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 المقدمة
 بسم هللا الرحمن الرحيم

األئمة والمهديين الحمد ل رب العالمين وصلى هللا على محمد وآل محمد 
 .وسلم تسليما

في شتى  )ع( هذه باقة جديدة من أجوبة الهدى والنور يماني آل محمد
مجاالت الحياة منها ما يتعلق بأصل الحياة وأصل وجودها وهو الدين ومنها ما 

انتخبته  اً جواب ، ولعل هناكو الدنيايتعلق بفرع الحياة وميدان االمتحان فيها وه
من جملة تلك األجوبة النورانية يضم الحديث عن الدين والدنيا وفيه بيان عجيب 

حيث أنار وصي ) فيه تبيان لكل شيء(رآن لذوي األلباب في قضية كون الق
زوايا الموضوع وكشف عن  )ع( ورسول اإلمام المهدي السيد أحمد الحسن

زالت مشكلة لكل من وقف عند تلك اآلية القرآنية  حيثياته التي كانت وما
ْن أَنفُِسِهْم َوِجئْ {المباركة  ٍة َشِهيداً َعلَْيِهم مِّ َنا بَِك َشِهيداً َعلَى َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلِّ أُمَّ

ْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياناً لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى لِْلُمْسلِِمينَ   ،}َهـُؤالء َوَنزَّ
ٍة ﴿: قال تعالى: [تيباآل )ع( حيث أجاب يماني آل محمد َوَيْوَم َنْبَعُث فِي ُكلِّ أُمَّ

ْن أَنفُسِ  ْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب َشِهيداً َعلَْيِهم مِّ ِهْم َوِجْئَنا بَِك َشِهيداً َعلَى َهُؤالء َوَنزَّ
  .)0F1(﴾تِْبَياناً لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى لِْلُمْسلِِمينَ 

َعْت بِِه األَْرُض أَْو ُكلِّمَ ﴿: وقال تعالى َرْت بِِه اْلِجَبالُ أَْو قُطِّ بِِه  َولَْو أَنَّ قُْرآناً ُسيِّ
اَس  ِ األَْمُر َجِميعاً أََفلَْم َيْيأَِس الَِّذيَن آَمُنوْا أَن لَّْو َيَشاُء ّهللاُ لََهَدى النَّ ّ اْلَمْوَتى َبل لِّ
ن َداِرِهْم  َجِميعاً َوالَ َيَزالُ الَِّذيَن َكَفُروْا ُتِصيُبُهم بَِما َصَنُعوْا َقاِرَعٌة أَْو َتُحلُّ َقِريباً مِّ

)P)1F2﴾َي َوْعُد ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ الَ ُيْخلُِف اْلِميَعادَ َحتَّى َيأْتِ 
P.  

قبل أن نبحث في القرآن وكيف يكون تبياناً لكل شيء دنيوي وديني البد أن 
تلتفت إلى أن بيان القانون الكلي الذي تندرج تحته جزئيات كثيرة أو حتى قوانين 

ية، وكمثال على هذا جزئية هو بمثابة بيان لتلك الجزئيات أو القوانين الجزئ
 :األمر أقول

فهذا قانون ) كل شيء لك طاهر حتى يتبين لك أنه نجس بعينه( :لو قلت
شرعي عام تنطوي تحته قوانين كثيرة، منها أن الماء المجهول الحال في 
الطريق طاهر، وإن اإلناء المجهول الحال والملقى على األرض طاهر، وإن 
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قارعة الطريق أو في فناء الدار طاهر،  الحصير المجهول الحال الموضوع في
 .وهكذا يمكنك تفريع قوانين كثيرة عن هذا القانون الكلي

فهذا ) لكل فعل ردة فعل: (أيضاً في مجال العلم الجسماني المعروف لو قلت
قانون فيزيائي عام تتفرع عنه قوانين كثيرة جداً، فمن رد الفعل من تصادم 

حتكاك، إلى قوانين الطيران، إلى قوانين كثيرة ها إلى قوانين االوأجزائالذرات 
 ). لكل فعل ردة فعل(جداً كلها تقع ضمن هذا القانون العام وهو 

اآلن نعود للقرآن ونقول كيف بّين القرآن كل شيء ؟ وأين بّين القرآن كل 
 شيء ؟

ويكون بحثنا في جهتين على األقل هما جهة الدين وجهة الدنيا، أما جهة 
عطى القرآن العقيدة التي بها النجاة وهي حاكمية هللا ووجود خليفته الدين فقد أ

سبحانه الذي يمتحن به خلقه على هذه األرض في كل زمان، والدين منطٍو تحت 
َوإِْذ َقالَ ﴿جناح خليفة هللا في كل زمان، فالنجاة في إتباعه والعمل بما يأمر به 

َك لِْلَمالَئَِكِة إِنِّي َجاِعلٌ فِي ا )P)2F1﴾ألَْرِض َخلِيَفةً َربُّ
P كما بّين القرآن قوانين العبادة ،

الكلية، فالصالة بّين أنها قراءة قرآن وركوع وسجود، والصيام بّين أنه ترك 
للشهوات في شهر رمضان، وهكذا بّين القرآن قوانين كلية والباقي فيما يخص 

 . العبادات المذكورة يأخذ مما يسنه خليفة هللا في أرضه

يخص الدنيا فالقرآن بّين مثالً قانوناً عاماً وهو أن عالم األجسام كله أما فيما 
َوُهَو الَِّذي ﴿يعود إلى القوة األولى التي خلق منها وال يزال دائماً ومتقوماً بها، 

َماَواِت َواألَْرَض بِاْلَحقِّ َوَيْوَم َيقُولُ ُكن َفَيُكوُن َقْولُُه اْلَحقُّ َولَُه اْلُملْ  ُك َخلََق السَّ
َهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِيرُ  َوِر َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ ، وبالتالي )3F2(﴾َيْوَم ُينَفُخ فِي الصُّ

فالقرآن بّين أن المادة الجسمانية تعود إلى القوة أو الطاقة كما يسمونها فالمادة ما 
هي إال تكثف طاقة، وهذا األمر تبين اآلن بعد أكثر من ألف عام من خالل 
تطبيق نظرية اينشتاين النسبية الخاصة ومن خالل التجارب المختبرية وتحويل 

 .المادة إلى طاقة وكذا العكس

 .فهذا قانون عام يحكم هذا العالم الجسماني وتندرج تحته قوانين

إذن فتبيان كل شيء موجود في القرآن سواء كان تبيان هذا العالم الجسماني 
ا ضمنته سؤالك من األمثلة الجسمانية فهي تندرج وما فيه أم تبيان الدين، أما م
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كجزئيات ضمن البيان الكلي والعام في القرآن لهذا العالم الجسماني، فبيان 
القانون الكلي الذي يحكمها وجوداً وبقاًء وتركيباً بياناً لها، وأرجو أن ال يكون 

ألمور بين الذكر التفصيلي والبيان الذي نحن بصدده، فذكر هذه اخلٌط هناك 
الجسمانية التي ذكرتها أنت بالتحديد غير موجود في القرآن؛ ألن القرآن ليس 
كتاب ذكر وإحصاء للموجودات في عوالم الملك والملكوت، وهناك كتاب 

ُموا ﴿: إحصاء هو غير القرآن، قال تعالى ا َنْحُن ُنْحيِي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ إِنَّ
)P)4F1﴾َشْيٍء أْحَصْيَناهُ فِي إَِماٍم ُمبِينٍ َوآَثاَرُهْم َوُكلَّ 

P التفت إلى اختالف هذه اآلية ،
ْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب تِْبَياناً لُِّكلِّ َشْيءٍ ﴿عن اآلية التي نحن بصددها  فهناك فرق  ﴾َوَنزَّ

كبير بين إحصاء كل شيء وبين تبيان كل شيء، فتبيان الموجودات في القرآن 
عام لعوالم الخلق وحقيقتها، أما عدم إدراك الناس لهذا موجود ضمن البيان ال

البيان الكلي فهو ليس لعدمه بل لقصورهم عن اإلدراك، وهذا القصور أيضاً هم 
 .سببه وإال فهم يمتلكون في فطرتهم القدرة على إدراك هذا البيان

فهم في الحقيقة إيمانهم مشوب بالشك والريب الذي يجعلهم على أقل تقدير 
يبتعدون عن تدبر الصادر وإن ادعوا اإليمان بالمصدر، فمثالً عندما يصرخ بهم 

ْنَيا إِالَّ لَْهٌو َولَِعٌب ﴿: القرآن منذ أكثر من ألف عام بقوله تعالى َوَما َهِذِه اْلَحَياةُ الدُّ
اَر ا )P)5F2﴾ْآلِخَرَة لَِهَي اْلَحَيَواُن لَْو َكاُنوا َيْعلَُمونَ َوإِنَّ الدَّ

P وعندما يقول لهم األنبياء ،
واألوصياء إنكم في هذه الدنيا تعيشون في الوهم والحقيقة هي الحياة األخرى 

 .يضحكون منهم

نعم، فالذين في زمانهم يضحكون منهم وبصالفة؛ ألنهم يكذبونهم أصالً، 
بون رواياتهم بحجة أنها غير معقولة وال يقبلها العقل، والذين يأتون بعدهم يكذ

إذن فالناس ال يقبلون من الغيب؛ ألنهم ال يؤمنون بالغيب بل يؤمنون بهذه 
األجسام فقط، ولذا تجدهم ال يصدقون ما ورد وما يرد عن األنبياء واألوصياء 

اآلخرة  والقرآن من أن الدنيا دار ممر، وأن المادة الجسمانية مجرد وهم، وأن
هي الحقيقة الثابتة، في حين عندما يخبرهم مختبر تجريبي مثالً المختبر األوربي 
بأن المادة وهم وال وجود لها وأن الموجود هو فقط قوة واحدة والمادة تكثف قوى 
تعود في األصل لقوة واحدة فهم يستقبلون هذا اإلخبار برحابة صدر ويصدقونها، 

إدراكها، فهم يثقون بعلماء الفيزياء وبأقوالهم مثالً  حتى وإن لم يمكنهم تعقلها أو
ألنهم لمسوا تطبيقاً في هذا العالم الجسماني لكالمهم في السابق، في حين أن كالم 
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األنبياء واألوصياء هو غيبي وبعيد في أكثر األحيان عن هذا العالم الجسماني، 
مسوا آثاره، أي إن الثقة ويحتاج أن يثق الناس بالغيب والقوة الغيبية الحقيقية ليل

هنا تسبق األثر في حين أنهم لمسوا اآلثار الجسمانية للمادي الجسماني ثم وثقوا 
به، وبما أن الناس كل تركيزهم على هذا العالم وال يكادون يرون سواه فتكون 
النتيجة أنهم يؤمنون بالمادي الجسماني وال يؤمنون بالغيب، أو يؤمنون إيماناً 

اً يحاولون إيجاده في نفوسهم أو تقويته من خالل آثار جسمانية ضعيفاً مهزوز
ملموسة أيضاً، أي إنه نصف إيمان أو ربع إيمان أو عشر إيمان ولكنه أبداً لن 
يكون إيماناً كامالً بالغيب، والحال هذه وهي أنه مشوب باألثر الجسماني 

 . الملموس أو المعجزة أو الكرامة كما يسمونها

خيار أكثر الناس الذي ال يكاد يتبدل هو هذا العالم الجسماني مع األسف فإن 
وما فيه، وحتى إن أرادوا اختيار اإليمان بالغيب فهم يعمدون إلى أن يكون هذا 
اإليمان من خالل هذا العالم الجسماني فيقعون في تناقض كبير عندما يطلبون 

صرون في وبإصرار أن يكون المعرف بالغيب هو حدث جسماني معجز، بل وي
وغير قابل للتأويل أو الشك، فهم يريدون أن  اً كثير من األحيان أن يكون قاهر

يتحول الغيب إلى جسماني محض فيكون اإليمان بالغيب صفر في ساحة إيمانهم 
ليؤمنوا بالغيب، هل  اً ومشروع اً المدعاة، ومع هذا فهم يعتبرون طلبهم صحيح
ن هم مع ما يطلبه هللا منهم وهو ترى كم هو في تناقض صارخ هذا الذي يطلبو

اإليمان بالغيب ؟ فإذا عرفنا أن هللا سبحانه وتعالى هو الغيب الحقيقي وتدبرنا 
حال هؤالء لوجدناهم تماماً عبدة أصنام مئة بالمئة، فهم قد َعبَّدوا أنفسهم لهذا 

 . الصنم األكبر أو العالم الجسماني

لغيب والحقيقة فرأوا آثارها في نعم، هناك استثناء وهم ثلة قليلة نصروا ا
، )يا ليت قومي يعلمون: (أنفسهم وفي األفاق، حتى كأني أسمعهم جميعاً يقولون

إذن فالحقيقة المرة التي البد أن يعترف بها اإلنسان الذي يدعي اإليمان أوالً 
ويواجه بها نفسه لكي يعرف الحقيقة هي أنه ال يمتلك إيماناً نقياً خالصاً، بل إن 

مشوب بالشك والريب، وطالما هناك  -إن كان يمتلك نسبة إيمان بالغيب  -انه إيم
 .شك بالمصدر فال يمكن االستفادة واالنتفاع من الصادر

نعم، فهذه هي الحقيقة التي انطوت عليها نفوس كثير من الناس الذين يدعون 
بوجود اإليمان، وال يهمني إن اعترفوا بها أم أنكروها في العلن، فهم يؤمنون 

الطعام والشراب، وبوجود أمريكا، وبوجود القنبلة النووية، وبوجود هذا العالم 
الجسماني أكثر ألف مرة من إيمانهم بوجود هللا سبحانه وتعالى، هذه هي الحقيقة 
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وهذا هو الداء وإن لم يواجهوا أنفسهم به وإن لم يكتشفوه ويكاشفوا أنفسهم به فلن 
 ] .مرضهم العضال أبداً يجدوا الدواء ولن يشفوا من 

للقلوب  لو ألقي هذا القول الفصل على حجر لتشقق ولخرج منه الماء ساقياً 
الذي عاشته طوال غيبة  من حالة الجدب العلمي اإللهي لها الظامئة ومنعشاً 

، حيث أصبح ماء الناس غوراً ، وها هو هللا جلت الكبرى )ع( اإلمام المهدي
علينا بفضله ويأتينا بالماء المعين أحمد  قدرته ووسعت رحمته كل شيء يمن

 ليجعل جديب النفوس معشوشباً  )ع( وصي ورسول اإلمام المهدي )ع( الحسن
 .بنور هللا سبحانه وعطائه العظيم  ممرعاً 

وآخر دعوانا أن الحمد ل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا 
 . األئمة والمهديين وسلم تسليماً  سبحانه ، وصلى هللا على محمد وآل محمد

 
 )مكن هللا له في األرض( اللجنة العلمية ألنصار اإلمام المهدي

 األستاذ زكي األنصاري                                                             

 هـ ق1432 /األولربيع  / 27الخميس                                                            

 م  2011 /آذار / 3الموافق                                                            
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 القسم األول
 األجوبة العقائدية: المحور األول

 بسم هللا الرحمن الرحيم: 304/ السؤال

 .وصلى هللا على محمد وآله الطاهرين األئمة والمهديين وسلم تسليماً 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :قسم البراءة ما يليسأل أحد اإلخوة األنصار بخصوص .. أخي الكريم 

 :من المعلوم أن أحد أدلة القضية هو قسم البراءة والسؤال

 ما هي شروطه ؟

 هل يحتاج إذن السيد أم ال ؟

 فيما إذا طلب الخصم أن يقسم هل نوافق على ذلك ؟

 هل هالكه يكون في الحال أو ممكن أن يتأخر ؟

 وهل من الممكن أن ال يحصل له شيء بعد قسمه ؟

ألت عن ذلك لما رأيت بعض اإلخوة األنصار يقفون عن اإلجابة س: ثم يقول
عندما يتكلمون في مجلس ويصر الخصم على القسم ويعتبر أن سكوتنا دليل على 

 .صحة كالمه في رفضه للحق

والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآله الطاهرين األئمة 
 .والمهديين وسلم تسليماً 

 أبو حسن                                                                                                
 1429 /شهر رمضان المبارك /6

إن ) مراجعهم(قسم البراءة طرحته لهم على أني أقسم لكبرائهم : الجواب
وا يؤمنون يتحقق إن كان أكيداً طلبوا ذلك مني بشرط التصديق بالدعوة، وهذا 

بقسم البراءة ونزول العذاب بالكاذب خصوصاً إن كان األمر ادعاء اإلمامة التي 
ورد أن الهالك حصة مدعيها كذباً وإن بعد حين حتى بدون أن يقسم؛ ألن في 
إمهاله إغراء للناس، خصوصاً مع إيراده األدلة والحجة، ولذا قال تعالى تأكيداً 



14  ..............................................
 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

لَ ﴿: لهذا األمر ُثمَّ لََقَطْعَنا  ≅َألََخْذَنا ِمْنُه بِاْلَيِميِن  ≅َعلَْيَنا َبْعَض اْألََقاِويِل َولَْو َتَقوَّ
)P)6F1﴾ِمْنُه اْلَوتِينَ 

P. 

فكيف مع  ،كاذباً  متقوالً فإذا كان مدعي المنصب اإللهي يهلكه هللا إن كان 
قسمه قسم البراءة هذا ما ابتغينا إفهامهم إياه كدليل على الحق وصاحب الحق، 

 -ومعلوم أن حتى أمريكا معهم أخزاهم هللا  -فمع شدة طلبهم وكثرة من يعينهم 
فقد نجانا هللا من القوم الظالمين بفضله، ووهللا أقسم بعزة ربي وجالله أن لقاء 

موت عندي كشربة ماء بارد في شدة الحر ربي أحب شيء إلى قلبي وأن ال
 .والعطش

 .هذا ما أردته من القسم أو قسم البراءة بالخصوص أي أن أقسم لهم

فالقسم عادة يكون ممن يدعي أمراً ما فيكذبه الناس فيقسم لهم على أنه 
، )ص(الرسول محمد صادق، ولذا أقسم هللا سبحانه للناس على صدق رسالة 

ُكْم َتْنِطقُونَ  َفَوَربِّ ﴿: فقال تعالى ُه لََحقٌّ ِمْثلَ َما أَنَّ َماِء َواْألَْرِض إِنَّ )P)7F2﴾السَّ
P. 

أما أن يأتي شخص يريد أن ينكر دعوة ويكذبها فيجعل القسم دليالً على 
بطالنها فهذا السفه بعينه، حيث أن الصحيح أن يبحث في أدلة الدعوة وينظر هل 

اإلنكار فعليه أن يأتي بالدليل القاطع على هي تامة وحجة بالغة أم ال، فإن قرر 
اإلنكار والتكذيب؛ ألنه يحتاج أن ينقض الدليل، وإال كان محجوجاً عند الناس 
العقالء وعند هللا سبحانه حيث أنه كذب بما لم يحط بعلمه مع تمام الحجة التي لم 

 .ينقضها، وربما إن بعضهم حتى بدون أن يسمع الحجة التامة يكذب

َب ﴿: ىقال تعال ا َيأْتِِهْم َتأِْويلُُه َكَذلَِك َكذَّ ُبوا بَِما لَْم ُيِحيُطوا بِِعْلِمِه َولَمَّ َبلْ َكذَّ
الِِمينَ   .)8F3(﴾الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الظَّ

بما في كتبهم فكفروا بوصية  -علماء الشيعة غير العاملين -فنحن قد جئناهم 
ا ﴿: فصدق عليهم قوله تعالى )ع(األئمة وروايات  )ص( محمد رسول هللا َولَمَّ

ٌق لَِما َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب  ِ ُمَصدِّ َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمْن ِعْنِد هللاَّ
ُهْم ال َيْعلَُمونَ  ِ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكأَنَّ لو لم يكن يعلم : وأنا أقول لهم ،)9F4(﴾ِكَتاَب هللاَّ

فتكفيه حجة تامة أمام هللا  )ص(رسول هللا المؤمن بهذه الدعوة إال بوصية 
سبحانه وتعالى، فيكفي أن يكتبها على كفنه لتكون حجة أمام هللا، فهل تنكرون 

                                                           
 .46 – 44: الحاقة -1
 .23: الذاريات -2
 .39: يونس -3
 .101: البقرة -4
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؟ فما بالكم واألدلة على هذه الدعوة من  )ص(حجة من احتج بوصية محمد 
من كتب كل فرق المسلمين كثيرة جداً حتى آمن  )ع(األئمة روايات الرسول و

الشيعي والسني والوهابي واإلسماعيلي والعلوي وغيرهم، فاألولى بالمكذبين إن 
كانوا على االعتقاد الحق المرضي عند هللا كما يدعون أن يردوا على األدلة التي 

نت جاءت بها دعوة الحق، ويثبتوا صحة اعتقادهم الذي نسفته هذه الدعوة وبي
بكل وضوح أنهم في ضالل مبين، مبين حتى لألنعام ولكن ماذا نعمل لمن 

أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن أَْو َيْعقِلُوَن إِْن ُهْم إِالَّ ﴿: وصفهم تعالى بقوله
  .)10F1(﴾َكاْألَْنَعاِم َبلْ ُهْم أََضلُّ َسبِيالً 

ك إن وقع بمن أقسم أو باهل وعلى كل حال إن كانوا يؤمنون بالعقاب والهال
فليؤمنوا لهالك حيدر مشتت، ولكن أنى لهم هذا وهم شياطين تستفزهم شياطين 
ويتقافزون كالقردة كلما سمعوا بهذه الدعوة ليجلي هللا مسخهم قردة لكل عاقل 

ا َعَتْوا َعْن َما ُنُهوا َعْنُه قُْلَنا لَُهْم ُكوُنوا قَِرَدًة خَ ﴿يعي آيات هللا،    .)11F2(﴾اِسئِينَ َفلَمَّ

 أحمد الحسن                                                                    
 هـ 1429 /شهر رمضان المبارك /7
* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم : 305/ السؤال

 .اللهم صل على محمد وآله األئمة والمهديين

ربي عليك وعلى آبائك السالم عليك يا سيدي وموالي ووالدي أحمد صلوات 
 .األئمة وأبنائك المهديين

ْيَطاِن ﴿: موالي، ما تفسير اآليتين َن الشَّ ُهْم َطائٌِف مِّ َقوْا إَِذا َمسَّ إِنَّ الَِّذيَن اتَّ
ْبِصُرونَ  ُروْا َفإَِذا ُهم مُّ وَنُهْم فِي اْلَغيِّ ُثمَّ الَ ُيْقِصُرونَ  ≅ َتَذكَّ  ؟ )12F3(﴾َوإِْخَواُنُهْم َيُمدُّ

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

الحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآله األئمة والمهديين وسلم 
 .تسليماً 

                                                           
 .44: الفرقان -1
 .166: عرافاأل -2
 .202 – 201: عرافاأل -3
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 .........ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهلِيَن ﴿: قال تعالى
وَنُهْم فِي اْلَغيِّ ُثمَّ ال ُيْقصِ    .)13F1(﴾ُرونَ َوإِْخَواُنُهْم َيُمدُّ

باإلعراض عن الجاهلين وعدم  )ص(الرسول هللا سبحانه وتعالى يأمر 
مجادلتهم؛ ألنهم ال يستهدفون الحق بل هم يتمادون بجهلهم عند مناقشتهم، 

يغوونهم ويدفعونهم إلى التقدم أكثر فأكثر إلى عمق هذه ) إخوانهم(والشياطين 
 .عهما الظلمةالمواجهة الخاسرة، فالجهل والشيطان إخوان تجم

ُه َسِميٌع َعلِيٌم ﴿: وقال تعالى ِ إِنَّ ْيَطاِن َنْزٌ  َفاْسَتِعْذ بِالَّ َك ِمَن الشَّ ا َيْنَزَننَّ  ≅َوإِمَّ
ُروا َفإَِذا ُهْم ُمْبِصُرونَ  ْيَطاِن َتَذكَّ ُهْم َطائٌِف ِمَن الشَّ َقْوا إَِذا َمسَّ  .)14F2(﴾إِنَّ الَِّذيَن اتَّ

المؤمن نور ومن النور، والشيطان ظلمة ومن الظلمة، فالمؤمن إذا مسته 
ْيَطاِن َنْزٌ  ﴿الظلمة وشوشت مرآته وكدرت بصيرته  َك ِمَن الشَّ ا َيْنَزَننَّ َوإِمَّ

ْيَطانِ  .............. ُهْم َطائٌِف ِمَن الشَّ التجأ إلى النور سبحانه وتعالى  ﴾إَِذا َمسَّ
الظلمة التي مسته فيحتويه النور وتنجلي عنه الظلمة  وذكره واستعاذ بنوره من

ُه َسِميٌع َعلِيمٌ ......... ﴿التي مسته وتعود إليه بصيرته،  ِ إِنَّ  َفاْسَتِعْذ بِالَّ
ُروا َفإَِذا ُهْم ُمْبِصُرونَ ..................  ، وما دخولنا إلى هذه الحياة الدنيا إال ﴾َتَذكَّ

لشيطان لنا، فالمتقون يتذكرون ويعودون إلى طور من أطوار مس الظلمة وا
ِ ﴿مبدئهم النور الذي جاءوا منه  ِ أَال بِِذْكِر هللاَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ قُلُوُبُهْم بِِذْكِر هللاَّ

 .)15F3(﴾َتْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ 

مد أح                                                                         
 الحسن

* * * 

ِ َكِذباً ﴿: ما تفسير اآلية المباركة: 306/ السؤال أَْم َيقُولُوَن اْفَتَرى َعلَى هللاَّ
ُه َعلِيٌم  ُ اْلَباِطلَ َوُيِحقُّ اْلَحقَّ بَِكلَِماتِِه إِنَّ ُ َيْختِْم َعلَى َقْلبَِك َوَيْمُح هللاَّ َفإِن َيَشِأ هللاَّ

ُدورِ   .)16F4(﴾بَِذاِت الصُّ
 قم المقدسة -أبو علي : المرسل

                                                           
 .202 – 199: عرافاأل -1
 .201 – 200: عرافاأل -2
 .28: الرعد -3
 .24: الشورى -4
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ُ ﴿: هذه اآلية مرتبطة باآلية التي قبلها، قال تعالى: الجواب ُر هللاَّ َذلَِك الَِّذي ُيَبشِّ
َة فِي  الَِحاِت قُلْ ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّ ِعَباَدهُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

َ َنفُوٌر َشُكورٌ اْلقُْرَبى َوَمْن َيْقَتِرْف حَ  أَْم َيقُولُوَن   ≅َسَنًة َنِزْد لَُه فِيَها ُحْسناً إِنَّ هللاَّ
ُ اْلَباِطلَ َوُيِحقُّ اْلَحقَّ  ُ َيْختِْم َعلَى َقْلبَِك َوَيْمُح هللاَّ ِ َكِذباً َفإِْن َيَشِأ هللاَّ اْفَتَرى َعلَى هللاَّ

ُدورِ  ُه َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ  . )17F1(﴾بَِكلَِماتِِه إِنَّ

َة فِي اْلقُْرَبى َوَمْن َيْقَتِرْف ﴿: فقوله تعالى قُلْ ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّ
، وواليتهم حسنة، والزيادة )ع(المراد منها آل محمد  ﴾َحَسَنًة َنِزْد لَُه فِيَها ُحْسناً 

يعطى له أجر  )ع(والية السابقين، فمن يوالي حجة هللا في زمانه من آل محمد 
، وكذا )ع(المرسلين العمل مع أصحاب الوالية السابقين من األنبياء واألوصياء 

 . من يكذب حجة هللا في زمانه يكتب ممن كذب الحجج السابقين

اِس آَيًة ﴿: قال تعالى ُسلَ أَْنَرْقَناُهْم َوَجَعْلَناُهْم لِلنَّ ُبوا الرُّ ا َكذَّ َوَقْوَم ُنوٍح لَمَّ
الِِميَن َعَذاباً أَلِيماً َوأَْعَتْدنَ  فمع أنهم كذبوا نوحاً ولكن هللا اعتبرهم مكذبين  ،)18F2(﴾ا لِلظَّ

بأنه يريد أن يستأثر بمقام  )ص(رسول هللا ، والمنافقون اتهموا )ع(الرسل لكل 
ألهل بيته ولذا أخذوا ) وبالنسبة للمنافقين هو الحكم الدنيوي فحسب(اإلمامة 

في مجالسهم ويتهمونه صلوات هللا عليه بأنه هو  )ص(رسول هللا يشنعون على 
الذي يريد أهل بيته ويتقول على هللا هذه اآليات في حقهم، أو إنه يخص بها علياً 

ُ ﴿: ، كقوله تعالى)ص(وفاطمة عليهم وأبناءهم المعصومين من عنده  َما ُيِريُد هللاَّ إِنَّ
ْجَس أَْهلَ اْلَبْيِت َويُ  َرُكْم َتْطِهيراً لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ ، وهو أمر متوقع من )19F3(﴾َطهِّ

يقف كل يوم عند باب علي وفاطمة  )ص(رسول هللا المنافقين عندما يرون 
إن : (يقول )ص(رسول هللا ويقرأ هذه اآلية، وعندما يسمعون ) عليهما السالم(

 ). علياً مني كهارون من موسى

على حركة المنافقين  فكانت هذه الكلمات المقدسة في القرآن الكريم رداً 
وتقوالتهم، هذه اآليات التي حصرت إرضاء الرسول وشكر الرسول وحب 

َة ﴿، )ع(بمودة أهل بيته  )ص(الرسول ومودة  قُلْ ال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّ
  .﴾فِي اْلقُْرَبى

محمداً رسول من هللا  ثم بيَّن حال المنافقين وأنهم ال يؤمنون أصالً بأنَّ 
ثم يتهمونه بالتقول على هللا  )ص(سبحانه فكيف يدعون ظاهراً باإليمان بمحمد 
هللا سبحانه وتعالى عاجز عن  أنَّ  سبحانه وتعالى بما ال يرضاه، بل هم يظنون

                                                           
 .24 – 23: الشورى -1
 .37: الفرقان -2
 .33: حزاباأل -3
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إثبات الحق ومحق الباطل، ويتهمونه سبحانه وتعالى العليم بذات الصدور 
أَْم َيقُولُوَن اْفَتَرى َعلَى ﴿ بحال من أرسله إليهم،) كبيراً تعالى هللا علواً (بالجهل 

ُ اْلَباِطلَ َوُيِحقُّ اْلَحقَّ بَِكلَِماتِِه إِ  ُ َيْختِْم َعلَى َقْلبَِك َوَيْمُح هللاَّ ِ َكِذباً َفإِْن َيَشِأ هللاَّ نَُّه هللاَّ
ُدورِ   .﴾َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

ُ َيْختِْم َعلَى﴿ ن، نوع بمنعه عن نوعاالختم على القلب : ﴾َقْلبِكَ  إِْن َيَشِأ هللاَّ
ُ َعلَى قُلُوبِِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ﴿: االستقبال كقوله تعالى َخَتَم هللاَّ

 .)20F1(﴾ِنَشاَوةٌ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َفإِْن ﴿: ونوع بمنعه عن اإلصدار لجهة معينة أو لكل الجهات، كقوله تعالى
ُ َيْختِْم َعلَى َقْلبِكَ يَ  ، فهنا المراد منعه عن اإلصدار ولجهة معينة هم أولئك ﴾َشِأ هللاَّ

ورفض مقامهم ومنصبهم  )ع(الذين واجهوه ومن تابعهم على رفض أهل بيته 
 .إلى المأل األعلى روحي فداه )ص(الذي نصبهم هللا فيه، وقد تحقق هذا بانتقاله 

ُ اْلَباِطلَ ﴿ وهم كلمات هللا  )ع(وبآل محمد : ﴾َوُيِحقُّ اْلَحقَّ بَِكلَِماتِهِ  َوَيْمُح هللاَّ
يمحو هللا الباطل ويحق الحق رغم مكركم وتخطيطكم وطعنكم بتنصيبهم اإللهي، 
شئتم أم أبيتم يا من تعترضون على تنصيب هللا، سيمحو هللا الباطل ويحق الحق 

ٌد إِالَّ َرُسولٌ َقْد َخلَْت ﴿: وبقائمهم، قال تعالى) كلمات هللا( )ع(بآل محمد  َوَما ُمَحمَّ
ُسلُ أََفإِْن َماَت أَْو قُتِلَ اْنَقلَْبُتْم َعلَى أَْعَقابُِكْم َوَمْن َيْنَقلِْب َعلَى َعقَِبْيِه  ِمْن َقْبلِِه الرُّ

اِكِرينَ  ُ الشَّ َ َشْيئاً َوَسَيْجِزي هللاَّ الحق  فارتدادهم ومحاولتهم محق ،)21F2(﴾َفلَْن َيُضرَّ هللاَّ
َ َشْيئاً ﴿واثبات الباطل،  ألن هللا سبحانه وتعالى كتب أنه يمحو  ﴾؛لَْن َيُضرَّ هللاَّ

ُ اْلَباِطلَ َوُيِحقُّ ﴿ )ص(بعد محمد  )ع(الباطل ويحق الحق بآل محمد  َوَيْمُح هللاَّ
، فال أثر لعمل المنافقين على النتيجة التي يريدها هللا سبحانه ﴾اْلَحقَّ بَِكلَِماتِهِ 

َوَقْد َمَكُروا ﴿مهما كان مكرهم عظيماً، ) وهي إحقاق الحق في النهاية(تعالى و
ِ َمْكُرُهْم َوإِْن َكاَن َمْكُرُهْم لَِتُزولَ ِمْنُه اْلِجَبالُ   .)22F3(﴾َمْكَرُهْم َوِعْنَد هللاَّ

إِْن كاَن َمْكُرُهْم ﴿: (يقول )ع(سمعت أبا عبد هللا : عن جميل بن دراج، قال
 )وإن كان مكر بني العباس بالقائم لتزول منه قلوب الرجال ﴾،ُه اْلِجبالُ لَِتُزولَ ِمنْ 

)
23F

4(. 

ُدورِ ﴿ ُه َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ التفتوا لعلكم تذكرون، ولتكون الحجة عليكم تامة : ﴾إِنَّ
ْب البد أن يكون عليماً بذات الصدور وهو هللا سبحانه  وبالغة إن الذي ُينصِّ

                                                           
 .7: البقرة -1
 .144: ل عمرانآ -2
 .46: براهيمإ -3
 .235ص 2ج: تفسير العياشي -4
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ال يتكلم ِمْن نفسه وليس هو َمْن  )ص(وتعالى ال الناس، واعلموا أن محمداً 
ْب    .)24F1(﴾إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى﴿ُينصِّ

أحمد                                                                         
  الحسن

* * * 

ْكَرى َوَقْد َجاءُهْم َرُسولٌ ﴿: في سوره الدخان ورد: 307/ السؤال أَنَّى لَُهُم الذِّ
بِينٌ  : يقول 22ص 2في بيان الحق والسداد من األعداد ج )ع(والسيد  ، )25F2(﴾مُّ

 .ن إال مرة واحدةآوأحمد الحسن هو الرسول المبين، ولم ترد هذه في القر

ْعُت َهُؤالِء َوآَباَءُهْم ﴿، 29إن هذه اآلية موجودة في سورة الزخرف  َبلْ َمتَّ
  .﴾َحتَّى َجاَءُهُم اْلَحقُّ َوَرُسولٌ ُمبِينٌ 

اآلية التي في الزخرف مما وقع فيها التحريف مثالً ورسول هل هذه : السؤال
، أم لها  )ع(كريم فقالوا ورسول مبين، أم اإلخوة اخطؤوا في النقل عن السيد

 تأويل آخر ؟

 . والحمد ل رب العالمين

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

مهديين والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة وال
 .وسلم تسليماً 

 ... وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

  .)26F3(﴾َجاَءُهْم َرُسولٌ ُمبِينٌ ........... ﴿

  .)27F4(﴾َجاَءُهُم اْلَحقُّ َوَرُسولٌ ُمبِينٌ ................ ﴿

 P)وكلمة رسول مبين لم تأتي في القرآن إال مرة واحدة هي في سورة الدخان(
)
28F

5(
P . 

                                                           
 .4: النجم -1
 .13: الدخان -2
 .13: الدخان -3
 .29: الزخرف -4
 .2ج: الحق والسداد -5
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

أن أميز هذه اآلية في سورة الدخان عن ما جاء في سورة أردت بهذه الكلمة 
الزخرف بالذات، ففيها لم يرد فقط رسول مبين بل الحق ورسول مبين، ومن 
جهة األعداد يحسب عدد من جاءهم، وفي سورة الدخان فقط الذي جاءهم 

فأين  )اْلَحقُّ َوَرُسوٌل ُمِبينٌ (، أما في سورة الزخرف فالذي جاءهم )َرُسوٌل ُمِبينٌ (
التكرار ؟ مع أنه لو كان الكالم في موضع آخر غير الحساب ربما يحصل وهم 
لمن يقرأ، أما والكالم في الحساب فال أظن أنه يحصل وهم مع معرفة القارئ أن 
الحرف الواحد يغير الحساب تماماً، فحرف الواو الذي لحق بكلمة رسول مبين 

تختلف تماماً عن  )َرُسوٌل ُمِبينٌ (ل كاٍف لتغيير الحساب وبالتالي فهو كاٍف لجع
، فكيف يمكن إذن -موضوع الكالم  -على األقل في الحساب  )َوَرُسوٌل ُمبِينٌ (

 .   ألحد أن يقول إنها تكررت، اللهم إال إن أعماه العناد

والمخاطب بالكالم يعد نفسه ممن اختص بالحساب والكالم جواب على 
 .سؤاله فالمفروض أنه يفهم

الفائدة تدبر اآليتين وما قبلها وبعدها، فالرسول المبين في سورة ولزيادة 
الزخرف ليس هو الرسول المبين في سورة الدخان، ولهذا أكدت على تمييز 
الرسول المبين في سورة الدخان، الحظ أنه في سورة الزخرف يوجد كفر 

ْعُت هَ ﴿: وإنكار واجهوا به الحق الذي جاء مع الرسول المبين ُؤالِء َوآَباَءُهْم َبلْ َمتَّ
ا بِِه   ≅َحتَّى َجاَءُهُم اْلَحقُّ َوَرُسولٌ ُمبِينٌ  ا َجاَءُهُم اْلَحقُّ َقالُوا َهَذا ِسْحٌر َوإِنَّ َولَمَّ

29F(﴾َكافُِرونَ 

، بينما في سورة الدخان هناك التواء وتولي واجهوا به الرسول )1
ْكَرى َوَقْد َجاَءُهْم َرُسولٌ ُمبِيٌن ﴿: المبين ُثمَّ َتَولَّْوا َعْنُه َوَقالُوا ُمَعلٌَّم  ≅أَنَّى لَُهُم الذِّ
)P)30F2﴾َمْجُنونٌ 

P. 

وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك … : ()ع(وعن اإلمام الباقر 
P) فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم

)
31F

3(
P. 

المبين في سورة الزخرف جاء معه الحق وكفروا بالحق، أما فالرسول 
 .الرسول المبين في سورة الدخان فهو يدعو للحق الذي جاء وكفروا به

أحمد                                                                              
 الحسن 

* * * 
                                                           

 .30 – 29: الزخرف -1
 .14 – 13: الدخان -2
 .264ص: محمد بن إبراهيم النعماني –الغيبة  -3
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 :308/ السؤال

ال اله إال علي، أو ال  له إال محمد، أوال ا: ما هو قولك سيدي في قول: 1س
 اله إال أحمد ؟

أو ال ، ى إال علي ال مهدي إال أحمدال فت: ما هو قولك سيدي في قول: 2س
وال سجود إال  ،أو ال إمام إال أحمد، ال كتاب إال المتشابهات ،معصوم إال أحمد

أحمد صاحب الفتح ، أحمد هو االله وال اله غيره، أو أشهد أن ال اله إال أحمد، له
المبين، ال فتح مبين اال ألحمد، أحمد المرفوع، أو أحمد هو المعبود، أو أحمد 

وال حجة اال أحمد  ،، أو ال قرآن اال المتشابهات)أحمد هو(إليه يشار بـ هو، أي 
 ؟

 شيخ جهاد األسدي: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

 .حمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً الحمد ل، وصلى هللا على محمد وآل م

استغفر هللا ربي وأتوب إليه، فماذا أبقيتم له سبحانه وتعالى، أشهد أن / 2و1
ال اله إال هللا وحده ال شريك له إلهاً واحداً أحد فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة وال 

ل لهم ولداً، له اإللوهية المطلقة وله الربوبية المطلقة وكل من سواه خلقه ال حو
 .  وال قوة إال به سبحانه

أحمد                                                                               
 الحسن

* * * 

  :أيها اإلمام الفاضل: 309  /السؤال

 ماذا تقول عن الصحابة ؟ :1س

) كذا(هل يجوز التبرك بالقبور والمشي على الجمر، وان علي مسؤال : 2س
  الحساب يوم القيامة ؟عن 

لماذا يقاتلونك الشيعة كالسيستاني وبعض علماء الشيعة الذين أنت : 3س
 منهم، وهللا أيها اإلمام أنا أؤمن بك لكن لماذا ال تظهر وتدعو الناس إلى الحق،
 ولماذا أيها اإلمام ال تظهر بعض المعجزات وأنا وهللا أول المصدقين بك لكن

 يلعنون ويسبون الصحابة وعائشة أم المؤمنين زوجة أيها اإلمام بعض الشيعة



22  ..............................................
 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فهل أنت أيها اإلمام ممن 
وتسب الصحابة ؟ أيها اإلمام الفاضل أنا آسف إذا كنت أثقلت عليك باألسئلة  تلعن
 .أرجوك أن تجاوبني على أسئلتي بأسرع ممكن لكن

 عوديةالس -عبد هللا : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 
 .وسلم تسليماً 

 )ص(الرسول محمد إن شاء هللا سؤالك تقصد به من آمنوا ب: 1ج س
ونصروه ونصروا دين هللا بكل ما خولهم ربهم حتى ختم لهم بخير وماتوا على 

هللا وحجة هللا وخليفة هللا في زمانهم، وهؤالء ال شك أنهم خيرة أهل  والية ولي
فترة من الزمن  )ص(الرسول محمد زمانهم، أما إن كنت تقصد كل من آمن ب

من ارتدوا في حياته ومنهم من  )ص(الرسول محمد فاعلم أن من الذين آمنوا ب
يمانه، وفي ارتد بعد وفاته ومنهم من أظهر ارتداده ومنهم من أضمر عدم إ

 .القرآن بيان لحال المنافقين وفي كتب السير عند السنة والشيعة ذكر للمرتدين

واعلم وفقك هللا أن الدنيا كلها جهل إال مواطن العلم، والعلم كله حجة إال ما 
عمل به، والعمل كله رياء إال ما كان مخلصاً، واإلخالص على خطر عظيم 

 .حتى ينظر المرء ما يختم له

إن كنت تريد معرفة الحق أن تلتزم بقانون هللا الذي أسسه منذ اليوم فعليك 
َك لِْلَمالَئَِكِة ﴿: وهو خالفة هللا في أرضه )ع(األول الذي خلق فيه آدم  َوإِْذ َقالَ َربُّ

)P)32F1﴾إِنِّي َجاِعلٌ فِي األَْرِض َخلِيَفةً 
P،  فتؤمن بخلفاء هللا وتنصرهم بكل ما خولك

رسول اإليمان بهم سواء كانوا صحابة ب اً ربك، أما سواهم من الناس فلست مكلف
أم غيرهم فلن يسألك هللا إال عن اإليمان بخلفائه في أرضه، فإن  )ص(هللا محمد 

ختم لك بخير وآمنت بخلفاء هللا في أرضه حتى آخرهم في زمانك فقد نجوت 
النار أعاذك هللا منها، وهذا قانون اإليمان كما أنزله تعالى فهل تجد فيه وإال ف

ُسولُ بَِما ﴿: قال تعالى -خلفاء هللا في أرضه  -اإليمان بأصحاب الرسل  آَمَن الرَّ
ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاّلِ َوَمآلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه الَ  بِّ ُق َبْيَن  أُنِزلَ إِلَْيِه ِمن رَّ ُنَفرِّ
َنا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ  ُسلِِه َوَقالُوْا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا ُنْفَراَنَك َربَّ ن رُّ )P)33F2﴾أََحٍد مِّ

P،  فعليك
الذين هم  أرضه في واألئمة خلفاء هللا )ص(اإليمان بخاتم الرسل من هللا محمد 

                                                           
 .30: البقرة -1
 .285: البقرة -2
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مهدياً كما في وصية نبيكم ) 12(إماماً و) 12(للناس، وهم  )ص(رسل محمد 
ولم ينقل أحد غيره وصية ) رحمه هللا(التي نقلها الشيخ الطوسي  )ص(محمد 

ليلة وفاة غيرها، والقرآن أوجب الوصية عند حضور الموت  )ص(رسول هللا ل
ُة  ُكتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوتُ ﴿: في قوله تعالى إِن َتَرَك َخْيراً اْلَوِصيَّ

قِينَ  )P)34F1﴾لِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحّقاً َعلَى اْلُمتَّ
P،  فال مناص من قبول هذه

الوصية اليتيمة ومن يردها سواء من السنة أم الشيعة يتهم رسول هللا محمداً 
 .بحانهمن أن يخالف قول هللا س )ص(بمخالفة القرآن وحاشاه  )ص(

والكالم في الوصية طويل ولكن فقط اسأل نفسك وليسأل كل منصف نفسه 
السؤال الحتمي بعد معرفة ما روي في كتب المسلمين أن رسول هللا محمداً 

رسول عندما مرض بمرض الموت طلب ورقة وقلم ليكتب كتاباً وصفه  )ص(
بأنه كتاب يعصم األمة التي تتمسك به من الضالل إلى يوم  )ص(هللا محمد 

القيامة، فمنعه عمر وجماعة معه من كتابة هذا الكتاب في حادثة رزية الخميس 
هل يقبل أحد : ، فالسؤال هو)راجع رزية الخميس في البخاري مثالً (المعروفة 

ر في كتابة هذا الكتاب ال )ص(أن يتهم رسول هللا محمداً  مهم والذي أنه قصَّ
يعصم األمة من الضالل بعد أن كانت عنده فرصة أليام قبل وفاته يوم االثنين 

 ليكتبه ؟

ثم إذا علمنا أن هذا الكتاب يجب كتابته وإهماله غير جائز؛ ألنه الوصية التي 
 ُكتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِن﴿: أمر هللا رسوله بكتابها، بقوله تعالى

ةُ  فهل يمكن أن نقول إن الرسول ترك كتابة هذا الكتاب أو  ﴾َتَرَك َخْيراً اْلَوِصيَّ
الوصية التي أمره هللا بكتابتها العتراض عمر وجماعة معه ؟ مع أن الرسول 

رزية (تألم العتراضهم وطردهم من المجلس كما هو مذكور في حادثة الرزية 
وتجيبوا على هذا السؤال لتنجوا  ، أرجو أن تنصفوا أنفسكم وترحموها)الخميس

 .)ص(رسول هللا محمد جميعاً بقبول وصية 

أما قضية التبرك بالقبور باعتبارها أماكن ضمت أجساد أولياء هللا : 2ج س
وبالتالي فهي نافذة ألرواحهم المقدسة إلى هذا العالم فقد أقرها القرآن وحث 

اَعَة َال َوَكَذلَِك أَْعَثْرَنا َعلَيْ ﴿: عليها، قال تعالى ِ َحقٌّ َوأَنَّ السَّ ِهْم لَِيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد هللاَّ
ُهْم أَْعلَُم بِِهْم َقا بُّ لَ َرْيَب فِيَها إِْذ َيَتَناَزُعوَن َبْيَنُهْم أَْمَرُهْم َفَقالُوا اْبُنوا َعلَْيِهم ُبْنَياناً رَّ

ِخَذنَّ َعلَْيهِ  ْسِجداً الَِّذيَن َنلَُبوا َعلَى أَْمِرِهْم لََنتَّ )P)35F2﴾م مَّ
P فلو كان باطالً قول من ،

أرادوا وبنوا مسجداً على قبور أصحاب الكهف ألنكره هللا وبين بطالنه، فإهماله 
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والحال هذا يكون إغراء بالباطل وحاشاه سبحانه أن يغري ويخدع عباده 
ِخَذنَّ عَ ﴿: بالباطل، فتبين أن قول ْسِجداً الَِّذيَن َنلَُبوا َعلَى أَْمِرِهْم  لََنتَّ هو  ﴾لَْيِهم مَّ

الحق من هللا، وإن التبرك بالقبور من دين هللا وال قيمة وال اعتبار ألي حديث أو 
 . رواية إن خالفت نصاً قرآنياً محكماً بيناً لكل ذي لب سليم وفهم مستقيم

أما بالنسبة للسب والشتم فليست من أخالقنا وأسأل هللا أن يمن علّي : 3ج س
ون لمن يسيء لهم، وأعوذ بال أن يجعلني جباراً شقياً، وقد ويجعلني ممن يغفر

نهيت المؤمنين والمؤمنات عن الخلق السيئ الذي يسيء لهم أوالً ولإلسالم الذي 
، وطلبت منهم أن )ص(ثانياً باعتبارهم محسوبين عليه  )ص(جاء به محمد 

بعض السور يتحلوا بأخالق القرآن، ويعلم كثير منهم كم مرة طلبت منهم قراءة 
التي تبين األخالق اإللهية والعمل بها، فاالستهزاء والسب والشتم والتنابز 
باأللقاب والتعرض ألعراض الناس وكل خلق ال يرضاه هللا فهو منبوذ مرفوض 

 . رفضاً قاطعاً عندنا ال نقبله وال نقبل أن يتخلق به أحد من المؤمنين والمؤمنات

 .وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة هللا 

 أحمد الحسن                                                                         
 هـ ق 1430 /ذو القعدة

* * * 

 .السالم عليكم سيدنا الجليل: 310/ السؤال

أنا سمعت منك أنك أعلم من المرجعية بالقرآن وأنا كان لدي سؤال حول 
قبل المرجعية وأتمنى آخذ الجواب منك؛ لم أحصل على جواب له من  القرآن

 .منهم بالقرآن ألنك أعلم

ْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب تِْبَياناً لُِّكلِّ ﴿: أن هللا تعالى يقول عن القرآن: السؤال هو َوَنزَّ
وأنا ال أجد كل  ، واآلية تقول إن هللا نزل القرآن لتوضيح كل شيء،)36F1(﴾َشْيءٍ 

البكتيريا من القرآن،  ان موضحاً لكل شيء فأينشيء في القرآن، فإذا القرآن ك
الخشب وهو شيء  أو أين القطار من القرآن، أو أين أجد من القرآن مكونات

 والقرآن بين كل شيء ؟

أرجو منكم سيدنا أن تبينوا لي كيف للقرآن أن يبين لي كل شيء من أمور 
شمولية القرآن عفوا هنالك أحاديث كثيرة لم أذكرها تدل على (والدنيا،  الدين
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ونحن طبعاً ال نجدها في القرآن فارجوا  ،لكل األحكام والمعامالت الكريم
 ).السريع التوضيح

 .وشكراً لك وجعلنا هللا من المتبعين لك
 الكويت -هاشم العلوي : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

والمهديين والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة 
 .وسلم تسليماً◌َ 

ْن أَنفُِسِهْم َوِجْئَنا بَِك ﴿: قال تعالى ٍة َشِهيداً َعلَْيِهم مِّ َوَيْوَم َنْبَعُث فِي ُكلِّ أُمَّ
ْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب تِْبَياناً لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى  َشِهيداً َعلَى َهُؤالء َوَنزَّ

 .)37F1(﴾لِْلُمْسلِِمينَ 

َعْت بِِه األَْرُض أَْو ُكلَِّم بِِه ﴿: وقال تعالى َرْت بِِه اْلِجَبالُ أَْو قُطِّ َولَْو أَنَّ قُْرآناً ُسيِّ
اَس  ِ األَْمُر َجِميعاً أََفلَْم َيْيأَِس الَِّذيَن آَمُنوْا أَن لَّْو َيَشاُء ّهللاُ لََهَدى النَّ ّ اْلَمْوَتى َبل لِّ

ن َداِرِهْم َجِميعاً َوالَ َيَزالُ الَّ  ِذيَن َكَفُروْا ُتِصيُبُهم بَِما َصَنُعوْا َقاِرَعٌة أَْو َتُحلُّ َقِريباً مِّ
)P)38F2﴾َحتَّى َيأْتَِي َوْعُد ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ الَ ُيْخلُِف اْلِميَعادَ 

P.  

