتوفيق السداد لكم اهللا سألأ ٬،حممد آل مياين وموالي سيدي
 ٬،الدنيا احلياة امتحان وهو الثاين االمتحان يف اآلن اإلنسان نأب األثري عرب املنري جلوابا كتاب

 هل ؟ األول باالمتحان جنح نهأ اإلنسان يعرف كيف ٬،الذر عامل يف كان األول االمتحان
؟  حممد آل مياين موالي ماذا أم ؟ الثاين باالمتحان سينجح األول باالمتحان جنح الذي

  .لنا صدرك وسع شكرأو أشكرك

                                                            
 .٢١: السجدة -١
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 يا سوء كل من اهللا حفظكم ؟ فيه السر وما ٬،برمودا مثلث عن قولك ما :الثاين وسؤايل
  .بالذنوب ومليئة وحقرية مسكينة نا امرأةأف يل بالدعاء سيدي يا منك وأرجو ٬،موالي

  نداك  نورة السويفي : املرسلة                                          .سيدي اهللا استودعكم

א   الرحيم الرمحن اهللا بسم Wא

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

  .وبركاته اهللا ورمحة السالم وعليكم

 يعلم فهو واألرض٬، السموات يف شيء علمه عن يعزب ال تعاىل اهللا إن..  الفاضلة أخيت
 جنح من نهأ يعلم وكذلك منهم٬، سيفشل من ويعلم قهخل من األول االمتحان يف ينجح من
 يف سيفشل األول االمتحان يف فشل الذي نأو الثاين االمتحان يف سينجح األول االمتحان يف

 الكافرين نإف ذلك ورغم...  أكثر الناس على احلجة إلقامة االمتحان هذا نأو. الثاين
 يرد تعاىل واهللا صاحلا٬ً، يعملوا لكي لثةثا مرة وميتحنهم اهللا يرجعهم أن اآلخرة يف سيطلبون
  .وعصيا�م كفرهم إىل لعادوا ردوا لو بأ�م عليهم

 ر(بِّن(ا بِآي(ات5 نVكَذ7ب( و(الَ نVر(دُّ لَي+ت(ن(ا ي(ا فَقَالُواْ النَّارِ ع(لَى وVق5فُواْ إِذْ ت(ر(ى( و(لَو+﴿: تعاىل قال
 نVهVواْ ل5م(ا لَع(ادVواْ رVدُّواْ و(لَو+ قَب+لُ م5ن يVخ+فُونَ كَانVواْ مَّا ملَهV ب(د(ا ب(لْ # الْمVؤ+م5نِني( م5ن( و(ن(كُونَ

Vم+ ع(ن+هVونَ و(إِنَّهV١(﴾لَكَاذ5ب(.  

 ص(ال5حاً أَع+م(لُ لَع(ل7ي # ار+جِعVون5 ر(بِّ قَالَ الْم(و+تV أَح(د(هVمV ج(اء إِذَا ح(تَّى﴿: تعاىل وقال
  .)٢(﴾يVب+ع(ثُونَ ي(و+مِ إِلَى ب(ر+ز(خ� و(ر(ائ5هِم و(م5ن قَائ5لُه(ا هVو( ةٌكَل5م( إِنَّه(ا كَلqا ت(ر(كْتV ف5يم(ا

 اهللا إن اثنان٬، اختلف ما اخللق ابتداء كيف الناس علم لو: (قال ٬،X جعفر أيب وعن
 ملحاً وكن طاعيت٬، وأهل جنيت منك أخلق عذباً ماء كن: قال اخللق خيلق أن قبل 8

 املؤمن يلد صار ذلك فمن فامتزجا٬، أمرمها مث يت٬،معصي وأهل ناري منك أخلق أجاجاً

                                                            
 .٢٨ – ٢٧: األنعام -١
  .١٠٠ – ٩٩: المؤمنون -٢
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 كالذر هم فإذا شديداً عركاً فعركه األرض أدمي من طيناً أخذ مث املؤمن٬، والكافر الكافر
 وال النار إىل: الشمال ألصحاب وقال بسالم٬، اجلنة إىل: اليمني ألصحاب فقال يدبون٬،

 ألصحاب فقال فهابوها٬، دخلوها٬،ا: الشمال ألصحاب فقال فأسعرت٬، ناراً أمر مث أبايل٬،
 فقال وسالما٬ً، برداً فكانت وسالما٬ً، برداً كوين: فقال فدخلوها٬، ادخلوها٬،: اليمني

 ثبتت فثم فهابوها٬، فذهبوا فادخلوها٬، أقلتكم قد: فقال أقلنا٬، رب٬، يا: الشمال أصحاب
  .)١() ءهؤال من هؤالء وال هؤالء٬، من يكونوا أن هؤالء يستطيع فال واملعصية الطاعة

 خبصوصه شيئاً يقل مل احلسن أمحد فالسيد برمودا مثلث عن سؤالك إىل بالنسبة وأما
  .اآلن

  .الدعاء وأسألك خري٬، لكل اهللا وفقك

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

  العقيلي ناظم الشيخ                                                                                      
  هـ ١٤٣١ /احلرام حمرم                                                                                      

* * *  
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 )اجلزء السادس( 

  

  Xالسيد أمحد احلسن أجوبة  
  )اإل�رت�ت(على األسئلة الواردة عرب 

  

  

  

  



  

  



  

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

م أمحد احلسن لعل من النافع لكل من يطّلع على هذه ا�موعة اجلديدة من أجوبة اإلما
X  أن يلتفت إىل السؤال والغاية املرجوة منه٬، إذ ينبغي أن يكون السؤال بدافع رفع جهل

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

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

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

  .واخلامات والصناعات وما جيري جمراها

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

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

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

هائل ال يترجم صاحبه يف واقعه العملي تقييمه هو كم معلوماته٬، فما قيمة كم معلومات 
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شيئاً أو رمبا يترجم منه الرتر اليسري٬، فيكون بذلك صاحب الكم املعلومايت عاملاً ولكنه ليس 
  !!عامال٬ً، ومن مث يكون أمره عجباً 

فكم هو عجيب أن يكون املرء عاملاً وال ينتفع بعلمه٬، بل يكون علمه عليه وباالً وحجة 
أعنيه هنا هو العلم الذي يكون سبباً لسعادة اإلنسان دنيا وآخرة٬، تطوقه٬، والعلم الذي 

م(ن كَانَ يVرِيدV الْع5زَّةَ فَل5لqه5 الْع5زَّةُ ج(م5يعاً إِلَي+ه5 ﴿: ويقرب العبد من ربه سبحانه٬، قال تعاىل
السَّيِّئَات5 لَهVم+ ع(ذَاب� ش(د5يد�  ي(ص+ع(دV الْكَل5مV الطqيِّبV و(الْع(م(لُ الصَّال5حV ي(ر+فَعVهV و(الqذ5ين( ي(م+كُرVونَ

VورVو( ي(بVأُو+لَئ5ك( ه V١(﴾و(م(كْر(.  

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

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

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

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

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

  .حجة اهللا سبحانه على اخللق

 Xوجواب اإلمام  Xونسوق دليالً على ما تقدم سؤاالً ورد إىل اإلمام أمحد احلسن 
  :عليه

كيف حالكم موالنا٬، يشرفين أن .. ورمحة اهللا وبركاته السالم عليكم :٥٩٧/ السؤال(
  : ترد على هذه األسئلة

                                                            
  .١٠: فاطر -١
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من هم األنبياء الثالثة الذين وهبهم اهللا القدرة إلحياء املوتى ؟ ما هي الصالة اليت ال 
حتتاج إىل وضوء وال تيمم ؟ أحد املالئكة امسه احلارث٬، فما وظيفته ؟ من هو املخلوق الذي 

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

  .وشكراً جزيالً وأعتذر على كثرة األسئلة وكلي ثقة باإلجابة الوافية الشافية منكم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب

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

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

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

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

  ).والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

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

  .دالئله كالشمس يف رابعة النهار

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

 اللجنة العلمية
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)مكن اهلل له يف األرض(أ�صار اإلمام املهدي   
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  اجلواب املنري عرب األثري

  اجلزء السادس
  :وفيه قسمان

א XKאאWא
 :يه حماوروف

  .األسئلة العقائدية :األول

  .األسئلة الفقهية :الثاين

  .األسئلة املتفرقة :الثالث

  .تأويل الرؤى :الرابع

א אWא X Kא
  

  

  

  

  



  

  

  

  



א א
א אWא א

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٢٢Wא

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

  وفدت على الكرمي بغري زاد        من احلسنات والقلب السليم

ـلى كرمي   ومحل الزاد أقبح كل شيء          إذا كان الوفود ع

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

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

  :سؤال

  يف القرآن٬، وهل هو �ر يف اجلن�ة ؟) ص(ما معىن   ١

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

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

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

  .يف جن�ة عدن Xالشجرة اليت حرمها اهللا على النيب آدم 

  :وهذا هو املوضوع املكتوب يف املنتدى
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  :شجرة آدم

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

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

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

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

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

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

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

  ".كثري حىت ارتفع فصارت اليابسة

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

وقص�ته معروفه وهي ) العبد الصاحل(آخر الزمان ويتواجد يف هذا املكان مكان إلتقاء الن�هرين 
ـ  وشجرة آدم يف التفسري هي ... بقرينة كشجرة آدم ) Xأمحد احلسن (إشارة واضحة ل

لى النيب آدم وهي الشجرة اليت حرمها اهللا ع. كما جاء عنهم رمز لعلم حممد وآل حممد 
X يف جن�ة عدن.  
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  .والعلم عند اهللا سبحانه وحده وحده وحده

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

  :وهذا رابط املوضوع يف املنتدى

html.٧٩٦٢p‐٢٤١٤t/vb/info.almahdyoon.www://http  

  الكويت   حممد الصفار : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .)١(﴾ص و(الْقُر+آن5 ذ5ي الذ7كْرِ﴿: قال تعاىل :١ج س

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

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

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

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

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

  .Xيشري إىل اإلمام الصادق 

و(ج(ع(لْن(ا م5ن+هVم+ أَئ5مَّةً ﴿: والعلم واملعرفة هي مثرة اليقني والصرب باخلصوص٬، قال تعاىل
  .إىل الصرب أيضاً فهذا احلرف يشري٬، )١(﴾ي(ه+دVونَ بِأَم+رِن(ا لَمَّا ص(ب(رVوا و(كَانVوا بِآي(ات5ن(ا يVوق5نVونَ

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                         
  ق هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א إِنq اللqه( ع5ند(هV ع5لْمV السَّاع(ة5 ﴿: أرجو من حضرتكم تفسري قوله تعاىل L٥٢٣Wא
ي ن(فْس� و(يVن(زِّلُ الْغ(ي+ثَ و(ي(ع+لَمV م(ا ف5ي الْأَر+ح(امِ و(م(ا ت(د+رِي ن(فْس� مَّاذَا ت(كِْسبV غَداً و(م(ا ت(د+رِ

VوتV٬، هل السيد أمحد احلسن اليماين يعلم أين ومىت سيموت ؟؟؟؟)٢(﴾بِأَيِّ أَر+ضٍ ت(م   

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

ع(ال5مV الْغ(ي+بِ ﴿: فيحكمها قوله تعاىلوفقك اهللا٬، هذه اآلية ليست جمردة عن بقية القرآن٬، 
٬، فالغيب يعلمه اهللا سبحانه )٣(﴾إِلqا م(نِ ار+ت(ض(ى م5ن رَّسVولٍ #فَلَا يVظْهِرV ع(لَى غَي+بِه5 أَح(داً 

   وتعاىل ولكنه يÝطلع رسله وحججه على خلقه على ما يشاء من الغيب٬، كما بينت اآلية 
  .﴾ن رَّسVولٍإِلqا م(نِ ار+ت(ض(ى م5﴿   وفقك اهللا 

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

أمحد احلسن                                                                                 
  ق هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 

א  ش(هِد( اللّهV أَنَّهV الَ﴿: كيف يشهد اهللا على نفسه باإللوهية يف اآلية املباركة L٥٢٤Wא
Vالْح(ك5يم Vو( الْع(زِيزVه qو( و(الْم(الَئ5كَةُ و(أُو+لُواْ الْع5لْمِ قَآئ5م(اً بِالْق5س+ط5 الَ إِلَه( إِالVه q٬، علماً )١(﴾إِلَه( إِال

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

  العراق   إياد املوسوي : املرسل     .غريه٬، أم هناك مقام أعلى منه سبحانه ؟ ترته اهللا عما يصفون

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

هادة اهللا واملالئكة وعباده الصاحلني لبقية اخللق تكون بالوحي يف الرؤى وفقك اهللا٬، ش
مَّا أَص(اب(ك( م5ن+ ح(س(ن(ة: فَم5ن( اللّه5 و(م(ا أَص(اب(ك( م5ن س(يِّئَة: فَم5ن ﴿: والكشف٬، أمل تقرأ قوله تعاىل

  .)٣(﴾نَّفِْسك( و(أَر+س(لْن(اك( ل5لنَّاسِ ر(سVوالً و(كَفَى بِاللّه5 ش(هِيداً

لqك5نِ اللّهV ي(ش+ه(دV بِم(ا أَنز(لَ إِلَي+ك( أَنز(لَهV بِع5لْم5ه5 و(الْم(آلئ5كَةُ ي(ش+ه(دVونَ و(كَفَى ﴿: وله تعاىلوق
  .)٤(﴾بِاللّه5 ش(هِيداً

و(ي(قُولُ الqذ5ين( كَفَرVواْ لَس+ت( مVر+س(الً قُلْ كَفَى بِاللّه5 ش(هِيداً ب(ي+نِي و(ب(ي+ن(كُم+ ﴿: وقوله تعاىل
  .)٥(﴾ع5ند(هV ع5لْمV الْك5ت(ابِ و(م(ن+

                                                            
  .١٨: آل عمران -١
 .٢٢٦ص ٩٥ج:بحار األنوارفي يوم عرفة،  Xدعاء اإلمام الحسين  -٢
 .٧٩: النساء -٣
  .١٦٦: النساء -٤
  .٤٣: الرعد -٥
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  .)١(﴾قُلْ كَفَى بِاللّه5 ش(هِيداً ب(ي+نِي و(ب(ي+ن(كُم+ إِنَّهV كَانَ بِع5ب(اد5ه5 خ(بِرياً ب(ص5رياً﴿: وقوله تعاىل

تدبر اآليات وتدبر كيف يشهد اهللا ومالئكته لرسله عند الناس وعند أقوامهم عندما 
و(إِذْ أَو+ح(ي+تV إِلَى الْح(و(ارِيِّني( أَنْ ﴿: أ قوله تعاىليبعثون؟ أليس بالرؤى والكشف٬، أمل تقر

كيف أوحى اهللا للحواريني٬،  ٬،)٢(﴾آم5نVواْ بِي و(بِر(سVول5ي قَالُو(اْ آم(نَّا و(اش+ه(د+ بِأَنَّن(ا مVس+ل5مVونَ
  أليس بالرؤى؟

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

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

  .وتعاىلالتوجه إليه سبحانه 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                     
  ق هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

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

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

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

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

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

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

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

 ٬، بأن اليماين هو نفسه القائم؛ أل�م يف أحاديث حصروا حرمة البيعيفقهون كالمهم 
حبدث املباينة عند خروج القائم٬، واآلن يقولون إذا خرج اليماين حرم بيع السالح٬، إذن تبني 

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

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

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

أَصÛلَحÃكÃ اللØه٬Ý، إِنِّي كُنÛتÝ أَحÛمÞلُ السِّلَاحX : ÃقُلْتÝ لÞأَبِي جÃعÛفَرٍ : (الَعنÛ هÞنÛدä السَّرَّاج٬ِ، قَ
Ûلَا أَح ÝقُلْتÃو ÃكÞبِذَل ÝقْتÞض ÃرÛذَا الْأَمÃه ÝهØالل ÃرَّفَنِيÃفَلَمَّا أَنْ ع ÛمÝهÛنÞم ÝهÝلِ الشَّامِ فَأَبِيعÛلُ إِلَى إِلَى أَهÞم

ÞهØاِء اللÃدÛم+ فَإِذَا اح+م5: فَقَالَ. أَعVوَّكُم+ ي(ع+نِي الرُّوم( و(بِع+هVوَّن(ا و(ع(دVبِهِم+ ع(د Vه( ي(د+فَعqالل qلْ إِلَي+هِم+ فَإِن
كَان(ت5 الْح(ر+بV ب(ي+ن(ن(ا فَلَا ت(ح+م5لُوا فَم(ن+ ح(م(لَ إِلَى ع(دVوِّن(ا س5لَاحاً ي(س+ت(ع5ينVونَ بِه5 ع(لَي+ن(ا فَهVو( 

 .)٢()مVش+رِك�

: فَقَالَ لَهÝ حÃكَمß السَّرَّاجX ÝدÃخÃلْنÃا عÃلَى أَبِي عÃبÛدÞ اللØهÞ : (بÃكْرٍ الْحÃضÛرÃمÞي٬ِّ، قَالَوعÃنÛ أَبِي 
لَا ب(أْس( أَن+تVمV الْي(و+م( بِم(ن+زِلَة5 أَص+ح(ابِ : مÃا تÃرÃى فÞيمÃنÛ يÃحÛمÞلُ السُّرÝوجÃ إِلَى الشَّامِ وÃأَدÃاتÃهÃا ؟ فَقَالَ

                                                            
  .٢٦٤ص: نياغيبة النعم -١
  .١١٢ص ٥ج: الكافي -٢
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كُم+ ف5ي هVد+ن(ة:٬، فَإِذَا كَان(ت5 الْمVب(اي(ن(ةُ ح(رVم( ع(لَي+كُم+ أَنْ ت(ح+م5لُوا إِلَي+هِمV إِنَّ ر(سVولِ اللqه5 
 .)١() السُّرVوج( و(السِّلَاح(

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                       

 هـ ١٤٣١/ نتصف شعبانم

* * *  

א   :سؤال عن عظائم األمور L٥٢٦Wא

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

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

 العراق   رشيد األسدي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

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

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

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

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

 .عوتههم املؤمنون بد X؛ ألن أهل نوح Xيكن من أهل نوح 

و(ه5ي( ت(ج+رِي بِهِم+ ف5ي م(و+جٍ كَالْجِب(الِ و(ن(اد(ى نVوح� اب+ن(هV و(كَانَ ف5ي م(ع+زِلٍ ي(ا ﴿: قال تعاىل
قَالَ س(آوِي إِلَى ج(ب(لٍ ي(ع+ص5مVنِي م5ن( الْم(اء قَالَ الَ  #بVن(يَّ ار+كَب مَّع(ن(ا و(الَ ت(كُن مَّع( الْكَاف5رِين( 

و(ق5يلَ ي(ا  #م+رِ اللّه5 إِالq م(ن رَّح5م( و(ح(الَ ب(ي+ن(هVم(ا الْم(و+جV فَكَانَ م5ن( الْمVغ+ر(ق5ني( ع(اص5م( الْي(و+م( م5ن+ أَ
أَر+ضV اب+لَع5ي م(اءك5 و(ي(ا س(م(اء أَقْل5ع5ي و(غ5يض( الْم(اء و(قُض5ي( اَألم+رV و(اس+ت(و(ت+ ع(لَى الْجVود5يِّ 

و(ن(اد(ى نVوح� رَّبَّهV فَقَالَ ر(بِّ إِنq ابVنِي م5ن+ أَه+ل5ي و(إِنq و(ع+د(ك(  #و(ق5يلَ بVع+داً ل7لْقَو+مِ الظqال5م5ني( 
قَالَ ي(ا نVوحV إِنَّهV لَي+س( م5ن+ أَه+ل5ك( إِنَّهV ع(م(لٌ غَي+رV ص(ال5حٍ فَالَ  #الْح(قُّ و(أَنت( أَح+كَمV الْح(اك5م5ني( 

قَالَ ر(بِّ إِنِّي أَعVوذُ بِك(  #ك( أَن ت(كُونَ م5ن( الْج(اه5ل5ني( ت(س+أَلْنِ م(ا لَي+س( لَك( بِه5 ع5لْم� إِنِّي أَع5ظُ
  .)١(﴾أَنْ أَس+أَلَك( م(ا لَي+س( ل5ي بِه5 ع5لْم� و(إِالq ت(غ+ف5ر+ ل5ي و(ت(ر+ح(م+نِي أَكُن مِّن( الْخ(اس5رِين

أمحد احلسن                                                                                    

 ق هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

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

  .إليه

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًاللهم صل على حممد وآل حممد األ
                                                            

 .٤٧ – ٤٢: هود -١
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قَالَ كَذَل5ك( أَت(ت+ك( آي(اتVن(ا ﴿: سيدي وموالي٬، منذ فترة وأنا أتفائل بالقرآن تظهر يل اآلية
و(الَ ت(قْر(بVواْ م(الَ الْي(ت5يمِ إِالq ﴿: ٬، وعندما أفتح القرآن ثانية)١(﴾فَن(ِسيت(ه(ا و(كَذَل5ك( الْي(و+م( تVن+س(ى

٬، فما معىن ذلك ؟ وإين ألخشى كثرياً أن يكون )٢(﴾نV ح(تَّى ي(ب+لُغَ أَشVدَّهVبِالqت5ي ه5ي( أَح+س(
٬، فأرجوك يا إمام ادعو يل أن أكون معكم فأنصركم على )وكذلك اليوم تنسى(مصريي 

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

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

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

  .وقائمه

  .وساحمنا على تقصرينا سيدي يف خدمتكم٬، عج�ل اهللا فرجكم٬، وأيدكم بنصره

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

  :يف كتاب اهللا تعاىل

و(م5ن( النَّاسِ م(ن ي(ش+ت(رِي لَه+و( الْح(د5يث5 ل5يVض5لq ع(ن س(بِيلِ اللqه5 بِغ(ي+رِ ع5لْمٍ و(ي(تَّخ5ذَه(ا ﴿ .١
ن يتداول املسلسالت الدنيئة ووسائل ٬، هل معناها م)٣(﴾هVزVواً أُولَئ5ك( لَهVم+ ع(ذَاب� مُّهِني�

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

ةَ و(قَطqع+ن(اهVمV اثْن(ت(ي+ ع(ش+ر( #و(م5ن قَو+مِ مVوس(ى أُمَّةٌ ي(ه+دVونَ بِالْح(قِّ و(بِه5 ي(ع+د5لُونَ ﴿ .٢
أَس+ب(اطًا أُم(م_ا و(أَو+ح(ي+ن(ا إِلَى مVوس(ى إِذ5 اس+ت(س+قَاهV قَو+مVهV أَن5 اض+رِب بِّع(ص(اك( الْح(ج(ر( فَانب(ج(س(ت+ 

                                                            
  .١٢٦: طه -١
 .٣٤: اإلسراء -٢
  .٦: لقمان -٣
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م(نَّ ي+هِمV الْم5ن+هV اثْن(ت(ا ع(ش+ر(ةَ ع(ي+ن_ا قَد+ ع(ل5م( كُلz أُن(اسٍ مَّش+ر(ب(هVم+ و(ظَلqلْن(ا ع(لَي+هِمV الْغ(م(ام( و(أَنز(لْن(ا ع(لَ
٬، )١(﴾و(السَّلْو(ى كُلُواْ م5ن طَيِّب(ات5 م(ا ر(ز(قْن(اكُم+ و(م(ا ظَلَمVون(ا و(لَك5ن كَانVواْ أَنفُس(هVم+ ي(ظْل5مVونَ

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

  :يف سورة األحزاب٬، ما معىن كل من .٣

ر(جVلٍ مِّن قَلْب(ي+نِ ف5ي ج(و+ف5ه5 و(م(ا ج(ع(لَ أَز+و(اج(كُمV اللqائ5ي تVظَاه5رVونَ م5ن+هVنَّ مَّا ج(ع(لَ اللqهV ل5﴿   
أُمَّه(ات5كُم+ و(م(ا ج(ع(لَ أَد+ع5ي(اءكُم+ أَب+ن(اءكُم+ ذَل5كُم+ قَو+لُكُم بِأَفْو(اه5كُم+ و(اللqهV ي(قُولُ الْح(قَّ و(هVو( 

آب(ائ5هِم+ هVو( أَقْس(طُ ع5ند( اللqه5 فَإِن لqم+ ت(ع+لَمVوا آب(اءهVم+ فَإِخ+و(انVكُم+ اد+عVوهVم+ ل5 #ي(ه+د5ي السَّبِيلَ 
ف5ي الدِّينِ و(م(و(ال5يكُم+ و(لَي+س( ع(لَي+كُم+ جVن(اح� ف5يم(ا أَخ+طَأْتVم بِه5 و(لَك5ن مَّا ت(ع(مَّد(ت+ قُلُوبVكُم+ و(كَانَ 

لَى بِالْمVؤ+م5نِني( م5ن+ أَنفُِسهِم+ و(أَز+و(اجVهV أُمَّه(اتVهVم+ و(أُو+لُو الْأَر+ح(امِ النَّبِيُّ أَو+ #اللqهV غَفُور_ا رَّح5يماً 
كُم ب(ع+ضVهVم+ أَو+لَى بِب(ع+ضٍ ف5ي ك5ت(ابِ اللqه5 م5ن( الْمVؤ+م5نِني( و(الْمVه(اجِرِين( إِلqا أَن ت(فْع(لُوا إِلَى أَو+ل5ي(ائ5

  .)٢(﴾ابِ م(س+طُوراًمَّع+رVوفًا كَانَ ذَل5ك( ف5ي الْك5ت(

و(م(ا كَانَ ل5مVؤ+م5نٍ و(لَا مVؤ+م5ن(ة: إِذَا قَض(ى اللqهV و(ر(سVولُهV أَم+ر_ا أَن ي(كُونَ لَهVمV الْخ5ي(ر(ةُ م5ن+ ﴿   
  .)٣(﴾أَم+رِه5م+ و(م(ن ي(ع+صِ اللqه( و(ر(سVولَهV فَقَد+ ض(لq ض(لَاالً مُّبِيناً

 م5يثَاقَهVم+ و(م5نك( و(م5ن نُّوحٍ و(إِب+ر(اه5يم( و(مVوس(ى و(ع5يس(ى اب+نِ و(إِذْ أَخ(ذْن(ا م5ن( النَّبِيِّني(﴿   
  ٬، ما هو هذا امليثاق الغليظ ؟)٤(﴾م(ر+ي(م( و(أَخ(ذْن(ا م5ن+هVم مِّيثَاقًا غَل5يظاً

لَاةَ و(آت5ني( الزَّكَاةَ و(قَر+نَ ف5ي بVيVوت5كُنَّ و(لَا ت(ب(رَّج+ن( ت(ب(رُّج( الْج(اه5ل5يَّة5 الْأُولَى و(أَق5م+ن( الصَّ﴿   
و(أَط5ع+ن( اللqه( و(ر(سVولَهV إِنَّم(ا يVرِيدV اللqهV ل5يVذْه5ب( ع(نكُمV الرِّج+س( أَه+لَ الْب(ي+ت5 و(يVطَهِّر(كُم+ 

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

                                                            
  .١٦٠ – ١٥٩: األعراف -١
  .٦ – ٤: األحزاب -٢
  .٣٦: األحزاب -٣
  .٧: األحزاب -٤
 .٣٣: األحزاب -٥
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ك5ن رَّسVولَ اللqه5 و(خ(ات(م( النَّبِيِّني( و(كَانَ اللqهV مَّا كَانَ مVح(مَّد� أَب(ا أَح(د: مِّن رِّج(ال5كُم+ و(لَ﴿   
  ؟ )٢() يا علي٬، أنا وأنت أبوا هذه األمة: (٬، فما معىن قوله )١(﴾بِكُل7 ش(ي+ٍء ع(ل5يماً

أَت(د+عVونَ ب(ع+لًا و(ت(ذَرVونَ أَح+س(ن( ﴿: يف الصافات Xما معىن قول إلياس  .٤
  .)٣(﴾الْخ(ال5ق5ني(

و(و(ه(ب+ن(ا ل5د(اوVود( سVلَي+م(انَ نِع+م( ﴿: يف ص Xا قاله سبحانه عن سليمان ما معىن م .٥
فَقَالَ إِنِّي أَح+ب(ب+تV حVبَّ  #إِذْ عVرِض( ع(لَي+ه5 بِالْع(ش5يِّ الصَّاف5ن(اتV الْجِي(ادV  #الْع(ب+دV إِنَّهV أَوَّاب� 

رVدُّوه(ا ع(لَيَّ فَطَف5ق( م(س+ح_ا بِالسُّوقِ  #الْخ(ي+رِ ع(ن ذ5كْرِ ر(بِّي ح(تَّى ت(و(ار(ت+ بِالْح5ج(ابِ 
قَالَ ر(بِّ اغْف5ر+ ل5ي  #و(لَقَد+ فَت(نَّا سVلَي+م(انَ و(أَلْقَي+ن(ا ع(لَى كُر+س5يِّه5 ج(س(د_ا ثُمَّ أَن(اب(  #و(الْأَع+ن(اقِ 

Vا ي(نب(غ5ي ل5أَح(د: مِّن+ ب(ع+د5ي إِنَّك( أَنت( الْو(هَّابqلْكًا لV٤(﴾و(ه(ب+ ل5ي م(.  

أَم+ ي(قُولُونَ افْت(ر(ى ع(لَى اللqه5 كَذ5ب_ا فَإِن ي(ش(أ5 اللqهV ي(خ+ت5م+ ع(لَى قَلْبِك( ﴿: ما معىن كل من .٦
و(الqذ5ين( اس+ت(ج(ابVوا ﴿٬، )٥(﴾و(ي(م+حV اللqهV الْب(اط5لَ و(يVح5قُّ الْح(قَّ بِكَل5م(ات5ه5 إِنَّهV ع(ل5يم� بِذَات5 الصُّدVورِ

  ؟ )٦(﴾أَقَامVوا الصَّلَاةَ و(أَم+رVهVم+ شVور(ى ب(ي+ن(هVم+ و(م5مَّا ر(ز(قْن(اهVم+ يVنف5قُونَاس+ت(ج(ابVوا ل5ر(بِّهِم+ و(

و(إِذَا بVشِّر( ﴿٬، )٧(﴾و(ج(ع(لُوا لَهV م5ن+ ع5ب(اد5ه5 جVز+ءاً إِنq الْإِنس(انَ لَكَفُور� مُّبِني�﴿: ما معىن .٧
أَو(م(ن يVن(شَّأُ ف5ي الْح5لْي(ة5  #ج+هVهV مVس+و(د·اً و(هVو( كَظ5يم� أَح(دVهVم بِم(ا ض(ر(ب( ل5لرَّح+م(نِ م(ثَلًا ظَلq و(

  ؟ )٨(﴾و(هVو( ف5ي الْخ5ص(امِ غَي+رV مVبِنيٍ

و(إِذْ ص(ر(فْن(ا إِلَي+ك( ن(فَر_ا مِّن( الْجِنِّ ي(س+ت(م5عVونَ الْقُر+آنَ فَلَمَّا ح(ض(رVوهV ﴿: يف األحقاف .٨
قَالُوا ي(ا قَو+م(ن(ا إِنَّا س(م5ع+ن(ا ك5ت(اب_ا أُنزِلَ  #لqو+ا إِلَى قَو+م5هِم مُّنذ5رِين( قَالُوا أَنص5تVوا فَلَمَّا قُض5ي( و(

ي(ا قَو+م(ن(ا  #م5ن ب(ع+د5 مVوس(ى مVص(دِّقًا ل7م(ا ب(ي+ن( ي(د(ي+ه5 ي(ه+د5ي إِلَى الْح(قِّ و(إِلَى طَرِيقٍ مُّس+ت(ق5يمٍ 
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و(م(ن لqا  #غ+ف5ر+ لَكُم مِّن ذُنVوبِكُم+ و(يVجِر+كُم مِّن+ ع(ذَابٍ أَل5يمٍ أَجِيبVوا د(اع5ي( اللqه5 و(آم5نVوا بِه5 ي(
يVجِب+ د(اع5ي( اللqه5 فَلَي+س( بِمVع+جِزٍ ف5ي الْأَر+ضِ و(لَي+س( لَهV م5ن دVونِه5 أَول5ي(اء أُو+لَئ5ك( ف5ي ض(لَالٍ 

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

و(م5ن+هVم مَّن ي(س+ت(م5عV إِلَي+ك( ح(تَّى إِذَا خ(ر(جVوا م5ن+ ع5ند5ك( قَالُوا ل5لqذ5ين( أُوتVوا ﴿: ما معىن. ٩
؟ هل يعين  )٢(﴾الْع5لْم( م(اذَا قَالَ آنِفًا أُو+لَئ5ك( الqذ5ين( طَب(ع( اللqهV ع(لَى قُلُوبِهِم+ و(اتَّب(عVوا أَه+و(اءهVم+

  نسيان ؟أ�م كثريو ال

ه(لْ أَت(اك( ح(د5يثُ ض(ي+ف5 إِب+ر(اه5يم( ﴿ما هي قصة ضيف إبراهيم٬، وملاذا خاف منهم؟  .١٠
فَر(اغَ إِلَى أَه+ل5ه5 فَج(اء  #إِذْ د(خ(لُوا ع(لَي+ه5 فَقَالُوا س(لَام_ا قَالَ س(لَام� قَو+م� مُّنكَرVونَ  #الْمVكْر(م5ني( 

فَأَو+ج(س( م5ن+هVم+ خ5يفَةً قَالُوا لَا ت(خ(ف+  #م+ قَالَ أَلَا ت(أْكُلُونَ فَقَرَّب(هV إِلَي+هِ #بِع5ج+لٍ س(م5نيٍ 
 #فَأَقْب(لَت5 ام+ر(أَتVهV ف5ي ص(رَّة: فَص(كqت+ و(ج+ه(ه(ا و(قَالَت+ ع(جVوز� ع(ق5يم�  #و(ب(شَّرVوهV بِغVلَامٍ ع(ل5يمٍ 

  .)٣(﴾يمVقَالُوا كَذَل5ك( قَالَ ر(بُّك5 إِنَّهV هVو( الْح(ك5يمV الْع(ل5

  .)٤(﴾و(السَّم(اء ب(ن(ي+ن(اه(ا بِأَي+د: و(إِنَّا لَمVوس5عVونَ﴿: معىن قول بأيد٬، يف .١١

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

  اإلمارات   أم عيسى : املرسلة                                                     . واحلمد هللا رب العاملني

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

                                                            
  .٣٢ – ٢٩: األحقاف -١
 .١٦: محمد -٢
  .٣٠ – ٢٤: ارياتالذ -٣
  .٤٧: الذاريات -٤



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٤٥٠

﴿qع(ن س(بِيلِ الل qض5لVواً و(م5ن( النَّاسِ م(ن ي(ش+ت(رِي لَه+و( الْح(د5يث5 ل5يVزVه5 بِغ(ي+رِ ع5لْمٍ و(ي(تَّخ5ذَه(ا ه
هلو احلديث منه الغناء ومنه جدل أهل الباطل مع أهل احلق : )١(﴾أُولَئ5ك( لَهVم+ ع(ذَاب� مُّهِني�

  .وإلقائهم الشبهات ضد دعوات األنبياء واألوصياء

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

 * **  

א   ..سيدي أمحد احلسن اليماين  L٥٢٨Wא

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

٬، وما سؤايل هو عن اآلية التالية٬، هل هي كما أنزلت على النيب حممد  :١س
ي(ا نِس(اء النَّبِيِّ لَس+تVنَّ كَأَح(د: مِّن( النِّس(اء إِن5 اتَّقَي+تVنَّ ﴿: بأهل البيت فيهاتفسريها٬، ومن املعين 

و(قَر+نَ ف5ي بVيVوت5كُنَّ  #فَال ت(خ+ض(ع+ن( بِالْقَو+لِ فَي(طْم(ع( الqذ5ي ف5ي قَلْبِه5 م(ر(ض� و(قُلْن( قَو+الً مَّع+رVوفاً 
ة5 الْأُولَى و(أَق5م+ن( الصَّالةَ و(آت5ني( الزَّكَاةَ و(أَط5ع+ن( اللqه( و(ر(سVولَهV إِنَّم(ا و(ال ت(ب(رَّج+ن( ت(ب(رُّج( الْج(اه5ل5يَّ

و(اذْكُر+نَ م(ا يVت+لَى ف5ي  #يVرِيدV اللqهV ل5يVذْه5ب( ع(نكُمV الرِّج+س( أَه+لَ الْب(ي+ت5 و(يVطَهِّر(كُم+ ت(طْهِرياً 
  .)٢(﴾م(ة5 إِنq اللqه( كَانَ لَط5يفاً خ(بِرياًبVيVوت5كُنَّ م5ن+ آي(ات5 اللqه5 و(الْح5كْ

                                                            
  .٦: لقمان -١
 .٣٤ – ٣٢: األحزاب -٢
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أَت(ع+ج(بِني( م5ن+ أَم+رِ اللّه5 ر(ح+م(تV اللّه5 و(ب(ر(كَاتVهV ﴿: من املعين بأهل البيت يف اآلية التالية :٢س
  ؟ )١(﴾ع(لَي+كُم+ أَه+لَ الْب(ي+ت5 إِنَّهV ح(م5يد� مَّجِيد�

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

  اإلمارات   أمحد : املرسل                                          . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

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

: مها قوله تعاىلوأما ترتيب اآليات وكونه ليس كما أنزل فتدبر هاتني اآليتني٬، و
لَغ+ن( و(الqذ5ين( يVت(و(فqو+نَ م5نكُم+ و(ي(ذَرVونَ أَز+و(اجاً ي(ت(ر(بَّص+ن( بِأَنفُِسهِنَّ أَر+ب(ع(ةَ أَش+هVرٍ و(ع(ش+راً فَإِذَا ب(﴿

  .)٢(﴾لُونَ خ(بِري�أَج(لَهVنَّ فَالَ جVن(اح( ع(لَي+كُم+ ف5يم(ا فَع(لْن( ف5ي أَنفُِسهِنَّ بِالْم(ع+رVوف5 و(اللّهV بِم(ا ت(ع+م(

و(الqذ5ين( يVت(و(فqو+نَ م5نكُم+ و(ي(ذَرVونَ أَز+و(اجاً و(ص5يَّةً ل7أَز+و(اجِهِم مَّت(اعاً إِلَى ﴿: وقوله تعاىل
الْح(و+لِ غَي+ر( إِخ+ر(اجٍ فَإِنْ خ(ر(ج+ن( فَالَ جVن(اح( ع(لَي+كُم+ ف5ي م(ا فَع(لْن( ف5ي( أَنفُِسهِنَّ م5ن مَّع+رVوف: 

  .)٣(﴾هV ع(زِيز� ح(ك5يم�و(اللّ

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

٬، أي أن )٢٤٠( ناسخة لآلية رقم) ٢٣٤(أربعة أشهر وعشرة أيام٬، والنتيجة أن اآلية رقم 
اآلية الناسخة يف سورة البقرة متقدمة على اآلية املنسوخة٬، يف حني أنك إذا تدبرت األمر 

                                                            
  .٧٣: هود -١
  .٢٣٤: البقرة -٢
  .٢٤٠: البقرة -٣
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ستعلم بأن املنسوخ البد أن يكون متقدماً على الناسخ يف الرتول٬، وبالتايل سيتبني لك أن 
ملصحف اآليتني يف سورة البقرة ليستا مرتبتني حبسب الرتول٬، وهذا يكفي للداللة على أن ا

  .الذي بني أيدينا ال ميكن أن يقطع بأن آياته مجيعها مرتبة حبسب الترتيل

  :قدمت هذه املقدمة لكي يتوضح اآليت

 ﴾إِنَّم(ا يVرِيدV اللqهV ل5يVذْه5ب( ع(نكُمV الرِّج+س( أَه+لَ الْب(ي+ت5 و(يVطَهِّر(كُم+ ت(طْهِرياً﴿: وهو أن اآلية
على ترتيب نزوهلا وليس هذا موضعها٬، وأيضاً هي آية  اليت تسأل عنها هي يف احلقيقة ليست

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

ع(لَي+كُم+ أَه+لَ الْب(ي+ت5  قَالُواْ أَت(ع+ج(بِني( م5ن+ أَم+رِ اللّه5 ر(ح+م(تV اللّه5 و(ب(ر(كَاتVهV﴿: أما قوله تعاىل
كالمها من بيت واحد٬، ) عليها السالم(وزوجته سارة  ٬X، فإبراهيم )١(﴾إِنَّهV ح(م5يد� مَّجِيد�

  .Xفهي ابنة عم إبراهيم 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                             
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

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

  العراق   مشس الصباح : املرسلة                                                                           . شكراً

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  :كم االستفادة منهوهو يف نفس املوضوع ميكن

  ماذا تعين احلروف املقطعة يف أوائل السور ؟ /س

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

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

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

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

  .)٢(﴾و(م(ا خ(لَقْتV الْجِنَّ و(الْإِنس( إِلqا ل5ي(ع+بVدVون5﴿ملا خلق اخللق فاهللا خلقهم ليعرفوا 

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

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

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

ـ )٣(﴾و(أَلَنَّا لَهV الْح(د5يد(﴿مطوي بالقوة٬، أي أنه يشري إىل قوة اهللا سبحانه  ٬، وأيضاً باطنها ال
ـ  هو الرمحة) ا( هو النقمة على الكافرين بالقائم٬، وقد عرب عن ) ل(باملؤمنني وظاهرها ال

                                                            
  .٣٣٤ص ٣ج: مستدرك سفينة البحار -١
 .٥٦: الذاريات -٢
  .١٠: سبأ -٣
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القائم يف بعض الروايات بأنه علي بن أيب طالب أو دابة األرض٬، وهي لقب مشترك بني 
  .القائم وعلي بن أيب طالب

مرة يف القرآن٬، وامليم هي قوس الصعود٬، وهي على شكل ) ١٧(حممد تكررت  :وامليم
  (    ). واو مقلوبة

  .Xاحلسن  :والراء

  .Xاحلسني  :واحلاء

  .Xاإلمام املهدي  :والسني

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

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

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

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

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

  .اإلهلية

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٣٠Wא

احلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على أشرف اخللق حممد وآله الطاهرين األئمة 
  .واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

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

ثَانِي( اثْن(ي+نِ إِذْ هVم(ا ف5ي الْغ(ارِ إِذْ ي(قُولُ ﴿: أستميحك عذراً سيدي٬، ما معىن قوله تعاىل
كان مع النيب الكرمي وهل صحيح أن ابن أيب قحافة . )١(﴾ل5ص(اح5بِه5 الَ ت(ح+ز(نْ إِنq اللّه( م(ع(ن(ا