قبل أن نبحث في القرآن وكيف يكون تبياناً لكل شيء دنيوي وديني البد أن 
القانون الكلي الذي تندرج تحته جزئيات كثيرة أو حتى قوانين تلتفت إلى أن بيان 

جزئية هو بمثابة بيان لتلك الجزئيات أو القوانين الجزئية، وكمثال على هذا 
 :األمر أقول

فهذا قانون ) كل شيء لك طاهر حتى يتبين لك أنه نجس بعينه(لو قلت 
ل الحال في شرعي عام تنطوي تحته قوانين كثيرة، منها أن الماء المجهو

الطريق طاهر، وإن اإلناء المجهول الحال والملقى على األرض طاهر، وإن 
الحصير المجهول الحال الموضوع في قارعة الطريق أو في فناء الدار طاهر، 

 .وهكذا يمكنك تفريع قوانين كثيرة عن هذا القانون الكلي

فهذا ) فعللكل فعل ردة : (أيضاً في مجال العلم الجسماني المعروف لو قلت
قانون فيزيائي عام تتفرع عنه قوانين كثيرة جداً، فمن رد الفعل من تصادم 
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الذرات وأجزاءها إلى قوانين االحتكاك، إلى قوانين الطيران، إلى قوانين كثيرة 
 ). لكل فعل ردة فعل(جداً كلها تقع ضمن هذا القانون العام وهو 

يء ؟ وأين بّين القرآن كل اآلن نعود للقرآن ونقول كيف بّين القرآن كل ش
 شيء ؟

ويكون بحثنا في جهتين على األقل هما جهة الدين وجهة الدنيا، أما جهة 
الدين فقد أعطى القرآن العقيدة التي بها النجاة وهي حاكمية هللا ووجود خليفته 
سبحانه الذي يمتحن به خلقه على هذه األرض في كل زمان، والدين منطٍو تحت 

َوإِْذ َقالَ ﴿في كل زمان، فالنجاة في إتباعه والعمل بما يأمر به  جناح خليفة هللا
َك لِْلَمالَئَِكِة إِنِّي َجاِعلٌ فِي األَْرِض َخلِيَفةً  )P)39F1﴾َربُّ

P كما بّين القرآن قوانين العبادة ،
الكلية، فالصالة بّين أنها قراءة قرآن وركوع وسجود، والصيام بّين أنه ترك 

هكذا بّين القرآن قوانين كلية والباقي فيما يخص للشهوات في شهر رمضان، و
 . العبادات المذكورة يأخذ مما يسنه خليفة هللا في أرضه

أما فيما يخص الدنيا فالقرآن بّين مثالً قانوناً عاماً وهو أن عالم األجسام كله 
ي َوُهَو الَّذِ ﴿يعود إلى القوة األولى التي خلق منها وال يزال دائماً ومتقوماً بها، 

َماَواِت َواألَْرَض بِاْلَحقِّ َوَيْوَم َيقُولُ ُكن َفَيُكوُن َقْولُُه اْلَحقُّ َولَُه اْلُمْلُك  َخلََق السَّ
َهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِيرُ  َوِر َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ ، وبالتالي )40F2(﴾َيْوَم ُينَفُخ فِي الصُّ

ى القوة أو الطاقة كما يسمونها فالمادة ما فالقرآن بّين أن المادة الجسمانية تعود إل
هي إال تكثف طاقة، وهذا األمر تبين اآلن بعد أكثر من ألف عام من خالل 
تطبيق نظرية اينشتاين النسبية الخاصة ومن خالل التجارب المختبرية وتحويل 

 .المادة إلى طاقة وكذا العكس

 .ه قوانينفهذا قانون عام يحكم هذا العالم الجسماني وتندرج تحت

إذن فتبيان كل شيء موجود في القرآن سواء كان تبيان هذا العالم الجسماني 
وما فيه أم تبيان الدين، أما ما ضمنته سؤالك من األمثلة الجسمانية فهي تندرج 
كجزئيات ضمن البيان الكلي والعام في القرآن لهذا العالم الجسماني، فبيان 

كيباً بياناً لها، وأرجو أن ال يكون القانون الكلي الذي يحكمها وجوداً وبقاًء وتر
بين الذكر التفصيلي والبيان الذي نحن بصدده، فذكر هذه األمور  خلطهناك 

الجسمانية التي ذكرتها أنت بالتحديد غير موجود في القرآن؛ ألن القرآن ليس 
كتاب ذكر وإحصاء للموجودات في عوالم الملك والملكوت، وهناك كتاب 

                                                           
 .30: البقرة -1
 .73: نعاماأل -2



الجزء الرابع / الجواب المنير عبر األثير
 ................................................27 

 

 

ُموا ﴿: قال تعالى إحصاء هو غير القرآن، ا َنْحُن ُنْحيِي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ إِنَّ
)P)41F1﴾َوآَثاَرُهْم َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناهُ فِي إَِماٍم ُمبِينٍ 

P التفت إلى اختالف هذه اآلية ،
ْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب تِْبَياناً لُِّكلِّ َشْيءٍ ﴿عن اآلية التي نحن بصددها  فرق  فهناك ﴾َوَنزَّ

كبير بين إحصاء كل شيء وبين تبيان كل شيء، فتبيان الموجودات في القرآن 
موجود ضمن البيان العام لعوالم الخلق وحقيقتها، أما عدم إدراك الناس لهذا 
البيان الكلي فهو ليس لعدمه بل لقصورهم عن اإلدراك، وهذا القصور أيضاً هم 

 .ى إدراك هذا البيانسببه وإال فهم يمتلكون في فطرتهم القدرة عل

فهم في الحقيقة إيمانهم مشوب بالشك والريب الذي يجعلهم على أقل تقدير 
يبتعدون عن تدبر الصادر وإن ادعوا اإليمان بالمصدر، فمثالً عندما يصرخ بهم 

ْنَيا إِالَّ لَْهٌو َولَِعبٌ ﴿: القرآن منذ أكثر من ألف عام بقوله تعالى  َوَما َهِذِه اْلَحَياةُ الدُّ
اَر اْآلِخَرَة لَِهَي اْلَحَيَواُن لَْو َكاُنوا َيْعلَُمونَ  )P)42F2﴾َوإِنَّ الدَّ

P وعندما يقول لهم األنبياء ،
واألوصياء إنكم في هذه الدنيا تعيشون في الوهم والحقيقة هي الحياة األخرى 

 .يضحكون منهم

نعم، فالذين في زمانهم يضحكون منهم وبصالفة؛ ألنهم يكذبونهم أصالً، 
لذين يأتون بعدهم يكذبون رواياتهم بحجة أنها غير معقولة وال يقبلها العقل، وا

إذن فالناس ال يقبلون من الغيب؛ ألنهم ال يؤمنون بالغيب بل يؤمنون بهذه 
األجسام فقط، ولذا تجدهم ال يصدقون ما ورد وما يرد عن األنبياء واألوصياء 

سمانية مجرد وهم، وأن اآلخرة والقرآن من أن الدنيا دار ممر، وأن المادة الج
هي الحقيقة الثابتة، في حين عندما يخبرهم مختبر تجريبي مثالً المختبر األوربي 
بأن المادة وهم وال وجود لها وأن الموجود هو فقط قوة واحدة والمادة تكثف قوى 
تعود في األصل لقوة واحدة فهم يستقبلون هذا اإلخبار برحابة صدر ويصدقونها، 

لم يمكنهم تعقلها أو إدراكها، فهم يثقون بعلماء الفيزياء وبأقوالهم مثالً  حتى وإن
ألنهم لمسوا تطبيقاً في هذا العالم الجسماني لكالمهم في السابق، في حين أن كالم 
األنبياء واألوصياء هو غيبي وبعيد في أكثر األحيان عن هذا العالم الجسماني، 

الغيبية الحقيقية ليلمسوا آثاره، أي إن الثقة ويحتاج أن يثق الناس بالغيب والقوة 
هنا تسبق األثر في حين أنهم لمسوا اآلثار الجسمانية للمادي الجسماني ثم وثقوا 
به، وبما أن الناس كل تركيزهم على هذا العالم وال يكادون يرون سواه فتكون 

إيماناً النتيجة أنهم يؤمنون بالمادي الجسماني وال يؤمنون بالغيب، أو يؤمنون 
ضعيفاً مهزوزاً يحاولون إيجاده في نفوسهم أو تقويته من خالل آثار جسمانية 
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ملموسة أيضاً، أي إنه نصف إيمان أو ربع إيمان أو عشر إيمان ولكنه أبداً لن 
يكون إيماناً كامالً بالغيب، والحال هذه وهي أنه مشوب باألثر الجسماني 

 . ونهاالملموس أو المعجزة أو الكرامة كما يسم

مع األسف فإن خيار أكثر الناس الذي ال يكاد يتبدل هو هذا العالم الجسماني 
وما فيه، وحتى إن أرادوا اختيار اإليمان بالغيب فهم يعمدون إلى أن يكون هذا 
اإليمان من خالل هذا العالم الجسماني فيقعون في تناقض كبير عندما يطلبون 

ي معجز، بل ويصرون في وبإصرار أن يكون المعرف بالغيب هو حدث جسمان
كثير من األحيان أن يكون قاهراً وغير قابل للتأويل أو الشك، فهم يريدون أن 
يتحول الغيب إلى جسماني محض فيكون اإليمان بالغيب صفر في ساحة إيمانهم 
المدعاة، ومع هذا فهم يعتبرون طلبهم صحيحاً ومشروعاً ليؤمنوا بالغيب، هل 

ذا الذي يطلبون هم مع ما يطلبه هللا منهم وهو ترى كم هو في تناقض صارخ ه
اإليمان بالغيب ؟ فإذا عرفنا أن هللا سبحانه وتعالى هو الغيب الحقيقي وتدبرنا 
حال هؤالء لوجدناهم تماماً عبدة أصنام مئة بالمئة، فهم قد َعبَّدوا أنفسهم لهذا 

 . الصنم األكبر أو العالم الجسماني

قليلة نصروا الغيب والحقيقة فرأوا آثارها في نعم، هناك استثناء وهم ثلة 
، )يا ليت قومي يعلمون: (أنفسهم وفي األفاق، حتى كأني أسمعهم جميعاً يقولون

إذن فالحقيقة المرة التي البد أن يعترف بها اإلنسان الذي يدعي اإليمان أوالً 
اً، بل إن ويواجه بها نفسه لكي يعرف الحقيقة هي أنه ال يمتلك إيماناً نقياً خالص

مشوب بالشك والريب، وطالما هناك  -إن كان يمتلك نسبة إيمان بالغيب  -إيمانه 
 .شك بالمصدر فال يمكن االستفادة واالنتفاع من الصادر

نعم، فهذه هي الحقيقة التي انطوت عليها نفوس كثير من الناس الذين يدعون 
، فهم يؤمنون بوجود اإليمان، وال يهمني إن اعترفوا بها أم أنكروها في العلن

الطعام والشراب، وبوجود أمريكا، وبوجود القنبلة النووية، وبوجود هذا العالم 
الجسماني أكثر ألف مرة من إيمانهم بوجود هللا سبحانه وتعالى، هذه هي الحقيقة 
وهذا هو الداء وإن لم يواجهوا أنفسهم به وإن لم يكتشفوه ويكاشفوا أنفسهم به فلن 

 .ولن يشفوا من مرضهم العضال أبداً يجدوا الدواء 

 أحمد الحسن                                                                        
 هـ ق 1430 /ذو القعدة

* * * 
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وأيام األسبوع  لماذا الطواف والسعي ورمي الجمرات سبعة،: 311/ السؤال
على  سبعه، السجودسبعة، والسماوات واألرضين سبعة، والطفل يعيش من 

 األعضاء السبعة، والنجوم الدالة على الجدي سبعة، والسبع المثاني والعهود
وأخبروني عن أي شيء بسبعه، وأتمنى أن يجاوب عليها .... السبعة السليمانية 

 أحمد الحسن كامالً، وإن شاء هللا إذا أجبتم عليها سوف أكون من أنصار أحمد
 .راً لكمالحسن مع الدليل القاطع، وشك

 السعودية -ذو النورين : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 
 .وسلم تسليماً 

السماوات سبعة، فالبقية ترجع إلى السماوات، فالطواف والسعي وهو 
عن تذكر العهد والميثاق وهي سبعة  لالستغفار والتوبة من خطيئة اإلنكار والغفلة
 .ليقابل كل طواف سماء من السماوات السبعة

فاإلنسان الموجود في السماء الدنيا له جسم في هذا العالم الجسماني أو 
السماء الجسمانية وله روح وهي نفسه في أدنى نهاية السماء األولى، وروح 

ماء الدنيا والمطلوب منه أن اإلنسان هي التي تدير بدنه، فاإلنسان موجود في الس
ُهَو الَِّذي َخلََقُكم ﴿: يرتقي إلى السماء السابعة ليتم عقله ويعرف ربه، قال تعالى

ُكْم ُثمَّ لَِتُكونُ  ْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعلََقٍة ُثمَّ ُيْخِرُجُكْم ِطْفالً ُثمَّ لَِتْبلُُغوا أَُشدَّ ن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّ وا مِّ
ى َولََعلَُّكْم َتْعقِلُونَ ُشُيوخاً َوِمنُكم مَّ  َسّمً )P)43F1﴾ن ُيَتَوفَّى ِمن َقْبلُ َولَِتْبلُُغوا أََجالً مُّ

P  أي
 .لعلكم ترتقون إلى السماء السابعة الكلية؛ سماء العقل

)P)44F2﴾َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِنَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ ﴿: وقال تعالى
P  أي ليعرفون، ففطرة

إلى السماء السابعة الكلية وبالتالي فطوافه وسعيه ليعلن اإلنسان تؤهله للوصول 
توبته واستغفاره واستعداده للسعي في سبيل هللا وعلى صراطه المستقيم للوصول 

ويمكنك قراءة تفصيل أكثر في كتاب ... إلى السماء السابعة الكلية سماء العقل 
 .المتشابهات

 أحمد الحسن                                                                         
 هـ ق 1430 /ذو القعدة

                                                           
 .67: غافر -1
 .56: الذاريات -2
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  .السالم عليكم، كل عام وأنتم بخير: 312/ السؤال

يكون ذهب وفضة أم ورق  )ع(الذي يكون في دولة اإلمام المهدي  هل المال
 كالموجود في الدنيا ؟ مالي

 السعودية - جعفر: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 
 .وسلم تسليماً 

بالنسبة لسؤالك عن الوسيلة التي تعبر عن قيمة اإلنتاج أو العمل في دولة 
ادن ال تتوقف عند الذهب والفضة وبعض المع -يرحمك هللا  -المهدي فهي 

باعتبارها ذات قيمة عالية ويمكن أن تعبر عن قيمة غيرها، بل يمكن أن يعبر 
عن القيمة باألوراق المالية والسندات الحكومية والسجالت االلكترونية وغيرها 
من الوسائل التي يمكن اعتمادها للتعبير عن قيمة اإلنتاج أو العمل، فحتى الذهب 

تخدمت للتعبير عن قيمة اإلنتاج تحتاج لما والفضة والمعادن الثمينة لو أنها اس
يعبر عن قيمتها هي أيضاً؛ ألنها إنتاج وعمل، فدولة المهدي التي ستمتد إلى ما 
شاء هللا سبحانه وتعالى سيعبر فيها عن قيمة اإلنتاج والعمل بوسائل متعددة لن 

ور مر ،نعم .تتوقف فقط عند الذهب والفضة واألوراق المالية المتعارفة اليوم
هذه الدولة المباركة بظروف معينة في فترات معينة قد يضطرها للتعامل بوسيلة 

ولكن هذا ال يعني التوقف عند تلك الوسيلة للتعبير عن قيمة اإلنتاج  ،معينة
والعمل، وما البد أن نعرفه أن العدالة اإلنسانية العامة التي ستنشر في دولة 

عدل والقسط، وبالتالي نفي الفقر المهدي هي العامل األساسي في انتشار ال
 .والحاجة المادية

فيكون اإلنسان في دولة المهدي عادالً ولو بقدر ما مع ربه عندما يتوجه إليه 
بالعبادة والشكر وبإخالص، ويكون اإلنسان عادالً مع المجتمع المحيط به عندما 

دي يحب للناس ما يحب لنفسه، أي إن األخالق اإللهية التي سينشرها المه
وسيتحلى بها المجتمع اإلنساني ستؤدي إلى نفي الفقر المادي بعد أن يتم نفي 
الفقر الروحي، وهذا سيكون على مستوى الفرد والمجتمع، فالفرد الغني روحياً 

، والمجتمع الغني روحياً ىحتماً يكون غنياً مادياً بالقناعة التي هي كنز ال يفن
 .بالتكافل االجتماعي واالقتصاديحتماً سينفي الفقر المادي عن أفراده 

 أحمد الحسن                                                                         
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 هـ ق 1430 /ذو القعدة
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 .السالم على من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب: 313/ السؤال

 تنص علية جميعهل ما تبشر به هو دين هللا اإللهي والذي : سؤالي لفضيلتكم
سواء  الرساالت السماوية والذي هو بعيد كل البعد عن الديانات الموجودة حالياً 
والظلم  يهودية أو مسيحية أو مسلمة من حيث العقيدة بحاكمية هللا أو الفساد

 المنتشرين حالياً باألرض ؟
 السعودية -إبراهيم : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين  والحمد ل رب
 .وسلم تسليماً 

دينهم  )ص(دين هللا واحد نزل من عند واحد، وعيسى وموسى ومحمد 
واحد، أما ما موجود اآلن عند الناس ففيه تحريف كثير ولهذا جئت ألبين الحق 

 .كله كما يريده هللا سبحانه

 أحمد الحسن                                                                            
 هـ ق 1430 /ذو القعدة

* * * 

 الرحيم الرحمن هللا بسم: 314/ السؤال

 .تسليماً  وسلم والمهديين األئمة محمد وآل محمد على صل اللهم

األرض،  في له هللا مكن )ع( المهدي اإلمام ورسول وصي الصالح العبد
 أرفع أن األنصار غرفة ضيوف اإلخوة أحد كلفني ،)ص( هللا  رسول يابن سيدي
 .السؤال هذا إليكم

 عنصر نفس هو اآلن الموجودة اإلنسان جسم مادة عنصر هل: (هو السؤال
 ).ماذا ؟ أم النار، أو الجنة يدخل عندما اإلنسان جسم مادة

 ولكني السؤال بهذا أشغلكم أن األدب من ليس ، ربما )ع(الحسن يابن سيدي
 .بالسؤال وعدته ألني إال موالي يا سألتك ما
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

 .وبركاته هللا ورحمة موالي يا عليكم والسالم
 استراليا -الشريفي  عبد هللا: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 
 .وسلم تسليماً 

جسم اإلنسان في اآلخرة يختلف عن هذا الجسم المادي، والسالم عليكم 
 .ورحمة هللا وبركاته

 أحمد الحسن                                                                          
 هـ ق 1430 /ذو القعدة

* * * 

الرحيم، اللهم صل على بسم هللا الرحمن بسم هللا الرحمن : 315/ السؤال
 .محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم تسليماً 

كم يحزني بعدي عنك يا سيدي يا أحمد الحسن سالم هللا عليك، كم أحترق 
وأٌقبل يدك  قهراً وأتمزق ألماً على أنني في السعودية ولست بالعراق ألشاهدك

 .الشريفة

لدعائك، أنت نعمة هللا  سيدي، أرجوك أن ال تنساني في دعائك إنني محتاج
علينا ال أعرف كيف أعبر اختلطت الحروف بالمعاني فما عدت أميز التعبير من 

 .الشكوى، تعابيري شكواي وشكواي تعابيري

يا سيدي أحمد الحسن، أريد أن أكون من خواصك أرجوك يا سيدي، وهللا 
نار فذاك وليس خوفاً من النار، فإن كنت أنا من أهل ال دنيا فانية ليس لشرف

وسأقول في النار إنني أحب هللا وفي الجنة إنني أحب هللا، كالهما في  ،عدل هللا
سبيلك يا سيدي فهو سيكون  طالما أنه أحب هللا وعدله، وال يهمني الموت النهاية

  .موت في سبيل هللا

أحبك يا سيدي أكثر من ، آل محمد قيمة بدونكم يا فمنذ متى كانت حياتي ذات
تساوت  .نفسي، لم تعد الدنيا يا سيدي تساوي جناح بعوضة في عينيأبي وأمي و

أنني  األفراح مع األحزان فما عدت أشعر بشيء إال بكم يا آل محمد، عليم هللا
 .هذه الحروف والدمع في عيني سائل اكتب لك
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دائماً أنت وأبيك سيدي محمد بن الحسن المهدي  يا سيدي إن تخصني بدعائك
من خواصكم، ومن المدافعين عنكم بالسيف ال  أريد أن أكون )صلوات هللا عليه(

الموت في سبيلكم يا آل محمد، فمتى الفرج الغوث  بالقلم، بالعلن ال بالخفاء، أريد
الغوث الغوث سيدي لقد طالت الغيبة وأنني ألتجرع المر كل يوم ينطوي وأنا 

ال تتحملها  نحرم حتى من مشاهدته يا مصيبةوالمهدي بيننا  بعيد عنك، ابن
صلوات هللا (أبيك  شعر بفيضك وبفيضقلوبنا، عزائي الوحيد أنني أشعر بك وأ

سبحانه وحده ال شريك له لقد دمرت المادة فيني اإلنسان قبل أن  بفضل هللا) عليه
يعز علّي  لي إال حبكم يا آل محمد، فلم يتبق أتعرف على دعوتك اليمانية،

 .ا سيديويصعب علّي ويثقل علّي بعدي عنك ي

كأني  عليم هللا عندما أتتني الدعوة اليمانية بمشيئة هللا وتدبيره شعرت أنني
أعرف هذه الدعوة مسبقاً في عالم الذر، بل وأعرفك أنت يا أحمد الحسن، ولقد 
أرسلت رسالة مسبقاً بخصوص اإلمام علي الرضا ولكن الرسالة ضاعت عند 

المتجسد في الحكومة العراقية بفتوى اعتقال فراعنة الطاغوت  األنصار في زمن
من بلعم بن باعوراء عصرهم، فضاعت الرسالة بعدما توقف الموقع فترة عن 

 :اآلتيوهذا هو مضمون تلك الرسالة التي ضاعت مسبقاً وهي ك العمل

منذ سنوات طويلة أشعر كأن لي موعد مع اإلمام علي الرضا، وكأني جلست 
بياض في أجواء ضبابية ملئت خراباً من وشاهدته وهو أسمر ويرتدي ال معه

 واألمطار والعواصف، الحروب
 أتعجب وهذا تذكر في عالم الذر ال أعرف تفسيره طوال تلك السنوات، بل أحياناً 

 أوهام، إذ اإلمام مني أنها ظناً من هكذا تذكر يراودني، وكنت أخفي هذا األمر 
 فكيف اللقاء ؟ فعندما علي الرضا أستشهد وأنا في عصر غيبة اإلمام المهدي،

 قرأت أحد كتب األنصار وهو يربط أحوال الشيعة في زمن اإلمام علي الرضا
سيدي، تيقنت أنك أنت هو الذي  وتشابهه مع الشيعة وأحوالهم في زمنك يا

به في يوم من األيام، واإلمام علي الرضا في التذكر لربما هو رمز يعني  سألتقي
 .في عصر الرجعة هللا العالم سألتقي به اإلمام علي الرضا، أنت أو بك

تصل إلى  أتمنى أن) صلوات هللا عليه(هذه رسالة لسيدي أحمد الحسن 
في أن يخصني بدعائه دائماً، وأن يفسر لي هذا  يستجيب رجائي سيدي وأن

الذر المتعلق باإلمام علي الرضا، وأشكر سيدي على توضيحه  التذكر في عالم
بطالن   لقد تبين ليي سمعتها من أحد المتصوفة، وألنن بخصوص اسم الباطن؛

، وكذلك أريد بعلم الحروف أن تظهر لي )ع(علم اليماني  ة بفضلكالم المتصوف
 :يا سيدي جواب هذا السؤال



34  ..............................................
 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

من هو عزام العبيدي، أريد أن أعرف حالي هل أنا على خير أم على غضب 
ف أو األبدال أو النجباء أو العشرة آال 313األنصار الـ  من هللا، وهل سأكون من

أكون ولو شيء يذكر في عصر الظهور، ليس لدنيا  ؟ فهذا حلمي وطموحي أن
القبول عند ربي وآل محمد واإلمام المهدي وأنت  مستوى فانية ولكن حتى أعرف

 .كذلك يا سيدي

وكذلك والدي شاهد حلم فيني قبل سنوات، وهو أنه شاهد أن هللا يقول له 
ولك أنت نسبه في األرض، ثم قال له والدي خذه  هنشئأعزام وأنا  أعطني

 أقسم بال هذا ما أخبرني به والدي فما هو تفسير هذا الحلم ؟ أعطيتك عزام،

 ن فييتسوال وكذلك مره من المرات وجدت امرأتين من الجنسية األفريقية
ثم وجدت النقود تختفي من محفظتي بشكل غير  االشارع فقمت تصدقت عليهم

مثالً يكون عندي أربعين لایر أجدها عشرين، فاضطررت أن أضع  طبيعي،
بعدما تيقنت أنه سحر فكيف أفك هذا السحر الذي أخذ  نقودي داخل المصحف

 تصدقت على ساحرتين دون أن أعلم، مني أموال، وكل ذنبي أني
وآسف يا إدارة الموقع على إزعاجكم ولكن هذه آخر رسالة لسيدي اليماني حتى 

م وأتعبكم، مع أنني أود أن أتواصل مع سيدي صلوات هللا عليه أزعجك ال
  .بيني وبينه من فترة لفترة فهذا ما بيدي طالما المسافات بعيدة بالرسائل

 السعودية –العبيدي : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 
 .وسلم تسليماً 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الحمد ل الذي مّن علّي بكم، وجعلني أتشرف بخدمتكم هو وليي وهو يتولى 
الصالحين، أما ما حدثك به قلبك فإن شاء هللا سيجعله ربي حقاً في هذه الحياة 
الدنيا، وأسأل هللا أن يحفظك ويسددك ويجعلك من الشهداء على خلقه، وال 

ساني من دعائك كما أني ال أنساك إن شاء هللا، وأرجو أن يوفقك هللا لقراءة آية تن
 . الكرسي سبع مرات كل ليلة قبل أن تنام ولمدة أربعين يوماً 

 أحمد الحسن                                                                     

* * * 
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َكُر ﴿: في قوله تعالى ، السالم عليكم :316/ السؤال َولَْيَس الذَّ
 لماذا قدم القرآن الذكر على األنثى ؟ ،)45F1(﴾َكاألُنَثى

إلهي ما ألّذ خواطر اإللهام بذكرك على ( بسم هللا الرحمن الرحيم: 2س
 ).القلوب، وما أحلى المسير إليك باألوهام في مسالك الغيوب

من المناجاة، فهل  السالم عليكم ورحمة هللا، أرغب في فهم هذا المقطع
 تتفضلوا بشرحه ؟

 .ولكم جزيل الشكر

المرأة شر كلها، وشر ما فيها أنه (، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته: 3س
 ).البد منها

 )ع(ما مدى صحة هذا الحديث سنداً ومتناً، الوارد عن أمير المؤمنين  -1
 ؟) غرر الحكم (و  ) البالغة نهج(كما في 

التي قيل فيها  الحديث، فما معناه وما هي الظروف التاريخيةوإذا صح  -2
  ؟

 .لكم جزيل الشكر
 خليفة بن أحمد: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 
 .وسلم تسليماً 

ت ءفلما جا )ع(قدم الذكر؛ ألنهم كانوا موعودين بذكر وهو عيسى : 1ج س
وجعل هللا عيسى  ،ن عيسى من ذريتهاأوعلموا  ،نثىأنها وا ألتفاجؤ )ع(مريم 

ا َوَضَعْتَها َقالَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَها ﴿وعدهم به  فتحقق ما ،)ع(من مريم  )ع( َفلَمَّ
ْيُتَها َمْرَيَم ِوإِنِّي أُنَثى َوّهللاُ أَْعلَُم بَِما  َكُر َكاألُنَثى َوإِنِّي َسمَّ َوَضَعْت َولَْيَس الذَّ

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ َتَها ِمَن الشَّ يَّ  .)46F2(﴾أُِعيُذَها بَِك َوُذرِّ

ْحلَى اْلَمسيَر أَ بِِذْكِرَك َعلَى اْلقُلُوِب، َوما  هاماإللِالهي ما أَلَذَّ َخواِطَر ( :2ج س
 .)في َمسالِِك اْلُغُيوبِ  امباألوه إليك

                                                           
 .36: عمران آل -1
 .36: عمران آل -2
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

ومن  ،المعرفة إلىوبالذكر يوفق  ،للذكر الحقيقي اإلنسانيوفق  باإلخالص
يستمر مع  أنتتزايد المعرفة والمفروض  اإللهام، ونتيجة اإللهامسبل المعرفة 

التوفيق النازل عليه  وأيضاً  اإلنسان،من  اإلخالصهللا تزايد  إلى اإلنسانسير 
وهكذا حتى يعلم  اإلنسانله من هللا والمعرفة عند  اإللهاممن هللا ومن ثم يزيد 

 .المعرفة الحقيقية هي عجزه عن معرفة الحقيقة والكنه أن اإلنسان

 .غير صحيح: 3ج س

                                                                                       
 حمد الحسنأ

 هـ ق 1430
* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم: نص الرسالة  :317/ ؤالسال

أنا عندي : سيدي وموالي أحمد الحسن.. السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته 
بسيط لتوضيح أحقيتكم وأود أن أطرحها  بعض األحاديث والروايات ومعها شرح

 الحضورحد أيلتفت  أنعسى  آخر وقت إلىفي غرف مدعين التشيع من وقت 
 ؟ فهل تسمح لي بذلك سيدي ،من الشمس أوضحالتي هي  الواضحة الحقيقة إلى

على ذلك يا سيدي  أقدم ولن ،بذلك استأذنكم أنطرحتها مرة قبل  ألنيعتذر أو
وسامحنا على  أخرى عتذر منك سيدي مرةأو ،منك سيدي اإلذنخذ آ أنقبل 

 .القصور

 .كثيراً  والمهديين وسلم تسليماً  األئمةمحمد  آلعلى محمد و لهم صلال

والسر المستودع فيها بعدد ما  ،وبعلها وبنيها أبيها،و فاطمةعلى  اللهم صل
 .كتابك أحصاهبه علمك و أحاط

 الكويت -أبو علي : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

خير جزاء  )ع(ل محمد آوفقك هللا لكل خير وجزاك هللا عن محمد و
الحق فهذا فضل عظيم من هللا  إلى إنسانفي هداية  ن تكون سبباً أو ،المحسنين

 .يوفقوا له أنأسأل هللا للمؤمنين والمؤمنات  ،عليك
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 حمد الحسنأ

 هـ ق 1430
* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :318/ ؤالسال

والمهديين  األئمةمحمد  آلوصلى هللا على محمد و ،والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

السالم عليكم ، المهديين أبنائهالطاهرين و آبائهالمهدي و اإلمامالسالم على 
  .هللا وبركاته ةورحم

 آلعلى التواصل مع يماني  وجعلني قادراً  الحمد والشكر ل الذي مَن عليّ 
 حمد الحسن سالم هللاأ اإلمامسيدي وموالي , األرضمكن هللا له في  )ع(محمد 
 :األسئلةعندي بعض  ،عليك

وهل العبد الصالح الذي  ،)ع(للخضر  ما هي المواصفات الجسمانية :س
 ؟ آخرنه شخص أ أم ،)ع(هو الخضر  )ع(كان مع نبي هللا موسى 

 ثالث شخص ال أوبالمنام منذ سنتين  رأيت األناوالعياذ بال من  أنا: س
 ،ط الطولسمتو(ومواصفاته كانت  آخر،شخص  أمكان هو الخضر  إندري أ

من  أخذنيو) وكان شاب في مقتبل العمر ،بيضألون وجهه  ،طويل هشعر
ت دوعندما دخلت وج ،وقال لي ادخل ،هو أينعرف ألم  مكان إلىشاطئ البحر 

 هو سيد معمم بعمامة المأتمفي  أوالشخص الذي يقر )ع(نعي للحسين  مأتمنه أ
 .منكم تفسيرها رجواأانتهت الرؤيا  ،سوداء

 األئمة عن سألتهوقد  ،المساجد حدأفي  إمامهو  بالمأتم أالمعمم الذي كان يقر
على  وبناءً  ،ولم يجبني على سؤالي وقال لي ال تهتم )ع(المهدي  اإلماممن بعد 

 .أخرىذهب للصالة خلفه مرة أرده هذا لم 

سلوني : (خاطب الناس وقال لهم )ع(طالب  أبيالمؤمنين علي بن  أمير: س
 من طرق األرض،قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها 

 وكيف يمكننا ،ما هي طرق السماء..) سلوني عن كنوز المعرفة وينابيع العلم
 إليها ؟الوصول 
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

الدنيا  تنصحني بما فيه صالحي وصالح ديني في أنوارجوا منك سيدي 
 .اآلخرةو

 .والسر المستودع فيها ،وبعلها وبنيها وأبيها، فاطمةعلى  اللهم صل
  أبو علي: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

والعبد  )ع(شاء هللا فيه تفصيل عن رحلة موسى  إن أيامسينشر كتاب خالل 
 ن شاء هللا ستجد جواباً إو ،)مجمع البحرين إلىرحلة موسى (الصالح اسمه 

 .لرؤياك في قراءته وتأويالً لسؤالك 

                                                                                      
 حمد الحسنأ

 هـ ق 1430
 الشريف إيهاب إبراهيم من نسل اإلمام الحسين بن علي :319/ ؤالسال

أحب عليهما الصالة والسالم، وأود الرد من السيد الشريف أحمد حسن اليماني، و
أذكر لسيادتكم أن معي مخطوطه من ألف سنة عن االسم األعظم متوارثة من  أن
 .البيت، وشكراً  آل

إني من  وأحب أن أذكر لكم أني رأيت اإلمام المهدي في المنام، وقال لي
هجريه،  1432رجب  10، وإن ميعاده يوم الجمعة الموافق 313ضمن 

وقت صالة الجمعة، وأنت اليماني  12ميالدية، الساعة  2011/ 6/ 11الموافق 
ما عرفته من الروحانية العلوية وهو خام بسم هللا الرحمن الرحيم  الموعود، وهذا

 رفيق اإلمام المهدي أرجو الرد عسى أن يجمع هللا بنا )ع(مهديائيل  السيد
 .أحرف حمد ذات السبعةوبارك على االسم األعظم أ اللهم صل جميعاً، وأخيراً 

 Ihab: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 
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ن يجنبك شر أو ،يوفقك إلى نصرة الحق والكون معه دائماً  أنأسأل هللا 
 .والجن اإلنسوجنده من  )لعنه هللا( إبليس

                                                                                        
 حمد الحسنأ

 هـ ق 1430
* * * 

 هللا الرحمن الرحيم بسم :320/ ؤالسال

  :حمد الحسن شخصياً أيكون الجواب من السيد  أن أرجو

رجاءاً مع الدليل  ؟ وكيف ،هو لقب أم األبهل هو اسم  ،معنى الحسن ما
 .)كذا(

 أيوهل الظهور كان حسب التوقيت  الغيبة،ثم  واإلعالنالظهور  ما معنى
 ؟الغيبة من  الحكمةوما  ،التي يتحقق معها النصر العدةبعد تمام 

في صدري  أكنهبما   إخباري ،سبيل المثال معي على ةممكن الكرامةهل  
 ؟ من سؤال اآلن

 ،عز شيء عندي هو دينيأوهللا العالم  ألني ؟ بماذا تنصحني شخصياً 
 .وجزاك هللا خير الجزاء

                                                                                                           
 الحسيني: المرسل

 استراليا - طالب حوزة
 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، نوالحمد ل رب العالمي
 .وسلم تسليماً 

 إذا أما .صراطه المستقيم إلىن يأخذ بيدك أو ،يوفقك لكل خير أنأسأل هللا 
غيبية تدلك على الحق فهذه من هللا سبحانه وتعالى فاطلبها  آيةكنت تبحث عن 
عندها  ،فضله تتقدم خطوة باتجاه بابه وتقف في بابه منتظراً  أنمنه سبحانه بعد 

تعطيه ظهرك  وأنتال بالقول فقط  واإلخالص،طلبتها بالعمل  ألنك ؛ستأتيك آية
فهذا لم يكن فيما  اإليمان،ويقهرك على  آيةيعطيك  أنوال تبالي به ثم تريد منه 

ال  فاإليمان األمرا وقد بينت علة هذ ،وال يكون فيما يأتي اآلنمضى وال يكون 
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

هو قهر على التصديق ال  إنما إيماناً بل هذا ال يكون  ،محضاً  يكون مادياً  أنيمكن 
 .من كتاب أكثرفي  األمرفرعون لهذا وقد بينت هذا  إيمانولم يقبل  ،غير

 إبليسن يجنبك شراك أو وآخرتك،يمن عليك بصالح دينك  أنوأسأل هللا 
 .والجن اإلنسوجنده من  )لعنه هللا(

                                                                                     
 حمد الحسنأ

 هـ ق 1430
* * * 

على دين المسيح الذي تدعونه  وأناسمعت عن دعوتكم  لقد :321/ ؤالسال
 أعطاني أنعلى االنترنيت بعد  بعض من كتبكم وقرأت ،بن مريمانتم عيسى أ

 إلىعندي انجذاب  صلحو ،هنا في لندن آلرائكم موالي زميل لي في العمل إياه
 اعتقادكم لست على إنيشخصكم الكريم رغم 

فلقد ، قناعة ليطمئن قلبي كما يقال أريد يولكن ،وذلك بسبب كتاباتكم المقنعة
ليسوع  كنتم الشبيه أنكممفاده  ،بالنسبة لي زميلي بخبر كان صاعقاً  أخبرني

الصلب الذي حدث في  آثارن جسمك الشريف يحمل إو، صلبه أثناء الرب
 .الماضي

الباقية من ذلك الحدث  اآلثارتبين  ترونا صوراً  أنممكن  هل: سؤالي هو
سوف نتبعك ونكون من  وعائلتينا أصح لدينا ذلك ف إنالفاضل  أيها وثق ،العظيم

 .وأموالنا بأنفسنالدعوتك  المصدقين

وهو  حياته آخرقالها يسوع في  التيهل تتذكرون الكلمات  :اآلخر والسؤال
ن هذه النقطة بالنسبة لي تشكل حيرة في أل ؟ تركتنيلماذا  الهي لهيإيصرخ 

 .في الكنسية ن كنت معمداً إو يسوع بإلوهية تشككني ألنها ؛اللحظة نفسي حتى

 .ولكم فائق االحترام
 U.K - فادي سولومون :المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .اً وسلم تسليم
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طلبها من هللا سبحانه ألتنصره، والصور  ترى الحق جلياً  أنأسأل هللا لك 
وبابه  بإخالصطلبتها منه سبحانه  إن ،يريك الحقيقة جلية أنوتعالى فهو قادر 

اده في كل حين وهو يسمع لكل من يتكلم معه ويجيب كل من يطلب مفتوح لعب
 .بإخالص

                                                                                                                                                          

 حمد الحسنأ
 هـ ق 1430

* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :322/ ؤالسال

على محمد واألئمة  اللهم صل، وال حول وال قوة إال بال العلي العظيم
 .والمهديين وسلم تسليماً 

 اإلماموالسالم على وصيه ورسوله  ،السالم عليك سيدي وموالي الحجة
والسالم على المؤمنين والمؤمنات من األنصار المباركين ، )ع(أحمد الحسن 

 .هللا وبركاتهورحمة 

  :وفقكم هللا اإلشكاالتعندي بعض 

 ،)ع(المهدي  اإلمامأعوذ بال من نفسي إني آدمن في غرفة أنصار : أوالً 
الكثير من التعليقات من المخالفين عند استالمي المايك، وسمعت أن أبي  وأواجه

 روحي ،ن صوت المرأة ليس عورة وهللا العالمإقال  )ع(أحمد  اإلماموحبيبي 
وال  همي أن ال يكون غضب ربي عليّ ، لمقدم رجلك الفداء سيدي وموالي

فلك األمر سيدي  ،في طريق من يريد الهداية أو أن أكون عائقاً  لك أمراً  أعصي
 .توجيه من ال يستحق جوابكم في

ما الفرق بين الرسالة والوالية ؟ ففي المتشابهات ذكرت سيدي أن أول : ثانياً 
  ؟ فما معناهماالمهديين له منزلتين 

هل يجوز للمرأة أن تدعو الناس لهذه الدعوة المباركة بمفردها بدون : ثالثاً 
 ؟ أم يجب أن يكون وجود محرم معها أو أخذ اإلذن ؟ أهلها إخبار

 ؟ "التين والزيتون"هي التين في سورة  )ع(ما معنى أن فاطمة : رابعاً 

 ؟ ما معنى قوله تعالى كما من هو أوسطهم: خامساً 
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

َك َوُهْم َنائُِموَن ﴿ بِّ ن رَّ ِريِم  ≅َفَطاَف َعلَْيَها َطائٌِف مِّ َفَتَناَدوا  ≅َفأَْصَبَحْت َكالصَّ
 ≅َفانَطلَقُوا َوُهْم َيَتَخاَفُتوَن  ≅أَِن اْنُدوا َعلَى َحْرثُِكْم إِن ُكنُتْم َصاِرِميَن  ≅ُمْصبِِحيَن 

سْ  َها اْلَيْوَم َعلَْيُكم مِّ ا َرأَْوَها  ≅َوَنَدْوا َعلَى َحْرٍد َقاِدِريَن  ≅ِكيٌن أَن الَّ َيْدُخلَنَّ َفلَمَّ
ا لََضالُّوَن  ُحوَن  أَْوَسُطُهمْ َقالَ  ≅َبلْ َنْحُن َمْحُروُموَن  ≅َقالُوا إِنَّ أَلَْم أَقُل لَُّكْم لَْوَال ُتَسبِّ

ا َظالِِميَن  ≅ ا ُكنَّ َنا إِنَّ َقالُوا  ≅َعلَى َبْعٍض َيَتَالَوُموَن  َفأَْقَبلَ َبْعُضُهمْ  ≅َقالُوا ُسْبَحاَن َربِّ
ا َطاِنيَن  ا ُكنَّ َنا َراِنُبوَن  ≅َيا َوْيلََنا إِنَّ ا إِلَى َربِّ ْنَها إِنَّ َنا أَن ُيْبِدلََنا َخْيراً مِّ  ≅َعَسى َربُّ

P)47F﴾َكَذلَِك اْلَعَذاُب َولََعَذاُب اْآلِخَرِة أَْكَبُر لَْو َكاُنوا َيْعلَُمونَ 

1(
P. 

 ؟ وهل يوجد أنواع لكل منهم ودرجات الفرق بين المسلم والمؤمنما : سادساً 
 "الدنيا سجن المؤمن"؟ فكما في المتشابهات ذكر سيدي وموالي أن  تفاوت

 يختلف عن غيره من المؤمنين الموالين ؟

 إلىإذا وصلت الرسالة . )ع(وجزاكم هللا خير الجزاء عن محمد وآل محمد 
 شاء إنكر، وإذا األخوة األنصار هم سيجاوبون فلله الحمد والش )ع(سيدي أحمد 

 .)ع(هللا خير وفقهم هللا لمرضاته والعمل بين يدي ولي أحمد 
 اإلمارات - زينب: المرسلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

تكلم الرجال وكيف تكلم  أنبالنسبة لصوت المرأة وكونها يمكن : أوالً ج 
َساء  يا﴿: قال تعالى ،ن في القرآنفهذا بيّ  ،الرجال َن النِّ بِيِّ لَْسُتنَّ َكأََحٍد مِّ نَِساء النَّ

َقْيُتنَّ َفَال َتْخَضْعَن بِاْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي فِي َقْلبِِه َمَرٌض َوقُْلَن  َقْوالً إِِن اتَّ
ْعُروفاً  )P)48F2﴾مَّ

P. 

َوإَِذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاعاً َفاْسأَلُوُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذلُِكْم أَْطَهُر لِقُلُوبُِكْم .... ﴿
ِ َوَال أَن َتنِكُحوا أَْزَواَجُه ِمن َبْعِدِه أََبداً  َوقُلُوبِِهنَّ َوَما َكاَن لَُكْم أَن ُتْؤُذوا َرُسولَ هللاَّ

ِ َعِظيماً إِنَّ ذَ  )P)49F3﴾لُِكْم َكاَن ِعنَد هللاَّ
P. 

ا َتَريِنَّ ِمَن اْلَبَشِر أََحداً َفقُولِي إِنِّي َنَذْرُت ﴿ ي َعْيناً َفإِمَّ َفُكلِي َواْشَربِي َوَقرِّ
ْحَمِن َصْوماً َفلَْن أَُكلَِّم اْلَيْوَم إِنِسّياً  )P)50F1﴾لِلرَّ

P. 
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 واضح فيها جواز كالم المرأة مع الرجل ولكن بشرط سأبينه الحقاً  فاآليات
كانت تكلمهم وال مانع من  )ع(مريم  أنواآلية األخيرة واضحة  ،شاء هللا إن

نذرت  ألنها ؛كالمها معهم فيما بعد ولكنها فقط اآلن امتنعت عن الكالم معهم
 .يةمنهم كما هي اآل اً حدأوبالتالي فاآلن فقط لن تكلم  ،الصوم

 )ليهما السالمع(فهما  )ع(وزينب  )ع(لو طالعت سيرة الزهراء  وأيضاً 
بل  وأتباعهم،وواجهتا الطغاة  أرضهتكلمتا ودافعتا عن حق خلفاء هللا في 

بسبب تحريضها الناس ضد الطغاة الذين اغتصبوا  )ع(وتعرضت الزهراء 
 ،دارها وقتلها هي وأطفالها إحراق فأرادوا ،أذى كثير إلى أرضهخالفة هللا في 

عن االستمرار  وأوجاعهاولم تثنها آالمها  ،واقتحموا عليها الدار وكسروا ضلعها
فمواقفها  )ع(زينب  أمافي الدفاع عن الحق حتى استشهدت صلوات هللا عليها، 

 .)ع(الزهراء  أمهاقبل واقعة كربالء وفيها وبعدها كمواقف 

 ،تتعرض لألذى وبصور مختلفة هاأن أكيدغاة المرأة عندما تواجه الط أنيبقى 
فالمطلوب من المؤمنة  أيضاً،والشيطان يحرضهم  ،فهم شياطين ونطف شيطانية

 ،ن تكون قوية شديدة في ذات هللا وفي مواجهة الطغاةأال تخضع في القول و أن
يناقشها  أنجاء حتى برواية غير الئق  أو ءحدهم تكلم بكالم بذيأن وجدت إف

نقطيه  فأنت في البالتوك مثالً  ،شديداً  مرأة فليكن ردها معه حازماً رجل مع ا
على  التجرؤو حاولت أنك كنت ابن حالل لما تجرأت ألو ( :وقولي له مثالً 

 ، هللاوأمثالككما وصفك  أنت: (تقولي له أنعبارة مهينة له مثل  أي أو ،)امرأة
َيْسَمُعوَن أَْو َيْعقِلُوَن إِْن ُهْم إِالَّ َكاْألَْنَعاِم َبلْ ُهْم أََضلُّ أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَْكَثَرُهْم ﴿ :تعالى
P)51F﴾َسبِيالً 

2(
P، على  التجرؤلكي يمتنعوا هؤالء عن  ،)من البهيمة أضل فأنت

 أساءوامنوا العقاب أ إذاالمؤمنات ويحسبوا لكلماتهم حساب الرد فإن هؤالء 
هللا لعلهم  أخزاهمهانتهم إوهم ال يهتمون فقط للتنقيط والطرد بل البد من  األدب،

كلمة  وإعالءبل هم سبيل من سبل الشيطان لمنع المؤمنات من الجهاد  ،يرتدعون
يحقق  أنيريد  )لعنه هللا(ن الشيطان وبالتالي فإ ،هللا العليا ومنعهن من االرتقاء

في منع المؤمنات من االقتداء بالزهراء رجاس غايته الخبيثة من خالل هؤالء األ
 .)ع(وزينب  )ع(

يتجرأ هؤالء وهم شر خلق هللا على المؤمنات نقيات  أننه ليعز علي ابنتي إو
ولكني ال  ،بذيئة أو أخالقياً مناقشات غير مقبولة  أوعبارات  أوالجيوب بكلمات 

 أنبل البد  ،)ع(وزينب  )ع(منع المؤمنات من االقتداء بالزهراء أ أنستطيع أ
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ن تعرضن لألذى فلهن خير عزاء إينهجن هذه السبيل المبارك و أن أحرضهن
 )ع(ونرجس  )ع( أسدوفاطمة بنت  )ع(وخديجة  )ع(وزينب  )ع(بالزهراء 

الطويلة للنساء اللواتي وقفن  األسماءزوجة فرعون وقائمة  وآسية )ع(ومريم 
 .في سبيل هللا سبحانه لألذىمواقف مباركة في نصرة الحق وتعرضن 

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

وقد تحمل  ،)ص(فإن الذي جاء بالرسالة محمد  اإلسالم أول إلىفإذا رجعنا 
نه كان يتحمل إ أي ،مسألة التبليغ بالدين الجديد وتثبيت االعتقاد بالدين الجديد

الوالية ويتكلم عنها ولكن التركيز كان في  إلىالرسالة وتبليغها وتثبيتها ويشير 
الرسالة التي جاء بها وتصحيح االعتقادات الفاسدة ونشر العقيدة الصحيحة التي 

 )ع(علي  اإلمام أعبائهاوحاكمية هللا وتثبيتها فقد تحمل الوالية  أما ،جاء بها
  .من بعدهم )ع(األئمة و )ع(وفاطمة 

وفاطمة  )ع(ف علي في رسالته ولكن كلّ  )ص(فالوالية مما جاء به محمد 
 .بتثبيتها )ع(

تها هو في الحقيقة وثبّ  اإلسالميةالذي جاء بالرسالة  )ص(الرسول محمد و
وقد  )ص(رسول من محمد  أيضاً ت الوالية الذي ثبّ  )ع(علي  واإلمام إمام، أيضاً 

  .نت هذا في كتاب النبوة الخاتمةبيّ 

وهو الرسالة وتصحيح  األول ،معاً  األمرينفهو يتحمل  األولالمهدي  أما
والثاني وهو تثبيت الوالية  ،االعتقادات الفاسدة وتثبيت االعتقاد بالمهديين

حد يقول أكما تعلمون ال  فاآلن .كل الناسوحاكمية هللا التي ينحرف عنها 
كروا واليوم قد تنّ  بألسنتهمن قد كانوا يقولون الضالوالمراجع  إنمابالوالية حقيقة 

وهم يحثون على حاكمية الناس والشورى  بأقوالهمللوالية وحاكمية هللا حتى 
اليوم  إجماعهممنهجهم العملي فهو نقض الوالية وكما ال يخفى  أما ،واالنتخابات

على نهج الشورى واالنتخابات ودخولهم فيه من خالل مقلديهم الذين شكلوا 
 .فرحونومجموعات وكل حزب بما لديهم  أحزاباً 

الرسالة  أي ،)ع(ودور علي  )ص(يجتمع دور محمد  األولففي المهدي 
 .أنتولهذا كتبت في المتشابهات ما نقلت  ،والوالية

 .الناس إلى اإللهيالدين  إيصالمرأة في تقدم الكالم في عمل ال :ج ثالثاً 
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من ثمار الجنة من تين الجنة وخلق هللا  أكل )ص(رسول هللا محمد  :ج رابعاً 
 .)ع(من هذا الثمر نطفة فاطمة  )ص(في صلب محمد 

َها ﴿ :ج خامساً  ِة إِْذ أَْقَسُموا لََيْصِرُمنَّ ا َبلَْوَناُهْم َكَما َبلَْوَنا أَْصَحاَب اْلَجنَّ إِنَّ
َك َوُهْم َنائُِموَن  ≅َوَال َيْسَتْثُنوَن  ≅ُمْصبِِحيَن  بِّ ن رَّ  ≅َفَطاَف َعلَْيَها َطائٌِف مِّ

ِريِم  لَى َحْرثُِكْم إِن ُكنُتْم َصاِرِميَن أَِن اْنُدوا عَ  ≅َفَتَناَدوا ُمْصبِِحيَن  ≅َفأَْصَبَحْت َكالصَّ
ْسِكيٌن  ≅َفانَطلَقُوا َوُهْم َيَتَخاَفُتوَن  ≅ َها اْلَيْوَم َعلَْيُكم مِّ َوَنَدْوا َعلَى  ≅أَن الَّ َيْدُخلَنَّ

ا لََضالُّوَن  ≅َحْرٍد َقاِدِريَن  ا َرأَْوَها َقالُوا إِنَّ َقالَ  ≅َبلْ َنْحُن َمْحُروُموَن  ≅َفلَمَّ
ُحوَن أَْوسَ  ا َظالِِميَن  ≅ُطُهْم أَلَْم أَقُل لَُّكْم لَْوَال ُتَسبِّ ا ُكنَّ َنا إِنَّ َفأَْقَبلَ  ≅َقالُوا ُسْبَحاَن َربِّ

ا َطاِنيَن  ≅َبْعُضُهْم َعلَى َبْعٍض َيَتَالَوُموَن  ا ُكنَّ َنا أَن  ≅َقالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّ َعَسى َربُّ
ْنَها إِنَّ  َنا َراِنُبوَن ُيْبِدلََنا َخْيراً مِّ َكَذلَِك اْلَعَذاُب َولََعَذاُب اْآلِخَرِة أَْكَبُر لَْو  ≅ا إِلَى َربِّ

 .)52F1(﴾َكاُنوا َيْعلَُمونَ 

 .أيضاً تروي قصة وهي موعظة وبيان لحال من يواجهون الرسل  اآليات

 أن وأرادوا ،)جنة(مجموعة من الناس لديهم بستان  أن: فالقصة هي
 ،لفقير ومسكين ومحتاج يحصدوا ثمرها وال يدفعون زكاته وال يدفعون منه شيئاً 

عندما  اآلنكما هو الحال  ،فأرسل هللا عليها ما يبيد ثمرها وال يبقي منه شيئاً 
الشتاء نتيجة انخفاض  أيامفي  األحيانتتجمد النباتات في الزراعة المغطاة بعض 

كما يحصل عندما تهاجم  أو ،مر إال وتلفدرجة الحرارة فال يبقى ال شجر وال ث
ثمرها  أوحيوانات كالجرذان بعض المزارع فتأكل شجرها  أوحشرات كالجراد 

 .كليهما أو

َها﴿  .والصرم هو القطع ،أي يجنون ثمرها: ﴾لََيْصِرُمنَّ

ِريمِ ﴿ التي حصد زرعها وقطع ثمرها فلم يبَق  كاألرضأي : ﴾َفأَْصَبَحْت َكالصَّ
 .فيها ثمر للجني ليجنى

 .أعدلهمأي  ﴾َقالَ أَْوَسُطُهمْ ﴿

بخلوا بما  ألنهم ؛نزله هللا بهمأوهذه النتيجة التي وصلوا لها عذاب دنيوي 
العذاب الدنيوي  أنوالحقيقة  إدارتها،لهم هللا خوّ  أمواللمحتاج في  جعله هللا قوتاً 
بعضهم بهذا  أوسينتفعون ويتعظون  أنهمفال سبحانه وتعالى يعلم ، ال ينزل عبثاً 

واتعاظهم واضح بعد نزول العذاب الدنيوي وهالك  ،نزله بهمأالعذاب ولهذا 
ا لََضالُّوَن ﴿ أموالهم ا َرأَْوَها َقالُوا إِنَّ َقالَ أَْوَسُطُهْم أَلَْم  ≅َبلْ َنْحُن َمْحُروُموَن  ≅َفلَمَّ

                                                           
 .33 – 17: القلم -1



46  ..............................................
 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

ُحوَن  ا َظالِِميَن  ≅أَقُل لَُّكْم لَْوَال ُتَسبِّ ا ُكنَّ َنا إِنَّ َفأَْقَبلَ َبْعُضُهْم َعلَى  ≅َقالُوا ُسْبَحاَن َربِّ
ا َطاِنيَن  ≅َبْعٍض َيَتَالَوُموَن  ا ُكنَّ َنا أَن ُيْبِدلََنا َخْيراً  ≅َقالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّ ْنَها َعَسى َربُّ مِّ

َنا َراِنُبوَن  ا إِلَى َربِّ   .﴾َكَذلَِك اْلَعَذاُب َولََعَذاُب اْآلِخَرِة أَْكَبُر لَْو َكاُنوا َيْعلَُمونَ  ≅إِنَّ

ومنع الزكاة ومنع النفقة على  ،الزكاة نماء في الرزق أنبيان  اآلياتففي 
 .لمحق الرزق الفقير والمسكين واليتيم ربما كان سبباً 

 كإنذارالعذاب الدنيوي للناس ربما كان في المال واالقتصاد  نأوفيها بيان 
ُهْم ِمَن اْلَعَذاِب اْألَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اْألَْكَبِر ﴿الحق  إلىلهم لعلهم يرجعون  َولَُنِذيَقنَّ

بل وربما كان ينزل بصورة يمكن تأويلها بأنها ليست عذاب ، )53F1(﴾لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَ 
كوكب مر بالصدفة  أو ،اقتصادية أزمة أو ،العذاب ظاهرة طبيعيةفيقولون عن 

..  أو .. أو ،هلك الناسأوباء غريب ال يعرفونه من قبل جاء و أو ،هلك الناسأو
لينكر الرسول الذي نزل العذاب بسبب  ليس عذاباً  بأنهيؤول العذاب  أنفمن يريد 

ظ ومعرفة الحق سيقولون ولكن من يريدون االتعا ،تكذيبه لن يعدم حجة ليعثر بها
سواء كان ظلم حجة  ،من ظلم أيديهم واكتسبتعذاب وسينظرون فيما كسبت  نهاإ

على الفقراء ودفع  اإلنفاقكان مخالفة لما جاء به حجج هللا من  أومن حجج هللا 
ُحوَن ﴿الزكاة  ا  ≅َقالَ أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَقُل لَُّكْم لَْوَال ُتَسبِّ ا ُكنَّ َنا إِنَّ َقالُوا ُسْبَحاَن َربِّ
 .﴾َظالِِمينَ 

نسأل ماذا حصل لقريش ليضرب  أنولكن ال بأس  ،ن كان ما تقدم كافإو
ضائقة اقتصادية بسبب دعاء  أصابتهمفقط  أنهمهللا لهم هذا المثل؟ الحقيقة 

منه  آيةفاعتبرها هللا  ،)ع(ن تصيبهم سني كسني يوسف أب )ص(الرسول محمد 
 نأ أكيد؟  وينتفعون بها باآلياتيتعظون  وحديثاً  قديماً  قريشاً  أنبحانه ولكن هل س

كم هم  ،ولكن كم هم المعتبرون والمتعظون اآلن،هناك من اتعظ ومن يتعظ 
ُحونَ ﴿أَْوَسُطُهْم  -عاقل فيهم  أوحكيم منهم  -الذين عندما يقول لهم   ﴾لَْوَال ُتَسبِّ

َنا ﴿ :يقولون ا َظالِِمينَ ُسْبَحاَن َربِّ ا ُكنَّ  .﴾إِنَّ

المسلم بحسب االصطالح المستخدم بين الناس تطلق على من  :ج سادساً 
وهذا  ،ولكن معناها الحقيقي هو مأخوذ من التسليم ل وخلفائه .يتشهد الشهادتين

 أيضاً  األمروهذا  ،المؤمن فهو المصدق بال وبخلفائه أما. درجات األمر
 .درجات

 حمد الحسنأ                                                                                                                                 
 هـ ق 1430 /شعبان الخير

                                                           
 .21: السجدة -1
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 بسم هللا الرحمن الرحيم :323/ ؤالسال

 :الكرامإخوتي ..  السالم عليكم سادتي ورحمة هللا وبركاته

إجابتي بوضوح وبصريح  الخبرةبقصر المقال لدي سؤال أرجوا مّمن لديه 
 العبارة وهو

أعرفكم (: )ع( وقولهم ،)من عرف نفسه فقد عرف رّبه(: )ع( من قولهم انطالقاً 
تي ات الواردة عن اآلل المحّمدي والوغيرها من المأثور ،)برّبه بنفسه أعرفكم

فإّن المنهجّية المسطورة في كتب العرفان الموجودة  ،معرفة النفس تحث على
وهي ال تطرح سوى  ،لم تبّرد الغليل ولم توصل إلى ساحل اليقين على الساحة

تي ذكرتها آنفاً وتدعوا إلى الحث على معرفة النفس من دون أي ال تلك الروايات
 ل إلى عالموبشكل دقيق صعوداً للدخو ،تنظير لبيان آلّية معرفة النفس منهجّية أو
تي وال فما هي اآللّية الّتي تطرحونها في معرفة النفس بالشكل العملي .. الملكوت

 .ولكم جزيل الشكر ؟ يترّتب عليها األثر الواضح في معرفة الرب
 العراق -محمد : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

تؤهله  اإلنسانففطرة  ،هو تجلي الالهوت سبحانه في عالم الخلق اإلنسان
عن أبى الصلت  .يد هللا أووجه هللا  أوصورة هللا  أي ،يكون هللا في الخلق أن إلى

من زارني في حياتي : )ص(قال النبي : (قال ،)ع(عن اإلمام الرضا  ،الهروي
 ،رفع الدرجاتأفي الجنة  )ص(ودرجه النبي  ،فقد زار هللا تعالىأو بعد موتى 

فقلت : قال .فمن زاره في درجته في الجنة من منزله فقد زار هللا تبارك وتعالى
إن ثواب ال اله إال هللا : فما معنى الخبر الذي رووه ،)ص(رسول هللا يا بن : له

من وصف هللا تعالى بوجه  ،يا أبا الصلت: )ع(فقال  ؟ النظر إلى وجه هللا تعالى
ولكن وجه هللا تعالى أنبياؤه ورسله وحججه صلوات هللا  ،كالوجوه فقد كفر

وقال هللا  ،والى دينه ومعرفته )عز وجل(هم الذين بهم يتوجه إلى هللا  ،عليهم
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َك ُذو اْلَجَالِل  ≅ ُكلُّ َمْن َعلَْيَها َفانٍ ﴿ :تعالى )P)54F1﴾َواْإلِْكَرامِ َوَيْبَقى َوْجُه َربِّ
P،  عز (وقال

)55F2(P﴾ُكلُّ َشْيٍء َهالٌِك إِالَّ َوْجَههُ ﴿ :)وجل
P (P

)
56F

3(
P . 

لمعرفة نفسه يمر في كل حركة بمعرفة الرب بمرتبة ما ومن  اإلنسانوسعي 
كان  إن - اإلنسانالرب سبحانه والتحلي بصفاته حتى يصل  بأخالقثم التخلق 

صورة الالهوت  أي ،يكون هللا في الخلق أن إلى -األنا عن  متجرداً  مخلصاً 
 ،بنفسه عارفاً  اإلنسانوفي هذه المرحلة وهذا المقام سيكون  ،ووجه الالهوت

وجه هللا، والرب يعرف بوجهه الذي  ألنه ؛ومعرفته بنفسه هي معرفته بربه
يكون وجه هللا بمرتبة ما بحسب  بإخالصهللا  إلىيسير  إنسانوكل  ،يواجه به

 نه يكون وجه هللا بحسب ما تحمل نفسه من صفات هللا كماً إ أي وإخالصه،سعيه 
 ،وجه هللا )ص(فمحمد  ،وبالتالي فوجه هللا في الخلق ليس مرتبة واحدة وكيفاً 

والحسين وجه  ،والحسن وجه هللا ،وجه هللا )ع(وفاطمة  ،وجه هللا )ع(وعلي 
 ،وجه هللا )ع(الرسل و واألنبياء ،وجه هللا المهديونو ،وجه هللا )ع(األئمة و ،هللا

فوجه هللا الحقيقي في الخلق هو  .منهم بحسبه وسلمان الفارسي وجه هللا ولكن كلٌ 
 ألنها ؛في الخلق األكملوبالتالي ستكون معرفته بربه سبحانه هي  )ص(محمد 

بنفسه التي  )ص(عرف منه أحد من الخلق أوال  ،عبارة عن معرفته بنفسه
في  األكملفي الخلق وكانت هي  األكملبالصورة  عكست صورة الالهوت

 . الخلق

مرآة ومودعة فيها القدرة على عكس صورة  اإلنسانيةالنفس  أنولو فرضنا 
بقدر توجيه  وأوضح أكملة ستكون آالالهوت فإن صورة الالهوت في هذه المر

 ،هوتّال لها بشكل كلي سيعكس صورة كاملة هفمن يوج ،الالهوت إلىهذه المرآة 
ومن يقصر في التوجيه الكلي لمرآته سيكون هناك قصور في صورة الالهوت 

 .المنعكسة في مرآة وجوده بقدر تقصيره

هوت ولربه ستكون بقدر تلك الصورة المنعكسة في مرآة ومعرفته لّال 
فليست المسألة (كد بالفعل ؤوأ ،وبالتالي فمن يعرف حقيقة نفسه بالفعل ،وجوده
 .سيكون قد عرف ربه بقدر معرفته بنفسه )معاني أو ألفاظمعرفة 

 :ليقرب لك تصور مراحل هذه المعرفة ضرب لك مثاالً أو

                                                           
 .27 – 26: الرحمن -1
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تراها بعينك وتحس حرارتها التي تلفح  وأنت أمامكمشتعلة  ناراً  أنفرض أ
فتحترق يدك، عندها  فيك حتى تمسها بيدك مثالً  أثرهاولكنك ال تعرف  ،وجهك

ولكن معرفتك هذه بحقيقة النار كانت من خالل نفسك  ،النار محرقة أنستعرف 
بمعرفة  أوالً  فمعرفتك باالحتراق الذي حصل ليدك مرَّ  ،)يدك التي احترقت(

 أثرهانك تراها بعينك وتحس حرارتها ولكنك ال تعرف أوهي  األوليةالنار 
من حقيقتها ولكن  مسستها فقد عرفت شيئاً  أنبعد  أما ،من حقيقتها لتعرف شيئاً 

 .عرفتها من خالل ما حصل ليدك أيت بنفسك هذه المعرفة مرَّ 

نك بقدر االحتراق الحاصل لك من النار تعرف إ :نكمل المثال ونقول اآلن
كلك في النار  احترقتَ  إذاحتى  ،فيك أثرهافيك وتعرف حقيقتها من خالل  أثرها

لو فرضنا  واآلن ،بنفسك ومعرفتك بالنار ستكون هي معرفتك ناراً  أنت أصبحت
احترقت  وأنت بيضاء مثالً  صورة للنار كأن تكون ناراً  أكملهذه النار هي  أن

حمراء فستكون  من النار البيضاء ولنقل ناراً  أدنىولكن بصورة  ناراً  وأصبحت
 وأصبحدون من احترق  -التي هي معرفتك بنفسك  -معرفتك لهذه النار البيضاء 

 ).  في درجة بين الحمراء والبيضاء أي(منك  أعلىبدرجة  ناراً 

نزله سبحانه أو عملياً  كنت تسأل عن منهج عملي فال وضع منهجاً  إن أما
 أنوتدبرها لتجد  اإلسراءواقرأ سورة  اذهبوكمثال  ،وتعالى في القرآن الكريم

 .هللا سبحانه أوضحههذا المنهج قد 

مكارم  ألتممبعثت  نماإ( :حصر علة بعثه بقوله )ص(رسول هللا محمد و
 .)األخالق

اقتل ( :لك فأقول ،اختصر لك هذا المنهج بكلمة واحدة أنن كنت تريد مني إو
وبقدر سيطرة النور واندحار  ،نور وظلمة اإلنسانيةفالنفس ، )نفسك تعرف ربك
بمسمياتها  األسماءولو سميت لك  ،تكون معرفته بربه اإلنسانالظلمة في نفس 

الظلمة قد  أنستجد  ؛)هو(مقابل  )أنا(، فكلما قلت األنا: هو، والظلمة: فالنور
وكلما  ،من الجهل والعمى أكثراتسعت في نفسك وابتعدت عن المعرفة واقتربت 

النور قد هيمن على صفحة وجودك حتى يعرف  أنستجد  )أنا(مقابل  )هو(قلت 
هو تشوبه بالظلمة والتي  متميزاً  موجوداً ن ما يجعله أل ؛وجوده ذنب نأ اإلنسان

 :)ع(ولهذا قال علي  ،وطلبه للوجود والبقاء مقابل هو سبحانه أنامصدرها 
َظِر لَها، َفلَها اْلَوْيلُ ِاْن لَْم َتْغفِْر لَها( P) ِالهي َقْد ُجْرُت َعلى َنْفسي في النَّ

)
57F

1(
P. 
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َتْسُجَد إِْذ أََمْرُتَك َقالَ أََناْ َخْيٌر  َقالَ َما َمَنَعَك أَالَّ ﴿ :)أنا(بقول  إبليسوقد هلك 
اٍر َوَخلَْقَتُه ِمن ِطينٍ  ْنُه َخلَْقَتنِي ِمن نَّ )P)58F1﴾مِّ

P فاحذرها. 

 حمد الحسنأ                                                                    
 هـ ق 1430 /شعبان الخير

* * * 

 األول هو أول الثالث مائة وثالثةوالمهدي ، ختم النبوة :324/ ؤالسال
وجسمه كجسم  ،وفي رأسه حزاز ،ثرأوفي خده األيمن  ،وهو من البصرة ،عشر

 ،)ص(رسول هللا وفيه وصية  ،وفي ظهره ختم النبوة ،)ع(عمران  موسى بن
وعند أول ظهوره يكون  ،بعد األئمة بالقرآن والتوراة واإلنجيل علم الخلقأوهو 
نه إإذا رأيتموه فبايعوه ف :فقال ثم ذكر شاباً … ( :)ص( رسول هللاقال  ،شاباً 

P) خليفة المهدي

)
59F

2(
P. 

ظاهر يمكن مشاهدته بالعين وفيه  )ع(هل يوجد ختم في ظهر اليماني 
 الرأسكالحزاز في  األوصافهل باقي ؟  كما جاء في هذه الرواية الوصية

 ؟رؤيته ظاهر يمكن 
 السعودية -أبو الرحمات : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

من  )ص(محمد  أوصياءبالنسبة لختم النبوة هو في ظهر كل وصي من 
في  نه ظاهرأهل  أما ،)ص(رسول هللا محمد وهو ختم  ،)ع(والمهديين  األئمة

 ،ليراه يظهره هللا لمن يشاء ويجعله ظاهراً  أنظاهر الخلقة فال، ولكن يمكن 
 .الكشف أولمن يشاء من عباده سواء بالرؤيا  أيضاً يريه هللا  أنويمكن 

ترى  أنفظاهرة ويمكن  )ع(والحزاز وشبه الجسم بجسم موسى  األثر أما
ولكن  ،العين دائماً وهي آيات بعضها باق يرى ب أخرى آثاربالعين، وكذا توجد 

 ،لحدث ماض إشارة األحياننزول دم بعض  أيضاً حالها يتبدل فربما رافقها 
... يظهره هللا لمن يشاء من عباده  أنوبعضها ال يرى بالعين ولكن يمكن 

نه ربما يجعل هللا عالمة ظاهرة ترى بالعين أتعلم  أن أرجووبالنسبة لختم النبوة 
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 وإنما ،لختم النبوة ولكنها ليست ختم النبوة الحقيقي لإلشارةفي ظهر المعصوم 
ن ختم النبوة ال يكون في الجسد المادي الفاني بل هو في أل ؛له إشارةتكون 
السماوات وتراه المالئكة وعباد هللا الصالحين الذين  إلىويشع منه نور  ،الروح

 .سبحانه وتعالى آياتهيشاء هللا كشف الحجب عن بصائرهم ليروا 

 حمد الحسنأ                                                                    
 هـ ق 1430 /شعبان الخير

* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :325 /ؤالسال

اللهم صل ، بال العلي العظيم إالوال حول وال قوة ، الحمد ل رب العالمين
 .والمهديين وسلم تسليماً  األئمةعلى محمد وآل محمد 

 اإلمامالسالم عليك يا سيدي وموالي السيد أحمد الحسن وصي ورسول 
 .للناس كافه األرضالمهدي عجل هللا فرجه الشريف ومكن هللا له في 

وأشهد ، رسول هللا داً مهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن مح إالأن ال اله  أشهد
واألئمة من ولده حجج هللا، وأشهد أن المهدي أحمد والمهديين من ولده  أن علياً 

 .حجج هللا

 ..سيدي وموالي أحمد سالم هللا عليكم ورحمة هللا وبركاته

، أعوام أربعةقبل حوالي  والجماعة السنة أهلكنت من  ،عبد الغني اسمي
لة بحثي وبدأت رح الفضائية، األنوارالبيت عبر قناة  أهلوتعرفت على مذهب 
، واستمريت على ذلك حتى تعرفت على ةمامياإل الشيعةحتى اقتنعت بمذهب 

وبالتحديد غرفة البالتوك وعن طريق  اإلنترنتالدعوة المباركة عن طريق 
ومحاضرات  الدعوة أدلة إلى فاستمعتسمع بها من قبل، ألم  إنني، حيث الصدفة
وبالتقريب في  وكان ذلك قبل شهر تقريباً  الشيعة،ومناظرات مع  األنصار األخوة

 .هـ ق 1430 األولى يجماد )ص(الرسول ذكرى استشهاد بضعة 

إال  ،الشرائع والمتشابهات أولهاوبدأت باالطالع على بعض كتبكم وكان 
وقمت باالستخارة بالقرآن الكريم وخرجت  كل الكتب، ةبعد من قراء نتهِ ألم  إنني
ُهْم لََكاِذُبونَ ﴿: نونمن سورة المؤم 90 اآليةلي  فتوكلت  ،﴾َبلْ أََتْيَناُهم بِاْلَحقِّ َوإِنَّ

 ،وبدأت العمل بكتاب الشرائع، على هللا وآمنت بالدعوة والحمد ل رب العالمين
 .سيدي يا أبايعكعرف كيف أولكني لم 
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فهل هناك صيغة ، لكم يا سيدي أحمد بالبيعةكيفية القيام  عن أسألكم واآلن
 اإلمام أنصارقصد في غرفة أ علنية، البيعةتكون  أنوهل يجب للبيعة، معينه 

 كتابيه ؟ أم ،المهدي في البالتوك
 ؟ البيعةمن الحقوق والواجبات بعد  وماذا يترتب عليً 

 والجماعة السنة أهلمعظمه من ) فلسطين -غزه (في بلد  إني وخصوصاً 
 أنفأرجوا منك سيدي . بل ويهددون من ظاهرة انتشار التشيع الشيعة،ويكرهون 

 .توجهني لما فيه صالح أمري
 فلسطين -عبد الغني : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

واستعدادك  إيمانكفيكفي  ،بيعة واإليمان ،وفقك هللا لكل خير وجنبك كل شر
حفظك هللا وجميع المؤمنين  ،للعمل في سبيل هللا وقيامك بالعمل الممكن

 .والمؤمنات

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 حمد الحسنأ                                                                       

ل محمد آوصلى هللا على محمد و، الرحمن الرحيمبسم هللا : 326 /ؤالسال
  .كثيراً  والمهديين وسلم تسليماً  األئمة

السالم عليكم يا سيدي وموالي وابن موالي أحمد الحسن ورحمة هللا 
 ..وبركاته

فقدان  سيدي لوال .. )عز وجل(جعلني هللا فداء لك وألبيك وإلعالء كلمة هللا 
متأخرة  يث يا إما أنها التصل وإن وصلت تكنحااللكترونية، األمل من الرسائل 

مني كتابة  وقد تم الطلبالفقهية، لكنت أمطرتك بمسائلي الفقهية أو غير ، جداً 
في كتاب يوم  وحينما قرأت الروايات المذكورة بشأنهاألكبر، مقالة عن الدجال 

تطبيقها على  حيث لم أستطع ثقلت عليّ  المنتظر أخبارالخالص وعقد الدرر في 
محمد صلوات ربي  ألتعلم من علوم آل االستخارةبعد  إليكمفلجأت ، رض الواقعأ

عن الدجال  في أحاديثه )ص(منكم توضيح ما أراده جدكم محمد  وأرجو ،عليهم
 .ومعاني التوصيفات التي وردت عنه
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 :عن قوم لوط في سورة الصافات )عز وجل( كيف يقول هللا :وسؤال آخر
 .)60F1( تعقلون أفالنمر عليهم مصبحين وبالليل  إننا

  )عز وجل(نصر ربيأو منكم وأتزودجمعني هللا بكم في الدنيا ألراكم 
 أن وأرجو .. "فجنة بدون محمد وآل محمد ما أريدها"وفي اآلخرة  وأنصركم،

 .تبلغ سالمي ألبي صاحب الزمان

     والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 زينب : المرسلة

وصلى هللا على ، والحمد ل رب العالمين، بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب
 .والمهديين وسلم تسليماً  األئمةل محمد آمحمد و

بسرعة وبصورة  إيصالهاشاء سيتم  إنبالنسبة لرسائلكم ، وفقك هللا لكل خير
 .الرسائل إيصالعن الخلل السابق في  إخوتكمتعذروا  أنمنكم  وأرجو ،صحيحة

ه ن شاء هللا سيأتيك الجواب بفضل هللا ومنّ إسؤال و أي إرسالكنك ويم
 .سبحانه وتعالى

قوم لوط فكانت طريق التجارة بين الحجاز والشام تمر بمكانهم الذي نزل  أما
يمرون بها في ذهابهم  )ص(رسول هللا محمد به العذاب، فالقوم الذين دعاهم 

في القرآن عندما نقرأ قصتهم  نحن اليوم فنمر بها وأما ،وعودتهم من الشام
 .تكون عبرة لنا نعتبر بها ونتذكر هللا ونخاف عذابه وعقابه أنوالمفروض 

حمد أ                                                                             
 الحسن

* * * 

اللهم صل .. السالم على يماني آل محمد ورحمة هللا وبركاته :327 /ؤالسال
 .والمهديين وسلم تسليماً  األئمةعلى محمد وآل محمد 

 لي ول الحمد الثانية الحجةهـ قمت بأداء مناسك الحج وكانت 1424في عام 
وكان لنا عبر  اإلحساء،حد حمالت الحج المشهورة في أوكنا مع  ،ومعي زوجتي

لنساء  حصلت حادثة ةفعندما كانت ليلة عرف المباركة، الحجةفي تلك  وقصص
تكرر ) قوياً  صراخاً (صيحة قويه  الليلةتلك  أعمالبعد  ةفسمعوا ليلة عرف الحملة

                                                           
ْصبِِحيَن ( -1 وَن َعلَْيِهم مُّ  .138 – 137: الصافات) تَْعقِلُونَ َوبِاللَّْيِل أَفََال * َوإِنَُّكْم لَتَُمرُّ
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بعض الجالسين من النساء لم يسمعوا  أنوالغريب  ،من نومها النائمة أيقظ مرتين
هذا  أينولم يعرفوا من  وإخافتهمالنساء  أرعبت الصيحةفهذه  الصيحة، تلك

 .الصوت

وزوجتي الحرم لطواف الحج  أناواألهم هي عندما دخلت  الثانية والقصة
 ،ستطيع تطويف زوجتي طواف الحجأال  أنوخشيت  ،شديداً  زحاماً  شاهدت

عظيم ينفك  عليم يا قولوا يا عندما تشاهدون زحاماً  للحملةالديني  وقال لنا المرشد
 ماً عمو، جربت هذا الذكر في طواف العمرة والحظت الزحام ينفك حيث ،الزحام

والمقام  من بين الركن عظيم وإذا برجل يأتي فوراً  عليم يا قلت مرة واحده يا
 أنقبل  أو لنا من طوافه ج بعد انتهائي من الذكر وكأنه آتٍ ق صفوف الحجيويش

خلفه ولم  والكعبة ينتهي طوافه حيث لم يعبر الركن والمقام واستقبلنا مخصوصاً 
وذهبت خلفه  ،طوفكماأ تعال خلفي :وقال لي ،حد من الحجيجأيكن في طريقه لنا 

 ةدعيأوكان يقرأ  ،ضيق أومع زوجتي وطوفنا طواف الحج ولم نشعر بأي زحام 
وآل محمد وأقول في  الصالة على محمد أكثر وأناومن بينها دعاء كميل  وأذكار

حتى  أنامن  أقولولكن  ،)ع(نفسي ربما يكون هذا المهدي محمد بن الحسن 
زوجتي  من الطواف كانت األولالشوط  وأثناء ؟ هدي ويطوفنييخرج لي الم

 أي وسطنا ،وخلفه أماميتكون  أن وأمرتها أمامك،دع زوجتك  :وقال لي ،خلفي
 إلىالطواف وعند وصولنا  أثناء ،على زوجتي أحافظيعلمني كيف  أنوهو قصد 

 وعندما انتهينا من الشوط ،هللا اكبر :بيمينه ويقول إليهيشير  األسودالحجر 
فقال  ،طواف النساء معك أطوف أن أريد :قلت له )ع( إبراهيمالسابع بعد مقام 

وكأنه يودعني وقابلني بوجهه وهو يمشي عني إلى الوراء  ،شاء هللا إن :لي
واتسع له المكان  ،الخلف إلىتلك اآلالف من الناس وهو يمشي  أزاح وكأنه

 .مياه البحر أزاحت موجة قويةالحجيج بحر وهو  ومضى وكأن

 ،طويل نحيف ،مشرف الحاجبين ،غائر العينين :هذا الرجل فهو أوصافأما 
خضر فاتح يوم أ نه يلبس لباساً أوالغريب  ،سود طويلأشعره  ،سمر اللونأ

 .الطاقيةغطاء نسميه نحن بالخليجي  طواف الحج وعلى رأسه

حتى يأتي  أناومن  ،)ع(هل هو يماني آل محمد  ،من هو هذا الرجل :سؤالي
نه أ أم ،خضرأنه البس لباس أأم هو الخضر بما  ،ويطوفني )ع(محمد  يماني آل

حد طلبة الحوزة وقال أوسألت  ؟)ع(اإلمام المهدي محمد بن الحسن  أنصارمن 
حد أ أو )ع(حد المؤمنين وقال ربما يكون الخضر أوسألت  ،)ع( اإلمامنه أ

 .)ع( اإلمام أعوان
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ووصفه لي وهي نفس  وقصها عليّ  األنصار ألحدسمعت قصه حصلت 
ولو رأيت الرجل الذي طوفني بعد هذه السنين عرفته من  ،رأيتها الصفات التي

 .بين مليون رجل

اللهم صل على محمد وآل ، والسالم على يماني آل محمد ورحمة هللا وبركاته
 .والمهديين وسلم تسليماً  األئمةمحمد 

 السعودية -الرحمات أبو : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

ذكرته سبحانه في  وأنت ،هللا ذاكر من ذكره ويعطي الكثير بالقليل أنعلم ا
 لإلخالص يوفقك دائماً  أنأسأل هللا  أمرك،ويسر  وأعانكفذكرك  بإخالصبيته 

 .له سبحانه والعمل لما يرضيه

 أنوعندما أمره هللا  ،بحول هللا وقوته أعانكفهو  أعانكعبد هللا الذي  أما
شكر هللا سبحانه وتعالى الذي منَّ عليك بهذا ولو فا ،يعينك فالفضل كله ل سبحانه

 .ألخبرك باسمهيخبرك  أن أمرههللا  أن

 أما ،كبر فهذا تكليفه هوأا كان يصل الحجر يقول هللا هذا العبد عندم إن أما
اللَُّهمَّ أََماَنتِي ( :تقولوا عند وصول الحجر أنوغيرك من الناس فتكليفكم  أنت

ْيُتَها ِة  ،َوِميَثاقِي َتَعاَهْدُتُه لَِتْشَهَد لِي بِاْلُمَواَفاةِ  ،أَدَّ اللَُّهمَّ َتْصِديقاً بِِكَتابَِك َوَعلَى ُسنَّ
داً َعْبُدهُ َوَرُسولُُه وَ  ُ َوْحَدهُ َال َشِريَك لَُه َوأَنَّ ُمَحمَّ َك أَْشَهُد أَْن َال إِلََه إِالَّ هللاَّ  نَّ أَنبِيِّ

ة اً ليّ عَ   - هللا جُ جَ حُ  هِ دِ لْ وِ  نْ مِ  ديينَ هْ المَ وَ  ديَّ هْ المَ  نَّ أَ هللا وَ  جُ جَ حُ  هِ دِ لْ وِ  نْ مِ  َواألئمَّ
ِت  -حجة هللا في زمانك  إلىوتعدهم  اُنوِت َوبِالالَّ ِ َوَكَفْرُت بِاْلِجْبِت َوالطَّ آَمْنُت بِالَّ

 ِ ْيَطاِن َوِعَباَدِة ُكلِّ نِدٍّ ُيْدَعى ِمْن ُدوِن هللاَّ ى َوِعَباَدِة الشَّ  .)َواْلُعزَّ

ذكرها  األرضي اإلنسانودين هللا كله يكاد يكون مسألة واحدة فتح بها خلق 
والفاتحة  ،، والقرآن كله في الفاتحة﴾إِنِّي َجاِعلٌ فِي األَْرِض َخلِيَفةً ﴿: تعالى بقوله
 أميرقال ، )ع(والنقطة علي  ،والباء في النقطة ،والبسملة في الباء ،في البسملة

نه خليفة هللا أغير  )ع(المؤمنين علي  أمير، وماذا كان )61F1( )النقطة أنا( :المؤمنين
فالنقطة والباء والبسملة والفاتحة والقرآن والدين كله هو خليفة  إذن أرضه،في 
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خذ على العباد أوالقرآن والدين كله هو العهد والميثاق الذي  أرضه،هللا في 
حجر  أو سوداألالحجر  أو األساسهللا في حجر  وأودعه ،خلفاء هللا بإطاعة

 ،لهدم حاكمية الشيطان والطاغوت )ص(الحجر المقتطع من محمد  أوالزاوية 
 .  وقد ذكر هذا الحجر في الكتب السماوية وفي الروايات

هذا الحجر يشير  أنوقريش عندما اختلفوا فيمن يحمل الحجر كانوا يعلمون 
هو  )ص( حمداً م أنعظيم ولهذا اختلفوا فيمن يحمله وكانت مشيئة هللا  أمر إلى

قائم الحق  أن ؛سبحانه وإشارتهمن حمل الحجر ووضعه في مكانه لتتم آية هللا 
هللا العهد والميثاق الذي يشير له هذا الحجر سيخرج من  أودعهوالعبد الذي 

 .الذي حمل الحجر )ص(محمد 

ِ اْألَْعَرجِ  ِ  ،َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد هللاَّ إِنَّ قَُرْيشاً فِي ( :َقالَ  ،)ع(َعْن أَِبي َعْبِد هللاَّ
ا أََراُدوا بَِناَءهُ ِحيلَ َبْيَنُهْم َوَبْيَنُه َوأُْلقَِي فِي ُروِعِهُم  ِة َهَدُموا اْلَبْيَت َفلَمَّ اْلَجاِهلِيَّ
ٌ ِمْنُهْم لََيأْتِي ُكلُّ َرُجٍل ِمْنُكْم بِأَْطَيِب َمالِِه َوَال َتأُْتوا بِمَ  ْعُب َحتَّى َقالَ َقائِل اٍل الرُّ

َفَفَعلُوا َفُخلَِّي َبْيَنُهْم َوَبْيَن بَِنائِِه َفَبَنْوهُ َحتَّى  ،اْكَتَسْبُتُموهُ ِمْن َقِطيَعِة َرِحٍم أَْو َحَرامٍ 
ُهْم َيَضُع اْلَحَجَر اْألَْسَوَد فِي  اْنَتَهْوا إِلَى َمْوِضِع اْلَحَجِر اْألَْسَوِد َفَتَشاَجُروا فِيِه أَيُّ

لَ َمْن َيْدُخلُ ِمْن َباِب اْلَمْسِجِد  ،اَد أَْن َيُكوَن َبْيَنُهْم َشرٌّ َمْوِضِعِه َحتَّى كَ  ُموا أَوَّ َفَحكَّ
ا أََتاُهْم أََمَر بَِثْوٍب َفَبَسَط ُثمَّ َوَضَع اْلَحَجَر فِي َوَسِطِه  )ص(رسول هللا َفَدَخلَ  َفلَمَّ

ْوِب َفَرَفُعوهُ  ُ بَِجَوانِِب الثَّ َفَوَضَعُه فِي َمْوِضِعِه  )ص(ُثمَّ َتَناَولَُه  ُثمَّ أََخَذِت اْلَقَبائِل
ُ بِهِ  ُه هللاَّ () َفَخصَّ

62F

1(. 

القائم وحامل الخطيئة  أن إلى إشارةوهذه  األسودحمل الحجر  )ص(فمحمد 
محمد  وأيضاً  ،)ص(سيخرج من محمد  إليهاوحامل الراية السوداء التي تشير 

ولذا  ،)ص(مستودع في فاطمة بنت محمد  ألنه ؛هو من يحمله في صلبه )ص(
   .)ص(رسول هللا محمد يكون حامل الخطيئة الحقيقي هو 

ذنوب  إلىيكتسي به هذا الحجر فهو يشير  أنالذي شاء هللا  األسوداللون  أما
وهو نفسه  ،العباد ويذكرهم بخطاياهم لعلهم يتوبون ويستغفرون وهم في بيت هللا

الحجر  إلىفالرايات السود تشير  ،محمد السوداء آللون رايات قائم الحق قائم 
خطيئة نقض العهد  إلى األسودوكالهما يشيران بلونهما  إليهاوالحجر يشير 

ما يتحمله من عناء  إلىيشيران  وأيضاً  ،والميثاق المأخوذ على الخلق في الذر
الذي  العبد -الخطيئة  إلىوحامل الراية السوداء التي تشير  -حامل هذه الخطيئة 

 .محمد آلوهو قائم  األسودبكتاب العهد والميثاق وهو الحجر  أوكل
                                                           

 .217ص 4ج: الكافي -1
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وعلى طول المسيرة  اإللهيوالحجر مرتبط بمسألة الفداء الموجودة في الدين 
من عند واحد، والفداء قد ظهر في  ألنه ؛المباركة لهذا الدين فدين هللا واحد

جد الفداء في الحنيفية دين ت اإلسالموقبل  ،)ع(في الحسين  ةجلى صورأب اإلسالم
 وأيضاً  ،)ص(الرسول محمد بعبد هللا والد  أيضاً وتجده  بإسماعيل، )ع( إبراهيم

وتجده في النصرانية  ،)ع(بيحيى بن زكريا  )ع(تجده في اليهودية دين موسى 
المصلوب هو عيسى  أنبالمصلوب وبغض النظر عن كون النصارى يتوهمون 

ن كان إنفسه فإنهم يعتقدون بأن المصلوب هو حامل الخطيئة ومعتقداتهم و )ع(
 أصلمن فراغ تام وليس لها أي  جاءت جميعاً  أنهابها تحريف ولكن هذا ال يعني 

في دين هللا سبحانه حرفت عنه، بل كثير من العقائد المنحرفة في الحقيقة هي 
لين وحرفوه وبنوا عليه علماء الضالل غير العام أخذهديني  أصل إلىتستند 

 باألمةليسيروا  أممهمفقضية كون الرسل يتحملون بعض خطايا  ،عقيدة فاسدة
ويمكنك مراجعة نصوص  ،هللا موجودة في دين هللا ولم تأِت من فراغ إلىككل 

لما يقترفه قومه من  إضافياً  عناءً  )ع(على تحمل موسى  لإلطالع التوراة مثالً 
 .تحمل خطايا المؤمنين )ص( رسول هللا محمدو ،الخطايا

َر َوُيتِمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك ﴿: قال تعالى َم ِمن َذنبَِك َوَما َتأَخَّ ُ َما َتَقدَّ لَِيْغفَِر لََك هللاَّ
ْسَتقِيماً  63F(﴾َوَيْهِدَيَك ِصَراطاً مُّ

 أمتهنه تحمل خطايا أوتفسيرها في الظاهر  ،)1
 .وغفرها هللا له

قول هللا في : ()ع(قلت ألبي عبد هللا  :السابري، قالعن عمر بن يزيد بياع 
رَ ﴿ :كتابه َم ِمْن َذْنبَِك َوما َتأَخَّ ُ ما َتَقدَّ ما كان له من ذنب وال  :قال ،﴾لَِيْغفَِر لََك هللاَّ
() له ذنوب شيعته ثم نفرها لهولكن هللا حمّ  ،بذنب همّ 

64F

2(. 