  يف الغار ؟؟ 

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

ة واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا٬، والسالم عليكم ورمح
  العراق   حيدر املوسوي : املرسل                                                                       . اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ن(ص(ر(هV اللّهV إِذْ أَخ+ر(ج(هV الqذ5ين( كَفَرVواْ ثَانِي( اثْن(ي+نِ إِذْ هVم(ا ف5ي الْغ(ارِ إِذْ  إِالq ت(نصVرVوهV فَقَد+﴿
ه(ا ي(قُولُ ل5ص(اح5بِه5 الَ ت(ح+ز(نْ إِنq اللّه( م(ع(ن(ا فَأَنز(لَ اللّهV س(ك5ين(ت(هV ع(لَي+ه5 و(أَيَّد(هV بِجVنVود: لqم+ ت(ر(و+

  .)٢(﴾كَفَرVواْ السُّفْلَى و(كَل5م(ةُ اللّه5 ه5ي( الْعVلْي(ا و(اللّهV ع(زِيز� ح(ك5يم� و(ج(ع(لَ كَل5م(ةَ الqذ5ين(

يف الغار بل فيها ذم واضح ملن رافق النيب  هذه اآلية ليس فيها مدح ملن رافق النيب 
٬، ﴾فَأَنز(لَ اللّهV س(ك5ين(ت(هV ع(لَي+ه5﴿فالسكينة يف هذه الواقعة نزلت فقط على الرسول  ٬،

                                                            
 .٤٠: التوبة -١
 .٤٠: التوبة -٢
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٬، وهذا يعين إخراج ﴾و(أَيَّد(هV بِجVنVود: لqم+ ت(ر(و+ه(ا﴿املالئكة جنود اهللا نزلوا لتأييد الرسول فقط و
من ربقة اإلميان؛ ألن السكينة قد نزلت على بعض املسلمني أو املؤمنني  املرافق للرسول 

٬، �ا ومل خيصص الرسول  يف مواضع أخرى كان فيها كثري من املسلمني مع الرسول 
٬، وهذه و�ذا علمنا أنه مل يكن يف الغار من يستحق التأييد بالسكينة واجلنود غري الرسول 

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

للّهV س(ك5ين(ت(هV ع(لَى ر(سVول5ه5 و(ع(لَى الْمVؤ+م5نِني( و(أَنز(لَ جVنVوداً لqم+ ت(ر(و+ه(ا و(عذqب( ثُمَّ أَن(زلَ ا﴿
  .)١(﴾الqذ5ين( كَفَرVواْ و(ذَل5ك( ج(ز(اء الْكَاف5رِين(

﴿qالْح(م5يَّةَ ح(م5يَّةَ الْج(اه5ل5يَّة5 فَأَنز(لَ الل Vوا ف5ي قُلُوبِهِمVذ5ين( كَفَرqع(لَى إِذْ ج(ع(لَ ال Vس(ك5ين(ت(ه Vه
 ر(سVول5ه5 و(ع(لَى الْمVؤ+م5نِني( و(أَلْز(م(هVم+ كَل5م(ةَ التَّقْو(ى و(كَانVوا أَح(قَّ بِه(ا و(أَه+لَه(ا و(كَانَ اللqهV بِكُل7

  .)٢(﴾ش(ي+ٍء ع(ل5يماً

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

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

هو مدح  ﴾اللّه( م(ع(ن(االَ ت(ح+ز(نْ إِنq ﴿أما إن كان هناك من يعتقد أن قول الرسول ملرافقه 
أَلَم+ ت(ر( أَنq اللqه( ي(ع+لَمV م(ا ف5ي ﴿: للمرافق فهذا شطط من القول٬، فانظر إىل قوله تعاىل

السَّم(او(ات5 و(م(ا ف5ي الْأَر+ضِ م(ا ي(كُونُ م5ن نَّج+و(ى ثَلَاثَة: إِلqا هVو( ر(ابِعVهVم+ و(لَا خ(م+س(ة: إِلqا هVو( 
د+ن(ى م5ن ذَل5ك( و(لَا أَكْثَر( إِلqا هVو( م(ع(هVم+ أَي+ن( م(ا كَانVوا ثُمَّ يVن(بِّئُهVم بِم(ا ع(م5لُوا ي(و+م( س(اد5سVهVم+ و(لَا أَ

٬، وهذا يبني لك أن اهللا مع الكل سواء التفتوا أو مل )٣(﴾الْق5ي(ام(ة5 إِنq اللqه( بِكُل7 ش(ي+ٍء ع(ل5يم�
٬، وهذه حقيقة ثابتة يعرفها املؤمنون ﴾أَكْثَر( إِلqا هVو( م(ع(هVم+و(لَا أَد+ن(ى م5ن ذَل5ك( و(لَا ﴿يلتفتوا 

                                                            
  .٢٦: التوبة -١
 .٢٦: الفتح -٢
  .٧ :المجادلة -٣
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املوقنون وبالتايل يتبني أن ذلك الشخص يف الغار كان غافالً وهلذا ذكره الرسول �ذه 
احلقيقة لعله يعيها٬، ولكن تكملة اآلية تبني أنه مل يعِ هذه احلقيقة ومل يلتفت من غفلته وهلذا 

بل نزلت على الرسول فقط٬، وأيضاً اختص التأييد باجلنود الرسول مل ترتل عليه السكينة 
  .فقط٬، يف بيان واضح أنه مل يكن هناك مؤمن يف الغار غريه 

أما وصفه بأنه صاحبه فهذا ال أظن أن عاقالً يعتربه مدحاً بعد كل ما تقدم٬، فالرسول 
هِم مِّن جِنَّة: إِنْ هVو( إِالq ن(ذ5ير� أَو(لَم+ ي(ت(فَكqرVواْ م(ا بِص(اح5بِ﴿صاحب قومه الذين كفروا به 

  .)١(﴾مُّبِني�

: وقد عب�ر القرآن يف غري موضع عن الكافر بأنه صاحب املؤمن الذي كان ينصحه
  .)٢(﴾و(كَانَ لَهV ثَم(ر� فَقَالَ ل5ص(اح5بِه5 و(هVو( يVح(اوِرVهV أَن(ا أَكْثَرV م5نك( م(االً و(أَع(زُّ ن(فَراً﴿

بVهV و(هVو( يVح(اوِرVهV أَكَفَر+ت( بِالqذ5ي خ(لَقَك( م5ن تVر(ابٍ ثُمَّ م5ن نُّطْفَة: ثُمَّ س(وَّاك( قَالَ لَهV ص(اح5﴿
  .)٣(﴾ر(جVالً

إِذْ ي(قُولُ ل5ص(اح5بِه5 الَ ت(ح+ز(نْ ﴿ففي أحسن األحوال إن مل تكن تلك النصيحة اليت يف الغار 
باعتبار أن كالمها نصيحة للصاحب وتذكري له  كهذه اليت يف اآليات املتقدمة ﴾إِنq اللّه( م(ع(ن(ا

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                            
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

                                                            
  .١٨٤: األعراف -١
 .٣٤: الكهف -٢
  .٣٧: الكهف -٣
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א واحلمدÝ ِهللا ربَّ العاملني٬، احلمدÝ ِهللا وصلى اُهللا ٬، بسمِ اهللا الرَّمحن الرَّحيم L٥٣١Wא
  .على حمم�د وآله األئمةَ واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

  .وموالي٬، كل عام وأنتم خبري مبناسبة عيد الفطرالسالم عليكم سيدي 

و(إِذَا  #فَإِذَا النVّجVومV طُم5س(ت+  ...﴿: سيدي٬، سؤايل عن آية من سورة املرسالت
ل5ي(و+مِ  #َأليِّ ي(و+مٍ أُجلَت+  #و(إِذَا الرVّسVلُ أُق5ّت(ت+  #و(إِذَا الْجِب(الُ نVِسفَت+  #السّ(م(اء فُرِج(ت+ 

  .)١(﴾ ...و(ي+لٌ ي(و+م(ئ5ذ: ل5ّلْمVكَذ5ّبِني #أَد+ر(اك( م(ا ي(و+مV الْفَص+لِ  و(م(ا #الْفَص+لِ 

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

  حممد الصفار: املرسل                                        . إىل لقاء فأنا يف شوق... أرجو املعذرة 

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

قد بلّغوا رساال¯م وقد أنذروا أقوامهم وقد حصل  الرسل أو خلفاء اهللا يف أرضه 
ا حصل من تكذيب وتشريد وقتل ولكن اهللا سبحانه وتعاىل وعدهم باالنتصار هلم معهم م

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

  .ثه للناسقيام قائم آل حممد وبع

و(إِنq  #إِنَّهVم+ لَهVمV الْم(نصVورVونَ  #و(لَقَد+ س(ب(قَت+ كَل5م(تVن(ا ل5ع5ب(اد5ن(ا الْمVر+س(ل5ني( ﴿: قال تعاىل
أَفَبِع(ذَابِن(ا  #و(أَب+ص5ر+هVم+ فَس(و+ف( يVب+ص5رVونَ  #فَت(و(لq ع(ن+هVم+ ح(تَّى ح5نيٍ  #جVند(ن(ا لَهVمV الْغ(ال5بVونَ 

  .)٢(﴾فَإِذَا ن(ز(لَ بِس(اح(ت5هِم+ فَس(اء ص(ب(احV الْمVنذَرِين( #ونَ ي(س+ت(ع+جِلُ

                                                            
  .١٥ – ٨: المرسالت -١
  .١٧٧ – ١٧١: الصافات -٢
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و(لَقَد+ آت(ي+ن(ا مVوس(ى الْك5ت(اب( فَاخ+تVل5ف( ف5يه5 و(لَو+الَ كَل5م(ةٌ س(ب(قَت+ م5ن رَّبِّك( ﴿: وقال تعاىل
  .)١(﴾لَقُض5ي( ب(ي+ن(هVم+ و(إِنَّهVم+ لَف5ي ش(كٍّ مِّن+هV مVرِيبٍ

  .)٢(﴾ل5م(ةٌ س(ب(قَت+ م5ن رَّبِّك( لَكَانَ ل5ز(اماً و(أَج(لٌ مVس(م±ىو(لَو+لَا كَ﴿

و(لَقَد+ آت(ي+ن(ا مVوس(ى الْك5ت(اب( فَاخ+تVل5ف( ف5يه5 و(لَو+لَا كَل5م(ةٌ س(ب(قَت+ م5ن رَّبِّك( لَقُض5ي( ب(ي+ن(هVم+ ﴿
  .)٣(﴾و(إِنَّهVم+ لَف5ي ش(كٍّ مِّن+هV مVرِيبٍ

م5ن ب(ع+د5 م(ا ج(اءهVمV الْع5لْمV ب(غ+ياً ب(ي+ن(هVم+ و(لَو+لَا كَل5م(ةٌ س(ب(قَت+ م5ن رَّبِّك( إِلَى و(م(ا ت(فَرَّقُوا إِلqا ﴿
  .)٤(﴾أَج(لٍ مُّس(م±ى لqقُض5ي( ب(ي+ن(هVم+ و(إِنq الqذ5ين( أُورِثُوا الْك5ت(اب( م5ن ب(ع+د5ه5م+ لَف5ي ش(كٍّ مِّن+هV مVرِيبٍ

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

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

  .وفقكم اهللا وسدد خطاكم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                            
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   ..اهللا  السالم عليكم ورمحة L٥٣٢Wא

                                                            
 .١١٠: هود -١
 .١٢٩: طه -٢
 .٤٥: فصلت -٣
 .١٤: الشورى -٤
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  .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

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

لْأَر+ح(امِ إِنq اللqه( ع5ند(هV ع5لْمV السَّاع(ة5 و(يVن(زِّلُ الْغ(ي+ثَ و(ي(ع+لَمV م(ا ف5ي ا﴿: ما تفسري قوله تعاىل
و(م(ا ت(د+رِي ن(فْس� مَّاذَا ت(كِْسبV غَداً و(م(ا ت(د+رِي ن(فْس� بِأَيِّ أَر+ضٍ ت(مVوتV إِنq اللqه( ع(ل5يم� 

  العراق   حسني التميمي : املرسل                                                                        . )١(﴾خ(بِري�

א واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل ٬، رمحن الرحيمبسم اهللا ال Wא
  .حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

إِنq اللqه( ع5ند(هV ع5لْمV السَّاع(ة5 و(يVن(زِّلُ الْغ(ي+ثَ و(ي(ع+لَمV م(ا ف5ي الْأَر+ح(امِ و(م(ا ت(د+رِي ن(فْس� مَّاذَا ﴿
٬، هذه اآلية يبني فيها ﴾ن(فْس� بِأَيِّ أَر+ضٍ ت(مVوتV إِنq اللqه( ع(ل5يم� خ(بِري�ت(كِْسبV غَداً و(م(ا ت(د+رِي 

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

آخر¯م٬، وليس أن هذه أمور ختصه سبحانه وال ميكن أن يÝطلع سبحانه بعض عباده فيه خري 
عليها٬، بل هو سبحانه ميكن أن يطلع بعض عباده على ما يشاء من الغيب سواء باألسباب 
املادية أم الغيبية٬، بل وميكن أن جيعل بأيديهم ما يشاء من املصاحل الدنيوية واألخروية 

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

  .ويفعل حبول اهللا وقوته وهو أرحم الرامحني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

                                                            
 .٣٤: لقمان -١
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א   .بسم اهللا٬، والصالة على سيدنا حممد وآله L٥٣٣Wא

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

  املغرب   الشرادي ياسر : املرسل                                                                       . والسالم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ع(ب(س( و(ت(و(لqى ﴿: ري٬، إن كنت تقصد من هو الذي عبس يف قوله تعاىلوفقكم اهللا لكل خ
أَمَّا م(نِ  #أَو+ ي(ذqكqرV فَت(نفَع(هV الذ7كْر(ى  #و(م(ا يVد+رِيك( لَع(لqهV ي(زَّكqى  #أَن ج(اءهV الْأَع+م(ى  #

و(هVو(  #مَّا م(ن ج(اءك( ي(س+ع(ى و(أَ #و(م(ا ع(لَي+ك( أَلqا ي(زَّكqى  #فَأَنت( لَهV ت(ص(دَّى  #اس+ت(غ+ن(ى 
فالذي عبس هو عثمان بن عفان٬، فقد كان عند : عبس٬، )١(﴾فَأَنت( ع(ن+هV ت(لَهَّى #ي(خ+ش(ى 

على عثمان وقربه حيادثه  وجاء ابن أم مكتوم األعمى فقدمه رسول اهللا  رسول اهللا 
أَن  #ع(ب(س( و(ت(و(لqى ﴿: فعبس عثمان وتوىل عنه تكرباً على هذا األعمى كما أخرب تعاىل

  .﴾أَو+ ي(ذqكqرV فَت(نفَع(هV الذ7كْر(ى #و(م(ا يVد+رِيك( لَع(لqهV ي(زَّكqى  #ج(اءهV الْأَع+م(ى 

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

فَأَنت( لَهV ت(ص(دَّى  #أَمَّا م(نِ اس+ت(غ+ن(ى ﴿: ودون أن يطلب أحد منه هذا على رسول اهللا 
  .﴾و(م(ا ع(لَي+ك( أَلqا ي(زَّكqى #

وبيَّن اهللا لعثمان بن عفان وملن هم مثله ويتصرفون كتصرفه أن األوىل بكم أن تقي�موا 
طلبه للحق وعلى أساس خوفه من اهللا ال على أساس جاهه ومكانته وما  اإلنسان على أساس

فابن أم مكتوم رغم  ﴾٬،فَأَنت( ع(ن+هV ت(لَهَّى #و(هVو( ي(خ+ش(ى  #و(أَمَّا م(ن ج(اءك( ي(س+ع(ى ﴿ميلك 

                                                            
  .١٠ – ١: عبس -١
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وجملس املسلمني  عماه جاء يسعى إىل هذا ا�لس املبارك والذي هو جملس رسول اهللا 
ا عثمان به٬، واملفروض أن تقدمه أنت على نفسك؛ ألنه إنسان أعمى٬، فاملفروض أن تفرح ي

  .قد�مه ال أن تعبس يف وجهه وتتوىل عنه؛ ألن رسول اهللا 

  .هذا خمتصر ملعىن هذه اآليات

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

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

٬، ما هو شكل الكفي )١(﴾إِنَّا كَفَي+ن(اك( الْمVس+ت(ه+زِئ5ني(﴿: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي
واألئمة عانوا بشدة من املستهزئني وإىل اليوم وكما هو واضح  اهللا هنا٬، علماً أن رسول 

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

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

א   الرحيمبسم اهللا الرمحن  Wא

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

كفاه اهللا تأثريهم وتأثري استهزائهم على الرسالة ووصوهلا إىل الناس وإميان الناس �ا٬، قال 
أي  ٬،)٢(﴾ن(اك( الْمVس+ت(ه+زِئ5ني(إِنَّا كَفَي+ #فَاص+د(ع+ بِم(ا تVؤ+م(رV و(أَع+رِض+ ع(نِ الْمVش+رِك5ني( ﴿: تعاىل

أنت بلغ وال ¯تم �ؤالء املعاندين املستهزئني فلن يكون ألفعاهلم وإلشكاال¯م السفيهة أثر 
  .على وصول الرسالة اإلهلية إىل حيث يشاء اهللا سبحانه

                                                            
  .٩٥: الحجر -١
 .٩٥ – ٩٤: الحجر -٢
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واهللا سبحانه وتعاىل يرسل مالئكته فيثبتون املؤمنني ويدفعون عنهم وسوسة إبليس 
لسفهاء وإشكاال¯م٬، ورمبا شاء اهللا أن يهلك بعض هؤالء السفهاء أو يبتليهم مبا واستهزاء ا

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٣٥Wא

لَقَد+ ر(ض5ي( اللqهV ع(نِ الْمVؤ+م5نِني( ﴿بسم اهللا الرمحن الرحيم : أرجو منكم تفسري قوله تعاىل
فَأَنز(لَ السَّك5ين(ةَ ع(لَي+هِم+ و(أَثَاب(هVم+ فَت+حاً  إِذْ يVب(ايِعVون(ك( ت(ح+ت( الشَّج(ر(ة5 فَع(ل5م( م(ا ف5ي قُلُوبِهِم+

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

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

لَقَد+ ر(ض5ي( اللqهV ع(نِ الْمVؤ+م5نِني( إِذْ يVب(ايِعVون(ك( ت(ح+ت( الشَّج(ر(ة5 فَع(ل5م( م(ا ف5ي قُلُوبِهِم+ فَأَنز(لَ ﴿
  .)١(﴾السَّك5ين(ةَ ع(لَي+هِم+ و(أَثَاب(هVم+ فَت+حاً قَرِيباً

نص(ارِ و(الqذ5ين( اتَّب(عVوهVم بِإِح+س(ان: رَّض5ي( اللّهV و(السَّابِقُونَ اَألوَّلُونَ م5ن( الْمVه(اجِرِين( و(اَأل﴿
 Vخ(ال5د5ين( ف5يه(ا أَب(داً ذَل5ك( الْفَو+ز Vم+ ج(نَّات: ت(ج+رِي ت(ح+ت(ه(ا اَألن+ه(ارVو(أَع(دَّ لَه Vواْ ع(ن+هVم+ و(ر(ضVع(ن+ه

V٢(﴾الْع(ظ5يم(.  

                                                            
  .١٨: الفتح -١
  .١٠٠: التوبة -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٤٦٤

يبايعون خليفة اهللا يف أرضه يف اآليتان أعاله كالمها يف حاكمية اهللا وبيان رضى اهللا عمن 
زما�م٬، ومدحهم بسبب هذا الفعل املبارك وليس كما يفهمها بعض السنة بصورة مقلوبة 

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

شَّج(ر(ة5 فَع(ل5م( م(ا ف5ي لَقَد+ ر(ض5ي( اللqهV ع(نِ الْمVؤ+م5نِني( إِذْ يVب(ايِعVون(ك( ت(ح+ت( ال﴿: فقوله تعاىل
هو مدح املبايعني حال مبايعتهم وإن  ﴾قُلُوبِهِم+ فَأَنز(لَ السَّك5ين(ةَ ع(لَي+هِم+ و(أَثَاب(هVم+ فَت+حاً قَرِيباً

اهللا رضي عنهم ملبايعتهم خلليفته يف أرضه يف زما�م٬، فالرضا مشروط بالبيعة خلليفة اهللا يف 
فرضى اهللا عنهم؛ أل�م بايعوا خليفة اهللا يف  ﴾ك( ت(ح+ت( الشَّج(ر(ة5إِذْ يVب(ايِعVون(﴿ أرضه حممد 

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

ن خليفة اهللا ويبايعوه ليدوم إميا�م ووفائهم بالعهد وامليثاق وال أن يبحثوا ع بعد حممد 
و(إِذْ قَالَ ﴿: يكونوا قد انقلبوا على قانون التنصيب اإلهلي املذكور يف القرآن بكل وضوح

ولتنطبق عليهم اآلية القرآنية بعد وفاة  ٬،)١(﴾ر(بُّك( ل5لْم(الَئ5كَة5 إِنِّي ج(اع5لٌ ف5ي اَألر+ضِ خ(ل5يفَةً
  .﴾لَقَد+ ر(ض5ي( اللqهV ع(نِ الْمVؤ+م5نِني( إِذْ يVب(ايِعVون(ك(﴿أيضاً  مد حم

إِنq الqذ5ين( يVب(ايِعVون(ك( إِنَّم(ا يVب(ايِعVونَ اللqه( ي(دV اللqه5 فَو+ق( أَي+د5يهِم+ فَم(ن نَّكَثَ فَإِنَّم(ا ﴿: قال تعاىل
وأقل ما يفهم  .)٢(﴾ع(لَي+هV اللqه( فَس(يVؤ+ت5يه5 أَج+راً ع(ظ5يماً ي(نكُثُ ع(لَى ن(فِْسه5 و(م(ن+ أَو+فَى بِم(ا ع(اه(د(

جبالء من هذه اآلية أن الرضى يف اآلية املتقدمة إمنا هو رضى مشروط بالبيعة ودوامها والوفاء 
د( ع(لَي+هV فَم(ن نَّكَثَ فَإِنَّم(ا ي(نكُثُ ع(لَى ن(فِْسه5 و(م(ن+ أَو+فَى بِم(ا ع(اه(﴿بعهد اهللا ال بالبيعة فقط 

٬، وبالتايل فال رضى مطلق وال رضى أبدي وال رضى دائم٬، بل ﴾اللqه( فَس(يVؤ+ت5يه5 أَج+راً ع(ظ5يماً
هو رضى متعلق حبدث معني ومشروط٬، فالبد أن يوصل الوفاء بالعهد٬، والبد أن يوصل 

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

                                                            
 .٣٠: البقرة -١
  .١٠: الفتح -٢
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أَفَم(ن ي(ع+لَمV أَنَّم(ا أُنزِلَ إِلَي+ك( م5ن ر(بِّك( الْح(قُّ كَم(ن+ هVو( أَع+م(ى إِنَّم(ا ي(ت(ذَكqرV ﴿: قال تعاىل
و(الqذ5ين( ي(ص5لُونَ م(ا أَم(ر(  #ق( الqذ5ين( يVوفُونَ بِع(ه+د5 اللّه5 و(الَ يِنقُضVونَ الْم5يثَا #أُو+لُواْ اَأللْب(ابِ 

و(الqذ5ين( ي(نقُضVونَ  ....... #اللّهV بِه5 أَن يVوص(لَ و(ي(خ+ش(و+نَ ر(بَّهVم+ و(ي(خ(افُونَ سVوَء احل5س(ابِ 
ضِ أُو+لَئ5ك( ع(ه+د( اللّه5 م5ن ب(ع+د5 م5يثَاق5ه5 و(ي(قْطَعVونَ م(ا أَم(ر( اللّهV بِه5 أَن يVوص(لَ و(يVفِْسدVونَ ف5ي اَألر+

  .)١(﴾لَهVمV اللqع+ن(ةُ و(لَهVم+ سVوُء الدَّارِ

و(السَّابِقُونَ اَألوَّلُونَ م5ن( الْمVه(اجِرِين( و(اَألنص(ارِ و(الqذ5ين( اتَّب(عVوهVم بِإِح+س(ان: ﴿: قوله تعاىل
ه(ا اَألن+ه(ارV خ(ال5د5ين( ف5يه(ا أَب(داً رَّض5ي( اللّهV ع(ن+هVم+ و(ر(ضVواْ ع(ن+هV و(أَع(دَّ لَهVم+ ج(نَّات: ت(ج+رِي ت(ح+ت(

Vالْع(ظ5يم V٬، هذه اآلية دليل على استمرار خالفة اهللا يف أرضه بعد رسول اهللا . ﴾ذَل5ك( الْفَو+ز
فاملراد باتباع املهاجرين واألنصار ليس بأشخاصهم؛ أل�م غري معصومني٬، وال بأفعاهلم 

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

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

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

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

 صحيح أن ٬، ولكن غريوآمنا به واحد تلو اآلخر أنّ فالن سبق فالن لإلميان مبحمد  
؛ ألن تقول عن شخصني خÝلقا يف زمانني خمتلفني أن فالن سبق فالن لإلميان مبحمد 

أحدمها تقدم على اآلخر يف الوجود يف هذا العامل٬، سواء كان أحدمها يف زمن الرسول أو أن 

                                                            
  .٢٥ – ١٩: الرعد -١
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٬، وذلك ألن السبق املمدوح إمنا يكون عن منافسة وتقدم كالمها متأخران عن زمنه
  .ص على اآلخرين وليس جمرد تقدم زمينبالعمل واإلخال

و(الqذ5ين( اتَّب(عVوهVم بِإِح+س(ان: رَّض5ي( اللّهV ع(ن+هVم+ و(ر(ضVواْ ع(ن+هV ﴿: وبالتايل فاملراد من قوله تعاىل
Vالْع(ظ5يم Vخ(ال5د5ين( ف5يه(ا أَب(داً ذَل5ك( الْفَو+ز Vم+ ج(نَّات: ت(ج+رِي ت(ح+ت(ه(ا اَألن+ه(ارVهو اتباعهم  ﴾و(أَع(دَّ لَه

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

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

  .الناجية إىل يوم القيامة

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

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

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

  .اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة 

أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

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

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

مرمي٬، والسيدة آسيا٬، والسيدة خدجية٬، والسيدة الطاهرة املعظمة مواليت الزهراء صلوات ريب 
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هال سيدي أخربتين وأنت ابنها وحبيبها بشكل علمي وعقائدي حىت ارجع ألصحايب . ليهاع
  فرحاً مسروراً باإلجابة إئتين من مصدر العلم وابن النيب األعظم صلوات ريب عليه ؟؟

.. أنتظرك سيدي وكلي شوقاً للقائك وخدمتك والفوز بشرف اجلهاد حتت رايتك
رباب ومسبب األسباب٬، ودمتم بعناية الرمحن حفظكم وسددكم ورعاكم وأيدكم رب األ

  اخلليج   السيد اإلمام : املرسل                                                           . الرحيم حمتجبني

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

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

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

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

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  
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א م على خري اخللق والصالة والسال.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٣٧Wא
  .حممد وعلى آل يس واألئمة املهديني وسلم تسليماً

إىل اإلمام أمحد احلسن واألنصار٬، اهللا يشهد واملالئكة وأنتم أعلم مبا هو عليه اآلن من 
  :اليقني من قراءة كتبكم وبياناتكم وحججكم٬، ولكن أسرد موضع يل لكي يطمئن قليب

ن برخيا٬، نريد من اإلمام أن يبني لنا احلجة آصف ب Xقصة وزير النيب سليمان : أوالً
  .علينا؛ ألنه عامل آل بيت وبقية اهللا ال شك فقط لالطمئنان

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

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

  خذ العلم منه كما سرد يف القرآن الكرمي ؟ما هو اسم الكتاب الذي أ :٣س

  ما هو العلم الذي أخذه من الكتاب ؟ :٤س

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

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

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

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

א   لرحيمبسم اهللا الرمحن ا Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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﴿ Vع5لْم� مِّن( الْك5ت(ابِ أَن(ا آت5يك( بِه5 قَب+لَ أَن ي(ر+ت(دَّ إِلَي+ك( طَر+فُك( فَلَمَّا ر(آه Vذ5ي ع5ند(هqقَالَ ال
ي ل5ي(ب+لُو(نِي أَأَش+كُرV أَم+ أَكْفُرV و(م(ن ش(كَر( فَإِنَّم(ا ي(ش+كُرV مVس+ت(ق5ر·اً ع5ند(هV قَالَ ه(ذَا م5ن فَض+لِ ر(بِّ
  .)١(﴾ل5ن(فِْسه5 و(م(ن كَفَر( فَإِنq ر(بِّي غَنِيٌّ كَرِمي�

٬، وأما كيفية جلبه للعرش Xوفقك اهللا لكل خري٬، هو وصي سليمان وهو آصف 
اء¯ا٬، وبالتايل فليس هناك فبالرفع وقد شرحته وبي�نته٬، وهو منشور يف الكتب وميكنك قر

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

  .هناك زمان وال مكان وبالتايل فليس هناك حركة يلزم منها تأخر النقل

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

أما ما  ﴾٬،قَالَ الqذ5ي ع5ند(هV ع5لْم� مِّن( الْك5ت(ابِ﴿هو شيء من الكتاب  Xجتلى يف آصف 
  .فهو الكتاب كله حىت أصبحوا هم كتاب اهللا سبحانه د وآل حممد جتلى يف حمم

و(ي(قُولُ الqذ5ين( كَفَرVواْ لَس+ت( مVر+س(الً قُلْ كَفَى بِاللّه5 ش(هِيداً ب(ي+نِي و(ب(ي+ن(كُم+ ﴿: قال تعاىل
 ٬، وقد بي�ن اهللا بوضوح أن علياXًفهذا الشاهد هو علي  ٬،)٢(﴾و(م(ن+ ع5ند(هV ع5لْمV الْك5ت(ابِ

X م(ا ﴿: هو كتاب اهللا وكل شيء حمصى فيه٬، قال تعاىل VبVح+يِي الْم(و+ت(ى و(ن(كْتVن Vإِنَّا ن(ح+ن
  .)٣(﴾قَدَّمVوا و(آثَار(هVم+ و(كُلq ش(ي+ٍء أح+ص(ي+ن(اهV ف5ي إِم(امٍ مVبِنيٍ

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

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

  ):معىن الرفع(

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

  .جيداً عند بعضنا

عطيك مثاال٬ً، ولكن هل تعرف التفاضل والتكامل يف بالنسبة للرفع أ( :Xفأجابين 
  ).الرياضيات ؟ ألن املثال يعتمد عليه نوعاً ما

  .ما أعرف ذلك: فقلت

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

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

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

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

٬، ١ذلك البد من أن تقس�م طول العصا على طول الشرحية٬، فإذا كان مثالً طول العصا 
وطول الشرحية أصغر ما ميكن٬، هل تعرف أصغر رقم كم يساوي ؟ أصغر رقم يعب�ر عن 

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

  .فيكون تصورنا للنتيجة من خالل نتيجة التقسيم على صفر
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عصا على صفر يساوي ما ال �اية٬، غري متناهي٬، ومبا أنّ الرقم ليس فنتيجة تقسيم طول ال
﴾ و(إِن ت(عVدُّواْ نِع+م(ت( اللّه5 الَ تVح+صVوه(ا﴿: صفراً بل قريب منه تكون النتيجة كما قال تعاىل

و(إِن يعين ممكن العد٬، من جهة اإلمكان ممكن العد ولكن يف الواقع هل ميكن عده ؟ ال٬، ﴿
  .﴾ت( اللّه5 الَ تVح+صVوه(ات(عVدُّواْ نِع+م(

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

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

  ).ممكن٬، هل هذا واضح اآلن ؟

  .نعم: فقلت

  ). إن كان هناك شيء مبهم" نعم: "ال تقل( :Xفقال 

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

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

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

  .سان وعاد عدماًومتجددة دائماً؛ ألن املصدر دائم البث٬، ولو انقطع البث لفين اإلن

اآلن٬، لو أرجعتك كم خطوة إىل الوراء ال يتغري فيك شيء٬، فقط تكون غري مرئي يف 
العامل اجلسماين٬، وسيكون لديك جسد أكثر نورانية وغري مثقل بالظلمة٬، هذا هو الرفع وهو 
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لو أردتك أن تعود أقدمك كم خطوة فتكون تÝرى وحتتاج ما حيتاج أهل ذلك العامل . مراتب
  .ماين مما يبقيهم فيه٬، فاملرفوع هو يف الناس وليس فيهماجلس

وألنّ اإلنسان عبارة عن وجود جتلياته اليت عددها قريب من ال متناهي٬، فإنّ النعم اإلهلية 
قريب من الالمتناهي وهو اهللا سبحانه وتعاىل٬، فهو ) فطرة اإلنسان(عليه ال تعد٬، فاإلنسان 

حتسب نفسك جرماً : "ف حال اإلنسانيف وص Xصورة الالهوت٬، ولذا قال علي 
  ).قد أتعبتك رمبا أو أزعجتك فاعذرين". صغرياً وفيك انطوى العامل األكرب

أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

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

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

 Xواإلمام علي  أريد لو مسحتم التعريف الصريح مبن هم سيدنا حممد  :أوالً
واألرض٬، وما هي صلتهم احلقيقية باهللا تعاىل٬، وهل ماتوا وسيدنا سلمان الفارسي يف السماء 

  أو غابوا أو شيء آخر ؟

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

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

  ؟ Xعلي 
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وهناك سؤال سيدي يثري اهتمامي كثريا٬ً، وهو هل السيد املسيح أكرب وأقرب إىل اهللا من 
يعذب ويقتل بالطريقة اليت  Xسني موالنا احلسني حىت ينقذه اهللا من الصلب ويترك احل

أنا واهلداة من أهل : (يقول Xتنقلها القصص٬، وخصوصاً أين مسعت قوالً لإلمام علي 
بييت سر اهللا املكنون وأولياؤه املقربون كلنا واحد فال تفرقوا فينا فتهلكوا٬، وحنن اآليات 

  ٬، فما سر اجلواب لو مسحتم ؟)١()واحلجب ووجه اهللا

 Xلنيب واألئمة روحي فداهم هم وجه اهللا كما روي عن اإلمام علي إن كان ا :رابعاً
أي أ�م جنبه الظاهر ونوره يف األرض وقد رأوهم الناس٬، فلم خر سيدنا موسى صاعقاً 

  عندما قال ريب أرين وجهك ؟

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

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

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

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

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

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

  .تسأل وسأكون خبدمتك إلجابة أي سؤال إن شاء اهللا

                                                            
 .١٦٧ص: ، عيون الحكم والمواعظ٢٥٧ص: مشارق أنوار اليقين -١
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وبعض أسئلتك ال يصح أن تسأهلا٬، مثل قولك إن هللا باطن تعاىل اهللا علواً كبرياً أن يكون 
و سبحانه الظاهر الباطن واألول واآلخر وقد جتلى يف اخللق واخللق له باطن أو ظاهر بل ه

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. قائمون به سبحانه

أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  



א אWא א
א هل هناك حدود معينة للعالقة اجلنسية بني الزوجني٬، يعين هل توجد  L٥٣٩Wא

  أمور حمرمة ال ميكن أن ميارسها الزوجان ؟

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

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

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

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

  .حيصل الزوج والزوجة على أجر بفضل اهللا عليهما

  .    ورمحة اهللا وبركاته والسالم عليكم

  أمحد احلسن

* * *  

א السالم عليكم ورمحة اهللا .. اإلمام املفدى أمحد احلسن سددك اهللا  L٥٤٠Wא
لدي� بعض األسئلة الفقهية حول بعض ما نبتلى به يف هذه البالد أمريكا٬، راجية  .وبركاته

  :منك إجابيت ولكم جزيل الشكر واالمتنان
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مساعدات مالية وسكن بأجر رمزي ملن ال حيصل على عمل٬، تقدم احلكومة هنا   ١
فهل جيوز لنا العمل بدون علم احلكومة وبدون إبالغها؛ أل�ا ستقطع عنا املساعدات حينها٬، 

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

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

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

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

  .الفعل بغرامات مالية وأحيانا بالسجن العلم أن احلكومة تعاقب على هذا

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

  ريكاأم   أمل : املرسلة                                       . أشكرك جداً على وقتك وجزاك خرياً

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ال جيب االلتزام بالقوانني الوضعية وهي غري حمترمة من جهة الشرع فيجوز خمالفتها 
ام �ا وال جيوز خمالفتها؛ أل�ا والعمل خبالفها٬، فقط القوانني يف دولة العدل اإلهلي جيب االلتز
  .قوانني شرعية حياسب ويعاقب اإلنسان يف اآلخرة إن خالفها

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 
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א   :رجو من سيادتكم إعطائيأ L٥٤١Wא

  .واجبات الزوجة جتاه زوجها  ١

  .واجبات الزوج جتاه زوجته  ٢

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

  اإلمارات   حسني الري : املرسل                                         . ولكم مين كل الشكر اجلزيل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٤٢Wא

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

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

أمتىن الرد بأسرع وقت؛ ألنه أنا متزوج بطريقه أخرى وهي بني الشخصني فقط٬، واهللا 
  .كرهو الشاهد على الزواج مل يكن هناك شاهدان ومل أمس البنت بسوء؛ أل�ا ب
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  الكويت   س ي : املرسل                                                             . لريمحنا اهللا برمحته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   .جو إيصال هذه الرسالة إىل أمحد احلسنأر.. السالم عليكم  L٥٤٣Wא

  :أسئليت

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

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

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

  فهو ال يتحمل الصراخ واملشاكل ؟خطراً على حياته 

  هل أنت تفيت باجتهادك أم برأي من اإلمام املهدي ؟ .٤
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قرأت يف احملاورة بني املسيحية وأمحد احلسن عن اإلمام أيب جعفر أن لكل قرن من  .٥
هذه األمة رسوالً من آل حممد خيرج إىل القرن الذي هو إليهم رسول٬، فهل كل القرون اليت 

  السعودية   زهراء : املرسلة                             لقائم الكربى كان هناك رسل ؟مضت بعد غيبة ا

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

ق والصراط اليقني حيصل باإلخالص هللا سبحانه وتعاىل٬، فيعرف العبد احل :١ج س
قُلْ كَفَى بِاللّه5 ﴿املستقيم من اهللا الذي عرض نفسه شاهداً ملن يطلب شهادته سبحانه وتعاىل 

  .)١(﴾ش(هِيداً ب(ي+نِي و(ب(ي+ن(كُم+ إِنَّهV كَانَ بِع5ب(اد5ه5 خ(بِرياً ب(ص5رياً

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

  .ختمسه وإذا كان عندها شيء غري مستخدم أيضاً ختمسه

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

ال أو وجيب اإلنفاق على الزوجة واألبناء واآلباء٬، وأما صلة بقية األرحام سواء بامل
  .الكلمة فهي مستحبة وغري واجبة

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 
                                                            

  .٩٦: اإلسراء -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٤٨٠

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

سيدي أمحد احلسن٬، لدي� بعض األسئلة امللحة جداً حيث إ�ا خبصوص كثري من 
  .ية املستمرةاملعامالت احليات

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

هي  املعامالت املختلفة٬، مثل استخراج األوراق الرمسية اليت تالزمها كثري من اإلقرارات اليت
مبثابة إما استعداد لقبول الرجوع إىل احملاكم اليت حتكم بغري شرع اهللا٬، وإما موافقة على 
الكون واحد من جنود الدولة٬، واجلدير بالذكر سيدي أن تلك األوراق الكثرية واملختلفة 
هي يف كثري من األحيان وسيلة لتحقيق مصلحة ما٬، فاستخراج البطاقة يسمح لك باستخراج 

فر٬، وبطاقة التموين٬، وأيضاً فهي إن مل حيملها املواطن فإنه سوف يتعرض للسجن جواز الس
أو الغرامة املالية٬، أو على األقل اإلهانة٬، ولكن توجد أشياء هي مصاحل ولكن فقدها لن 
يؤدي إىل ما يؤدي فقدان البطاقة؛ كبطاقة التموين مثال٬ً، فإن فقدا�ا سيضطرك لشراء املواد 

عالية٬، ومثالً عقد اهلاتف فهو ميكن االستغناء عنه ولكن املرء حيتاج إليه٬،  التموينية بأسعار
وميكن االستعاضة عنه باهلاتف احملمول ولكنه أكثر كلفة٬، وكذلك عقد الكهرباء٬، وأيضاً 
سيدي هناك كثري من العقود تستلزم دفع مبلغ مايل مآله إىل خزانة احلاكم اجلائر٬، فأرجو 

  .ضل على خادمك اجلاهل وأن تفرج عنا باجلواب املفصلمنك سيدي وموالي أن تتف

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

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

األرض اليت يسيطر عليها احلاكم اجلائر هي أرض يف حكم املغصوبة على حد  :٣س
هل العقود اليت يفرضها احلاكم اجلائر لنيل مصلحة ما هي من نتاج : علمي٬، والسؤال
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ذي استخرجه من األرض املغصوبة اليت تسلط عليها٬، هل تلك العقود استثماره من املال ال
هي عقود حقيقية جتري عليها أحكام العقود٬، أم أ�ا ال تصلح أن تكون عقود؛ ألنه ليس 

  صاحب املال الذي استثمره من األرض اليت اغتصبها ؟

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

  ذا أم ال٬، وإذا كان ميكن فما الضوابط ؟كه

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

  مصر   عبد اهللا : املرسل                                                                  . وبركاته أبد اآلبدين

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

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

  .بالظلم

نسبة للمؤمن ميكنه االستفادة من تلك العقود ولكن ال جيب عليه احترامها بال :٣ج س
  .وااللتزام بتنفيذ ما فيها
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ال إشكال يف هكذا عمل٬، وال إشكال يف طباعة البحوث اليت يقوم �ا الطلبة  :٤ج س
  . إال إن كانت حبوثاً ¯دف للطعن يف املقدسات الدينية والشريعة أو االستهزاء �ا

  .ليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم ع

أمحد احلسن                                                                                    
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   .السالم عليكم مساحة السيد L٥٤٥Wא

أنا وظيفيت السفر٬، أي أعمل سواق قطار وأنتقل بني عدة مدن٬، أقطع يف األسبوع 
كيلو متر٬، هل إذا ذهبت إىل هذه املدن للزيارة أقص�ر أم أمت الصالة ؟  ٢٧٠٠واحد حوايل ال

  السعودية   عدنان الفرحان : املرسل                                                                   . وشكراً لكم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

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

  .السالم على مياين آل حممد ورمحة اهللا وبركاته
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هب للحج من قبل٬، سيدي وموالي٬، ذهبت إىل العمرة وكانت هي املرة األوىل ومل أذ
وكان اإلحرام قبل الوصول للسعودية يف الطائرة بنية نذر لإلحرام للعمرة املفردة الواجبة٬، 