يتحملون خطيئة نقض العهد  أنهمال يعني  أممهموتحمل الرسل لخطايا 
، بل هم يتحملون اإلنكاروالميثاق عن منكري خلفاء هللا الذين يموتون على هذا 

خطيئة من غفل عن تذكر العهد والميثاق ونقضه مدة من الزمن في هذه الحياة 
خطيئة  أصحابيصبحون  أنهمال يعني  أممهمتحملهم لخطايا  نأكما  ،الدنيا

في تبليغ  إضافياً  وعناءً  إضافية أثقاالً يتحملون  أنهم :اهبل معن أممهم،عن  عوضاً 
 ،هم من يطلب هذا ألنهم ؛هم بإرادتهم وهذا طبعاً  ،رساالتهم في هذه الدنيا للناس

ن كانت إو ،األحيانفي كثير من  أخطائهميتحمل نتائج  بأبنائهالرحيم  فاألب
وقتل في سبيل هللا كما هو الحال في الحسين  اآلالموربما  ،ومشقة عناءً تسبب له 

وربما كثيرون ال يتذكرون  ،في النهاية هئأبنايرجو صالح  األبن وذلك أل ؛)ع(
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ولهذا تجد  ،لتذكرهم العهد والميثاق ولي هللا فيكون سبباً  أبيهمالعهد حتى يراق دم 
قد ترك  لتذكر عدد كبير من الخلق يجعله سبباً  أنالذي شاء هللا  )ع(الحسين 
 .  )ع(مكان ذبحه  إلىقبل يحث الخطى أالحج و

ن إو ،بيانه )ع(األئمة قد تكفل  أمرفهذا  )ع(عالقة الحجر بخطيئة آدم  أما
بل وعالقة الحجر  ،هللا سبحانه أرادهاكان ربما خفي فيما مضى على الناس لعلة 

 )ص(هللا محمد رسول  األمرن هذا وقد بيَّ  ،قد تكفلوا بيانه أيضاً بخطايا الخلق 
ولكنه بيان لمن لهم قلوب ويعون  -ل الحجر عندما قبّ  -بيان بالعمل  بأوضح

ال كعمر بن الخطاب الذي يصرح  ،الحكيم الذي يعمل الحكمة )ص(محمد  أفعال
نفسه وحقيقته ال  أنل الحجر ويصرح قبّ  )ص(رسول هللا محمد نه ال يفهم لماذا أ

يفعل ذلك  )ص( اً رأى رسول هللا محمد ألنهط تتقبل تقبيل الحجر ولكنه يفعله فق
فهو  ،نه خليفتهأيدعي  ألنه ؛)ص(المسلمين وال يمكنه مخالفة محمد  آالف أمام

 .فأي مكر هذا ويستن به مجبراً  )ص(يسفه فعل محمد 

ني إ: الحجر فقّبله وقال إلىأن عمر جاء : (حمدأروى البخاري ومسلم و
ولوال أني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، 

 ).وسلم يقبلك ما قبلتك

 :ل الحجر ويقولرأيت عمر يقبّ : (قال ،حمد بسنده عن سويد بن غفلةأوروى 
إني ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، ولكني رأيت أبا القاسم صلى هللا عليه 

 ). ك حفياً وسلم ب

كاره لهذا الفعل ومنكر له  بأنهح ل الحجر صرَّ فعمر بن الخطاب عندما قبّ 
ومستخف بهذا الحجر وكونه الشاهد على العباد بالوفاء بالعهد والميثاق المأخوذ 

َتُهْم َوأَْشَهَدُهْم ﴿ ،عليهم في الذر يَّ َعلَى َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمن َبنِي آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ
ا َعْن َهَذا  ا ُكنَّ ُكْم َقالُوْا َبلَى َشِهْدَنا أَن َتقُولُوْا َيْوَم اْلقَِياَمِة إِنَّ أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّ

جلية لمن لهم قلوب يفقهون بها، بأن عمر بن الخطاب  إشارةوهذه  ،)65F1(﴾َنافِلِينَ 
وبالتالي  ،ولذا فنفسه تشمئز من الحجر الشاهد المأخوذمنكر للعهد والميثاق 

فيخاطب عمر بن الخطاب الحجر  اً،حقيقي اً كون الحجر شاهد إنكاريحاول عمر 
إني ألعلم أنك حجر ال تضر ( :بقوله األسودوالحجر  األساسالشاهد والحجر 

 رأواوبما أن الناس الذين كانوا يحيطون بعمر في هذا الموقف قد  ،)وال تنفع
ل هذا الحجر قبِّ حفي بهذا الحجر شديد االهتمام به ويُ  )ص( اً هللا محمد رسول

تقديس هذا الحجر  )ع( إبراهيمقد ورثوا عن حنيفية  أنفسهمبل هم  ،ويسجد عليه
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 أنبعد ! ل الحجر ولكن بعد ماذا ؟لذا تدارك عمر قوله بفعله فقبَّ  ،واالهتمام به
وبالتالي فال حكمة  ،بأنه حجر ال يضر وال ينفع األسوده عمر تقبيل الحجر سفّ 

وينفي  األسوديهمش الحجر  أن أرادوبالتالي فإن عمر بقوله وفعله  ،في تقبيله
 اً مبهم اً أمرللحجر وسجوده عليه  )ص(رسول هللا ل يويجعل تقب اً،كونه شاهد

 ال يضر وال األسودنه لو كان الحجر أمن الحكمة، والحقيقة  غير مفهوم خالٍ 
يكون  أنوال يمكن  ،من الحكمة وحاشاه خالياً  )ص(رسول هللا ينفع لكان فعل 

ذن لم يكن هذا الحجر يضر وينفع بإ إن حكيماً له معنى و )ص(رسول هللا فعل 
يظهر ما يبطنه عمر من موقف  أنفمشيئة هللا  إذن ،هللا وبحوله وقوته سبحانه

وسبحان هللا ال  ،محمد آلقائم  أوالعبد الموكل بالعهد والميثاق  أوتجاه الحجر 
 .هللا في فلتات لسانه أظهره إال اً سوء اإلنسانيضمر 

 بأقواله ،وفضله األسودالحجر  أهميةبيان  )ص(رسول هللا محمد وقد تكفل 
رسول له وسجد عليه ولم يسجد قبّ  )ص(رسول هللا  أنتعرف  أنويكفي  وأفعاله،

 األمروبلغ عظيم هذا  سوداألعلى جزء من الكعبة غير الحجر  )ص(هللا 
استلموا الركن، فإنه يمين هللا في خلقه، : (قال )ص(رسول هللا  أن وأهميته

() يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل، ويشهد لمن استلمه بالموافاة
66F

1( ،
 .موضوع فيه ألنه األسود؛الحجر  أيوالمراد بالركن 

 بأقوالهمالحجر  أهميةفي بيان  )ص(رسول هللا نهج  )ع(األئمة وتابع 
ن آدم قد بكي أالحجر هو حامل كتاب العهد والميثاق و أننوا فبيّ  وأفعالهم،

للبكاء بقرب الحجر ليكفر عن خطيئته في نقض  اً ونصب مجلس يومياً  أربعين
ن الحجر أو ،)67F2(﴾َولََقْد َعِهْدَنا إِلَى آَدَم ِمن َقْبلُ َفَنِسَي َولَْم َنِجْد لَُه َعْزماً ﴿ :العهد

تحول للسواد بسبب خطايا العباد،  األرضكان درة بيضاء تضيء ولكنه في 
كلها تأكيد  أصحابهم أمامالمباركة التي كرروها مرات  واألفعالفهذه الكلمات 

بل والخطايا على  األولى،ولعالقة الحجر بالخطيئة  األسودالحجر  ألهميةوبيان 
 .األرضفي هذه  اإلنسانيةطول مسيرة 

ِ ( :َقالَ  ،َعْن ُبَكْيِر ْبِن أَْعَينَ  ُ اْلَحَجَر  )ع(َسأَْلُت أََبا َعْبِد هللاَّ ِألَيِّ ِعلٍَّة َوَضَع هللاَّ
ْكِن الَِّذي ُهَو ِفيِه َولَْم ُيوَضْع ِفي َغْيِرهِ  َوِألَيِّ ِعلٍَّة أُْخِرَج  ،َوِألَيِّ ِعلٍَّة ُتَقبَّلُ  ،ِفي الرُّ

َوَكْيَف  ،ِعلٍَّة ُوِضَع ِميَثاُق اْلِعَباِد َواْلَعْهُد ِفيِه َولَْم ُيوَضْع فِي َغْيِرهِ  َوِألَيِّ  ،ِمَن اْلَجنَّةِ 
ِري ِفيِه لََعَجبٌ  ُ ِفَداَك َفإِنَّ َتَفكُّ َبُب ِفي َذلَِك ُتْخِبُرنِي َجَعلَِنَي هللاَّ َسأَْلَت  :َفَقالَ  :َقالَ  .السَّ

ْ  َقْلَبَك َوأَْصِغ َسْمَعَك َوأَْعَضْلَت فِي اْلَمْسأَلَِة  َواْسَتْقَصْيَت َفاْفَهِم اْلَجَواَب َوَفرِّ
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 ُ َ َتَباَرَك َوَتَعالَى َوَضَع اْلَحَجَر اْألَْسَوَد َوِهَي َجْوَهَرةٌ  ،أُْخبِْرَك إِْن َشاَء هللاَّ إِنَّ هللاَّ
ِة إِلَى آَدَم  ُه َفُوِضَعْت فِي َذلَِك الرُّ  ،)ع(أُْخِرَجْت ِمَن اْلَجنَّ ْكِن لِِعلَِّة اْلِميَثاِق َوَذلَِك أَنَّ

ُ َعلَْيِهُم اْلِميَثاَق فِي َذلَِك  َتُهْم ِحيَن أََخَذ هللاَّ يَّ ا أََخَذ ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ لَمَّ
ْيُر َعلَى اْلَقائِِم َوِمْن َذلَِك اْلَمَكاِن َيْهبُِط الطَّ  ،َوفِي َذلَِك اْلَمَكاِن َتَراَءى لَُهمْ  ،اْلَمَكانِ 

ِ َجْبَرئِيلُ  ،)ع( ائُِر َوُهَو َوهللاَّ لُ َمْن ُيَبايُِعُه َذلَِك الطَّ َوإِلَى َذلَِك اْلَمَقاِم ُيْسنُِد  ،)ع(َفأَوَّ
لِيلُ َعلَى اْلَقائِمِ  ُة َوالدَّ اِهُد لَِمْن َواَفاهُ فِي َذلَِك  ،اْلَقائُِم َظْهَرهُ َوُهَو اْلُحجَّ َوُهَو الشَّ

ُ  ،ْلَمَكانِ ا ى إِلَْيِه اْلِميَثاَق َواْلَعْهَد الَِّذي أََخَذ هللاَّ اِهُد َعَلى َمْن أَدَّ  )عز وجل(َوالشَّ
 .َعلَى اْلِعَبادِ 

ا اْلقُْبلَُة َواِالْستَِالُم َفلِِعلَِّة اْلَعْهِد َتْجِديداً لَِذلَِك اْلَعْهِد َواْلِميَثاِق َوَتْجِديداً  َوأَمَّ
ُ َعلَْيِهْم فِي اْلِميَثاِق َفَيأُْتوهُ فِي ُكلِّ َسَنٍة لِْلَبْيَعِة لِ  وا إِلَْيِه اْلَعْهَد الَِّذي أََخَذ هللاَّ ُيَؤدُّ

وا إِلَْيِه َذلَِك اْلَعْهَد َواْألََماَنَة اللََّذْيِن أُِخَذا َعلَْيِهمْ  َك َتقُولُ أََماَنتِي  ،َوُيَؤدُّ أَ َال َتَرى أَنَّ
ْيُتَها َوِميَثاقِ  ي َذلَِك أََحٌد َنْيُر أَدَّ ِ َما ُيَؤدِّ ي َتَعاَهْدُتُه لَِتْشَهَد لِي بِاْلُمَواَفاِة َوَوهللاَّ

ُهْم لََيأُْتوهُ َفَيْعِرفُُهْم  ،َوَال َحفَِظ َذلَِك اْلَعْهَد َواْلِميَثاَق أََحٌد َنْيُر ِشيَعتَِنا ،ِشيَعتَِنا َوإِنَّ
قُُهمْ  ُه لَْم َيْحَفْظ َذلَِك َنْيُرُكمْ َوَيأْتِيِه َنْيُرُهْم فَ  ،َوُيَصدِّ ُبُهْم َوَذلَِك أَنَّ َفلَُكْم  ،ُيْنِكُرُهْم َوُيَكذِّ

ِ َيْشَهُد بِاْلَخْفِر َواْلُجُحوِد َواْلُكْفرِ  ِ َيْشَهُد َوَعلَْيِهْم َوهللاَّ ُة اْلَبالَِغُة ِمَن  ،َوهللاَّ َوُهَو اْلُحجَّ
ِ َعلَْيِهْم َيْوَم اْلقَِياَمِة َيجِ  ُء َولَُه لَِساٌن َناِطٌق َوَعْيَناِن فِي ُصوَرتِِه اْألُولَى َيْعِرفُُه  يهللاَّ

َد اْلَعْهَد َواْلِميَثاَق ِعْنَدهُ بِِحْفِظ اْلَعْهِد  ،اْلَخْلُق َوَال ُيْنِكُرهُ  َيْشَهُد لَِمْن َواَفاهُ َوَجدَّ
أَْنَكَر َوَجَحَد َوَنِسَي اْلِميَثاَق بِاْلُكْفِر َوَيْشَهُد َعلَى ُكلِّ َمْن  ،َواْلِميَثاِق َوأََداِء اْألََماَنةِ 

 .َواْإلِْنَكارِ 
ِة َفَهلْ َتْدِري َما َكاَن اْلَحَجرُ  ُ ِمَن اْلَجنَّ ا ِعلَُّة َما أَْخَرَجُه هللاَّ  :َقالَ  ،َال  :قُْلتُ  ؟ َفأَمَّ

 ِ ُ ِمَن اْلَمَالئَِكِة اْلِميَثاَق َكاَن  ،َكاَن َملَكاً ِمْن ُعَظَماِء اْلَمَالئَِكِة ِعْنَد هللاَّ ا أََخَذ هللاَّ َفلَمَّ
ُ أَِميناً َعلَى َجِميِع َخْلقِِه َفأَْلَقَمُه  َخَذهُ هللاَّ لَ َمْن آَمَن بِِه َوأََقرَّ َذلَِك اْلَملَُك َفاتَّ أَوَّ

ُدوا عِ  ْنَدهُ فِي ُكلِّ َسَنٍة اْإلِْقَراَر اْلِميَثاَق َوأَْوَدَعُه ِعْنَدهُ َواْسَتْعَبَد اْلَخْلَق أَْن ُيَجدِّ
 ُ ِة  ،َعلَْيِهمْ  )عز وجل(بِاْلِميَثاِق َواْلَعْهِد الَِّذي أََخَذ هللاَّ ُ َمَع آَدَم فِي اْلَجنَّ ُثمَّ َجَعلَُه هللاَّ

ُد ِعْنَدهُ اْإلِْقَراَر فِي ُكلِّ َسَنةٍ  ُرهُ اْلِميَثاَق َوُيَجدِّ ا َعَصى آَدُم وَ  ،ُيَذكِّ أُْخِرَج ِمَن َفلَمَّ
ٍد  ُ َعلَْيِه َوَعلَى ُوْلِدِه لُِمَحمَّ ُ اْلَعْهَد َواْلِميَثاَق الَِّذي أََخَذ هللاَّ ِة أَْنَساهُ هللاَّ  )ص(اْلَجنَّ

ِه  لَ َذلَِك اْلَملََك فِي  ،َوَجَعلَُه َتائِهاً َحْيَرانَ  )ع(َولَِوِصيِّ ُ َعلَى آَدَم َحوَّ ا َتاَب هللاَّ َفلَمَّ
ِة إِلَى آَدَم ُصوَرِة ُدرَّ  ا َنَظَر  ،َوُهَو بِأَْرِض اْلِهْندِ  )ع(ٍة َبْيَضاَء َفَرَماهُ ِمَن اْلَجنَّ َفلَمَّ

 ُ ُه َجْوَهَرةٌ َوأَْنَطَقُه هللاَّ َفَقالَ  )عز وجل(إِلَْيِه آَنَس إِلَْيِه َوُهَو َال َيْعِرفُُه بِأَْكَثَر ِمْن أَنَّ
ْيَطاُن َفأَْنَساَك ِذْكَر  :َقالَ  ،َال  :َقالَ  ؟أَ َتْعِرفُنِي ،َيا آَدمُ  :لَهُ  أََجلْ اْسَتْحَوَذ َعلَْيَك الشَّ

ِة َفَقالَ آلَِدمَ  ،َربِّكَ  لَ إِلَى ُصوَرتِِه الَّتِي َكاَن َمَع آَدَم فِي اْلَجنَّ أَْيَن اْلَعْهُد  :ُثمَّ َتَحوَّ
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َد اْإلِْقَراَر َفَوَثَب إِلَْيِه آَدُم َوَذَكَر اْلِميَثاَق  ؟ َواْلِميَثاقُ  لَُه َوَجدَّ َوَبَكى َوَخَضَع لَُه َوَقبَّ
ُ  ،بِاْلَعْهِد َواْلِميَثاقِ  لَُه هللاَّ ًة َبْيَضاَء َصافَِيًة  )عز وجل(ُثمَّ َحوَّ إِلَى َجْوَهَرِة اْلَحَجِر ُدرَّ

إَِذا أَْعَيا َحَملَُه َعْنُه  َفَكانَ  ،َعلَى َعاتِقِِه إِْجَالًال لَُه َوَتْعِظيماً  )ع(َفَحَملَُه آَدُم  ،ءُ  ُتِضي
ُد اْإلِْقَراَر لَُه ُكلَّ َيْوٍم  )ع(َجْبَرئِيلُ  َة َوُيَجدِّ َة َفَما َزالَ َيأَْنُس بِِه بَِمكَّ َحتَّى َواَفى بِِه َمكَّ
َ  ،َولَْيلَةٍ  ا َبَنى اْلَكْعَبَة َوَضَع اْلَحَجَر فِي َذلَِك اْلَمَكانِ  )عز وجل(ُثمَّ إِنَّ هللاَّ ُه  ؛لَمَّ ِألَنَّ

َوفِي َذلَِك  ،َتَباَرَك َوَتَعالَى ِحيَن أََخَذ اْلِميَثاَق ِمْن ُوْلِد آَدَم أََخَذهُ فِي َذلَِك اْلَمَكانِ 
ى آَدَم ِمْن َمَكاِن اْلَبْيِت  ْكِن َوَنحَّ اْلَمَكاِن أَْلَقَم اْلَملََك اْلِميَثاَق َولَِذلَِك َوَضَع فِي َذلَِك الرُّ

َفا  ْكنِ إِلَى الصَّ اَء إِلَى اْلَمْرَوِة َوَوَضَع اْلَحَجَر فِي َذلَِك الرُّ ا َنَظَر آَدُم ِمَن  ،َوَحوَّ َفلَمَّ
ُة  نَّ َدهُ َفلَِذلَِك َجَرِت السُّ َ َوَهلَّلَُه َوَمجَّ َر هللاَّ ْكِن َكبَّ َفا َوَقْد ُوِضَع اْلَحَجُر فِي الرُّ الصَّ

ْكِن الَّ  ْكبِيِر َواْستِْقَباِل الرُّ َفابِالتَّ َ أَْوَدَعُه اْلِميَثاَق  ،ِذي فِيِه اْلَحَجُر ِمَن الصَّ َفإِنَّ هللاَّ
َ  ؛َواْلَعْهَد ُدوَن َنْيِرِه ِمَن اْلَمَالئَِكةِ  ا أََخَذ اْلِميَثاَق لَُه  )عز وجل(ِألَنَّ هللاَّ لَمَّ

ٍد  ِة َولُِمَحمَّ ُبوبِيَّ ِة َولَِعلِيٍّ  )ص(بِالرُّ ُبوَّ ْت َفَرائُِص اْلَمَالئَِكةِ بِاْلَوِصيَّ  )ع(بِالنُّ  ،ِة اْصَطكَّ
ٍد  ٍد َوآِل ُمَحمَّ لُ َمْن أَْسَرَع إِلَى اْإلِْقَراِر َذلَِك اْلَملَُك لَْم َيُكْن فِيِهْم أََشدُّ ُحّباً لُِمَحمَّ َفأَوَّ

ُ ِمْن َبْينِِهْم َوأَْلَقَمُه اْلِميَثاَق َوُهَو يَ  )ص( ُء َيْوَم اْلقَِياَمِة  ِجيِمْنُه َولَِذلَِك اْخَتاَرهُ هللاَّ
َولَُه لَِساٌن َناِطٌق َوَعْيٌن َناِظَرةٌ َيْشَهُد لُِكلِّ َمْن َواَفاهُ إِلَى َذلَِك اْلَمَكاِن َوَحفَِظ 

() اْلِميَثاقَ 
68F

1(. 

 وأمردخل بيت هللا فبدأ بالحجر وختم بالحجر  )ص(رسول هللا محمد و
يستلم  أنبل ويستحب  ،عهدهم بالبيت استالم الحجر آخريكون  أن أصحابه

بل  ،ومس الحجر يسبب غفران الذنوب وحط الخطايا ،الحجر في كل طواف
 أنووضع جبهته عليه بعد  األسودعلى الحجر  )ص(رسول هللا محمد وسجد 

 .ما في البيت أهمالحجر هو  أنتفهم من هذا غير  أنفماذا يمكن  ،لهقبَّ 

ِ  :َقالَ  ، ْبِن ِسَنانٍ َعْن َعْبِد هللاَِّ   )ص(رسول هللا َذَكَر ( :)ع(َقاَل أَُبو َعْبِد هللاَّ
ْن َدَخلَ فِي اْإلِْسَالِم أَنَّ  ُيِريُد  )ص(رسول هللا اْلَحجَّ َفَكَتَب إِلَى َمْن َبلََغُه ِكَتاُبُه ِممَّ

ا اْنَتَهى إِلَى َباِب ................... اْلَحجَّ ُيْؤِذُنُهْم بَِذلَِك لَِيُحجَّ َمْن أََطاَق اْلَحجَّ  َفلَمَّ
َ َوأَْثَنى َعلَْيِه  ،َوَذَكَر اْبُن ِسَناٍن أَنَُّه َباُب َبِني َشْيَبةَ  اْلَمْسِجِد اْسَتْقَبلَ اْلَكْعَبةَ  َفَحِمَد هللاَّ

ا َطاَف بِاْلَبْيِت َصلَّى  ،َعلَى أَبِيِه إِْبَراِهيمَ َوَصلَّى  ُثمَّ أََتى اْلَحَجَر َفاْسَتلََمُه َفلَمَّ
اللَُّهمَّ إِنِّي  :ُثمَّ َقالَ  ،َوَدَخلَ َزْمَزَم َفَشِرَب ِمْنَها )ع(َرْكَعَتْيِن َخْلَف َمَقاِم إِْبَراِهيَم 

َفَجَعلَ َيقُولُ َذلَِك َوُهَو  ،َوِشَفاًء ِمْن ُكلِّ َداٍء َوُسْقمٍ  أَْسأَلَُك ِعْلماً َنافِعاً َوِرْزقاً َواِسعاً 
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 ،لَِيُكْن آِخُر َعْهِدُكْم بِاْلَكْعَبِة اْستَِالَم اْلَحَجرِ  :ُثمَّ َقالَ ِألَْصَحابِهِ  ،ُمْسَتْقبِلُ اْلَكْعَبةِ 
َفا () َفاْسَتلََمُه ُثمَّ َخَرَج إِلَى الصَّ

69F

1(. 

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : (قال ،وروى البهيقي عن ابن عباس
 . )70F2()سجد على الحجر

قد سن ركعتي  )ص(رسول هللا  أنوهو  مهم جداً  أمر إلىوالبد من االلتفات 
يصلون عند مقام  )ع(األئمة و )ص(رسول هللا وكان  إبراهيمالطواف عند مقام 

 األسوديكون الحجر  )ع( إبراهيموالذي يقف في صالته عند مقام  ،)ع( إبراهيم
محمد  آلعلى قائم  اآليةوهذا يبين بوضوح تام انطباق هذه  ،بين يديه وفي قبلته

إِْذ َقالَ ُيوُسُف ِألَبِيِه َيا أَبِت إِنِّي َرأَْيُت أََحَد ﴿ :األسودالحجر  أومحمد  آليوسف  أو
ْمَس َواْلَقَمَر َرأَْيُتُهْم لِي َساِجِدينَ َعَشَر  ما معنى  نت سابقاً وقد بيَّ  ،)71F3(﴾َكْوَكباً َوالشَّ

، ولكن السجود )ع(المهدي  اإلمامفي  اآليةنت تأويل هذه هذا السجود عندما بيَّ 
 أنكما  تماماً  ،ل في القائم يكون لفاطمة والسر المستودع فيها معاً هنا عندما تأوّ 
 ،)ص(فيكون هنا الشمس محمد  ،المودع فيها األسودبة والحجر السجود للكع
وفاطمة  )ع(من ولد علي  )ع(األئمة هم  عشر كوكباً  واألحد ،)ع(والقمر علي 

الحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي (وهم  ،)ع(
 وإنصافالعدل  وإلقامةيمهدون للقائم  أنهموسجودهم بمعنى  ،)والحسن ومحمد

منذ خلق هللا  واألعظم األولىخذ حق صاحبة المظلومية أالمظلوم وبالخصوص 
 . تقوم الساعة أنلى إالخلق و

 إلىالكعبة وبالتالي  إلىيسجدوا  أنسجود بقية الخلق ممن فرض عليهم  أما
جمعهم يمهدون للقائم سواء أب أنهمواضحة وبيان  إشارةفهو بمثابة  األسودالحجر 
َماَواِت َوَمن فِي ﴿ :قال تعالى وا،أب أمشاءوا  َ َيْسُجُد لَُه َمن فِي السَّ أَلَْم َتَر أَنَّ هللاَّ

اِس  َن النَّ َوابُّ َوَكثِيٌر مِّ َجُر َوالدَّ ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَبالُ َوالشَّ اْألَْرِض َوالشَّ
 ُ َ َيْفَعلُ َما َيَشاءُ َوَكثِيٌر َحقَّ َعلَْيِه اْلَعَذاُب َوَمن ُيِهِن هللاَّ ْكِرٍم إِنَّ هللاَّ  .)72F4(﴾َفَما لَُه ِمن مُّ

، فالشمس والقمر والنجوم يمهدون أبوا أمالقائم شاءوا  أوفالكل يمهد للوارث 
فحركة الخلق  ،من حق عليه العذاب يمهد للقائم وكل بحسبه وأيضاً  ،للقائم

الخلق  أكثرن كان إو ،المظلومين فُ ومسيرتهم العامة هي تمهيد للقائم الذي ينصِ 
ال  أنهممع  ،المودع فيها األسودالحجر وكطوافهم بالكعبة  يجهلون هذا، تماماً 
 .من طوافهم يكادون يفقهون شيئاً 
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 : واإلنجيلفي التوراة  أيضاً السابقة فقد ذكر الحجر  األديانفي  أما

قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد  أماقال لهم يسوع (
لكم  أقوللذلك  أعينناصار رأس الزاوية ومن قبل الرب كان هذا وهو عجيب في 

ومن سقط عليه هذا  إثمارهالتي تعمل  األمةملكوت هللا ينزع منكم ويعطى  أن
() الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه

73F

1(. 

التي كان  األمةغير  أخرىمة أهو في  )ع(فالحجر الذي تكلم عنه عيسى 
وهم بنو  ،)ع(التي كان يخاطبها عيسى  األمةفالملكوت ينزع من  ،يخاطبها
كان يخاطب بهذا الكالم تالميذه  ألنه - )ع(منوا بعيسى آوالذين  إسرائيل

المرتبطة بالحجر التي تعمل  لألمةويعطى  -المؤمنين به وغيرهم من بقية الناس 
نه في بيان فضل حجر أ ؛واضح كل الوضوح )ع(فكالم عيسى  ،الملكوت إثمار

 ألمةعيسى ويعطى  أتباعن الملكوت سينزع في النهاية ممن يدعون إو ،الزاوية
ربط بحكمة بين الحجر  )ع(فعيسى  ،)ص(ل محمد آمة محمد وأالحجر وهم 

 إسرائيلببني  األمةقابل هذه  وأيضاً  ،التي تعطى الملكوت في النهاية األمةوبين 
جعل  )ع(فعيسى  ،لن يناولوا الملكوت في النهاية أنهمن وبيَّ  تباعهاومن يدعون 
 )ع(موسى  تباعاالتي تدعي  األمةغير  أخرى ألمةالملكوت  إعطاءالحجر علة 

العهد والميثاق ومن ينصرونه  بأداءمن يشهد لهم الحجر  إنأي   ،)ع(وعيسى 
في  أم ،حاكمية هللا بإقامة األرضهم من سيرثون الملكوت سواء كان في هذه 

في النهاية  أم ،السماوات عندما يكشف هللا لهم عن ملكوته ويجعلهم ينظرون فيه
ر هذا الكالم بصورة فسِّ يُ  أنومن يريد  .عندما يسكنهم هللا الجنان في الملكوت

بهذا الكالم نفسه ويصر على هذا القول فإنه يغالط  أرادعيسى  نإويقول  أخرى
في المزامير  )ع(القول وهو لداود  أصلفليقرأ  وإال ،وال يطلب معرفة الحقيقة

وهكذا ال ينتهي الجدل ولكن  ،داود قصد نفسه نإيقول اليهود  أنيمكن  فأيضاً 
 آخرالمخلص الذي يأتي باسم الرب في  أرادوا )ع(وعيسى  )ع(داود  أنالحقيقة 
وسماه المعزي  اإلنجيلفي  أخرىفي مواضع  )ع(ر به عيسى وقد بشَّ  ،الزمان

 أومن هو الذي عرف  :فيكون السؤال ،والعبد الحكيم وهنا سماه حجر الزاوية
 )ليهما السالمع(عيسى  أوداود  إنهل  ،حجر الزاوية بأنهيعرف  أنيمكن 

 أنهمعلى  آخرذكروا في موضع  أوزاوية في بيت الرب حجر ال بأنهمعرفوا 
 أووهل هناك حجر موضوع في زاوية بيت الرب  ،حجر الزاوية في بيت الرب

الحقيقة  ؟) ليهما السالمع(عيسى  أوالهيكل عند اليهود والنصارى يدل على داود 
وفي  ،)ع( إبراهيممن ولد  األخرى األمةهذا غير موجود ولكنه موجود في  نأ
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وموجود في الزاوية  ،ابنه )ع( وإسماعيل )ع( إبراهيمبيت الرب الذي بناه 
 أمر إلىتشير  األموروكل هذه  ،وبالذات الزاوية التي اسمها الركن العراقي

داود في  إليه أشارالذي  أوالزمان  آخرواحد هو المخلص الذي يأتي في 
 .باسم الرب واآلتينه حجر الزاوية أالمزامير 

هذا  20. أدخل فيها وأحمد الرب. افتحوا لي أبواب البر 19(...............
أحمدك ألنك استجبت لي وصرت لي  21. الصديقون يدخلون فيه. الباب للرب

من قبل  23. الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية 22. خالصاً 
نبتهج . عه الربهذا هو اليوم الذي صن 24الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا 

. مبارك اآلتي باسم الرب 26. آه يا رب أنقذ. آه يا رب خلص 25. ونفرح فيه
(.........) باركنا كم من بيت الرب 

74F

1(. 

هو  اإلنجيلالمراد بحجر الزاوية في التوراة وفي  أنعلى  أكثروللتأكيد 
رؤيا هذه ال أوردالزمان وفي العراق وهو قائم الحق  آخرالمخلص الذي يأتي في 

وهي  )ع(وفسرها دانيال النبي  )ع(ملك العراق في زمن دانيال النبي  رآهاالتي 
  .توضيح إلىتكاد ال تحتاج 

لملك العراق وهو يخبره برؤياه وتفسيرها كما  )ع(وهذا قول دانيال النبي 
أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال  31: (................في التوراة الموجود

رأس هذا  32. وقف قبالتك ومنظره هائل عظيم هذا التمثال العظيم البهي جداً 
 33. بطنه وفخذاه من نحاس. صدره وذراعاه من فضة. التمثال من ذهب جيد

كنت تنظر إلى  34. قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. قاه من حديدسا
أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف 

 فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معاً  35. فسحقهما
أما  .وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان

هذا هو  36. ومأل األرض كلها كبيراً  الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبالً 
أنت أيها الملك ملك ملوك ألن إله السموات  37فنخبر بتعبيره قدام الملك . الحلم

وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش  38. وفخراً  وسلطاناً  أعطاك مملكة واقتداراً 
فأنت هذا الرأس من . ها جميعهاالبر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك علي

وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من نحاس  39. ذهب
وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد ألن الحديد  40. فتتسلط على كل األرض

وبما  41. وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤالء يءيدق ويسحق كل ش
خزف والبعض من حديد فالمملكة تكون رأيت القدمين واألصابع بعضها من 
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. منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث إنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين
وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف فبعض المملكة يكون  42
بخزف الطين فإنهم  وبما رأيت الحديد مختلطاً  43. والبعض قصماً  قوياً 

ال يتالصق هذا بذاك كما أن الحديد ال يختلط  يختلطون بنسل الناس ولكن
 وفي أيام هؤالء الملوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداً  44. بالخزف

. وملكها ال يترك لشعب آخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى األبد
ألنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل ال بيدين فسحق الحديد والنحاس  45

الحلم . هللا العظيم قد غرف الملك ما سيأتي بعد هذا. والفضة والذهبوالخزف 
() حق وتعبيره يقين

75F

1(. 

المخلص الذي ينقض هيكل الباطل وحكم الطاغوت  أوفالحجر  إذن
 ،األرضويكون في ملكه نشر الحق والعدل في  ،األرضوالشيطان على هذه 

وهو  ،رؤيا دانيال الزمان ويأتي في العراق كما  هو واضح في آخريأتي في 
وال داود  )ع(عيسى  بينما ال ،ناحكم الطاغوت واأل أوالحجر الذي ينسف الصنم 

يكون أي منهما هو حجر  أنفال يمكن  ،الزمان آخرفي العراق وفي  أرسلوا )ع(
حجر الزاوية في اليهودية  أنالزاوية المذكور، بل تبين بوضوح من كل ما تقدم 

الموضوع في زاوية بيت هللا الحرام في  األسودوالنصرانية هو نفسه الحجر 
 .مكة

الموضوع في ركن بيت هللا والذي هو تجلي ورمز للموكل  األسودفالحجر 
ليهما ع(هو نفسه حجر الزاوية الذي ذكره داود وعيسى  ،بالعهد والميثاق

 ،)ع(يهدم حكومة الطاغوت في سفر دانيال  وهو نفسه الحجر الذي ،)السالم
الزمان كما روي  آخرالذي يأتي في  األولالمهدي  أومحمد  آلوهو  نفسه قائم 

 .)ع(بيته  وأهل )ص(رسول هللا محمد عن 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

حمد أ                                                                              
 الحسن

 هـ ق 1430 /شوال

* * * 

 :328 /ؤالسال
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 بأننا نمر على قوم لوط صبحاً  )عز وجل(في سورة الصافات يحدثنا هللا  -1
ْصبِِحيَن ﴿ وليالً  وَن َعلَْيِهم مُّ ُكْم لََتُمرُّ  فكيف يكون ،)76F1(﴾َوبِاللَّْيِل أََفَال َتْعقِلُونَ  ≅َوإِنَّ

يتملكنا  بشعور الغم واالكتئاب الذي عالقة؟ هل له  ملكوتي أممادي ، هذا المرور
 ؟ وقت المغرب

الكرسي  اآليةهل المداومة على صالة ذات  ؟ األناعلى  أتغلبكيف  -2
قصر أتدلوني على  أن أرجو؟  هل الختومات تجدي ،تجدي الحشر وأواخر
 .بالتوفيق إخوانيلي ولمن يرجوها من  الدعاء وأرجوالطرق 

بدأ به الحديث عن الدعوة اليمانية فتستجيب أموالي على مفتاح  دلني يا -3
 كثير من الناس تستجيب في أن يموال الحظت يا، من نفورها بدالً  القلوب لي

 ي الجلسة الثانية مباشرة ؟ف وينفرون بعدها تقريباً ) األولىالجلسة ( البداية
 زينب : المرسلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

لين عن الموقع قد والمسؤ أنوالمفروض  هذا السؤال سابقاً  أجبت :1ج س
لعنه ( إبليسوقت المغرب فهو وقت ينشر فيه  أمالك من فترة طويلة،  أرسلوه

هللا وحده ال  إالال اله ( :يقول المؤمن في هذا الوقت أن واألفضلجنوده  )هللا
ويميت ويحيي وهو حي ال يموت  ،له الملك وله الحمد يحيي ويميت ،شريك له

  .عشر مرات) بيده الخير وهو على كل شيء قدير

ولكن ال تحارب  األناالعبادات والدعاء واقع في طريق محاربة  أداء :2ج س
هللا  إرادةوالبد من تقديم  ،فيها اإلخالصبل البد من  ،فقط بالعبادة والدعاء األنا

هللا  إرادة إال اإلنسانوال يبقى عند  اإلنسان إرادةحتى تنتهي  اإلنسان إرادةعلى 
 .والعمل بها

 إلثباتما يكفي  األدلةغهم ولديكم من بال إنماليس عليكم هداهم  :3ج س
تثبت حقكم حتى مع البوذيين  أدلةبل ولديكم  ،مذهب أيومن  إنسان أليالحق 

ولكن  ،عن اليهود والمسيحيين وعامة مذاهب المسلمين وغيرهم والهندوس فضالً 
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 ألنفسهميسيئون  إنما أساءوا إنتعاملكم مع الناس فهم  أساسلق ليكن الخُ 
  .ويظهرون ما في بواطنهم

لعملكم  األساسوالتقرب من هللا وطلب رضاه هو  اإلخالصليكن  وأيضاً 
وفقكم هللا وسدد خطاكم  ،كثيراً  وتبليغكم الناس ليبارك هللا عملكم ويجعل فيه خيراً 

 .ونصركم ونصر بكم دينه

حمد أ                                                                          
 الحسن

* * * 

 



 األجوبة الفقهية: المحور الثاني

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :329 /ؤالسال

 .كثيراً  والمهديين وسلم تسليماً  األئمةل محمد آعلى محمد و اللهم صلِّ 

 بروحيلك  بيعتي أجدد، السالم عليك سيدي وموالي روحي لك الفداء
 .ملكأوكل ما  وأطفالي وأهلي ومالي وجسدي

متزوجة قبل سنيين طوال  بامرأةحصل زنا  إذا: سؤال وهو يعند ي،سيد
زوجها مات من عدة  أنوبعد زمن التقيا بالصدفة وعرف  وافترقا وتابا إلى هللا

 ... . سنيين

 .نتظر جوابكمأو، )ع( يالمهد اإلمامودمتم لنا لنصرة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

، )متزوجة أي(ولو زنى بذات بعل . من زنى بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها
 .أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبداً 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 أحمد الحسن                                                                          
 هـ ق 1430 /ذو القعدة

* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :330 /ؤالسال

 .والمهديين األئمةوالصالة على محمد وآل محمد  ،العالمين الحمد ل رب

قلة من األنصار نسأل  باسم ،الهدى ورحمة آل وبركاته السالم على رجال
بعض األخوة بأن الصدقة واجبة على الجميع بدون أي  عن أمر وردنا من

فما هو  ،فينا من ال يجد قوته اليومي وهناك من يتصدقون عليه أن علماً  استثناء،
 .هللاقلة من أنصار  -الرد  بانتظارنحن بذمتكم  -أمثال هؤالء  على الصدقةحكم 

 العراق -موسى : المرسل
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 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

 ،والصدقة مستحبة ،الواجب هو الخمس والزكاة ،وفقكم هللا لكل خير
 ،في بيت المال وبالنسبة لمن هو في حاجة مادية وال يجد قوت يومه فإن له حقاً 

شاء هللا  إنيوصلوا للفقراء حقوقهم وهم  أنممن يقومون على بيت المال  فأرجو
 .لذلك أهل

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 أحمد الحسن                                                                         
  هـ ق 1430 /ذو القعدة

* * * 

 الرحيم بسم هللا الرحمن :331 /ؤالسال

بيته الطيبين  وأهلوالمرسلين  األنبياءشرف أ علىوالصالة والسالم 
 .كثيراً  ين وسلم تسليماً يوالمهد األئمةالطاهرين 

 .محمد ورحمة هللا وبركاته آلعليكم سيدي وموالي يماني  السالم .. بعد أما

وقد تشرفت  أنصاركالذليل الحقير إلى هللا من  العبد ،سيدي وموالي
يكتب لي  أنسأل هللا العلي القدير أجنودك و جندي من أصبحت واآلنبمبايعتك 

شرح لك أسوف  أناوبفضل دعائكم لي سيدي ، شاء هللاإن بين يديك  الشهادة
 .قصتي

مسيطر  )لعنه هللا(الشباب وكان الشيطان  أيام كثيرةعبد عندي ذنوب  أنا
وقدمت  ،14مع امرأة عندما كان عمري  أارتكبت خط الحقيرةهذه النفس  ّي،عل

وطلبت براءة ذمتي مما بدر  ،اعتذاري اعتذاري لها عدة مرات ولكن لم تقبل
قسم عليك بأمك أسيدي  ،بتأنيب الضمير أحس اآلنلحد  وأنامني ولكن لن تفعل 

 .مشكله أولهذه  اآلخرة، فيه خبر ما إلىترشدني  أنالزهراء 

ال  األنصارعلم من أ أناسيدي  .......... انيةالث المشكلة أما ،سيدي وموالي
بخطاب  أخاطبك أنستطيع أسيدي وموالي ولكن ال  يخاطبك أنحد أتقبل من 
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سيدي  نصيحة،هل من  ،ين المشكلتينلهات منك حل أريدسيدي وموالي  آخر،
سيدي وهللا  الصالحة، والذريةبالتوفيق  تدعو لي أنقسم عليك بنحر الحسين أ

من هذه الحياة  شيئا أريدسيدي ال  ن دموعي تسيلإعندما كتبت هذه الرسالة و
قسم أسيدي  ،من الحساد أكونأن على نفسي  أخافطفل وهللا سيدي إال الدنيا 

تدعو لي هللا جل جالله  أنعليك مرة ثانية بنحر الحسين المظلوم العطشان 
 .اإلطالة عتذار علىعتذر منك سيدي وموالي كل االأ ،بالذرية

 لآُمَحّمد و على اللُهّم صلّ  ،سيدي هذا وسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .والَمهديين وَسلّم َتسليماً  األئمةُمَحّمد 

  م د: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

َوالَِّذيَن إَِذا َفَعلُوْا َفاِحَشًة أَْو َظلَُموْا ﴿ :بالنسبة للذنوب فإن هللا تعالى قال
وْا َعلَى  ُنوَب إِالَّ ّهللاُ َولَْم ُيِصرُّ أَْنفَُسُهْم َذَكُروْا ّهللاَ َفاْسَتْغَفُروْا لُِذُنوبِِهْم َوَمن َيْغفُِر الذُّ

)P)77F1﴾َما َفَعلُوْا َوُهْم َيْعلَُمونَ 
P. 

ْحَمِة ﴿ :وقال تعالى قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنفُِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمن رَّ
ِحيمُ  ُه ُهَو اْلَغفُوُر الرَّ ُنوَب َجِميعاً إِنَّ َ َيْغفُِر الذُّ ِ إِنَّ هللاَّ )P)78F2﴾هللاَّ

P. 

 اماإلموادع بدعاء  ،عليك برحمته يغفر لك ذنبك ويمنّ  أنهللا  إلىفتوسل 
: زين العابدين في يوم االثنين وبهذا الدعاء بعد صالة الليل وبعد صالة الفجر

ن تبعثني يوم أو ،تتحمل عني كل دين في رقبتي لعبد من عبيدك أنالهي أسألك (
 ألقاكمظلمة يطالبني بها حتى  أومن عبيدك في رقبتي دين  ألحدالقيامة وليس 

كريم اغفر لي ذنوبي كلها  ياجواد  رحيم يا ف ياورؤ راض عني، يا وأنت
نه ال إرحيم اغفر لي الذنب العظيم  رحمن يا  ياهللا يا ،بجودك وكرمك جميعاً 

له غيرك فادعوه وال شريك لك إلي  عظيم ما العظيم، يا إاليغفر الذنب العظيم 
حذر أو أخاففيه ومما  أنال محمد وخلصني مما آفارجوه صل على محمد و

  .)بلطفك الخفي
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يمكن عليك بالتوبة الصادقة ومغفرة من عنده ال تبقي عليك  أن وأسأل هللا
 .ن يمن عليك بذرية صالحة هو وليي وهو يتولى الصالحينأو، تبعة تطالب بها

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :وهذا سؤال وجوابه من المتشابهات فيه فائدة لك

أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن ﴿ :قال تعالى/ س
ِحيمُ  ُه ُهَو اْلَغفُوُر الرَّ ُنوَب َجِميعاً إِنَّ َ َيْغفُِر الذُّ ِ إِنَّ هللاَّ )P)79F1﴾َرْحَمِة هللاَّ

P. َيا ﴿ :وقال تعالى
ِ َوآِمُنوا بِِه َيْغفِْر لَُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َوُيجِ  ْرُكْم ِمْن َعَذاٍب َقْوَمَنا أَِجيُبوا َداِعَي هللاَّ

)P)80F2﴾أَلِيمٍ 
P . فاآلية األولى تعد بمغفرة جميع الذنوب والثانية ببعض الذنوب، فكيف

 الجمع بين االثنين ؟

 بسم هللا الرحمن الرحيم/ ج

 ل محمد األئمة والمهديينآوالحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد و

الذنوب بينكم وبين العباد ال تغتفر، إال بإعادة الحقوق إلى أصحابها، 
، أي يغفر هللا ﴾َيْغفِْر لَُكْم ِمْن ُذُنوبُِكمْ ﴿: وتحصيل براءة الذمة منهم، هذا قانون عام

الذنوب التي بينكم وبينه، أما الذنوب مع العباد فالبد من تحصيل براءة الذمة 
 :)ع(دعاء يوم االثنين، لإلمام زين العابدين وإعادة الحقوق ألصحابها، وفي 

وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك، أو أَمة من  ...(
إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو 

أو  أنفةفي أهله وولده، أو نيبة انتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو 
، فقصرت كان أو ميتاً  ، وحياً كان أو شاهداً  حمية أو رياء أو عصبية نائباً 

فأسألك يا من يملك الحاجات . يدي، وضاق وسعي عن ردها إليه، والتحلل منه
وهي مستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد، 

ال تنقصك المغفرة، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة إنه 
)81F3(P )وال تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين

P . 

                                                           
 .53: الزمر -1
 .31: حقافاأل -2
 .الصحيفة السجادية -3
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ن يكون هو أأي يغفر لكم بينكم وبين العباد بالدعاء والتوسل إليه سبحانه، ب
وهذا هو ) وقصرت يدي إذا ضاق وسعي(الحقوق إلى أصحابها الذي يعيد 

 .)وبه يصبح غفران الذنوب جميعاً : (القانون الخاص

َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض ﴿ :قال تعالى ،الذنوب جميعاً يسير وهناك طريق لغفران
ُ َيْقبُِض َوَيْبُسُط َوإِلَْيِه  َ َقْرضاً َحَسناً َفُيَضاِعَفُه لَُه أَْضَعافاً َكثِيَرًة َوهللاَّ هللاَّ

)P)82F1﴾ُتْرَجُعونَ 
P. 

في صلة : (هي )ع(، وعنهم )في صلة اإلمام: (هي )ع(وعن أهل البيت 
)83F2(P)رحم آل محمد خاصةالرحم، والرحم 

P،  فصلة اإلمام يعبر عنها هللا سبحانه
 .قرض له سبحانه وتعالى وهو الذي يسدده بأنهاوتعالى 

، )الصلة بالعمل معه(، و)الصلة بالمال: (منها :وصلة اإلمام تكون بصور
 .))ع(الجهاد بين يديه باللسان والسنان إلثبات حقه (و

ألن العمل يرهق جسد  ؛إعطاء المال لهن العمل مع اإلمام أفضل من وأكيد أ
 .اإلنسان، وربما كان فيه هالك جسده إذا جاهد بين يدي اإلمام باللسان والسنان

تح هذا الباب فكم هي الرحمة عظيمة إذا كان الحجة بين أظهر الناس، حيث فُ 
قرض هللا، فيقف يوم القيامة أقد  )ع(يكون اإلنسان بصلة اإلمام  أنالعظيم، وهو 

، اً يدي هللا، فيوفيه هللا هذا القرض، وهذا العبد لو جاء بعدد رمال البر ذنوب بين
ير بالقليل، عند هللا ديان يوم الدين، وهو يعطي الكث اً ألن له قرض ؛فرت لهلغُ 

ه بال حساب فيسدد هللا جميع ديون هذا العبد وذنوبه مع العباد ويدخله وعطاؤ
 .الجنة بغير حساب

 أحمد الحسن                                                                            
 هـ ق 1430 /ذو القعدة

* * * 

عها بعد ومتى بعد يكون شر أي ،متى يتم شروع ليلة القدر :332 /ؤالسال
 ؟ ومتى نهايتها ،الغروب

 هل يجوز فتح مطعم لبيع الطعام ؟ 

                                                           
 .245: البقرة -1
 .6ح 279ص 24ج: البحار -2
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يحرم لغير المتزوجة أن تكتحل هل  ؟ األجانب أمامهل الكحل جائز للمرأة 
 ؟ عن خارجه في البيت فضالً 

ى سبيل المثال مس الميت هل وعل ،هل كل ما يوجب الغسل يبطل الصيام
 ؟ يبطل الصيام

ما  ؟ هل يسقطان معاً  أم؟  اإلقامة أم األذانعند ضيق الوقت هل يسقط 
 .ليالتفص أرجوحكمهما  

 ؟ عورت ابنائهم ن الیيحرم النظر من قبل االبويي عمر أفي 

 الفضةما هو سعر جرام  ؟ في عصرنا هذا )ع(ما هو مهر السيده الزهراء 
الخام  الفضةالمهر هو سعر الجرام  فيهل سعر الجرام  ،)ع(مهر الزهراء  في
فالسعر فيهما فيه ) المصاغ(المسبوكة  الفضةنه سعر الجرام إ أم ،السبائك أي

 ؟ تفاوت

 ؟ کلهاأمحرم ) الطرطير( ريهل نبتة الجرج 
 جهاد األسدي :المرسل

  .والحمد ل رب العالمين، بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

 إلىوحدها من غياب الشمس  ،من رمضان 23هي ليلة  ليلة القدر :1ج
 .الفجر الصادق

 .يجوز فتح مطعم وبيع الطعام :2ج

 أنحث على التواضع والعمل وتجنب الكبر واالتكال على الغير وبيان  :3ج
  .البطر والطغيان عند الغنى يذهب النعم ويجلب الفقر والحاجة

مسه الكبر  إذا ،الغير والفقر فهي من نعم هللا على المؤمن إلىوحتى الحاجة 
ُهْم ِمَن ﴿جادة الصواب ويذكر ربه  إلىطغى ليرجع  أو اْلَعَذاِب اْألَْدَنى َولَُنِذيَقنَّ

 .)84F1(﴾ُدوَن اْلَعَذاِب اْألَْكَبِر لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَ 

وضعته في البيت لزوجها  إنولكن  ،تضعه ليراه األجانب ال يجوز أن :4ج
 .فال يجب عليها أن تزيله لتخرج أو لتلتقي غير المحارم

                                                           
 .21: السجدة -1
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 .يجوز لغير المتزوجة أن تضع الكحل في البيت :5ج

نه يبطل الصيام وضمن ما ذكرت من أفقط ما ذكرت في الشرائع  :6ج
 . مس الميت فال يبطل الصيام أما ،تفصيل

بمقدار ما يؤدي به الركعات فقط عندها  إال ضاق الوقت ولم يبقَ  إذا :7ج
 .وجبت دونه األذاندون  اإلقامةكان الوقت يسع  وإذا واإلقامة، األذانيسقط 

ال إ -طفال األ -بنائهم ألى عورات إبوان األينظر  ن الأالمفروض  :8ج
ن ينظف أمكان الطفل إصبح بأذا إشابه، ف بمقدار الضرورة من التنظيف وما

بوين لى معونة األإنفسه من الخبث ويغتسل ويرتدي ثيابه بنفسه دون الحاجة 
 . لى عورة الطفل النتفاء الضرورةإبوان النظر ن يتجنب األأعندها يجب 

خمسمئة  )ع(ا سالم هللا عليها من هللا خمس الدنيا، ومن علي كان مهره :9ج
، ومهرها في هذا الزمان )غم12.5(درهم فضة وكل درهم مثقالين ونصف 

 . ثاث الدار التي يتم الزواج فيهاأ

 ).السبائك(سعر الخام  :10ج

، كلهأشكال في إالجرجير الذي هو قريب من نبتة الفجل المعروفة ال  :11ج
 . شكال فيهإال  يضاً أ) وهو غير الجرجير(والطرطير الذي هو نبات صحراوي 

أحمد                                                                           
 الحسن  

* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم: 333/ السؤال

األئمة  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد
 .والمهدين وسلم تسليماً 

أشهد أن ال اله إال هللا، وأشهد أن محمداً رسول هللا، وأشهد أن علياً واألئمة 
 .من ولده حجج هللا، وأشهد أن أحمد والمهديين من ولده حجج هللا

شاء هللا فكانت اإلجابة مؤيدة لهذا  استخرت هللا في أمر أريد القدوم عليه إن 
ك سيدي ما دمت إمامي الستأذنك وأستشيرك؛ ألنه ال يخيب األمر، ونويت قصد

 .أبداً من استشار بالنور اإللهي
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وموالي أنا قصدت  أنا استبصرت وأعانني هللا لمعرفتك وإتباع الحق، سيدي
بابك فال تردني خائبة، أنا وأعوذ بال من األنا أتمنى أن أكون خادمة لتراب 

األنصار  لحق الحمد ل وكان الفضل ألحدقدميك الشريفتين، لقد أدركت طريق ا
لطفلي  حفظه هللا بعد هللا سبحانه وتعالى، هذا األنصاري كان زوجي وهو أب

أكمل  نحن اآلن مفترقين وهو متزوج اآلن، أنا وطفلي محتاجين إليه وأحب أن
يسترني  هذا الطريق المبارك معه نويت أن أقترح عليه أن يحللني مرة ثانية وأن

نورني  ني أن أكون زوجة ثانية ما دام هذا شرع هللا، سيدي ومواليوال يضر
ورضا  بنورك وإذا أذنت لي سأنوي هذا إن شاء هللا طالبة من هللا تعالى رضاه

ويفرج عن  ، أرجو أن ال تردني خائبة يا من يغيث المستغيثين)ع(وليه وحجته 
أنت  دي ومواليالمكروبين، يا من جعله هللا خليفته في أرضه أدركني يا سي

 )ص(الوالد بالنسبة لنا، نصرك هللا ومكن لك إلهي آمين بحق جدك محمد 
 .والحمد ل وحده وحده وحده )ع(الطاهرين وأجدادك 

اللهم حفه بمالئكتك . )ع(أحمد   اللهم احفظ سيدي يماني آل محمد المهدي
عزيزاً،  اللهم وانصره نصراً ... المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين 

اللهم ومكن له في  نصيراً، سلطاناً  وافتح له فتحاً مبيناً، واجعل له من لدنك
  .أرضك الساعة الساعة الساعة بحولك وقوتك يا كريم

 .اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة والمهدين وسلم تسليماً 

األئمة أشهد أن ال اله إال هللا، وأشهد أن محمداً رسول هللا، وأشهد أن علياً و
 .من ولده حجج هللا، وأشهد أن أحمد والمهديين من ولده حجج هللا

  ahmed ali : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 
 .وسلم تسليماً 

كالجمع (محرم وفقكم هللا لما يرضيه، الزواج إن لم يكن هناك عارض يجعله 
 .فهو حالل هللا، فأسأل هللا لكم التوفيق والعافية) بين األختين أو ما شابه

                                                                                     
 أحمد الحسن

 هـ ق 1430
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* * * 

 :334 /ؤالسال

الصالة خرج منه  أثناءوفي  ،ذن وأقام ودخل في الصالةأمؤمن  إنسان -1
نه إمع العلم  ؟ بعد الوضوء واإلقامة األذانفهل يجب عليه  ،ما ينقض الصالة

 .الوضوء إليسيغير المجلس حيث يذهب 

المستحب فيها الصيام مثل  األياممؤمن يصوم صيام واجب وفي  إنسان -2
تحب في فهل يقع له ثواب الصيام المس ،من کل شهر وأيام ذي الحجة أيامالثالثة 

 ؟األيام هذه 

 األجرة،صالة نيابة مقبوضة  وعدة سنين ،شهور صيام عدةفي ذمتي  -3
وکذا بناتي کنَّ . األجرة مقبوضةماله أي  كوختمتين قرآن لم يکتمال وکل ذل

امرأة  كذلاآلن، وك إليکون في ذمتهنَّ باقي ) كذا(جارة وقد ة  يصلينو يصمن
ذمتها باقي ألجل المعيشة في کرامة بعيداً تصوم وتصلي نيابة اجارة وفي مؤمنة 

عن مراتبکم التي رتبکم هللا  أزالوكمعن اللئام الذين استولوا علی عروشکم و
يابن الرحمة المهداة والنعمة  فيا سيدي ،وحللوا حرامکم وحرموا حاللکم ،فيها

 ك،علمني بعلم ك،يا بن طه والمحکمات، ُمرني بأمر ،يابن مکه ومنی ،المسداة
وما مضی من هذا  .بيدي للخروج ِمن کل حرام وأعني بالولوج في کل حاللخذ 

  ؟ العمل والمال مقابله کيف هو

ي الوسطاء ليسوا أ كعطوني ذلأن يأن الذ كعلم بذلأنت أمع العلم سيدي و
موات المنوب عنهم وهللا وکذا األ ،وبما جئت به علی حد علمي كمؤمنين ب

 .العالم

بعد ومرة حجة االسالم  ،هللا الحرام ثالث مراتني حججت بيت أهو  -4
حرام لعمرة التمتع رکبت وزوجتي وبناتي في سيارة مخالف لدين هللا اإل

 ؟ك فما الحکم في ذل ،وتظللت

فما حکم النيابة من الحج ؟ وتظللت بعد عمرة  ،نيابة بأجرة والحج الثالث
خمس عمرات مفردة وفي الحج الثاني عملت  .كفما الحکم في ذل يضاً أالتمتع 

 ؟ك حرام فما حکم ذلدنی الحل نيابة تطوعاً وکلهنَّ فيهنَّ تظليل بعد اإلأمن 

ن للمتعة لها إ( :)ع( االمام الصادق كعن جد ،روی المفضل بن عمر -5
فلو بينتها وما هو منها رکن من العقد وماهو واجب وما هو  ،...)سبعين شرطاً 

 ؟ يبطل العقد ويصير سفاحاً هو الشرط الذي بتخلفه  ي ماأمستحب 
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علی امرأة لمدة سنتين ولم يکن معهما ثالث  اً مؤقت اً جری عقدأرجل  -6
وکذا الرجل  ،هلها وأوالدها بالذاتأبسبب ظروف خاصة بالمرأة خوفاً من 

 ك ؟فما الحکم في ذل ،نفصال عنهمسرته من اإلأعلی  حرصاً 
  محمد :المرسل

  .والحمد ل رب العالمين، بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

هو الذي ترك  واإلقامة األذانالذي يعيد  إنما. واإلقامة األذانيعيد  ال: 1ج
عمل آخر، وهذا المؤمن ترك موضع  إلىعن الصالة  موضع سجوده معرضاً 

 .سجوده فقط للوضوء للصالة فهو لم يعرض عن الصالة لعمل آخر

 .شاء هللا نعمإن  :2ج

ن لم إحتى و ،جائز) جهراً (بصوت  على قراءة القرآن األجرخذ أ :3ج
 .  ترونه من مؤمني الجن نه يحضرها من الإف اإلنسحد من أيحضرها 

 إنجر فيما مضى أمن صوم وصالة مقابل  أديتمشيء عليكم فيما  وال :ج
بيته  وأهل )ص(سنة عن النبي  أوبدعة ولم تشرع في قرآن  إنهاكنتم تجهلون 

   .)ع(

الذين ماتوا على ( األمواتجر من صوم وصالة عن ما قبضتم عنه أأما  :ج
 إحصاءهمنك  فأرجوولم تؤدوه ) من تجهل حالهم أووالية حجة هللا في زمانهم 

المؤمنون  إخوتكشاء هللا سيقوم  نإوزوجتك وبناتك والمرأة المؤمنة و أنت
 . ر جوابكوهم بانتظا أخبرتهمبالتصدق بالمبلغ عندما يصلهم العدد منك وقد 

جر عن أالذين قبضتم  األمواتقضاء الصالة والصوم عن  أيضاً ويمكنكم 
 األجرالصالة والصوم مقابل  أنكنتم تجهلون  إن(القضاء عنهم فيما مضى 

هللا ال ألجل األجر الذي قبضته  إلىتنوي القضاء عنهم قربة  اآلنولكن ) بدعة
 .فيما مضى

لة ثالث وعشرين من رمضان يعدل وبالنسبة لقضاء الصالة فالقضاء في لي
 ألفحتى  أوعشر سنين  أوسنة قضاء  فلو كان في ذمة شخص مثالً  ،شهر ألف

  .شهر يكفيه قضاء يوم واحد في ليلة القدر

محرم قبل  وأنتشيء عليك من التظليل  الحج نيابة بأجر جائز، وال :4ج
 . بالحق إيمانك
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بني هيكل الحق بحول هللا وقوته وبمشيئته أجئت النقض هيكل الباطل و
ما ال طاقة  ألكلفكمولم أأِت  ،شاء هللاإن سبحانه وبمعونتكم للحق وبحملكم للحق 

وهي  ،هي الشريعة السمحاء )ع( إبراهيم األطهر وأبيكمفإن شريعة أبينا  ،لكم به
ُ َنفْ ﴿ )ص(رسول هللا محمد فطرة هللا التي جاء بها  ساً إِالَّ ُوْسَعَها لََها ال ُيَكلُِّف هللاَّ

َنا َوال َتْحِملْ  َنا ال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا َربَّ َما َكَسَبْت َوَعلَْيَها َما اْكَتَسَبْت َربَّ
ْلَنا َما ال َطاَقَة  َنا َوال ُتَحمِّ لََنا بِِه َعلَْيَنا إِْصراً َكَما َحَمْلَتُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبلَِنا َربَّ
ا َواْنفِْر لََنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْوالَنا َفاْنُصْرَنا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ   .)85F1(﴾َواْعُف َعنَّ

 :البد في الزواج الدائم والمؤقت من :5ج

 ).اإلعالن(اإلشهاد أو اإلشهار  -1

اإلشهار واإلعالن فيكون بعد إيقاع  وأما. ويكون اإلشهاد بشاهدين عدلين
ويتحقق بما يسمى عرفاً إشهار وإعالن كالدعوة إلى وليمة  ،العقد وقبل الدخول

 .العرس وما شابه

 . أشهرقل مدة للزواج المؤقت ستة أو -2

مكتمل وسيقوم  اإلسالم،شاء هللا في كتاب شرائع إن تجده  أكثروتفصيل 
    .شاء هللاإن المؤمنون بنشره عن قريب 

لكن ) اإلعالن( اإلشهارربما يصعب  أنتوفي هذه الحالة التي ذكرتها  :6ج
ويوصي الشاهدين بكتمان  اإلشهاد، فيستأنف العقد معها مع اإلشهاديصعب  ال

 .الحقوق إثبات أوعند الضرورة  إال األمر

أحمد                                                                              
 الحسن

* * * 

 ،عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان :335 /ؤالسال
في  )86F2( من صالته الخمسين رجل يقضي شيئاً  :)ع( كتبت إلى أبي جعفر(: قال

أتحسب له  ،أو في مسجد الكوفة )ص(الرسول المسجد الحرام أو في مسجد 
في هذه المساجد حتى ) عليهما السالم(الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك 

                                                           
 .286: البقرة -1

 .صالة الخمسين هي الصالة الواجبة اليومية باالضافة نوافلها وصالة الليل 2-
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أو أقل أو  )87F1( يجزئه إذا كانت عليه عشرة آالف ركعة أن يصلي مائة ركعة
فأما أن يكون  ،يحسب له بالضعف: )ع( )88F2( وكيف يكون حاله ؟ فوّقع ،أكثر

89F( من الصالة بحالها تقصيراً 

، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى فال يفعل )3
() النقصان

90F

4(. 