  .وهبطت جبدة ومن هناك ذهبت بالسيارة إىل مكة

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

ري إذا كان الدجاج مذبوحاً ذحباً بالطائرة قدموا وجبة وهي رز مع دجاج وال أد
إسالمياً ؟ وما هو حكم أكل الدجاج املوجود يف املطاعم مبكة واملدينة املنورة ؟ علماً أن 
أغلب املذبوح مستورد من اخلارج ويكتبون عليه ذحباً إسالميا٬ً، حىت إذا سألت البائع يف 

  املطعم يقول إنه ذبح إسالمي٬، فما حكمه ؟

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

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا

  .اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر املستودع فيها

  الكويت   أبو علي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

التظليل إذا كان عن اضطرار كما لو كانت وسيلة النقل املتوفرة هي فقط السيارة 
  .املسقفة فال إشكال فيه
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أما لو كان عن اختيار يعين مثالً كانت توجد سيارتان ميكنه االنتقال �ما وأحدمها 
سقفة واختار بإرادته السيارة املسقفة ففي هذه احلالة ارتكب حمرماً بدون سقف واألخرى م

  .وعليه كفارة شاة يذحبها يف مكة إن كان معتمراً

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

ألت وعلمت أن الدجاج مذبوح بيد ويف الطائرة ويف املطاعم إذا كنت قد حبثت وس
  .املسلم  فيمكنك أكله وإال فاجتنبه وفقك اهللا

أما املائدة اليت تقدم يف املسجد النبوي من متر وشراب فكلها هنيئا٬ً، وال إشكال فيها 
  .وفقك اهللا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٤٧Wא

  .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .السالم عليكم يا موالي أمحد احلسن اليماين

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

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

  العراق   هندسة املدنية امل: املرسلة                                          هل اعترب ذنب علي�٬، أم ماذا ؟ 

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

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

  .ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم 

أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

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

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

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

  .Xحيرص السائل أن حيصل اجلواب من اإلمام شكراً جزيالً جلنابكم٬، و

  الكويت   أ د : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

وفقك اهللا لكل خري٬، هناك كبائر٬، وهناك صغائر هي عادة تكون سبباً الرتكاب الكبائر٬، 
جتنبوا الذنوب صغريها وكبريها٬، وعليك دائماً بقراءة القرآن وصالة الليل والصيام وال فا
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تضيع حظك من رضا اهللا سبحانه وتعاىل٬، وأسأل اهللا أن يرمحك برمحته ويطهرك من 
  .الذنوب صغريها وكبريها وجيعلك من جنده وحزبه وأوليائه هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  . وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا

أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א بعد التحية والسالم إنين خادمة  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٤٩Wא
هنالك طلب قدمي أحب  سيدي الفاضل٬،. أم علي من طرف السيد التقي Xاحلسني 

  :استدل وأستشرع من خاللكم عليه أطال اهللا يف عمركم

والدي يطلب مبلغ من املال صديق له ويوجد شهود على هذا الطلب٬، الرجل مات 
الذي نطلبه٬، والدي أيضاً مات هل حيق لنا املطالبة �ذا املبلغ من خالل أوالده٬، للعلم والدي 

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

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

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

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

  .ورثة هذا احلق بعد وفاة والدكم

  .ركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وب

أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب
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א بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد  L٥٥٠Wא
  .وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً

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

الذين لديهم ) االستخارة على اللحم(وهل جيوز إخبار باقي األنصار من الرجال بذلك 
كقاعدة نعتمد عليها ولو كنا يف سعة ومل تكن  ا�ال للتحقق أكثر منا ؟ أعين هل جيوز ذلك

  اإلمارات   خ . ز: املرسلة                                                                            هناك مشقة ؟ 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

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

دين ولكنه يأيت مببلغ من املال ويقول هذه هدية وليست فوائد دون أن  فبقى املبلغ عليه
  أطلب منه أي مبلغ٬، فما حكم أخذ مثل هذا املال ؟
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 العراق   أبو جعفر : املرسل                                          . ولكم األجر والثواب إن شاء اهللا

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                               

 هـ ١٤٣١/ شعبان اخلري والربكة

* * *  

א   .السالم عليكم L٥٥٢Wא

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

  .وجعلين خادمك احلقري الفقري املقاتل بني يديك واملستشهد حتت قدميك

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

  .صدق اهللا العلي العظيم )١(﴾الَ ت(قْر(بVواْ الصَّالَةَ و(أَنتVم+ سVكَار(ى﴿اهللا الرمحن الرحيم 

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

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

                                                            
  .٤٣: النساء -١
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

 .والذي يغلب عليه النعاس مشمول �ذه اآلية

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                      

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א بسم اهللا الرمحن الرحيم٬، اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة  L٥٥٣Wא
  .واملهديني وسلم تسليماً

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

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

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

 :رسالة أخرى

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

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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عظم اهللا لكم األجر باستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات ريب عليها٬، 
سيد األوصياء٬، وعلى  Xسيد البشر٬، وعلى بعلها أمري املؤمنني  هللا وعلى أبيها رسول ا

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

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

 واحلمد هللا رب العاملني

 :٬، لدي� بعض األسئلة٬، منهاXإىل سيدي وموالي مياين آل حممد 

ا إِلَّا ز(ان: أَو+ مVش+رِك� الزّ(انِي لَا ي(نك5حV إلَّا ز(انِي(ةً أَو+ مVش+رِكَةً و(الزّ(انِي(ةُ لَا ي(نك5حVه(﴿: قال تعاىل
٬، عند قراءيت إىل هذه اآلية تداخلين أفكار كثرية٬، وأنت تعلم )١(﴾و(حVرِّم( ذَل5ك( ع(لَى الْمVؤ+م5نِني(

يا موالي أن لإلنسان خفايا كثرياً منها ذنوب اإلنسان وأشياء ال نعرفها اهللا يعرفها٬، وال 
٬، هل هي حرام من اهللا أم من ﴾ع(لَى الْمVؤ+م5نِني( و(حVرِّم( ذَل5ك(﴿: أعرف ماذا تعين هذه اآلية

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

بأصحاب امليمنة ومل يبدأ بالسابقني  >يف بداية سورة الواقعة ملاذا بدأ سبحانه وتعاىل 
 .لصفات إما باملقربني أو الضالني كما يف �اية السورةأو أصحاب املشأمة حسب ترتيب ا

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

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

 .القلب حرية وكسرة؛ أل�م حيتجون علينا بأهل البيت 

                                                            
 .٣: النور -١
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٬، )غري احملرم(سيدي٬، أريد أن حتكم لنا مدى حدود تكلم وتعامل املرأة مع األجنيب 
٬، هل هو نفس )األنصارية أو غري األنصارية(وكذلك للرجل ومدى تعامله مع األجنبية 

 ن مجيع النواحي ؟التعامل م

هنالك تعامالت عند بعض اإلخوة األنصار مع زوجا¯م فيها كثري من السب والشتم 
وقد يصل إىل أشياء أخرى خنجل أن نتكلم �ا٬، وكذلك تعاملهم بالضرب معهن وهذا ال 
أتكلم به عن نفسي ولكن ألشياء واقعة تبعث احلزن يف قلوبنا٬، وأسأل اهللا أن يوفق إخواين 

وأن يبدلوا هذه التعامالت بتعامل يصل به األخوات األنصاريات إىل اهللا ونصرة  لكل خري
 .حممد وآل حممد باللسان والسنان

يا سيدي وموالي وقرة عيين٬، إن الفرحة ال تسعين؛ ألنكم معنا يف هذا الزمان يا ساديت 
نتمىن من اهللا وموايل٬، واهللا إين أحياناً ال أصدق نفسي عندما أمسع صوتكم العزيز علينا٬، و

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

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

ا وبعلها اللهم مكن حملمد وآل حممد وقائم آل حممد عاجالً غري آجل حبق فاطمة وأبيه
  .وبنيها والسر املستودع فيها

 العراق  أم زينب : املرسلة                                        . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

و(ى إِنq ر(بَّكُمV اللّهV الqذ5ي خ(لَق( السَّم(او(ات5 و(اَألر+ض( ف5ي س5تَّة5 أَيَّامٍ ثُمَّ اس+ت(﴿: السخرة٬، وهي
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 ع(لَى الْع(ر+شِ يVغ+ش5ي اللqي+لَ النَّه(ار( ي(طْلُبVهV ح(ث5يثاً و(الشَّم+س( و(الْقَم(ر( و(النُّجVوم( مVس(خَّر(ات: بِأَم+رِه5
ح5بُّ اد+عVواْ ر(بَّكُم+ ت(ض(رُّعاً و(خVفْي(ةً إِنَّهV الَ يV # أَالَ لَهV الْخ(لْقV و(اَألم+رV ت(ب(ار(ك( اللّهV ر(بُّ الْع(الَم5ني(

و(الَ تVفِْسدVواْ ف5ي اَألر+ضِ ب(ع+د( إِص+الَح5ه(ا و(اد+عVوهV خ(و+فاً و(طَم(عاً إِنq ر(ح+م(ت( اللّه5  #الْمVع+ت(د5ين( 
 .لطرد شياطني اإلنس واجلن كفاك اهللا شرهم )١(﴾قَرِيب� مِّن( الْمVح+ِسنِني(

ةً و(الزَّانِي(ةُ لَا ي(نك5حVه(ا إِلqا ز(ان: أَو+ مVش+رِك� الزَّانِي لَا ي(نك5حV إلqا ز(انِي(ةً أَو+ مVش+رِكَ﴿ :١ج س
٬، ال يزين الزاين وهو يزين وهو مؤمن إمنا خيلع عنه ثوب )٢(﴾و(حVرِّم( ذَل5ك( ع(لَى الْمVؤ+م5نِني(

اإلميان٬، فإن ندم وتاب عاد إليه إميانه٬، فالتحرمي باآلية على الزاين والزانية املشهورين بالزنا 
 .نهم توبة فهؤالء حيرم مناكحتهمومل تظهر م

وال : (وفقكم اهللا٬، وقد بيَّنت هذا األمر يف الشرائع وهذا هو النص من كتاب الشرائع
  ).جيوز الزواج من املشهورة بالزنا إال أن تظهر توبتها

فَأَص+ح(ابV الْم(ي+م(ن(ة5 م(ا أَص+ح(ابV ﴿رمبا أنت اشتبهت بالسؤالني يف بداية السورة  :٢ج س
واعتقدت أنه بدأ بأصحاب امليمنة  ﴾و(أَص+ح(ابV الْم(ش+أَم(ة5 م(ا أَص+ح(ابV الْم(ش+أَم(ة5 #ي+م(ن(ة5 الْم(

ف5ي  #أُو+لَئ5ك( الْمVقَرَّبVونَ  #و(السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿يف حني أنه بدأ باملقربني وبي�ن حاهلم 
أَص+ح(ابV الْي(م5نيِ م(ا أَص+ح(ابV الْي(م5نيِ و(﴿مث أصحاب اليمني وبي�ن حاهلم  ﴾ ...ج(نَّات5 النَّع5يمِ 

و(أَص+ح(ابV الشِّم(الِ م(ا ﴿مث أصحاب الشمال وبي�ن حاهلم  ﴾...ف5ي س5د+رٍ مَّخ+ضVود:  #
  .وكذا يف �اية السورة ﴾...ف5ي س(مVومٍ و(ح(م5يمٍ  #أَص+ح(ابV الشِّم(الِ 

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

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

 :٣ج س

                                                            
 .٥٦ – ٥٤: األعراف -١
  .٣: النور -٢
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من السفه أن نقول استشر شخصاً لتخالفه٬، بل هو من قلة األدب٬، وليس كل ما  :أ
صحيحا٬ً، فهناك من أخطأ يف النقل عنهم٬، وهناك من تقصد  البيت روي عن أهل 

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

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

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

واحد منهما لآلخر٬، والبد من املودة والرمحة بني الزوجني لتستمر حيا¯ما معا٬ً،  وحتمل كل
وإال فالصدام بينهما هو مؤشر على فشل أحدمها أو فشلهما االجتماعي معا٬ً، وهلذا حثّ اهللا 
سبحانه وتعاىل أن يتدخل بعض أفراد ا�تمع القريب منهما وهم أهله وأهلها إلرشاد 

و(إِنْ خ5فْتVم+ ﴿: املشاكل اليت سببت اخلالف بينهما٬، قال تعاىل الزوجني ونصحهما وحل
ي+ن(هVم(ا ش5قَاق( ب(ي+نِهِم(ا فَاب+ع(ثُواْ ح(كَماً مِّن+ أَه+ل5ه5 و(ح(كَماً مِّن+ أَه+ل5ه(ا إِن يVرِيد(ا إِص+الَحاً يVو(ف7قِ اللّهV ب(

 .)١(﴾إِنq اللّه( كَانَ ع(ل5يماً خ(بِرياً

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

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

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                     

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

                                                            
 .٣٥: النساء -١
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א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٥٤Wא

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

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

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

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

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

 .وليس عليك شيء٬، وفقك اهللالشقة لك٬، ولك السكن فيها٬، 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                    
 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

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

 السعودية   عدنان : املرسل                                                                       . وشكراً لكم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

 .مة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئ
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اذهب للحج وفقك اهللا وتقبل عملك٬، واخلمس هو حق حلجة اهللا على خلقه وله أن 
يÝربئ ذمتك منه٬، فأسأل اهللا أن يتقبل منك حجك وطاعتك٬، وأرجو منكم الدعاء إلخوتكم 

 .وخصوصاً الذين يف سجون الظاملني

  .سدد اهللا خطاكم٬، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                     

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

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

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

  أملانيا   حممد حكيم : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                       
 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א   ما هي األوقات اليت يتم �ا الصالة ليالً لغرض استجابة الدعاء ؟ L٥٥٧Wא
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  العراق  شوكت الزبيدي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   أرجو إجابيت.. م عليكم السال L٥٥٨Wא

  هل جيوز مجاع الزوجة من الدبر ؟ :أوالً

عن اخلمس٬، أنا أعمل يف بعض األعمال اخلاصة ورزقها على يكاد يكفيين قوت  :وثانياً
عائليت٬، وكان عندي قطعة أرض اشتريتها عندما كانت األراضي رخيصة جداً وبعتها هذه 

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

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

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  :لكم رمبا ينفعكم إن شاء اهللا
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم(

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

 جيوز لكل من الزوج والزوجة االستمتاع بكل جزء من جسد قرينه بأي جزء من جسده
ويف أي وقت ويف أي مكان إذا تراضيا على ذلك٬، عدا ما ذكرنا حرمته وهو االتصال 
اجلنسي بينهما قبالً يف أيام احليض٬، ووطأ الزوجة يف الدبر من غري رضاها٬، فأرجو أن ال 
تتبعوا قيوداً وحدوداً للعالقة اجلنسية بني الزوجني وضعتها األهواء واآلراء٬، وحماولة من 

  .ل الناس ممن هلم ميول جنسية خمتلفة على ما يرونه هميدعون الفقه مح

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

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

  .حيصل الزوج والزوجة على أجر بفضل اهللا عليهما

  ).والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

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

  .عندك يف ذلك اليوم٬، وفقك اهللا وسدد خطاك

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

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

  ..السالم عليكم٬، وبعد

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

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

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

  البحرين  حسن : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

م سيتحملون خطأهم فال إشكال يف سكنكم �ذه الدار إن شاء مبا أنه ليس خطأكم وأ�
  .اهللا٬، وفقكم اهللا وسدد خطاكم ملا يرضيه سبحانه

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

 ** *  

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

  العراق   املؤمن باهللا : املرسل                                                                     يف أمور خاصة ؟ 
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .يتصرفون فيما ال حيق هلم التصرف فيه

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٦١Wא

مساحة السيد أمحد احلسن٬، لقد أرسلت رسالة سابقة ولكنها على ما أظن مل تكن 
  .واضحة

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

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

  تواجده وإن مل يراهم٬، فهل حيق له ذلك ؟
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وهو يرى أن احلل الوحيد الذي يرضى به هو القتل أو احلرق٬، مع العلم أن خال الفتاة 
اعتذر وطلب السماح وقال أنه تاب توبة نصوحا٬، ومل يقتنع أبو الفتاة بتوبته وال يزال  قد

يود قتله٬، ومع العلم أيضاً أن الفتاة اآلن قد دخلت سن الواحد والعشرون وقررت أن جتعل 
اهللا سبحانه وتعاىل احلاكم بينها وبني خاهلا وال تود أن يتدخل أي شخص سواء كان من 

هل٬، فهل هذا حق من حقوقها ؟ وقد كان هذا القرار مبنياً على اللجوء إىل الوالدان أو األ
اهللا بالدعاء والصالة وإىل أن ارتاحت الفتاة ملنام قد رأته ولكنها قطعت وعداً لنفسها وهللا 

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

  .وغريها من األماكن املقدسة Xبعدها ألداء العمرة وزيارة اإلمام احلسني 

مساحة السيد أمحد احلسن٬، أرجو أن أحصل على إجابة بأسرع وقت ممكن وأن تكون 
  .شكراً. اإلجابة شاملة جلميع تفاصيل األسئلة املذكورة

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

  الزوج عن مساع رأيها ؟

ا بنفسها مع مراعاة شروط : وسؤال آخر ما هو العمر الذي ميكن للفتاة أن تتخذ قرار̄ا
  ؟الدين 

  .آسفة على اإلطالة وأنا حباجة إىل الرد السريع

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

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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حيق لألب أن مينع هذا اإلنسان من االقتراب من عائلته بعد أن تبني له أنه قد فعل هذا 
وهذا الشخص إن كان قد تاب حقاً وصدقاً يتوب . الفعل الشيطاين ولكن ال حيق لألب قتله

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

  .د خطاكموفقكم اهللا وسد

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

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

  .قكم اهللا وسدد خطاكم٬، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوف

أمحد احلسن                                                                                           
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * * 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٦٢Wא

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

. السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته مياين آل حممد موالي وموىل كل مسلم ومسلمة
  .سيدي وموالي٬، أسأل اهللا العلي القدير أن تكون بأحسن حال

زوجها مثن موالي٬، عندي سؤال بالنسبة لرضاعة الطفل٬، هل جيوز للمرأة أن تطلب من 
  رضاعه ابنها ؟

ماذا خبصوص خدمة املرأة لزوجها يف البيت٬، هل هي جمربة وواجب : والسؤال الثاين
  عليها خدمته ؟
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٬، هل )الوشم(خبصوص تزين املرأة حلاجبها هناك تزين حلاجب يسمى : والسؤال الثالث
اجللد جيوز للمرأة أن تفعل ذلك وهذا الوشم يكون صبغ على احلاجب ولكن يكون حتت 

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

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

  .ذلك الضلع املكسور

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

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

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

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

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

وال جيب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن . وجيوز الزيادة عن احلولني شهراً وشهرين. ذلك
ولو طلبت زيادة كان لألب نزعه . واألم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غريها. حولني

ولو تربعت أجنبية بإرضاعه فرضيت األم بالتربع فهي أحق به٬، وإن مل . وتسليمه إىل غريها
  ).أن يرضع الصيب بلنب أمه٬، فهو أفضل: ويستحب. ألب تسليمه إىل املتربعةترض فل
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والسالم عليكم . أما تزيني املرأة حلاجبها بالوشم فهو جائز٬، وفقكم اهللا وسدد خطاكم
  .ورمحة اهللا وبركاته

د احلسنأمح                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * * 

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

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

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

  الصلوات اليت قمنا �ا خالل هذه األربعة أيام ؟

  السويد   أم أردالن : املرسلة                                                             . جزاكم اهللا خرياً

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. عليكم إعاد¯ا٬، وفقكم اهللا لكل خري

أمحد احلسن                                                                                           
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  
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א السالم عليكم سيدي وموالي٬، أمتىن لك املوفقية بإذن خالقي وخالقك  L٥٦٤Wא
  .وحبق آبائك وأجدادك العظماء

  :فأنا عندي سؤاالن.. أما بعد 

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

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

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .منشورة يف موقع االنترنت

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

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

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

  .اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمحة

أمحد احلسن                                                                                           
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  
 
 



א Wא
א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٦٥Wא

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

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

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

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

  .اهللا٬، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  هولندا  السويعدي : املرسل                                                      . أرجو الرد على رساليت

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .نابهباطالً ويرزقك اجت

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٦٦Wא

  .هوى ومن تبعه جناالسالم على من رايته أهدى الرايات٬، والسالم على مÃنÛ من خالفه 

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

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

  .والية وال مال يلوزوجة غري م

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

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

  .ولوال التشهد لكانت الؤكم نعم

  .أنتظر ردكم على أحر من اجلمر

  .والسالم من قلب حمب لكم ومناصر لكم إن شاء اهللا

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

  .اختار الظلمة واجلهالة بعد أن فتح اهللا بصرييت بنور احلق

  أمريكا   رعد : املرسل                                            . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   حيمبسم اهللا الرمحن الر Wא

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

  .الم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالس

أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٦٧Wא

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

  .Xواإلمام علي  منامي النيب حممد 

وألول مرة يف  Xمسعت عن إمام امسه أمحد احلسن  ٢٠٠٩ديسمرب  ٢٤ويوم اخلميس 
مي وبايعته بعد صالة املغرب دخل قليب وحلمي ود ٢٠٠٩ديسمرب  ٢٥حيايت ويوم اجلمعة 

  .أمام الناس يف غرفة أنصار اإلمام املهدي واحلمد هللا

  :Xواآلن أقول لإلمام أمحد احلسن 

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

ح+ت( الشَّج(ر(ة5 فَع(ل5م( م(ا ف5ي لَقَد+ ر(ض5ي( اللqهV ع(نِ الْمVؤ+م5نِني( إِذْ يVب(ايِعVون(ك( ت(﴿: قال تعاىل
  .)١(﴾قُلُوبِهِم+ فَأَنز(لَ السَّك5ين(ةَ ع(لَي+هِم+ و(أَثَاب(هVم+ فَت+حاً قَرِيباً

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

  .أمجعني

                                                            
  .١٨: الفتح -١
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  .Xبيعيت لسيدي وموالي اإلمام أمحد بن احلسن 

  .Xوصي ورسول اإلمام املهدي  Xأشهد أن اإلمام املهدي أمحد احلسن 

  تونس   خالد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن
هـ ١٤٣١                                                                                                   

* * * 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٦٨Wא

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

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

  .اهللا تعاىل وبركاته

أيب العزيز٬، أعتذر منكم كثرياً وأسألكم الدعاء موالي وسيدي يا قائم آل حممد يا 
  .صراط اهللا املستقيم
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أحد األنصار امسه خالد ويعيش بفرنسا هو وعائلته زوجته وبنته لقد طلب من عندي 
أن أرسل لكم هذه الرسالة بعدما علم أنين رأيتكم يف رؤيا وقد قبلتين ابنة .... وابنيه ... 

  :لكم٬، يقول

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

امسي خالد وأكره امسي؛ ألنه اسم خالد بن الوليد٬، مل أكن أعرف من أهل البيت إال 
  .ي واحلسن واحلسني عل

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

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

  .X بكل قليب وبايعت إمامي أمحد يوم اجلمعة بعد صالة املغرب توجهت إىل اهللا

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

أن مين علي�  8حفظكم اهللا ورعاكم وسددكم ونصركم أيب العزيز٬، وأسأل اهللا 
  .واليبلقياكم م

  .الصالة والسالم عليكم موالي وعلى آبائكم الطاهرين وآل بيتكم

  املغرب   سعدية : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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٬، جزاكم اهللا خرياً عن وفقكم اهللا لكل خري٬، وجنبكم كل شر٬، وجعل عاقبتكم إىل خري
  .حممد وآل حممد أن نصرمت احلق يف زمن قلّ فيه الناصر٬، وأسأل اهللا أن يوفقين خلدمتكم

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أمحد احلسن
هـ  ١٤٣١                                                                                                  

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٦٩Wא

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

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

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

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

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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



 ٥١١...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن      
هـ ١٤٣١                                                                                                 

* * * 

א اللهم صل" على حممد وآل حممد األئمة ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٧٠Wא
  .ديني وسلم تسليماًوامله

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

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

X بدعائه.  

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

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

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

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 

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

  الكويت   يوسف : املرسل                                                   . حيث احتسب وال احتسب

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                              
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 

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

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

  لبنان   عماد : املرسل                                                          هل من مساعدة رجاء ؟ 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًو
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  .ملدة أربعني يوماً اقرأ سورة يس كل ليلة قبل النوم

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

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

أيضاً اكتب يف ورقة بالزعفران سورة الفاحتة وآية الكرسي وأول عشر آيات من سورة 
الصافات٬، ومن مث حلّ الكتابة بقليل من املاء واغتسل به ولكن امجع املاء يف إناء وارمه يف 
أرض نظيفة وال جتعله يذهب مع مياه غري نظيفة٬، وإن شاء اهللا ستنفعك هذه األعمال٬، 

  .وفقك اهللا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو

أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٧٣Wא

سل يل حجاب للمحبة ير Xأمتىن من اهللا سبحانه وتعاىل ومن اليماين أمحد احلسن 
والشفاء٬، حجاب ضد إبليس وجنوده٬، حجاب يف عملي مع اليهود والنصارى وأهل السنة 

  .والوهابية

سوف تتزوج يوم  Xابنيت كذلك عرفت اليماين أمحد احلسن : ويف اخلتام أقول لكم
أن يدعو لنا  ٬X، وأمتىن من اهللا سبحانه وتعاىل ومن اليماين أمحد احلسن ٢٠١٠أبريل  ١٦

  .اخلري واحملبة بني بنيت وزوجها وبارك اهللا فيكم

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

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

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                               
  هـ ١٤٣١/ شعبان اخلري والربكة

* * * 

א   ..Xسيدي اإلمام أمحد احلسن  L٥٧٤Wא

 .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 .ا أعرف العربية قليالً أريد أن أعرف أكثر عن احلقيقةأن

 ما هي أفضل وسيلة للحماية من نزغات الشيطان ؟  ١

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

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

 .احتة سبعني مرةوللشفاء من الصداع توضع اليد اليمىن على مكان األمل وتقرأ سورة الف

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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أمحد احلسن                                                                                  

 هـ ١٤٣١/ شعبان اخلري والربكة

* * * 

א السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، السالم عليكم سيدي وموالي مياين  L٥٧٥Wא
  .حممدآل 

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

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

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

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

 السجود ؟ كيف نرفع التناقض الظاهري رمبا ؟

ة٬، وهل حيل لنا أمواهلم حيث أنه ممزوج سيدي٬، هل جيوز أخذ قرض من بنوك الدول  ٣
 مبال الدولة والنواصب وغريهم ؟

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

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 .بن رسول اهللاأرجو العفو إذا أزعجت مساحتكم يا موالي يا ا

 مسلم أنصاري: املرسل

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

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

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

 .أما ما خيص رؤيا يوحنا فهي رؤيا مرمزة

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

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

 .التشخيص ميكنك أخذ القرض الربوي أو عدم أخذه

وفقك اهللا٬، هذه الدنيا هي دنيا امتحان فال تأمن حىت خيتم لك خبري وعلى  :٤ج س 
 .ويرضاه سالمة من الدين الذي حيبه اهللا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                

 هـ ١٤٣١/ شعبان اخلري والربكة

* * * 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٧٦Wא

 .ماً كثرياًاللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسلي

سيدي٬، أرسلت لك رسالة حتوي رؤياي وأنا أنتظر ردك الكرمي٬، وتكررت الرؤيا معي 
مع تغيري يف احلروف اليت أعطاين إياها العجوز يف الرؤيا٬، كما أنين قرأت امسي واسم مدينيت 
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وهذا مما أسعدين٬، ولكن يا سيدي ما زاد دهشيت أنين ألبس خامتاً  Xيف رواية اإلمام علي 
يدي اليمين يف البنصر تعرض إىل ضربة وقد بدأ يتشكل داخل الفص شكل انشطار٬، يف 

وكل يوم تتضح معامله٬، وقد بدت على شكل أحرف لكلمة مل تتضح بعد٬، واألحرف ليست 
 ).ي هـا م د ل : (باستقامة واحدة٬، وهي

باب أنتظر ردك سيدي وتفسريك هلذه املعجزة اليت أسأل اهللا أن تكتمل وأن تكون من أس
  .نصرتك وأن أكون من خدمك املقربني

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

 السعودية   إبراهيم : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                

 هـ ١٤٣١/ خلري والربكةشعبان ا

* * * 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٧٧Wא

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

 .وقائمهم٬، سالم من اهللا عليك ورمحته وبركاته سيدي وموالي يا مياين آل حممد 
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يك باستشهاد أمك أقف يف حضرتك سيدي بقلب منكسر وعني اغرورقت بالدمع ألعز
البتول الطاهرة فاطمة الزهراء عليها من اهللا آالف السالم٬، وعزاء متواصل لسيدي وموالي 
أبيك احلجة بن احلسن عليه سالم اهللا٬، وإىل آبائك الطيبني الطاهرين سالم اهللا عليهم 
أمجعني٬، وأتوسل إىل اهللا أن يعجل لكم الفرج وأن ميكّن لكم يف أرضه وينصركم على 

 .وكم وعدوه إن اهللا مسيع جميبعد

وقائمهم٬، يف فنائك الزلت أحبو ومن حبك  سيدي وموالي وأيب يا مياين آل حممد 
أرضع٬، كتبت لك رسائل مث طويتها متردداً بني خوف واستحياء حياء عبد آبق مسود� الوجه 
 وغارق يف دنس نفسه بظلمي وظلميت أمام الطهر والنور كله٬، كأنه احملال٬، وخوف أن

يكون هذا جفاء وقلة حياء٬، وما بني هذا اخلوف وذاك احلياء جاءت هذه احلروف اخلجلى 
 .لتطرق اآلن بابك٬، فأرجوك سيدي ال تردها فأنت كرمي ابن كرام وال ترد سائالً على بابك

سيدي وموالي وأيب وحبييب٬، مذ الح طيف نورك رضيتÃ يل الوقوف تكرماً منك 
ادماً عند عتبتك٬، فأنت من أحييته وأطعمته بيدك فتصد�ق خبدمتك٬، وسأبقى إن شاء ريب خ

ÃنيÞدِّقÃصÃتÝزِي الْمÛجÃي Ãاللّه Øآ إِنÃنÛلَيÃع ÛدَّقÃصÃتÃعلى مسكينك مبا شئت من كرمك٬، و. 

واحلمد هللا وحده الذي من� علينا بك ورزقنا من غري استحقاق معرفتك ونصرتك إن 
 بالد الغربة  أبو مهدي : املرسل                                        . قبلتين٬، ابنك الصغري وعبدك املقص�ر

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

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

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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محد احلسنأ                                                                                

 هـ ١٤٣١/ شعبان اخلري والربكة

* * * 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٧٨Wא

 .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

السالم عليكم ورمحة اهللا٬، السالم عليك أيها الطاهر٬، السالم عليك أيها املظلوم٬، السالم 
 .لى آبائك وأبنائك األئمة األطهارعليك أيها الشريد الطريد٬، والسالم ع

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

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

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

 ندافنل   متارا  مراد : املرسلة                                   . السالم على الطاهر ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

 .جيوز قراءة سورة الفاحتة وإهداء ثواب قرائتها إىل الرسول واألئمة 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

أمحد احلسن                                                                                    

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * * 
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٧٩Wא

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

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

 استراليا   أحالم : املرسلة                                            ذكركم تدمع أعيننا أو عندما خنشع ؟ 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

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

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

أمحد احلسن                                                                                    

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * * 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٨٠Wא

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ي وموالي والنار تسعر يف قليب أثر ما أصابين من بالء٬، واحلمد هللا أكتب لك يا سيد
 .على بالئه٬، فما رأيت إال مجيالً
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يا سيدي وموالي٬، أشكوك ما جرى يل علّ شكواي ومعرفتك باألمر ¯ون علي�٬، يف 
من شهر مارس الفائت كان عقد قرآين٬، وبعد هذا التاريخ بأسبوع مت طالقي٬،  ٢١تاريخ 

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

موا أخيت باجلنون٬، ووصل إىل مسامعنا أن طائفة تنوي اهلجوم  بأين سببت السيستاين٬، و̄ا
 .على مرتلنا؛ ألننا ننشر الدعوة

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

 .ديتردين خائبة يا سي

 الكويت  أنصارية : املرسلة                                        . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

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

 وسيخزيهم اهللا وسيخسرون الدنيا واآلخرة٬، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ؟؟

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                     

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * * 
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٨١Wא

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

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

 سيدي وموالي مياين آل حممد مكن اهللا لكم يف األرض٬، نرجوا دعاءكم ودعاؤكم عند
اهللا ال يرد٬، أن تدعو ألخت زوجيت اليت تعرضت إىل حرق وتنوي السفر إلجراء عملية هلذا 
الغرض٬، فقد تعرضت للحرق منذ كان عمرها ثالث سنوات واليوم هي يف العشرين من 
عمرها وقد ساءت حالتها النفسية كثريا٬ً، وهل ميكن إرسال دعاء خاص بامسها٬، فأنتم أهل 

 .منكم إال الطيباجلود والكرم وال خيرج 

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

 العراق  فاضل : املرسل                                            . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                     

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٨٢Wא

 .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً
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 .السالم على السيد اليماين

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

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

 استراليا   أنصاري : املرسل                                                                           . شكراً

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

 :وفقكم اهللا لكل خري٬، اعمل هذه األعمال

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

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

 :اقرأ أنت وزوجتك هذه األذكار  ٢

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

 ).سبعني مرة(قراءة سورة النور   ب

إِنq ر(بَّكُمV اللّهV الqذ5ي خ(لَق( السَّم(او(ات5 و(اَألر+ض( ﴿: راءة آية السخرة سبعني مرة٬، وهيوق
ف5ي س5تَّة5 أَيَّامٍ ثُمَّ اس+ت(و(ى ع(لَى الْع(ر+شِ يVغ+ش5ي اللqي+لَ النَّه(ار( ي(طْلُبVهV ح(ث5يثاً و(الشَّم+س( و(الْقَم(ر( 

اد+عVواْ ر(بَّكُم+  #أَالَ لَهV الْخ(لْقV و(اَألم+رV ت(ب(ار(ك( اللّهV ر(بُّ الْع(الَم5ني(  و(النُّجVوم( مVس(خَّر(ات: بِأَم+رِه5
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و(الَ تVفِْسدVواْ ف5ي اَألر+ضِ ب(ع+د( إِص+الَح5ه(ا و(اد+عVوهV  #ت(ض(رُّعاً و(خVفْي(ةً إِنَّهV الَ يVح5بُّ الْمVع+ت(د5ين( 
 .)١(﴾يب� مِّن( الْمVح+ِسنِني(خ(و+فاً و(طَم(عاً إِنq ر(ح+م(ت( اللّه5 قَرِ

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

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                      

 هـ ١٤٣١/ عبانمنتصف ش

* * * 

א   .السالم عليكم آل البيت ورمحة اهللا وبركاته L٥٨٣Wא

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

آمنت بدعوتكم املباركة : سيدي اإلمام يا ابن النيب صلى اهللا عليكم وسلم٬، املوضوع
 .وأبايعكم وأعاهدكم على االتباع والنصرة

سيدي٬، أنا أعمل خطيب مسجد مبنطقة يف مصر هي قلعة للوهابية ا�سمة٬، وأنا أشعري 
العقيدة قبل موااليت واتباعي لكم٬، ماذا أفعل ؟ هل أترك املسجد الذي أخطب فيه ؟ علماً 
بأن الوهابية سيستولون على املسجد وينشرون الفساد بني الناس٬، خاصة أن يل مناظرات 

 .انتصارات على هذا الفكر التجسيمي وحوارات معهم وكلها

 .اللهم انصر حممد وآل حممد

 مصر   حممد األشعري : املرسل                                  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

                                                            
  .٥٦ – ٥٤: األعراف -١



 ٥٢٥...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

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

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                   

 هـ ١٤٣١/ نتصف شعبانم

* * * 

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

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

  .اهللا

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

 لسبيل إىل االطمئنان القليب ؟املتلقي مبا فيهم السائل شيء٬، فكيف ا

 العراق  صادق : املرسل                                           . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

خري٬، إن كنت تطلب اليقني واالطمئنان فتزود وارحتل إىل اهللا وأسأله وفقك اهللا لكل 
فيجيبك سبحانه٬، وما أخف الزاد على القلوب الطاهرة وهو اإلخالص له سبحانه٬، وما 
أقصر طريق الرحيل إليه الذي ال حيتاج إلّا النية فقط٬، فهو ال يبعد عن خلقه سبحانه وتعاىل٬، 
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٬، )١(﴾و(ن(ع+لَمV م(ا تVو(س+وِسV بِه5 ن(فْسVهV و(ن(ح+نV أَقْر(بV إِلَي+ه5 م5ن+ ح(ب+لِ الْو(رِيد5 و(لَقَد+ خ(لَقْن(ا الْإِنس(انَ﴿
 .وما أيسر أن تسأله وهو ال تتشابه عليه األصوات وال تزيده كثرة العطاء إال كرماً وجوداً

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

 ويعرفك احلق ؟

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

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                      

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * * 

א أنا حفيد اإلمام الشيخ منتصر بن حيدر بن هاشم من آل النعيمي٬، جدي  L٥٨٥Wא
يف جازان السعودية٬، وكان من علماء مذهب آل البيت  هـ١٣٨٨اإلمام منتصر تويف عام 

ة الشيخ عبد اهللا القرعاوي وطالبه يف ولكنه حتول تقية إىل املذهب السلفي بسبب دعو
جازان وقد أحرقوا كتبه وكتب أجداده العلماء وأوذي يف سبيل اهللا٬، املهم بعد وفاته وجدنا 

اعلموا بأن زمن مياين آل حممد قد أوشك٬، فإن مسعتم : (خبط يده وصية مكتوبة قال فيها
أبو حمتحت وآل جرماد بدعوته فحولوا قبلتكم يف الصالة إىل حيث كان٬، اللهم حبق آل 

  ).عليك أن تنصر عبادك وأن متكن هلم يف األرض

  ماذا جيب علينا فعله اآلن بعد أن مسعنا بدعوتكم ؟

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

                                                            
  .١٦: ق -١



 ٥٢٧...................................... السادس   - اجلزء الرابع / ري اجلواب املنري عرب األث

 

 

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

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

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

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

  .قكم اهللا ملا حيب ويرضىموقع أنصار اإلمام املهدي لتتعرف على العقيدة احلق٬، وف

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * * 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٨٦Wא

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

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

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

  زع حلم ابنها على الفقراء هذا ؟أم تبقى عندي وكل سنة أذبح ابنها يف شهر رمضان وأو

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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٬، حائر يف أمري أطلب من مساحتكم وجاهكم عند اهللا أن تدعو يل أن )ع.س(إين  :٢س
يرزقين اهللا بطفل تقر به عيين٬، فقد ظلمين الناس وأهلي فأرجو من مساحتكم من بعد إذن ريب 

ة وهي إجناب طفل٬، ولكم من اهللا أنا مسعت عن معاجزكم وأسراركم أن تكون يل معجز
  العراق   أبو أمري : املرسل                                                                     . األجر والتوفيق

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وفقك اهللا٬، إذا كنت يف كل عام تنذر نذراً منفصالً؛ فيمكنك أن تغري يف النذر  :١ج
اجلديد كما تشاء٬، سواء غيَّرت الوقت أم الكيفية أم أي شيء آخر يتعلق بالنذر٬، أما إن 
كنت نذرت نذراً بكيفية معينة ووقت ثابت من كل عام؛ فعليك أن تفي به حبسب ما 

  .نذرت

  .قك صاحلا٬ً، وهو أرحم الرامحنيأسأل اهللا أن يرز :٢ج

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * * 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٨٧Wא

  .السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته

أقسم عليك بأبيك حممد بن احلسن العسكري سالم اهللا عليه وعجل اهللا خروجكما 
هؤالء هم أنصارك بسبب أخالقهم إننا نبتعد عن احلق٬، وزوجي اآلن حياربنا بتصرفاته 
ويقول خلص لقيت احلجة عليكم٬، وقد ترك تربية األوالد واملسؤولية وأنا ما أراه ملتهني 

منا٬، فهل هذا صحيح٬، هي كلمة هو قائلها٬، فأين األخالق بالدنيا ويقولون يكفي إنا آ
احملمدية ال أرى سوى السب والغلط والتجمعات بينهم على الناس٬، هل هذه الدعوة تبلغ 
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هكذا فأقل مشكلة يهددنا٬، فهل هذا صحيح ؟ مىت تأتون وتعطونا األمان واالستقرار٬، مىت 
رديئة٬، فإن املقابل سوف يهرب٬،  نرى طلعتكم البهية٬، فهل واجب عليه أن أبلغ بأخالق

وأقول أنا من أنصار اإلمام أرجو أن تبينوا يل وأرجو أن تبعثوا وصايا هلم٬، أقسم عليك 
  .حباكميه اهللا الرد السريع يل أترجاكم ومنتظرة أن تتكفلونا من الظلم الذي نعيشه

  ر . ز : املرسلة                                                    . والسالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

أسأل اهللا أن يصلح أحوال مجيع املؤمنني واملؤمنات ملا فيه خري آخر¯م ودنياهم٬، وإمنا 
الح الناس ونشر اخللق الطيب بني الناس٬، ومن يقول إنه من جاء األنبياء واألوصياء إلص

  .شيعة حممد وآل حممد فعليه أن يتخلق بأخالقهم وحيسن مع عائلته ومع الناس

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ رم احلرامحم

* * * 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٨٨Wא

واحلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا أمجعني حبيب إله 
  .العاملني أيب القاسم حممد٬، اللهم صل" على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

تعلم أنا أعمل باجليش وهناك أمور باجليش  ٬، كماXسيدي وموالي أمحد ... أما بعد 
عن الزواج٬، أي إذا أردت الزواج جيب علي� أن آخذ إذن من االستخبارات لكي أتزوج٬، 
وهذا اإلذن إذا كان من غري كويتية شبه مستحيل٬، وخصوصاً إذا كانت عراقية أو إيرانية أو 
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نة وأريد الزواج حلفظ س ٢١كثري من اجلنسيات٬، كما تعلم سيدي وموالي أنا اآلن عمري 
  .نفسي والعياذ باهللا منها٬، وتركت أمر زواجي بيدك

  .موالي وأسأل اهللا أين مل أثقل عليك بكالمي هذا وأرجو مساحميت والدعاء يل بالتوفيق

  الكويت   ش ع : املرسل                                          . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   اهللا الرمحن الرحيم بسم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

أسأل اهللا أن يوفقك ملا يرضيه سبحانه وتعاىل٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني٬، نعم 
ري وفقك اهللا٬، توكل على اهللا وال إشكال يف اجلنسية أو القومية٬، فإذا كان زواجك من غ

الكويتية غري ممكن فتزوج من كويتية وفقك اهللا٬، واحرص على اختيار ذات الدين العفيفة 
اليت حتفظك٬، وإن مل جتد املؤمنة يف بلدك فاحرص أن تقترن مبن ترجو إميا�ا وهدايتها إىل 