: قال في حق مسجد الكوفة ،)ع(عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد هللا 
رسول حتى أن  ،ما من عبد صالح وال نبي إال وقد صلى في مسجد كوفان ...(

أين أنت يا رسول هللا تدري : )ع(لما أسرى هللا به قال له جبرئيل  )ص(هللا 
وإن الصالة المكتوبة فيه لتعدل ألف ... أنت مقابل مسجد كوفان  ،الساعة
وإن الجلوس فيه بغير تالوة وال  ،وإن النافلة فيه لتعدل خمسمائة صالة ،صالة

() ولو حبواً  ألتوهذكر لعبادة ولو علم الناس ما فيه 
91F

5( . 

من  إن وأبنائك آبائكفهل معنى هذا سيدي صلوات هللا عليك وعلى  :1س
يؤديها في مسجد الكوفة  أنوكان يريد  ،)92F6( كان في ذمته قضاء صالة مكتوبة

ركعة  آالفكان شخص مطلوب عشرة  إذا؟ أي  المعظم فسوف تضاعف له
ركعة  آالففهل صالة مئة ركعة في مسجد الكوفة ستجزي عن العشرة  ،قضاء

 ال ؟ أم ،ي كانت في ذمتهالت

فأما أن يكون  ...( :األولىفي الرواية  )ع(الباقر  اإلماممعنى قول  ما: 2س
 ؟ )من الصالة بحالها فال يفعل تقصيراً 

 ،مسجد السهلة :في کل من) كذا(ماذا تعدل الرکعة الواحدة الواحدة  :3س
 المسمىالبصرة  يف )ع(ن يالمؤمن أميرومسجد  ،ومسجد صعصعة بن صوحان

Pالمهديين في البصرة  أبوومسجد  ،)الخطوة( بـ

)
93F

7(
P  ؟ ومسجد جمكران 

 الشيخ جهاد األسدي: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

                                                           
 .ركعة 10,000= ركعة  1000× ركعة  100لف ركعة؛ فيكون أي تكون كل ركعة تعادل أ 1-
 .)ع(جاب بقلمه الشريف أأي : فوقع 2-
 ."لحالها"وفى المرآة  -3

 .19ح 455ص 3ج :للشيخ الكليني - كتاب الكافي 4-
 .491 – 490ص 3ج :الشيخ الكليني -الكافي  -5
 .باالضافة لصالة االيات) الصبح والظهرين والعشائين( الخمسةقصد بها الصالة أالصالة المكتوبة  -6
 .قصد المسجد الواقع في البصرة منطقة حي الزهراءأ -7
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الحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 
 .وسلم تسليماً 

 .شاء هللاإن سيأتي التفصيل في حينه  -
يهمل الصالة متكالً على القضاء في هذه المساجد فهذا عمله غير  أن أي -

 .تحسب له بالضعف صحيح وال
تفصيل فضل  أما ،فضلها واألوصياء األنبياءللمساجد التي صلى بها  -

 .شاء هللاإن بعضها فسيأتي في حينه 
أحمد                                                                              

 الحسن 

* * * 

والصالة والسالم على سيد  ،بسم هللا الرحمن الرحيم :336 /ؤالسال
 .له الطاهرينآالمرسلين محمد و

اإلمام سالم تام بوجود موالنا ..  ه هللاظحمد الحسن حفأسماحة السيد  إلى
 .المؤيد بال )ل هللا فرجهعج(

 ؟ كيف توزع هده التريكة ،توفت وتركت تريكة مهمة امرأة :1 سؤال رقم
 ؟)أوالدبنتان وثالث (أبناء وخمسة  أملها زوج و إنعلما 

  والروبيان، -THON-حم السمك من فصيلة التونل أكل :2رقم  سؤال
CREVETTE--  ؟ حرام أمحالل 

التي تباع  -األبيض و األحمرمن النوع  -اللحوم الطرية  :3سؤال رقم 
 SUPER-التقليدية والعصرية  اإلسالمية باألسواق بالبلدان العربية و

MARKET- ؟ هل يجوز شراءها واستهالكها 

كرى وفاة جدتكم سيدة نساء العالمين ذب أجوركمهللا  أعظمو جزاكم هللا خيراً 
والسالم وحفيدها روح هللا الموسوي الخميني  الصالة آلهافاطمة الزهراء عليها و

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى  ، راجعون إليه وإنال  إناو .)قدس سرهما(
 . وبركاته

 .المغرب –الدار البيضاء 3T ALI haj 3T:المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب
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وصلى هللا على محمد وآله األئمة والمهديين وسلم  ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

 .والباقي لألبناء للذكر مثل حظ األنثيين ،م سدسولأل ،للزوج ربع :1

م ولأل ،اً سهم 24للزوج منها  ،اً سهم 96والتقسيم يكون بأن تقسم التركة إلى 
 7ولكل بنت  ،)14+14+14( اً سهم 14ولكل ولد من الثالثة  ،اً سهم 16منها 
  .)7+7(أسهم 

 .التونة والروبيان حالل :2

من  اً كثير نَّ أل ؛)صحة تذكيته(بالنسبة للدجاج يجب التدقيق في مصدره  :3
والتذكية  ،يستخدمون السكين اآللي في التذكية ويعتبرونها تذكية شرعية المجازر

فال يمكن االعتماد على وجودها في أسواق  ،البد أن تكون بيد المسلم ال باآللة
المسلمين فيما يخص حلية لحم الدجاج والطيور ما لم يتم التدقيق والبحث 

 .من صحة التذكية باليد ال باآللة لالطمئنان

سبة للبقر واألغنام فيمكن االكتفاء بكالم البائع إن كان مسلماً وحصل أما بالن
فبالنسبة للحوم الحمراء أو لحوم البقر  ،االطمئنان بصحة التذكية من كالمه

  .والغنم يمكن االعتماد على وجودها في أسواق المسلمين فيما يخص حليتها

 .نيا وجنبكم شرهماوجزاكم هللا خيراً وعظم أجركم ووفقكم لخير اآلخرة والد

أحمد                                                                              
 الحسن

* * * 

  بسم هللا الرحمن الرحيم :337 /ؤالسال

  .والمهديين وسلم تسليماً  األئمةل محمد آوسلم على محمد و اللهم صلّ 

أجدد لكم البيعة سّيدي وأسألكم الدعاء لي  ،السالم عليكم سيدي وموالي
دعو هللا سبحانه ا ،سيدي نحن مواليك بحاجه لدعائكم فبه تتم النعم ،وجميع أهلي

  :أسئلتيعلى  المعذرةأرجو  .يثبتنا معكم في عافيه بعونه وتقديره

 ؟ لدي صندوق به صدقات كنت أجمعه ألحد المساجد كيف أتصّرف به- 1
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 بالدعوة ؟خلف إمام ال يؤمن  ةكيف أصلي جماع- 2

 ؟ ةمع الناس وهم ينظرون لنا بريب ةهل أستخدم التقيّ - 3

دينار  20 هل هناك مجال لكفالة أيتام لألنصار بمبلغ من المال مثالً - 4
 .المبلغ إذا أمكن إيصالوكيفية  ؟ كويتي

في  الرابعة الشهادةوأوالده المعصومين بدل  اً هل يكفي قول أشهد أّن علي- 5
 ؟ األذان

 ؟ المجالس التي تدعوا لفقهاء السوء حضورهل يجوز - 6

 المباركة ؟ بالدعوةالدخول  هعليه من اثار والمداومة ةهل لغسل الجمع- 7
أرجو  .اعتقدتأنه حصل لي ذلك وقد نشرت ذلك في المنتدى حسب ما  علماً 

  .توضيح ذلك

هللا سبحانه وأسألك أسأل ، دعواتكم سيدي، القصور ىفي الختام سامحني عل
     .أدعو لي بالثبات معكم ،أن أتشّرف بلقاكم ولو بالمنام

 أبو مصطفى : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليما

 أو ،يتيم كإعالة ،في سبيل من سبل هللا سبحانه وتعالى أنفقهالمال : 1ج س
 .نشر كلمة الحق أو ،فقير أو أرملة،

 أو إماماً  أو تصلي منفرداً  أنفإما  ،ال تأتم بصالتك بغير المؤمن :2ج س
 .خلف مؤمن مأموماً 

 أو واألعراض، واألموالالتقية عند الضرورة فقط لحفظ الدماء  :3ج س
ال  أنأسأل هللا  .ة دين هللا سبحانه في وقت الحقللحفاظ على النفس لنصر

 .ه سبحانهبمنِّ  عزيزاً  يحوجكم لتقية وينصركم نصراً 

 إنوهم يتكفلون ذلك  األنصارخوتكم من يمكنك االتصال ببعض ا :4ج س
 .شاء هللا
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نت في كما بيَّ  األربعفالبد من الشهادات  وإال ،كان لتقية يكفي إذا :5ج س
 .الشرائع

 .كانت مجالس للدعوة لهؤالء الظلمة ال يجوز إذا :6ج س

وخير ما  اإلخالص،السماء هو  إلى األرضخير ما يصعد من  :7ج س
هو التوفيق، فكل عبادة سواء كانت غسل الجمعة  األرض إلىينزل من السماء 

 .خلص فيها لوجه هللاأكان قد  إنثر في نزول التوفيق على العبد أغيرها لها  أم

                                                                                      
 حمد الحسنأ

 هـ ق 1430
* * * 

 :نص الرسالة :338 /ؤالسال

 ..السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته

موالي، أنا عراقية من سكنه النرويج، نحن نريد مواالتك ولكن أين وكيف 
نعيش خارج البالد، وما هو المطلوب منا ؟ وسيدي، كيف السبيل ونحن  موالي

بنات وولد ونحن نحافظ على الحجاب ولكن نريد التعرف على  أنا لدي ثالث
 هو المطلوب منا ونحن هنا، ما هو التكليف الشرعي ؟ الحجاب الصحيح، وما

والصالة والسالم على محمد وآله الطيبين  والحمد هللا رب العالمين،
 .الطاهرين

 النرويج -اء ضمي: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

 إيمانكمن يتقبل أو ،والجن اإلنسويحفظكم من شر  يوفقكم جميعاً  أنأسأل هللا 
الحق  إلىة الناس العمل فيمكنكم نصرة الحق بالكلمة وبهداي أما .ونصرتكم للحق

 .إليه وإرشادهم
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سابقة وهي منشورة  أسئلة أجوبةنته في والحجاب الشرعي وحدوده قد بيّ 
 .2وبعضها في كتاب الجواب المنير ج

                                                                                      
 حمد الحسنأ

 هـ ق 1430
* * * 

 ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :339  /ؤالسال

أقصد  ،هل العادة السرية محرمة دون إدخال جسم صلب: أود أن أسأل
 االغتسالوهل يتوجب  وإن كانت النية تجنب الوقوع في الحرام ؟ ،سطحي فقط

 .تحياتي بعده ؟
 ....: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آعلى محمد ووصلى هللا ، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

كنتم تريدون مقارنتها بارتكاب فاحشة  إذا أما، العادة السرية حرام شرعاً 
من كبائر الذنوب، وال تحل العادة  ألنه ؛ةشد حرمأالزنا والعياذ بال فالزنا 

 .نه بهذا يريد االبتعاد عن الزناأفعلها شخص وهو يظن  إذاالسرية 

وكذا  ،)خرج منه المني بدفق وشهوة( أمنىجب غسل الجنابة على من وي
  .أمنت كما ذكرته في الشرائع إنيجب الغسل على المرأة 

بالزواج الحالل الذي يحفظ  أنفسكميحصن فروجكم ويطهر  أنوأسأل هللا 
 .دينكم

 حمد الحسنأ                                                                       
 هـ ق  1430 /شعبان الخير

* * * 

 للتحنك المسافةوما هو مقدار  ،هل التحنك واجب على النساء :340 /ؤالسال
 ؟ الرد السريع أرجو ؟

 أستراليا -أم بنين : المرسلة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
الحنك ليست  أسفلوالمنطقة الواقعة  ،تكشف الوجه أنيجوز للمرأة  .وسلم تسليماً 

 .فيجب سترها ،من الوجه

حمد أ                                                                             
 الحسن

* * * 

َة َوالَ الَِّذيَن َيْكنُِزوَن ﴿ :اآليةما هو تفسير  :341 /ؤالسال َهَب َواْلفِضَّ الذَّ
 أردت إذا اإلمام عند ظهور أم اآلنوهل تتحقق ، ﴾ ... ُينفِقُوَنَها فِي َسبِيِل ّهللاِ 

 ؟لإلمام  ةبعض مجوهراتي هب إعطاء
أم بنين : المرسلة                                                                                         

 الياأستر -

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

من  أوسواء من كنز ماله دون دفع زكاته  ،الزكاة عموماً  أموالهذه في 
وفي زمن قيام القائم تنطبق على كل من يملك  ،زكاة يكنزها أموالكانت عنده 

 أما .عن حاجته ويحتفظ به وال يبذل بعضه للجهاد بين يدي القائم اً فائض ماالً 
 .الذهب التي تقتنيها المرأة للزينة فهي ليست من الكنز أوبالنسبة للمجوهرات 

 حمد الحسنأ                                                                    

* * * 

 :342 /ؤالسال

بائك وآلك وسلم وما آى هللا عليك وعلى صل كق هللا منيعرفناه بتوف يالذ) 1
في شهر  ليوم واحد عمداً  اإلفطاركفارة  إن: اإلسالمع ئاستخلصناه من كتاب شرا

، ما إطعام ستين مسكيناً إما صيام شهرين متتابعين، وإعتق رقبة، و إمارمضان 
 . في أداء أيهما شاء عن ذلك مخيراً 
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وجب عليه صيام شهرين  إطعام ستين مسكيناً  أولم يستطع عتق رقبة  فإذا
، ولو عجز عن ، صام ثمانية عشر يوماً أيضاً متتابعين، فأن عجز عن صيامهما 

 .، استغفر هللا فهو كفارتهالصيام أصالً 

رقبة  ويجب باإلفطار بالمحرم في نهار شهر رمضان ثالث كفارات، عتق
وبالمحلل كفارة تخيرية كما  ،وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً 

 .لوصيه أووضحنا، وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها لإلمام 

3T3كان  إذاهو طيب  :أT كفارته في شهر رمضان  فطر ليوم واحد عمداً أالذي
 إحدى داءأثم استطاع بعد االستغفار وتمكن من  ،التي تنطبق عليه هو االستغفار

استطاع بعد االستغفار صيام  أو ،إطعام ستين مسكيناً  أوت كعتق رقبة االكفار
 ؟ فما هو المطلوب في هذه الحالة سيدي ،الشهيرين المتتابعين فقط

 ،من نصبوه عنهم لذلك أووصية  أووإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها لإلمام  :ب
 ؟ كم هي مقدار عتق الرقبة في هذا الزمان

: ذكرت سيدي في الشرائع المقصد الثاني الفقرة الرابعة من كتاب الصيام) 2
 . نذر صيامه على التعيين، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة إذا أفطر زماناً 

3T3 :أT؟ نذر صيامه على التعيين هو المقصود من ما 

3T3 :بTأمه يفطر فأوم قد يقبال کل  يقضيهوم يهل هو  ،وما هو وجه القضاء 
 ؟ أفطر زماناً  ى منهي الكفارة الكبرى المخيرة عل وما ؟ ماذا

 :أيضاً متفرقة وردت في المنتدى  أسئلةهذه مجموعة  )3

3T3:أT  فهل المقصود الشعر الخشن ، اإلنبات من عالئم البلوغ أنذكرت سيدي
 حدهما فقط يكفي كعالمة للبلوغ ؟أ إنبات أم واإلبط، العانةعلى 

3T3:بT يهل سعر الجرام ف ،)ع(مهر الزهراء  يف الفضةهو سعر جرام  ما 
 الفضةنه سعر الجرام إ أم ،السبائك أيالخام  الفضةالمهر هو سعر الجرام 

 .فالسعر فيهما فيه تفاوت ،)المصاغ(المسبوكة 

3T4: 3T دي في قضية ما يجب ستره علی المرأة يسى سؤال سابق عل أجبت
 :ةيالتال باإلجابة

َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َوال  َوقُلْ لِْلُمْؤِمَناتِ ﴿ :قال تعالى
ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجُيوبِِهنَّ َوال ُيْبِديَن 
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أَْو أَْبَنائِِهنَّ أَْو أَْبَناِء ُبُعولَتِِهنَّ أَْو ِزيَنَتُهنَّ إِالَّ لُِبُعولَتِِهنَّ أَْو آَبائِِهنَّ أَْو آَباِء ُبُعولَتِِهنَّ 
إِْخَوانِِهنَّ أَْو َبنِي إِْخَوانِِهنَّ أَْو َبنِي أََخَواتِِهنَّ أَْو نَِسائِِهنَّ أَْو َما َملََكْت أَْيَماُنُهنَّ أَِو 

ْفِل الَِّذي َجاِل أَِو الطِّ ابِِعيَن َنْيِر أُولِي اْألِْرَبِة ِمَن الرِّ َن لَْم َيْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت التَّ
ِ َجِميعاً  َساِء َوال َيْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنَّ لُِيْعلََم َما ُيْخفِيَن ِمْن ِزيَنتِِهنَّ َوُتوُبوا إِلَى هللاَّ النِّ

َها اْلُمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ  )P)94F1﴾أَيُّ
P. 

 وما ،كفين والقدمينمام االجانب هو الوجه والأن تظهره المرأة أيجوز  ما
تحتاج لكشفه في  وما ،فوقها مام المحارم هي القالدة وماأن تظهره المرأة أيجوز 

 .وللزوج جسدها كله ،الوضوء من اليدين، ومنتصف الساق وما دونه

فکشفت لنا من الحقائق التي " يكصلوات ربي عل" دييس كولقد قرأت جواب
سأل أتنورنا بنورکم و" کم سالم هللايعل" تيهل البألم نکن نعرفها قبل وبفضلکم 

 .. کثر أکثر وأنکم يد من معيستزأن أدني معرفة منکم وين يزأهللا 

انها لنا ولکي تعم يتب كمور فأرجو منبعض األ دي ولقد خفيت عليّ يس كسألأ
 :عالهأعات لما سبق من المسألة يوهي تفر ،الفائدة

3T3:أT  وماذا تشمل عند المرأة ؟  ة،فية الشريفي اآل) نةيبالز(ما هو المقصود 

َساءِ  ..﴿ وما هو حدود عمر ْفِل الَِّذيَن لَْم َيْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت النِّ  ؟ ﴾الطِّ

َوال َيْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنَّ لُِيْعلََم َما ُيْخفِيَن  ..﴿ :ىوما هو المقصود من قوله تعال
 ؟﴾ِمْن ِزيَنتِِهنَّ 

3T3:بT قد بينَت فيه قضية ما يجب ستره علی المرأة سيدي الذي كقرأت جواب، 
م ذا کان الناظر لها هو األإهو حدود الواجب ستره من المرأة  عرف ماأولکن لم 

ن يبوحد األأخت من ن مثل األيو من المکلفأ ،ن علواإن ويبوحد األأوالجده من 
 ،و البنت وبنت الزوج بعد الدخولأ ،ن نزلواإخت وخ واألوبناتها وبنات األ

 ن ؟يبووخالة األ ةوالخال ،نيبوو عمة األأ ةوالعم

سواء  ،زاً يمم ذا کان طفالً إمام الناظر أالمرأة  ىحدود الواجب ستره عل وما
ممن ال انتساب  أو أخواتها، أو ،ن نزلواإو أبنائهاى من نثأم أ کان الطفل ذکراً 

 ؟ المميزين األطفاللهم معها من 

                                                           
 .31: النور -1
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 أمور الذك أبنائهالها  كان الناظر إذاعلى المرأة حدود الواجب ستره  وما
 ؟ غيرهم الذين هم فوق سن التمييز ودون سن التكليف أم اإلناث

 :الجواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين

وإن كانت كفارته  إذا أدى كفارته فال شيء عليه بعد األداء،/ أ  -1ج س
 .االستغفار

 .لإلمام تقدير الثمن وإسقاطه أو بعضه: ب -1ج س

أي إنه نذر صيام وقت معين، مثل أن تكون أيام معينة من : أ  – 2ج س 
 .شهر معين من عام معين

يقضي يوماً مقابل كل يوم أفطره، والكفارة هي نفسها كفارة : ب -2ج س
 .  إفطار يوم من شهر رمضان مخير بين اإلطعام أو الصيام أو العتق

 .اإلنبات أي ظهور الشعر الخشن على العانة: أ - 3ج س

 ).  السبائك(سعر الخام / ب - 3ج س

الزينة بالنسبة للمرأة كل ما وجب عليها ستره عن الناظر : أ  – 4ج س
 .األجنبي وتشمل جسدها كله عدا الوجه والكفين والقدمين

والطفل الذي تتحفظ منه المرأة هو المميز، ويكون بعد إتمام السبع عادة، 
وربما كان في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة أو بعدها بحسب حال الصبي وسعة 

 .كهإدرا

: ﴾َوال َيْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنَّ لُِيْعلََم َما ُيْخفِيَن ِمْن ِزيَنتِِهنَّ ﴿: والمقصود بقوله تعالى
 .هو إصدار صوت من الخلخال

هو في قوله  أختهابالنسبة للواجب ستره من المرأة عن : ب  – 4ج س
أي عن  ﴾ْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َوقُلْ لِْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَ ﴿: تعالى

النظر، فال يجوز أن تنظر المرأة إلى عورة أختها، وكذا تحفظ وتستر عورتها 
   .مرأة أخرى، هذا هو الواجباعن أن تنظر إليها 

* * * 
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 :343 /ؤالسال

يجوز  أم ،رجلين لآلخرينن في االستهالل يكون الشاهدا أنهل يجب  :1
 ؟ نساء أو أربعن فقط اامرأت أون رجل وامرأتا

 أم ،الفجر أم ،أفي النهار ،مبدأ الرؤية واالستهالل لشهر رمضان ىومت :2
 غير ذلك ؟أو  ،قبله أو ،بعده أو ،في وقت ظهور الشفق أو ،قبله أم ،بعد الزوال

 :هل من شروط المستهل المؤمن: 3

)P)95F1 ، سالمة النظرالبلوغ
Pالمباشرةن، ي، العدالة، وحدة المکان والزمان للشاهد 

P

)
96F

2(
Pصية، الخبرة في التشخيقن واالطمئنان من الرؤي، الت P)97F3(

P ؟ 

  .)وال بغيبوبة الهالل بعد الشفق(ما المقصود : 4

ى بالحمرة وهل الشفق هو نفسه الذي يسم ،هل المقصود الشفق المغربي
 ؟ هناك فرق أم ،المغربي األفقعند الغروب ويظهر في  المغربية

  ؟ )برؤيته يوم الثالثين قبل الزوالوال (ما المقصود : 5
 الشيخ جهاد األسدي :المرسل

 :الجواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين

 .شهادة النساء تقبل، فيصح رجل وامرأتان أنذكرت في الشرائع  :1ج

من الشهر السابق  29 مبدأ االستهالل والرؤية من بعد الزوال من يوم :2ج
ن إمنتصف الليل، و إلىويمتد االستهالل  ،)بالنسبة لرمضان يكون شهر شعبان(

 .كانت رؤية الهالل تتم عادة بعد غياب الشمس وقبل ذهاب الشفق

  .من الشروط البلوغ والعقل والعدالة :3ج

                                                           
 .يشمله ن الحکم الإمع لبسها ف اً ما من کان يستخدم النظارات وکان نظره سليمأ اً،ن اليکون نظره ضعيفأي أ 1-
 .خالل النظر وليس بالناظور وال بالکاميرات وال بالمرآةن يكون تشخيص الهالل من أوهو  2-
 .ن يکون متفقه بالتشخيص واالستهاللأأي  ،ن يکون صاحب معرفة وتمييز نظريأ -3
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يعتبر الهالل ليوم سابق  ال أنالمراد من هذا هو الحمرة المغربية، و أي :4ج
 .بعد ذهاب الحمرة المغربية ما إلىلو بقي في السماء 

 أيام أوليعد هذا اليوم  لو رؤي الهالل يوم الثالثين قبل الزوال ال أي :5ج
 .الشهر التالي

أحمد                                                                              
 الحسن

* * * 

 :344 /ؤالسال

خادم المنبر الحسيني  وأنا ومضت سنين عليّ  ،من طلبة الحوزة إني :1س
 ،للعراق لقراءة العزاء اآلتيوقد دعوني  هذا العام في شهر محرم  ،الشريف

 .الذين دعوني غير مؤمنين بهذه الدعوة الحقة إن علماً  ؟ ال أمذهب أفهل 

 أوفي تحقيق كتب الفقه المعروفة عندهم , عمل في مؤسسة تحقيقأ إني :2س
 ؟ فهل يجوز لي مواصلة العمل معهم ,كتب الروايات

 ,فيها البقاء واالستقرار أو الزمان آخرهل يجوز دخول مكاتب فقهاء  :3س
نه من إيعطونه هل  عرف ماأال  إني ؟ علماً  مما يعطون فيها األكلوهل يجوز 

 ؟ ال أمالحقوق الشرعية 

كما لو ,هل تجوز الوساطة لنقل الحقوق الشرعية من ملتوي لمثله :4س
بيد  أوبيدي  إليهممن الحقوق الشرعية فأرسلها  أهلييعطي  أن اً كلفت شخص

 ؟آخر شخص 

 .وعليك أبيكصلوات ربي على  ,دعاءك ملتمساً  ,وأنا منتظر ألمرك سيدي

 .م تسليماً له األئمة والمهديين وسلآوصلى هللا على محمد و
 قم المقدسة -أبو محمد  :المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

 .وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين والحمد ل رب العالمين،

يجوز ذهابه لقراءة العزاء ولينشر الحق مثالً بطرح قانون معرفة  :1ج
 .ال يستطيع دعوة الناس مباشرة كان ذاإ ،الحجة والعلم الذي عرفه من الدعوة
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و أو نشرها أيجوز ولكن يجتنب كتب الضالل فال يعمل على تحقيقها  :2ج
ن أذ يمكن إفضل لدينه، أالمساعدة على نشرها، وبالنسبة لكتاب العروة يتجنبها 

 .فضل لهأيختص بالروايات 

لم  ذاإموال منهم خذ األأكل فيها ويجوز دخول بيوتهم وبرانياتهم واأل :3ج
 .و نصرة لهم ولكن يجب تجنب سؤر الناصب منهمأيكن هناك تقوية لشوكتهم 

لى العلماء غير العاملين فهذا إذا كان القصد نقل المال من عامة الناس إ :4ج
للعلماء غير العاملين وال  نصرةون لم يكن تقوية إوالعكس جائز  ،غير جائز

 .يمكنهال وسعها فليعمل بوسعه وبما إيكلف هللا نفساً 

 .ن ينصره نصراً عزيزاً أوأسأل هللا 

 أحمد الحسن                                                              

 هـ ق1428 /ذي القعدة /12

* * * 

 :ةخارجه عن الدعو األخرى األسئلةولي بعض  :345 /ؤالسال

 االحليل(سنوات وقد ولد وفيه تشوه في ذكره  3فابني محمود عمره 
عندنا موعد آخر  واآلن. له عمليه جراحيه ولم تنجح أجريناوقد  ،)التحتاني

 إسرائيلله في دولة  أخرىعمليه  إجراءوربما  للمراجعة، )م 2009 /7 /12(
 تركه ؟أ أم األمرمضي في هذا أفهل  المحتلة،

فهل هناك ما ينفعني في ، قرأهأفي تذكر ما  صعوبة أجدالقراءة ولكن  أحب
 التذكر ؟ أمر

 إثمفيه  األعمال أوالزيارات  أوعمل به من مستحبات كالدعاء أوال  اقرأهوهل ما 
 ؟ تركته متكاسالً  إذا عليّ 

ولي سؤال بخصوص وقت الفجر الصادق وقد شرحته ببعض التفصيل في 
 :الرابط التالي

4TUhttp://www.almahdyoon.info/vb/showthread.php?p=2643#post2643U4T 
 :وملخصه

http://www.almahdyoon.info/vb/showthread.php?p=2643#post2643
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في تقاويم الصالة يعتمد على الحسابات الفلكيه وموضع الشمس تحت األفق 
وقت  أنلبرامج الفلكية وقد الحظت ومن خالل ا، لمعرفة وقت صالة الفجر

درجة تحت  16 - 19.5صالة الفجر يكون في بعض التقاويم بوجود الشمس 
 - 13.5الفجر الصادق ال يبين حتى تكون الشمس ما بين  أنوالحظت ، األفق
ويكون سماع صوت الديك في هذا األوان دليل على . األفقدرجة تحت  12

الي ستون دقيقة من شروق وهذا الوقت يكون قبل حو ،طلوع الفجر الصادق
  .الشمس

درجة الشمس تحت ( استخدم هذا المعيار أنهل يجوز لي  :وسؤالي هو
دقيقة من الوقت قبل شروق الشمس أو  60باستخدام البرامج الفلكيه أو األفق

عن الطعام  واإلمساكوقت صالة الفجر  أوللالستدالل على ) صياح الديك
 ؟ للصيام

 والثاني ؟ األولمراقبة طلوع الفجر  أسبابإذا لم يتوفر لي 

 إلىدقيقة  30الفرق بين توقيت التقاويم والوقت الذي ذكرت ما بين  إن علماً 
 .دقيقة 50

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

 .والحمد ل رب العالمين
 فلسطين - عبد الغني: المرسل

                                                                                                      22/ 
 1430 /جمادي الثانية

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

 .عالج ولدك وفقك هللا إتماميمكنك المضي في 

واقرأ  اً دافئ له ماءً  وأضف ،من عسل النحل وضع فيه قليالً  اً خذ قدح: وللحفظ
فهو ينفع  ،تفطر أنالكرسي وسورة التوحيد واشربه قبل  وآيةعليه سورة الفاتحة 

 .أمكنكشاء هللا وكرر هذا العمل ما  إنللحفظ 

 .ولم تعمل به اً مستحب قرأت عمالً  إن إثموليس عليك 
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ترقبه ومعرفته من عالمته التي  باإلمكانن كان إوبالنسبة لوقت الفجر ف
 األفق،درجة تحت  19فهو عندما تكون الشمس  وإال ،بينتها في الشرائع فبها

 .دقيقة 90 أين لم يمكن هذا فهو قبل الشروق بساعة ونصف إو

حمد أ                                                                             
 الحسن

* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم: 346 /ؤالسال

بيته  أهلمحمد وعلى  أجمعينشرف الخلق أ والصالة والسالم على
 .كثيراً  ومهديين وسلم تسليماً  أئمةالطاهرين 

ورحمة  )ع(المهدي  اإلمامالسالم عليك يا سيدي وموالي يا وصي ورسول 
 لة شرعية جزاكم هللا خيرأموالي عندي مس .وبركاته ومغفرته ورضوانه هللا

  :سؤالي هو ،الجزاء

ومالكها من  ،مسلمة أخرىمسلمة مقاولة لشركة  أهليةشتغل بشركة أ إني
باعتباره  وهو لديه بعض السلطة في الحكم واألنصار، )ع( لإلمامالمعادين 

تصرف لي  وهذه الشركة المقاولة ،الحاكمة في الدولة األحزابلحزب من  رئيساً 
 األجر جر غيرأطلب أ أنفهل يجوز  ،النقل باعتبار عملي يتطلب التنقل أجور

 نه صرفت بالحقيقةإمع  ألفبأني صرفت  لهم مثالً  أقول أي ،الحقيقي للنقل
ن الشركة سوف تستقطع هذا من إمحتاج بعض الشيء و ألنيوذلك  ،500

 ؟أعاله، فهل يجوز لي ذلك الثانية التي صاحبها المعادي المذكور  الشركة

 .وجزاكم هللا خير جزاء الصالحين كثيراً  وأشكركم
 المغرب -محب : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
  .وسلم تسليماً 

ماله غير  ،يشايعونهم ألنهم ؛شيعتهم أوالمهديين  أوناصب العداء لالئمة 
 .يقع عليك ضرر أنهذا دون  أمكنك إنخذ بعضه أ أو أخذهفيجوز لك  .محترم
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حمد أ                                                                            
 الحسن

* * * 

وصلى هللا وبارك على سيدنا محمد  ،العالمينالحمد ل رب  :347 /ؤالسال
 .منهم والمهديين األئمةبيته  آلوعلى 

 .عليك السالم ورحمة هللا وبركاته .. سيدي وحجتي أحمد الحسن

وهو غاضب ) كذا(سيدي ما حكم إن كان أبي ال يريد الكالم بي ..  بعد أما
لمذهب الشيعي وهو من ا ننيأألنه علم  ؛مني ؤيريد التبر مني وال أعلم إن كان

 ؟ من أهل السنة

وما  ،وهل تجوز الصالة فيه ،ما حكم التدخين ولبس البنطال ،سيدي: 2س
 ؟ حكم زواج المرء من غير موافقة والديه

 )ع(دي هالتي تظهر قبل اإلمام الم الساعةما هي عالمات  ،سيدي :3س
 ؟ وعجل هللا فرجه والتي تليه

بيته  آلوصلى هللا وبارك على سيدنا محمد وعلى  هذا وجزاكم هللا خيراً 
 .األئمة منهم والمهديين

 الكويت -خالد : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

َوإِن ﴿ :قال تعالى ،ترضيه فيما ال يضر بدينك أنوحاول  ،بر والدك :1ج س
ْنَيا  َجاَهَداَك َعلى أَن ُتْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّ

ُئُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَملُونَ  بِْع َسبِيلَ َمْن أََناَب إِلَيَّ ُثمَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم َفأَُنبِّ )P)98F1﴾َمْعُروفاً َواتَّ
P. 

من  أوبه بالمدخن  معتداً  ضرراً  التدخين عندما يكون مضراً  :2ج س
وتجوز الصالة  ،فيه إشكالولبس البنطال للرجال ال  .يحيطون به فهو غير جائز

 .ن لم يوافق والداهإيتزوج بمن يريد و أنويجوز للرجل  .فيه

                                                           
 .15: لقمان -1
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وربما  ،شاء هللا ولم يبَق الكثير لها إذاسترون العالمات الكبرى  :3ج س
 .أكثر أويفنى ثلثا الناس 

حمد أ                                                                            
 الحسن

* * * 

الدول  أسواقهل يجوز تناول الدجاج البرازيلي الموجود في  :348 /ؤالسال
 ؟اإلسالمية 

 الكويت -قيس التميمي : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
  .وسلم تسليماً 

وليس  ،حصل لديك علم بأنه مذكى بصورة شرعية يجوز لك تناوله إذا
 .دليل على ذكاته اإلسالميةالدول  أسواقوجوده في 

حمد أ                                                                            
 الحسن

* * * 

 فأرجو ،حد يتقدم لخطبتي يرفضأوالدي لما ، عندي مشكلة :349 /ؤالسال
 ؟ مساعدتي

 السعودية -نور الهدى : المرسلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

  .اقرأي سورة النور وسورة الفتح كل واحدة سبع مرات
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حمد أ                                                                            
 الحسن

* * * 

 : )ع(حمد الحسنأ اإلمام إلىسؤالي  :350 /ؤالسال

 وهي )رحمها هللا( شيعية متوفاة وأمهاالزواج من فتاة والدها سني  أريد أنا
 ةشيعي اآلنوهي  ،البيت أهلوتربت على حب  أمها، ةتعيش مع جدتها والد

فهل من  ،بنتي شيعي أزوجال  أناعندما اتصلنا فيه قال  أبوهاولكن ة، جعفري
 .على الزواج موافقةسنه وهي  21ها البنت عمر أن علماً  األمر ؟ مخرج لهذا

 .ولكم جزيل الشكر
 nabel deeban: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

الجد على  أو األبتحصل موافقة  أنيجب  فال عاماً  )21(كان عمرها  إذا
 . أبوهان رفض إتزوج نفسها و أنولها  ،زواجها

على البالغة دون سن ) والعدالة اإليمانبشرط (والجد  األبوتثبت والية 
   .بكراً  أمعاماً سواء كانت ثيباً  )18(

وتثبت الوالية  ،)عاماً  18من بلغت (وال تثبت واليتهما على البكر الرشيدة 
 . لنفسها في الدائم والمنقطع

 ولكن يكره تزويجها نفسها. ولو زوجها أحدهما، لم يمض عقده إال برضاها
 .الولي إذندون 

والبالغة إذا عضلها الولي، وهو أن ال يزوجها من كفء مع رغبتها، فإنه 
 .يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كرهاً 

حمد أ                                                                           
 الحسن

* * * 
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 ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :351 /ؤالسال

  .والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطيبين

 أمفهل هي حالل  الكالسيكية، األلحان إلىاختلفوا العلماء في جواز االستماع 
 ؟ حرام

 اإلمارات -بنت فالن : المرسلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .ال يجوز استماع الموسيقى

حمد أ                                                                              
 الحسن

 هـ ق 1430 /شوال
* * * 

بعض المضادات الحيوية  إنوخاصة  ؟ ما هو حكم الجيالتين :352 /ؤالسال
 .والحلويات يدخل من ضمن مكوناتها واألدوية

العمد لسنوات من  إفطار أوهناك الكثيرين ممن في ذممهم صيام القضاء 
وكذلك صلوات القضاء وقد ندموا وتابوا ولكن بعضهم كبر  ،المبارك رمضان

؟  فماذا يفعل ،تساعده وصحته ال ،يؤد ولو جزء قليل مما عليه في العمر ولم
 األبيصوم رمضان وتاب  وال لم يكن مصلياً  وأبوه األكبر ن كان هو الولدإو

 ؟ االبن وهو بذمته صلوات وصيام ومات فكيف يعمل هذا
 األمارات/ زينب : المرسلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 
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واستعماله في  أكلهفي  إشكالالجالتين المنتج من الحيوان ال  :1ج س
 أم أكلهيحل  ،غير مذكى أممن حيوان مذكى  اً سواء كان منتج واألطعمة، األدوية
 .ال يحل

 أنكلها قد بينتها في الشرائع والمفروض  األموروفقكم هللا هذه  :2ج س
 ،لمؤمنات ممن لديهم القدرة على بيانها لبقية المؤمنينيتصدى لها المؤمنون وا

فمن ال يقدر على الصيام وال  ،وسعها إال وبالنسبة لسؤالك فإن هللا ال يكلف نفساً 
فقد يسر هللا  هيقضي الصالة عنه وعن والدي أنومن يريد  ،القضاء يدفع الفدية
 .وفي ذمته قضاء أدركهالكم ليلة القدر لمن 

الصالة فالقضاء في ليلة ثالث وعشرين من رمضان يعدل  وبالنسبة لقضاء
 ألفحتى  أوعشر سنين  أوسنة قضاء  فلو كان في ذمة شخص مثالً  ،شهر ألف

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .شهر يكفيه قضاء يوم واحد في ليلة القدر

حمد أ                                                                              
 الحسن

 هـ ق 1430 /شوال
* * * 

 ل الرحمن الرحيم بسم :353 /ؤالسال

 .والمهديين األئمةل محمد آلهم صل على محمد ولا

وزوجتي نعاني من مشاكل نعتقد أنا مشكلتي  ..)ع(الحسن  حمدأ السيد إلى
هل من  ،ماذا نفعل ،ماذا تنصحنا ،)ع(من عمل سحر نحتاج مساعدة السيد  أنها

 .ولكم جزيل الشكر ؟ نتخلص من هذا السحر أنحل نستطيع  أي أودعاء 
 ألمانيا -سيد كاظم : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آمحمد ووصلى هللا على ، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

يبعد عنكما شر  أنل هللا أوزوجتك وأس أنتقم بها  األعمالهذه مجموعة من 
 :والجن بمنه سبحانه ويصلح حالكما اإلنس
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النور كل  وآيةالكرسي  آيةوزوجتك في مكانك الذي تسكن فيه  أنتاقرأ  -1
من سورة الصافات  آياتعشر  أولواقرأ  أيام،واحدة سبع مرات ولمدة عشرة 

 .أياممرة واحد ولمدة عشرة 

كهيعص وحمعسق بالزعفران على ورقة  وأيضاً اكتب آية الكرسي  -2
من الماء  وخذ قليالً  ،ومن ثم ضع الورقة في ماء حتى تنحل الكتابة ،بيضاء

زوجتك تفعل  وأيضاً  ،ورشه في زوايا بيتك وبقية الماء اغتسل به كغسل الجنابة
 .س الشيءنف

 وأيضاً  ،الكرسي على ورقة بيضاء وعلقها في بيتك آيةاكتب بالزعفران  -3
  .السخرة على ورقة بيضاء بالزعفران وعلقها في بيتك آيةاكتب 

السخرة وكذلك تفعل  آية وأيضاً الكرسي  آيةتنام اقرأ  أنكل يوم قبل  -4
 .زوجتك

ُكُم ّهللاُ الَِّذي ﴿ :وهذه هي األعراف،السخرة موجودة في سورة  وآية إِنَّ َربَّ
اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعلَى اْلَعْرِش ُيْغِشي اللَّْيلَ  ِة أَيَّ َماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَّ َخلََق السَّ
َراٍت بِأَْمِرِه أَالَ لَُه اْلَخْلُق  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ َهاَر َيْطلُُبُه َحثِيثاً َوالشَّ النَّ

ُه الَ ُيِحبُّ  ≅َتَباَرَك ّهللاُ َربُّ اْلَعالَِميَن  َواألَْمرُ  عاً َوُخْفَيًة إِنَّ ُكْم َتَضرُّ اْدُعوْا َربَّ
َوالَ ُتْفِسُدوْا فِي األَْرِض َبْعَد إِْصالَِحَها َواْدُعوهُ َخْوفاً َوَطَمعاً إِنَّ  ≅اْلُمْعَتِديَن 

َن اْلُمْحِسنِينَ  )P)99F1﴾≅ َرْحَمَت ّهللاِ َقِريٌب مِّ
P. 