  .احلق٬، واهللا أرحم الرامحني٬، وأسال اهللا أن يبارك فيك ولك

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * * 

א   .أريد معرفة دعاء من القرآن مقبول عند اهللا لسعة الرزق وآخر للشفاء L٥٨٩Wא

  بريوت   فاطمة : املرسلة

א   مبسم اهللا الرمحن الرحي Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

اقرئي هذه اآليات يف كل يوم وليلة ألف مرة واعملي �ا؛ أي اتقي اهللا لزيادة الرزق٬، 
لqهV و(م(ن ي(تَّقِ اللqه( ي(ج+ع(ل ﴿: وإن شاء اهللا يزيد رزقك ويوسع اهللا رزقك بفضله سبحانه وتعاىل
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و(ي(ر+زVقْهV م5ن+ ح(ي+ثُ لَا ي(ح+ت(ِسبV و(م(ن ي(ت(و(كqلْ ع(لَى اللqه5 فَهVو( ح(س+بVهV إِنq اللqه( ب(ال5غُ  #م(خ+ر(جاً 
  .)١(﴾أَم+رِه5 قَد+ ج(ع(لَ اللqهV ل5كُل7 ش(ي+ٍء قَد+راً

ء٬، يا من يا من امسه دواء٬، وذكره شفا: (وللشفاء أقرئي هذا الدعاء دائماً وحبضور قلب
وتذكر ( جيعل الشفاء فيما يشاء من األشياء٬، صلّ على حممد وآل حممد٬، واجعل شفاء

 يا اهللا" من هذا الداء٬، بامسك هذا) االسم إن كان غريك أو ياء املتكلم أي تقول شفائي
  ").عشر مرات يا أرحم الرامحني"٬، "عشر مرات يا رب"٬، "عشر مرات

أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * * 

א أقسم على اإلدارة براية أيب الفضل العباس أن يوصلوا رساليت إىل السيد  L٥٩٠Wא
  .أمحد احلسن

  .السالم على السيد أمحد احلسن ورمحة اهللا وبركاته

حديث النفس أو اخليال أو : صاب مبرضني أتعباين بشدة٬، األولإين من الشيعة املوالني وم
  .ما يسمى أحالم اليقظة

إين أحتدث بسرعة وبطريقة يصعب على املقابل فهمي فيها٬، وهذا املرض : والثاين هو
الثاين حيرجين كثرياً وهز شخصييت٬، وأرجو من مساحه السيد أن يدعو يل اهللا وأن أشفى على 

فقد تعبت من مرضي هذا٬، أقسم عليك حبق اإلمامة عليك أن تدعو يل  يده بأذن اهللا٬، واهللا
  العراق   الباحث عن احلق : املرسل                                                                          .بالشفاء

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .د األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حمم

                                                            
  .٣ – ٢: الطالق -١
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وفقك اهللا لكل خري٬، وأسأل اهللا أن يشفيك من كل داء بفضله ومن�ه سبحانه وتعاىل٬، 
وأرجو منك أن تقرأ سورة التوحيد ثالث مرات كل ليلة قبل أن تنام٬، وأن تقرأ آية 

ذ5ي خ(لَق( السَّم(او(ات5 إِنq ر(بَّكُمV اللّهV الq﴿: الكرسي٬، وأن تقرأ هذه اآليات يف كل يوم وليلة
و(اَألر+ض( ف5ي س5تَّة5 أَيَّامٍ ثُمَّ اس+ت(و(ى ع(لَى الْع(ر+شِ يVغ+ش5ي اللqي+لَ النَّه(ار( ي(طْلُبVهV ح(ث5يثاً و(الشَّم+س( 

اد+عVواْ  #ع(الَم5ني( و(الْقَم(ر( و(النُّجVوم( مVس(خَّر(ات: بِأَم+رِه5 أَالَ لَهV الْخ(لْقV و(اَألم+رV ت(ب(ار(ك( اللّهV ر(بُّ الْ
و(الَ تVفِْسدVواْ ف5ي اَألر+ضِ ب(ع+د( إِص+الَح5ه(ا  #ر(بَّكُم+ ت(ض(رُّعاً و(خVفْي(ةً إِنَّهV الَ يVح5بُّ الْمVع+ت(د5ين( 

  .)١(﴾و(اد+عVوهV خ(و+فاً و(طَم(عاً إِنq ر(ح+م(ت( اللّه5 قَرِيب� مِّن( الْمVح+ِسنِني(

يا من امسه دواء٬، وذكره شفاء٬، يا : (ء دائماً وحبضور قلبوأيضاً للشفاء أقرأ هذا الدعا
وتذكر ( من جيعل الشفاء فيما يشاء من األشياء٬، صلّ على حممد وآل حممد٬، واجعل شفاء

 يا اهللا" من هذا الداء٬، بامسك هذا) االسم إن كان غريك أو ياء املتكلم أي تقول شفائي
  ").عشر مرات نييا أرحم الرامح"٬، "عشر مرات يا رب"٬، "عشر مرات

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * * 

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٩١Wא

لب الرزق؛ ألنه رزقي تدهور يف اآلونة األخرية٬، سيدي الكرمي٬، أريد آيات من القرآن جت
  .وعلمت أن لديك علم الكتاب٬، فأرجو مساعديت٬، وعيد مبارك عليك مع أطيب املىن

  السعودية   خالد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

                                                            
  .٥٦ – ٥٤: األعراف -١
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قرأ هذه اآليات يف كل يوم وليلة ألف مرة؛ واعمل �ا واتق اهللا لزيادة الرزق٬، وإن شاء ا
و(م(ن ي(تَّقِ اللqه( ي(ج+ع(ل لqهV م(خ+ر(جاً ﴿: اهللا يزيد رزقك ويوسع اهللا رزقك بفضله سبحانه وتعاىل

هVو( ح(س+بVهV إِنq اللqه( ب(ال5غُ أَم+رِه5 قَد+ و(ي(ر+زVقْهV م5ن+ ح(ي+ثُ لَا ي(ح+ت(ِسبV و(م(ن ي(ت(و(كqلْ ع(لَى اللqه5 فَ #
  .)١(﴾ج(ع(لَ اللqهV ل5كُل7 ش(ي+ٍء قَد+راً

أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * * 

א   L٥٩٢Wא

  علي العظيم أم خالدون ؟�اية آية الكرسي هو ال  ١

  امسها محيدة ؟ Xهل أم السيد   ٢

  .٢٤؟ علماً هنالك روايتان يف الربهان تدل على  ٢٣أو  ٢٤ليلة القدر هل   ٣

  مÃن املقصود بآخرنا عيسى يف رواية الطوسي بالغيبة ؟  ٤

  هل اخلامنئي مصداق اخلرساين ؟  ٥

  ء قائمة ؟هل جيوز الصالة يف املسجد وصالة مقلدة الفقها  ٦

  ما حكم دجاج اهلدى ا�مد والسمك ا�مد ؟  ٧

  يذكر بالروايات٬، ما معناها ؟ السواد يف القمر أنه حممد   ٨

هل جيوز التشابيه وحضور جمالس احلسينية اليت يقيمها مقلدة الفقهاء والذهاب   ٩
  معهم يف الزيارة واالشتراك معهم بصندوق دعم الفقراء واأليتام واألرامل ؟

  هل لكل أناس برج٬، أو بدعه ؟   ١٠

                                                            
 .٣ – ٢: الطالق -١
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والدي تويف وردد الشهادة الرابعة على لسانه قبل الوفاة٬، هل مات على ملة األئمة    ١١
  ؟ واملهديني 

  ؟Xبعامل الرؤيا أو بلقائه بأبيه  Xعلم أنه معصوم وابن اإلمام  Xهل السيد   ١٢

ويراه القلب ملن تعطى ال تراه العني  Xنتيجة البعد عن األنصار واإلمام أمحد    ١٣
  العراق  علي العراقي : املرسل                                                                ؟  Xصلة اإلمام 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .ليلة الثالث والعشرون من شهر رمضان ليلة القدر هي

  .ووالدك مبا أنه ردد الشهادة احلق فهو مؤمن إن شاء اهللا تويف على احلق

وفقك اهللا ميكنك اإلطالع على الكتب واخلطابات لتعرف كل ما تريد معرفته عن 
  .الدعوة٬، سدد اهللا خطاك ملا يرضيه سبحانه

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * * 

א   .السالم عليكم L٥٩٣Wא

  هل القط األسود من اجلن٬، وكيف التخلص منه ؟

  هل جيوز حتضري اجلن املؤمن ؟

  هل لبان الذكر جيذب نوع من اجلن ؟

  للجن أن ميس اإلنسان ويلبسه ويؤذيه ويقتله ؟هل ميكن 
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  هل اجلن ممكن أن يتشكل ويأيت باليقظة على شكل نوع من أنواع احليوانات ؟

  ما هو أفضل حرز من اجلن ؟

  الكويت   علي عبد الكرمي : املرسل                                                                     . وشكراً

א واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل ٬، م اهللا الرمحن الرحيمبس Wא
  .حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

اجلن ميكن أن ميس� بعض احليوانات ويوجهها جزئياً وحيركها جزئياً باالجتاه الذي يريده٬، 
ه وتصرفاته٬، متاماً كما ميس اإلنسان ويصيبه جزئيا٬ً، بفقدان السيطرة على سلوكه وكالم

وأفضل حرز من اجلن هو التحص�ن خبليفة اهللا يف زمانك٬، وبالقرآن الكرمي٬، وبكالم اهللا 
  .سبحانه وتعاىل حىت لو كان حديثاً قدسياً مرويا٬ً، أو حىت ما صح من التوراة واإلجنيل

وحتضري اجلن ممكن وجائز إن كان لغرض راجح وشرعي٬، ولكن جيب أن تعلم أن اجلن 
ون٬، وأ�م موجودون بأعداد كبرية يف كل مكان٬، وميكن أن خيدعون من أغلبهم يكذب

حيضرهم ببساطة٬، إضافة إىل أ�م ميكن بسهولة أن يؤذون من يقوم بتحضريهم؛ ألنه عادة 
  .يكون مصاب بداء األنا فيكون ضعيفاً جداً أمامهم

  .وأذاهم لإلنسان منه النفسي وهو معروف للكل٬، ومنه األمراض اجلسدية

لة أن اجلن يقتل اإلنسان بصورة مباشرة غري صحيحة٬، فهو ليس له سلطة لفعل ومسأ
هذا٬، ولكن ميكن أن ميس اإلنسان ويؤذيه نفسياً وجيعله يؤذي نفسه٬، ورمبا أيضاً يؤذي غريه٬، 
وميكن أن يتسبب لإلنسان بأمراض جسدية بطرق كثرية٬، منها مثالً نقل اجلراثيم إىل طعامه 

  .اسم اهللا عند األكل والشرب ويف كل حال يدفع شرهم إن شاء اهللاوشرابه وتنفسه٬، وذكر 

  .وفقكم اهللا وسدد خطاكم٬، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام
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א    الرمحن الرحيمبسم اهللا L٥٩٤Wא

  .اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

  .سيدي وموالي اليماين٬، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

سيدي أيها الكرمي ابن الكرماء٬، لدي� طلب أطلبه منك سيدي وأنا على يقني بأنك لن 
دا٬ً، وحاجيت سيدي أن تدعو يل بالشفاء تردين؛ ألنكم أهل البيت ال تردون طالب حاجة أب

  .من مرضي٬، وأن تدعو يل حبسن العاقبة حفظك اهللا لنا من كل مكروه

  استراليا   ل ك : املرسلة                                            . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .لى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وص

وفقك اهللا لكل خري٬، أسأل اهللا أن مين� عليك مبا هو أهله٬، وأن مين� عليك بالشفاء مىت 
  .يشاء وكيفما يشاء٬، وهو أرحم الرامحني

يا من امسه دواء٬، وذكره شفاء٬، يا من : (وللشفاء اقرئي هذا الدعاء دائماً وحبضور قلب
وتذكر ( عل الشفاء فيما يشاء من األشياء٬، صل7 على حممد وآل حممد واجعل شفاءجي

 يا اهللا" من هذا الداء٬، بامسك هذا) االسم إن كان غريك أو ياء املتكلم أي تقول شفائي
  ").عشر مرات يا أرحم الرامحني"٬، "عشر مرات يا رب"٬، "عشر مرات

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * * 

א   .السالم على من اتبع اهلدى L٥٩٥Wא

سيدي املوقر٬، تعبت كثرياً وبعثت رسالة لكم ومل أتوفق لردكم .. إىل السيد أمحد احلسن
  .د إن شاء اهللالكرمي٬، أرجوك سيدي إن كنت إماماً ومعصوماً فدعاؤك ال ير
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أقسم عليك حبق سيدة النساء وبنت خري خلق اهللا وزوجة أمري املؤمنني وقائد الغر 
احملجلني على بن أيب طالب عليهم الصالة والسالم أن تدعو يل ملعرفة احلق واتباعه فليس يل 

  .حل آخر

  نيوزلندا   أسيل : املرسلة                                                 . ولكم جزيل شكري وامتناين

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

أسأل اهللا أن يوفقكم ويسددكم ملعرفة احلق والثبات عليه٬، هو وليي وهو يتوىل 
  .الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٩٦Wא

سيدي٬، فداك نفسي وأهلي ومايل والشاهد الغائب سبحانه على ما أقول شهيد٬، أشهد 
  .الي وإمامي يف الدنيا واآلخرةأنك سيدي ومو

٬، قرأت يف كتاب الشرائع عن صالة اإلعرايب٬، وبتوفيق منه سيدي يا بن رسول اهللا 
إعرايب اشتكى : سبحانه بعد مدة قرأت تفصيل هذه الصالة يف مفاتيح اجلنان وهذا ما فهمته

ملكان بسبب بعد ا أنه ال يستطيع حضور صالة اجلمعة مع الرسول  إىل رسول اهللا 
هذه الصالة٬، عجل اهللا فرجك يا سيدي وموالي وجعلنا من الساجدين  فعلمه الرسول 

لكم يف الدنيا واآلخرة وكالكبش الصامت بني يديكم٬، وكاحلجر يف ميينك تلقيه حيث 
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تشاء٬، وجعلنا ممن يرضيكم٬، وأن يعجل لنا بلقائكم ومفارقة أعدائكم حبقكم يا وجه اهللا 
X.  

  يل أن أصلي صالة اإلعرايب يوم اجلمعة وتكون كمن صلى معك ؟فهل يا سيدي جيوز 

  الكويت   خالد : املرسل                                                            . وا شوقاً لك يا موالي

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .يني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهد

وفقكم اهللا وسدد خطاكم ملا يرضيه٬، إن شاء اهللا أنتم معنا ما دمتم مؤمنني عارفني باحلق 
  .خملصني هللا٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * * 

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٥٩٧Wא

  :كيف حالكم موالنا يشرفين أن ترد على هذه األسئلة

  من هم األنبياء الثالثة الذين وهبهم اهللا القدرة إلحياء املوتى ؟

  ما هي الصالة اليت ال حتتاج إىل وضوء وال تيمم ؟

  كة امسه احلارث٬، فما وظيفته ؟أحد املالئ

  من هو املخلوق الذي أنذر قومه ومل يكن من اجلن وال اإلنس ؟

  من هو شومان ؟
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  ؟ من هم األنبياء الثالثة الذين شهدوا لقومهم بنبوة حممد 

  .وشكراً جزيالً وأعتذر على كثرة األسئلة وكلي ثقة باإلجابة الوافية الشافية منكم

  السعودية   حممد العلي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وفقك اهللا لكل خري٬، لقد نشرت كثرياً من الكتب فيها علم كثري٬، ومن اإلطالع عليها 
تعتقد أن ال أحد يعلم وال أظنك . ميكنك أن تعرف هذا العلم ومصدره إن كنت طالب حق

أن النملة أنذرت قومها٬، وهو أمر مذكور يف القرآن٬، وهل تعتقد أين ال أعلم أن الصالة على 
٬، !امليت ممكنة دون وضوء أو تيمم٬، مع أين ذكرت هذا األمر يف كتاب شرائع اإلسالم؟

  .أسأل اهللا لك التوفيق يف حبثك٬، وأن يعرفك اهللا احلق ويسدد خطاك

  .م ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليك

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *



א א אWא

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٥٩٨Wא

  .وصحبه أمجعنيوعلى آله  الصالة والسالم على أيب القاسم حممد 

يف يوم من أيام شهر حمرم احلرام هلذا العام وأقسم على ذلك أين شاهدت يف .. أما بعد 
منامي وكأنين ذاهب إىل الزيارة يف النجف األشرف ويف السوق املسقف لبيع األقمشة٬، 
وكأنين أشتري قماشاً من أحد احملالت٬، وجلمال األلوان وعطر خاص يف احملل جلبين لرؤية 

يف إحدى رفوف احملل وكأنه كتاب اهللا تعاىل القرآن الكرمي ولكن مكتوب عليه  كتاب
اإلمام أمحد بن احلسن من جهة احلفظ٬، وقد سألت صاحب احملل من يكون أمحد بن احلسن 
فلم جيبين٬، ولكين علق يف بايل االسم٬، واليوم أكتب لكم وأرجو منكم أن تفتوين أو 

  تساعدوين ما معىن هذه الرؤيا ؟

  اسكتلندا   أبو أمحد : املرسل                                                                . السالم عليكمو

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

رؤياك واضحة وهي من فضل اهللا عليك أن بي�ن  وفقك اهللا لكل خري يف الدنيا واآلخرة٬،
  .لك احلق �ذا الوضوح الذي ال لبس فيه

والقماش يف امللكوت هو لباس التقوى٬، ولباس أهل اجلنان٬، جعلك اهللا من خرية أهل 
و(ل5ب(اسV  ي(ا ب(نِي آد(م( قَد+ أَنز(لْن(ا ع(لَي+كُم+ ل5ب(اساً يVو(ارِي س(و+َءات5كُم+ و(رِيشاً﴿: اجلنان٬، قال تعاىل

والقرآن هو رمز للحجة  ٬،)١(﴾التَّقْو(ى( ذَل5ك( خ(ي+ر� ذَل5ك( م5ن+ آي(ات5 اللّه5 لَع(لqهVم+ ي(ذqكqرVونَ
  .وخليفة اهللا يف كل زمان٬، فهو القرآن الناطق وترمجان القرآن

                                                            
 .٢٦: األعراف -١
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ورؤياك متثّل دخولك ملوقع األنصار يف االنترنت٬، فهو ميثّل زيارة أمري املؤمنني؛ ألنه 
٬، وهو حمل أقمشة؛ ألن منه يأخذ أهل اإلميان والتقوى لباس Xيعرفك بأمري املؤمنني علي 

التقوى واألمن ليوم القيامة وللمعاد٬، والعطور هي الكالم الطيب٬، والقرآن الكرمي هو خليفة 
اهللا وسرية خليفة اهللا والتعريف به٬، ومل يعرفك صاحب احملل مبن هو أمحد احلسن؛ ألنه يف 

  .Xلك مل يكن اسم أمحد احلسن ونسبه منشوراً كامالً حىت علي بن أيب طالب وقت دخو

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 

א   يمبسم اهللا الرمحن الرح L٥٩٩Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

السالم على موالي حممد ووصيه أمحد وعلى آبائهم الطيبني الطاهرين ورمحة اهللا 
  .وبركاته

  هو ما سبب رؤياي بالعلماء بعد مو¯م ؟: سؤايل األول

والنور يسطع من جبينه وخديه ومل أستطع  أيام من وفاته ٣رأيت السيد اخلميين بعد 
  .تشخيصه إال من حاجبيه٬، وكان معه معمم آخر ومها يف بداية طريق

ورأيت بنت اهلدى أخت الصدر وشعرها منشور والبسة شيء يشبه الكفن وقالت يل 
  .عمرك من عمري أو عمري من عمرك٬، ال أذكر جيداً

الشهداء العلماء٬، وكأنه غالم على متكأ  ورأيت باقر احلكيم بعد تفجريه جالساً يف غرفة
وجبانبه الشهيد الصدر الثاين الشايب وهو منحن على احلكيم٬، وكأنه ميدحه٬، والسيد باقر 
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مبتسم ابتسامة التلميذ حني ميدحه أستاذه والنور يسطع من رأس الصدر الشايب حلقات٬، 
  .وكان متكأ السيد الصدر أعلى من متكأ السيد باقر

حممد رضا الشريازي على نفس هيئته اليت نشرت يف االنترنت وهو متوىف ورأيت السيد 
واقفاً وعليه كفن لونه أخضر مزرق فريوزي لونه مجيل جداً ويف رقبته سلسلة فضة معلق �ا 

  .قفل كبري نوعاً ما وشيئني آخرين ال أذكرمها

ي(و+م( ت(أْت5ي السَّم(اء ﴿: ةوأخرياً هذه املرة الثالثة أو أكثر أمسع يف املنام هذه اآليات الشريف
 #ر(بَّن(ا اكْش5ف+ ع(نَّا الْع(ذَاب( إِنَّا مVؤ+م5نVونَ  #ي(غ+ش(ى النَّاس( ه(ذَا ع(ذَاب� أَل5يم�  #بِدVخ(ان: مُّبِنيٍ 

٬، وكذلك مسعت آيات بداية سورة )١(﴾إِنَّا كَاش5فُو الْع(ذَابِ قَل5يالً إِنَّكُم+ ع(ائ5دVونَ ......
٬، وبعضها كان بنفس طريقة )٢(﴾....إِذ5 انب(ع(ثَ أَش+قَاه(ا﴿: خر سورة الشمساألنبياء وأوا
  .هل هي ختصين ؟؟ أنا خائفة سيدي أرجوكم الدعاء لنا حبسن العاقبة. قراءتكم

  اإلمارات   زينب : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .ة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئم

الرؤى باألشخاص بعضها املراد منهم األمساء فقط٬، فالسيد اخلميين الذي رأيته ليس هو 
إمنا هي تعريف من اهللا لك بالقادم إلصالح األمة بعد وفاة السيد ) رمحه اهللا(السيد اخلميين 

م السيد اخلميين فقط من خالل شخص تعرفينه وهو السيد اخلميين٬، فاملراد هو اس) رمحه اهللا(
  ).روح اهللا(وهو 

وبنت اهلدى اليت رأيتها أيضاً ال ميكن أن تكون بنت اهلدى العلوية أخت السيد حممد 
تعين أ�ا ) وهذه هي العبارة الصحيحة(؛ ألن قوهلا لك عمرك من عمري )رمحهما اهللا(باقر 

                                                            
  .١٥ – ١٠: الدخان -١
 .١٢: الشمس -٢
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اليت    ل حممد وهم آ   من آل حممد وليست إنسانة عادية٬، بل هي من أرواح احلياة 
  .منها حياة وموت بقية اخللق

إن شاء اهللا تكون خرياً ) رمحهما اهللا(ورؤياك بالسيد حممد باقر احلكيم والسيد الصدر 
  .رجب ومل ينكرا الدعوة ١٣هلما ومها ماتا على الوالية إن شاء اهللا وقبل بيان 

والقفل تعين السجن٬،  وحممد رضا الشريازي رؤياك فيه غري جيدة بالنسبة له٬، فالسلسلة
  .أعاذك اهللا من سجن اآلخرة

أما ما تسمعينه فهو إنذار بقدوم العذاب إىل أهل األرض٬، أسأل اهللا لك ولكل األنصار 
  .العافية والنجاة وحسن العاقبة

وخامتته  Xفألن سرية املهدي ستكون كسرية علي  ﴾إِذ5 انب(ع(ثَ أَش+قَاه(ا﴿: أما آية
  .Xكخامتة علي 

  . لكل خريوفقك اهللا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 

א رأيت أننا جالسون يف قاعة كبرية وحنن أنصار حناور بعض الناس٬،  L٦٠٠Wא
ها ناس حناور للدعوة٬، مث خرجنا وذهبت أنا وشخص كان يقود وكانت القاعة كبرية وفي

سيارة وأنا جالس جبانبه وذهبنا إىل منطقة ريفية سبحان اهللا من مجال٬، وكانت املنطقة تطلّ 
على �ر عريض مملوء باملاء٬، مث كنا نسري يف طريق ترايب وفجأة خرجوا رجال حيملون سالح 

لين أنظر باملنظار السالح إىل بيتني تطلّ على من بستان وجاء إيلّ شخص حيمل سالح جع
من هنا يظهر إمامكم أمحد احلسن وحنن هنا ننتظره يظهر : �ر وبيتني بناء قدمي٬، وقال يل
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هنا ) اجلهة الفالنية(حنن : ونقتله٬، مل أرد عليهم وكنا على حذر منهم٬، وقال يل أحدهم
ووقفنا على مسافة منهم وأنا أنظر صف جانبا٬ً، : ننتظره لنقتله عندما يظهر٬، وقلت للسائق

إليهم٬، فجأة دخلوا البستان وسبحان اهللا كل األرض خضرة ومجيلة جداً إال هذه البستان 
 ٢كأ�ا يف اخلريف أو يابسة اليت دخلوا فيها٬، واستيقظت من نومي وكانت الساعة حوايل 

  العراق   الغائب املنتظر : املرسل                                     ظهرا٬ً، وفقكم اهللا ما معىن هذه الرؤيا ؟ 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وفقك اهللا لكل خري٬، وأسأل اهللا أن يكون يف رؤياك خري لك وبشرى من اهللا بنصر دينه 
  .الكافرون واملنافقونوإظهار احلق وإن كره 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                    
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٠١Wא

على أبيت اإلمام أمحد احلسن مياين ٬، السالم Xالسالم على أبيت اإلمام حممد بن احلسن 
  .Xآل حممد 

  .اللهم صلّ على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

بأنين واقف أمام والدي وهو  ١٤٣٢صفر  ٢٥رأيت يف منامي فجر يوم األربعاء املوافق 
ة ويريد وليس ممثالً وكأنه صاحب شركة كبري) يف الرؤيا امسه عادل إمام(املمثل عادل إمام 

سوف تكون : السفر إىل مكان بعيد٬، وإن سفره حسب ما أذكر يكون ملدة طويلة٬، فقال يل
أنت املسؤول على الشركة٬، وكان مرتاحاً ومطمئناً لألمر٬، وكأنه واثق مين٬، فقلت له 

إنين واهللا ال أستطيع ذلك٬، وتوسلت به أن يعفيين من ذلك ولكنه أصر� على أمره : بابتسامة
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م فقبلت األمر٬، وعندها استدرت وشاهدت مباشرة أحد املمثلني مع عادل إمام باطمئنان تا
٬، فكان هذا الشخص يتكلم عن الرقم إما )أنزع(يف إحدى املسرحيات وهو شخص أقرع 

ال أتذكر بالضبط٬، وأراد هذا الشخص أن حيذف الصفر األخري  ٦٠٠٠٠٠أو  ٦٠٠٠٠٠٠
علم ذلك٬، وكان بالقرب منه عدد من للرقم حىت يقل العدد وكان أمره مريباً وهو ي
إن رفعت الصفر يقل العدد وهذا ليس : األشخاص وكأنه يريد االحتيال عليهم٬، فقال

ألف حسبما أذكر وذلك  ٥٠٠٠٠مبشكلة٬، مث بعد ذلك أراد حذف الصفر األخري من الرقم 
ه حيث ونتيجة لفعله هذا وقفت بوجهه وأمرته بأن يرجع عن أمر ٥٠٠٠ليقل العدد إىل 

  .وكأن يل السلطة عليه٬، فانتهى رغماً عنه٬، واحلمد هللا رب العاملني

  العراق   حممد األنصاري : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

خري لك وبشرى من اهللا بنصر دينه  وفقك اهللا لكل خري٬، وأسأل اهللا أن يكون يف رؤياك
وإظهار احلق وإن كره الكافرون واملنافقون٬، واعلم أن األشخاص الذين تراهم يف الرؤيا إن 
مل يكن هلم موضع فهو االسم فقط٬، أي أن املراد منهم هو االسم فقط٬، فاملالئكة يأخذون 

إليصال ما يريدون صوراً هلا أمساء مناسبة من صفحة وجودك ومما هو منطبع يف ذاكرتك 
  .إيصاله لك

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 

א   .السالم عليكم يا ساديت ورمحة اهللا وبركاته L٦٠٢Wא
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احلمد هللا رب العاملني٬، والصالة والسالم على سيد اخللق .. حيم بسم اهللا الرمحن الر
  .حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

وكأين عند مجاعة لتبليغهم بأمر العذاب٬،  ٢٠١٠ /٠٢ /١٣رأيت بعد فجر األمس 
والكفر بدعوته السبب لرتول  Xإن الرسول الذي أرسله اإلمام املهدي : وكنت أقول هلم

العذاب اإلهلي٬، واجلماعة ال أعرفهم٬، وكان هلم بيوتاً قريبة من بعض٬، فجاءت يف هذه األثناء 
حشرات كبرية احلجم نسبياً أكرب من حجم الكف وتدخل من كل مكان يف البيوت ويف 

هذا العذاب قد نزل؛ ألن هذه : الشوارع٬، وكانت ذات لون بين داكن٬، فقلت للناس
لقد نزل العذاب ودخلت كل حيوانا¯م .. بفترة قصرية جداً  احلشرات تتواجد قبل العذاب

الئذة باملرتل الذي دخلته احلشرات بشكل مهول٬، ومن ضمن ما رأيت بقرة حتاشيت 
ضر�ا٬، ويف هذه األثناء حاولت اهلرب إىل البيت ا�اور فإذا بتلك احليوانات قد مألت 

فيه إىل مكان ال أدري ما هو لكنه  أركان كل األماكن فحاولت اهلرب من املكان الذي أنا
على الشارع العام فدخل يف قليب أنه ال ميكن أن يقبل أحد ) تكسي(ببايل٬، فرأيت سيارات 

أن يوصلين٬، لكن أحدهم وافق من أول مرة سألته٬، وقبل أن أركب معه ذهبت إىل بقال يبيع 
ارع بشيء عن الفواكه واخلضروات فاشتريت شيئاً ال أتذكره وحدثت أناساً على الش
  .العذاب فركبت مع السائق وغادرت املكان واحلمد هللا وحده وحده وحده

  فنلندا   زياد اجلبوري : املرسل                      ؟  ما هو تأويل الرؤيا سيدي قائم آل حممد 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .مة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئ

وفقك اهللا لكل خري٬، رؤياك مبشرة لك أنك إن شاء اهللا ستكون من الناجني من عذاب 
اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه الدنيا٬، وأسأل اهللا لك أن تكون مع حممد وآل حممد يف الدنيا 

  .واآلخرة

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 

א السالم عليكم يا حجة اهللا يف األرض٬، .. بسم اهللا الرمحن الرحيم  L٦٠٣Wא
  .Xالسالم على أنصار إمامنا وحبيبنا ووصي إمامنا املهدي 

أو ال٬، وال أعلم إن كان شيئاً من الشيطان أم حلمي كان واهللا أعلم إن كان له تفسري 
  .ال

أخاف من كل شيء حىت يف األحالم٬، ولكن يف ) وأعوذ باهللا من األنا(من املعروف أنين 
  .هذا احللم مل أكن خائفة رغم بشاعته

رأيت نفسي يف مطعم اجلامعة اليت أدرس فيها٬، وأخذت صحين واألكل الكامل ومل انتبه 
م٬، املهم وصلت لنصف املطعم آلخذ قطعة من اخلبز وكنت أحاول ملا يف الصحن من طعا

قطعها بالسكني وبالغلط قطعت إصبعي الشاهد األيسر٬، ولكين كنت يف شدة اهلدوء٬، 
وأخذت اجلزء املقطوع من األصبع ووضعته يف فمي حتت اللسان وربطت باقي اإلصبع 

اً فيه معقم ووضعت من فمي وذهبت إىل مطبخ املطعم وسألت املوجودين أن جيلبوا يل صحن
اجلزء املقطوع يف التعقيم ووضعت أيضاً اجلزء الباقي من اإلصبع وكنت انتظر اإلسعاف 

  .واجلميع كان خائفاً إال أنا كنت مرتاحة

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ية رجاء خاص من اإلمام احلجة الدعاء يل ليثبت اهللا أقدامي على الطريق املستقيم واهلدا
  فنلندا   خادمة أهل البيت : املرسلة                                                   . ونصرة اإلمام ليوم الدين

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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ا خري لك٬، فاجلامعة أو الكلية يف الرؤيا ترمز إىل مساء رؤياك إن شاء اهللا مبشرة٬، وفيه
العقل السماء السابعة الكلية٬، وإن شاء اهللا تكونني يف طريق كمال العقل وحيشرك اهللا مع 

أما اإلصبع فهو ميثل يف الرؤيا األقرباء والناس القريبني من اإلنسان٬، . األنبياء واملرسلني 
العالقة به لسبب مثل أن يكون شخصاً غري مؤمن باحلق٬، وقطعه يعين االختالف معه أو قطع 

  .وأسأل اهللا لكم التوفيق وحسن العاقبة. والذهاب إىل املستشفى يعين حماولة إصالحه

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

نأمحد احلس                                                                                       
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٠٤Wא

عندما علمت بأمر السيد أمحد احلسن ومنت حلمت هذا احللم حسب .. السالم عليكم 
  :ما أتذكر وأستغفر اهللا من الزيادة والنقصان

عند نافذة غرفيت كان هناك أمر٬، كأن من هناك ميت وليس مبيت٬، وخمفي وليس خبفي٬، 
طاقة قوية كأن هنا أمر عظيم٬، أشعر حبرارة ملا كنت جنبها وكنت أشعر باخلوف وكنت  فيه

  .أذكر اهللا كثرياً

  .هناك أيضاً تكملة لكن أكتفي �ذا القدر؛ ألنه يصعب علي� وصف الرؤيا

  السعودية  زهراء : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على 

أسأل اهللا لك التوفيق ومعرفة احلق ونصرته٬، أما رؤياك فهي يف هذه الدعوة احلقة وبيان 
حال صاحبها٬، وكونه ميت وليس مبيت أي أنه دخل إىل هذا العامل فيما مضى وقتل وفارق 
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٬، وأما ٤ة يف املتشا�ات جوهي موجود Xهذا العامل٬، وميكنك مراجعة قضية شبيه عيسى 
كونه ليس مبيت أي أنه اآلن يف هذا الوقت موجود يف هذا العامل٬، أما كونه خمفياً وليس 
خبفي أي أنّ قضية املهدي األول موجودة بالروايات عند السنة والشيعة عن الرسول حممد 

 وقد نقلتها الكتب٬، ولكن رغم هذا فهو أمر ويف وصية رسول اهللا  وآل حممد 
تقريباً خفي على عامة الناس؛ ألن مشيئة اهللا أن يظهر هذا األمر عندما حيضر صاحبه٬، أما 
الطاقة اليت فيه فهي نور اهللا٬، واحلرارة اليت حتسينها فهي حرارة احلياة احلقيقية٬، وذكر اهللا يبني 

  .لك أن رؤياك هي وحي من اهللا سبحانه لك

  .اتهوفقك اهللا٬، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبرك

أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א الصالة والسالم عليك يا موالي يا بن رسول اهللا وعلى آبائك واملهديني  L٦٠٥Wא
  .من ولدك صلوات اهللا عليهم أمجعني

سول اهللا٬، ذهبت يف أحد الليايل إىل النوم وكلي أسى على سيدي وموالي يا بن ر
املخالفني لكم٬، وخلدت إىل النوم وكان علي� غطاء قد غطيت نصف جسدي به من التعب٬، 

يا أيها املزمل٬، قم الليل إال قليال٬ً، نصفه أو : وفزعت من النوم وأنا أمسع صوت يف أذين يقول
  .ترتيالً انقص منه قليال٬ً، أو زد عليه ورتل القرآن

ولقد كتمت يف نفسي هذه الرؤيا وآليت أن ال أحدث �ا أحداً سواك يا سيدي٬، 
  احلجاز   يوسف : املرسل                    فمنكم نأخذ وإليكم نرد٬، فبما تنصحين ومبا توجهين ؟ 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األ
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هم رسل من األنبياء السابقني٬، ولبعضهم مقام النبوة٬، وقد  Xأنصار اإلمام املهدي 
ورؤياك هي دعوة من اهللا لك لتتعبد يف . بيَّنت هذا األمر يف كتاب النبوة اخلامتة٬، وفقك اهللا

ته سبحانه٬، وفقك بعض الليل ما أمكنك٬، ليطلعك اهللا على ما يشاء اطالعك عليه يف ملكو
اهللا لكل خري٬، وإن أمكنك فصل" صالة ناشئة الليل٬، وجتدها عند األنصار وفقهم اهللا٬، فقد 

  .كتبتها هلم قبل سنوات وهي موجودة يف األعمال العبادية

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٠٦Wא

احلمد هللا رب العاملني٬، اللهم صلّ على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً 
  .كثرياً

رأيت يف منامي أنه يوجد ممر٬، وهذا املمر حماصر جبانبني٬، وكل جانب يشبه احلائط على 
أسالك كهربائية ينبثق منها الضوء كثري وخيوف٬، ) احلائط(كل زنقة٬، وعلى كل جانب ش

سنة٬،  ٤١أو  ٤٠و ٣٩وإذا برجل طويل القامة وحيمل بيديه اليمىن حمفظة وعمره ما بني 
انطلق من هنا٬، يعين بي�ن : ٬، وأخذين من يدي فقال يلXأقول يف منامي إنه أمحد احلسن 

من الضوء٬، ويف انطالقي كنت أجد أثر املارين ساملني من الضوء٬،  يل الطريق السليم والنجاة
  .وبعدها استيقظت

ومكن له يف األرض ووفق أنصاره يا أرحم  Xاللهم انصر وليك أمحد احلسن 
  املغرب  أمحد : املرسل                                                                                   . الرمحني

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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رؤياك هي مبشرة لك من اهللا سبحانه وتعاىل حبسن العاقبة إن شاء اهللا وتثبيت منه 
هللا سبحانه وتعاىل سبحانه وتعاىل لك٬، وبيان أنك على احلق وعلى الصراط املستقيم٬، فامحد ا

  .أن من� عليك �ذا الفضل العظيم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 

א   ..Xإىل سيدي وموالي اإلمام أمحد احلسن  L٦٠٧Wא

  سم اهللا الرمحن الرحيمب

  .احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

السالم على سيدي وموالي اإلمام املهدي٬، السالم عليك يا سيدي وموالي قائم آل 
  .حممد ورمحة اهللا وبركاته

  :سيدي وموالي٬، أنقل لك رؤيا إلحدى األخوات األنصاريات

  م اهللا الرمحن الرحيمبس

إىل سيدي وموالي ذخري وذخرييت يف آخريت ودنياي قرة عني الرسول واألخذ بثار 
الزهراء البتول وساللة الطيبني ومثرة األئمة املنتجبني أبو القادة املهديني سيدي وموالي قائم 
هللا آل حممد عليهم وعليه أفضل الصالة التسليم٬، سيدي وموالي السالم عليكم ورمحة ا

  .وبركاته

سيدي٬، رأيت يف املنام كأنا يف صالة مجاعة وتراصت الصفوف٬، وكانت القبلة مائلة إىل 
الشرق٬، وكانت الصفوف قرابة العشر صفوف أو أكثر بقليل٬، وكان إمام اجلماعة يتوسط 
الصف األول للمصلني٬، وكان يف كل صف من جهة اليسار نساء ومل يكن وقوفهن بشكل 
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رمحه (لى شكل هالل٬، وكان إمام اجلماعة هو الشهيد سيد عبد اإلمام مستقيم بل مائل ع
٬، وكانت الصالة واجبة أي أربع ركعات٬، وكنت أنا يف منتصف الصفوف مع النساء )اهللا

ومعي يف الصف زوجي٬، ومما ال خيفى عليكم هو جاهل بصراط احلق٬، فأقام سيد عبد اإلمام 
) رمحه اهللا(ركعة الثالثة سكت السيد عبد اإلمام وصلى ركعتني كاملتني٬، ويف ال) رمحه اهللا(

٬، وكان يف منتصف الصفوف Xوأمتّ الصالة سيدي وموالي قائم آل حممد أمحد احلسن 
أي الصف الذي أنا وزوجي فيه٬، فلما مسع وعرف أن السيد سوف يتم الصالة قطع صالته 

م ومل أكن أعلم أن أمحد كنت أصلي خلف السيد عبد اإلما: مما أثار ضجة بني املصلني قائالً
قليالً بدون قطع الصالة  Xاحلسن هو الذي سيتم الصالة٬، يف هذه األثناء التفت السيد 

  .كما إين التفت إليه أيضاً مث ترك زوجي الصالة وبقي مكانه فارغاً وحنن أمتمنا الصالة

لسالم على واحلمد هللا رب العاملني٬، نسألكم الدعاء يا باب اهللا املأيت منه٬، والصالة وا
  .حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .واحلمد هللا رب العاملني.. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  العراق   حممد : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ا مبشرة لك ومنذرة لزوجك٬، نسأل اهللا له حسن العاقبة٬، والصالة هي والية ويل الرؤي
  .اهللا والعمل معه وبني يديه٬، وفقكم اهللا للعمل باحلق مع احلق

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

سنأمحد احل                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * * 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٠٨Wא
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  .اللهم صلّ على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

كانت بيعيت ليلة اجلمعة٬، ويف منامي رأيت أن جدار غرفة نومي اجلانب املطلّ على 
حدى مراتب السرير اخلاص يب وهي الشارع فتح فيه فتحتان٬، رأيت منه نور النهار ومل أر إ

اليت كانت متنع ظهور الفتحة٬، ولكن كان داخلي شعور باخلوف من أنه قد يكون قد تسلل 
أحد الفئران من الشارع للبيت من خالل هذه الفتحة ولكن ال يوجد تأكيد على تواجد فأر 

  .باملرتل

  .أرجو من سيادتكم التفسري

والسالم عليكم .. هديني وسلم تسليماً كثرياً وصلى اهللا على حممد وآله األئمة وامل
  مصر  عبد اهللا : املرسل                                                                . ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم 

رؤياك مبشرة لك٬، وهي تثبيت لك من اهللا على احلق٬، ومعىن فتحتان رأيت منهما النور 
أي موضعني فيهما هدى٬، وميثالن دعوة احلق وأنت تدخل فيهما وترى منهما نور احلق٬، أما 
خوفك من دخول فأر من الشارع إىل بيتك من خالل هذه الفتحة فإن شاء اهللا جينبك اهللا 

  .ك ومبا متلك بالتوكل عليه سبحانه وتعاىل٬، وفقك اهللا لكل خريكل ما يضر ب

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                    
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א صل على حممد وآل حممد األئمة اللهم .. بسم اهللا الرمحن الرحيم  L٦٠٩Wא
  .واملهديني وسلم تسليماً
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  .وعلى أولياء اهللا وحججه Xالسالم على مياين آل حممد أمحد احلسن 