)  سبحانه هو هللا الواحد القهار( :وزوجتك بهذا الذكر أنتاذكر هللا  -5
 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .مرة 10000

حمد أ                                                                               
 الحسن

 هـ ق 1430 /شوال

* * * 

 .هللا وبركاته عليكم ورحمه السالم :354 /ؤالسال

 .وسلم تسليماً  والمهديين األئمةله محمد آمحمد و لىاللهم صلي ع

                                                           
 .56 – 54: األعراف -1
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من  أدعو .. السالم عليك يا سيدي .. حمد الحسنأالسالم عليك يا موالي يا 
ن يحفظك من كل أو، رب العالمين تكون بأحسن حال يا أنهللا العلي القدير 

 .سوء

 أن تعالىهللا  منك من بعد وأرجوشرح لك مشكلتي أسوف  ،يالسيدي يا مو
حمد أموالي  إلىرسالتي  تصل أن بفاطمةقسم عليكم أو ،تساعدني وتدعي لي

 أجدلكن لم  موالي يا رسالةن بعثت لك إسبق و أنا ،عليه تعالىالحسن سالم هللا 
 حتى كثيرين أطباءجعنا اور سنوات وعند زوجي مشكلة 5من  متزوجة أنا ،رد

 أنالكن ، االستنساخ البشري أو األنابيبعمليه طفل  إلىنلجأ  أنبنا  األمروصل 
يا موالي  سيدي ،هو إالن تدعو لي بحق ال اله أطلب من هللا ومنك يا موالي وأ

بين يديك  الرسالة تصل هذه أنمن هللا العلي القدير بأقرب وقت  وأدعو أتمنىكم 
 .الكريمة

سأل أو تعالى،من بعد هللا  ليس لي غيرك يا موالي أنااستودعك هللا يا سيدي 
والمهديين وسلم  واألئمةل محمد آو هذا بحق محمد لىيثبتنا ع أنهللا العلي القدير 

 .كثيراً  تسليماً 
 كندا -نورة : المرسلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

 .والمهديين األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين

فهو ذو المن  أهلهعليكم بفضله وبما هو  يصلح حالكم ويمنّ  أنأسأل هللا 
 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،بالنعم قبل استحقاقها والمبتدئالعظيم 

حمد أ                                                                             
 الحسن

 هـ ق 1430 /شوال
* * * 

 ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  :355 /ؤالسال

حد أ إليكمنقله أ أن أوصانيهذا سؤال  ، )ص(محمد  آلقائم  سيدي يا يا
 األجهزةحد أيعمل في  أنصاري األخ .رض الحجازأمن  األنصار اإلخوة

 أمفماذا يصنع هل يستمر بالعمل  ،حد المراكز الحدوديةأفي  وحالياً  األمنية،
 .أخرىوهو ليس لديه مهنة  ؟ يتركه
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من جيش االحتالل يمرون  أفرادرأى  إذاهو تكليفه  حول ما :السؤال الثاني
 ؟ في مكان عمله الجديد أمامه

 أنصار هللا: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

 .والمهديين األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين

يكون هناك عدد  أنبل البد  وبالنسبة لالحتالل ال يقاوم فردياً  ،يبقى في عمله
خلقه ليكون هناك عدد من المؤمنين القادرين  إيمانييسر  أنوأسأل هللا  ،وتنظيم

والسالم عليكم ورحمة هللا  ،هاتهاابكل اتج اإللهيةالدعوة  أعباءعلى تحمل 
 .وبركاته

حمد أ                                                                             
 الحسن

 هـ ق 1430 /شوال
* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :356 /ؤالسال

له األئمة والمهديين وسلم آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

 ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  .ويوم تموت ويوم تبعث حياً سالم هللا عليك يا سيدي يا أحمد يوم ولدت 

  :فسؤالي هو ،أردت أن أكون على بينة وأنا بين هللا في الصالة

بينما نخفت بالصالتين ) المغرب والعشاء والفجر(لماذا نجهر بالصالة 
  ؟ )الظهر والعصر(

  .األئمة والمهديين وسلم تسليماً  لهآوصلى هللا وسلم وبارك على محمد و
 13عيسى : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم : بالجوا
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والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

فاخفت  صلى في المعراج صالة الظهرين منفرداً  )ص(رسول هللا محمد 
وكذلك صالة الجمعة  ،المالئكة فجهر لتسمعه المالئكة وأم اً إماموالبقية صالها 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،)ص(رسول هللا فسنت كما صالها 

 حمد الحسنأ                                                                            
  هـ ق 1430 /شوال

* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :357 /ؤالسال

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، ل رب العالمين والحمد
 .وسلم تسليماً 

السالم عليكم وعلى موالي صاحب الزمان وعلى  :)ع( حمدأموالي  إلى
 .الطاهرين آبائكم

وهي من  - تقدم لخطبة ابنتي األنصارحد أكتب لكم في موضوع أموالي 
 .- ول الحمد والمنة األنصار

 نكأ رأيتني أبقليل اتصلت صديقتي وقالت بعلم بموضوع الخطبة أ أنوقبل 
 .الخطبةهم اثنين مرشحين لهذه  وفعالً ، )هر ,قط( هرين أيين تريدين تزويج قطّ 

يعرفه  نه جاءه شخص الأعرفت من المتقدم للخطبة بنفسه  أننيوالعجيب 
وال  متخوفة جداً  أناموالي  وبصراحة يا، نه سينقلب عن الدعوة اليمانيةأوقال له 

 ).عن الدعوة واالنقالب, المنام بالقط( األمرينيع صرف النظر عن هذين ستطأ

ما  إلىيا موالي بعد االستخارة لعلك تدلني وترشدني  إليكموقلت ألجأ 
سيدي فأنت تعلم  ولكن ياوأعمالكم مع علمي بكثرة انشغالكم ، فعله عليّ  يتوجب

، وملجأنا ومالذنا )عز وجل(هللا  إلىموالي صاحب الزمان بابنا  وأبيك بأنك
ولكم مني جزيل الشكر  ،عنا خير الجزاء وال حرمنا منكم )عز وجل(هللا  فجزاكم

 .ليكمإو )عز وجل(هللا  إلىواعتذر  واالمتنان

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 زينب : المرسلة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

 .والمهديين األئمةل محمد آو وصلى هللا على محمد، والحمد ل رب العالمين

 ،هللا فافعلوا أمركمفإن  ،اجعلوا استخارة هللا فصل الخطاب أمورفي هكذا 
 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،ن نهاكم فانتهوا وفقكم هللا وسددكمإو

حمد أ                                                                             
 الحسن

 هـ ق 1430 /شوال
* * * 

العادة (هل يجوز استخراج المني بطريقة غير شرعية  :358 /ؤالسال
 ل الفحص الطبي ؟جمن أ) السرية

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

 .والمهديين األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين

المني  إخراج، يجوز اإلنجابإذا تم التأكد من عدم وجود سبب آخر يمنع 
 .بذلك إخراجهبطريقة غير شرعية للفحص إن انحصر 

 أحمد الحسن
 هـ   1432

 بسم هللا الرحمن الرحيم :359 /ؤالسال

تستطيع  إذا وخائفة، فزعه ابنتي تبلغ من العمر سنتين وهي دائماً  ،موالي
 ألنه أشهر؛ 3من الحالةهذه  إن علماً  ا،دعاء لكي تستقر حالته أوحرز  إعطائي

 أثقلتكون أ ال أن أرجو باقية، الحالةالذكر لكن  آياتولقد قراءنا لها  ،وقعت
  .عليكم بطلبي

هللا بالفرج القريب لك  نرجو منك موالي الدعاء لتثبيتنا على الحق وندعو
 .)ل هللا فرجهعج(الممهد لموالنا صاحب العصر  ألنك ؛سيدي

 استراليا -أم البنين : المرسلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب
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 .والمهديين األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين

السخرة وضعيها في  وآيةالكرسي  آيةاكتبي بالزعفران على ورقة بيضاء 
 أمكن إنتمسها وعلقيها في ثيابها  أننجاسة محتمل  أيكيس بالستك لحفظها من 

السخرة موجودة في سورة  ، وآيةالكرسي معروفة وآية .ضعيها تحت رأسها أو
اٍم ﴿ :وهذه هي األعراف، ِة أَيَّ َماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَّ ُكُم ّهللاُ الَِّذي َخلََق السَّ إِنَّ َربَّ

ْمَس َواْلَقَمَر  َهاَر َيْطلُُبُه َحثِيثاً َوالشَّ ُثمَّ اْسَتَوى َعلَى اْلَعْرِش ُيْغِشي اللَّْيلَ النَّ
َراٍت بِأَْمِرِه أَالَ لَُه اْلَخْلُق َواألَْمُر َتَباَرَك ّهللاُ َربُّ اْلَعالَِميَن وَ  اْدُعوْا  ≅النُُّجوَم ُمَسخَّ

ُه الَ ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن  عاً َوُخْفَيًة إِنَّ ُكْم َتَضرُّ َوالَ ُتْفِسُدوْا فِي األَْرِض َبْعَد  ≅َربَّ
َن اْلُمْحِسنِينَ  )P)100F1﴾إِْصالَِحَها َواْدُعوهُ َخْوفاً َوَطَمعاً إِنَّ َرْحَمَت ّهللاِ َقِريٌب مِّ

P.    

والسالم  .في الليل لها التوحيد والمعوذتين وخصوصاً  اقرئي دائماً  وأيضاً 
 .عليكم ورحمة هللا وبركاته

حمد أ                                                                                
 الحسن

 هـ ق 1430 /شوال
  بسم هللا الرحمن الرحيم :360 /ؤالسال

 . )ع(حمد الحسنأمحمد السيد  آلالسالم على سيدي وموالي يماني 

يوجد  وكما هو المعتاد المنورة، المدينةصلي من أفي جده و أقيم أناسيدي 
هللا الحسين  عبد بيتقيم الدعاء ومسائل فقيه ومجالس أل ةمجالس حسيني هناك

 الدعوةن موضوع أب علماً ة، ت اجتماعياتقام ندو هناك أيضاً ومحاضرات  ،)ع(
إشكال حضوري فيه  هل إليهم،لم تصل  بأنهابحيث تظن  ،اً يئانهه ل يتطرقون ال
سبق  ؛ ألنيالحضور بعدم اتجاههمحضر يسبب لي مسائل ألم  إذاني أب علماً  ؟

حضر أهل  ينتظرون أصبحوا اآلنوهم  الدعوةمت مع بعضهم بموضوع لتك إن
 بالنسبة وأيضاً  ،علم ما سوف يحدث لي بعدم الحضورأولكن ال  ،ال أممجالسهم 

 ؟ خلفهم الصالة إلى

 آلالي يماني ويجيب عليها سيدي وم أنعلى المنتدى  القائميننرجو من 
 .محمد

                                                           
 .56 – 54: األعراف -1
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تدعو  أنالزهراء  أمكفبحق  ،كمءدعا إال ال نحتاجوموالي وهللا نحن  سيدي
  .لنا

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 عباس شلش: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

 .والمهديين األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين

يكون هدفك هو التواصل معهم  أنكنت تريد الحضور في مجالسهم فالبد  إذا
يوفقك  أنل هللا أوأس ،عزيزاً  ن شاء هللا ينصركم نصراً إو ،لعلك تهدي بعضهم

والسالم عليكم ورحمة هللا  .والدنيا اآلخرةلما فيه خير  أموركمويسددك وييسر 
 .وبركاته

حمد أ                                                                                
 الحسن

 هـ ق 1430 /شوال
 * * * 



 تأويل الرؤى: ثالثالمحور ال

 الثعبان يتجه أن رأيتثم ، يتعارك مع ثعبان برصاً  رأيت :361 /ؤالسال
 .يعضني أنوالسم يخرج كالسيل من فمه يريد  ينحو

 السعودية -عبد هللا : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

شخص  إلىولكن البرص يشير  ،عدو إلىالبرص والثعبان كالهما يشير 
 إلىالثعبان فيشير  أما ،)ع(ل محمد آينصب العداء لحجج هللا على خلقه محمد و

 .شخص دنيوي مادي

 أحمد الحسن                                                                           
 هـ ق 1430 /ذو القعدة

* * * 

فداك  ،تي وحبيبي أحمد الحسن عليك السالمجسيدي وح :362 /ؤالسال
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،نفسي وأبي وأمي

من رمضان بعد أن صليت  23في شهر رمضان المبارك وفي ليلة  ،سيدي
مفاتيح  في كتاب )ص(رسول هللا العلي العظيم قرأت زيارة حبيبي  ركعات ل 4

سالم هللا  ياإلمام عل وبعدها ،)ع(وبعدها التقية النقية فاطمة الزهراء  ،الجنان
ل آاللهم صل على محمد و ،بال قوة إال وبعدها قلت بسم هللا وال حول وال ،عليه

وكانت  ،المسباح الكربالئي بقليل في أكثرمرة أو  1000 محمد وسلم تسليماً 
داري وشغلت  إلىوبعدها عدت ،  )ع(طريقة حسابي على نجمة نبي هللا داوود

ن آومسكت القر )ع(الحسين  التلفاز ووضعته على قناة كربالء مقام اإلمام
المصحف الشريف فوجدت هذه  فتحت ،استخارةودعيت العلي العظيم بطلب 

 :الكريمة اآليات
 إلى 425أو  424من سورة األحزاب من صفحة (، بسم هللا الرحمن الرحيم

427.( 

جسدي ودمعت عيناي  اقشعّر شعرسيدي فقد  اآلياتفما الدال على هذه 
 .شهيد أقولوهللا على ما  عندما قرأتها
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والسالم عليكم . الطيبين الطاهرين لهآوصلى هللا على سيدنا محمد وعلى 
 .ورحمة هللا وبركاته

 الكويت -خالد : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

بشرى  اآلياتذكرت هللا سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة وهذه  أنت
لخلفاء هللا وسيرهم على طريق  بإتباعهم من هللا لك ولكل من يذكرون هللا كثيراً 

َ ِذْكراً ﴿ ،هللا سبحانه وتعالى بتوفيق هللا لهم أولياء َها الَِّذيَن آَمُنوا اْذُكُروا هللاَّ َيا أَيُّ
ُحوهُ ُبْكَرًة َوأَِصيالً  ≅َكثِيراً  َن ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَيْ  ≅َوَسبِّ ُكْم َوَمَالئَِكُتُه لُِيْخِرَجُكم مِّ

لَُماِت إِلَى النُّوِر َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيماً  ُتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َسَالٌم َوأََعدَّ لَُهْم  ≅الظُّ َتِحيَّ
راً َوَنذِ  ≅أَْجراً َكِريماً  ا أَْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّ بِيُّ إِنَّ َها النَّ ِ  ≅يراً َيا أَيُّ َوَداِعياً إِلَى هللاَّ

نِيراً  ِ َفْضالً َكبِيراً  ≅بِإِْذنِِه َوِسَراجاً مُّ َن هللاَّ ِر اْلُمْؤِمنِيَن بِأَنَّ لَُهم مِّ   .)101F1(﴾َوَبشِّ

والسالم عليكم  ،والدنيا اآلخرةوأسأل هللا لك وللمؤمنين والمؤمنات خير 
 .ورحمة هللا وبركاته

 أحمد الحسن                                                                           
 هـ ق 1430 / ذو القعدة

* * * 

 اثم بعد ذلك وإذ ،رأيت أني أغتسل ودعوت أحدهم للمناظرة :363 /ؤالسال
بي في غرفة فيها طفل وال أعرفه وكان يعمل أشياء مدورة ويضعها في صحن 

جاء  )ع(علي بن أبي طالب  اإلمامثم رأيت  ،إذا هي أكل أو ورقأدري  ال
، وجاء )االستكان( قدح الشاي رعلى قد حمراءرجله أذى، مثل دائرة  نحونا وفي

 ).علي ولي هللا، علي ولي هللا: (نحونا وهو يقول مقترباً 

 ؟ شيء حيث أني أغسل ثم أرى أحد حجج هللا إلىهل في الرؤيتين دعوة 
 زينب عبد هللا: المرسلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

                                                           
 .47 – 41: األحزاب -1
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والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

نتيجة عمل قمِت به نلِت هذه  أي ،الغسل في الرؤيا يعني طهارة روحية
 .الطهارة

 حمد الحسنأ                                                                         
 هـ ق 1430 /شعبان الخير

* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :364 /ؤالسال

شاهدت حينما ، أعوذ بال السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم
 إاللم أفكر بتفسيره  غريباً  حلماً شاهدت ، سنة 13وعمري حينها  كنت صبياً 

ية آحينما وجدت عالقة بين الحلم القديم وبين أدلة الدعوة اليمانية وهي تتعلق ب
وكذلك وجود  ،بها واستشهادهفي كتب السيد  اآليةبل وجود ، من سورة الشورى

كل هذا حرك فيني ، بها واستشهادهمفي بعض مقاالت األخوة األنصار  اآلية
منذ عدة  أعرف هل لحلمي القديم الذي شاهدته حينما كنت صبياً  في أن الفضول

 ؟ 1999هل له عالقة بالدعوة اليمانية التي ظهرت عام  ،سنوات طويلة

  :ليكم الحلمإو

ويحاول هذا الكتاب أن  ،كنت أطلع على كتاب يتحدث عن الشيعة والسنة
ر سني ولصغ ،السنة أهليظهر الشيعة على أنهم في ضاللة وأن الحق مع 

بقيت فترة محتار ، حينها لجهلي باألدلة التي تثبت صحة المذهب الشيعي احترت
نمت  وفعالً  ،مع الشيعة أممع السنة  ،ودعوت هللا حينها أن يبين لي الحق مع من

  .وشاهدت هذا الحلم

ى ﴿ :بصوت حزين قوله تعالى أشاهدت أني اقر يِن َما َوصَّ َن الدِّ َشَرَع لَُكم مِّ
ْيَنا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسىبِِه   ، استيقظت﴾ُنوحاً َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوَما َوصَّ

ومع مرور ، نآمن القر آية أاقر إنيحلمت  إنيء يمتفاج وأنابعدها من النوم 
الشيعة هم  أنالسنوات وبعد اطالعي على الكتب التي تدافع عن التشيع تيقنت 

 هو تفسير هذا الحلم وما عالقته بالدعوة اليمانية ؟ الكن م، على الحق

 .)ع(حلم قديم أرجو تفسيره من السيد  هذا
  العبيدي: المرسل
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 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

التي هي تطبيق للشرائع  اإللهيةلها عالقة كبيرة بدعوة المهدي  اآليةهذه 
وموسى وعيسى ومحمد  وإبراهيمنوح ( )ع( األنبياءجاء به  السماوية وما

نك إ ؛فكانت رؤياك بشرى من هللا ،شاء هللا إنوتأويلها في هذا الزمان  ،))ص(
ستدرك الحق الذي انحرف عنه أتباع سنة الشيخين وشيعة المراجع، جعلك هللا 

َن ﴿ ،)ع(محمد  آلالكريمة مع مهدي  اآليةممن يقيمون حدود هذه  َشَرَع لَُكم مِّ
ْيَنا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى  ى بِِه ُنوحاً َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوَما َوصَّ يِن َما َوصَّ الدِّ

قُوا فِيِه َكُبَر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه وَ  يَن َوَال َتَتَفرَّ ِعيَسى أَْن أَقِيُموا الدِّ
ُ َيْجَتبِي إِلَْيِه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي إِلَْيِه َمن ُينِيبُ    .)102F1(﴾هللاَّ

 حمد الحسن أ                                                                       

* * * 

ال أدري كيف سيتم تصنيف ، السالم عليكم ورحمة هللا :365 /ؤالسال
  .رسالتي هذه

، ال يقل عن سنتين أو ربما ثالث سنوات نني أطلب فيها تفسير رؤيا منذ ماإ
أحد السادة  يتكلم مع )ع(كأن اإلمام زين العابدين  هي ليست رؤيا ولكنني رأيت

: مشيراً إليّ  ويقول له في معرض كالمه )رحمة هللا عليه(هو السيد حيدر الحلي 
 .هذا ولدي

 .أرجو تأويل ذلك ولكم الشكر
 أيهم: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

هو  )ع(زين العابدين  اإلمام أنالرؤيا لها تأويل في زمانك وليس كما تفهم 
 .نفسه )ع(علي ابن الحسين  اإلمام

                                                           
 .13: الشورى -1
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

االهتداء  أمركن شاء هللا سيكون عاقبة إوصى بك ف أونك ولده إوكونه قال 
 ،)أبنائهنك من ايوصي بك  اإلمام أن(ن الواضح من رؤياك أل ؛إمام زمانك إلى
لست  أي أبنائه،نك لست من أظاهرك  اإلمامنك في الوقت الذي يوصي بك إ أي

 ،)ولده( أو أبنائهنك ستكون من أحقيقتك  إلى أشارنه أمن المؤمنين به في حين 
 .ن تكون معهأوفقك هللا لكل خير وسدد خطاك لمعرفة الحق و ،مؤمن به أي

أحمد                                      
 الحسن

* * * 

 :نص الرسالة: 366/ السؤال

، لقد )ع(السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، سيدي اإلمام أحمد الحسن 
في هذه السنة، وأنا آسفة  )ص(عرفت بوجودك في يوم والدة الرسول األكرم 

إن عرفني  )عز وجل(هللا ألني لم أعرف أنك ظهرت إال في ذلك اليوم، وأشكر 
بك، لكن موالي أريد إن اعرف هل أنا باقية معكم، أم أعوذ بال سوف أرتد ؟ 

 .أرجو أن تدعو لي بالهداية

سيدي أريد أعرف ما هي طرق السماء التي تكلم عنها مولى الموحدين أمير 
؟ ما هو الثقب األسود، ومثلث برمودا، والجزيرة الخضراء هل  )ع(المؤمنين 

ي حقيقية أم ال ؟ وهل أنت اآلن في الغيبة، أم ستكون لك غيبة غير هذه التي ه
بما  )ص(رسول هللا سنوات ؟ وهل حديث  6أشهر أو  6أيام أو  6يقال عنها إما 

 معناه أنه سوف يكون الدين كالجمرة في يد المؤمن يقصد اإليمان بك ؟ 

يوم الذي أردت إن أتكلم أيضاً لدّي منام ال أدري هو رؤيا أم حلم، لكن في ال
مع ثالثة أشخاص عن الدعوة المباركة الذين هم امرأتان وصبي، طبعاً بعد أن 
استخرت هللا في ذلك، رأيت إنني مع خالتي، فرأيت المكان الذي أريد أن أتكلم 
فيه، يوجد هناك أكثر من عشرة أشخاص وأنا ال أعرفهم، وبينهم صبي وظهره 

ألرض، فقلت لخالتي هذا فالن، بعد ذلك ذهبت علّي كأنما يحمل شيء من ا
ألجلس في المكان الذي كنت أريد أن أتكلم فيه ولي قليل من الخوف؛ ألني لم 
أتوقع وجود أكثر من ثالثة أشخاص، فجلست وجلسن النساء أمامي في نصف 
دائرة، فابتدأت باسم هللا وقرأت من اآلية ربي اشرح لي صدري إلى يفقهوا 

صدقت هللا ثم قلت لذكرهم صلوا على محمد وآله، ثم أمطرت  قولي، بعد ذلك
السماء مطراً خفيفاً فطلبت من الحاضرين أن نؤجل الكالم لم يرضوا وطلبوا 
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االستمرار، فطلبت إن أبدل مكان جلوسي مع الذين هم تحت المطر أيضاً لم 
 . يرضوا وكانوا يقولون ال عليك استمري وانتهى المنام

سيدي هال أكرمتني بتفسيره آسفة على اإلطالة وأعتذر إن كان هناك أي 
 . غلط إمالئي أو إنشائي، والحمد ل رب العالمين

  Golnargs: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 
 .وسلم تسليماً 

يوفقك وكل مؤمن ومؤمنة لما يرضيه سبحانه وتعالى، وجزاكم أسأل هللا أن 
هللا عن نصرة الحق وأهله خيراً، وأسأل هللا الثبات على الحق لكل من يطلب 

 .الحق

أما الرؤيا فهي في أناس تبلغينهم، والمطر خير من السماء أي عطاء هللا 
 .سبحانه وفضله وإحسانه على من تقومين بتبليغهم

                                                                                       
 أحمد الحسن

 هـ ق 1430
* * * 

 :منكم تفسير الرؤيا التالية أرجو :367 /ؤالسال

وثم  ،خرجت من باب المنزل رأيت كوكب لونه برتقالي قريب من منزلنا
تلبس  امرأةكانت شبابيك السيارة مفتوحة رأيت من جهة اليسار  أميو أنا خرجنا
المرأة  إلىالكحلة  وأعطيت ،بسرعة الكحلة أعطيني أميقالت لي  ،بيضأ لباس
ودمعت عيناي ) كأنها تشكرني(بيدي  المرأةفمسكت  األبيض،اللباس  ذات

 .وبعد ذلك استيقظت من النوم ،الكحلة وذهبنا بالسيارة وأخذت

ل آالرؤية وبارك هللا بكم وحماكم من كل شر بحق محمد و منكم تفسير أرجو
 .كثيراً  والمهديين وسلم تسليماً  األئمةمحمد 

 أبو الفضل: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب
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والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

هذه المرأة ما يشفي بصرها  أعطيتنك أالكحل لشفاء العين، والرؤيا تعني 
 اً موقع أو )ع(ل محمد آلمحمد و اً يكون حديث أنالكحل يمكن  إنأي  ،لترى الحق

 .اً حتى كتاب أو ،الحق ومعرفة داعي الحق إلىللهداية  أحاديثهمفيه  اً الكتروني

حمد أ                                                                        
 الحسن

* * * 

 األئمةله آاللهم صل على محمد و، بسم هللا الرحمن الرحيم :368 /ؤالسال
 .والمهديين

رأت وكأني ، مؤمنة لكنها تخصني أختاالستفسار عن رؤيا رأتها  أود
فجاءت عندي للمنزل فوجدت ، لست متزوجة إنيحامل رغم  إنيهاتفتها وقلت 

 .ال أبيجد  فرحة لكن  أميسود وأ ثوباً  عليّ 
diva divela  

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوالحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد و
 .وسلم تسليماً 

 إلى، والثوب يشير )دعوة الحق مثالً (تحملين بشرى بأمر معين  أيالحمل 
يعني  األسودواللون  ،وهو هنا يشير للدين ،الدنيا التي يعيشها الشخص أوالدين 
حدهما بالبشرى التي تحملينها وعدم أرضا  أيوالفطرة، وحال والديك  األصل
 .اآلخرقبول 

حمد أ                                                                           
 الحسن

* * * 

 أن رأيت في المنام قبل خمس سنوات تقريباً ، السالم عليكم :369 /ؤالسال
 ،لذي يجريا ما الرؤياوأنا في  أحداً سأل أ أنوأردت  وأمطار،هناك رعد وبرق 

حمد الناصر وعلم أهللا بن  عبد واسمه )رحمه هللا(حد المؤمنين أوشاهدت 
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وهو  وبيده عصاته التي يتكأ عليها وهو يبتسم وأجابنيبه  أتكلم أنبسؤالي قبل 
من النوم على نداء المؤذن لصالة الفجر  فانتبهت ،ظهر )ع(المهدي  إنيمشي 

 .قد ظهر فعالً  )ع(المهدي  أنكبر وكأن أبال 

 أي ة،بسنه واحد )ع(الرجل الذي شاهدته توفى قبل ظهور اليماني : مالحظة
قبلها بفترة وجيزة رأت زوجتي نفس الرجل  أوبعد رؤيتي ة عشرة سن إحدىقبل 

ذهلني من أالشيء الذي . المهدي ظهر ،المهدي ظهر :يقول لها وهو يصرخ
والليالي التي قبلها  الليلةقبل نومي في تلك  )ع(بالمهدي  أفكرلم  أنيرؤيتي هو 

 .لكم تفسيركم وشكراً  بانتظار .أيضاً 
 السعودية -أبو الرحمات : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

والرؤيا تكاد تكون بال رموز  .المطر إشارة إلى الخير النازل من السماء
 ،له عالقة بدعوة الحق أنواضح ) حمد الناصرأعبد هللا بن (واالسم  ،وواضحة

من مالئكة هللا ولكنه تمثل  من رأيته فليس هو نفس الشخص بل رأيت ملكاً  أما
 .بصورة هذا العبد لكونك تعرفه بالصالح ولموقع االسم

وقت رؤياك فهو قريب من وقت بداية الدعوة في حوزة النجف وبعض  أما
قريب من بداية انتشار الدعوة  وأيضاً  ،2002منتصف عام  أيمناطق العراق 

بعد سقوط نظام صدام واحتالل  أي 2003منتصف عام  تقريباً  أخرىمرة 
 .العراق

ببيان  فقد كنت مكلفاً  تقريباً  م 2002منتصف  إلى م 1999نهاية عام  أما
 أيعن  اإلعالنفي الحوزة ولكن دون  واإلصالحاالنحراف في حوزة النجف 

كبداية للدعوة كان م  1999فنهاية عام  ،)ع(المهدي  باإلمامعالقة تربطني 
 .للناس في ذلك الوقت إعالنيخصني ولم يكن هناك 

 حمد الحسنأ                                                                        
 هـ ق 1430 /شعبان الخير                                             

* * * 
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بيتك  هللا وعلى آبائك وأهلالسالم عليك يا بن رسول : 370/ السؤال
 .الطاهرين

من  سيدي أنا ممن هدي للتمسك بوالية آبائك الطاهرين وبك وبالمهديين
 ولدك، وقد رأيت في المنام طالئع جيشك ودخلني منهم الرعب وأردت الهروب
 إال أنني وجدت األبواب مغلقة، ثم وقفت بجنبي امرأة متجلببة بالسواد، فوقع في

 .هل أنت سيدة ؟ فلم تجبني: ، فسألتها)سالم هللا عليها(الزهراء  قلبي أنها سيدتي

أشر علًي سيدي وانصحني بما يصلح أمري ويوفقني للثبات يوم الزحف فقد 
 . هذا المنام استأت من

 يوسف عبد هللا: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

ألئمة والمهديين والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد ا
 .وسلم تسليماً 

وفقك هللا لكل خير، وجنبك كل شر، ومنَّ عليك وهو الرؤوف الرحيم 
المشافي الكريم بالصحة والعافية في الدين والدنيا، وجعلك من الثابتين على الحق 

 .بجوده وإحسانه سبحانه
                                                                                                                                                             

 أحمد الحسن
 هـ ق 1430

* * * 

رأيت والدي  .في المنام يبشرني بشيء المتوفىرؤية والدي  :371 /ؤالسال
من  أجملليس هناك  :ويقول المرآة إلى وشبابه وينظر لبسه أجمل وهو في

ن أوبشرني ب ،كبير قد فتح له ن رزقإو إخوتيحد أ) كذا(وبشرني بغناء  ،الجنة
فما مضمون  ).أكثريسمن  فالن فسوف أما: قال(سوف يسمن  إخواني إحدى
 .تحياتي ؟ والثاني الذي سوف يسمن األول األخغناء 

 اليمن -فضل المهلل : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 
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وبالنسبة  ،الحق والعمل به إلىوالهداية  األخرويالرزق الحقيقي هو الرزق 
 .األخرويتحسن حال الشخص  إلىيشير  أيضاً للسمن 

حمد أ                                                                               
 الحسن

 هـ ق 1430 /شوال

 .الكرام المؤمنين إخوانيعليكم  سالم :372 /ؤالسال

 ،في اسبانيا األطباء عرضتها على ةابنتي مريض كان لديّ  2006في سنة 
 اإلمام أناشد اً ودعائي كان دائم ،يوملدعاء كل اب تهذا مرض مزمن فقم الوافق

بحق دم الحسين والرضيع وضلع  ،سيدي :وأقول ،)ل هللا فرجهعج(المهدي 
الحسين  اإلماموفي يوم الخميس بعد زيارة  ،يشفي ابنتي أنادعي هللا  الزهراء

جالس ومعي  أنيفرأيت في المنام  )ل هللا فرجهعج(المهدي  اإلمام دعوت )ع(
فرأيت رجل  ة،لتدفئلحيدر وفي الوسط نار  هوصديق اسمستار  هصديق اسم

 :فقال ،مالمح الوجه أرى أنستطيع أال  ،ه يشع نورهوج ،بيضألباسه  ،طويل
 ،)ل هللا فرجهعج(المهدي  اإلمام أنا :قال أنت ؟من  :قلت ،ابنتك سوف تشفى

 المقبرة،هذه  بشرط تعبر :قال أنصارك ؟من  أكونسيدي بحق دم الحسين  :فقلت
 أن أريد وأنا :فقال صديقي ستار ،جنود سود كأنهم الشيطان المقبرةوكان في 

اجلس مكانك هذا  أنت ):ل هللا فرجهعج( اإلمامفقال  ،سيدي أنصاركمن  أكون
صديقي حيدر  المقبرةوفي وسط  المقبرة إلىفدخلت  ،ميثم فقط إلى اختبار

 أقول، شاهد على ما وخرجت سالم والحمد هللا وهللا ،طريق الخروج إلىيرشدني 
 ؟ فما معنى هذا

 إنيومنام  أقولالمهدي وهللا شاهد على ما  اإلماممع  أخرىوهللا رأيت رؤيا 
قبر فقمت فزع وإذا المرأة تقول نام ال  وأمامنا ،نائم في وسط امرأة ورجل

وهذا قبر  )ع(وهذا زوجي علي  )ع(الزهراء  أنا؟ قالت أنت قلت من  ،تخف
خير  ألفالجواب جزاكم هللا  أرجو .نحن نحميك ال تخف ،)ص(رسول هللا  أبي

 .وبركاته وسالم عليكم ورحمة هللا
 اسبانيا -الركابي  :المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 
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الناس الضالين  إلىوفي هذه الرؤيا تشير  ،المقبرة هي مكان الموتى
 ،الحق إتباعالمنحرفين عن الحق الذين ال يستمعون كلمة الحق وال يريدون 

َوَما َيْسَتِوي اْألَْحَياء َوَال اْألَْمَواُت إِنَّ ﴿ :قال تعالى ،الحقيقيون األمواتفهؤالء هم 
َ ُيْسِمُع َمن َيَشاُء َوَما أَنَت بُِمْسِمٍع مَّ    .)103F1(﴾ن فِي اْلقُُبورِ هللاَّ

الذين يقطنونها ويريدون منعك  واألمواتهو اجتياز هذه المقبرة  فاختبارك
وهؤالء هم في كل زمان المأل الذين  وإتباعه،الحق  باتجاهعن متابعة سيرك 

وهم علماء  ،والعمل بها اإللهيةالرساالت  وإتباعيصدون الناس عن الحق 
بالجاه والتقدم  أم سواء مادياً  ،المعرفة الدينية من المنتفعين منهم ومدعوالضالل 

هم من شياطين وقرناؤيصدك هؤالء الموتى  أنحذر اف ،الدين باسمعلى الغير 
الجن الذين يحيطون بقبورهم النتنة المظلمة ليعينونهم على صد الناس عن الحق 

نِبِيٍّ َعُدّواً َشَياِطيَن اإلِنِس َواْلِجنِّ  َوَكَذلَِك َجَعْلَنا لُِكلِّ ﴿ :قال تعالى ،بالوسوسة
َك َما َفَعلُوهُ َفَذْرُهْم  ُيوِحي َبْعُضُهْم إِلَى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُنُروراً َولَْو َشاء َربُّ

)P)104F2﴾َوَما َيْفَتُرونَ 
P. 

َن الْ ﴿ :وقال تعالى َن اْإلِنِس َيُعوُذوَن بِِرَجاٍل مِّ ُه َكاَن ِرَجالٌ مِّ ِجنِّ َفَزاُدوُهْم َوأَنَّ
)P)105F3﴾َرَهقاً 

P. 

له سبحانه ليتم لك ما رأيت وتنجح في  لإلخالصيوفقك  أنأسأل هللا 
من مدعي  -القبور  أصحاب -وتخزي الموتى ساحة الحق إلىاالمتحان وتعبر 

النور وطريق هللا فيفشلون  التدين الذين يرتعون في الظالم ويصدون الناس عن
الحق  وإتباعالحق  إلىهم من شياطين الجن في صدك عن متابعة السير وقرناؤ

 .والعمل به

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

حمد أ                                                                              
 الحسن

 هـ ق 1430 /شوال

* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :373 /ؤالسال

                                                           
 .22: فاطر -1
 .112: نعاماأل -2
 .6 :الجن -3
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والحمد ل  إسالمي أعلنت أنسنة بعد  26قبل حوالي .. السالم عليكم
بالرغم  )ص(وعرفت مذهب التشيع فبعدها بأشهر قليلة رأيت رؤيا بالنبي محمد 

ن الرؤيا بالنبي أو )ص(هناك ناس يرون النبي  أنقبل ذلك  أني لم اسمع أبداً 
فوق حصير  ألرضاالليالي عندما نمت على  إحدىفقد كانت في , وكأنه حاضر

وقبيل الفجر كنت نائمة على ظهري عندما رأيت ) البالكون(بيض مقابل الشرفة أ
 وهو يمشي خالل زجاج نافذة الشرفة واقترب مني منحنياً  )ص(النبي محمد 

 .)ص(قال  وهمس في أذني ولكن لم أسمع ما األرضبركبة واحدة على 

ائمة على ظهري وجاء النبي قبيل الفجر عندما كنت ن أيضاً  :والرؤيا الثانية
, وجلس بقربي ثم وضع يده في داخل صدري في منطقة وسط قلبي )ص(محمد 

حولي  يءرى كل شأو )ص( أراهعندها ولكني كنت  يءشعر بشأولم أعد 
 .يجلس بقربي )ص( وأحسه

خبره بأني مستعدة أالسيد أحمد و إلىتوصلوا سالمي وشكري  أنالرجاء 
 .به لمساعدتكم أقوم أنممكن  يءبأي ش إخباري وأرجوكممساعدة  أليوجاهزة 

ن لي وضع إيدعو لي ويرشدني وينصحني ف أنوألتمس من السيد أحمد 
 .اآلنصعب 

  .مع دعائي لكم ممزوج بالدموع والسالم عليكم
 أمريكا -طاهرة : المرسلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آمحمد ووصلى هللا على ، والحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

الحمد ل رب العالمين الذي وفقني لخدمة عباده الذين يؤمنون بملكوت 
فلم تمنعكم المسافات وال اختالف  ،السماوات ويسمعون كلمات هللا ويؤمنون بها

طوبى لكم ولقلوبكم النقية التي  ،اللغات عن معرفة الحق القادم من هللا سبحانه
أسأل هللا لك التوفيق لتوصلي الحق الذي  ،هللا إلرادة وأذعنتسمعت كلمات هللا 

من  وإنقاذهملهداية خلقه  ن يجعلك هللا سبباً أو ،فك به هللا سبحانه إلى عبادهعرّ 
الحق إلى الناس ما  إيصالفال تقصري في  ،النار والظلمة التي يرتعون فيها

 إنقاذلرسل المبلغين الذين يعملون على مكنك هللا ليكتبك هللا من الشاكرين وا
إلى الحق واليقين  وإيصالهمإلى سبيل النجاة الذي عرفوه  وإرشادهمالناس 
  .الذي وصلوه واألمان
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 أجيب أننه لشرف لي أتعلمي وجميع المؤمنين والمؤمنات  أن وأرجو
  .وإعانتكمعمله للتخفيف عنكم أ أنشيء يمكنني هللا  أيفي  أخدمكم أو أسئلتكم

يسعده  اً تعتبروني صديق أن أرجو اآلنلك  وأقول وكما قلت لألنصار سابقاً 
بملكوت هللا وصدقتم كلمات  آمنتميا من  ،نقياء القلوبأ األطهار أيهايخدمكم  أن

  .هللا ولم تكفروا بها

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

حمد أ                                                                              
 الحسن

 هـ ق 1430 /شوال

* * * 

اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة والمهديين وسلم : 374/ السؤال
 .تسليماً 

 . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ما معنى اللون األحمر في الرؤى ؟
 naserat al emam: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

والحمد ل رب العالمين، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين 
 .وسلم تسليماً 

اللون األحمر في الرؤى يشير غالباً إلى عذاب نازل من السماء أو ثورة، 
 .وهو يؤول بحسب الرؤيا وموضعه فيها

                                                                                      
 أحمد الحسن

 هـ ق 1430
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 الثاني القسم
 )ع(  أجوبة أنصار اإلمام المهدي

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :375 /ؤالسال

وصلى هللا على خير خلقه ساداتنا محمد وآله  ،الحمد ل رب العالمين
  .ولعنة هللا على مخالفيهم والمفترين عليهم من األولين واآلخرين ،الطاهرين

في نطقه ويكرر  )كذا( العصمة ألهلها وليس لمن يلحن في خطابه ويخطيء
  .عن أي إمام وأي عصمة تتحدثون قاتل هللا الجهل!  الكلمة تقويما لذلك

 د الحسنيمحم: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم: الجواب

وصلى هللا على محمد وآله األئمة والمهديين وسلم  ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

حول ) حمد الحسنأالرد األحسن في الدفاع عن ( :اذكر لك ما جاء في كتاب
 :هذا الموضوع لعلك ترجع إلى رشدك وتستغفر ربك

 :الوقفة األولى

من اإلشكاالت التي توهمها النجفي وبالغ في افتعال ضجة قد تعالى منها 
، )ع(االستهزاء والتشنيع على السيد أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام المهدي 

وهي زعمه بوجود أخطاء لغوية في الكتب التي ألفها السيد أحمد الحسن وزعم 
  !!! )وحاشاه(ذلك دليل على كذب السيد أحمد الحسن  أنالنجفي 

 :ويرد عليه

األخطاء التي اعتبرتها قاتلة وال يمكن أن تصدر من شخص يدعي  :أوالً 
العلم فضالً عن من يدعي الرسالة عن اإلمام المهدي، هي أخطاء مطبعية، ومثل 
هذه األخطاء ال يكاد يخلو منها كتاب في العالم، بل حتى الكتب التي احتوت 

ال تخلو من هكذا أخطاء حصلت أثناء  )ع(األئمة و )ص(الرسول محمد أحاديث 
 !!! )وحاشاهم(الطباعة والنسخ، فهل هذا دليل على بطالنهم 
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بل حصلت أخطاء مطبعية حتى في القرآن الكريم في بعض الطبعات، فهل 
ل القرآن، أعاذنا هللا تعالى من هكذا قول ال  يعتبر ذلك دليالً  ضد القرآن ومنزِّ

 ).نه هللالع(حاءات الشيطان يمت إلى الحق بصلة بل هو من إي

فهل يعقل يا حسن النجفي أن السيد أحمد الحسن ال يمّيز حروف الجر هل 
فهذا األمر ال يخفى على أدنى المستويات !!! ؟ هي ناصبة لألسماء أم جاّرة لها

وأحب أن أخبرك بأن السيد أحمد الحسن ال يشق له غبار في علوم اللغة . العلمية
ها منك ومن أسيادك، ولكنه ال يبالغ في التركيز على ذلك العربية وهو أعرف ب

في كتاباته بقدر ما يركز على وضوح المعنى وقوة الحجة والبرهان، واألخطاء 
التي تشدقت بها ال تغير المعنى وأغلبها من الترف اللغوي الذي يضر أكثر مما 

، كما )ع(يت ينفع وهو من االنهماك في العربية الذي ورد النهي عنه من أهل الب
 .سيأتي بيانه إن شاء هللا تعالى

فأنتم تبالغون في تزيين الكالم باأللفاظ المزخرفة ورغم ذلك فأخطاؤكم ال 
تحصى في اللغة العربية، نعم أنتم تهتمون أشد االهتمام بظاهر الكالم وقشوره 
وتتركون اللب والمعنى والحقيقة والروح، فكالمكم خاٍل عن الرهبة والخشوع 

ألنه ال يخرج من القلب المضيء بنور الواحد القهار،  ؛وحقيقة التذكير بال تعالى
بينما تجد خطابات السيد أحمد الحسن تهيمن على القلوب واألرواح وتعرج بها 

، نعم تهيمن على القلوب التي تطلب الحق بصدق )عز وجل(إلى ملكوت هللا 
: إال مرضاً، قال هللا تعالى وإخالص، وأما الذين في قلوبهم مرض فال تزيدهم

ا الَِّذيَن آَمُنوْا ﴿ ُكْم َزاَدْتُه َهِذِه إِيَماناً َفأَمَّ ن َيقُولُ أَيُّ َوإَِذا َما أُنِزلَْت ُسوَرةٌ َفِمْنُهم مَّ
َرٌض َفَزاَدْتُهْم ِرجْ  ≅َفَزاَدْتُهْم إِيَماناً َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن  ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ ساً َوأَمَّ
   .)106F1(﴾إِلَى ِرْجِسِهْم َوَماُتوْا َوُهْم َكافُِرونَ 

وأحب أن أخبر حسن النجفي الذي بالغ في التشنيع على من يوجد في كتبه 
مملوء باألخطاء اللغوية وقد ) الرد الحسن(بعض األخطاء اللغوية، بأن كتابه 

لى عددت ما يقارب المائة حتى سأمت العد وتركته، وبعض الصفحات تحتوي ع
وبه  -حسب ما تذهب إليه  -ما يقارب العشرة أخطاء أو أكثر، وهذا شنيع جداً 

 !!وهذا قولك ال قولنا  سناً يصبح كتابك قبيحاً ال ح

فكان األجدر بك أن تحمل السيد أحمد الحسن على محمل حسن ال أن تشهر 
به على أنه ال يعرف عمل أحرف الجر، محاوالً بذلك خداع الناس البسطاء 

 .هم عن إنقاذ أنفسهم و إتباع السيد أحمد الحسن اليماني الموعودلصد
                                                           

 .125 – 124: التوبة -1
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وأنا متأكد بل أقطع بأنك تعلم يقيناً بأن السيد أحمد الحسن ال يمكن أن يخفى 
، ولكنك لذي ال يخفى على طالب االبتدائيةعليه معرفة عمل أحرف الجر ا

على  اقتنصت ذلك لتعبر عن بغضك وحقدك على السيد أحمد الحسن لتضحك
ذقون الناس المساكين بذلك، فأين الورع الذي تدعيه، وهل جعلت في حسابك 

فقد تعلمنا من  !!!أنك ستقف بين يدي هللا تعالى وستسأل عن هذا االفتراء أم ال؟
نا بشرف ال بدهاء معاوية وشيطنته، وهاك اسمع ءأهل العصمة أن نحارب أعدا

() والتقى لكنت أدهى العربلوال الدين : ()ع(كالم أمير المؤمنين 
107F

1(.  

وأقسم لك بال العلي العظيم بأني عندما وجدت عشرات األخطاء في كتابك 
لم أقطع بأنك جاهل بها ولم أشهر بذلك، بل ظننت بأنها أخطاء وقعت منك سهواً 

فكيف يسوغ لك أن تقطع بأن السيد أحمد الحسن يجهل أبسط . أو أثناء الطباعة
ية، لوجود بعض األخطاء في كتبه ألم تحتمل بأنها حصلت قواعد اللغة العرب

أثناء الطباعة، فكيف تتهم السيد أحمد الحسن بذلك وهو الذي أفحم الجميع 
وأخرسهم عن مناظرته في القرآن الكريم، وهذه كتبه في التفسير والعقائد 

فهل تقتنع يا حسن النجفي أن من يجيب على كل سؤال من . واألخالق تشهد بذلك
 !!!!القرآن والسنة يجهل عمل أحرف الجر باألسماء ؟

وحتى لو تنزلنا جدالً وقلنا بوجود أخطاء فعالً من قبل السيد أحمد  :ثانياً 
نه معصوم من باب أالحسن، فهو لم يعلن بأنه معصوم في اللغة العربية، بل قال 

أنه ال يدخل الناس في باطل وال يخرجهم من حق وهذا هو الهدف الذي ُبعث من 
. ، والذي يكفل دخول الناس الجنة ورضا هللا تعالى)ع(أجله األنبياء والمرسلون 

فما ينفع اإلنسان إذا كانت أقواله في غاية الدقة والوزن وأعماله ملحونة قد تخبط 
في الجهاالت واستباح المحرمات، وما يضر اإلنسان إذا كانت أقواله ملحونة 

 ويأمر بالحق وينهى عن واإلنصافوأعماله موزونة بميزان الحق والعدل 
جاء رجل إلى : )ع(الفحشاء والمنكر؟؟ كما ورد هذا المعنى عن أمير المؤمنين 

، إن بالالً كان يناظر اليوم فالناً  ،يا أمير المؤمنين: فقال )ع(أمير المؤمنين 
، فقال أمير المؤمنين بالل، وفالن يعرب ويضحك من فجعل يلحن في كالمه

األعمال ويهذبها، ما ينفع فالناً  إنما يراد إعراب الكالم وتقويمه، ليقوم: ()ع(
إعرابه وتقويمه، إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح لحن، وماذا يضر بالالً لحنه، إذا 

() كانت أفعاله مقومة أحسن تقويم، ومهذبة أحسن تهذيب
108F

2(. 

                                                           
 .28ص 1ج: البن أبي الحديد –شرح نهج البالغة  -1
 .278ص 4ج: الميرزا النوري –مستدرك الوسائل  -2
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!!! ما ينفعكم إذا كانت أقوالكم قويمة وأفعالكم ملحونة أشد لحن ؟: فأقول لك
قبول نظريتهم الديمقراطية والدستور الوضعي وترككم كمداهنتكم لألمريكان و

العشرات من .... و... و ...و!!  لكتاب هللا تعالى وراء ظهوركم كأنكم ال تعلمون
 .المخالفات الصريحة للقرآن والسنة المطهرة

 -على زعمكم  -وما يضر السيد أحمد الحسن إذا كانت أقواله ملحونة 
وأفعاله موافقة للقرآن والسنة المطهرة ومخالف ألعداء هللا تعالى اليهود وأمريكا 

بَِع ﴿: عدوة الشعوب، قال تعالى َولَن َتْرَضى َعنَك اْلَيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى َتتَّ
َبْعَت أَْهَواءُهم َبْعدَ  الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم  ِملََّتُهْم قُلْ إِنَّ ُهَدى ّهللاِ ُهَو اْلُهَدى َولَئِِن اتَّ

 .)109F1(﴾َما لََك ِمَن ّهللاِ ِمن َولِيٍّ َوالَ َنِصيرٍ 

وها أنتم حتى في إشكاالتكم شاكلتم أعداء أولياء هللا تعالى، فقديماً احتج 
بثقل اللسان وعدم البيان والوضوح في الكالم،  )ع(فرعون على نبي هللا موسى 

َعْوُن فِي َقْوِمِه َقالَ َيا َقْوِم أَلَْيَس لِي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه َوَناَدى فِرْ ﴿: قال هللا تعالى
ْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهيٌن َوَال  ≅اْألَْنَهاُر َتْجِري ِمن َتْحتِي أََفَال ُتْبِصُروَن  أَْم أََنا َخْيٌر مِّ

 .)110F2(﴾َيَكاُد ُيبِينُ 

 :فقال )ع(ثم حكى قول فرعون وأصحابه لموسى : (وجاء في تفسير القمي
اِحرُ ﴿ َها السَّ َنا ﴿ ،أي يا أيها العالم ﴾َوَقالُوا َيا أَيُّ َك بَِما َعِهَد ِعنَدَك إِنَّ اْدُع لََنا َربَّ

ْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهينٌ ﴿: ثم قال فرعون ﴾لَُمْهَتُدونَ   ،موسىيعني  ﴾أَْم أََنا َخْيٌر مِّ
() فقال لم يبين الكالم ﴾َوَال َيَكاُد ُيبِينُ ﴿

111F

3(. 

 ﴾َوَال َيَكاُد ُيبِينُ ﴿ :ويكون قول فرعون: (... وقال الشيخ الطوسي في التبيان
) نه ال يأتي ببيان ُيفهم كذباً عليه ليغوي بذلك الناس ويصرف به وجوههم عنهإ
)
112F

4(. 

ال يأتي : أي ﴾َوَال َيَكاُد ُيبِينُ ﴿ :ومعنى قوله: (وقال الشيخ الطبرسي في تفسيره
() ببيان وحجة، وإنما قالوا ذلك تمويها ليصرفوا الوجوه عنه

113F

: وقال أيضاً  .)5
) وال يكاد يفصح بكالمه وحججه للعقدة التي في لسانه: أي ﴾َوَال َيَكاُد ُيبِينُ ﴿(...

)
114F

6(. 
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

أم أنا خير مع هذه المسلكة والبسطة : (... وقال الفيض الكاشاني في تفسيره
من هذا الذي هو مهين ضعيف حقير ال يستعد للرياسة وال يكاد يبين الكالم لما 

(...) به من الرتة فكيف يصلح للرسالة 
115F

1(. 