 اليوم وبعد صالة الفجر ذهبت للنوم فرأيت أين كنت يف مسجد رسول اهللا حممد 
أين يف املسجد٬، وكنت أمتشى يف داخله ومل خيطر ببايل ) املسجد النبوي يف املدينة املنورة(

وعندما وصلت إىل البوابة للخروج أدركت أين يف املسجد النبوي فالتفت مباشرة للسالم 
وكان هناك شخص يركض باجتاهي من بعيد وعرفت أنه  على رسول اهللا والصالة عليه 

جاء ألذييت وال أتذكر كيف كانت هيئته هل هو ملتحي أم ال٬، وهل هو قزم أو ال٬، فاحلقيقة 
كر هيئته٬، املهم أنه اجته حنوي إليذائي فابتعدت عنه٬، وجاءين مرة أخرى حماوالً أذييت ال أتذ

ولكين ختلصت منه ال أعرف كيف وذهبت من  ومنعي من زيارة الرسول األكرم حممد 
فوري إىل ضريح الرسول٬، وكان هناك بعض من الناس عنده فتقدمت حىت وصلت إىل القرب 

يف وسطهم٬، ونظرت ) وأعوذ باهللا من األنا(ي ومييين وأنا وأصبحوا املوجودين على يسار
فإذا برجل نائم ووجهه يف اجتاه الضريح٬، فخطر ببايل أنه ليس النيب بل شخص آخر ولكنه 

٬، وكان أبيض اللون وذو حلية استعدل ونام على ظهره فعرفت أنه رسول اهللا حممد 
أن ألتقط له صورة فصورته أول  بيضاء وله هيبة عظيمة فاستخرجت اهلاتف من جييب لغرض

مرة ولكن مل تكن الصورة جيدة فصورته صورة أخرى ولكن أيضاً مل تكن جيدة فحاولت 
أن أصوره مرة أخرى ففتح صلوات اهللا عليه عينيه وال أدري ما الذي حدث ولكن فهمت 
بأين صورته أكثر من مرة فيكفي وأعدت التلفون إىل جييب٬، وخاطبت الرسول وابتدأت 

٬، فأجابين صلوات اهللا وسالمه عليه بنفس )أمحد احلسن: (لكالم بذكر اسم اليماين فقلت لها
يا : (هل جيوز أن أدعو باسم اليماين مثالً أقول: ٬، وبعد ذلك سألته)أمحد احلسن: (الكلمة

ـ جيوز أو ال جيوز بل كانت أجابته)أمحد احلسن ٬، فسألته )جيب: (٬، فكانت إجابته يل ليس ب
فأجابين ولكين طلبت منه أن يكرر علي�؛ ألين خشيت أن  Xإلمام أمحد احلسن عن مقام ا

أنسى اإلجابة٬، فأجابين جبواب مشابه ولكن بأسلوب آخر أيضاً نسيته٬، ولكن اجلواب كان 
٬، هكذا والعلم عند اهللا٬، وبعدها جرى حديث )ال ميكن بلوغ ذلك: (والعلم عند اهللا هكذا

أتذكر تفاصيل احلديث ولكن بالنهاية تضايق الرسول روحي له بيين وبينه عن عامل الرؤى ال 
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الفداء ال أدري ملاذا٬، انتهت الرؤيا واستيقظت من النوم وكانت الساعة السادسة والربع 
  .صباحاً

أرجو من اهللا أن يغفر يل إذا كنت أخطأت يف النقل ويغفر يل نسيان التفاصيل واإلحلاح 
  .يف األسئلة على رسول اهللا 

  .كنت أدرك بأين يف عامل امللكوت عندما وصلت إىل الرسول حممد : ظةمالح

  .هجري ١٤٣١ربيع األول  ٢٣م٬،  ٢٠١٠ /٣ /٩تاريخ الرؤيا 

  .اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر املستودع فيها

  الكويت   أبو علي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  . وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً واحلمد هللا رب العاملني٬،

وفقك اهللا لكل خري ورزقك خري اآلخرة والدنيا٬، واحلمد هللا الذي منَّ عليك برؤية 
  .٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلنيالرسول األكرم حممد 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א وأنا  Xوعدوين األنصار أن يأخذوين للسيد : رأيت يف عامل الرؤيا L٦١٠Wא
وصرت أفكر  Xماشي معهم٬، ضعنا عن بعض بس ضعنا صرت أريد أن أوصل للسيد 

جيلس على تلة  Xعالً وصلت ووجدت السيد كيف أصل٬، ففكرت أعتمد على نفسي وف
رمل وأمامه مبىن يتعمر جديد٬، فجئت أنا من وراء السيد فجلست وراء السيد ووضعت 
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يدي على رقبة السيد٬، فالسيد مال علي� ووضع رأسه على يدي وابتسم يل٬، و�ذه اللحظة 
ن أمام السيد وصلوا األنصار الثالثة وعجبوا كيف وصلت لعند السيد حلايل٬، وهم جاؤوا م

X  خده كانت حملوقة بشدة٬، فكانت بيضاء ) كرسة(ولفت نظري على وجه السيد على
بشكل كبري لفتت انتباهي ووجهه كان أمسر٬، فمشينا مع السيد يف مكان يف لبنان أعرفه 
وكان السيد يف يده شيء صغري مثل البيضة٬، فكان يشري بتلك البيضة على تالل الرمل 

ى عدة تالل فبلحظة كنت أفكر أن السيد بال البيضة ما بيقدر يعمل فيذو�ا٬، فكررها عل
وكأنه فهم ما كنت أفكر فيه٬، فأعطاين البيضة رماها علي�  Xشيء٬، فالتفت علي� السيد 

  .وراح يشري بيده على التالل فذو�ا٬، واحلمد هللا رب العاملني

  أملانيا   عاملي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .مد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحل

أسأل اهللا أن يوفقك ملا فيه خري آخرتك ودنياك٬، وأن يسددك ويوفقك وينصرك على 
  .القوم الظاملني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   .السالم عليك يا بن رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته L٦١١Wא

خادمكم املسكني يهديكم السالم ويهديكم نفسه كبضاعة مزجاة٬، ويقول وقلبه مفعم 
  .ينا إن اهللا جيزي املتصدقنيلقد مسنا وأهلنا الضر فتصدق عل: بتوحيد اهللا والتسليم لكم

سيدي٬، أرجو التفضل علي� بتفسري رؤيا زوجيت حيث رأت يف املنام أ�ا تكتب دعاء 
  .الصباح على وجهي مع القراءة
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  .وهل من املمكن للمرأة أن ترى رؤى صادقة إن كانت نائمة وهي جمنبة أو حائض

  العراق   املوسوي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

املؤمنة ميكن أن ترى رؤيا صادقة وإن كانت جمنبة أو حائضا٬ً، ورؤياها هي خري لك وهلا 
  .إن شاء اهللا٬، أسأل اهللا لكم خري اآلخرة والدنيا٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .ة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمح

أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦١٢Wא

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا٬، والصالة والسالم على 
  .د األمني وأهل بيته الطاهرين األئمة واملهدينيحمم

وقائمهم وعلى أهل بيتك وأوالدك  السالم على سيدي وموالي مياين آل حممد 
  .املهديني املنتجبني ورمحة اهللا وبركاته

 Xسيدي٬، رأيت رؤيا كأين دخلت إىل ضريح سيدي وموالي أيب عبد اهللا احلسني 
عباس وابنيت فاطمة٬، وهناك ناس كثريون يف الضريح ومعي أوالدي وهم ثالثة علي وأمحد و

٬، Xالطاهر٬، مث تفرق الناس وبقيت أنا يف الضريح الطاهر وأنا أتكلم مع اإلمام احلسني 
وهو  Xوبعد قليل فتح باب الضريح الطاهر مث فتح القرب الشريف ورأيت اإلمام احلسني 

ولكن أتذكر أنه  Xم اإلمام مستلقي يف القرب وأخرج يده وتكلم معي وال أتذكر كل كال
قال يل ما معناه إنه كلمين خبصوص أوالدي وإن معركة سوف حتدث وإن ولدي عباس 
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سوف يشارك فيها أو يقتل فيها ال أتذكر بالضبط٬، مث خرجت وأنا أركض فرحة وأقول 
قد تكلم معي وأصيح على ولدي عباس ألخربه بكالم اإلمام  Xاإلمام احلسني : للناس

  .Xصار يضحك وفرح بكالم اإلمام  Xوعندما أخربته بكالم اإلمام  ٬،Xاحلسني 

هذه هي الرؤيا سيدي٬، فإذا مسحت أن تؤول الرؤيا٬، مع العلم أنين اآلن لدي� ولد واحد 
وهو علي وأنا واحلمد هللا حامل اآلن ونتمىن أنا وزوجي أن يرزقنا اهللا ولد ونسميه أمحد 

دي بكرمك أن تدعو لنا لريزقنا اهللا ذرية صاحلة ٬، وأترجاك سيويكونون فداء للمهديني 
  ).عليها السالم(مؤمنة وناصرة حملمد وآل حممد لتبيض وجوهنا أمام الزهراء 

واعذرين سيدي على اإلطالة وفرج اهللا عنك ومكنك يف القريب العاجل حبق الزهراء 
  .ونسألك عفوك عن التقصري فإنك كرمي من أوالد الكرام

  العراق   أم علي : املرسلة                                          . ة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمح

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

لدنيا٬، وإن شاء اهللا تكون وفقكم اهللا لكل خري٬، أسأل اهللا أن مين� عليكم خبري اآلخرة وا
  .رؤياك فيها خري كثري لكم٬، واهللا ويل التوفيق

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                     
  هـ ١٤٣١/ رجب األصب

* * *  

א   . وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا L٦١٣Wא
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أنا متابع يف روم األنصار من فترة بسيطة٬، وقرأت لإلمام يف املوقع ومسعت .. وبعد
تسجيالت بامسه٬، وارحتت مبدئياً ملا يدعو إليه٬، ولكن مشكليت أنين سين ال أؤمن باإلمامة 

  .أساساً ورغم ذلك أتواجد يف الروم باستمرار عسى أن يظهر يل اهللا احلق إن مل أكن عليه

ين أحد اإلخوة باالستخارة عندما مسع تذبذيب يف أمر الدعوة٬، فاغتسلت وصليت نصح
وسألت اهللا أن يدلين على احلق ومنت وأنا أمسع تسجيل لإلمام أمحد احلسن٬، وحلمت أين 
نائم حتت شجرة والشجرة جبانب طريق ترايب ميتد من اجلهتني٬، وأتى رجل عجوز ذقنه 

أنه أتى من املاضي يتعكز على عكاز أطول منه جلس تقترب من األرض وثيابه مهلهلة وك
هذا ليس وقت مناسب للنوم استيقظ يا إبراهيم٬، : جبواري ومهس يف أذين بلطف قائالً

ال تفزع وال تسأل٬، امسع من عجوز : فاستيقظت مفزوعاً ونظرت إليه فازداد خويف٬، فقال
حدث معك اآلن فامسع عمره يوازي عمر الكثريين ومل يتحدث سوى مع القليلني وهو يت

واحفظ وافهم فلن أعيد ما سأقول٬، اجته شرقاً ستجد قرية صغرية وفقرية٬، أهلها بسطاء 
طيبون أبلغهم أن الشمس نافذة صغرية جداً من جهنم فتحت على األرض وعليهم الرحيل 
فمن رفض الرحيل معك فال تلح عليه يف ذلك٬، واستمر يف السري أنت ومن معك باجتاه 

تجدون قرية أخرى أهلها أكثر سعة وأكثر غلظة فاحذروا منهم وال تلحوا عليهم الشرق وس
يف الرحيل معكم وواصلوا السري شرقاً أنتم ومن تبعكم من القرية الثانية إىل أن تصلوا إىل 
القرية الثالثة فافعلوا كما فعلتم٬، وكل قرية جتدو�ا جتدون أهلها أكثر سعة وأكثر غلظة٬، إىل 

لقرية السابعة فالتفوا من حوهلا وال ينظروكم أهلها٬، وستجدون خلف القرية أن تصل إىل ا
شجرة مثل هذه الشجرة اليت تظلنا اآلن يا إبراهيم٬، ورقها أكثر خضرة٬، وشكلها أكثر نظرة٬، 
ومثرها أكثر وفرة٬، وظلها ميتد أمامها يظل باقي األرض٬، قد نلتقي حتت تلك الشجرة عند 

وا حتت تلك الشجرة مثل نومتك هذه٬، وعند شروق الشمس وصولكم وقد ال نلتقي٬، نام
سريوا يف ظل تلك الشجرة فإن مشسكم لن تغرب حىت يأذن اهللا بغري ذلك٬، مث مد يده 
وقطف ورقة من الشجرة٬، ومد �ا إيلّ ومددت يدي وأخذ¯ا منه وكان مكتوب �ا حرف 

أخربتك أال تسأل٬، : فقالماذا افعل �ا ؟ : فقلت!! واحد رأيته بوضوح وكان حرف النون 
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وتركين وانصرف٬، حاولت اللحاق به لكنه اختفى٬، كان حلماً مجيالً ومرحياً رغم أين مل 
  .أفهم شيء

سألت أحد اإلخوة أنصار اإلمام فأشار عليَّ مبراسلتكم٬، أسأل اهللا إن كنتم على احلق أن 
  .يدلين عليه

  .حفظكم اهللا أمتىن الرد سريعا٬ً، علماً بأين مل أقل احلرف إال لكم

  السعودية   إبراهيم عبد اهللا : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

أسأل اهللا لك التوفيق وحسن العاقبة٬، يف هذه رؤيا الشجرة اليت أنت نائم حتتها إشارة إىل 
مع قبل أن تنام٬، أي إ�ا الشجرة املباركة يف القرآن وهي شجرة حممد وآل حممد ما كنت تس

٬، والشخص الذي رأيته متقي وويل من أولياء اهللا؛ ألن اللحية يف الرؤيا تشري إىل الدين٬، 
وأمرك باالستيقاظ من النوم أي أن تنصر احلق وتستيقظ من غفلة الدنيا واالنشغال �ا ومع 

ذي وجهك له إن شاء اهللا توفق له باهلمة واجلد بعد استيقاظك من الغفلة٬، أهلها٬، والعمل ال
م(ا أَنت(  #ن و(الْقَلَمِ و(م(ا ي(س+طُرVونَ ﴿: والورقة اليت فيها حرف نون تشري إىل قوله تعاىل

  .)١(﴾بِنِع+م(ة5 ر(بِّك( بِم(ج+نVون:

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                   
  هـ ١٤٣١/ شعبان اخلري والربكة

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيمL٦١٤Wא

                                                            
  .٢ – ١: القلم -١
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 .اللهم صل" على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

 .السالم عليكم ورمحة اهللا

حلسن صلوات اهللا عليه وعلى آبائه وأبنائه نعزي صاحب العصر والزمان احلجة بن ا
األطهار٬، نعزي سيدي وموالي أمحد احلسن على مصاب سيدتنا املظلومة٬، إنا هللا وإنا إليه 

 .راجعون

من قبل أكثر من عشر سنني كنت أسكن بغداد ورأيت يف منامي وكأين يف منطقيت 
يف الشوارع٬، ويركض خلفي وحيدة ومظلمة٬، واألبقار واألغنام مذبوحة ودمها مثل األ�ار 

شاب من املنطقة أشقر وعينان زرقاوان وحياول اللحاق يب٬، وكلما أركض باجتاه أجد آخر 
الشارع مغلق وأدخل شارع ثاين٬، والشوارع كلها دم من األغنام واألبقار املذبوحة٬، وتعبت 

ت أم اذهيب خلف فاطمة٬، ورأي: كثرياً كثريا٬ً، وبعدها مسعت صوتاً من السماء قال يل
صاحبيت واقفة وهي امسها فاطمة٬، فذهبت خلفها وهي فتحت ذراعيها حلماييت٬، حينها هذا 
الشاب توقف وكأنه يف حاجز شفاف بينه وبني أم صاحبيت ال يستطيع الوصول أبداً وكان 

 .يقف أمتاراً بعيداً عنا

أنت : الرؤيا األخرى يف نفس األيام كنت كأين نائمة ومسعت صوتاً من السماء يقول يل
 .نائمة يف حضن فاطمة٬، ووجدت نفسي مغمورة يف حضن نفس املرأة

سيدي وموالي٬، أعتذر عن اإلطالة٬، لكن بعد مساعي بالدعوة والتحاقي �ا واحلمد هللا 
وأدعوك روحي لك الفداء أن تقبلوين من األنصار٬،  Xأدعو اهللا وأدعو صاحب الزمان 

٬، رأوا يفØ رؤيا قبل التحاقي بالدعوة هار لكين مل أر رؤيا بعد التحاقي باألئمة األط
 .ولكين مل أر٬، هل له معىن ؟ أحس أن األئمة روحي هلم الفداء زعالنني علي� وال يزوروين

يف اخلتام٬، أعتذر منك سيدي وموالي على اإلطالة وأعتذر من اهللا سبحانه عن التقصري٬، 
فرج عنك وعن إخويت وأدعو اهللا سبحانه التمكني لك يف األرض وغمرك برمحته وي

 .األسرى٬، ويسكنك مسكن حبيبك وجدك رسول اهللا 
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 فلندا   ر . ت : املرسلة                                                      . السالم عليكم ورمحة اهللا

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

 .ملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة وا

األبقار واألغنام املذبوحة هي ما ترينه ورأيته حيصل يف العراق يف السنوات السابقة٬، 
هو التحاقك بالدين اإلهلي احلق٬، فالرؤيا يف وقتها ) عليها السالم(وذهابك يف حضن فاطمة 

 .بيان ملا حيصل لك يف املستقبل وقد حصل لك بفضل اهللا عليك

 .رمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم و

أمحد احلسن                                                                                  

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦١٥Wא

 .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته٬، يا معدن العلم٬، وموضع الرسالة٬، يا قائم آل حممد 
X  ًيا سيدي وموالي وأيب٬، أعتذر موالي عن إزعاجك٬، أسألك أن ال تتركين لنفسي أبدا

 .واهللا أنا مرتعبة جداً من أن أخذلكم

رك موالي٬، موالي٬، أرجوك ال تتركين لنفسي يا نور٬، وكيف أختلص من ظلميت إال بنو
 .اللهم اجعلين معك دائماً أبداً وال أخذلك أبداً حىت ينقطع النفس يا ريب

 :موالي وأيب٬، رأيت قبل مدة هذه الرؤيا

رأيت أين كأين مسافرة معك أيب إىل مكان مدينة أخرى مشيا٬ً، وكانت تبعد أربعني 
ر نفسي٬، وكانت كيلو متر منها٬، وأنا قبل أن أسافر ذهبت إىل مكان أشتري منه ورق ألست
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ألوان األوراق بالربتقايل واألصفر٬، وكان األصفر كثرية واجلميع ميكنهم شراءها والربتقالية 
نادرة٬، وأنا أردت أستر نفسي بالربتقايل٬، فال أعلم كيف استطعت أن أمرر مع الورق 

 .األصفر ورق برتقايل أيضاً ومل تالحظين البائعة

بس جاكيت ساخن كالذي يÝلبس يف الشتاء وبعدها رأيت أننا يف الطريق وكنت أل
وساترين لكن يف رجلي كنت أرتدي سروال يصل ملنتصف ساقي وكان ضيق بعض الشيء 

أمل أقل لك أن تستري : وكان ليس عندي كيف أستر نفسي٬، وقلت يل أيب يف وسط الطريق
نفسك أو شيء هكذا٬، وبدأت أبكي وأقول لك أن تساحمين واحننيت على يدك أقبلها 

 .تركتين روحي فداك وكل شيء فداك٬، وكانت تفوح منها رائحة املسك مجيلة جداًو

بعد ذلك وصلنا إىل املدينة األخرى وبعد ذلك أربكت عندي األحداث٬، وكنت ترتدي 
 .جلباب فضفاض وتغطي رأسك وكان لونه بين

 .والسالم عليكم وعلى أهل بيتك الطيبني الطاهرين ورمحة اهللا وبركاته

 ielhassani: املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

 .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وفقك اهللا لكل خري٬، املالبس تشري إىل تقوى اإلنسان ومدى التجائه إىل اهللا وعبادته 
لْن(ا ع(لَي+كُم+ ل5ب(اساً يVو(ارِي س(و+َءات5كُم+ و(رِيشاً ي(ا ب(نِي آد(م( قَد+ أَنز(﴿وتوكله عليه سبحانه وتعاىل٬، 

 .)١(﴾و(ل5ب(اسV التَّقْو(ى( ذَل5ك( خ(ي+ر� ذَل5ك( م5ن+ آي(ات5 اللّه5 لَع(لqهVم+ ي(ذqكqرVونَ

ورؤياك فيها إرشاد لك أن تلجئي إىل اهللا سبحانه وتعاىل بالعبادة واإلخالص واغتنمي 
 .ورمضان٬، وفقك اهللا لكل خرياأليام املباركة يف شعبان 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
                                                            

  .٢٦: األعراف -١
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أمحد احلسن                                                                                  

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א   السالم عليكم L٦١٦Wא

اطمأننت إليكم وودت لو  سيد أمحد حفظكم اهللا٬، بعد اطالعي على تفسرياتكم للرؤى
 :تفسروا هذه الرؤيا عساها تكون فاحتة خري

رأيت نفسي يف مسجد ميلكه يهود يتعبدون فيه ويسريونه كمعبد هلم لكنهم يسمحون 
للمسلمني بالصالة فيه٬، كما أنين رأيت نفسي أصلي فيه اجلمعة وخطب اخلطيب لكن بعد 

ضور حاخام يتحدثون فيها عن مظلومية أن انتهى وصلينا دخلوا احملراب وألقوا خطبة حب
اليهود بالبلد أي املغرب٬، واحلاخام يظهر كرامات أمام الناس لكن ال أحد يصدقه سوى 
أتباعه٬، مث خرجت من املسجد فرأيت عاملني مسلمني يصلحون بعض جوانبه فخرج اليهود 

 .بانتصارهموقاتلوهم قتال حرب استعملت فيه السيوف واخليول ورجعوا للمسجد حيتفلون 

 .هذه هي الرؤيا وأمتىن أن تصل للسيد أمحد احلسن ويفسرها يل

 املغرب   حممد أبو �اء : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

 .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

كما هو األمر يف رؤياك٬، وهذا أنت وفقك اهللا لكل خري٬، اليهود ال يصلّون اجلمعة 
تعلمه٬، فاملراد باليهود يف هذا الزمان هم بعض املسلمني سنة وشيعة وباخلصوص بعض 

٬، X؛ ألن اليهود كانوا ينتظرون عيسى Xالشيعة أشباه اليهود يف زمن بعث عيسى 
٬، فلما ٬X، واملسلمون وباخلصوص الشيعة ينتظرون املهدي Xفلما جاءهم كفروا به 

أوصوا به ومسوه ووصفوه  واألئمة  م اليوم كفروا به رغم أن رسول اهللا جاءه
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حثّوا املسلمني على اإلميان به  واألئمة  ووصفوا زمانه٬، ورغم أن رسول اهللا 
 .ونصرته

وبالنسبة للقتال بالسيوف واألسلحة٬، فهو إشارة إىل املناظرة والكالم العقائدي٬، 
هل احلق من أتباع الدين اإلهلي احلق وهم الفرقة الناجية واملسلمون يف الرؤيا إشارة إىل أ
 .الذين يتبعون حجة اهللا يف زما�م

والرؤيا هي حدث حيصل أمامك وبني يديك وأنت فقط حتتاج لالنتباه قليالً لتميزه٬، 
 .فالرؤيا هي إخبار غييب من اهللا لك٬، وفقك اهللا

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                       

 هـ ١٤٣١/ منتصف شعبان

* * *  

א رأيت يف املنام أين اقرأ يف القرآن يف أرض خارج املدينة٬، وإذا به يظهر  L٦١٧Wא
الربق  بريق يف السماء فخفت؛ ألنه كان غري طبيعي ومهول٬، وبعد حلظات بدأت خطوط

تتحول إىل كلمات وقرأت منها اسم النيب حممد وعلي وفاطمة والكثري من آل البيت 
وأصحاب الرسول٬، حىت إن منهم عمر وأبو بكر وبالل والكثري٬، فقد ملئت السماء باألمساء 

  .وفجأة أيقظتين أمي من النوم

  .االثنني فما تفسري هذه الرؤيا جزاكم اهللا خريا٬ً، علماً أن هذه الرؤيا حدثت يوم

  العراق   نور : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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معىن الرؤيا هو وجود رسالة جديدة من السماء وهي مشا�ة متاماً لرسالة الرسول حممد 
  .ه هي رسالة املهديوللرساالت اإلهلية السابقة وهذ 

ومعىن الربيق أي نور هداية من السماء أي رسالة إهلية٬، واألمساء هم عبارة عن 
األشخاص الذين يكونون فيها٬، وهي رسالة كسابقا¯ا من الرساالت؛ كما كان مع رسول 

أصحاب وأهل بيت ومنهم من آمن به ومنهم من خيلفه ومنهم من نافق بعده  اهللا حممد 
الته٬، كذا يف رسالة املهدي٬، فكما كان مع موسى سامري٬، ومع عيسى يهوذا٬، أو أثناء رس

يوجد شبيه السامري وأعوانه٬، وكذا مع املهدي يكون هناك سامري  فكذا مع حممد 
  .وأعوانه٬، سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا تبديالً

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א سيدي٬، أنا رأيت يف املنام أحد أقربائي ابن عم والدي وكأين أقف معه  L٦١٨Wא
وقربنا ثعبانني متالصقني معاً أحدمها يتقدم رأسه عن اآلخر إىل األمام٬، وكأين أعلمه بأن ال 

هما �ذه الطريقة فيجب أن يأخذ احليطة واحلذر٬، وإذا به يفاجئين ويقذفهما عليَّ ميسك
وقامت إحدامها بعض إصبعي اإل�ام وتركت ثقبني يف اإل�ام وأثر الدم فوق الثقبني مكان 

  العراق   عامر العامري : املرسل                                   أسنان الثعبان٬، فما تفسريها وفقكم اهللا ؟ 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

الثعبان عدو٬، ومبا أنه لدغك فيعين أنه يسبب لك أذى٬، وهذا العدو يأتيك عن طريق هذا 
  .الشخص الذي رأيته يف الرؤيا

  .كاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبر
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أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   مساء اخلري L٦١٩Wא

اصحي من : (حلمت قبل شهرين بأين أسري يف طريق وفجأة توقفت أمام رجل قال يل
علماً أن أهلي كلهم من السنة ولكن أنا ال أقتنع ٬، وهزين من كتفي٬، )سباتك يا دميا

  .بالديانات٬، فسألت صديقة يل فقالت هذا حتذير لك من الطريق الذي تسريين عليه

وتردد عليَّ احللم مرتان وكل مرة حيمل يل رسالة ويقول امحليها وبلغي٬، وأقطع أمامه 
نع بأنه معجزة إهلية فكل اآلن بدأت أقرأ القرآن واقت. الرسالة ولكن أصحو من نومي فزعه

  .آية جتعلين أبكي أكثر من اآلية اليت قبلها

ولكن يف صباح هذا اليوم رأيت وأنا يف القمر ففزعت فأمسكت امرأة مجيلة بيدي 
هؤالء قومك٬، هؤالء قومك٬، هؤالء قومك٬، فانشري الرسالة : وقدمت يل أناسا٬ً، فقالت يل

  السعودية   دميا : املرسلة                 ع املهدي ؟ هل يدل ذلك على أنه سيكون يل شأن م. بينهم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

القمر هو الوصي املهدي من آل حممد٬، ومعىن رؤياك؛ نعم أن يكون لك شأن يف دعوة 
عنها٬، هذا إذا اخترت أنت هذا األمر٬، فالرؤيا بشرى لك وحتريض من اهللا  املهدي والتبليغ

  .لك على العمل يف سبيل اهللا ويف طريق املهدي

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام
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א   .أرى نفسي دائماً أسبح يف ماء٬، تارة ماء حبر وتارة يف حوض سباحة L٦٢٠Wא

  العراق   زهراء األسدي : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .وبراحة يعين قراءة وتعلم العلم اإلهلي احلقالسباحة يف املاء الصايف النقي 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                           
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .السالم على اإلمام وآل البيت  L٦٢١Wא

إِنَّم(ا و(ل5يُّكُمV ﴿: ياي كانت بعد أن صليت ركعتني يف الليل وقرأت اآليةسيدي٬، رؤ
Vهذا اإلمام : ٬، رأيت فيها أين يف مكان مظلم وفجأة ظهر نور ومسعت قائل يقول)١(﴾...اللّه

فاتبعيه٬، فحاولت اللحاق به لكن كان يذهب بعيداً عين٬، لكين رغم التعب كنت أحاول 
  ما تفسري ذلك ؟... ضة خضراء وابتسم٬، مث استيقظت وأنادي وفجأة توقف عند رو

  اليمن   منال : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

الرؤيا واضحة وفقك اهللا لكل خري؛ وهي أنك وصلت إىل املهدي من آل حممد الذي 
و نور يف ظلمة هذه الدنيا٬، والروضة اخلضراء هي الكتب والعلم الذي يظهره املهدي٬، وهو ه

                                                            
 .٥٥: المائدة -١
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بالنسبة لك ميثل املوقع االلكتروين الذي دخلت فيه ووجدت فيه الكتب والعلم٬، وفقك اهللا 
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. وسددك لكل خري

أمحد احلسن                                                                                      
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א السالم عليك سيدي وموالي ورمحة اهللا ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٢٢Wא
  .وبركاته

 Xيف البداية كان اإلمام أمحد احلسن : أود تفسري رؤيا رأيتها وأنا يف مشهد املقدسة
٬، وكان جبانبه أربع من األنصار )يا من ال يÝعبد أحد سواه(وب بداخلها حيمل بيده راية مكت

٬، وكان خيرج من وجوههم نور قوي )يا لثارات احلسني(حيملون رايات مكتوب بداخلها 
٬، )هو(جدا٬ً، وكان خلفهم باقي األنصار مع األنصاريات حيملون رايات مكتوب بداخلها 

ىل أن وصلنا إىل الصحراء فجاء أمامنا رجل قبيح وكنا منشي والناس من حولنا تنظر إلينا إ
  .الوجه كان غاضب وهو معمم ومل أعرف من يكون٬، انتهت الرؤيا

  الكويت   الزهراء : املرسلة                                                                             . وشكراً

א ب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل واحلمد هللا ر٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא
  .حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

أسأل اهللا أن يوفقك لكل خري٬، رؤياك واضحة بأنكم األنصار متثّلون احلق وتشهدون 
  .للحق إن شاء اهللا٬، وتواجهون الدجال أخزاه اهللا٬، والذي يأيت باسم الدين ويلبس العمامة

  .ركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وب

أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٢٣Wא

  .اللهم صل" على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .هللا وبركاتهسيدي وموالي٬، السالم عليكم ورمحة ا

يا موالي٬، أنتم نور اهللا يف أرضه من . أنا من أنصاركم وتابعني لكم بفضل اهللا ورمحته
  .أصالب النور وكالمكم نور٬، أريد منكم كالماً ليطمئن به قليب ويضيء دريب إن شاء اهللا

إين رأيت يف عامل الرؤيا قبل أن أسلم بدعوتكم بأين كنت مستلقية على : سؤايل الثاين
واقف خلفي ولكن ما كان ) لعنه اهللا(ر على جنيب اليمني٬، فجأة أحسست بأن إبليس سري

باستطاعيت أن أراه٬، دخل يده يف صدري من اخللف وأخرجها من األمام بشكل كنت أحس 
يده اللعني٬، كانت يف يده ورقة يأمرين بأن أقرأ الورقة٬، كنت أرفض بشدة لكنه كان يضغط 

وتكرارا٬ً، وكل مرة كنت أرفض أن أقرأ الورقة مث بدأت بقراءة علي� بشدة و يأمرين مراراً 
آيات من القرآن الكرمي٬، فجأة أخرج يده وذهب كل هذا وأنا مل أر وجهه٬، هل تفضلتم 

  علي� بتفسري هذه الرؤيا ؟

  .موالي٬، أسألكم الدعاء بثبات قليب وذرييت على دين حممد وآل حممد كما ترضون

  .Xام لو مسحتم أريد جواب من اإلم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  .اللهم صلّ على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

  اإلمارات   ناصرة آل حممد : املرسلة

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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أل اهللا أن يوفقك لكل خري٬، الرؤيا واضحة وهي أنّ إبليس أخزاه اهللا حاول إبعادك أس
عن احلق ومنعك من اتباع احلق٬، ليس فقط بالوسوسة بل بواسطة جنده من اإلنس أخزاهم 
اهللا الذين حياولون إضالل الناس وحياولون إبعادهم عن دعوة احلق بالشبهات واإلشكاالت 

 ق وعلم احلق وهو العلم يف هذه الدعوة ووصية رسول اهللا الباطلة٬، ولكنك قرأت احل
وقد أراك اهللا يف الرؤيا أنه قرآن أي مثل القرآن مبعىن أنه هدى لك وحصن حيصنك من 

  .إبليس وجنده من اإلنس واجلن وشبها¯م٬، وفقك اهللا وسدد خطاك

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٦٢٤Wא

  .األستاذ الفاضل٬، لدي� رؤيا وحمتاج لتفسري شايف جزاكم اهللا خري

ين أصدقائي إىل حلمت بأين مريض وال أستطيع الكالم وال التحرك٬، فبعدها أخذو
: الطبيب وعندما وصلت إىل مكان جلست بصالة االنتظار وانتظرت كثريا٬ً، وبعدها قالوا

تفضل اصعد للطابق الثاين٬، وعندما صعدت وجدت الدكتور وهو أمسر الوجه ملتحي 
والبس دشداشة ومل تكن عيادة طبيب وإمنا كانت صالة كبرية ويوجد فيها مقام ألحد 

هذا : ائق خرج من املقام حصان أبيض فتفاجأت وسألت الطبيب٬، قالالصاحلني٬، وبعد دق
سوف أضربك إبرة لكي تتكلم ومتشي وتتعاىف : احلصان كان باملقام٬، وبعدها قال الطبيب

سوف أعطيك حبوبا٬ً، وأنا كنت : إين أخاف من اإلبرة٬، فتبسم وقال: من املرض٬، فأنا قلت
ومشيت وذهبت إىل البيت٬، ويف الطريق ال أستطيع الكالم وال املشي وبعدها تكلمت 

مخسني كرونه٬، : كم هي معاينة الطبيب ؟ قالوا: تذكرت أصدقائي فرجعت وقلت هلم
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فتفاجأت؛ ألن املعروف هنا بالسويد أقل شيء مخسمائة٬، وبعدها ذهبت واحلمد هللا رب 
  السويد   حسني املوسوي : املرسل                                                                            . العاملني

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وفقك اهللا لكل خري٬، معىن أنك مريض أي مريض روحياً؛ أي أنك مل تكن على اهلدى٬، 
خص عرَّفك بدعوة احلق دعوة املهدي٬، والدواء هو العلم وأصدقاؤك أخذوك للطبيب أي ش

٬، )البالتوك(واملعرفة٬، واملستشفى أو املقام الذي رأيته هو موقع من مواقع الدعوة أو غرفة 
واحلصان هو إنسان٬، ونتيجة الرؤيا أنك شفيت أي أنك إن شاء اهللا ¯تدي إىل دعوة احلق 

  .وتنصر املهدي٬، وفقك اهللا وسدد خطاك

  .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال

أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٢٥Wא

  .وصلى اهللا على خري خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين

صليت قليل من صالة الليل وقرأت سورة البقرة ودعوت بدعاء اإلمام  يف يوم من األيام
٬، مث صليت نافلة الفجر والصبح وذهبت للنوم وإذا يب أرى يف منامي شخصاً Xاحلسن 

نعم أنا املهدي٬، مث : أأنت املهدي ؟ فقال يل: يضع عمامته على رأسه وحيوق رقبته٬، فسألته
فجلس أمامي وجلست وراءه أتلو سورة البقرة٬،  قال يل٬، اشهد٬، فشهدت على الفور٬، وتقدم

وأثناء تالويت اشتبهت علي� بعض اآليات فوقفت عندها أكررها ومل اهتد إليها إىل أن التفت 
إيلّ اإلمام سالم اهللا عليه من جهة اليسار التفاتة قصرية فاستحضرت اآلية٬، وهناك فقت من 

  .منامي٬، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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 بالتفسري جازاكم اهللا عين خريا٬ً، والصالة والسالم على نبينا نيب الرمحة وعلى آله وافوين
  .الطيبني الطاهرين األئمة واملهديني

  املغرب   أبو عبد اجلبار : املرسل                                                                       . والسالم

א   مبسم اهللا الرمحن الرحي Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وفقك اهللا لكل خري٬، أسأل اهللا لك خري اخلري رضاه سبحانه واجلنة٬، وأن جينبك اهللا شر 
  .الشر سخطه والنار

اهللا٬،  معىن رؤياك أنك ¯تدي إىل احلق بفضل اهللا عليك وتكون من أنصار املهدي إن شاء
وأما اآليات من سورة البقرة اليت اشتبهت عليك فهي آية الكرسي٬، وأسأل اهللا أن يوفقك 

  .ويسدد خطاك

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                            
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א اللهم صلّ على حممد وآل حممد األئمة ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيمL٦٢٦Wא
  .واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

  .سيدي وموالي مياين آل حممد٬، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

٬، وهو على فراش املوت طرحت عليه )رمحه اهللا(قبل أشهر انتقل إىل رمحة اهللا الوالد 
هذا هو : باركة وكانت حالته سيئة جداً لكنه رغم ذلك كان يستمع يل ويقولالدعوة امل

احلق٬، هذا هو احلق٬، واحلمد هللا آمن بدعوة احلق واغتسل غسل التوبة٬، وبعد يومني انتقل إىل 
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رأيت أننا جالسني على سفرة : رمحة اهللا٬، وبعد وفاته أصبحنا نراه يف عامل الرؤيا كثريا٬ً، منها
سؤاالً  Xوالوالد وجمموعة من األنصار٬، سأل الوالد اإلمام أمحد  Xد طعام السيد أمح

العياذ باهللا ليس كما فهمت بل أوحى ربك إىل اجلبل فقال له اكتب كذا : Xفقال السيد 
سيدنا٬، أنت جبل اهللا وأنا جبل علي ابن أيب طالب٬، فضحك األنصار : وكذا٬، فقال الوالد

بن أيب طالب بيننا وأنا ال أنصره٬، واهللا هذا لن يكون٬، سيدنا٬، تتصور جبل علي : وقال الوالد
  .Xجببل علي  Xوكان يقصد السيد أمحد 

  ممكن تفسر لنا الرؤيا حفظكم اهللا وجعلنا من خدامكم وأنصاركم حبق حممد وآل حممد؟

ويف رؤيا أخرى رأيت كأين أزور قرب الوالد ولكن قرب الوالد كأنه مزار ومقام الناس 
مرأة تكتب طلبها وترميه على القرب ويف نفسي أقول إن استجابة الطلب هذا تزوره٬، وكانت ا

وكان . آين اشلون بيه: ٬، وكان عمي جبانب القرب يبكي ويقولXبفضل اإلمام أمحد 
  .خايف من املوت

معذرة إىل ويل اهللا أطلنا عليكم تفضل علينا وتصدق علينا بالدعاء واملغفرة جزاك اهللا 
  .معكم حبق حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين األئمة واملهدينيخري اجلزاء٬، وحشرنا 

  هالل السويفي: املرسل                                            . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא
  . وسلم تسليماًحممد األئمة واملهديني

وفقك اهللا لكل خري٬، واحلمد هللا الذي منَّ على أبيك بنعمة اإلميان وتوفاه وختم له على 
خري٬، والرؤيا هي مبشرة لكم إن شاء اهللا بأنه يف خري وإىل خري بفضل اهللا وبفضل إميانه 

  .باحلق وباملهدي٬، واحلمد هللا رب العاملني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                           
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام
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א سيدي٬، رأيت يف املنام أين استمتع بأخت أحد من السادة املعروفني  L٦٢٧Wא
  .أن يفسر احللموكان السيد واقف معنا٬، ما تفسريك ملا حدث أرجو من اإلمام اليماين 

  مصطفى: املرسل                                                                                 . وفقك اهللا

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

والدنيا٬، هذه الرؤيا تأويلها أنك تنتفع منفعة مادية من جهة هذا  وفقك اهللا خلري اآلخرة
  .السيد

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   محة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ور L٦٢٨Wא

بعد متابعيت لربنامج كلمة سواء مع األستاذ عبد العال واألخ أبو زينب وأنا أرى شخصاً 
أنا اإلمام أمحد احلسن٬، وأنا ال أصدقه؛ : يف منامي بعدة طرق وبنفس الوجه٬، وهو يقول يل

  العراق   بو عمر الكردي أ: املرسل                      ألنين ال أعرف وجهه٬، فماذا أفعل باهللا عليكم ؟ 

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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وفقك اهللا٬، هذه الرؤيا من رمحة اهللا بك٬، وهي ضوء هداية ملع لك فاملفروض بك أن 
عليك ويزيدك هدى٬، هو وليي وهو يتوىل  تتقدم خطوة إىل احلق الذي ظهر لك٬، ليتفضل اهللا

  .الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א الرَّح+منِ  #ح(م+دV للّه5 ر(بِّ الْع(الَم5ني( الْ﴿بِس+مِ اِهللا الرَّح+منِ الرَّح5يمِ  L٦٢٩Wא
 #اهد5ن(ا الصِّر(اطَ املُست(ق5يم(  #إِيَّاك( ن(ع+بVدV وإِيَّاك( ن(س+ت(ع5نيV  #م(ال5ك5 ي(و+مِ الدِّينِ  #الرَّح5يمِ 

  .لعلي العظيمصدق اهللا ا ﴾ص5ر(اطَ الqذ5ين( أَنع(مت( ع(لَيهِم+ غَريِ املَغضVوبِ ع(لَيهِم+ و(الَ الضَّال7ني(

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

كان املنام قبل العلم بالدعوة اليمانية املباركة٬، علماً بأن كانت هناك خالفات بيين وبني 
  .زوجيت تقريباً يومياً

رأت زوجيت باملنام بأ�ا تصعد السلم وكان السلم من خشب لونه بين وكان يكاد أن 
مسطحة يف الفضاء وكل جسدي ال يظهر فيه شيئاً عدا يسقط٬، وكنت أنا فوق قطعة أرض 

يدي اليمىن وقدماي فقط من أسفلها٬، وكنت أناديها لتصعد فكانت مترددة تصعد أو ترتل٬، 
وكان ثيا�ا من األعلى بلون األسود وباألسفل أبيض٬، وتشهر باحللم بأ�ا تريد أن تصعد 

ال تصعدي٬، وبعضهم يقول ال  ولكن هناك أصوات تظهر حواليها تقول هلا ال تذهيب أو
تسمعني كالمه وتصعدين٬، وكانت تشعر بأن هناك أشخاص جبانيب٬، وكانت تشعر بأن 
هؤالء األشخاص تعرفهم جيداً وهم من النساء٬، وكلما كانت تصعد خطوة واحده ترى 
اخلطوة السابقة قد سقطت وال ميكنها الرتول٬، وكنت أنا أشجعها بأن تصعد٬، وعندما 

صول لألعلى كاد الدرج أن ينهار فرميت حبالً ألمسكها باحلبل٬، علماً بأين اقتربت بالو
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: أردت أن اربط احلبل؛ أل�ا تأخرت وكانت هناك صوت امرأة واحدة صرخت فقالت يل
ال تربط احلبل بالسلم وتذهب لكي تصعد براحتها٬، مث مسكت احلبل فصعدت احلبل قليالً مث 

  .أفقت من النوم

الحترام وإن شاء اهللا يكون هذا احللم خريا٬ً، وأعوذ باهللا من كلمة ولك جزيل الشكر وا
  .األنا عين وعن زوجيت ومن شر النفس األمارة بالسوء

  .وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته

  الكويت   أمحد : املرسل                                      . وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

א   اهللا الرمحن الرحيم بسم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وفقكم اهللا لكل خري٬، هي رؤيا مبشرة هلا من اهللا بأنك عرفت طريق احلق وأ�ا تتبعك 
ء ارتقائها بارتقاء السلم ومعرفة احلق٬، ولكن هناك شياطني من اإلنس واجلن حتاول منعها أثنا

ومعرفتها احلق٬، أسأل اهللا لكم معرفة احلق وأن يزيدكم اهللا من فضله٬، وأن يصلح حالكم ملا 
  .فيه خري اآلخرة والدنيا٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                           
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .السالم عليكم وعلى كل من اتبع اهلدى L٦٣٠Wא

فقد رأيت يف املنام أنه عندي فقاسة و�ا الكثري الكثري من بيض الدجاج٬، .. أما بعد 
وهناك بيضة واحدة ضخمة وكبرية جداً قد وضعتها يف أول رف يف الفقاسة لوحدها 
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أن هذه البيضة أنا وضعتها منذ زمن بعيد فأصبحت تكرب حىت   يف احللم   أعلم  وكنت
أصبحت �ذا احلجم الضخم٬، وأنا أنظر إليها وإذ هي تفقس وخيرج منها صوص منظره رائع 
ومجيل وشبه يل كأنه صوص ديك وليس دجاجة٬، وأعجبين جداً وأمسكته وصرت أدور به 

كل هذا التعب وهذا اجلهد على صوص : ال يلحول الفقاسة٬، وعندها أتاين شاب وق
واحد؟ استأت قليالً وبعدها نظرت إىل الفقاسة وإذا مجيع البيض يفقس وبدأت الصيصان 
مثل ما يقولون تنعف نعف داخل الفقاسة وبدأت تقفز وكلها نفس الشكل٬، ال أستطيع أن 

تعال وانظر إىل : بأحصي هلا عدداً أعدادها كبرية جداً فابتسمت وفرحت جداً وقلت للشا
  .الصيصان

علماً بأين ال أملك فقاسة وليس عندي دجاج وال صيصان٬، وإمنا ! ال أعرف ما تفسريها 
  .كان عندي دجاج وصيصان قبل سنوات

أرجو منكم إن كان تفسريها سيئاً أن تكتبوا يف اإلجابة ال ختف واتق اهللا٬، وإن كان 
  .تفسريها جيداً فاكتبه من بعد أمرك سيدي

  البحرين   خالد : املرسل                               . رجو من اهللا أن يوفقنا وإياكم ملا فيه اخلريوأ

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

شاء اهللا٬، وأسأل اهللا لك حسن  وفقك اهللا لكل خري٬، هذه الرؤيا هي مبشرة لك إن
العاقبة وأن يهديك إىل احلق وإىل اتباع احلق٬، وأن يبارك فيك وجيعلك هادياً لغريك من الناس 

  .إىل احلق٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  
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א سنة كأنه يف باب مسجد  ١٢شقيقي حالياً من األنصار رأى رؤيا قبل  L٦٣١Wא
ما هذا٬، وجاء : خرج منه نور فأضاء املسجد وخرج من منافذ املسجد النور٬، فاندهش وقال

بصوت أن قلتك أنت وآية الشفاء٬، فما هو  أنتم من آل يس٬، وبعد فترة تكرر املنام: له الرد
سنة عن عمومتنا٬، فما هو  ١٠٠تعبري الرؤيا٬، علماً حنن منقطعني من جذر الرابع ما يقارب 

  العراق  علي العراقي : املرسل                                                       . تعبريها أيدكم اهللا بنصره

א   رحيمبسم اهللا الرمحن ال Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وفقكم اهللا لكل خري٬، وأسأل اهللا لكم خري اآلخرة والدنيا٬، آل يس تنطبق يف آخر الزمان 
على من ينصرون دعوة احلق؛ وهم أصحاب املهدي٬، أسأل اهللا ألخيك اخلري وأن يوفقه 

  .جيعله ممن يهدي �م خلقه٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلنيلإلخالص وأن 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א الناس ولكين وصلت ومل أجد  يف املنام وكأين أصلي مع حشد من L٦٣٢Wא
مكانا٬ً، فدفعت أحد احلاضرين ووقفت مث زامحين آخر٬، وبني الناس عمي وهو شيخ حوزوي 
وفجأة بدأ الشخص املكرب لإلمام الصالة ال يذكر أو يكرب ألعمال الصالة وبدأ الناس 

يحة يتخبطون وأنا أحاول أن أنبههم من خالل التكبري أثناء الصالة لكي يصلوا صالة صح
دون جدوى٬، وكأن الصالة قرب جسر واملكان أشبه جبسر مدينة السماوة٬، أفيدونا أثابكم 

  .اهللا
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وأرجو اإلجابة الصرحية عليه٬، وهو ما رأي السيد حفظه اهللا بسيد علي : املوضوع الثاين
  السيستاين وحممد سعيد احلكيم وبشري الباكستاين وأمحد وعلي البغدادي هؤالء حصراً ؟

  العراق   أمري : املرسل                                                                      . ذهبودمتم للم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

الصالة اآلن مع فقهاء آخر الزمان؛  وفقك اهللا٬، هذه الرؤيا صرحية وهي تبني لك حقيقة
وهي أن صال¯م ليس فيها تكبري أو ذكر٬، أي أن صال¯م باطلة وال يقبلها اهللا؛ أل�م ملتوون 
على خليفة اهللا٬، وكونك بدأت تنبههم فإن شاء اهللا يتفضل اهللا عليك ويهديك إىل احلق 

  .واتباع دعوة احلق وتكون من الدعاة إىل احلق

نهم فجميعهم مدعوون لإلميان �ذه الدعوة وهي دعوة احلق وامللتوي وأما من سألت ع
  .Xعليها فهو من أهل النار كما قال اإلمام الباقر 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א مضروب على رأسه وعن ميينه  Xرأيت يف املنام أن اإلمام علي  L٦٣٣Wא
  .إن هذا ال يهمين: ويساره اإلمامان احلسن واحلسني وهو ماسك رأسه وقال يل

  العراق   سالم اإلبراهيمي : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .مد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حم
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إن شاء اهللا تكون رؤيتك خرياً لك وبياناً وتعريفاً لك باحلق٬، فاملراد يف الرؤيا هو اإلمام 
يف هذا الزمان أي وصي اإلمام املهدي أو املهدي األول٬، ومضروب على رأسه  Xعلي 

اخلطاب واستماعه٬، وفقك اهللا أمر قد بي�نته يف خطاب احلج قبل سنوات٬، وميكنك مراجعة 
  .لكل خري وملعرفة احلق ونصرته

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                         
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٣٤Wא

د هللا رب العاملني٬، والصالة على املبعوث رمحة للعاملني رسول اهللا أيب القاسم حممد واحلم
  .وعلى آله الطيبني الطاهرين

منذ فترة رأيت يف عامل الرؤيا بأين يف مكان قد جتمع فيه رجال يرتدون السواد ومعهم 
ومعه نساء يرتدين احلجاب على أحسن ما يرى اإلنسان املسلم٬، وبعدها حضر سيد مهيب 

انظروا خلفكم٬، : حرمه وعليها من اهليبة والوقار ما يشد الناظر٬، فتكلم معنا السيد مث قال
اصعدوا٬، فصعدنا الطائرة٬، طارت الطائرة : فإذا بطائرة سوداء مهيبة وكبرية٬، وقال لنا السيد

وأخذ السيد يشرح لنا مواصفات الطائرة٬، وبعد قليل اقتربت منا ثالث طائرات عرفنا حنن 
ال ختافوا لن تصيبنا إن شاء اهللا٬، بعدها أطلقت علينا : ركاب أ�ا إسرائيلية٬، فقال السيدال

الطائرات صواريخ لكن مل تصبنا٬، وبعدها اختفت الطائرات وهبطنا مبكان كأنه اجلنة٬، عيون 
خذ هي : وينابيع ومراع ومساكن٬، فإذا بإنسان يلقي يل كمية هائلة من األمساك وقال يل

ذهبت ملرتيل الذي عرفته لكن ال أعرف كيف طرقت الباب٬، فتح الباب مث لك٬، وبعدها 
  .انتهت الرؤيا
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قد حدثت يل عدة حوادث غيبية جعلتين مرتوي عن الناس شارد الفكر منتظر الفرج٬، 
آخر األحداث كان يف رمضان وبالتحديد أواخر األيام حدث شيء هز كياين وقد أخربت 

دث فعلمت منهم بأن احلادثة حدثت مع غريي كذلك٬، بعض املؤمنني يف كربالء عن ما ح
لذلك وبعد التوكل على اهللا والصالة على رسول اهللا وآل بيته الطيبني الطاهرين نويت 

  .مراسلتكم٬، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  فهل تستطيعون أن ختربوين عن احلدث األخري ليطمئن قليب ؟

  السويد   خلدون الباقر : املرسل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم Wאא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

وفقك اهللا لكل خري٬، يف هذه الرؤيا يبشرك اهللا بظهور احلق وظهور مهدي آل حممد٬، 
ائرة متثل وهو يدعوك إىل احلق أسأل اهللا لك االلتحاق بدعوة احلق وأن تنصر احلق٬، والط

الفرج وهي إن شاء اهللا تصل إىل اهلدف رغم حماوالت أعداء اهللا أن يطفئوا نور اهللا ولكن 
  .اهللا سيتم نوره وهو أرحم الرامحني

وأما طلبك ملا يقهرك على إتباع احلق فهو غري صحيح وفقك اهللا٬، فاإلميان البد أن 
الرؤيا٬، فعليك أن تتقدم خطوة إىل يكون فيه شيء من الغيب وقد قدم اهللا لك دليالً غيبياً ب

احلق ليزيدك اهللا من فضله ومين� عليك مبا تطمئن به٬، وال ميكن أن تلغى مساحة الغيب ابتداًء؛ 
ألن عندها يكون تصديقاً مادياً مئة باملائة وهذا قهر على اإلميان٬، وهذا ال يفرق عن إميان 

  .انهفرعون عندما جاءت املعجزة القاهرة ومل يقبل اهللا إمي

و(ج(او(ز+ن(ا بِب(نِي إِس+ر(ائ5يلَ الْب(ح+ر( فَأَت+ب(ع(هVم+ ف5ر+ع(و+نُ و(جVنVودVهV ب(غ+ياً و(ع(د+واً ح(تَّى ﴿: قال تعاىل
 ل5م5ني(إِذَا أَد+ر(كَهV الْغ(ر(قV قَالَ آم(نتV أَنَّهV ال إِل5ه( إِالq الqذ5ي آم(ن(ت+ بِه5 ب(نVو إِس+ر(ائ5يلَ و(أَن(اْ م5ن( الْمVس+
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فَالْي(و+م( نVن(جِّيك( بِب(د(نِك( ل5ت(كُونَ ل5م(ن+  #آآلنَ و(قَد+ ع(ص(ي+ت( قَب+لُ و(كُنت( م5ن( الْمVفِْسد5ين(  #
  .)١(﴾خ(لْفَك( آي(ةً و(إِنq كَث5رياً مِّن( النَّاسِ ع(ن+ آي(ات5ن(ا لَغ(اف5لُونَ

وهو منشور يف وميكنك قراءة تفسري هذه اآليات يف كتاب تفسري آية من سورة يونس٬، 
  .موقع أنصار اإلمام املهدي؛ لعل اهللا ينفعك �ا٬، وفقك اهللا وسدد خطاك ملا يرضيه سبحانه

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٣٥Wא

  .اللهم صلّ على حممد وآل حممد وعجل فرجهم يا كرمي

  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

٬، وعندما أرشدين وهداية من اهللا يل Xكنت خائفة وحمتارة يف أمر السيد أمحد احلسن 
تطلع إىل األمر عندها أن أصل إىل حقيقة األمر وحقيقة املوضوع أحد من أنصاركم جعلين أ

كرهت الدنيا مبا رحبت٬، وكانت يل عالقة كبرية بني العلماء كنت أحب أن استمع إىل 
أقواهلم٬، وعندما عرفت حقيقة األمر احتارت نفسي وضللت الطريق وأحسست أين ضائعة 

يوصلين إىل حقيقة األمر٬، وعندها  يف هذا الكون الفظيع٬، ولكن متسكي بأهل البيت 
 أين أصوم بعد رمضان وأصلي صالة االستغاثة ولكين جاءين خوف كبري فجعلت كانت نييت

أفكاري ال تتوقف وجعلت أفكر يف أمر السيد وكنت خائفة بني نفسي لو كان أهلي 
يعلمون لقتلوين؛ ألنه عندهم إين أمترد على العلماء٬، وجعلت أفكاري تراوحين وكيف يل 

وق حركيت مع السيد٬، فاحتارت نفسي بكل بأن أتزوج شخص وهو مع العلماء ولكن يع

                                                            
 .٩٢ – ٩٠: يونس -١
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الطرق ومل أكن أريد شيئاً سوى أن أصل إىل حقيقة املوضوع وأن تطمئن نفسي٬، وعندها 
منت٬، ورأيت يف الرؤيا بأين أهلي يف جهة ورأيت السيد أمحد احلسن ومل أرÃ وجهه ومعه 

وكنت خائفة  مجاعة كثرية وكان مع أهلي ناس ما أعرفهم وما ميز¯م٬، وكنت يف الوسط
خوفاً كبرياً بني أهلي وبني أن التحق بالسيد٬، وعندها من بعد اخلوف رأيت اإلمام املهدي 

تكلم بكالم مل أتذكره حالياً غاب عن ذاكريت فاطمأنت نفسي اطمئناناً ) عجل اهللا فرجه(
٬، وعندما ذهبت معهم Xكبريا٬ً، وعرفت بأين على حق وذهبت مع السيد أمحد احلسن 

أهلي معي ولكن مل يكونوا معي وكنت خائفة عليهم ولكن اطمأنت نفسي عندما  متنيت أن
  .كنت مع أنصار السيد

علماً بأين مل أصوم ثالثة أيام وال صليت صالة االستغاثة بفاطمة الزهراء : مالحظة
  ).عليها السالم(

  ؟) عجل اهللا فرجه(هل اآلن أنا أصبحت من أنصاركم أو مواليكم مع اإلمام املهدي 

أسأل اهللا أن يرزقين بعالً من أنصار صاحب العصر والزمان وذرية صاحلة تنصر اإلمام 
وأن يثبتين على احلق ما أحييتين وأحي حياة حممد وآل حممد ) عجل اهللا فرجه(املهدي 

  .وأموت ممات حممد وآل حممد

عجل اهللا ( نسأل اهللا اهلداية أن نصل إىل حقيقة املوضوع ويثبتين مع أنصار اإلمام املهدي
٬، نسألكم الدعاء أمانة٬، ودمتم برعاية بقية اهللا األعظم احلجة بن احلسن املهدي املنتظر )فرجه

  البحرين   حزن فاطمة : املرسلة                                                                 ). عجل اهللا فرجه(

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .لعاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب ا

وفقك اهللا لكل خري٬، واحلمد هللا الذي منَّ عليك �ذه الرؤيا٬، ورزقك اإلميان باحلق 
واتباع احلق يف زمن عز فيه من ينصرون احلق٬، أسأل اهللا أن يزيدك من فضله وأن يثبتك على 

  .احلنياحلق٬، هو وليي وهو يتوىل الص
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  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                       
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٣٦Wא

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  .مد األئمة واملهديني وسلم تسليماًاللهم صل على حممد وآل حم

حلمت أنين أحضر سفرة اإلمام احلسني : أريد تفسري رؤياي سيدي وإن شاء اهللا خري
X  وكان املكان مزدحم جداً من الناس ويوجد الكثري من املأكوالت ومن بينها اللقيمات

دي مل تأخذ سوى والرز واللحم املشوي والبطاطا والكثري الكثري٬، وعندما قدموا يل األكل ي
حلمة مشوية٬، وكأن أخيت اتصلت يب لتسألين عن مكاين فقلتÝ هلا إنين بسفرة سيدي 

  .وموالي أبا عبد اهللا٬، وبعدها جلستÝ من نومي٬، واحلمد هللا رب العاملني

  فما هو تفسري رؤياي سيدي ؟

  السعودية   عبري : املرسلة                                                    . حتيايت واحترامي لشخصكم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

أي إنك  أي علم أهل البيت  Xالطعام هو العلم واملعرفة٬، وسفرة اإلمام احلسني 
ألول٬، واحلسني يف هذا الزمان هو من ميثل تشاركني يف نشر العلم الذي جاء به املهدي ا

هنيئاً لك �ذه الرؤيا وأسأل اهللا لك . ٬، وهو املهدي األول من آل حممد Xاحلسني 
  .الثبات على احلق
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  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                           
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א ٬، دخلت زرت ضريح كنت أريد أن أزور أهل البيت .. يف الرؤيا  L٦٣٧Wא
تزورين وال تعرفني من : ما كنت أعرفه من هو٬، فسألت وأنا أطوف أحد املوجودين فقال يل

٬، زرت )معليها السال(هذا ضريح السيدة فاطمة الزهراء : ال ال أعرف٬، فقال يل! هو؟
وأكملت الزيارة وخرجت خارجاً وكان ال يوجد سياج للصحن٬، وكانوا ناس البسني 

إذا كانت لديكÞ طلب حاجة : مالبس سود نساء ورجال يطبخون أكل للزوار٬، وقالوا يل
  اطليب حاجتك٬، وقمت أخوط الكدر وطلب حاجة٬، ما هو تفسريها ولكم ألف حتية ؟

٬، ٢٣ل ليلة القدر املباركة يف آخر ليلة القدر ليلة يف شهر رمضان هذه السنة أديت أعما
كأنه واقفة يف مكان عام وكان كأنه يوجد مناسبة أو توزيع جوائز على الناس .. الرؤيا 

ومسعت صوت رجل مل أرÃ وجهه نادى بامسي بصوت عال وقال يل بأنك فزتÞ بتكت أو 
  .الرؤيا بطاقة سفر إىل بيت اهللا احلرام حجة وعمرة٬، وإىل هنا انتهت

يف رمضان السنة اليت مضت كأين واقفة يف باب وأمامي ثالثة درجات : الرؤيا الثانية
  .وانتهت الرؤيا. كأنه أريد أنزل أدخل إىل الكعبة الشريفة مع الناس اليت كانت تطوف

  ليااسترا   بشرى : املرسلة                                         . وجزاك اهللا خرياً سيدي وحفظك

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

هي تعريف لك بأن ضريح  )عليها السالم(وفقك اهللا لكل خري٬، رؤياك األوىل بزيارة فاطمة 
وهذا أمر قد بيَّنته قبل سنوات٬، قد كشف للناس وعÝرِفÃ موضعه٬،  )عليها السالم(فاطمة الزهراء 

٬، وكونك زرت القرب إن شاء اهللا هو )عليها السالم(وقد بينت مكان ضريح فاطمة الزهراء 
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بشرى خري لك٬، وإن شاء اهللا توفقني لنصرة احلق واتباع احلق الذي جاءت به هذه الدعوة 
  .وفقك اهللا

 بشرى لك باتباع هذه ورؤياك الثانية بأنك فزت ببطاقة سفر للحج تعين إن شاء اهللا
  .الدعوة وهي دعوة احلق٬، فاحلج هو اتباع خليفة اهللا يف أرضه

وأما رؤياك أنك تريدين دخول الكعبة فمعناها أنك تريدين اإلميان خبليفة اهللا يف أرضه 
٬، وهو اآلن الذي يدعوكم إىل احلق واتباع احلق٬، فهو الكعبة احلقيقية كما بيَّن األئمة 

  .اتباع احلق ونصرته والثبات على احلق أسأل اهللا لكم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                          
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

א   .السالم عليكم سيدي وموالي اإلمام أمحد احلسن L٦٣٨Wא

  .لهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماًال

أين جالس ومعي أخوي وعمي وقلت  هـ ١٤٣١ /١٠ /١٤رأيت يوم اخلميس املوافق 
أغلب األنبياء يف : إن أرض دولة الكويت ال يوجد فيها أنبياء٬، فضحكوا علي� وقالوا: هلم

  دولة الكويت٬، ما تفسري ذلك ؟

  السعودية   عدنان : املرسل                                . دي ومواليمشكورين على تفضلكم سي

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً
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م ٬، وإن شاء اهللا يكون فيهXمعىن الرؤيا أن الكويت فيها من أنصار اإلمام املهدي 
  .بعض أصحاب اإلمام املهدي٬، واهللا ويل التوفيق٬، هو وليي وهو يتوىل الصاحلني

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أمحد احلسن                                                                                        
  هـ ١٤٣٢/ حمرم احلرام

* * *  

  

  

  



א א
א Xא

א   بسم اهللا االعظم L٦٣٩Wא

  .السالم على السيد أمحد احلسن.. السالم عليكم 

  العراق   حسني التميمي : املرسل                                             !!! مىت الفرج ؟: سؤايل هو

א ني٬، وصلى اهللا على حممد وآل احلمد هللا رب العامل.. بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא
  .حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

ملن سأله عن كثرة الشيعة٬، فقال  Xسؤالك هذا أخي أجاب عنه اإلمام الصادق 
أما لو كملت العدة املوصوفة ثالمثائة وبضعة عشر كان الذي : (Xاإلمام 
  .)١(...)تريدون

يف بيان مواصفات شيعتهم احلق٬، ومنه نفهم أنّ الفرج  Xإلمام الصادق ويستطرد ا
الذي تنتظره البشرية هو باكتمال العدة والعدد الناصر٬، وهذا االكتمال ليس اكتماالً مادياً 
حسب بل األهم من االكتمال املادي هو االكتمال الروحي واملعريف مبعىن أنّ عدة أولئك 

والعمل به على وفق ما أراد اهللا سبحانه وبذلك تكون هذه العدد هي معرفتهم بالتوحيد 
األمة اليت هي عالمة حصول الفرج هي من حيقق الغاية اإلهلية من اخللق وهي أن يكون 
اإلنسان صورة تعكس أخالق ربه سبحانه٬، ومن أجل هذا اهلدف العظيم كان بعث األنبياء 

  .واملرسلني واألوصياء 

  .هواحلمد هللا وحده وحده وحد

                                                            
  .٢١١ص: غيبة النعماني -١
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  اللجنة العلمية                                                                          
  )مكن اهللا له يف األرض(ألنصار اإلمام املهدي 

  األستاذ زكي األنصاري                                                                               
  ق هـ١٤٣١ /ربيع األول /٢٦                                                                             

* * *  

א   .سالم من اهللا العزيز احلكيم L٦٤٠Wא

فقد كثر احلديث عن حضرتكم من فئة الشباب وقد وصل �م التمادي على .. وبعد 
  .لهبعض من أعالم املذهب الذين هم من يفتوننا مبا نعجز عن تأوي

ومل أجد أي من العلماء أو اخلطباء من أتى بذكركم٬، فأنا شاب يف عصر العوملة وعصر 
الفنت أريد من اهللا أن ينجيين ويعصمين منها مبحمد وآل حممد٬، ولست بعامل حىت أزكي أحد 

  .على أحد

ولكن من األمور املعروفة أنه أول رقاب تقطف هي رقاب العلماء وليس مجيعهم؛ أل�ا 
خربت٬، ولكن ما إثباتك على أنه أنت اليماين املهدي الذي ذكر يف وصية الرسول  لو خليت

  ٬، وما هو إعجازك٬، وما أنت مقبل عليه ؟حممد 

  الكويت  أمحد مهنا : املرسل                              . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

ه وعلى عظيم نعمائه٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة احلمد هللا على بالئ
  .واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

يا أبا احلسن٬، أحضر صحيفة ودواة٬، فأملى : (... ورد يف رواية الوصية املقدسة ما يلي
يا علي٬، إنه سيكون بعدي إثنا : وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع٬، فقال رسول اهللا 

وساق ...  ن بعدهم إثنا عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أول اإلثين عشر إماماًعشر إماماً وم
٬، إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد Xوليسلمها احلسن : احلديث إىل أن قال
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فذلك إثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من بعده إثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 
أسامي اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، واالسم إىل ابنه أول املهديني له ثالثة 

  .)١() الثالث املهدي٬، وهو أول املؤمنني

وهو وصيه وهو أول املؤمنني به٬، وكونه أول  Xأمحد إذن هو ابن اإلمام املهدي 
املؤمنني به يقتضي أن يكون موجوداً يف زمن الظهور٬، وإميانه باإلمام املهدي يسبق 

ـ    .٣١٣األصحاب ال

خروج السفياين واليماين واخلراساين يف سنة واحدة٬، يف : (٬، قالXوعن اإلمام الباقر 
شهر واحد٬، يف يوم واحد؛ نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضا٬ً، فيكون البأس من كل 
وجه٬، ويل ملن ناواهم٬، وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي راية هدى؛ ألنه 

خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس٬، وكل مسلم٬، وإذا  فإذا. يدعو إىل صاحبكم
خرج اليماين فاÜض إليه٬، فإن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل 

  .)٢() ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إىل احلق٬، وإىل طريق مستقيم

  :تأمل ما يلي

وهذا يعين أنّ ): من أهل النار ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو(
اليماين صاحب والية إهلية٬، فال يكون شخص حجة على الناس حبيث إنّ إعراضهم عنه 
يدخلهم جهنم وإن صلوا وصاموا إال إذا كان من خلفاء اهللا يف أرضه وهم أصحاب الوالية 

  .اإلهلية من األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني

                                                            
  . ١٥٠ص: غيبة الطوسي -١
  .٢٥٥ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٢٣٢ص ٥٢ج: ر األنوار، بحا٢٦٢ص: غيبة النعماني -٢
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إنّ اهللا ال يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من : (٬، قالXفعن أيب عبد اهللا 
اهللا وإن كانت يف أعماهلا برة تقية٬، وإنّ اهللا ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من اهللا 

  .وروايات أخرى يف نفس الصفحة من الكايف. )١() وإن كانت يف أعماهلا ظاملة مسيئة

  .إمام عادل من اهللا تعاىلفطاملا كانت معصية اليماين توجب النار إذن هو 

والدعوة إىل احلق والطريق املستقيم أو ): ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(
الصراط املستقيم تعين أنّ هذا الشخص ال خيطأ فيÝدخل الناس يف باطل أو خيرجهم من حق٬، 

ديد أي إنه معصوم منصوص العصمة٬، و�ذا املعىن يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حت
) يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(شخصية اليماين٬، أما افتراض أي معىن آخر هلذا الكالم 

فإنه جيعل هذا الكالم منهم بال فائدة فال يكون قيداً وال حداً لشخصية اليماين وحاشاهم من 
  .ذلك

ت(اباً أُنزِلَ م5ن ب(ع+د5 قَالُوا ي(ا قَو+م(ن(ا إِنَّا س(م5ع+ن(ا ك5﴿: ويؤكد هذا ما ورد يف القرآن الكرمي
ي(ا قَو+م(ن(ا أَجِيبVوا د(اع5ي(  #مVوس(ى مVص(دِّقاً ل7م(ا ب(ي+ن( ي(د(ي+ه5 ي(ه+د5ي إِلَى الْح(قِّ و(إِلَى طَرِيقٍ مُّس+ت(ق5يمٍ 

  .)٢(﴾اللqه5 و(آم5نVوا بِه5 ي(غ+ف5ر+ لَكُم مِّن ذُنVوبِكُم+ و(يVجِر+كُم مِّن+ ع(ذَابٍ أَل5يمٍ

 لنا أنّ اليماين حجة منصوص العصمة٬، واحلجج تعرفنا �م رواية الوصية آنفة واآلن تبني
الذكر وهم األئمة اإلثنا عشر واملهديون اإلثنا عشر٬، واليماين ممهد لإلمام املهدي٬، فيتعني 
  .كونه ولده أمحد٬، ومثة براهني أخرى على هذه احلقيقة جتدها يف كتب األنصار حفظهم اهللا

هو اليماين وهو وصي اإلمام املهدي  Xنّ السيد أمحد احلسن ولكي تطمئن إىل أ
  :ورسوله٬، تأم�ل هذه الرواية

يف حديث طويل أنه حضر يف البصرة يف جملس : (Xعن حممد بن الفضل٬، عن الرضا  
إىل  Xعظيم فيه مجاعة من العلماء وفيه جاثليق النصارى ورأس اجلالوت٬، فالتفت الرضا 

لو دل اإلجنيل على ذلك ملا : قال. جنيل على نبوة حممد هل دل اإل: اجلاثليق وقال
                                                            

 .٣٧٦ص ١ج: الكافي -١
 .٣١ – ٣٠: االحقاف -٢
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اسم : فقال اجلاثليق. أخربين عن السكتة اليت لكم يف السفر الثالث: Xجحدناه٬، فقال 
وبعد ... ( فإن أقررتك أنه اسم حممد: Xقال الرضا . من أمساء اهللا ال جيوز لنا أن نظهره

أي اجلاثليق    ٬، قاال )من ذكر للرسول  ما جاء يف اإلجنيل والتوراة Xأن ذكر اإلمام 
واهللا لقد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إال جبحود اإلجنيل والتوراة :  ورأس اجلالوت

والزبور٬، وقد بشر به موسى وعيسى عليهما السالم مجيعا٬ً، ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة أنه 
فقال . وته وحنن شاكون أنه حممدكمحممد هذا٬، فأما امسه حممد فال يصح لنا أن نقر لكم بنب

احتججتم بالشك٬، فهل بعث اهللا من قبل أو من بعد٬، من آدم إىل يومنا هذا : Xالرضا 
  .)١() اخل... ؟ فأحجموا عن جوابه  نبياً امسه حممد

  :وجه االستدالل �ذه الرواية

لرسول حيتج على جاثليق النصارى ورأس اجلالوت اليهودي بأنّ نبوة ا Xاإلمام الرضا 
ثابتة٬، ودليله إىل إثبا¯ا أنّ امسه الشريف قد ورد يف كتبهم٬، ويذكر هلم  الكرمي حممد 

٬، والقوم يقرون له بأنّ ورود نيب امسه حممد يأيت يف آخر املواضع اليت ذكر فيها امسه 
ولكنهم مع إقرارهم هذا . الزمان أمر ال يسعهم إنكاره إال جبحود اإلجنيل والتوراة والزبور

٬، أي إ�م يقبلون املفهوم ولكنهم يشكون يشكون يف أنّ يكون املقصود هو نيب اإلسالم 
�رد أنّ امسه  يف املصداق٬، فهم يقولون إ�م ال يسعهم اإلقرار بنبوة حممد رسول اهللا 

  .حممد

٬، أي إنكم ال متلكون حجة )احتججتم بالشك: (بقوله Xوهنا جييبهم اإلمام الرضا 
فهل بعث : (حجتكم هي حجة سلبية٬، مث يقطع عليهم هذه احلجة السلبية بقوله إجيابية٬، وإمنا

٬، فيحجمون عن جوابه )؟ اهللا من قبل أو من بعد٬، من آدم إىل يومنا هذا نبياً امسه حممد
  .وتنقطع شكوكهم الواهية

                                                            
  . ٧٥ص ٤٩ج: بحار األنوار -١
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إىل  Xبعبارة أخرى يقول هلم استقرأوا التاريخ من زمن آدم  Xاإلمام الرضا 
  جتدون فيه رجالً امسه حممد ادعى أنه مبعوث من اهللا تعاىل٬، فإذا مل جتدوا  يومكم هذا٬، هل

  .هو النيب املقصود الذي ذكرته كتبكم فال حميص لكم من اإلقرار بأن نبينا   ولن جتدوا 

وبطبيعة احلال البد أن نتذكر دوماً أنّ ذكر رسول اهللا يف كتب األديان اإلهلية السابقة 
عليه والوصية به٬، فنحن بإزاء احتجاج بالوصية على نبوة الرسول  كان على سبيل النص

حممد٬، وطريق اإلثبات على صدق املدعي وأنه هو املعين٬، هو استقراء التاريخ الذي يشهد 
وليس هذا حسب٬، بل ميكننا إضافة بÝعدä مهم آخر . بعدم وجود مدع للوصية سوى صاحبها

 Xبعد أن نعلم أنّ احتجاج اإلمام الرضا ٬، وهو ما نتوضحه Xالستدالل اإلمام الرضا 
كامل وصحيح ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه٬، فهو احتجاج رجل ال ينطق عن 

  .اهلوى إن هو إال وحي يوحى

 Xماذا لو أنّ اجلاثليق ورأس اجلالوت أجابا اإلمام الرضا : إذا علمنا هذا٬، نتساءل اآلن
عى أنه املعين مبا ورد يف كتبنا٬، ولكن هذا ال مينع أن يأيت نعم٬، مل يسبق ألحد أن اد: قائلني

  .شخص يف قابل األيام ليدعي ذلك

  ؟  Xهل كان مثل هذا اجلواب املفترض يسقط استدالل الرضا : أقول

كامل وصحيح٬، وال يشك �ذا إال جاهل  Xقلنا فيما تقدم أنّ احتجاج اإلمام الرضا 
  .مامة٬، وحبقيقة اإلXحبقيقة اإلمام الرضا 

ميكننا أن نتصور فهماً الحتجاجه٬،  Xومن منطلق هذا اإلميان بصحة احتجاج اإلمام 
يريد أن يقرر حقيقة هي أنّ الوصية ال ميكن أن يدعيها غري صاحبها أبدا٬ً، و�ذا  Xهو أنه 

٬، بل إنه Xالتصور نعلم أنّ اجلواب املفترض ال يشكل نقضاً على استدالل اإلمام الرضا 
احلقيقة سوى استمرار ملنطق الشك الفارغ غري املستند على حجة حقيقية لن يشكل يف 

  .إجيابية
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واحلق أنّ العقول السليمة تدرك الضرورة احملتمة من حفظ وصايا األنبياء٬، بل النص 
اإلهلي عليهم من تالعب املزورين ومدعي الباطل٬، إذ أنّ افتراض إمكانية أن ينتحل مزور 

النص اإلهلي عليهم سيفتح الباب على مصراعيه لدخول الشك  وصايا األنبياء واحلجج أو
واستفحاله يف العقول والقلوب٬، فال يسع إنسان بعد حتقق افتراض االنتحال الباطل أن 
يطمئن أبداً ملن يدعي أنه نيب أو وصي٬، وستسقط احلجة األوىل واألقوى اليت حيتجون �ا٬، 

  .وهذا خالف الفرض

  أبو حممد األنصاري
  م ٢٠١٠ /٤ /٥                                                                                                          

* * *  

א   هل الرسول عليه الصالة والسالم يعلم الغيب ؟ L٦٤١Wא

  الكويت   أبو عبد العزيز : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .ني٬، وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياًاحلمد هللا رب العامل

  :١٧٢ص ٨ورد يف صحيح مسلم ج

يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر مجيعا٬ً، عن أيب عاصم٬، قال " وحدثين("
حجاج٬، حدثنا أبو عاصم٬، أخربنا عزرة بن ثابت٬، أخربنا علباء بن أمحر٬، حدثين أبو زيد 

الفجر وصعد ) صلى اهللا عليه وسلم(صلى بنا رسول اهللا : ٬، قال)و بن أخطبيعين عمر(
املنرب٬، فخطبنا حىت حضرت الظهر٬، فرتل فصلى مث صعد املنرب فخطبنا حىت حضرت العصر٬، 
مث نزل فصلى٬، مث صعد املنرب فخطبنا حىت غربت الشمس فأخربنا مبا كان ومبا هو كائن 

  انتهى). فأعلمنا أحفظنا
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: حدثنا وقال إسحاق: عثمان بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم٬، قال عثمان" وحدثنا("
صلى اهللا عليه (قام فينا رسول اهللا : أخربنا جرير٬، عن األعمش٬، عن شقيق٬، عن حذيفة٬، قال

مقاماً ما ترك شيئاً يكون يف مقامه ذلك إىل قيام الساعة إال حدث به٬، حفظه من ) وسلم
أصحايب هؤالء وأنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه حفظه ونسيه من نسيه٬، قد علمه 

  ).فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه مث إذا رآه عرفه

إِلqا م(نِ  #ع(ال5مV الْغ(ي+بِ فَلَا يVظْهِرV ع(لَى غَي+بِه5 أَح(داً ﴿: ولكن هذا ال خيرج عن قوله تعاىل
  .ظهار من اهللا له٬، فعلمه بالغيب بإ)١(﴾ار+ت(ض(ى م5ن رَّسVولٍ

  أنصار اإلمام املهدي/ اللجنة العلمية
  أبو حممد األنصاري                                                                                               

  هـ ١٤٣١ /شوال /١٥                                                                                              

* * *  

א   L٦٤٢Wא

ما قولكم يف الصحابة الذين رضي اهللا عنهم وانتقل الرسول صلى اهللا عليه وسلم   ١
  ؟) أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم(إىل الرفيق األعلى وهو راض عنهم 

  ض الناس ؟ما حكم املتعة اليت اختذ¯ا الشيعة ذريعة للتوصل إىل انتهاك أعرا  ٢

ما حكم إسالة الدماء يف عاشوراء ويف الشريعة اإلسالمية٬، معلوم أنّ احلزن غري   ٣
  مرغوب فيه ؟

سيدنا احلسن وسيدنا احلسني إخوان ولدا علي رضي اهللا عنه وابنا فاطمة الزهراء   ٤
ع رضي اهللا عنها٬، ولكل منهما موقف عظيم٬، سيدنا احلسن وح�د اهللا به األمة اإلسالمية ومج

اهللا به مجاعة املسلمني وأصلح بني فئتيهم٬، وسيدنا احلسني رضي اهللا عنه موقفه كذلك عظيم 

                                                            
 .٢٧ – ٢٦: الجن -١
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ومعروف٬، فلماذا تتجدد األحزان ملوقفه وينسى أمر سيدنا احلسن وهو أراه أوىل باالحتفال 
  به رضي اهللا عنه ؟

ن ملاذا ال تكون وصيتك للشيعة أن يتوحدوا يف صالة يف مسجد واحد املسلمو  ٥
  صقر الرباري: املرسل                                                                       كلهم سنة وشيعة ؟ 

א احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآله .. بسم اهللا الرمحن الرحيم  Wא
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

وصوفون باإلميان نترضى عليهم٬، ولكن علينا أن حنقق يف الصحابة املرضي عنهم وامل  ١
كل صحايب هل هو ممن رضي اهللا عنهم ومن املؤمنني٬، ولعل أحاديث احلوض اليت رواها 

  :البخاري وغريه سبباً كافياً جلعلنا نقلق من هذه اجلهة٬، وإليك بعضها

لنشر م دار الفكر للطباعة وا١٩٨١    ١٤٠١البخاري    ورد يف صحيح البخاري 
  :١٩٢    ١٩١ص ٥طبعة باألوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول ج والتوزيع 

وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم وأنت  /باب(
مسعت : حدثنا أبو الوليد٬، حدثنا شعبة٬، أخربنا املغرية بن النعمان٬، قال: على كل شيء شهيد
خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما٬، قالسعيد بن جبري٬، ع

كما بدأنا : ٬، مث قاليا أيها الناس٬، إنكم حمشورون إىل اهللا حفاة عراة غرالً: وسلم فقال
أال وأنّ أول اخلالئق : ٬، إىل آخر اآلية٬، مث قالأول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلني

هيم٬، أال وأنه جياء برجال من أميت فيؤخذ µم ذات الشمال فأقول يكسى يوم القيامة إبرا
يا رب أصيحايب فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك٬، فأقول كما قال العبد الصاحل 

إنّ : وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم٬، فيقال
  ).مهؤالء مل يزالوا مرتدين على أعقاµم منذ فارقته
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قوله إن تعذ�م فإ�م عبادك وإن تغفر هلم  /باب: (١٩٢ص ٥ويف صحيح البخاري ج
حدثنا حممد بن كثري٬، حدثنا سفيان٬، حدثنا املغرية ابن النعمان٬، : فإنك أنت العزيز احلكيم

إنكم : حدثين سعيد بن جبري٬، عن ابن عباس٬، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم٬، قال: قال
يؤخذ µم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصاحل وكنت عليهم  حمشورون٬، وإنّ ناساً
  ).إىل قوله العزيز احلكيم شهيداً ما دمت فيهم

كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً  /باب: (٢٤٠ص ٥البخاري ج   ويف صحيح البخاري 
حدثنا سليمان بن حرب٬، حدثنا شعبة٬، عن املغرية بن النعمان شيخ من النخع٬، عن : علينا
خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم : يد بن جبري٬، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما٬، قالسع
إنكم حمشورون إىل اهللا حفاة عراة غرالً كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا : فقال

كنا فاعلني٬، مث إنّ أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم٬، أال أنه جياء برجال من أميت فيؤخذ 
ال تدري ما أحدثوا بعدك٬، فأقول : يا رب٬، أصحايب٬، فيقال: ل٬، فأقولµم ذات الشما

إنّ هؤالء مل : إىل قوله شهيد٬، فيقال وكنت عليهم شهيداً ما دمت: كما قال العبد الصاحل
  ).يزالوا مرتدين على أعقاµم منذ فارقتهم

يف احلوض وقول اهللا تعاىل إنا  /باب: (٢٠٦ص ٧البخاري ج  ويف صحيح البخاري 
اصربوا حىت تلقوين : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال عبد اهللا بن زيد: عطيناك الكوثرأ

  .على احلوض

حدثنا حيىي بن محاد٬، حدثنا أبو عوانة٬، عن سليمان٬، عن شقيق٬، عن عبد اهللا٬، عن النيب 
  .أنا فرطكم على احلوض: صلى اهللا عليه وسلم

مسعت أبا : حدثنا شعبة٬، عن املغرية٬، قالوحدثين عمرو بن علي٬، حدثنا حممد بن جعفر٬، 
أنا فرطكم على : وائل٬، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه٬، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم٬، قال

احلوض٬، ولريفعن رجال منكم مث ليختلجن دوين فأقول يا رب أصحايب فيقال إنك ال 
  ).تدري ما أحدثوا بعدك
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ل٬، فاملتعة شرع اهللا تعاىل وقد نزل فيها حاولوا أن تنصفوا أنفسكم وتسألوا عن الدلي  ٢
٬، حىت قال فيها عمر برأيه وليس عمر رسوالً وال حجة من قرآن ومل مينعها رسول اهللا 

  :حجج اهللا٬، وهاك اقرأ ما يف كتبك فلعلك غافل

نزلت آية املتعة يف كتاب اهللا ففعلناها : (ورد يف البخاري٬، عن عمران بن احلصني أنه قال
صلى اهللا عليه وسلم ومل يرتل قرآن حيرمه ومل ينه عنها حىت مات٬، قال رجل  مع رسول اهللا

هذا ما أخرجه . )١() يقال عمر رضي اهللا عنه): أي البخاري(برأيه ما شاء٬، قال حممد 
البخاري يف صحيحه٬، وهو أصح الكتب بعد القرآن بإمجاع من يعتد به من علماء أهل 

ال تقبل التأويل على إباحة املتعة واستمرار هذه اإلباحة السنة٬، فقد نص� بصريح العبارة اليت 
إىل يوم القيامة٬، كما أنّ هذا احلديث نص� على عدم نزول قرآن حيرمها٬، وأنه نص� يف عدم 

عنها حىت التحق بالرفيق األعلى٬، كما أنه صريح أيضاً يف أنّ احملرم هلا هو  �ي النيب 
  .اخلليفة عمر بن اخلطاب

يث عند أهل السنة اإلمام مسلم٬، فقد أخرج يف صحيحه يف باب نكاح وأما إمام احلد
كنا نغزو مع رسول اهللا صلى اهللا : مسعت عبد اهللا يقول: (املتعة عن إمساعيل٬، عن قيس٬، قال

عليه وسلم ليس لنا نساء٬، فقلنا أال نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك٬، مث رخص لنا أن ننكح املرأة 
يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم : "هللابالثوب إىل أجل٬، مث قرأ عبد ا

  .)٢(") وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين

كنت عند جابر بن : (ويف رواية أخرى كما يف صحيح مسلم أيضاً عن أيب نضرة٬، قال
ا مع فعلنامه: ابن عباس وابن الزبري اختلفا يف املتعتني٬، فقال جابر: عبد اهللا٬، فأتاه آت فقال

  .)٣() رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث �انا عمر فلم نعد هلما

                                                            
من آتاب التفسير من  -) وأنفقوا في سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: (صحيح البخاري، باب قوله تعالى -١

  .٧١الثالث ص جزئه
  . ١٣٠ص ٤ج:صحيح مسلم -٢
 .٥٩ص ٤ج:صحيح مسلم -٣
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كان ابن عباس يأمر باملتعة٬، وكان ابن الزبري ينهي : (... وأخرج اإلمام مسلم أيضاً
على يدي دار احلديث٬، متتعنا مع رسول اهللا : فذكر ذلك جلابر بن عبد اهللا٬، فقال: عنها٬، قال

إنّ اهللا كان حيل لرسوله ما شاء مبا شاء٬، وإنّ القرآن : م عمر قالصلى اهللا عليه وسلم فلما قا
نكاح هذه النساء٬، فإن أويت  )١(قد نزل منازله فأمتوا احلج والعمرة هللا كما أمركم اهللا٬، وأبتوا 

  .)٢() برجل نكح امرأة إىل أجل إال رمجته باحلجارة

  .فاتقوا اهللا وال تتكلموا بدين اهللا بغري علم

تÝذكّر املؤمنني بدين اهللا وحاكمية اهللا تعاىل اليت تطاول عليها من تطاول  عاشوراء  ٣
  .بغري وجه حق

عزاء احلسني هو عزاء احلسن وعلي ورسول اهللا٬، بل كل األنبياء واملرسلني؛ ألنّ   ٤
  .هدفه التذكري بدين اهللا ومظلومية خلفاء اهللا

  .حيد اخلالصهدف اإلمام هو مجع اإلنسانية برمتها على دين التو  ٥

  أنصار اإلمام املهدي /اللجنة العلمية
  أبو حممد األنصاري                                                                                              

  ق هـ١٤٣١ /شوال /١٥                                                                                             

* * *  

א ملاذا : أرجو منكم التكرم باإلجابة على هذا السؤال٬، وهو.. بعد التحية  L٦٤٣Wא
مل يصر�ح اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي مبوضوع الوالية اخلاصة باألئمة سالم اهللا 

  عليهم ؟

                                                            
  . هكذا وردت في المصدر -١
  . ٣٨ص ٤ج: صحيح مسلم -٢
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٬، )١(﴾... مV اللّهV و(ر(سVولُهVإِنَّم(ا و(ل5يُّكُ﴿: أما خبصوص اآليات اليت نسمعها دائما٬ً، مثل
هو الذي أنزل : (فهذه تعترب من املتشا�ات وليست احملكمات من اآليات واليت قال اهللا فيها

   .)٢() عليكم الكتاب منه آيات حمكمات وأخر متشا�ات

اب+ت5غ(اء الْف5ت+ن(ة5 و(اب+ت5غ(اء  فَأَمَّا الqذ5ين( يف قُلُوبِهِم+ ز(ي+غٌ فَي(تَّبِعVونَ م(ا ت(ش(اب(ه( م5ن+هV﴿: وقال جل وعال
Vاللّه qإِال Vت(أْوِيلَه V٣(﴾ت(أْوِيل5ه5 و(م(ا ي(ع+لَم(.  