كبيت وضع فوق سطحه مصباح، فهو من : ومثل فصيح اللسان مظلم القلب
 .من الداخل مظلم قد اتخذته الشياطين مسكناً الخارج مضيء و

وقد وردت روايات كثيرة تؤكد هذا المعنى، وتبين أن قيمة اإلنسان وقدره 
 :تابع لصفاء القلب والسريرة وال يقاس بفصاحة اللسان وزخرفة الكالم

تجد الرجل ال (: قال لنا ذات يوم: قال ،)ع(عن عمرو، عن أبي عبد هللا 
خطيباً مصقعاً ولقلبه أشد ظلمة من الليل المظلم، وتجد  يخطئ بالم وال واو

) الرجل ال يستطيع يعبر عما في قلبه بلسانه وقلبه يزهر كما يزهر المصباح
)
116F

2(. 

وفيه داللة : (وقال المولى محمد صالح المازندراني تعليقاً على هذه الرواية
تنور القلب واضحة على أن حسن الظاهر وطالقة اللسان وفصاحة البيان بدون 

وإنما العبرة بصفاء الباطن ونورانيته وإن لم  ،ه واستقامته ال عبرة بهائوصفا
 وإنماوهللا الناظر الرقيب ال ينظر إلى صور ظاهركم  ،يكن معه صفاء الظاهر
() اللهم نور قلوبنا بنور اإليمان. ينظر إلى صور باطنكم

117F

3(. 

 )ص(بسيرة النبي محمد السيد أحمد الحسن سائر  أنما دام : وأرجع وأقول
، ومتخذ القرآن الكريم شعاراً ودثاراً، ومخالف ومحارب )ع(وعترته الطاهرة 

ألعداء هللا تعالى من اليهود واألمريكان والنواصب األرجاس األنجاس، فال 
وال ينفع سيبويه واألخفش والفراء فصاحتهم إذا  -وجد  إن -يضره لحن اللسان 

 ).قرآن والعترةال(كانوا مخالفين للثقلين 

العالمات التي يعرف بها الحجة على الخلق، ولم  )ع(األئمة لقد حدد  :ثالثاً 
 .يذكروا منها المعرفة الدقيقة في اللغات

بم يعرف صاحب هذا  :)ع(قلت ألبي عبد هللا  :قال ،عن الحرث بن المغيرة
() بالسكينة والوقار والعلم والوصية: (؟ قال األمر

118F

4(. 
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والعلم المذكور في الرواية السابقة ليس منه االنهماك في تعلم اللغة العربية، 
 )ص(رسول هللا دخل : قال )ع(عن أبي الحسن موسى : (بدليل الرواية اآلتية

وما : عالّمة، قال: ما هذا ؟ فقيل: المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال
رب ووقائعها وأيام الجاهلية أعلم الناس بأنساب الع :العالّمة ؟ فقالوا له
ذاك علم ال يضر من جهله، وال : )ص(فقال النبي : قال واألشعار والعربية،

آية محكمة، أو فريضة : العلم ثالثة إنما :)ص(ينفع من علمه، ثم قال النبي 
() عادلة، أو سنة قائمة، وما خالهن فهو فضل

119F

1(. 

علم األنساب واألشعار والعربية بأنه علم ال ينفع  )ص(وهنا وصف النبي 
من علمه وال يضر من جهله وهو فضلة، وحدد العلوم التي ينبغي أن يجتهد 

  .آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة: المؤمن في تحصيلها وهي

نحن ال نقول بحرمة تعلم علوم اللغة العربية، ولكن نقول ينبغي  ،نعم
دار الحاجة فقط، وترك االنهماك في ذلك، وينبغي تكريس أيام االقتصار على مق

 .العمر لدراسة ومعرفة علوم القرآن والسنة

() من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع: (نه قالأ )ع(عن الصادق 
120F

2(. 

 . )121F3( )أصحاب العربية يحرفون الكلم عن مواضعه: ()ع(وقال أيضاً 

إعراب األعمال أحوج منكم إلى إعراب إنكم إلى : ()ع(وعن أمير المؤمنين 
() األقوال

122F

4(.  

() الشرف عند هللا سبحانه بحسن األعمال، ال بحسن األقوال: ()ع(وعنه 
123F

5(. 

: نه قالأوعن أبي األزهر ناصح بن علية البرجمي في حديث طويل 
دار السندي بن شاهك وابن السكيت فتفاوضنا في العربية  بإزاءجمعني مسجد (

أنتم إلى إقامة دينكم أحوج منكم إلى إقامة  ،يا هؤالء: ومعنا رجل ال نعرفه فقال
ليس بينكم وبينه غير هذا الجدار، : ألسنتكم، وساق الكالم إلى إمام الوقت وقال

يك فقم من عندنا خيفة سترنا عل: نعم، قلنا: تعنى هذا المحبوس موسى ؟ قال: قلنا
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

بداً وهللا ما قلت لكم إال أوهللا ال يفعلون ذلك : حد جليسنا فنؤخذ بك قالأيراك  أن
() بأمره

124F

1(.  

وكل هذه الروايات تؤكد على ضرورة االهتمام بإصالح األفعال والسير وفق 
الشريعة المحمدية الغراء وترك اإلفراط في االهتمام بإصالح األقوال إال بمقدار 

 .ما يمكن به تبليغ الناس وإفهامهم وهدايتهم لما يصلح حالهم دنيا وآخرة

لسان قومنا في  أنكل نبي أو حجة ال يبعث إال بلسان قومه، وال يخفى  إنثم 
العصر الحاضر هو التحاور والتفاهم باللغة العامية الدارجة، وليس باللغة 

مستوى فصاحة ربات  أفصح الناس في هذا الزمان ال يصل إلى إنالفصحى، بل 
 .البيوت والصبية في عصر صدر اإلسالم

كرسول ومبلغ عنه، ال يحتاج إلى  )ع(فالذي يبعث من قبل اإلمام المهدي 
أكثر ما يستطيع به إيضاح الحجة للناس والتفاهم معهم لهدايتهم إلى الصراط 
المستقيم، وهذا أمر ضروري ال يمكن االستغناء عنه بحال، وأما ما زاد على 
ذلك فال يشترط توفره في الشخص المرَسل عن اإلمام الحجة ابن الحسن 

ألن هذا المقدار يكفي ألداء مهمته فما الداعي  ؛داءأرواحنا لتراب مقدمه الف
شاء  إن، )ع(الشتراط الزيادة، وهذه الزيادة أمر موكول إلى اإلمام المهدي 

ن شاء تركها، وال يمكن للناس االحتجاج عليه إراعاها في الشخص المرَسل و
 بأن رسولنا قد أوصل الرسالة وأوضحها بخطاب يفهمه: بذلك، وسيأتيهم الجواب

العالم والجاهل والطبيب والمهندس والفالح والراعي فاخسئوا في نار جهنم وال 
 .تكلمون

نعرف بعد ذلك ما معنى الفصاحة والبالغة التي اشتهر بها  أنيجب  :رابعاً 
؟ هل هي ما توهمه البعض،  )ع(ن وواألئمة المعصوم )ص(الرسول محمد 

 بأنها المبالغة في إتقان قواعد اللغة العربية المعروفة عندنا أم شيء آخر ؟؟

وعند التدبر في الروايات السابقة يتضح بأنها غير تلك القواعد المعروفة عند 
الناس، ولو كانت تلك القواعد هي المقصود من البالغة والفصاحة، لما نهى 

في دراستها ووصفوها بأنها تسلب الخشوع، ولما وصفها  األئمة عن االنهماك
بأنها علم فضلة ال يضر من جهله وال ينفع من علمه، ولما  )ص(الرسول محمد 

ن ان اآلتيتاليك الروايتإُوصف أصحابها بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، و
قد خالف قواعد العربية  )ع(يتضح من خاللهما بأن اإلمام الصادق  اللتان

 :معروفة عندناال
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نوح : قلت ،نا نوحاً اولقد ناد: )ع(قرأ أبو عبد هللا (: قال ،عن محمد بن مسلم
دعني من ": جعلت فداك لو نظرت في هذا أعني العربية، فقال: ثم قلت! 

() "سهككم
125F

1(. 

نك رجل لك فضل، إ(: )ع(قلت ألبي عبد هللا : قال ،وعن حويزة بن أسماء
() "ال حاجة لي في سهككم هذا": فقال ،لو نظرت في هذه العربية

126F

2( . 

فاعل، : فيها من األعراب) نوح(في القرآن محل ) ولقد نادانا نوح(فجملة 
 )ع(وفي قواعد اللغة العربية حكم الفاعل الرفع دائماً، بينما قرأه اإلمام الصادق 

على ! نوٌح : قال فعندما سمع ذلك الصحابي الجليل محمد بن مسلم، بالنصب،
ثم اقترح على  !نه فاعل مرفوع ال مفعول به منصوب إأي  .االستغراب نحو

. أن يطلع على قواعد اللغة العربية ليتجنب اللحن في الكالم )ع(اإلمام الصادق 
 ).دعني من سهككم: (فأجابه قائالً 

أو من اللحم  اإلبطالرائحة الكريهة النتنة التي تنبعث من : والسهك هو
 !!المتفسخ الفاسد، فهل يوجد وصف أقبح من هذا الوصف ؟

وفي الرواية الثانية لو كان حويزة بن أسماء لم يسمع من اإلمام الصادق 
 )ع(مخالفة لقواعد العربية لما عرض عليه النظر في العربية، فأجابه الصادق 

 .بنفس ما أجاب به محمد بن مسلم

من  )ع(األئمة حاشا : ، أقول)ع(األئمة الجهل إلى ولكي ال نتهم بأننا ننسب 
أن ُيّعلِّم شيعته ويبعدهم عن  )ع(الجهل بهكذا أمور، فربما أراد اإلمام الصادق 

االقتصار على تحسين األلفاظ والمبالغة في التدقيق بها، والغفلة عن روح الكالم 
ل هو معصية أم ومعدنه وهو اإلخالص ومراقبة هللا تعالى فيما يلفظه اللسان، ه

المهم في الكالم هو الحجة والبرهان وفصل  أنطاعة ؟ وأيضاً لفت النظر إلى 
الخطاب، ال األلفاظ المزخرفة المنمقة الخالية من الدليل والحجة والتي ال يشم 

  .منها خشية هللا تعالى ومخافته

ته أراد أن يمتحن الجالسين ويختبر إيمانهم بإمام )ع(أو أن اإلمام الصادق 
  .)ع(

أراد أن يبين أن اإلمام والحجة على الخلق ال  )ع(اإلمام الصادق  أنأو 
يشترط أن يكون كالمه موافقاً تماماً لقواعد العربية المعروفة بقدر موافقته 
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

والحكمة والحجة والبرهان،  واإلنصافلقواعد الشريعة من الهدى والعدل 
م في باطل، كما ورد عن أهل ال يخرج الناس من حق وال يدخله: وبعبارة أخرى

ألن األحاديث  ؛، وعلى كل االحتماالت فهي لصالح السيد أحمد الحسن)ع(البيت 
 .شكال على المعصوم باللغة العربيةتدل على عدم جواز اإل

ألشكل عليه أو  )ع(وربما لو كان حسن النجفي في زمن اإلمام الصادق 
 !!!العربية شكك في إمامته بمجرد أن سمعه خالف بعض قواعد 

ليك الروايات التي تنص على أن المعصوم هو من ال ُيخرج الناس من إو
 !!:هدى وال ُيدخلهم في باطل وليس المعصوم من ُعصم في اللغة العربية 

يا علي، اقرأهم مني السالم من لم أر : (... نه قالأ )ص(الرسول محمد عن 
منهم ولم يرني، وأعلمهم أنهم إخواني الذين أشتاق إليهم، فليلقوا علمي إلى 
من يبلغ القرون من بعدي، وليتمسكوا بحبل هللا وليعتصموا به، وليجتهدوا في 

عنهم  )عز وجل(العمل، فإنا ال نخرجهم من هدى إلى ضاللة، وأخبرهم أن هللا 
يباهي بهم مالئكته وينظر إليهم في كل جمعة برحمته ويأمر  راض، وأنه

() المالئكة أن تستغفر لهم
127F

1(. 

وخامس أصحاب الكساء، نذتك يد : (... )ع(وجاء في زيارة اإلمام الحسين 
 ، فطبت حياً اإليمانالرحمة، وتربيت في حجر اإلسالم، ورضعت من ثدي 

، ومضيت على يقين، لم تؤثر ، صلى هللا عليك، أشهد أنك أديت صادقاً وميتاً 
() عمى على هدى، ولم تمل من حق إلى باطل

128F

2(. 

انظروا أهل بيت نبيكم فألزموا : (... نه قالأ، )ع(وعن أمير المؤمنين 
فإن . سمتهم واتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من هدى، ولن يعيدوكم في ردى

تتأخروا عنهم وال تسبقوهم فتضلوا، وال . لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا
() فتهلكوا

129F

3(. 

ويموت ميتتي ويدخل  يتامن سره أن يحيى حي: ()ص(رسول هللا وعن 
ثم قال له كن فكان  دني ربي قضيب من قضبانه نرسه بيدالجنة التي وع

ال  فإنهم ،واألوصياء من ذريتي يمن بعد )ع(طالب  يبن أب يفليتول عل
() أعلم منكم فإنهميخرجونكم من هدى وال يعيدونكم في ردى وال تعلموهم 

130F

4(. 
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وال : (... قال في حق اإلمام علي واألئمة من ولده )ع(وعن أبي جعفر 
ألنهم  ؛وال يضل خارج من هدى إال بتقصير عن حقهم ،يهتدي هاد إال بهديهم

(...)  هبط من علم أمناء هللا على ما
131F

1(. 

كذلك نحن والحمد ل ال ندخل أحداً في ضاللة : (قال )ع(ر وعن أبي جعف
منا  رجالً  )عز وجل(إن الدنيا ال تذهب حتى يبعث هللا  ،وال نخرجه من هدى

() أهل البيت يعمل بكتاب هللا ال يرى فيكم منكراً إال أنكره
132F

2(. 

انظروا : (... في وصف الفتن في آخر الزمان قال )ع(وعن أمير المؤمنين 
بيت نبيكم، فإن لبدوا فالبدوا وإن استنصروكم فانصروهم تنصروا أهل 

وتعذروا، فإنهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدعوكم إلى ردى، وال تسبقوهم 
() بالتقدم فيصرعكم البالء وتشمت بكم األعداء

133F

3(. 

 ،هللا تعالى جعل ذرية كل نبي من صلبه إن: (نه قالأ )ص(رسول هللا وعن 
ن هللا اصطفاهم كما اصطفى إو ،)ع(علي بن أبي طالب وجعل ذريتي من صلب 

وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فاتبعوهم يهدوكم إلى صراط  آدم ونوحاً 
 ،فإنهم أحلمكم صغاراً وأعلمكم كباراً  ،فقدموهم وال تتقدموا عليهم ،مستقيم

() فاتبعوهم ال يدخلونكم في ضالل وال يخرجونكم من هدى
134F

4(. 

تقتلك الفئة البانية وأنت إذ ذاك مع الحق : (لعمار )ص(هللا رسول وقال 
رأيت علياً سلك وادياً وسلك الناس كلهم وادياً فاسلك  إنوالحق معك، يا عمار 

(...)  نه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدىإمع علي ف
135F

5(. 

أيها الناس هذا أخي ووصيي وخليفتي من : (نه قالأ )ص(رسول هللا وعن 
وخير من أخلفه فوازروه وانصروه، وال تتخلفوا عنه، فإنه ال يدخلكم بعدي، 

() في ضاللة وال يخرجكم من هدى
136F

6(. 

الرسول محمد واآلن نرجع إلى بيان معنى الفصاحة والبالغة التي اشتهر بها 
 :وآل بيته المعصومين، فأقول )ص(
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ير بلوغ المعنى وبيان البرهان والحجة بأوضح مقال من غ: البالغة هي
تقول بلغت المكان أي . فالبالغة مأخوذة من البلوغ. أطناب ممل وال إيجاز مخل

 .والبالغة هي الفصاحة أيضاً . وصلت إليه

مخل  وضوح الكالم وبيانه من غير غموض أو إجمال: والفصاحة هي
، والفصاحة مأخوذة من اإلفصاح وهو اإليضاح وبداهة الجواب المفحم للخصم

والفصاحة هي نفس معنى البالغة . وإدراكهقبل المستمع والبيان مع مراعاة ت
 .تقريباً 

البيان، : الفصاحة: فصح: (وجاء شرح ذلك في لسان العرب البن منظور
إلى أن ... فصح الرجل فصاحة، فهو فصيح من قوم فصحاء وفصاح وفصح 

وقد يجيء في الشعر في وصف العجم أفصح يريد به بيان القول، وإن : قال: قال
أعجم في آذانها فصيحاً يعني صوت الحمار : بغير العربية، كقول أبي النجمكان 

: وفصح األعجمي، بالضم فصاحة. نه أعجم، وهو في آذان األتن فصيح بينأ
جادت لغته حتى ال يلحن، وأفصح كالمه : تكلم بالعربية وفهم عنه، وقيل

بي في أفصح الص: تكلم بالفصاحة، وكذلك الصبي، يقال: وأفصح. إفصاحاً 
وأفصح األغتم إذا فهمت . إذا فهمت ما يقول في أول ما يتكلم منطقه إفصاحاً 

وفصح الرجل . إذا بينه وكشفه وأفصح عن الشيء إفصاحاً . كالمه بعد غتمته
جميع الحيوان : وقيل....... وتفصح إذا كان عربي اللسان فازداد فصاحة 

وفي . ما ال ينطقأعجم وفصيح، فالفصيح كل ناطق، واألعجم كل : ضربان
غفر له بعدد كل فصيح وأعجم، أراد بالفصيح بني آدم، وباألعجم : الحديث
المنطلق اللسان في القول الذي يعرف جيد الكالم من : والفصيح في اللغة. البهائم

أفصح لي يا فالن : ويقال. رديئه، وقد أفصح الكالم وأفصح به وأفصح عن األمر
ال غيم فيه : ويوم مفصح. الم العامة المعربوالفصيح في ك: وال تجمجم، قال

. هذا يوم فصح كما ترى إذا لم يكن فيه قر: قال ابن شميل: األزهري. وال قر
وكل ما . بدا ضوءه واستبان: وأفصح الصبح....... الصحو من القر، : والفصح

قد فصحك الصبح أي بان لك : ويقال. مفصح: وكل واضح. وضح، فقد أفصح
فصحه الصبح هجم : فضحك، وحكى اللحياني: نهم من يقولوغلبك ضوءه، وم

) وأفصح الرجل من كذا إذا خرج منه. بين ولم يجمجم: وأفصح لك فالن. عليه
)
137F

1(. 

                                                           
 .544ص 2ج: البن منظور –لسان العرب  -1



الجزء الرابع / الجواب المنير عبر األثير
 ................................................131 

 

 

قوة وبداهة الحجة : وباختصار شديد يكون معنى البالغة والفصاحة هو
والبرهان مع إيضاح المعنى بأقل الكالم وأسهله على المستمع مع الدقة في 

 .اختيار المفردات وتجانسها مع المعاني

عن معنى البالغة  )ع(ولنترك تعريفنا وتعاريف اللغويين ولنسأل أهل البيت 
 :والفصاحة فقولهم العدل والفصل وما بعد الحق إال الضالل المبين

من  :)ع(سئل علي بن أبي طالب : قال ،)ع(عن زيد بن علي، عن أبيه 
() المسكت عند بديهة السؤالالمجيب : (أفصح الناس ؟ قال

138F

1(. 

أفصح الناس هو المجيب عند مفاجئة السؤال المسكت  أنومعنى ذلك 
والملجم بجوابه الخصم، وهذا يعتمد على قوة الحجة وهيمنتها على احتجاج 

ن كان إالخصم، وبذلك يكون ضعيف الحجة عند مفاجئة السؤال ليس فصيحاً و
ن إتقان العربية شيء وإتمام الحجة شيء آخر، أل ؛متقناً لجميع فنون اللغة العربية

فليس كل متقن للعربية تام الحجة، وكذلك ليس كل تام الحجة متقن للعربية، 
 .فبينهما عموم وخصوص من وجه كما يعبر المناطقة

 .ن لم يكن متقناً للعربيةإوبذلك يكون تام الحجة فصيحاً و

 ،)139F2(﴾َعلَى َما آَتاُهُم ّهللاُ ِمن َفْضلِهِ  أَْم َيْحُسُدوَن النَّاسَ ﴿: )ع(وعن أبي جعفر 
إن هللا تعالى أعطى : وقال .نحن الناس ونحن المحسودون وفينا نزلت: (قال

المؤمن البدن الصحيح، واللسان الفصيح، والقلب الصريح، وكلف كل عضو 
منها طاعة لذاته ولنبيه ولخلفائه، فمن البدن الخدمة له ولهم، ومن اللسان 

ه، ومن القلب الطمأنينة بذكره وبذكرهم، فمن شهد باللسان واطمأن الشهادة ب
() نزله هللا الجنانأبالجنان وعمل باألركان 

140F

3(.  

) البالنة ما سهل على المنطق وخف على الفطنة: ()ع(وعن اإلمام علي 
)
141F

4(. 

  .)142F5( )البالنة أن تجيب فال تبطئ، وتصيب فال تخطئ: ()ع(وعنه 

ليست البالنة بحدة اللسان وال بكثرة الهذيان، : ()ع(وعن اإلمام الصادق 
  .)143F1( )ولكنها إصابة المعنى وقصد الحجة
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

بأن البالغة ليست هي حدة اللسان، والحدة  )ع(وهنا يبين لنا اإلمام الصادق 
وال بكثرة الكالم الفارغ عن المعنى . عدم التلكؤ أثناء الكالم أو مع البذاءة

البالغة هي إصابة  وإنمااماً لقواعد اللغة العربية، ن كان موافقاً تمإوالبرهان و
وتبيين المعنى المنشود وقصد الحجة وإتمامها على المطلوب، وال ينافي ذلك 
المخالفة البسيطة لقواعد اللغة العربية، نعم المخالفة الفاحشة لقواعد اللغة العربية 

من قبل أصحاب قد تخرج الكالم عن حد البالغة والفصاحة، وهذا نادر الوقوع 
 .الحجة والبرهان

من عرف شيئاً قل كالمه فيه، : (وقد سئل عن البالغة )ع(وعن أحدهم 
() ألنه يبلغ حاجته بأهون سعيه ؛وإنما سمي البليغ

144F

2(. 

التقرب من معنى البغية، والتبعد : ثالثة فيهن البالنة: ()ع(وعن الصادق 
() من حشو الكالم، والداللة بالقليل على الكثير

145F

3(. 

  .)146F4( )قد يكتفي من البالنة باإليجاز: ()ع(وعن اإلمام علي 

() أبلغ البالنة ما سهل في الصواب مجازه وحسن إيجازه: ( )ع(وعنه 
147F

5(. 

  .)148F6( )أحسن الكالم ما زانه حسن النظام، وفهمه الخاص والعام: ()ع(وعنه 

أفصح الكالم وأبلغه ما كان منتظماً ومترابط األجزاء واألدلة  أنومعنى ذلك 
بحيث يفهمه الخاص والعام أي يفهمه الناس على اختالف مستوياتهم في الفهم 
والمعرفة، فالذي يريد التكلم مع عامة الناس ال يعد فصيحاً إذا احتوى كالمه 

بل ال يعد فصيحاً  على المفردات التي ال يفهمها إال الخاص في الفهم والمعرفة،
إال عند التنزل إلى لغة القوم والتحدث معهم بما يفهمون حتى لو اضطر إلى 

ألن الفصاحة هي اإليضاح والبيان ومخاطبة  ؛التحدث باللغة العامية الدارجة
الناس على قدر عقولهم وبما يفهمون، بحيث يكون الكالم تستأنس به اآلذان وال 

 :الخبر اآلتيُيتِعب فهمه األذهان كما في 

أحسن الكالم ما ال تمجه اآلذان، وال يتعب فهمه : ()ع(عن أمير المؤمنين 
() األفهام

149F

1(. 
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() أحمد من البالنة الصمت حين ال ينبغي الكالم: ()ع(وعنه 
150F

2(. 

أبغض الناس إلى هللا تعالى البليغ الذي يتخلل : ()ص(رسول هللا وعن 
() بلسانه تخلل الباقرة بلسانها

151F

3(. 

إن هللا ليبغض الرجل البليغ الذي يلعب بلسانه كما تلعب : ()ص( وعنه
() الباقرة

152F

4(. 

() لعن هللا الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر: ()ص(وعنه 
153F

5(. 

وخيار أمتي  شرار أمتي الثرثارون والمتشدقون المتفيهقون: ()ص(وعنه 
  .)154F6()أحاسنهم أخالقاً 

والشدق هو جانب الفم والمتشدق هو الذي يحرك جانب فمه أثناء الكالم 
ألن  ؛)ص(رسول هللا ليظهر فصاحته أمام الناس، وهؤالء ملعونون على لسان 

أو لكي يقول عنهم الناس  ،همهم الوحيد هو الظهور أمام الناس بمظهر الفصحاء
لحرص على هدايتهم بأنهم علماء لصعوبة فهم كالمهم، وتركوا مراعاة الناس وا

ذلك ما يرافق التشدق من العجب  إلىعقولهم، أضف  إلىبأسهل وأقرب خطاب 
 .والرياء والتكبر وغيرها من األمراض الشيطانية

والتفيهق في الكالم هو التوسع والتعمق وهو أيضاً من االمتالء أي كأنه يمأل 
التصنع وحب وال يخفى ما في ذلك من  -راجع صحاح الجوهري  -فمه بالكالم 

الظهور والمدح، أضف إلى ذلك صعوبة تفهم عامة الناس لهكذا كالم موسع 
 .ومعمق

  .)155F7()البالنة قلب عقول ولسان قائل" آية"آلة : ()ع(وعن اإلمام علي 

ربما خرس البليغ عن حجته، ربما ارتج على الفصيح : ()ع(وعنه 
() الجواب

156F

8(. 

() الحالأصدق المقال ما نطق به لسان : ()ع(وعنه 
157F

1(. 
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

من النقطة الرابعة تبين أن البالغة والفصاحة هي وضوح الحجة  :خامساً 
والدليل وسرعة اإلجابة وإسكات الخصم ، وإيصال المعنى إلى المستمع بأبسط 

 .وأقل الكلمات

وأنا أقطع بأن كل منصف متجرد عن التعصب األعمى إذا قارن خطابات 
وبيانات وكتب السيد أحمد الحسن مع كتب وخطابات وبيانات غيره، يجد أن 
كالم الغير الثرى وكالم السيد أحمد الحسن الثريا، بل مقارنة السيد أحمد الحسن 

 .بأنه أحدُّ من العصانك تظلم السيف عندما تصفه أمع غيره يعتبر ظلماً له، كما 

فمن هو األفصح واألبلغ الذي أفحم الجميع بالحجة والبرهان الواضح الذي 
يفهمه الخاص والعام، من القرآن والسنة المطهرة أم الذين هربوا من مناظرته أو 
الرد على كتبه وأدلته أم الذين واجهوه باألهواء واآلراء العقلية الناقصة 

 !!!والسنة المطهرة ؟؟ والمخالفة للثقلين القرآن

من هو األبلغ واألفصح الذي يهيمن بكالمه على العقول والقلوب ويعرج بها 
إلى ملكوت السماوات، ومنطقه القرآن والسنة أم الذين خالفوا القرآن والسنة 

ونبذوا كتاب هللا ) الديمقراطية(وأقروا بحاكمية الناس واتبعوا الفكر الغربي 
الوضعي الشيطاني فتسافلوا بالناس إلى قعر الجحيم مع من تعالى واتبعوا القانون 

 .غصب حق أمير المؤمنين

ن َيْهِدي إِلَى اْلَحقِّ قُِل ّهللاُ َيْهِدي لِْلَحقِّ ﴿: قال هللا تعالى قُلْ َهلْ ِمن ُشَرَكآئُِكم مَّ
َي إِالَّ  ن الَّ َيِهدِّ َبَع أَمَّ أَن ُيْهَدى َفَما لَُكْم َكْيَف  أََفَمن َيْهِدي إِلَى اْلَحقِّ أََحقُّ أَن ُيتَّ

  .)158F2(﴾َتْحُكُمونَ 
 اللجنة العلمية                                                                                

مكن (أنصار اإلمام المهدي (                                                                                  
 )هللا له في األرض

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                

* * * 

 

واللهم صل على محمد وآل محمد  ،بسم هللا الرحمن الرحيم :376/ سؤالال
 .أجمعين
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 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سيدي العزيز

؟ نحن  وقل الخير والخيرون فما المطلوب منا وكثر المنافقون لقد تفاقم الشر
أن يثبتنا  هللا دوماً  انحاول بل ونجاهد في المحافظة على ديننا وأخالقنا وندعو

ولكني أحس بأن هناك المزيد المزيد الواجب فعله  ،وأهلينا على الطريق المستقيم
الى قد سخرنا لمساندة فنحن نعمل ونحن على ثقة بأن هللا تع. تجاه هذا الدين

ورزقنا لكي نعطي ونتصدق وليس لكي  ،غيرنا من المسلمين أو أطفالنا أو أهلنا
  . نتفاخر بما عندنا كما يفعل الغالبية في هذه األيام

وأكتب لكم وأنا أعرف بأنكم في غنى عن  كنت أفكر بصوت عالٍ  إنأعتذر 
ولكني .. أسمى وأكبر  ربأموبل أنكم مشغولون ! كلمات ال تعرفون مدى صدقها 

 ..ما وال أدري كيف أصف لكم ما أحس به اآلن  أبحث عن شيء

فقيهة  طبيعية ولم أكن يوماً  إنسانةأجيد التعبير أو الكتابة وأنا  فلم أكن يوماً 
ولكنني ومن خالل متابعتي لغرفة المحادثة . أو متعمقة في أمور العبادات حتى

 وزوجي شيء خفي وكأننا كنا ننتظر شيئاً  الخاصة بأنصار اإلمام المهدي شدني
 .ما ونأمل أن يكون هو ذا وال أدري كيف أبدأ

أشهر أنتظرها فال تأتيني وأنا  6عن رؤيا وأنا منذ  اإلذاعةتكلم األخوان في 
وكذلك تكلموا عن بعض األمور . قلقة وال أدري ما أفعل منذ ذلك الحين

 ؛وأنا سلمت بهذه المعلومات ،)ص(الرسول وصية  واألحاديث والصفات ومنها
لذلك بعثت لكم . بنفسي كي أدقق في صحتها إليهاألنني ال أستطيع أن أتوصل 

عن أمور عقائدية ولما  االستفساراتيميل األول حيث كانت عندي بعض باإل
في  استلمت الجواب ال أخفي عليكم فقد أحسست بشعور غريب في داخل نفسي

وال  أبداً  أهملهين وأنا أفكر في موضوعكم ولم ومنذ ذلك الح إجاباتكمكالمكم و
أن  إلى فأسعى وأسعى ،ألنني أريد التقرب من هللا تعالى أكثر ؛أريد أن أهمله

 .يرشدني هللا ألجد الحقيقة

هديتنا وهب لنا  إذاللهم ال تزغ قلوبنا بعد " ـوبعد كل صالة ب أنا أدعو دائماً 
ألنني وزوجي كنا على  ؛لعظيمصدق هللا ا" نك أنت الوهابإمن لدنك رحمة 

بالذات بدأنا بالتعمق في أمور  1999هامش بسيط من العبادة ولكننا في العام 
أصول الزكاة  أرشدنا وله الحمد والشكر أن نتعلم هذا الدين العظيم وهللا

والصدقات والصالة والصيام والقيام بها بما قدرنا عليه سبحانه وتعالى وله 
 .ومكننا من حج بيته الحرام قبل سنتين فله الحمد ،وأبداً  الحمد والشكر دائماً 
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يميل قد أخذ مني يومين أعذرني سيدي على صراحتي وصدقني بأن هذا اال
   . لصياغته

هل من  ..كيف لنا أن نلتقيكم سيدي . كيف لكم أن ترشدوني بال عليكم
  وسيلة ؟

  .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  فداءأختكم : المرسلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

له األئمة والمهديين وسلم آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

 .ورحمة هللا وبركاته أختيالسالم عليكم 

إلى نصرة اإلمام  أمكنهيسعى بما  أنيجب على كل مؤمن ... الكريمة  أختي
والنصرة لها عدة وسائل ...  )ع(الحسن حمد أويمانيه ووصيه السيد  )ع(المهدي 

 أنهذه الوسائل اآلن هو نشر هذه الدعوة المباركة والدفاع عنها عسى  أهمومن 
 . يهدي هللا تعالى من طلب الحق

. )ع(لمن ال يوالي محمد وآل محمد .... ن ال صالة وال صوم وال أواعلمي ب
وهذه آية  أنت،كما قلت  م 1999وزوجك قد بدأ التزامكم بالدين في سنة  وأنت

بعمل بعض التكاليف اإلصالحية في حمد الحسن بدأ أالسيد  إنوعالمة لكم حيث 
 1999في سنة  )ع(المهدي  المجتمع الحوزوي في النجف األشرف، بأمر اإلمام

  .م، بعد اللقاء به

 .وفقكم هللا لكل خير وصالح
 اللجنة العلمية                                                                                    

 )مكن هللا له في األرض(أنصار اإلمام المهدي 
الشيخ ناظم                                                                                                   

 العقيلي
* * * 

 .حمدأسيد  السالم عليكم يا :377/ سؤالال

 أريدفقط  أنا ،نك الصوابأعالمة تثبت  أريدولكن  نك الصوابأعلم أ
هللا  أنيطمئن قلبه عل  أن أراد أنبعد  )ع( إبراهيم االطمئنان كما حدث لسيدنا
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من  أصبحن أوتكلمني و وأكلمك أراك أن وأريد ،كل شيء قادر عل )عز وجل(
، واستشهد تحت رايتك أبايعكن أو ،)ع(المهدي  اإلمام أنصارومن  أنصارك
 .يا سيدي أرجوك

 .حمد السالم عليكمأسارة يا سيد  أناو

ن تشفي ماما وحنان أو ،رايتك الشريفة وتحت أقدامكاستشهد تحت  أن أريد
ن أمؤمنين صالحين و أصدقاءن تجعل لي أو ،عبد الرحمن وأخيصديقتي 

 .تهديهم كما هديتني
 الكويت -أشرف : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

له األئمة والمهديين وسلم آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

 .ورحمة هللا وبركاته أخيالسالم عليكم 

 ....العزيز  أخي

لم يطلب ما  إبراهيم أنسمحت، وهي  إنلك معلومة  أصحح أنأريد : أوالً 
 وإنمامن ذلك،  )ع( إبراهيموحاشا نبي هللا ... طلب لكي يطمئن قلبه بال تعالى 

الموتى  إحياءن هللا يجري على يديه أنه خليل هللا وأطلب ما طلب ليطمئن على 
حمد الحسن في أذلك وقد بينه السيد  )ع(البيت  أهلوقد روي عن .... خليله  ألنه

 .كتاب المتشابهات

فاسأل هللا كما  ،من هللا تعالى وهو الجواد الكريم واآلياتالعالمات : وثانياً 
 .سأله كثير قبلك

 ،ل محمدآيوفقك لنصرة محمد و أن )ع(ل محمد آونسأل هللا بحق محمد و
 .نه سميع مجيبإن يختم لك على ذلك أو

 اللجنة العلمية                                                                                      
 )مكن هللا له في األرض(أنصار اإلمام المهدي 

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
 .السالم عليكم يا أنصار هللا المؤمنين ورحمة هللا وبركاته :378/ سؤالال
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َوقُِل اْعَملُوْا َفَسَيَرى ّهللاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُُه ﴿ :هللا الرحمن الرحيمبسم 
 صدق هللا العظيم )159F1(﴾َواْلُمْؤِمُنونَ 

أقدم لكم نفسي على إني العبد الفقير إلى رحمة هللا تعالى أبو حسن من مدينة 
 .سنه 38موظف وعمري , البصرة

 االحترام واإلكبار واإلعجاب علىأود في البدء أن أقدم لكم تحية ملؤها 
 ثباتكم على عقيدتكم وصبركم على األذى في جنب هللا وفي الدفاع عن قضية
 السيد المبجل صاحب العلم الوافر والنور الباهر أحمد الحسن نصره هللا وأعزه

 وأظهر أمره على من ظلمه وبغى, ن شاء هللا تعالىإبكم وبغيركم من المؤمنين 
 سوء وعلماء الضالل وخونة هللا ورسوله وأهل بيته األطهارعليه من حكام ال

ُيِريُدوَن ﴿، ومن سار في ركابهم وحذا حذوهم من المنافقين والمأجورين من الذين
ُ ُمتِمُّ ُنوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ  ِ بِأَْفَواِهِهْم َوهللاَّ  .)160F2(﴾لُِيْطفُِؤوا ُنوَر هللاَّ

 صدور قوم مؤمنين بمن ظهر نور العلم الرباني الحمد ل الذي أثلج: أقول
وطريقتهم  )ع(سنن أهل البيت  ,وأحيا به سنن اإلسالم الصحيح, على يديه

ل الذي  فالحمد, الذي أراد له أهل النفاق أن ينطمس ويندرس, ومذهبهم الحق
العالم  فضحهم وأسيادهم من علماء الضاللة وأظهر حقيقتهم المخزية على يد

 ،باطالً  والباطل الذي أظهر الحق حقاً  ،حمد الحسن نصره هللاأالسيد الرباني 
 فال غرابة، وأنار للمؤمنين طريق الحق والصواب ،ووضع النقاط على الحروف

إذن أن يستنفر أهل الباطل والنفاق وجيوش الظالم والجهل والتجهيل كل 
معالم  على طمس رغم تباين مذاهبهم واختالفهم وقواهم ويتضامنوا جهودهم

وأن يجندوا كل طاقاتهم , حمد الحسنأبزغ نورها على يد السيد  الحق التي
وإسكات صوت الحق الذي زلزل األرض تحت أقدامهم وفضحهم على  لمحاربته

 .القبيحةالقناع عن وجوههم  المأل وكشف

 ... أيها األخوة المؤمنون

 كتبكم وأقرأها وكنت اقتني, لقد تابعت قضية السيد أحمد الحسن منذ بداياتها
هذا  وأسأل األخوة المؤمنين الذين يبيعونها في ساحة أم البروم في العشار عن

منطقة  فكانوا يرشدونني إلى التوجه إلى حسينيتكم المباركة في... األمر العظيم 
 )هللا لعنه(فقد أقعدني الشيطان  ولكن لألسف ,حي الزهراء لالستزادة والتنور

 ,ضدكم كان من الحملة التي شنها نظام العباسيين الجددحتى كان ما  ,وثبط همتي
                                                           

 .105: التوبة -1
 .8: الصف -2
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هللا  وهدم بيت, واعتقال العشرات من خيرة المؤمنين المتنورين بالنور اإللهي
 وما رافق ذلك من حملة, الذي أسس على التقوى بواسطة أزالم حزب الشيطان

 حمد الحسن وإظهاره بمظهرأإعالمية مسعورة هدفت إلى تشويه صورة السيد 
 وبات الكثيرون, فنور الشمس ال يحجب بغربال..  ولكن هيهات, )حاشاه(الدجال 

 .وحسبنا هللا ونعم الوكيل يعرفون من هم الدجالون فعالً 
 وبدت معالمه, حمد الحسن الطريق ليألقد أضاء نور السيد  ...أيها المؤمنون 

وأصبحت , واضحة أمامي بعد الحيرة والضياع التي كنت أعيشها فيما مضى
 حمد الحسن هو عالم رباني يهدي إلى الحق والىأهللا على قناعة بأن السيد  بحمد

من علماء ومراجع هذا الزمن ما هم إال شر علماء  وأن كثيراً , صراط مستقيم
ليهم تعود ومصيرهم إلى الخزي والخسران إالسماء منهم خرجت الفتنه و تحت

 ).نه سميع مجيبإ(، في الدنيا واآلخرة إن شاء هللا المبين

 من األسئلة والمالحظات واالستفسارات أتمنى لو إن لي عدداً  .. أيها اإلخوة
 توضحون أجوبتها لي من خالل موقعكم على االنترنت أو تتكرمون بإرسال الرد

 :وأهمها ما يلي(....)  على بريدي االلكتروني

التي ؟ وما هي أهم الواجبات  بم تنصحوني في ظل الظروف الراهنة -1
 ؟ حمد الحسنأ؟ وبم يمكنني خدمة قضية السيد  ينبغي على مثلي االضطالع بها

حاولت إن أسجل في موقعكم ولكن كانت تظهر لي عبارة تفيد إن  -2
محضور وأنا أريد التشرف بخدمة قضيتكم المباركة من خالل موقعكم  التسجيل

 .االنترنت على

حتى  وال يقبلون) ......( من القوم يؤلهون هبل العصر تعرفون إن كثيراً  -3
أو  أو المرجعية) الحوزة( بمجرد النقاش حول علمه وأحقيته بزعامة ما يسمى بـ

 وبعض هؤالء أناس غافلون ال يعرفون كيف, التقليد وما إليها من مسميات
؟ كيف يمكنني تحريك عقولهم  فكيف أتعامل مع هؤالء.. يسلكون إلى هللا 

مع العلم إنني قد واجهت فيما مضى بعض المشاكل مع نفر منهم  ؟ لجامدةا
السخرية واالتهامات أثناء محاوالتي تنويرهم وتبيان أحقية السيد  وتعرضت إلى

بالقيادة والزعامة الدينية والدنيوية وأن ال أحد يدانيه في العلم  حمد الحسنأ
 .والمعرفة

 ولم أجد, علمته من فتاوى السيستانيما  إلى أنا أؤدي فرائضي استناداً  -4
 لديكم رسالة عملية توضح أحكام الصالة وسائر العبادات وتفاصيل المسائل
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 حمد الحسن في ذلك ؟ وهل إن عباداتيأفما هو رأي السيد المبجل , المتعلقة بها
 ؟ مجزية

فأنا وهللا في أمس الحاجة , أرجو أن تنوروني وتوضحون لي ما سألتكم عنه
 وأرجو منكم في الختام أن تسألوا السيد أحمد الحسن الدعاء لي وألهلي, ذلك إلى

عن  خيراً  جوزيتم, وأنا بانتظار جوابكم أيها المؤمنون األخيار, بالهداية والتوفيق
جزاء على نصرتكم لولدهم العالم  وأنالكم هللا شفاعتهم )ص(أهل بيت نبينا محمد 

 .حمد الحسن نصره هللاأالرباني السيد 

, الوثقى جعلنا هللا وإياكم من المتمسكين بحبل أهل البيت المتين وعروتهم
وذلك ) ... الشريف عجل هللا تعالى فرجه(وممن يتشرفون بنصرة موالنا القائم 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته, لعمري هو الشرف الرفيع
 أخوكم أبو حسن البصري

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

له األئمة والمهديين وسلم آوصلى هللا على محمد و،  رب العالمينالحمد ل
 .تسليماً 

 .العزيز ورحمة هللا وبركاته أخيالسالم عليكم 

 .لك الوالية والهداية إلى الحق ونصرته وهنيئاً  ،خيرل لك أخيوفقك هللا 

الدعوة اليمانية المباركة لكي  وأدلةالتسلح بسالح العلم بننصحك  :1ج س
 .تنشر الدعوة وتدافع عنها بالدليل والبرهان أنتستطيع 

 .هو نصرة الحق ونشره وفضح الباطل ورموزه اآلنواهم شيء 

بالنسبة إلى التسجيل في غرفة أنصار اإلمام المهدي على برنامج  :2ج س
التسجيل مغلق  أنتقد فال اع....  )ع(البالتوك أو في منتدى أنصار اإلمام المهدي 

 .المشرفين بهذا الصدد اإلخوةويمكنك مراسلة .... اآلن 

بالنسبة إلى هؤالء الناس ربما يوجد فيهم كثير من المخدوعين  :3ج س
وتبين لهم  وأخالقهمونهجهم  )ع(البيت  أهلتذكرهم بكالم  أن أخيويمكنك 

السيد  إتباعل محمد، وكذلك تبين لهم آالزمان عن نهج محمد و آخرابتعاد فقهاء 
 .)ع(ل محمد آن والعترة والنهج القويم لمحمد وآحمد الحسن للقرأ
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يتوجه اإلنسان أوالً إلى هللا تعالى ويطلب  أنهي  أخيولكن المسألة المهمة 
ن يطلب من هللا أو... يوفقه لهداية الناس ونصرة الحق وفضح الباطل  أنمنه 

 .بال العلي القدير إالفال حول وال قوة .. نفسه طرفة عين  ال يكله إلى أنتعالى 

  .العزيز ال يجوز تقليد أي شخص غير المعصوم أخي :4ج س

حمد الحسن جزئين من أصدر السيد أالشرعية فقد  األحكاموبالنسبة إلى 
وكذلك  )ع(وتجدهما على موقع أنصار اإلمام المهدي ) اإلسالمشرائع (كتاب 

 أسئلةعلى  األجوبةوفيه كثير من ) الجواب المنير(كتاب هناك جزءان من 
 .وفقك هللا لكل خير وصالح ونسألك الدعاء .فقهية

 اللجنة العلمية                                                                                     
 )مكن هللا له في األرض(أنصار اإلمام المهدي 

* * * 
خاتم  بأنه )ع(محمد بن الحسن  اإلمام أنرواية تقول  وردت :379/ سؤالال
نه ال نبي بعد أن تفيد آووردت كلمة خاتم النبيين في القر ،الطاهرين األئمة

 باألئمةنه أحمد الحسن في بعض كتبه أوذكر السيد  ،)ص( األكرم الرسول
 حد فهم ختامأنه ال يوجد بعدهم أ والمهديين تم ختم الرسالة السماوية قاصداً 

 كيف تكون كلمة خاتم تفيد عدم وجود شخص بعد النبي وبعد :السؤال هو. األمر
؟  )ع(محمد بن الحسن  اإلمامبعد  إماموالمهديين وال تفيد في عدم وجود  األئمة

 .نرجو الجواب
 اإلمارات -أبو محمد : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

له األئمة والمهديين وسلم آهللا على محمد ووصلى ، الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

 .العزيز ورحمة هللا وبركاته أخيالسالم عليكم 

قد ختم النبوة السابقة وفتح  )ص(الرسول محمداً  أنكما  ؛وفقك هللا أخيعلم ا
حمد الحسن في كتاب أكما أوضحه السيد  -وبمعنى آخر  ،من جديد اإلرسال

في مرتبة معينة هو خاتم لمقام  )ع(إلمام المهدي ، فكذلك ا-النبوة الخاتمة 
 ،)الهداية(وفاتح إلمامة جديدة وهي  )ع(التي هي لالئمة االثني عشر  اإلمامة

 .مرِسل للمهديين االثني عشر من ذريته أيضاً  )ع(فاإلمام المهدي 
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ما معناه عن األمور التي تكون بعد القائم  )ع(ولذلك ورد عن أمير المؤمنين 
 ).ذلك أمر موكول إليه إن: ()ع(

 .)يدعو إلى أمر نير الذي كان(: )ع(وكذلك ورد عنهم 

 .)يأتي بأمر جديد على العرب شديد(: )ع(وكذلك ورد عنهم 

قام القائم دعا الناس إلى أمر قد خفي وضل  إذا(: )ع(وكذلك ورد عنهم 
 .)عنه الجمهور

ضل  أنكرهقر به هدي ومن أيدعو إلى أمر من (: )ع(وكذلك ورد عنهم 
 .)ونوى

 .من نصبه هللا تعالى إمامة بإنكارالضالل ال يتحقق إال  أنومن المعلوم 

نه أوالذي هو غير الذي كان، و )ع(الذي يدعو إليه القائم  األمرفما هو ذلك 
 الخ ؟؟؟.... جديد وعلى العرب شديد 

هناك فرقاً بين  بأن) النبوة الخاتمة(حمد الحسن في كتاب أفقد بين السيد 
 .-بالكسر  -) الخاِتم( وبين -بالفتح  -) الخاَتم(

أي بين  ،نه وسط بين أمرينأأي  -بالفتح  -) خاَتم( )ص(فالنبي محمد 
 -بالكسر  -) خاِتم( أيضاً  )ص(، وهو )ص(الرسالة من هللا والرسالة من محمد 

 .نه آخرهم أي آخر من أرسل من قبل هللا مباشرةإأي 

أي وسط بين أمرين، بين أمر اإلمامة وبين ) خاَتم( )ع(فكذلك اإلمام المهدي 
 .أمر الهداية

أي آخر األئمة االثني عشر وهو فاتح الهداية أي ) خاِتم( )ع(وكذلك هو 
الخاتم لما سبق ( )ص(كجده المصطفى  )ع(إمامة المهديين االثني عشر، فهو 

 ).والفاتح لما استقبل

أي آخر االثني  )ع(األئمة هو آخر  )ع(ل إن اإلمام المهدي فالرواية التي تقو
عشر الذين هم لهم مقام يختلف عن مقام المهديين االثني عشر من ذرية اإلمام 

، وال تدل على نفي إمامة )ع(، فال تدل على أنه ال أئمة بعده )ع(المهدي 
 .)ع(المهديين من ذرية اإلمام المهدي 

 .بما تقدم كفاية أن يكون وأرجووالكالم طويل 
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 .وفقك هللا لكل خير وصالح
 اللجنة العلمية                                                                                     

 )مكن هللا له في األرض(أنصار اإلمام المهدي 
 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                   

* * * 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :380 /سؤالال

في  جئتك وهللا حائراً ...  حمد الحسن عليك الصالة والسالمأسيدي وحجتي 
 .منك الرد عليها بعض األمور متمنياً 

  :أما هذه األمور فهي

 بكر مستدالً  أبومعه عن ما فعل  أتحدثمن مذهب أهل السنة وكنت  أخي إن
 ،السنة كالبخاري أهلوهذا الكتاب يستدل الوقائع من كتب  ،)ثم اهتديت( بكتاب
 .مسلم

 ،الزكاة إقامةمن  امتنعوابكر حارب المسلمين الذين  أبونه أفقلت ألخي 
نهى عن  )منهم والمهديين األئمةله وسلم آصلى هللا عليه وعلى (والرسول 

 فرد عليّ  ،بكتب البخاري ومسلم وقتل كل من قال ال إله إال هللا مستدالً  محاربة
 ؟ ن أمر بقتل الزاني المحصن المسلمآشرعية فلماذا القر أحكامنه هذه أ قائالً 

صلى هللا عليه (وإن كان الرسول  ،أرجو منك التوضيح على هذه المسألة
نهى عن ذلك فلماذا يقاتل اإلمام المهدي  )وسلم األئمة منهم والمهديين وعلى آله

 ؟ هللا وصالته عليه المنافقين سالم

 لي جاءتبدعوتك وهي حائرة وتدعو الدعاء ولكنها  أميتحدثت مع : 2س
رسول قال : ومن هذه األحاديث ،األحاديث لم أعرف ماذا سيكون الرد ببعض

أن أخرج من  وأعطيتك( ....: قال تعالى, في حديثه عن ليلة المعراج )ص(هللا 
منهم  رجل وآخر, كلهم من ذريتك من البكر البتول صلبه أحد عشر مهدياً 

, وجوراً  كما ملئت منهم ظلماً  يمأل األرض عدالً , يصلي خلفه عيسى ابن مريم
به  وأشفي, العمىوأبرئ به من , وأهدي به من الضاللة, أنجي به من الهلكة

 ).المريض

 وآخرهمأنت يا علي  أولهم ،األئمة من بعدي اثنا عشر: (وفي حديث آخر
 ).ومغاربها األرضالقائم الذي يفتح هللا تعالى ذكره على يديه مشارق 
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 )ع(دخلت على فاطمة ( :قال ،عن جابر بن عبد هللا األنصاري: وأيضاً 
 آخرهمعشر  اثنيفعددت , دهامن ول األوصياءوبين يديها لوح فيه أسماء 

 ).أجمعينثالثة منهم محمد وأربعة منهم علي صلوات هللا عليهم , القائم

 ؟ فماذا سيكون الرد يا سيدي على مثل هذه األحاديث

 له وسلم األئمة منهمآصلى هللا عليه وعلى (نه الرسول أ علمنا جميعاً  وأخيراً 
 المهديين لكنه لم يذكر أسامي أول اسموذكر  ساميالذكر األئمة با )والمهديين

 .اإلحدى عشر مهدياً 

ماذا سيكون ردي  ،أحمد الحسن عليك السالم وإماميسيدي وحجتي  :3س
 ،بكر وعمر وعثمان صحيحه أبوإن كانوا يقولون بأن خالفة  السنة أهلعلى 

 َوَشاِوْرُهْم فِي﴿ بسم هللا الرحمن الرحيم :وهي ،الكريمة القرآنية باآلياتمستدلين 
 .صدق هللا العظيم )162F2(﴾َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهمْ ﴿ :وأيضاً  ،)161F1(﴾األَْمرِ 

فأرجو منك التوضيح عليك السالم ...  التوضيح جزاك هللا خيراً  أرجو منك
له آهذا ولكم جزيل الشكر مني وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى ... 