  ما هو احلكم على من أنكر الوالية سواء كان مسلماً أم غري مسلم ؟ :السؤال الثاين

  السعودية   صي السبع ق: املرسل                                                             . وشكر اهللا لكم

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد آله األئمة واملهديني وسلم تسليماً

يف القرآن على حنو العموم٬، وقد شرح ذلك رسول اهللا  لقد صرَّح اهللا بوالية األئمة 
ي�ن للقرآن٬، وما بيَّنه ال يكون متشا�اً هو املب وبيَّنه للناس٬، ومن املعلوم أنّ الرسول  

و(أَنز(لْن(ا إِلَي+ك( الذ7كْر( ل5تVب(يِّن( ل5لنَّاسِ م(ا نVزِّلَ إِلَي+هِم+ و(لَع(لqهVم+ ... ﴿: بل حمكما٬ً، قال اهللا تعاىل
  .)٤(﴾ي(ت(فَكqرVونَ

حىت بيَّن للناس من هم أولياءهم واحلجة عليهم٬، وهو  فلم يتوفÃ الرسول حممد 
ي(ا أَيُّه(ا الqذ5ين( آم(نVواْ أَط5يعVواْ اللّه( و(أَط5يعVواْ الرَّسVولَ و(أُو+ل5ي اَألم+رِ ﴿: تفسري لقوله تعاىل

  .)٥(﴾م5نكُم+

                                                            
 .٥٥: المائدة -١
) ُمَتَشاِبَهاٌت ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر(: هكذا أوردها السائل، واآلية هي -٢

  .٧: آل عمران
 .٧: آل عمران -٣
  .٤٤: النحل -٤
  .٥٩: النساء -٥
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إِنَّم(ا و(ل5يُّكُمV اللّهV و(ر(سVولُهV و(الqذ5ين( آم(نVواْ الqذ5ين( يVق5يمVونَ الصَّالَةَ و(يVؤ+تVونَ ﴿: وقوله تعاىل
  .)١(﴾و(هVم+ ر(اك5عVونَالزَّكَاةَ 

و(إِذَا ج(اءهVم+ أَم+ر� مِّن( اَألم+نِ أَوِ الْخ(و+ف5 أَذَاعVواْ بِه5 و(لَو+ ر(دُّوهV إِلَى الرَّسVولِ ﴿: وقوله تعاىل
و(ر(ح+م(تVهV و(إِلَى أُو+ل5ي اَألم+رِ م5ن+هVم+ لَع(ل5م(هV الqذ5ين( ي(س+ت(نبِطُون(هV م5ن+هVم+ و(لَو+الَ فَض+لُ اللّه5 ع(لَي+كُم+ 

  .)٢(﴾الَتَّب(ع+تVمV الشَّي+طَانَ إِالq قَل5يالً

٬، Xوال يوجد أحد من الصحابة واليته كوالية اهللا ورسوله غري علي بن أيب طالب 
حديث الثقلني : كواليته٬، منها Xيف مواقف عدة بأنّ والية علي  فقد صر�ح الرسول 

  :وإليك نصه ما قاله للصحايب بريدة٬،: املشهور الثابت٬، ومنها

خرجت مع علي رضي اهللا عنه إىل اليمن فرأيت منه جفوة٬، فقدمت : (عن بريدة أنه قال
على النيب صلى اهللا عليه وسلم٬، فذكرت عليا٬ً، فتنقصته٬، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بلى يا رسول : ؟ قالألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم ! يا بريدة : وسلم يتغري وجهه٬، فقال
  ).من كنت مواله فعلي مواله: ٬، قالاهللا

وهذا احلديث صححه علماء العامة واقتصر على تصحيح األلباين٬، حيث صححه يف 
وهذا إسناد صحيح على : (٬، وقال عنه١٧٥٠حتت رقم  ٣٣٦ص ٤السلسلة الصحيحة ج

  ).شرط الشيخني

أو ما شابه فال خيدعكم املتأولون واملرتابون بأنّ والية علي هنا هي النصرة أو احملبة 
من كنت : (مث قال). ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم: (بينها بقوله ذلك٬، بل الرسول 
٬، وهي أنه أوىل باملؤمنني ٬، أي أنّ والية علي كوالية الرسول حممد )مواله فعلي مواله

  .من أنفسهم

  .والكالم طويل جداً يف هذا املوضوع يأيت يف وقته إن شاء اهللا تعاىل

                                                            
  .٥٥: المائدة -١
  .٨٣: النساء -٢
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  اللجنة العلمية                                                                               
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                          
  هـ ١٤٣٢ /�اية ذي احلجة                                                                                  

* * *  

א L٦٤٤Wא
  هل مظلومية الزهراء حقيقية٬، ومن قتلها ؟  ١

  ؟) عليها السالم(أين دفنت   ٢

  ملاذا مسى األئمة أوالدهم باسم اخللفاء ؟  ٣

  ابنته لعمر ؟ Xملاذا زو�ج علي   ٣

  و التفصيل؛ ألين حيايت الدينية ومصريها متوقف على إجاباتك سيدنا ؟أرج

  الكويت   نبيل الشمري : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد آله األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ا¯ا ما جرى عليها من حقيقية٬، وكان من أسباب وف) عليها السالم(مظلومية الزهراء 
 Xأذى يف بيتها عندما أُحرق با�ا وكُسر ضلعها وأُسقط جنينها٬، وأخرجوا اإلمام علياً 

  .مكتوفاً لكي يبايع أبا بكر بن أيب قحافة بالقوة واإلجبار

غاضبة ومهاجرة أليب بكر وعمر حىت وفا¯ا سالم اهللا ) عليها السالم(وقد بقيت الزهراء 
  :اه البخاري يف صحيحهعليها٬، وهذا ما رو
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أتيا أبا ) عليهما السالم(إنّ فاطمة والعباس : عن عائشة: (٣ص ٨صحيح البخاري ج
بكر يلتمسان مرياثهما من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومها حينئذ يطلبان أرضيهما من 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فدك وسهمهما من خيرب٬، فقال هلما أبو بكر
واهللا ال ادع أمراً : ال نورث ما تركنا صدقة٬، إمنا يأكل آل حممد من هذا املال٬، قال أبو بكر

فهجرته فاطمة فلم تكلمه : قال. رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنعه فيه إال صنعته
  ).حىت ماتت

فاطمة بضعة مين فمن ): (عليها السالم(أنه قال حبق فاطمة  وقد صح عن الرسول 
  .)١() ضبها أغضبينأغ

  .)٢() فاطمة بضعة مين يؤذيين ما آذاها(

  .)٣() إنّ اهللا يغضب لغضبك ويرضى لرضاك(

  .يف البقيع مع أملها وغيضها ومظلوميتها) عليها السالم(وقد دفنت الزهراء 

ـ  وخلفاؤه بعد  ٬، فأل�م أوصياء الرسول حممد )اخللفاء(وأما سبب تسمية أبنائها ب
٬، وهذا ثابت يف أحاديث صحيحة كثرية رواها علماء أبناء Xيب طالب أبيهم علي بن أ

  :العامة٬، منها حديث الثقلني

إين تارك فيكم ما إن : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن زيد بن أرقم٬، قال
أحدمها أعظم من اآلخر٬، كتاب اهللا حبل ممدود من السماء ؛ متسكتم به لن تضلوا بعدي

 أهل بييت ولن يتفرقا حىت يردا عليَّ احلوض فانظروا كيف ختلفوين إىل األرض وعتريت

                                                            
 .٢١٠باب مناقب قرابة رسول اهللا ص ٤ج: رواه البخاري في صحيحه -١
 .١٤١باب فضائل فاطمة ص ٧ج: رواه مسلم في صحيحه -٢
 ١ج: ، والطبراني في المعجم الكبير١٥٤ – ١٥٣ص ٣ج: حهرواه الحاآم النيسابوري في المستدرك وصح -٣

رواه الطبراني وإسناده حسن، والمتقي : ، وقال عنه٢٠٣ص ٩ج: ، والهيثمي في مجمع الزوائد١٨٢ح ١٠٨ص
  .٣٤٢٣٨ح ١١١ص ١٢ج: الهندي في آنز العمال
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والعترة هنا هم علي وفاطمة وذريتهما٬، كما هو مبني يف حديث الكساء . )١() فيهما
  .الصحيح املشهور

٬، )ولن يتفرقا حىت يردا عليّ( احلوض: (عن الثقلني وما يؤكد ذلك هو قول النيب 
 يوم القيامة وجيب التمسك بكليهما ال بأحدمها فقط٬، فالذي أي إ�ما باقيان مترافقان إىل

جيب عليه اآلن أن حيضر لنا أحد نساء النيب يف هذا الزمان لكي  فس�ر العترة بنساء النيب 
٬، بل أنّ نتمسك �ا٬، وهذا واضح البطالن٬، بل مل يقل أحد بوجوب التمسك بنساء النيب 

ا وحاربوا إمام زما�م وخسروا الدنيا واآلخرة٬، الذين اقتدوا بعائشة يف حرب اجلمل ضلو
  .واحلديث طويل ال يسع ذكره هنا

ابنته لعمر فهي قضية مل تثبت٬، وعلى فرض ثبو¯ا فهي ال  Xوأما مسألة تزويج علي 
  .عالقة هلا مبسألة اخلالفة ومن هو األحق �ا بعد رسول اهللا 

  .طيبني الطاهرينهداك اهللا لنصرة نبيك املصطفى وعترته أهل بيته ال

  .واحلمد هللا وحده

  اللجنة العلمية                                                                                
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                            
  هـ ١٤٣٢ /�اية ذي احلجة                                                                                      

* * *  

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم L٦٤٥Wא

                                                            
، ورواه )هذا حديث حسن غريب: (، وقال عنه٣٨٧٦ح  ٣٢٩ – ٣٢٨ص ٥ج: رواه الترمذي في صحيحه -١

: ، ورواه عبد بن حميد بن نصر الكّسي في منتخب مسنده٨٧٣برقم  ١٧٣ص ١ج: المتقي الهندي في آنز العمال
 ٥٤٤ – ٥٤٣ص ٣ج: باختالف يسير، وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي ٢٤٠برقم  ١٠٨ – ١٠٧ص

  .٣٧٨٨برقم 
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لدي� سؤالني٬، وإذا مت اإلجابة عليهم بشكل مقنع فسوف أؤمن بأنك املهدي : أوالً
  .تظراملن

وما بينهما : (هو يف آية الكرسي٬، حيث قمت بالزيادة على اآلية الكرمية :السؤال األول
وهل تعترف أنّ هذا حتريف للقرآن الكرمي وأنّ التحريف يكون ). اخل..... وما حتت الثرى 

  إما بالزيادة أو النقصان ؟

ها٬، وتكفريها هي هو السب يف سيدتنا عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عن :والسؤال الثاين
وأبو بكر وعثمان وعمر وغريهم من الصحابة وسبها٬، وقد برئها اهللا سبحانه وتعاىل يف 
القرآن٬، والقرآن هو مرجعكم يف العقيدة والشريعة اليت تتبعو�ا٬، فكيف ختالفون ما جاء به 

  اهللا يف كتابه وهو ما ميدكم بالشريعة والديانة اليت أنتم عليها ؟

  األردن   أمحد خالد حممود حرحشة : املرسل                                                        . وشكراً

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً

ابت عن أهل البيت مل يزد أو ينقص من القرآن شيئا٬ً، بل هذا ث Xالسيد أمحد احلسن 
إين تارك فيكم خليفتني كتاب اهللا حبل ممدود ما بني : (الذي قال عنهم الرسول  

وعتريت أهل بييت٬، وإÜما لن يتفرقا    أو ما بني السماء إىل األرض   السماء واألرض 
  .)١() حىت يردا علي· احلوض

٬، وهذه اآلية جاءت فالعترة هم عدل القرآن والقرآن معهم ال يفارقونه وال يفارقهم
وهي قراءة عنهم٬، كما أنّ هناك قراءات مقبولة عند    أقصد آية الكرسي    عنهم هكذا 

  .املسلمني تزيد أو تنقص حروفاً أو كلمات ومع ذلك مل يعترض أحد

                                                            
  .١٨٢ص ٥ج: مسند أحمد -١
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وأما مسألة الزيادة أو النقيصة يف القرآن فهي ثابتة عندكم٬، ومن ما صح عندكم من 
  :الروايات

وجد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مصحفاً يف حجر : (ميمي٬، قالعن جبالة الت  ١
: النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم٬، وهو أب هلم٬، وأزواجه أمها¯م٬، فقال: غالم له٬، فيه

واهللا ال أحكها٬، وهي يف مصحف أيب بن كعب٬، فانطلق عمر إىل : احككها يا غالم٬، فقال
يف األسواق إذ يعرض رحاك علي� عنقك شغلين القرآن وشغلك الصفق : أيب بن كعب قال
وهذا احلديث صححه البوصريي يف احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد ). بباب ابن العجماء

٬، وصححه أيضاً )إسناده صحيح على شرط البخاري: (٬، وقال عنه٢٥٤ص ٦ج: العشرة
ح على إسناده صحي: (٬، وقال عنه١٤٣ص ٤ج: ابن حجر العسقالين يف املطالب العالية

  ).شرط البخاري

فكان مما أنزل اهللا : (... وأخرج البخاري يف صحيحه عن عمر بن اخلطاب أنه قال  ٢
آية الرجم٬، فقرأناها وعقلناها ووعيناها٬، رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورمجنا بعده٬، 

فيضلوا  واهللا ما جند آية الرجم يف كتاب اهللا٬،: فأخشى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل
بترك فريضة أنزهلا اهللا٬، والرجم يف كتاب اهللا حق على من زىن إذا أحصن من الرجال 
: والنساء إذا قامت البينة٬، أو كان احلبل أو االعتراف٬، مث إن�ا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اهللا
غبوا أن ال ترغبوا عن آبائكم٬، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم٬، أو إن كفراً بكم أن تر

  ...).عن آبائكم 

بعث أبو موسى األشعري إىل قراء أهل البصرة٬، فدخل : (وأخرج مسلم يف صحيحه  ٣
أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم٬، فاتلوه٬، وال : عليه ثالمثائة رجل قد قرءوا القرآن٬، فقال

يطولن عليكم األمد فتقسو قلوبكم٬، كما قست قلوب من كان قبلكم٬، وإنا كنا نقرأ سورة 
لو كان البن آدم : ا نشبهها يف الطول والشدة برباءة فأنسيتها٬، غري أين قد حفظت منهاكن

كنا نقرأ سورة كنا . واديان من مال البتغى وادياً ثالثا٬ً، وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب
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يا أيها الذين آمنوا مل تقولون : نشبهها بإحدى املسبحات فأنسيتها٬، غري أين حفظت منها
  ).لون فتكتب شهادة يف أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامةماال تفع

: أما علمت أنا كنا نقرأ: قال عمر لعبد الرمحن بن عوف: (وعن املسور بن خمرمة  ٤
: فقال عبد الرمحن: ٬، قال"جاهدوا يف اهللا حق جهاده يف آخر الزمان كما جاهدمت يف أوله"

  .)١() أمية األمراء وبنو املغرية الوزراء إذا كان بنو: ومىت ذلك يا أمري املؤمنني ؟ قال

أمل جند فيما أنزل : (قال عمر لعبد الرمحن بن عوف: عن املسور بن خمرمة ٬، قال  ٥
أسقط فيما أسقط من : أن جاهدوا كما جاهدمت أول مرة ؟ فإنا مل جندها٬، قال: علينا
  .)٢() القرآن

وهذه مصادركم ! ريمها ؟أم غ فمن يا ترى أسقط هذه اآليات ؟ اهللا أم الرسول 
  .وصحاحكم ال مصادرنا

أما بالنسبة إىل السب والشتم فنحن ال نقبل به وال نرضاه٬، ولكن نبي�ن احلق وأهل احلق 
  .بالدليل الشرعي األخالقي

  .وفقك اهللا لكل خري

  ية اللجنة العلم                                                                             
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                  
  هـ ١٤٣٢ /حمرم احلرام                                                                                  

* * *  

א من هو أمحد احلسن٬، وكيف نصب نفسه إماماً يف هذا : أرجو التوضيح L٦٤٦Wא
  الزمان٬، وكيف يدعي أنه اليماين وكلنا نعلم أنّ اليماين خيرج بعد الصيحة ؟؟

  لبنان   بنت الرسول : املرسلة
                                                            

 ).هذا إسناد صحيح: (، وقال عنه٥٩٦ص ٢ج: أخرجه ابن آثير في مسند الفاروق -١
، وعلق عليه شعيب االرنؤوط ٩ص ١٢ج: للطحاوي -، ومشكل اآلثار ٤٧٤١ح ٥٦٧ص ٢ج: آنز العمال -٢

 ).رجاله ثقات رجال الشيخين: (قائًال
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א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

حممد وآل حممد األئمة  احلمد هللا على بالئه وعلى عظيم نعمائه٬، وصلى اهللا على
  .واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

هو اليماين املوعود٬، واليماين يدعو لإلمام املهدي كما ورد٬، فهو إذن رسول  Xالسيد 
  .منه كما أنه وصيه

  :هذا على اإلمجال٬، أما تفصيله فكما يلي

فأملى . اةيا أبا احلسن٬، أحضر صحيفة ودو: (... ورد يف رواية الوصية املقدسة ما يلي
يا علي٬، إنه سيكون بعدي إثنا : وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع٬، فقال رسول اهللا 

وساق ...  عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أول اإلثين عشر إماماً
 إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد  Xوليسلمها احلسن : احلديث إىل أن قال

ر إماما٬ً، مث يكون من بعده إثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها فذلك إثنا عش
إىل ابنه أول املهديني له ثالثة أسامي اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد٬، واالسم 

  ).الثالث املهدي٬، وهو أول املؤمنني

أول  ٬، وهو وصيه٬، وهو أول املؤمنني به٬، وكونهXأمحد إذن هو ابن اإلمام املهدي 
املؤمنني به يقتضي أن يكون موجوداً يف زمن الظهور٬، وإميانه باإلمام املهدي يسبق 

ـ    .٣١٣األصحاب ال

خروج السفياين واليماين واخلراساين يف سنة واحدة٬، يف : (٬، قالXوعن اإلمام الباقر 
شهر واحد٬، يف يوم واحد؛ نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضا٬ً، فيكون البأس من كل 

ويل ملن ناواهم٬، وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي راية هدى؛ ألنه  وجه٬،
فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس٬، وكل مسلم٬، وإذا . يدعو إىل صاحبكم
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خرج اليماين فاÜض إليه٬، فإن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه٬، فمن فعل 
  .)١() ألنه يدعو إىل احلق٬، وإىل طريق مستقيمذلك فهو من أهل النار؛ 

  :تأمل ما يلي

وهذا يعين أنّ ): ال حيل ملسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار(
اليماين صاحب والية إهلية٬، فال يكون شخص حجة على الناس حبيث إنّ إعراضهم عنه 

يف أرضه وهم أصحاب الوالية  يدخلهم جهنم وإن صلوا وصاموا إال إذا كان من خلفاء اهللا
  .اإلهلية من األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني

إنّ اهللا ال يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من : (٬، قالXفعن أيب عبد اهللا 
اهللا وإن كانت يف أعماهلا برة تقية٬، وإنّ اهللا ليستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام من اهللا 

  .وروايات أخرى يف نفس الصفحة من الكايف. )٢() املة مسيئةوإن كانت يف أعماهلا ظ

  .فطاملا كانت معصية اليماين توجب النار إذن هو إمام عادل من اهللا تعاىل

والدعوة إىل احلق والطريق املستقيم أو ): ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(
يف باطل أو خيرجهم من حق٬، الصراط املستقيم تعين أنّ هذا الشخص ال خيطأ فيÝدخل الناس 

أي إنه معصوم منصوص العصمة٬، و�ذا املعىن يصبح هلذا القيد أو احلد فائدة يف حتديد 
) يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم(شخصية اليماين٬، أما افتراض أي معىن آخر هلذا الكالم 

يماين وحاشاهم من فإنه جيعل هذا الكالم منهم بال فائدة فال يكون قيداً وال حداً لشخصية ال
  .ذلك

قَالُوا ي(ا قَو+م(ن(ا إِنَّا س(م5ع+ن(ا ك5ت(اباً أُنزِلَ م5ن ب(ع+د5 ﴿: ويؤكد هذا ما ورد يف القرآن الكرمي
ي(ا قَو+م(ن(ا أَجِيبVوا د(اع5ي(  #مVوس(ى مVص(دِّقاً ل7م(ا ب(ي+ن( ي(د(ي+ه5 ي(ه+د5ي إِلَى الْح(قِّ و(إِلَى طَرِيقٍ مُّس+ت(ق5يمٍ 

qجِر+كُم مِّن+ ع(ذَابٍ أَل5يمٍاللVوبِكُم+ و(يVوا بِه5 ي(غ+ف5ر+ لَكُم مِّن ذُنV٣(﴾ه5 و(آم5ن(.  

                                                            
 .٢٥٥ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٢٣٢ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٢٦٢ص: غيبة النعماني -١
 .٣٧٦ص ١ج :الكافي -٢
 .٣١ – ٣٠: االحقاف -٣
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واآلن تبني لنا أنّ اليماين حجة منصوص العصمة٬، واحلجج تعرفنا �م رواية الوصية آنفة 
 الذكر وهم األئمة اإلثنا عشر واملهديون اإلثنا عشر٬، واليماين ممهد لإلمام املهدي٬، فيتعني
  .كونه ولده أمحد٬، ومثة براهني أخرى على هذه احلقيقة جتدها يف كتب األنصار حفظهم اهللا

هو اليماين وهو وصي اإلمام املهدي  Xولكي تطمئن إىل أنّ السيد أمحد احلسن 
  :ورسوله٬، تأم�ل هذه الرواية

يف حديث طويل أنه حضر يف البصرة يف جملس : (Xعن حممد بن الفضل٬، عن الرضا  
إىل  Xفيه مجاعة من العلماء وفيه جاثليق النصارى ورأس اجلالوت٬، فالتفت الرضا  عظيم

لو دل اإلجنيل على ذلك ملا : قال. هل دل اإلجنيل على نبوة حممد : اجلاثليق وقال
اسم : فقال اجلاثليق. أخربين عن السكتة اليت لكم يف السفر الثالث: Xجحدناه٬، فقال 

وبعد ... ( فإن أقررتك أنه اسم حممد: Xقال الرضا . أن نظهرهمن أمساء اهللا ال جيوز لنا 
أي اجلاثليق    ٬، قاال )ما جاء يف اإلجنيل والتوراة من ذكر للرسول  Xأن ذكر اإلمام 
واهللا لقد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه إال جبحود اإلجنيل والتوراة :  ورأس اجلالوت

ا السالم مجيعا٬ً، ولكن مل يتقرر عندنا بالصحة أنه والزبور٬، وقد بشر به موسى وعيسى عليهم
فقال . حممد هذا٬، فأما امسه حممد فال يصح لنا أن نقر لكم بنبوته وحنن شاكون أنه حممدكم

احتججتم بالشك٬، فهل بعث اهللا من قبل أو من بعد٬، من آدم إىل يومنا هذا : Xالرضا 
  .)١() اخل... ؟ فأحجموا عن جوابه  نبياً امسه حممد

  :وجه االستدالل �ذه الرواية

حيتج على جاثليق النصارى ورأس اجلالوت اليهودي بأنّ نبوة الرسول  Xاإلمام الرضا 
ثابتة٬، ودليله إىل إثبا¯ا أنّ امسه الشريف قد ورد يف كتبهم٬، ويذكر هلم  الكرمي حممد 

د يأيت يف آخر ٬، والقوم يقرون له بأنّ ورود نيب امسه حمماملواضع اليت ذكر فيها امسه 
ولكنهم مع إقرارهم هذا . الزمان أمر ال يسعهم إنكاره إال جبحود اإلجنيل والتوراة والزبور

                                                            
  . ٧٥ص ٤٩ج: بحار األنوار -١
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٬، أي إ�م يقبلون املفهوم ولكنهم يشكون يشكون يف أنّ يكون املقصود هو نيب اإلسالم 
امسه  �رد أنّ يف املصداق٬، فهم يقولون إ�م ال يسعهم اإلقرار بنبوة حممد رسول اهللا 

  .حممد

٬، أي إنكم ال متلكون حجة )احتججتم بالشك: (بقوله Xوهنا جييبهم اإلمام الرضا 
فهل بعث : (إجيابية٬، وإمنا حجتكم هي حجة سلبية٬، مث يقطع عليهم هذه احلجة السلبية بقوله

٬، فيحجمون عن جوابه )؟ اهللا من قبل أو من بعد٬، من آدم إىل يومنا هذا نبياً امسه حممد
  .شكوكهم الواهيةوتنقطع 

إىل  Xبعبارة أخرى يقول هلم استقرأوا التاريخ من زمن آدم  Xاإلمام الرضا 
  يومكم هذا٬، هل جتدون فيه رجالً امسه حممد ادعى أنه مبعوث من اهللا تعاىل٬، فإذا مل جتدوا 

  .هو النيب املقصود الذي ذكرته كتبكم فال حميص لكم من اإلقرار بأن نبينا   ولن جتدوا 

بطبيعة احلال البد أن نتذكر دوماً أنّ ذكر رسول اهللا يف كتب األديان اإلهلية السابقة و
كان على سبيل النص عليه والوصية به٬، فنحن بإزاء احتجاج بالوصية على نبوة الرسول 
حممد٬، وطريق اإلثبات على صدق املدعي وأنه هو املعين٬، هو استقراء التاريخ الذي يشهد 

وليس هذا حسب٬، بل ميكننا إضافة بÝعدä مهم آخر . صية سوى صاحبهابعدم وجود مدع للو
 ٬X، وهو ما نتوضحه بعد أن نعلم أنّ احتجاج اإلمام الرضا Xالستدالل اإلمام الرضا 

كامل وصحيح ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه٬، فهو احتجاج رجل ال ينطق عن 
  .اهلوى إن هو إال وحي يوحى

 Xماذا لو أنّ اجلاثليق ورأس اجلالوت أجابا اإلمام الرضا : نتساءل اآلنإذا علمنا هذا٬، 
نعم٬، مل يسبق ألحد أن ادعى أنه املعين مبا ورد يف كتبنا٬، ولكن هذا ال مينع أن يأيت : قائلني

  .شخص يف قابل األيام ليدعي ذلك

  ؟  Xهل كان مثل هذا اجلواب املفترض يسقط استدالل الرضا : أقول
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كامل وصحيح٬، وال يشك �ذا إال جاهل  Xتقدم أنّ احتجاج اإلمام الرضا قلنا فيما 
  .٬، وحبقيقة اإلمامةXحبقيقة اإلمام الرضا 

ميكننا أن نتصور فهماً الحتجاجه٬،  Xومن منطلق هذا اإلميان بصحة احتجاج اإلمام 
٬، و�ذا يريد أن يقرر حقيقة هي أنّ الوصية ال ميكن أن يدعيها غري صاحبها أبداً Xهو أنه 

٬، بل إنه Xالتصور نعلم أنّ اجلواب املفترض ال يشكل نقضاً على استدالل اإلمام الرضا 
لن يشكل يف احلقيقة سوى استمرار ملنطق الشك الفارغ غري املستند على حجة حقيقية 

  .إجيابية

واحلق أنّ العقول السليمة تدرك الضرورة احملتمة من حفظ وصايا األنبياء٬، بل النص 
عليهم من تالعب املزورين ومدعي الباطل٬، إذ أنّ افتراض إمكانية أن ينتحل مزور  اإلهلي

وصايا األنبياء واحلجج أو النص اإلهلي عليهم سيفتح الباب على مصراعيه لدخول الشك 
واستفحاله يف العقول والقلوب٬، فال يسع إنسان بعد حتقق افتراض االنتحال الباطل أن 

نيب أو وصي٬، وستسقط احلجة األوىل واألقوى اليت حيتجون �ا٬، يطمئن أبداً ملن يدعي أنه 
  .وهذا خالف الفرض

  :وإليك هذه الروايات

خيرج رجل قبل املهدي من أهل بيته من املشرق : (... إنه قال Xوعن أمري املؤمنني 
حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر يقتل ويقتل ويتوجه إىل بيت املقدس فال يبلغه حىت 

  .٬، إذن خيرج رجل من أهل بيت املهدي قبل اإلمام)١()ميوت

  

                                                            
: ، آنز العمال١١٩ص ٣ج: X، معجم أحاديث اإلمام المهدي ١٩٨ص: آتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي -١
 ..). بأهل الشرق: (.. ١٣٩ص: وفي رواية السيد ابن طاووس في المالحم والفتن. ٥٨٩ص ١٤ج
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إنه يبايع بني الركن : فقال   وذكر املهدي     مسعت رسول اهللا : (عن حذيفة٬، قال
٬، قارن هذه الرواية برواية )١()واملقام٬، امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي٬، فهذه أمساؤه ثالثتها

  .الوصية

د أن تسبقها دعوة ليحي من حي عن بينة أما اخلروج فهو احلركة املسلحة اليت الب
  .ويهلك من هلك عن بينة

واعلمي أنّ اخلروج قبل الصيحة ال بعدها٬، فاليماين خيرج ليقاتل السفياين٬، والسفياين 
  .خيرج يف رجب أي قبل رمضان الذي حتدث فيه الصيحة

  .وأكثر من هذا فإنّ الصيحة رمبا وقع فيها البداء ومل حتدث

  :٥٤٢حممد بن احلسن الصفار ص   درجات ورد يف بصائر ال

: حدثنا حممد بن عيسى٬، عن حممد بن سنان٬، عن عمار بن مروان٬، عن ضريس٬، قال
؟  أرأيت إن مل يكن الصوت الذي قلنا لكم أن يكون ما أنت صانع: Xأبو جعفر (

ى ٬، وأهوهو واهللا التسليم وإال فالذبح: فقال: انتهى فيه واهللا إىل أمرك٬، قال: قلت: قال
  ).بيده إىل حلقه

  أبو حممد األنصاري
                                                                                                          ٢٠١٠ /٤ /٥   

* * *  

א   .كنت أجتول يف بعض املنتديات L٦٤٧Wא

 نقاشايت معهم فهل وقرأت كالماً من أحد املغاربة تفطر له قليب وسبب يل حرج يف
  :صحيح ما قيل حول زرارة ؟ وأنقله بنصه ألنين سأرد� عليهم

                                                            
، معجم ٢٩١ص ٥٢ج: ، بحار األنوار١١٤٩ص: خرائج والجرائح للراوندي، ال٤٥٤ص: غيبة الطوسي -١

 . ٤٥٣ص ١ج: Xأحاديث اإلمام المهدي 
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" سنسن وقيل سبسن"إن زرارة من أسرة نصرانية٬، وإن جده : (قال الشيخ الطوسي  ١
  .)١() كان راهباً نصرانيا٬ً، وكان أبوه عبداً رومياً لرجل من بين شيبان

فلما خرجت : إىل أن قال.. التشهد  سألت أبا عبد اهللا عن: (وزرارة هو الذي قال
  .)٢() ال يفلح أبداً: ضرطت يف حليته وقلت

واهللا لو حدثت بكل ما مسعته من أيب عبد اهللا النتفخت ذكور : (وقال زرارة أيضاً
  .)٣() الرجال على اخلشب

رحم اهللا أبا جعفر٬، وأما جعفر فإن يف قليب : (مسعت زرارة يقول: عن ابن مسكان٬، قال
محله على هذا أنّ أبا عبد اهللا أخرج : وما محل زرارة على هذا ؟ قال: فقلت له. تةعليه لف
  .)٤()خمازيه

  :أقوال أبو عبد اهللا رضي اهللا عنه يف زرارة

  .)٥() لعن اهللا زرارة: (وهلذا قال أبو عبد اهللا فيه  ٢

ني بن اللهم لو مل تكن جهنم إال سكرجة لوسعها آل أع: (وقال أبو عبد اهللا أيضاً  ٣
  ).سنسن

  .)٦() لعن اهللا بريدا٬ً، لعن اهللا زرارة: (وقال أبو عبد اهللا  ٤

  .)٧() ال ميوت زرارة إال تائهاً عليه لعنة اهللا: (وقال أيضاً  ٥

                                                            
 .١٠٤ص: الفهرست -١
 .١٤٢ص: رجال الكشي -٢
  .١٢٣ص: رجال الكشي -٣
  .١٣١ص: رجال الكشي -٤
  .١٣٣ص: المصدر السابق -٥
  ١٣٤ص: المصدر السابق -٦
  .١٣٤ص: المصدر السابق -٧



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٦١٦

هذا زرارة بن أعني٬، هذا واهللا من الذين وصفهم اهللا تعاىل : (وقال أبو عبد اهللا أيضاً  ٦
  .)٢() )١(﴾م(ا ع(م5لُواْ م5ن+ ع(م(لٍ فَج(ع(لْن(اهV ه(ب(اًء مَّنثُوراًو(قَد5م+ن(ا إِلَى ﴿: يف كتابه العزيز

إنّ قوماً يعارون اإلميان عارية٬، مث يسلبونه٬، فيقال هلم يوم القيامة املعارون٬، : (وقال  ٧
  .)٣() أما إنّ زرارة بن أعني ملنهم

زرارة ؟ : فقيل له. إن مرض فال تعده٬، وإن مات فال تشهد جنازته: (وقال أيضاً  ٨
نعم٬، زرارة شر من اليهود والنصارى٬، ومن قال إنّ اهللا ثالث ثالثة٬، إن اهللا قد : متعجبا٬ً، قال

  .)٤() إنّ زرارة قد شك يف إماميت فاستوهبته من ريب: نكس زرارة٬، وقال

فإذا كان زرارة من أسرة نصرانية وكان قد شك يف إمامة أيب عبد اهللا٬، وهو الذي قال 
أيب عبد اهللا٬، وقال عنه ال يفلح أبدا٬ً، فما الذي نتوقع أن يقدمه لدين  بأنه ضرط يف حلية

  اإلسالم ؟؟

إنّ صحاح الشيعة طافحة بأحاديث زرارة٬، وهو يف مركز الصدارة بني الرواة٬، وهو 
الذي كذب على أهل البيت وأدخل يف اإلسالم بدعاً ما أدخل مثلها أحد كما قال أبو عبد 

عة وجد مصداق هذا الكالم٬، ومثله بريد حىت إنّ أبا عبد اهللا اهللا٬، ومن راجع صحاح الشي
  .لعنهما

واألسئلة اليت نطرحها بني أحضان كل شيعي واهم بصحة مذهبه٬، أو معاند على صدق 
  :عقيدته

  كيف يدعي الشيعي حمبة آل البيت وهو يأخذ دينه من رجل ضرط يف حلية أيب عبد اهللا؟

   إمامة أيب عبد اهللا رضي اهللا عنه ؟كيف يأخذ الشيعة دينهم من رجل شك يف

                                                            
 .٢٣: نالفرقا -١
 .١٣٦ص: رجال الكشي -٢
 .١٤١ص: رجال الكشي -٣
 .١٣٨ص: رجال الكشي -٤
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كيف يبكي الشيعة ويضربون أنفسهم وخيرجون دمائهم بأيديهم حزناً على أيب عبد اهللا 
  وهم يأخذون دينهم من رجل شك يف إمامة أيب عبد اهللا رضي اهللا عنه ؟

  كيف يأخذ الشيعة دينهم من رجل لعنه أبا عبد اهللا ؟

  السعودية   حسني القالف : املرسل                      الرهبان ؟ كيف يأخذ الشيعة دينهم من أبناء

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .احلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً

٬، وقد أمرنا األئمة بأخذ األحاديث اليت زرارة من أوثق وأعدل أصحاب األئمة 
  :ك بعض الرواياتيرويها٬، وإلي

  :١٤٤    ١٤٣ص ٢٧ج ) آل البيت(وسائل الشيعة 

أحب الناس : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : عن أيب العباس الفضل بن عبد امللك٬، قال
بريد بن معاوية العجلي٬، وزرارة٬، وحممد بن مسلم٬، واألحول٬، : إيلّ أحياءاً وأمواتاً أربعة

  ).وهم أحب الناس إيلّ أحياءاً وأمواتاً

فإذا : قال للفيض بن املختار يف حديث Xإنّ أبا عبد اهللا : (عن املفضل بن عمرو
٬، وأومأ إىل رجل من أصحابه٬، فسألت أصحابنا عنه٬، أردت حديثنا فعليك µذا اجلالس

  ).زرارة بن أعني: فقالوا

رحم اهللا زرارة بن : (Xقال أبو عبد اهللا : وعن إبراهيم بن عبد احلميد وغريه٬، قالوا
  ).Xلوال زرارة ونظراؤه الندرست أحاديث أيب  أعني٬،

ما أجد أحداً أحىي : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : وعن سليمان بن خالد٬، قال
إال زرارة٬، وأبو بصري ليث املرادي٬، وحممد بن مسلم٬، وبريد  Xذكرنا٬، وأحاديث أيب 
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ين وأمناء أيب بن معاوية العجلي٬، ولوال هؤالء ما كان أحد يستنبط هذا٬، هؤالء حفاظ الد
X على حالل اهللا وحرامه٬، وهم السابقون إلينا يف الدنيا٬، والسابقون إلينا يف اآلخرة.(  

زرارة٬، وأبو بصري٬، : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : وعن أيب عبيدة احلذاء٬، قال 
ك( أُو+لَئ5 #و(السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿ :وحممد بن مسلم٬، وبريد٬، من الذين قال اهللا تعاىل

  ).)١(﴾الْمVقَرَّبVونَ

وأما روايات الذم لزرارة وأمثاله فهي حممولة على التقية للحفاظ عليهم من الطواغيت 
الذين كانوا يقتلون أو يسجنون أو يشردون كل من كان من خاصة  أعداء آل حممد 

بذلك وبي�نوا الغرض من لعنهم وذمهم لبعض  ٬، وقد صر�ح األئمة أهل البيت 
  .الثقات األثباتأصحا�م 

  .وفقك اهللا لكل خري وفالح

  اللجنة العلمية                                                                                  
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                
  هـ ١٤٣٢ /حمرم احلرام                                                                                 

* * *  

א   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته L٦٤٨Wא

٬، قبل أن اسأل سؤايل أود أن أقول أين مسعت �ذه الدعوة جديدا٬ً، وأنا مازلت أحبث فيها
وكان هناك كثري من األسئلة اليت كانت تدور يف بايل قبل أن أمسع �ذه٬، وبعد أن اطلعت 
  على هذه الدعوة حلت بعض اإلشكاالت اليت كانت عندي٬، مثالً من هم اإلثنا عشر مهدياً؟

  :ولكن عندي سؤال حول رواية يستشكل �ا املخالفون على الدعوة٬، وهي هذه الرواية

                                                            
  .١١ – ١٠: الواقعة -١
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وقائل ميرق بقوله أنه يتعدى إىل ثالثة عشر وصاعدا٬ً، (...  :Xعن أيب عبد اهللا 
  ).إنّ روح القائم ينطق يف هيكل غريه: بقوله 8وقائل يعصي اهللا 

  .والسالم عليكم. أرجو من مساحتكم أن توضحوا لنا هذه الرواية

  أستراليا  علي احلسين : املرسل

א   بسم اهللا الرمحن الرحيم Wא

  .٬، وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماًاحلمد هللا رب العاملني

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

  :هذا نص أحد األجوبة كتبته سابقاً ألحد اإلخوة حول هذه الرواية

بغض النظر عن ضعف سند هذه الرواية وبغض النظر عن إلزام القوم مبا ... أخي العزيز 
منصب على الذين ينكرون وجود اإلمام املهدي  Xاإلمام  فكالم... يلزمون به أنفسهم 

X فقوله . وإمامته وبقاءهX ...) : وقائل ميرق بقولة أنه يتعدى إىل ثالث عشر
يف  Xأي إنه يقول بالثالث عشر فصاعداً مع القول مبوت اإلمام املهدي ...) فصاعداً

يكونون  Xمام املهدي الغيبة الصغرى أو الكربى٬، وليس جمرد القول بذرية وخلفاء لإل
  .Xخلفاء له بعد قيامه املقدس وأوهلم يكون ممهداً له 

وارتداد الناس  Xيتكلم عن غيبة اإلمام املهدي  Xوالدليل على ذلك أنّ اإلمام 
يف الغيبة وتنصيب حجة  Xواحنرافهم عنه٬، فاملمنوع هنا هو القول مبوت اإلمام املهدي 

مل يبقÃ إىل أن يظهر ويقوم ليمأل  Xنّ اإلمام املهدي ثالث عشر بعده٬، وهذا القول يعين أ
األرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً كما نطقت بذلك عشرات أو مئات 

  .الروايات

مع االعتقاد بوجود اإلمام املهدي  Xوأما القول بأن هناك أوصياء لإلمام املهدي 
هذه الرواية٬، بل نصت وأشارت إىل  وحياته إىل أن يؤسس دولة العدل اإلهلي فهذا مل تنفه
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هذا املعىن عشرات الروايات٬، أي نطقت عشرات الروايات بوجود املهديني من ذرية اإلمام 
أحد ) Xالرد احلاسم على منكري ذرية القائم (٬، وإن شئت راجع كتاب Xاملهدي 

  .Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي 

٬، أي إ�ا Xاء اإلمام املهدي إذن٬، فالرواية تتحدث عن موضوع غري موضوع أوصي
يف غيبته ويعتقدون بإمام ثالث  Xتتحدث عن عقيدة الذين يقولون مبوت اإلمام املهدي 

٬، بل هو Xعشر٬، أي إنّ االعتقاد الباطل ليس هو اإلميان بوجود أوصياء لإلمام املهدي 
ختصصاً أي  يف غيبته٬، وهذا خارج Xاإلميان باألوصياء زائداً القول مبوت اإلمام املهدي 

؛ ألننا Xموضوعاً عن موضوع االعتقاد باألوصياء اإلثين عشر من ذرية اإلمام املهدي 
يف الغيبة الكربى وأنه احلجة األصل إىل أن  Xنعتقد �م ولكن نعتقد بإمامة اإلمام املهدي 

يف غيبته حىت  Xفنحن ال نقول مبوت اإلمام املهدي ... يقوم فيملئ األرض قسطاً وعدالً 
ويف احلقيقة أنّ الذين يعترضون علينا �ذه !! فأين هذا من ذاك ؟... نطبق علينا هذه الرواية ت

  .الرواية هم يف غاية اجلهل والوهم

كلها تعين  Xويدل على ما قلته أيضاً أنّ األقاويل الباطلة اليت ذكرها اإلمام الصادق 
  :األقوال اليت وردت يف الرواية فانظر إىل... أو وفاته  Xالقول بعدم وجود اإلمام املهدي 

 ٬X، أي إ�م يقولون بعدم والدة اإلمام املهدي )فمن قائل بغري هدى بأنه مل يولد(
  .أصالً

يف  ٬X، وهؤالء أيضاً يقولون بعدم وجود اإلمام املهدي )وقائل يقول أنه ولد ومات(
  .غيبته

احلسن العسكري كان  ٬، أي إنّ اإلمام)وقائل يكفر بقوله أنّ حادي عشرنا كان عقيماً(
يف  ٬X، والنتيجة أيضاً عدم وجود اإلمام املهدي Xعقيماً ومل ينجب اإلمامÃ املهدي 

  .غيبته
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٬، وهنا أيضاً يعين أنّ اإلمامة )وقائل ميرق بقوله أنه يتعدى إىل ثالث عشر فصاعداً(
يف  Xتعدت إىل ثالث عشر وهكذا٬، أي النتيجة أيضاً إنكار وجود وإمامة اإلمام املهدي 

  .يف غيبته Xغيبته٬، فالرواية كلها منصبة على من ينكرون اإلمام املهدي 

٬، وهذا أيضاً )ينطق يف هيكل غريه Xبقوله أنّ روح القائم  8وقائل يعصي اهللا (
يعين أنّ روح القائم حلت أو تنطق يف بدن غريه٬، وهذا القول أيضاً باطل ويعين أنً احلجة 

  .احلجة هو الذي تنطق روح القائم به٬، أي إنّ Xغري اإلمام املهدي 

وقائل ميرق بقوله أنه يتعدى إىل : (مث إنّ هذه الرواية يف بعض الكتب جاءت بلفظ
مل تنتقل منه وتعدت إىل  ٬X، وهذا يعين أنّ اإلمامة يف غيبة القائم )ثالث عشر وما عدا

وأنه مات  Xهدي ثالث عشر٬، وأكيد أنّ الذي يقول بأنّ اإلمامة تعدت إىل غري اإلمام امل
  .يف غيبته فهو مارق

يف غيبته٬، وإنه  Xأي إنّ اإلمامة ما زالت منوطة باإلمام املهدي ) وما عدا: (فقوله
احلجة األصل على اخلالئق٬، وطبعاً هذا ال يعين أن ال يكون له نائب أو وصي؛ ألنّ القول 

ن علي بن أيب طالب بالوصي ال يعين أنّ اإلمامة انتقلت أو تعدت منه إىل وصيه٬، فقد كا
X  يف حياته ومل يقل أحد بأنّ احلجية على اخللق تعدت لإلمام  وصياً للرسول حممد
٬، وهكذا احلسن واحلسني فهما أوصياء لإلمام علي ٬، إال بعد موت رسول اهللا Xعلي 
X  يف حياته٬، ولكن هذا ال يعين تعدي اإلمامة من اإلمام عليX  إليهما٬، إال من بعد

فقد كان أوصياؤهم موجودين ولكن هذا  ٬، وهكذا بقية األئمة Xام علي وفاة اإلم
واعتقد أنّ . ال يعين تعدي اإلمامة واحلجية من السابق إىل الالحق٬، إال من بعد وفاة السابق

  .هذا األمر من الواضحات املستغنية عن الشرح والتفصيل

إىل وصيه السيد  Xملهدي فنحن اآلن ال نقول بأنّ اإلمامة انتقلت وتعدت من اإلمام ا
٬، بل نقول إنّ احلجة على السيد أمحد احلسن وعلى كل اخللق هو اإلمام Xأمحد احلسن 

٬، وأنّ حجية السيد أمحد احلسن هي ألنه رسول ووصي اإلمام Xاملهدي احلجة بن احلسن 



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ...........................................  ٦٢٢

و ٬، وإنّ السيد أمحد احلسن ال ميكن أبداً أن خيالف أمر أXواملبعوث من قبله  Xاملهدي 
 ٬X، بل إنّ السيد أمحد احلسن صرَّح بأنه ناقل عن اإلمام املهدي �Xي اإلمام املهدي 

  .ويدعو الناس إليه والتمهيد لقيامه املقدس

ويف زمن  كان وصياً وإماماً يف زمن الرسول حممد  Xفمن املعلوم أنّ احلسني 
احلسن : (ناهما مع ٬، لقول الرسول حممد Xويف زمن اإلمام احلسن  Xاإلمام علي 

٬، ولكن القول بإمامة احلسني ال يعين انتقال احلجية )١() واحلسني إمامان إن قاما وإن قعدا
إىل اإلمام احلسني  Xعلى اخللق من الرسول حممد أو من اإلمام علي أو من اإلمام احلسن 

X ٬، بل مل تنتقل احلجية إال يف حالتني فقط؛ إما أن تكون بعد وفا¯مX ٬، أو عندما
Ýكلّف اإلمام احلسني يX  أو عن اإلمام علي  كنائب ورسول عن الرسول حممدX 

  .Xأو عن اإلمام احلسن 

 قد كان حجة يف زمن الرسول حممد  Xومن املعلوم أيضاً أنّ علي بن أيب طالب 
أو عندما يكلفه يف أمر معني كإرساله إىل أهل اليمن٬، ولكن  وذلك عند غياب الرسول 

كليا٬ً، بل  Xإىل اإلمام علي  ي أو انتقال احلجية من الرسول حممد هذا ال يعين تعد
  .هي على حنو النيابة٬، وال تنتقل كلياً إال بعد وفاة الرسول حممد 

قد مات وانتقلت اإلمامة إىل ولده قد  Xمث إنّ الفرقة اليت قالت بأنّ اإلمام املهدي 
لصغرى مباشرة٬، وقد نص الشيخ الطوسي انقرضت منذ زمن بعيد٬، أي إ�ا تقريباً بعد الغيبة ا

  .بأنّ هذه الفرقة قد انقرضت وانتهت) ٢٢٨الغيبة ص (يف كتابه 

قد حتقق وهو ناظر هلذه الفرقة اليت تعتقد مبوت اإلمام  Xفيكون كالم اإلمام الصادق 
 Xوانتقال اإلمامة إىل ابنه يف عصر الغيبة٬، وال عالقة لكالم اإلمام الصادق  Xاملهدي 
  .Xذرية أو أوصياء اإلمام املهدي  بنفي

  .وإىل هذا احلد أعتقد أنّ األمر أصبح واضحاً كوضوح الشمس يف رائعة السماء

                                                            
  . ١٢٩ص: ، وراجع التعجب٢١١ص ١ج: علل الشرائع -١
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  .واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

  اللجنة العلمية                                                                                    
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
  هـ ١٤٣٢ /حمرم احلرام                                                                                         

* * *  
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  ١٨٩........................................................ من يف غرفة احملادثة ال ميتلكون القدرة االقناعية  :٣٩٢س
  ١٩١................................................... ....................ملاذا ال يظهر ويعلم كل الناس  :٣٩٣س
  ١٩٢........................................................................... ما هي فحوى هذه الدعوة : ٣٩٤س
  ١٩٤.......... ....................................................................كيف يل حلاق الركب  :٣٩٥س
  ١٩٥......................................................................... طلب التيق من دعوة الوصي  :٣٩٦س
  ١٩٦............................................................................ طلب دعاء بفك الكرب  :٣٩٧س
  ١٩٧............................................................................ ان ما هو تكليفي بعد االمي :٣٩٨س
  ١٩٨............................................................ الدليل على كسر ضله فاطمة عليها السالم  :٣٩٩س
  ٢٠١........................................... ............................................حائر اهدوين  :٤٠٠س
  ٢٠٣........................................................................... التقصري يف صالة الظهرين  :٤٠١س
  ٢٠٤....... ............................................................إن أخربتين أين أجد ابين فأنت حق  :٤٠٢س

  اجلزء اخلامس
  ٢٠٩ ......................................................................................................املقدمة 

  القسم األول
  األسئلة العقائدية /احملور األول

  ٢١٧ ..........................................................................الفرق بني القرآن والكتاب  :٤٠٣س
  ٢١٧ ...................................................................مÃنÛ هو اإلمام ا�هول يف الروايات  :٤٠٤س
  ٢١٩ ..........................) ... إَن تÃتَّقُواْ اللّهÃ يÃجÛعÃل لØكُمÛ فُرÛقَاناً: (املنذر يف آيات قرآنية٬، وتفسري قوله تعاىل :٤٠٥س
  ٢٢١ ........................................................................هل اهللا موجود يف كل مكان  :٤٠٦س
  ٢٢٢ .............................................................................حباجة إىل أدعية وأذكار  :٤٠٧س
  ٢٢٢ .....................................................................ئلة خبصوص اإلسراء واملعراج أس :٤٠٨س
  ٢٢٤ ......................................... Xيف زمن اإلمام املهدي  Xهل يÝعاد خلق اإلمام احلسني : ٤٠٩س
  ٢٢٥ ..................................................................................آيات لدفع السحر  :٤١٠س
  ٢٢٦ .......................................................................طلب دعاء بالشفاء من العمى  :٤١١س
   ٢٢٧ ...........................................................عن صلبه  Xمباذا عوض اهللا شبيه عيسى  :٤١٢س
  ٢٢٨ ......................................................طلب دعاء للحفظ من شر شياطني اإلنس واجلن  :٤١٣س
  ٢٢٩ .............................................................هل ترفع التوبة عند استتاب األمر لليماين  :٤١٤س
  ٢٣٠ .......................................................عليه ) شهر(بال تقدمي ) رمضان(هل يصح قول  :٤١٥س
  ٢٣١ ......................................) ............. فَخÝذْ أَرÛبÃعÃةً مِّنÃ الطØيÛرِ فَصÝرÛهÝنَّ: (.. معىن قوله تعاىل :٤١٦س
  ٢٣٢ ...................................................................................أسئلة يف التوحيد  :٤١٧س
  ٢٣٤ ....................................) ........القرآن يف الفاحتة : (Xمعىن النقطة يف قول أمري املؤمنني  :٤١٨س
  ٢٣٥ ................ ............................. )وÃمÃغÛفÞرÃةٌ مِّن رَّبِّهِمÛ: (معىن املغفرة ألهل اجلنة يف قوله تعاىل :٤١٩س



  ٢٣٦) ............................................... أَمÞنيß رÃسÝولٌ لَكُمÛ إِنِّي: (يف قوله تعاىل" الرسول"من هو  :٤٢٠س
  ٢٣٨..................................... ) .........................مÝتÃشÃابِهä وÃغَيÛرÃ مÝشÛتÃبِهاً: (معىن قوله تعاىل :٤٢١س
  ٢٣٩.................................................. أسئلة يف احلساب ومعرفة اهللا ورؤيته ومن ال يهلكون  :٤٢٢س
  ٢٤٤.................. ..) ............................... اللØهÝ يÃنصÝرÃهÝ لØن أَن يÃظُنُّ كَانَ مÃن: (معىن قوله تعاىل :٤٢٣س
  ٢٤٥..) ......................................................  كَرَّتÃيÛنِ الْبÃصÃرÃ ارÛجِعِ ثُمَّ: (.. معىن قوله تعاىل :٤٢٤س
  ٢٤٧ ..........................................................ملاذا يتكلم اهللا بصيغة اجلمع يف بعض اآليات  :٤٢٥س
  ٢٤٨) .................................................... لØهÝمÝ لÞنÃبِيٍّ قَالُواْ إِذْ: (يف قوله تعاىل" النيب"أسئلة عن  :٤٢٦س

  جوبة الفقهيةاأل /احملور الثاين
  ٢٥١............... ..............................................حكم التربع باحليوانات املنوية ألخ عقيم  :٤٢٧س
  ٢٥١............................................................................ رأي األب يف زواج ابنته  :٤٢٨س
  ٢٥٢................................................. .............................حكم التطبري يف العزاء  :٤٢٩س
  ٢٥٢........................................................................ مشية من غري اهلامشي زواج اهلا :٤٣٠س
  ٢٥٣............................................................................ الوضوء قبل قراءة القران : ٤٣١س
  ٢٥٣........................................................ ..................اخلمس زمن الغيبة الكربى  :٤٣٢س
  ٢٥٤............................................................ صفة الصالة الصحيحة٬، والطوائف الضالة : ٤٣٣س
  ٢٥٥................. .....................................................عالج املرأة عند الطبيب الرجل  :٤٣٤س
  ٢٥٦.................................................................................... سؤال يف الزواج  :٤٣٥س
  ٢٥٨.............................................................................. سؤال يف الشفع والوتر  :٤٣٦س
  ٢٥٨........................................................................ باألقساط عند الشراء التعامل  :٤٣٧س
  ٢٥٩...................................................... من مل يتمكن من الوقوف بعرفة يف الوقت احملدد : ٤٣٨س
  ٢٦٠........................................................ ...................الزواج من نساء املخالفني  :٤٣٩س
  ٢٦١...................................................................... بيع السيديهات اليت حتوي أفالم  :٤٤٠س
  ٢٦٢.................... ..................................................ختميس املال املدخر واملكتسب : ٤٤١س
  ٢٦٣........................................................................ سؤال عن إمامة صالة اجلمعة : ٤٤٢س
  ٢٦٤............................................................................. أسئلة تتعلق بابن الشبهة  :٤٤٣س
  ٢٦٧................................................................. ل املياه الثقيلة إىل صاحلة للشرب تعدي :٤٤٤س
  ٢٦٨....................................................................... حكم أكل وشرب نبتة القنب : ٤٤٥س
  ٢٦٨.......................................................... ........................العقد عن اإلجناب  :٤٤٦س
  ٢٦٩............................................................. حكم طهارة وصالة مريض أصيب جبلطة  :٤٤٧س
  ٢٧٠............. .........................................................إبراء ذمة مدين لشخص مفقود  :٤٤٨س
  ٢٧١.................................................................................. حالقة اللحية تقية : ٤٤٩س

  األجوبة املتفرقة/ احملور الثالث
  ٢٧٢........ .........................................................احلكمة من االخفات يف صالة الظهر  :٤٥٠س



  ٢٧٢....................................................................................... طلب مغفرة : ٤٥١س
  ٢٧٣.................................................................... حكم العمل باجليش وطلب دعاء  :٤٥٢س
  ٢٧٥....................................................... ............خرى هل يوجد خلق يف كواكب أ: ٤٥٣س
  ٢٧٦......................................................................................... طلب دعاء  :٤٥٤س
  ٢٧٧.................................. ...............................................طلب دعاء بالتوفيق  :٤٥٥س
  ٢٧٨......................................................................................... طلب دعاء  :٤٥٦س
  ٢٧٩............................................................................. هل اإلسالم حرم احلب : ٤٥٧س
  ٢٨٢................................................................................. طلب دعاء بالشفاء  :٤٥٨س
  ٢٨٣................................................................................. طلب حرز أو دعاء  :٤٥٩س
  ٢٨٤..) .................................................. ح الناقوس إذا صا: (Xمعىن قول أمري املؤمنني : ٤٦٠س
  ٢٨٥...................................... ......................................طلب استشارة يف زواج : ٤٦١س
  ٢٨٦....................... ................................القسم على رؤية اليماين من قبل شخص مل يراه  :٤٦٢س
  ٢٨٧....................................................................... وضعي ال يسمح بإعالن البيعة : ٤٦٣س
   ٢٨٨................................................................ أيهما أفضل للبنت الزواج أم الدراسة  :٤٦٤س
  ٢٨٩..) ................................................ اشرح يل صدري : (ئلة فقهية٬، ومعىن قوله تعاىلأس :٤٦٥س
  ٢٩٤............................................................................... عدة أسئلة يف روايات  :٤٦٦س
  ٢٩٧........................................................ .....................طلب دعاء لولد مريض  :٤٦٧س
  ٢٩٨.................................................................................... سؤال يف الروح  :٤٦٨س
  ٢٩٩.................... ..............................................االستمرار يف احلوزة والتدريس فيها  :٤٦٩س
  ٣٠٠...................................................................... طلب استشارة بإكمال الدراسة : ٤٧٠س
  ٣٠٢........................................................................ عدة أسئلة عن اخللق والكون  :٤٧١س
  ٣٠٥.......................................................................... ود من عزائم اجلان ما املقص: ٤٧٢س
  ٣٠٥................................................................ عالج لبعض اآلالم واألحالم املزعجة  :٤٧٣س
  ٣٠٦....................................................... .......................جمموعة أسئلة عقائدية : ٤٧٤س

  تأويل الرؤى/ احملور الرابع
  ٣١١.......................................................................  Xرؤيا حبرم اإلمام احلسني  :٤٧٥س
  ٣١٢......................................... .................................. Xرؤى باإلمام املهدي  :٤٧٦س
  ٣١٣.................................................................. رؤيا بدخول مسجد سين فيه وليمة  :٤٧٧س
  ٣١٥.. ) ..............................................................انصروا الزهراء: (مساع منادي ينادي :٤٧٨س
  ٣١٦........................................................... رؤيا بشجرتني انفجرتا بركاناً فأنبت زرعاً  :٤٧٩س
  ٣١٨......................................................................  Xرؤيا بزيارة اإلمام احلسني : ٤٨٠س
  ٣٢٠) ................................................. إلمام أمحد احلسن اليماينا: (رؤيا بتكرر صوت قائل :٤٨١س
  ٣٢١....................................... ....................................رؤيا بظهور اإلمام املهدي  :٤٨٢س



   ٣٢٤.......................................... ..................رؤيا بامرأة حامل يف ولد امسه عبد الرمحن  :٤٨٣س
  ٣٢٥............................................................................. رؤيا بانفالونزا اخلنازير  :٤٨٤س
   ٣٢٦......... ................................................................رؤيا بشاب امسه أمحد يؤذن  :٤٨٥س
  ٣٢٦.................................................................... رؤيا بالشروع بقراءة آية الكرسي  :٤٨٦س
  ٣٢٧............................................................ رؤيا بضابط جيش برتبة مخس جنوم وتاج  :٤٨٧س
   ٣٢٨) ........................................................................ ا السالمعليه(رؤيا بالزهراء  :٤٨٨س
   ٣٢٩.................................................................... رؤيا مبا قال نيب اهللا موسى لقومه  :٤٨٩س
  ٣٣١........................................... .....................رؤيا بشخص مشلول خرج من بركة  :٤٩٠س
  ٣٣٢................................................... .....................رؤيا خبسوف القمر واختفاءه  :٤٩١س
 ٣٣٢...... .....................................................رؤيا بالسيد اخلميين وهو يستغيث بالزهراء  :٤٩٢س
  ٣٣٣................................................................... رؤيا باملوت بعد انتهاء البكالريوس  :٤٩٣س
  ٣٣٨................................................................  السيد أمحد بينكم : رؤيا بامرأة تقول :٤٩٤س
  ٣٣٩............................................................ ن اهللا أم أضغاث أحالم هل رؤيا احلائض م :٤٩٥س
  ٣٤٠........................................................................  رؤى باإلمام املهدي ووصيه  :٤٩٦س
  ٣٤١......................................... .................................... Xرؤيا بشبيه عيسى  :٤٩٧س
  ٣٤٣................................................................ رؤيا رجل ساجد وبقربه من يدعو له  :٤٩٨س
  ٣٤٣ ......................................................................رؤيا بالسماء وقد بدأت تضيء  :٤٩٩س
  ٣٤٤..........................................  Xوهو يشهد ألمحد ) صلى اهللا عليه وآله(رؤيا برسول اهللا  :٥٠٠س
  ٣٤٥....................................................................... رؤيا بأمر من اهللا بذبح زوجته  :٥٠١س
  ٣٤٦....................................................................... ....رؤيا بأن أمحد هو الوصي  :٥٠٢س
   ٣٤٦........................................................... رؤيا بأن املهدي هو احلسني يف هذا الزمان  :٥٠٣س
  ٣٤٧..................................... .........................رؤيا بالسيدة رقية أعطت عباء¯ا المرأة  :٥٠٤س

  القسم الثاين
  Xأجوبة أنصار اإلمام املهدي 

  ٣٤٩.............................................................................. من هو صاحب ياسني  :٥٠٥س
  ٣٤٩.................................... ....................................... Xرؤيا باإلمام الكاظم  :٥٠٦س
  ٣٥٠................................................ ما هو رأيكم يف بن الدن واجلماعات اإلسالمية املقاتلة  :٥٠٧س
  ٣٥٢. .......................................................................ما هو امسكم الظاهر والباطن  :٥٠٨س
  ٣٥٢................................................. ملاذا مل يظهر اإلمام املهدي بنفسه٬، وأحقية االنتخابات  :٥٠٩س
  ٣٥٤............................................................................... سؤال عن زواج املتعة  :٥١٠س
  ٣٥٩.............................................................................. .....هل اإلمام متزوج  :٥١١س
  ٣٦٥.............................................  Xكيفية التصرف مع الذين يتكلمون بسوء عن اليماين : ٥١٢س
  ٣٦٨.................................... ............................................حلية اخلل أو حرمته  :٥١٣س



  ٣٦٩"..." ................................................................................... إىل املدعي  :٥١٤س
  ٣٧٠.. ................................................................هل أنتم مؤيدون للعرب أم الوهابية  :٥١٥س
  ٣٧١.............................................................. من أجل اخلالفة  Xملاذا مل يقاتل علي  :٥١٦س
  ٣٧٣............................................................................... عدة أسئلة يف روايات  :٥١٧س
  ٤١٧........................................................... وم الفقه والقرآن هل املهدي أعلم الناس بعل :٥١٨س
  ٤٢١................................................................................ مل تأت بشيء جديد  :٥١٩س
  ٤٢٤.................................... ..............................هل الغضب اإلهلي على العراق فقط  :٥٢٠س
  ٤٢٥....................................................... كيف يعرف اإلنسان جناحه يف االمتحان األول  :٥٢١س

  اجلزء السادس
  ٤٣١ .......................................................................................................تقدمي 

  القسم األول
  األسئلة العقائدية/ احملور األول

  ٤٣٧............................. ...............................يف القرآن٬، والقرنة وشجرة آدم ) ص(معىن  :٥٢٢س
  ٤٤٠.................. ....................................هل يعلم السيد أمحد احلسن أين ومىت سيموت ؟  :٥٢٣س
  ٤٤١................................ ...............................كيف يشهد اهللا على نفسه باإللوهية ؟  :٥٢٤س
  ٤٤٢................................. .......................يف رواية اليماين ؟ ) حرم بيع السالح: (ما معىن :٥٢٥س
  ٤٤٤.................................. ..................................ن ابن نوح أثناء نداء أبيه ؟ أين كا :٥٢٦س
  ٤٤٥.......................... .........................يف اآلية٬، وهل كان لقمان نبياً ؟ ) هلو احلديث(معىن  :٥٢٧س
  ٤٥٠ ...................................) .....رمحة اهللا تعاىل عليكم( ترتيب آية التطهري٬، ومعىن أهل البيت يف :٥٢٨س
  ٤٥٢ ...............................................................تفسري احلروف املقطعة يف أوائل السور  :٥٢٩س
  ٤٥٥............................ .........................؟  مدح ملن رافق النيب ) ثاين اثنني(هل يف آية  :٥٣٠س
  ٤٥٨......................... ...................) ......وما أدراك ما يوم الفصل: (يوم الفصل يف قوله تعاىل :٥٣١س
  ٤٦٠...................... ........................) ...........إن اهللا عنده علم الساعة : (تفسري قوله تعاىل :٥٣٢س
  ٤٦١.................................. ..............................................من هو الذي عبس ؟  :٥٣٣س
  ٤٦٢.................................. ............................كيف يكفي اهللا خليفته من املستهزئني ؟  :٥٣٤س
  ٤٦٣...................... .......................) .......... عن املؤمنني لقد رضي اهللا: (تفسري قوله تعاىل :٥٣٥س
  ٤٦٦ ..............................................................هل صحيح كَمÝل من النساء أربع فقط ؟  :٥٣٦س
  ٤٦٨........................... ................................وجلبه للعرش وعلمه ) آصف(وصي سلمان  :٥٣٧س
  ٤٧٢ ..............................................................................هل هللا سبحانه باطن ؟  :٥٣٨س

  األسئلة الفقهية/ احملور الثاين
  ٤٧٥...................... ....................................................حدود العالقة بني الزوجني  :٥٣٩س
  ٤٧٥.................................. .................................االلتزام بقوانني احلكومات الضعيفة  :٥٤٠س



  ٤٧٧....................................... .......................................الواجبات بني الزوجني  :٥٤١س
  ٤٧٧..................................... ................................عقد الزواج املؤقت عرب االنترنت  :٥٤٢س
  ٤٧٨....................... ...............................أسئلة يف الشك واخلمس وصلة الرحم واالجتهاد  :٥٤٣س
  ٤٨٠................................ ............................... أسئلة يف التعامل مع الدولة غري الشرعية :٥٤٤س
  ٤٨٢............................................ ....................................مسألة يف كثري السفر  :٥٤٥س
  ٤٨٢............................ ...............................................سؤال عن التضليل والذبح  :٥٤٦س
  ٤٨٤......................................... ...............................املشاركة يف االنتخابات قهراً  :٥٤٧س
  ٤٨٥................................. ...........................حترمي النظر إىل الصور يف التلفاز واالنترنت  :٥٤٨س
  ٤٨٦.................................... .................................مسألة يف الدين واملطالبة يف احلق  :٥٤٩س
  ٤٨٧............................... ......................هل تصح االستخارة على حلية اللحم والدجاج ؟  :٥٥٠س
  ٤٨٧.................................... .........................................سؤال عن الدين واهلدية  :٥٥١س
  ٤٨٨................................... ...................................هل اخلمر حالالً قبل اإلسالم ؟  :٥٥٢س
  ٤٨٩................... .......................جمموعة أسئلة يف تفسري آيات٬، وأحكام تتعلق بالزوج والزوجة  :٥٥٣س
  ٤٩٤..................................... ....................................السكن يف شقة تابعة للدولة  :٥٥٤س
  ٤٩٤.............................. ..................................حكم احلج على من جيب عليه اخلمس  :٥٥٥س
  ٤٩٥......................... ..........................هل لألجنيب أن يشاهد شعر امرأة قبل أن تتحجب ؟  :٥٥٦س
  ٤٩٥................................ ............................................أفضل أوقات الصالة ليالً  :٥٥٧س
  ٤٩٦................................. ................................................العالقة بني الزوجني  :٥٥٨س
  ٤٩٨..................................... ..........................................السكن يف أرض شبهة  :٥٥٩س
  ٤٩٨............................. ............................االستيالء على مبلغ من دائرة يف حكومة ظاملة  :٥٦٠س
  ٤٩٩................................ ..............................هل تطيع الزوجة زوجها يف كل شيء ؟  :٥٦١س
  ٥٠١................... ........................مطالبة املرأة بثمن الرضاع واخلدمة٬، وتزيني احلاجب والوشم  :٥٦٢س
  ٥٠٣........................... .............................هل تبطل العبادات ملن مل يغتسل غسل التوبة ؟  :٥٦٣س
  ٥٠٤................. ...........................حكم إعطاء اخلمس لغري املعصوم٬، والتعامل مع أهل الكتاب  :٥٦٤س

  أسئلة متفرقة/ الثالثاحملور 
  ٥٠٥................................... ......................................لسر فيما جرى يل ؟ ما هو ا :٥٦٥س
  ٥٠٦......................................... .................................طلب دعاء بالتفقه يف الدين  :٥٦٦س
  ٥٠٧..................................... ............................. Xإعالن بيعة لإلمام أمحد احلسن  :٥٦٧س
  ٥٠٨...................................... ...................................................طلب دعاء  :٥٦٨س
  ٥١٠............... ............................................رسالة يعرض فيها صاحبها النصرة واخلدمة  :٥٦٩س
  ٥١١............................... ...........................................سائل يطلب الدعاء لوالدته  :٥٧٠س
  ٥١٢................................... ...............................................دعاء لطلب الرزق  :٥٧١س
  ٥١٢.................................. ...............................................لزواج طلب دعاء با :٥٧٢س



  ٥١٣....................................... ..............................................حجاب للشفاء  :٥٧٣س
  ٥١٤........................ ........................أفضل طريق للحماية من الشيطان٬، والشفاء من الصداع  :٥٧٤س
  ٥١٥........................ .........................جمموعة أسئلة يف التقية٬، ورؤيا يوحنا٬، والقرض الربوي  :٥٧٥س
  ٥١٦............ .......................................................................رسالة حتكي رؤيا  :٥٧٦س
  ٥١٧................................. ............................................رسالة من أحد األنصار  :٥٧٧س
  ٥١٩....................... ................... )عليهم السالم(قراءة سورة الفاحتة وإهداءها للرسول واألئمة  :٥٧٨س
  ٥٢٠............................ ..............................اإلنسان عندما يبدأ باالستغفار ؟ ملاذا يتثاءب  :٥٧٩س
  ٥٢٠.................................. ............................................أحتاج ما خيفف حزين  :٥٨٠س
  ٥٢٢........................................... ......................................طلب دعاء بالشفاء  :٥٨١س
  ٥٢٢............................................ ....................................أعمال لطلب األوالد  :٥٨٢س
  ٥٢٤.......... .................................................هل أترك املسجد الذي كنت أخطب فيه ؟  :٥٨٣س
  ٥٢٥................................... ..............................كيف السبيل لالطمئنان القليب بكم ؟  :٥٨٤س
  ٥٢٦...................................... .......................................سؤال عن القبلة احلقيقية  :٥٨٥س
  ٥٢٧....................................... ............................................... سؤال يف النذر :٥٨٦س
  ٥٢٨....................................... ...................................امرأة تشتكي تعامل زوجها  :٥٨٧س
  ٥٢٩..................................... ........................................طلب نصيحة يف الزواج  :٥٨٨س
  ٥٣٠.................................... .................................طلب دعاء لسعة الرزق والشفاء  :٥٨٩س
  ٥٣١..... ..............................................طلب دعاء للشفاء من حديث النفس وسرعة التكلم  :٥٩٠س
  ٥٣٢.................................... ..............................طلب آيات من القرآن لزيادة الرزق  :٥٩١س
  ٥٣٣.................................. ................................جمموعة أسئلة عن ليلة القدر وغريها  :٥٩٢س
  ٥٣٤........................................ ...................................ه سؤال عن مس اجلن لغري :٥٩٣س
  ٥٣٦....................................... ..........................................طلب دعاء بالشفاء  :٥٩٤س
  ٥٣٦........................................ ......................................طلب دعاء ملعرفة احلق  :٥٩٥س
  ٥٣٧.................... ..............................هل جيوز يل أن أصلي صالة اإلعرايب ألكون معكم ؟  :٥٩٦س
  ٥٣٨ ........................................... )عليهم السالم(جمموعة أسئلة يريد صاحبها اختبار آل حممد  :٥٩٧س

  تأويل الرؤى/ احملور الرابع
  ٥٤٠.................... ................................رؤيا يف زيارة النجف وشراء قماش من أحد حمال¯ا  :٥٩٨س
  ٥٤١...................... ................................................رؤيا يف بعض العلماء بعد مو¯م  :٥٩٩س
  ٥٤٣................................ ................................رؤيا يف حماورة الناس بالدعوة املباركة  :٦٠٠س
  ٥٤٤..................................... .................................رؤيا بأنّ والدي امسه عادل إمام  :٦٠١س
  ٥٤٦.............. ............................... Xول اإلمام املهدي رؤيا بأنّ سبب العذاب تكذيب رس :٦٠٢س
  ٥٤٧................... ................................شخص يرى نفسه يف مطعم اجلامعة اليت يدرس فيها  :٦٠٣س
  ٥٤٨.................... ...............................رؤيا مبيت وهو ليس مبيت٬، وخمفي وهو ليس مبخفي  :٦٠٤س



  ٥٤٩.......................... ......................) ...........يا أيها املزمل: (رؤيا ومساع صوت يف أذين :٦٠٥س
  ٥٥٠.............. ..............................رؤيا مبمر حماصر جبانبني وأسالك كهربائية ينبثق منها الضوء  :٦٠٦س
  ٥٥١...................... ......................................ؤيا بصالة مجاعة والقبلة مائلة إىل الشرق ر: ٦٠٧س
  ٥٥٣.......................... ..................................رؤيا جبدار غرفة فيه فتحتان يرى منه النور  :٦٠٨س
  ٥٥٣............................... ......................................... رؤيا مبسجد رسول اهللا  :٦٠٩س
  ٥٥٥.............................. ........................وهو جالس على تلّ من الرمل  Xرؤيا بالسيد  :٦١٠س
  ٥٥٦...................... ......................................................رؤيا بكتابة دعاء الصباح  :٦١١س
  ٥٥٧.......................... ............................... Xرؤيا بالدخول إىل ضريح اإلمام احلسني  :٦١٢س
  ٥٥٩................................ .............................................رؤيا بالنوم حتت شجرة  :٦١٣س
  ٥٦١....................... ..................................قار وأغنام مذبوحة ودمها مثل األ�ار رؤيا بأب :٦١٤س
  ٥٦٢............................. ..............................إىل مدينة مشياً  Xرؤيا بالسفر مع السيد  :٦١٥س
   ٥٦٤............................ .......................................شخص يرى نفسه يف مسجد يهود  :٦١٦س
  ٥٦٥...................... ..............................شخص يرى أنه يقرأ القرآن يف أرض خارج مدينته  :٦١٧س
  ٥٦٦......... ....................................شخص يرى أنه مع أحد أقاربه وبقر�ما ثعبانان متالصقان  :٦١٨س
  ٥٦٧.................. ................................اصح من سباتك : شخص يرى يف املنام قائل يقول له :٦١٩س
  ٥٦٨........................ ..........................................شخص يرى نفسه أنه يسبح يف ماء  :٦٢٠س
  ٥٦٨........................... .....................................النور فجأة  رؤيا مبكان مظلم يظهر فيه :٦٢١س
  ٥٦٩.............. ..........................................وهو حيمل راية  Xرؤيا بالسيد أمحد احلسن  :٦٢٢س
  ٥٧٠........ ..........................يدخل يده يف صدره واإلمام خيرجها ) لعنه اهللا(شخص يرى أنّ إبليس  :٦٢٣س
  ٥٧١................. ..................................شخص يرى أنه مريض وال يستطيع الكالم والتحرك  :٦٢٤س
  ٥٧٢................... .......................................................رؤيا شخص يÝلبسوه عمامة  :٦٢٥س
  ٥٧٣................. ................................شخص يرى والده واألنصار جالسني على سفرة طعام  :٦٢٦س
  ٥٧٥..................... ............................شخص يرى أنه ينتفع من أقرباء أحد السادة املعروفني  :٦٢٧س
  ٥٧٥................... ..................................ن أنا اإلمام أمحد احلس: رؤيا تتكرر بشخص يقول :٦٢٨س
  ٥٧٦............... .........................................................رؤيا بصعود سلم من خشب  :٦٢٩س
  ٥٧٧............ ..................................................رؤيا مبجموعة بيض أحداها كبري احلجم  :٦٣٠س
  ٥٧٩........................ ....................................رؤيا مبسجد أضاء وخرج من منافذه النور  :٦٣١س
  ٥٧٩......................... ...........................................رؤيا بالصالة من حشد من الناس  :٦٣٢س
  ٥٨٠..................... .................................وهو مضروب على رأسه  Xرؤيا باإلمام علي  :٦٣٣س
  ٥٨١.................. ..........................................رؤيا مبكان جتمع فيه رجال يرتدون السواد  :٦٣٤س
  ٥٨٣............ ............................... Xشخص يرى أنه يترك أهله ويلتحق بالسيد أمحد احلسن  :٦٣٥س
  ٥٨٥............... ................................................ Xرؤيا حبضور سفرة اإلمام احلسني  :٦٣٦س
  ٥٨٦......... .........................٬، وبطاقة سفر٬، ودخول الكعبة )عليهما السالم(رؤيا بزيارة أهل البيت  :٦٣٧س



  ٥٨٧........................................... .................................رؤيا أنّ يف الكويت أنبياء  :٦٣٨س
  القسم الثاين

  Xأجوبة أنصار اإلمام املهدي 
  ٥٨٩. .......................................................................................مىت الفرج ؟  :٦٣٩س
  ٥٩٠............................... ..........................................ما الدليل على أنك اليماين ؟  :٦٤٠س
  ٥٩٥............................ ...................................................من هو أمحد احلسن ؟  :٦٤١س
  ٥٩٦.................. .........................................................هل الرسول يعلم الغيب ؟  :٦٤٢س
  ٦٠٠.................. ............................ما هو قولكم يف الصحابة٬، واملتعة٬، والعزاء على احلسني ؟  :٦٤٣س
  ٦٠٣.......................... ..................................ملاذا مل يصرح يف القرآن مبوضوع الوالية ؟  :٦٤٤س
  ٦٠٦.......... .............................ودفنها٬، وتزويج علي البنته لعمر ) عليها السالم(مظلومية الزهراء  :٦٤٥س
  ٦٠٨... .............................................................سؤال عن آية الكرسي٬، وسب عائشة  :٦٤٦س
  ٦١٤.................. ................................................................سؤال حول زرارة  :٦٤٧س
  ٦١٨............ ...........................) .......وقائل ميرق أنه يتعدى إىل ثالثة عشر : (سؤال عن رواية :٦٤٨س

 ٦٢٥ .....................................................................................................الفهرس 

  واحلمد هلل رب العاملني

  