 .األئمة منهم والمهديين
 الكويت -خالد : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

له األئمة والمهديين وسلم آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

 .العزيز ورحمة هللا وبركاته أخيالسالم عليكم 

 ،في الحجة المنصب من هللا تعالى أوالً يكون  أنالكالم البد  أصل: 1ج س
وله  ،ة وال يجوز االعتراض عليهاحجة وصحيح أعمالهتكون كل  إثباتهوعند 

الذي لم تثبت حجيته  وأماوالمسلمين،  اإلسالميقاتل أي فئة تشكل خطراً على  أن
صدر أي حكم مهما كان صغيراً، يُ  أن م ذلك فال يجوز له أصالً عّ وإمامته وتز

 !وأبو بكر غاصب للخالفة فمن أين له أن يحكم بإراقة دماء المسلمين؟

المحصن حكم شرعي ثابت، فهل ثبت عند أبي بكر حكم  رجم الزاني إنّ ثم 
 !من القرآن أو السنة بقتل من يمتنع عن أداء الزكاة ؟

                                                           
 .159: آل عمران -1
 .38: شورىلا -2
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للمنافقين والكافرين فهو لتطهير األرض وإقامة  )ع(أما قتال اإلمام المهدي 
قد أمر علي بن  )ص(الرسول محمداً  ، وال يخفى عليك أنّ اإللهيدولة العدل 

نه إمام أالخ، أضف إلى ذلك ... بقتال المارقين والقاسطين  )ع(طالب  أبي
ألنه معصوم وال  ؛منصب من هللا تعالى فال يمكن ألحد أن يعترض على أفعاله

يفعل القبيح والخطأ، وهذا هو أهم شيء، فيرجع النقاش إلى تنصيب هللا تعالى 
ب ومن هو الخليفة الحق  ومن هو الغاص )ص(الرسول محمد والى خالفة 

 .المتعدي

ال تعارض أبداً بين ذكر بعض الروايات ألسماء األئمة االثني عشر : 2ج س
وبين الروايات التي تذكر المهديين االثني عشر من ذرية اإلمام المهدي  )ع(
ناظرة إلى مقام  )ع(فالروايات التي تختص بذكر األئمة االثني عشر  ،)ع(

من  )ع(يين من ذرية اإلمام المهدي اإلمامة الذي هو يختلف عن مقام إمامة المهد
، أئمة ولكن مقامهم دون األئمة االثني عشر يقيناً  أيضاً حيث الفضل، فالمهديون 

 ،أمر المهديين من األسرار المخفية والتي هي من ابتالءات آخر الزمان إنثم 
ببعض  إليهم واإلشارةبذكرهم  )ع(األئمة و )ص(الرسول محمد فقد اكتفى 

عن  )ع(يحافظوا على هذا السر العظيم، فقد تكلم أمير المؤمنين الروايات لكي 
وال ( :فقال )ع(حتى وصل إلى قيام القائم  )ع(الفتن التي تسبق قيام القائم 

أن ال أخبر أحداً  )ص(رسول هللا حبيبي  إليّ تسألوني عن بعد ذلك فإنه قد عهد 
 .) أهل بيتيبذلك إّال 

من األمور التي تكتم عليها أهل  )ع(إذن فمسألة اإلمامة بعد اإلمام المهدي 
 .)ع(البيت 

المؤمنون ولكي تقام الحجة  إليهاببعض الروايات لكي يهتدي  إليهاوأشاروا 
 .على المعاندين والمنافقين

ليلة وفاته وغيرها من الروايات التي  )ص(الرسول ويكفي لذلك وصية 
 .كرخصت المهديين بالذ

لم تقل بأنه ال  )ع(ويتحصل أن الروايات التي ذكرت األئمة االثني عشر 
إمامة بعدهم بكل صراحة بل عند الجمع بين الروايات التي تنص على األئمة 
وبين الروايات التي تنص على المهديين يتحصل أن هناك اثني عشر إماماً 

يتناقض كالمهم أن  )ع(ألنه حاشا ألهل البيت  ؛وبعدهم اثنا عشر مهدياً 
 .)ع(وخصوصاً في أمر اإلمامة واألوصياء 
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الرسول محمد فقد نص  )ع(وأما أول المهديين من ذرية اإلمام المهدي 
وال يصدق هذا الوصف على أول ) أول المؤمنين(في وصيته بأنه  )ص(

، كما كان أمير )ع(المهديين إال أن يكون موجوداً قبل قيام اإلمام المهدي 
رسالة  إعالنألنه كان موجوداً قبل  ؛يوصف بأنه أول المؤمنين )ع(المؤمنين 

وصيه  )ع(فسبق الجميع بالتصديق به ونصرته فكان هو  )ص(الرسول محمد 
 .ويمانيه وأول المؤمنين به

أحد إصدارات ) الوصية والوصي أحمد الحسن(وتجد تفصيالً أكثر في كتاب 
 .)ع(أنصار اإلمام المهدي 

 .االختصاروأعتذر عن 

الرسول فهو أمر إلى  ﴾َوَشاِوْرُهْم فِي األَْمرِ ﴿ :بالنسبة إلى قوله تعالى: 3ج س
بأن يشاور أصحابه كما حصل في معركة الخندق عندما أشار عليه  )ص(محمد 

أو الحجة  )ص(الرسول سلمان المحمدي بحفر الخندق، وهذه اآلية خاصة ب
 .جةالمنصب ال أنها تنصيب أو منهج تنصيب للح

وبعبارة أخرى هذه اآلية إرشاد للحجة بعد الفراغ من كونه حجة ومنصب 
من قبل هللا تعالى، ال أنها بصدد بيان منهج اختيار الحجة وتنصيبه، فالحجة الذي 
تم تنصيبه من قبل هللا تعالى أرشده هللا إلى مشاورة أصحابه، ثم ما هو المراد 

 من األمر الذي يشاورهم فيه ؟

أنها بعيدة كل البعد عن مسألة تعيين  إليكلى تمام اآلية لظهر ولو نظرت إ
وْا ﴿: واختيار الخليفة َن ّهللاِ لِنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفّظاً َنلِيَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّ َفبَِما َرْحَمٍة مِّ

لْ ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغفِْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي األَْمِر َفإِذَ  ا َعَزْمَت َفَتَوكَّ
لِينَ   .)163F1(﴾َعلَى ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ

المشاورة هي من باب التلطف باألتباع والحرص على إيمانهم و  أنفالحظ 
لْ َعلَى ّهللاِ ﴿: هللا قال بعد ذلك نإثم ...  األمر بعد  إنأي  ﴾َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

فإن شاء عمل بمشورتهم وإن شاء عمل  )ص(الرسول محمد المشاورة عائد إلى 
 !!هذا مما يدعيه المخالفون ل ولرسوله ولألئمة ؟ فأين .)ص(بما يراه هو 

فهنا المقصود من األمر هو أمر  ﴾َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهمْ ﴿: وأما قوله تعالى
الناس، ومن المعلوم أن الخالفة واإلمامة ليست من أمر الناس حتى يمكن لهم أن 

 .يتشاوروا بها، بل هي أمر هللا تعالى يعطيها لمن يشاء من خلقه
                                                           

 .159: آل عمران -1
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َك َيْخلُُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَن لَُهُم اْلِخَيَرةُ ُسْبَحانَ ﴿ :قال تعالى ِ  َوَربُّ هللاَّ
ا ُيْشِرُكونَ   .)164F1(﴾َوَتَعالَى َعمَّ

ُ َوَرُسولُُه أَْمراً أَن ﴿ :وقال تعالى َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقَضى هللاَّ
بِيناً  َ َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضَالالً مُّ  .)165F2(﴾َيُكوَن لَُهُم اْلِخَيَرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن َيْعِص هللاَّ

َوإِِذ اْبَتلَى ﴿ :وقال تعالى .)166F3(﴾إِنِّي َجاِعلٌ فِي األَْرِض َخلِيَفةً ﴿ :ال تعالىوق
تِي َقالَ الَ  يَّ اِس إَِماماً َقالَ َوِمن ُذرِّ ُهنَّ َقالَ إِنِّي َجاِعلَُك لِلنَّ ُه بَِكلَِماٍت َفأََتمَّ إِْبَراِهيَم َربُّ

الِِمينَ   .)167F4(﴾َيَنالُ َعْهِدي الظَّ

أَلَْم َتَر إِلَى اْلَمِإل ِمن َبنِي إِْسَرائِيلَ ِمن َبْعِد ُموَسى إِْذ َقالُوْا لَِنبِيٍّ ﴿ :وقال تعالى
َقاتِلْ فِي َسبِيِل ّهللاِ َقالَ َهلْ َعَسْيُتْم إِن ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقَِتالُ أَالَّ  لَُّهُم اْبَعْث لََنا َملِكاً نُّ

ا ُتَقاتِلُوْا َقالُوْا َوَما لََنا أَالَّ نُ  َقاتِلَ فِي َسبِيِل ّهللاِ َوَقْد أُْخِرْجَنا ِمن ِدَياِرَنا َوأَْبَنآئَِنا َفلَمَّ
الِِمينَ  ْنُهْم َوّهللاُ َعلِيٌم بِالظَّ  .)168F5(﴾ُكتَِب َعلَْيِهُم اْلقَِتالُ َتَولَّْوْا إِالَّ َقلِيالً مِّ

لى ملك فالجعل والتنصيب بيد هللا تعالى ولم يكله ال إلى نبي مرسل وال إ إذن
 !!مقرب فكيف يكله إلى من هو دونهم أو إلى من يخطأ أكثر من أن يصيب ؟؟

، )ع(للسيد أحمد الحسن ) حاكمية هللا(والكالم طويل، أرجو أن تراجع كتاب 
من إصدارات أنصار اإلمام ) والفكر الديمقراطي اإلسالميملحمة الفكر (وكتاب 
 .)ع(المهدي 

 اللجنة العلمية                                                                                    
 )مكن هللا له في األرض(أنصار اإلمام المهدي 

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                     
* * * 

  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :381 /السؤال

 ما هو دليلكم المادي والعلمي وإثباتاتكم العملية والعلمية بالنسبة للشخص
لخدمة  يميز الصالح من الطالح ؟ وفقنا هللا وإياكم أنيط الذي ال يستطيع سالب

 .المذهب الشريف
 مصر -أحمد : المرسل

                                                           
 .68: القصص -1
 .36: األحزاب -2
 .30: البقرة -3
 .124: البقرة -4
 .264: البقرة -5
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين  ،ل رب العالمين الحمد
 .وسلم تسليماً 

كنت تقصد انطباق العالمات  فإذالم توضح مرادك من الدليل المادي، 
فهي منطبقة جميعها  )ع(الجسمانية الواردة في الروايات على السيد أحمد الحسن 

كنت تقصد المعاجز والكرامات  إنأما . كما يشهد بذلك الكثيرون الذين رأوه
المادية فهي حاصلة أيضاً ويمكنك أن تطلع على بعضها في كتب األخوة 

أما اإلثباتات العملية على صدق ). كرامات وغيبيات(األنصار والسيما كتاب 
الدعوة المباركة فهي كثيرة نذكر منها أن الدعوة الشريفة هي الوحيدة في هذا 

وهي الوحيدة التي  ،للحاكم اإللهيمية هللا والتنصيب حاك إلىالعالم التي تدعو 
وتحقق عالمات  اتيلمس المؤمنون بها التوفيق اإللهي من خالل الرؤى والكشوف

وهي الوحيدة التي ال تداهن في دين هللا بينما الجميع اآلن . الظهور في الخارج
فة علومه وهي الوحيدة التي اتخذت من القرآن ومعر ،يداهنون الدجال األمريكي

دليالً ساطعاً، بل إنها الوحيدة أيضاً التي تدعو كل الديانات السماوية للحوار 
 أنوهي الوحيدة التي تصر على  ظرة وكل بكتابه لمعرفة صاحب الحق،والمنا

 .الدليل هو الثقالن القرآن والعترة دون غيرهما من أراء الناس غير المعصومين

بته فيكفيك أن تعلم أن السيد أحمد الحسن أما الدليل العلمي المبسط الذي طل
ليلة وفاته فيمن نصت عليه من  )ص(رسول هللا قد نصت عليه وصية  )ع(

على كتب  اإلطالعولعلك تستطيع  ،وصي اإلمام المهدي )ع(أوصياء فهو 
 أنال يمكن  )ص(رسول هللا لتعلم بالدليل القاطع أن وصية  األنصار اإلخوة

من قانون معرفة الحجة الذي  األولىوصية تمثل الحلقة وال ،صاحبها إاليدعيها 
والحلقتان األخريتان  ،)ع(نصت عليه آيات الكتاب الحكيم وروايات آل محمد 

 . هما العلم وحاكمية هللا وقد تحدث عنهما

بالوصية الظاهرة : (قال ؟ُيعرف اإلمام  يءبأي ش )ع(ُسئل أبو عبد هللا 
أحد أن يطعن عليه في فم وال بطن وال فرج وبالفضل، إن اإلمام ال يستطيع 

() كذاب ويأكل أموال الناس  وما أشبه هذا: فيقال
169F

1(. 

إذا مات : )ع(قلت ألبي الحسن الرضا : (وعن أحمد بن أبي نصر، قال
أن يكون أكبر ولد أبيه، : لإلمام عالمات منها: اإلمام بم ُيعرف الذي بعده ؟ فقال

(...)ويكون فيه الفضل والوصية
170F

1(.  
                                                           

 .315 – 314ص 1ج: الكافي -1
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المتوثب على هذا األمر : ()ع(هللا  قلت ألبي عبد: قال ،األعلى وعن عبد
ثم أقبل عليَّ : قال ُيسأل عن الحالل والحرام، :المدعي له، ما الحجة عليه ؟ قال

أن يكون : ثالثة من الحجة لم تجتمع في أحد إال كان صاحب هذا األمر: فقال
ح، ويكون صاحب الوصية أولى الناس بمن كان قبله، ويكون عنده السال

(...)  الظاهرة
171F

2(. 

سألته عن الداللة على صاحب : (قال ،)ع(عن الرضا  ،عن أحمد بن عمر
(...)  الكَبر والفضل والوصية: الداللة عليه: األمر، فقال

172F

3(. 

ُجعلت فداك بم ُيعرف اإلمام : )ع(قلت ألبي الحسن (: قال ،وعن أبي بصير
قد تقدم من أبيه فيه بإشارة إليه  يءأولها فإنه بشبخصال؛ أما : فقال: ؟ قال

(...)  لتكون عليهم حجة
173F

4(. 

بما يعرف : )ع(هللا  قلنا ألبي عبد( :وعن الحارث بن المغيرة النضري، قال
() بالسكينة والوقار والعلم والوصية: صاحب هذا األمر؟ قال

174F

5(. 

في الليلة  )ص(رسول هللا قال : ()ص(رسول هللا وسأنقل لك اآلن وصية 
فأمال  ،يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة :)ع(التي كانت فيها وفاته لعلي 

إنه  ،يا علي: وصيته حتى انتهي إلى هذا الموضع فقال )ص(رسول هللا 
فأنت يا علي أول  ،ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً  سيكون بعدي إثنا عشر إماماً 

سّماك هللا تعالى في سمائه علياً المرتضى وأمير المؤمنين  ،اإلثني عشر إماماً 
والصديق األكبر والفاروق األعظم والمأمون والمهدي فال تصح هذه األسماء 

 .ألحد نيرك
أنت وصيي على أهل بيتي حّيهم وميتهم وعلى نسائي فمن ثبتها  ،يا علي
 ،عرصة القيامة ومن طلقتها فأنا برئ منها لم ترني ولم أرها في لقيتني نداً◌ً 

الحسن  ابنيوأنت خليفتي على أمتي من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى 
الحسين الشهيد الزكي  ابنيفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى  ،البر الوصول

 ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي ،المقتول
فإذا حضرته الوفاة  ،محمد الباقر ابنها إلى فإذا حضرته الوفاة فليسلّمه

موسى  ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى  ،جعفر الصادق ابنهفليسلّمها إلى 
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فإذا حضرته الوفاة  ،علي الرضا ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى  ،الكاظم
 ابنهلى فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إ ،محمد الثقة التقي ابنهفليسلّمها إلى 
فإذا  ،الحسن الفاضل ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى  ،علي الناصح

فذلك إثنا  ،محمد المستحفظ من آل محمد ابنهحضرته الوفاة فليسلّمها إلى 
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها  ،ثم يكون من بعده إثنا عشر مهدياً  ،عشر إماماً 

ثة أسامي أسم كاسمي وأسم أبي وهو له ثال) المهديين(أول المقربين  ابنهإلى 
() واالسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين ،عبد هللا وأحمد

175F

1(. 

ولعل من المفيد اآلن التذكير بأن الوصية ال يدعيها غير صاحبها، فعن محمد 
في حديث طويل إنه حضر في البصرة في مجلس : ()ع(عن الرضا  ،بن الفضل

عظيم فيه جماعة من العلماء وفيه جاثليق النصارى ورأس الجالوت، فالتفت 
لو : قال ؟ )ص(هل دل اإلنجيل على نبوة محمد : الجاثليق وقال إلى )ع(الرضا 

أخبرني عن السكتة التي لكم في : )ع(دل اإلنجيل على ذلك لما جحدناه، فقال 
 . اسم من أسماء هللا ال يجوز لنا أن نظهره: فقال الجاثليق الثالث،السفر 

ما  )ع(وبعد أن ذكر اإلمام ( ... فإن أقررتك إنه اسم محمد: )ع(قال الرضا 
، أي ذكره لوصية موسى )ص(جاء في اإلنجيل والتوراة من ذكر للرسول 

: - أي الجاثليق ورأس الجالوت - قاال) )ص(بمحمد ) ليهما السالمع(وعيسى 
وهللا لقد أتى بما ال يمكننا رده وال دفعه إال بجحود اإلنجيل والتوراة والزبور، 
وقد بشر به موسى وعيسى عليهما السالم جميعاً، ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة 
إنه محمد هذا، فأما اسمه محمد فال يصح لنا أن نقر لكم بنبوته ونحن شاكون إنه 

 ،احتججتم بالشك، فهل بعث هللا من قبل أو من بعد: )ع(فقال الرضا  .ممحمدك
() الخ ...فأحجموا عن جوابه ؟ يومنا هذا نبياً اسمه محمد إلىمن آدم 

176F

2(. 

يحتج على صدق نبوة  )ع(الشاهد في هذه الرواية هو أن اإلمام الرضا 
، )ص(بما ورد في التوراة واإلنجيل من ذكر أو وصية به  )ص(الرسول الكريم 

، ولكنهما يشككان )ص(الرسول فيعترف الجاثليق ورأس الجالوت بورود اسم 
وليس غيره، فيجيبهما اإلمام  )ص(رسول هللا هو نفسه  االسمبأن يكون صاحب 

هذا  يومنا إلىاحتججتم بالشك، فهل بعث هللا من قبُل أو من بعُد، من آدم : )ع(
 نبياً اسمه محمد ؟ 
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 )ع(إنه ابن اإلمام المهدي  )ع(هل ادعى أحد قبل السيد أحمد : وأنا أقول لكم
 )ع(كما احتج اإلمام الرضا  )ص(رسول هللا ووصيه، واحتج عليكم بوصية 

بوصية موسى وعيسى به ؟ هذا التأريخ بين يديكم  )ص(الرسول على نبوة 
فقلبوا صفحاته إن شئتم، ووهللا لن تجدوا من ادعى هذا األمر قبله، فإذا كنتم 

 .بالوصية )ع(فعليكم قبول احتجاج السيد أحمد  )ع(تقبلون احتجاج الرضا 

فهي  ،ال تقف عند هذا الحد )ع(السيد أحمد الحسن  أدلة أنتعلم  أنوينبغي 
مؤيد  )ع(نه أهذه العجالة ولكن ال بأس بذكر في تحصى  أنبكثير من  ثرأك

قد تحدى علماء كل  )ع(نه أو ،بملكوت السماء من خالل الرؤى والكشوفات
تتوجه ل جل  أنوعلى أي حال يمكنك . للمباهلة ولقسم البراءة اإللهيةالديانات 

 .يرزقك هللا تعالى رؤيا صالحة أنوعال لطلب رؤيا صادقة وبقلب سليم عسى 

 األخوةيرجع لكتب  أنأرى من الضروري بالنسبة لكل طالب حق  ختاماً 
ليتبين بدقة وتفصيل كل ما ذكرته لك ويتعرف على الدليل الشرعي  األنصار

 .ومن هللا التوفيق ةوالبرهان الساطع على كل نقطة من النقاط المذكور
 اللجنة العلمية                                                                                       

 )مكن هللا له في األرض(أنصار اإلمام المهدي 
 االستاذ رزاق االنصاري                                                                                       
هـ  1430 /شعبان الخير                                                                                      

 ق
* * * 

 
 

 السالم عليكم :382 /سؤالال

هل  ،ن تساعدوني في البحث عن الحقأأرجو منكم ب .. األفاضل أخوتي
الحق يظهر لكي ال  كلهم مزيفون وهم الذين ال يريدون علماء الشيعة أنصحيح 

قناعة  إلى إيصاليواطلب منكم أن شخص يحاول  ؟ يتهزهزوا عن عروشهم
 .تحياتي، نونة لكممم وأكونبدعوة السيد أحمد الحسن 

 طلب الهداية: المرسلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 



152  ..............................................
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ال يخبرك عن فقهاء آخر الزمان مثل خبير وهم محمد وآل : الكريمة األخت
فقد وردت روايات كثيرة تصف حالهم سأذكر لك بعضاً منها، ولكن  ،)ع(محمد 

المبدأ الذي كان يمثل عالمة فارقة لشيعة أهل البيت  إنتعلمي  أنقبل ذلك عليك 
 وإنماأي إيمانهم أن الحاكم ال ينصبه الناس . لهي للحاكمهو إيمانهم بالتنصيب اإل

اآلن ترين كيف أن فقهاء الشيعة قد تركوا هذا المبدأ  وأنت ،ينصبه هللا تعالى
ودخلوا معهم في لعبة الديمقراطية التي تعني  األمريكانوراء ظهورهم وداهنوا 

دين هللا وشرعه  شاء هللا تعلمين أن مخالفة إن وأنت. الحاكم يختاره الناس أن
والسيما قضية اإلمامة وتنصيب الحاكم من القضايا التي ال يمكن مخالفتها بحجة 

عرض نفسه المقدسة ونفوس  )ع(فهذا اإلمام الحسين  ،أن الظروف تقتضي ذلك
فهو لم يرتضي أن  ،أهل بيته وأصحابه وهم خيرة الناس للقتل من أجل هذا المبدأ

 .ر على أن الحاكم هو من نصبه هللا فقطوأصّ  حاكماً  )لعنه هللا(يكون يزيد 

 :الروايات

: ، إنه قال)ص(رسول هللا فعن حذيفة بن اليمان وجابر األنصاري، عن 
أما : فُسئل عنهما، فقال ،الويل الويل ألمتي من الشورى الكبرى والصغرى(

، وأما ابنتيالكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفاتي لغصب خالفة أخي ونصب حق 
الشورى الصغرى فتنعقد في الغيبة الكبرى في الزوراء لتغيير سنتي وتبديل 

() أحكامي
177F

1(.  

 ،والشورى الصغرى القصد منها هو االنتخابات التي حدثت في العراق
 .فالزوراء هو اسم من أسماء بغداد

إلهي فمتى يكون ذلك : قلت: (في حديث المعراج، قال )ص(رسول هللا عن 
يكون ذلك إذا ُرفع العلم، وظهر الجهل، : )عز وجل(ى إلّي فأوح -أي الفرج  -

وكثر القراء، وقل العمل، وكثر الفتك، وقل الفقهاء الهادون، وكثر فقهاء 
() الضاللة الخونة

178F

2( . 

سيأتي زمان على أمتي ال يبقى من القرآن إال : ()ص(رسول هللا وعن 
الناس منه، مساجدهم رسمه، وال من اإلسالم إال اسمه، يسمون به وهم أبعد 

عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، 
() منهم خرجت الفتنة، وإليهم تعود

179F

3( . 
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، لما االجتهادأعداؤه مقلدة الفقهاء أهل : (... 246وفي بشارة اإلسالم ص
 ).يرونه من الحكم بخالف ما ذهب إليه أئمتهم

الكوفة فيخرج منها  إلىسار  )ع(إذا قام القائم : ()ع(وعن أبي جعفر 
ارجع من حيث جئت فال : بضعة عشر ألف نفس يدعون البترية، فيقولون له

يبدو إن : (، ويعلق الكوراني على هذا الحديث بالقول)حاجة لنا ببني فاطمة
() هؤالء البترية من الشيعة

180F

1( . 

أي  -تى يكون ذلك قلت إلهي فم: (في حديث المعراج )ص(رسول هللا وعن 
وكثر  ،وظهر الجهل ،يكون ذلك إذا ُرفع العلم: )عز وجل(؟ فأوحى إلّي -الفرج 
وكثر الفتك، وقل الفقهاء الهادون، وكثر فقهاء الضاللة  ،وقل العمل ،القراء
() الخونة

181F

2( . 

هذه بعض األحاديث عن فقهاء آخر الزمان، ويوجد الكثير غيرها في كتب 
األنصار لوجدت الكثير  األخوةكتب  إلىولو رجعت . األنصارالحديث وكتب 

فلعلك تعلمين أن . دعوة حق )ع(دعوة السيد أحمد الحسن  أنعلى  األدلةمن 
ن في هذا أو ،عصرنا هذا هو عصر الظهور كما دلت الكثير من العالمات

واليماني نعرفه من خالل  ،العصر البد أن يظهر اليماني الممهد الرئيسي لإلمام
 .)ع(أمور ذكرها أهل البيت 

بالوصية الظاهرة : (قال ؟ُيعرف اإلمام  يءبأي ش :)ع(ُسئل أبو عبد هللا 
وبالفضل، إن اإلمام ال يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم وال بطن وال فرج 

() كذاب ويأكل أموال الناس  وما أشبه هذا: فيقال
182F

3( . 

إذا مات : )ع(قلت ألبي الحسن الرضا : (، قالوعن أحمد بن أبي نصر
أن يكون أكبر ولد أبيه، : لإلمام عالمات منها: اإلمام بم ُيعرف الذي بعده ؟ فقال

(...)ويكون فيه الفضل والوصية
183F

4(. 

المتوثب على هذا األمر  :)ع(هللا  قلت ألبي عبد(: قال ،األعلى وعن عبد
ثم أقبل عليَّ : قال عن الحالل والحرام،ُيسأل  :المدعي له، ما الحجة عليه ؟ قال

أن يكون : ثالثة من الحجة لم تجتمع في أحد إال كان صاحب هذا األمر: فقال

                                                           
 .570ص: المعجم الموضوعي -1
 .وما بعدها 27ص 52ج: بحار األنوار -2
 .315 – 314ص 1ج: الكافي -3
 .314ص 1ج: الكافي -4



154  ..............................................
 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

أولى الناس بمن كان قبله، ويكون عنده السالح، ويكون صاحب الوصية 
(...)  الظاهرة

184F

1(. 

سألته عن الداللة على صاحب : (قال ،)ع(عن الرضا  ،وعن أحمد بن عمر
(...)  الكَبر والفضل والوصية: الداللة عليه: فقال األمر،

185F

2(. 

ُجعلت فداك بم ُيعرف اإلمام : )ع(قلت ألبي الحسن (: قال ،وعن أبي بصير
قد تقدم من أبيه فيه بإشارة إليه  يءبخصال؛ أما أولها فإنه بش: فقال: ؟ قال

(...)  لتكون عليهم حجة
186F

3( . 

بما يعرف : )ع(هللا  قلنا ألبي عبد( :وعن الحارث بن المغيرة النضري، قال
() بالسكينة والوقار والعلم والوصية: صاحب هذا األمر؟ قال

187F

4( . 

 .الخ... التي ذكرته  )ص(رسول هللا حمد الحسن احتج بوصية أوالسيد 
 العلميةاللجنة                                                                                       

 )مكن هللا له في األرض(أنصار اإلمام المهدي 
االستاذ رزاق                                                                                         

 االنصاري
هـ  1430 /يرشعبان الخ                                                                                      

  ق
* * * 

هل يرى المؤمنون هللا يوم ، رؤية المؤمنين ل يوم القيامة :383 /سؤالال
 ؟؟؟ القيامة بال كيف وال حد وال جهة

 مصر -محمد : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين  ،الحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

أخي أجاب السيد أحمد الحسن في كتاب المتشابهات عن معنى هذه الرؤية 
 :وسوف أضع لك السؤال والجواب هنا

                                                           
 .314ص 1ج: الكافي -1
 .315ص 1ج: الكافي -2
 .315ص 1ج: الكافي -3
 .138ص 52ج: نواربحار األ -4
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اِضَرةٌ ﴿: ما معنى هذه اآليات من سورة القيامة :س َها  ≅ُوُجوهٌ َيْوَمئٍِذ نَّ إِلَى َربِّ
  .)188F1(﴾َناِظَرةٌ 

 .فهو المربي فهذه الوجوه الطيبة الناضرة )ص(أي ناظرة إلى محمد : ج

وهو خير مني  أبيحدثني  ،يا هاشم: (لهاشم الصيداوي )ع(قال الصادق 
ما من رجل من فقراء شيعتنا إال وليس عليه  :نه قالأ )ص(رسول هللا عن 
من اإلحدى والخمسين ركعة ومن  :قال ؟ جعلت فداك وما التبعة :قلت ،تبعه

فإذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم ووجوههم  ،الشهرصوم ثالث أيام في 
أسال ربي النظر إلى  :فيقول ،مثل القمر ليلة البدر فيقال للرجل منهم سل تعط

ألهل الجنة أن يزوروا محمداً  )عز وجل(فيأذن هللا  :قال ،)ص(وجه محمد 
 منبراً على درنوك من درانيك الجنة له )ص(رسول هللا قال فينصب ل ،)ص(

وأمير  )ص(ألف مرقاة بين المرقاة إلى المرقاة ركضة الفرس فيصعد محمد 
فينظر هللا إليهم  )ع(فيحف ذلك المنبر شيعة آل محمد  :قال ،)ع(المؤمنين 

اِضَرةٌ ﴿ :وهو قوله تعالى َها َناِظَرةٌ  ≅ُوُجوهٌ َيْوَمئٍِذ نَّ فيلقى عليهم  :قال ،﴾إِلَى َربِّ
ثم قال أبو  ،من النور حتى أن أحدهم إذا رجع لم تقدر الحوراء تمأل بصرها منه

 .انتهى) لمثل هذا فليعمل العاملون ،يا هاشم :)ع(عبد هللا 
 اللجنة العلمية                                                                                    

 )مكن هللا له في األرض(المهدي أنصار اإلمام 
 االستاذ رزاق االنصاري                                                                                       
هـ  1430 /شعبان الخير                                                                                      

 ق
* * * 

 حول شخصية اليماني -سؤال استداللي  :384/ سؤالال

 .األطهاروالصالة والسالم على محمد الخاتم وآله ، بسم هللا الرحمن الرحيم

هذا الحدث العظيم  إلىحد المؤمنين على موقعكم ووجهني ألقد دلني 
وقد  ،حمد الحسن ومن هو اليماني الموعودأتقرير مطبوع عن السيد  بإعطائي

 .من هذا التقرير والموقع فجزاه هللا خيراً  استفدت الكثير

 لتراب أرواحناالمهدي  اإلمامبحث في قضية أ وأناوبحمد هللا ومنذ زمن  إني
تفسيرها  إلىوكانت هناك بعض المسائل الغامضة التي لم أطمأن  ،مقدمه الفداء

                                                           
 .23 – 22: القيامة -1
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تفهام ومن لت عليها الكثير من عالمات االسظبعض الشيوخ والعلماء و من
 .شخصية اليماني ضمنها

وبعد االطالع على التقرير وعلى موقعكم انجلت عن عيني الكثير من 
البحث  أحرفالبهم والحيرة ووضعت الكثير من نقاط الحق على  غشاوات
 .والتدقيق

لة شخصية أن التقرير ال يتضمن مسأل ؛وال زال هناك القليل من البحث
مثل المساس  األخرىالجانبية  األمورالكثير من  إلىبل تعدى  ،فحسب اليماني

, وبالذات السيد السستاني, المراجع العظام, بعيد بالحوزة العلمية أومن قريب 
 أكثربمعلومات  إسعافيالرجاء ؟ المهدي وغيبته  باإلمامنه ال يؤمن أ وهل فعال

 .الحوزة العلمية والمراجع وحول السيد السستاني حول

ومتى بروزه  ،وماذا يفعل اآلن،حمد الحسن أ هو السيد نأي :اآلخروسؤالي 
ولماذا ال توجد له صورة  لإلمام،المحبة  على الساحة ليقود هذه الجماهير

 أكثر ؟للتعرف عليه 

لكم تعاونكم  على عنواني البريدي شاكراً  األجوبة لي كل إرسالرجو أ
 .والتسديد لكم بالتوفيق وداعياً 

 مدريد -أسبانيا  /عبد الستار : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

 :الجواب في نقاط

اآلن  كبما أنه حصل لك العلم وتوضح لك الكثير من نقاط الحق فال أقل أن
حصل لك االطمئنان بجهة الحق، ومن ثم فمن يقابل جهة الحق تلك ويعارضها 

 .فهو باطل

الدعوة اليمانية ال عداوة لها مع األشخاص بل عداوتها مع الباطل ومن يدعو 
 .له

بالدعوة اليمانية كباقي  اإليمان إلىبالنسبة للسيستاني بالذات فهو مدعو 
 .الناس
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موجود، وكان بين الناس تراه وتسمع منه، وماذا  )ع(السيد أحمد الحسن 
 .أعلم بتكليفه )ع(؟ هو  يفعل

 .وعشرة آالف) 313(يبرز على الساحة لقيادة الجماهير بعد اكتمال العدة 

 وإلىألنه جاء يدعو الناس إلى هللا سبحانه  ؛صورة )ع(ليس للسيد أحمد 
بينهم وبين  جعلونه حجاباً التوحيد الحق وليس إلى نفسه، ولم يأت ليراه الناس وي

 .هللا سبحانه

 )الحق تعرف أهله اعرف(: ما معناه )ع(أخي الكريم ورد عن أهل البيت 
  .لمعرفة الحق وهي ال تنفع في معرفة أهل الحق والصور ليست مصدراً 

 العلمية اللجنة                                                                                     
 )مكن هللا له في األرض(أنصار اإلمام المهدي 
 األستاذ زكي األنصاري                                                                                      

 /انشهر رمض /15                                                                                      
 هـ ق1430

* * * 

 ...مناظرة :385  /ؤالسال

 ..السالم عليكم

وأنا هنا  ،وب تدعون فيه علماء الشيعة للمناظرةياطلعت على فديو على اليوت
 .وسأنتظر ردكم ،تكون المناظرة علنية ومسجلة أنالدعوة من السيد بشرط  قبلأ

 .وشكراً 
 الواليات المتحدة -ابن قشعمة : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
  .تسليماً 

 .أخيمشتبه  فأنت، أبداً حمد الحسن أال يوجد فديو مصور للسيد : أوالً 

وهل أنت ممن ذكر أسماءهم السيد أحمد ! ؟ هل أنت من علماء الشيعة: ثانياً 
؟؟؟ وهل عرفت  عت على أدلة الدعوة اليمانية المباركةهل اطل! ؟؟)ع( الحسن

؟؟؟ وأسئلة أخرى كثيرة يمكن إثارتها على طلبك  حيثيات طلب المناظرة
ألنك لست من المعنيين بطلب المناظرة، بدليل أنك تفتقر إلى أهم سمة  ؛الغريب
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وهي االطالع والبحث في أدلة  اً،على أن تكون عالم من سمات الباحث فضالً 
 الدعوة ومصادرها، فكيف تطلب مناظرة وأنت ال تمتلك مقومات الباحث المبتدئ

 !!؟؟ فهل ترى في طلبك هذا رائحة من الحكمة! ؟

فعليك  )ع(في نصرة اإلمام المهدي  للحق وصادقاً  أخي الكريم إذا كنت طالباً 
سل (: ما معناه )ع(الصادقين  في البحث واالطالع، فقد ورد عن أن تكون جاداً 

، وأنت أخي حتى لم تكلف نفسك عناء القراءة )عن دينك حتى يقال عنك مجنون
في كتاب واحد من إصدارات الدعوة اليمانية التي كتبها األخوة األنصار، وليس 

، ولنرى ما ردودك ومالحظاتك على ما )ع(التي سطرتها يد اليماني الطاهرة 
ومن باب ! من العلم ليتسنى لك القفز إلى طلب المناظرة؟؟كتبه األنصار ومبلغك 

أن النصيحة حق وواجب بين المؤمنين؛ أنصحك أخي أن تبحث بجدية فيما 
تطرحه الدعوة اليمانية اليوم، وعليك أن تطلع على أدلتها، والى ما تدعو، والى 

أن  وإذا تمكنت من ذلك فنسأل هللا سبحانه، وما حججها وبراهينها، ما تستند
يكتب لك الهداية إلى طريق الحق ويغنيك عن طلب المناظرة ويرفع عن كاهلك 

 .ما أثقلت به على نفسك من دون أن يكلفك هللا سبحانه ذلك

 .والحمد ل وحده وحده وحده
 اللجنة العلمية                                                                                       

 )مكن هللا له في األرض( أنصار اإلمام المهدي
األستاذ زكي                                                                                          

 األنصاري
 /شهر رمضان /15                                                                                         

 هـ ق1430
* * * 

 لإلمامالمشاهد ) هكذا(نه كل من ادعه أ الواردة األخبارفي  :386 /ؤالسال
 ؟؟ نتم تدعون ذلكأفما قولكم و ،فهو كاذب )ع(المهدي 

 عالء: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

أخبار، وهي ليست سوى خبر واحد كثرت فيه األقاويل : تقول ،أخي عالء
، واألخبار التي )رحمه هللا(بين معتمد له ومعرض عنه، وهو توقيع السمري 
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أكثر من أن تعد وتحصى، فارجع واقرأ  )ع( تعارضه وتؤكد رؤية اإلمام المهدي
وهذا الذي  )ع( م المهديما كتب الكثير من علماء الشيعة في أخبار اللقاء باإلما

تتوهمه هو ما يروج له فقهاء السوء الذين استغلوا جهل الناس وعدم اطالعهم 
على كتب األوائل من العلماء العاملين وراحوا يوهمون الناس بهذا الذي قلته 
أنت، والحقيقة غير ذلك تماماً، وإذا شئت التثبت من الحق فاقرأ ما كتب عن 

مع علي بن مهزيار األحوازي، ومع السيد مهدي بحر  )ع(لقاءات اإلمام المهدي 
العلوم، ومع الشيخ نجف، وآخرين كثير من القدماء والمتأخرين، وعلى طول 

الكبرى، ولعل حادثة لقائه مع السيد حيدر الحلي واستنشاده إياه  )ع(غيبة اإلمام 
عن كل هي أشهر من نار على علم، فهل تقول ) هللا يا حامي الشريعة(لقصيدته 

 !!!؟؟؟ أولئك المشهود لهم، بأنهم كاذبون

أدعوك أخي الكريم إلى الجدية في البحث وطلب الحق والنظر في أدلة 
الدعوة اليمانية، وعدم الوقوف على القيل والقال من دون التثبت والبحث، فقضية 

لدى  )ع(ليست كما يصورها أعداؤها، فهل صار أمر اإلمام المهدي  )ع( اليماني
أسأل هللا لك الهداية إلى سبيل !!  ؟؟ خاضع لألقاويل وأكاذيب الفقهاء س هكذاالنا

 ، ويريك الباطل باطالً إتباعهويرزقك  الحق، وأن يريك هللا سبحانه الحق حقاً 
 .ويرزقك اجتنابه

 .والحمد ل وحده وحده وحده
 اللجنة العلمية                                                                                    

 )مكن هللا له في األرض( أنصار اإلمام المهدي
 األستاذ زكي األنصاري                                                                                     

 /شهر رمضان /15                                                                                       
 هـ ق1430

* * * 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :387 /ؤالسال

الحقيقة ستظهر ساطعة كالشمس في رابعة النهار بعد طلوع  أناحسب 
 .من قبل آمنتلم تكن  إيمانهاالشمس من مغربها حينها ال تنفع نفس 

له الطيبين الطاهرين مالكوا رقى آاللهم صل وسلم على سيدنا محمد و
 .والمتصرفون في الكون بإذن هللا تعالى

 المغرب -علي  أخوكم

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب
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والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

لقد ظهرت الحقيقة اليوم جلية بظهور داعي الحق السيد  .. أخي الكريم علي
إلى الناس كافة، وأما ما ذكرته  )ع(أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام المهدي 

ولعلك لم تنتبه أن أهل  )ع(أنت فهو يتعلق بعالمة من عالمات ظهور أمر اإلمام 
إلفصاح عما يتعلق بقضية اإلمام في رواياتهم تحدثوا بلغة الترميز ال ا )ع(البيت 

؟؟ كما أن السيد  ، فهل فهمت القصد من وراء تلك العالمة الرمز)ع(المهدي 
على الناس بالقانون اإللهي الذي أثبته هللا سبحانه  جاء محتجاً  )ع(أحمد الحسن 

إلى أن يرث هللا األرض ومن  )ع(في كتابه الكريم لمعرفة حجج هللا من آدم 
لقانون ثابت ال يتخلف وال يتبدل، ولذلك أستغرب أنك تتمسك عليها، وهذا ا

بعالمة رمزية وتترك التمسك بالقانون الواضح البين كوضوح الشمس في رابعة 
النهار، فهل ترى في ترك القانون اإللهي لمعرفة حجة هللا الثابت الذي ال يتغير، 

طلب للحق والتمسك بعالمة رمزية يمكن أن يقع بها البداء، أي حكمة أو 
والحقيقة ؟؟؟ ال أظنك بعد هذا ستجيب بالتمسك بما توهمته أنت حقيقة وهو ليس 

هل جعل هللا : سوى عالمة رمزية، أما الحقيقة فهي تكمن في السؤال اآلتي
يعرف به حجته في كل زمان، وهذا القانون ثابت ال يتغير وال  سبحانه قانوناً 

 ؟؟؟  يتبدل

َوإِْذ َقالَ ﴿ :)ع(اللحظات األولى في تنصيب آدم لقد جعل ومنذ  ،نعم: الجواب
َك لِْلَمالَئَِكِة إِنِّي َجاِعلٌ فِي األَْرِض َخلِيَفةً  ولما اعترض المالئكة على هذا  ،)189F1(﴾َربُّ

 )ع(التنصيب كشف لهم الحق سبحانه الركن الثاني بعد النص على أحقية آدم 
وهو العلم، وبعد ما تبين لهم الحق، بين لهم سبحانه الركن الثالث من قانونه 

أمرهم بالسجود له أي اتخاذه قبلة لهم وأمرهم بطاعته واالمتثال ألمره : وهو
فقوله قول هللا وأمره أمر هللا ونهيه نهي هللا سبحانه، وهذا  ،بوصفه خليفة هللا

 .ألولى لم يتبدل ولم يتخلف ولم يتغيرالقانون فاعل من يومه األول ولحظاته ا

فبعد هذا البيان الموجز هل ترى من الحكمة التمسك بعالمات خاضعة 
 !!!؟؟؟ للبداء، وترك القانون الثابت

أتمنى عليك أخي أن تتوجه للبحث بجدية لما تطرحه الدعوة اليمانية وما 
؟؟  الدعوة أدلتها وما حججها، وهل ينطبق قانون معرفة الحجة على صاحب هذه

                                                           
 .30: البقرة -1
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من أن أمرهم أبين  )ع(وبعد ما تتم ذلك سيتبين لك األمر كما وصف أهل البيت 
 .من الشمس

 .والحمد ل وحده وحده وحده
 اللجنة العلمية                                                                                         

 )في األرضمكن هللا له ( أنصار اإلمام المهدي
األستاذ زكي                                                                                          

 األنصاري
 /شهر رمضان /15                                                                                           

 هـ ق1430
* * * 

 ..المهدي يعرف بسالح رسول هللا.. سيدي أحمد الحسن :388 /ؤالسال
 .العلم

 فإذا كان عندك علم رسول هللا فاذكر لي أين التابوت الذي أنزله هللا على بني
 فأنا أعمل بمركز للبحوث وقد توصلت لمكان التابوت, إسرائيل وما يوجد بداخله

 .د وأريد أن أستدل هل تعلم علم رسول هللا أو اليبالتحد

 فأنا لست إال رجالً  ،إن خاطبناكم كما يخاطبكم الجاهلين وأعذرونالكم  اً شكر
  .يبحث عن الحق ليتبعه

 ؟؟؟ المهدي حقاً  أنتهل  -والسالم عليكم 
 السعودية -حمزة : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

نه أفيكذب كل من يزعم  )ع(المهدي  اإلمامهي عند  األنبياءمواريث  أخي
  .)ع(علمه بذلك اإلمام المهدي هي، إال من يُ  أينيعلم 

 .تسأل عن ما يوصلك للهداية، جزاك هللا خير أن فأرجو
 اللجنة العلمية                                                                                     

 )مكن هللا له في االرض(انصار االمام المهدي 
 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                      
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

 /رمضان الخير /19                                                                                        
1430 

وهل المهدي المنتظر هو محمد بن  ،حمد بن الحسنأمن هو  :389 /ؤالسال
 ؟؟اإلمامين خروج  أينومن  ،عبد هللا

 المدينة المنورة -عيسى جعفري : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

للناس كافة،  )ع(هو وصي ورسول اإلمام المهدي  )ع(أحمد الحسن 
، وذكر )ع(التي أمالها ليلة وفاته على علي  )ص(رسول هللا المذكور في وصية 

 .)ع(صياء وأول المهديين أحمد فيها أوصياءه إلى آخر األو

 )ص(الرسول وأود أخي أن أبين لك أمراً في غاية األهمية وهو أن كون 
نزل عليه قوله  )ص(رسول هللا أوصى فهذا من ثوابت الشريعة وكلنا يعلم أن 

)P)190F1﴾... اْلَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي﴿: تعالى
P،  فكيف يقال أن

مات ولم يوص والوصية هي سنة إلهية جارية في األنبياء  )ص(الرسول 
إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها، إذن فكون  )ع(منذ آدم  )ع(المرسلين و

إن تنزلنا  -ترك وصية فهذه شهادة بإكمال الدين، ذاك أن الوصية  )ص(الرسول 
ُكتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت ﴿: هي من الدين، وهللا سبحانه يقول - فنقول

قِينَ  ُة لِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحّقاً َعلَى اْلُمتَّ )P)191F2﴾إِن َتَرَك َخْيراً اْلَوِصيَّ
P. 

الرسول مات ولم يوص فهو يطعن في  )ص(رسول هللا ن إذن من يقول إ
قد أوصى، فأين وصيته  )ص(رسول هللا والعياذ بال، إذن البد أن يكون  )ص(

 ؟؟ وكتابه الذي قال عنه أنه ال تضل األمة بعد كتابته أبداً 

فهم  ،هو محمد بن عبد هللا فهؤالء متوهمون )ع(أما الذين قالوا بأن المهدي 
 :-ما معناه  -والتي يقول فيها  )ص(رسول هللا استندوا إلى الرواية الواردة عن 

اسمه في القرآن  )ص(الرسول ، و)أن المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي(
راً بَِرُسوٍل َيأْتِي ِمن َبْعِدي ﴿: )ع(أحمد بحسب ما ورد على لسان عيسى  َوُمَبشِّ

)P)192F3﴾اْسُمُه أَْحَمدُ 
P ع(فإذن لو جاء المهدي  )ص(، وكذلك اسمه المعروف محمد( 

                                                           
 .3: المائدة -1
 .180: البقرة -2
 .6: الصف -3
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)193F1(P)أنا ابن الذبيحين(: قال )ص(الرسول واسمه أحمد ال ينكر عليه، كما أن 
P ،

 .)ع(، والذبيح الثاني هو عبد هللا )ع(والذبيح األول هو إسماعيل 

إن المهدي الذي (: )ص(رسول هللا عن  ،وقد ورد عن حذيفة بن اليمان
والمهدي فهذه أسماؤه يبايع بين الركن والمقام له ثالث أسامي؛ أحمد وعبد هللا 

)194F2(P)ثالثتها
P . وفي هذه الرواية المهدي اسمه أحمد وليس محمد، ومن أسمائه عبد

لعل اسم أبيه يكون  )واسم أبيه اسم أبي(هللا، فإذن قد يكون معنى الرواية األولى 
المذكور أخي في كتبكم هو أحمد بن  )ع(إسماعيل، أي قد يكون اسم المهدي 

لكثير من األدلة والبراهين على أحقية هذه الدعوة ، وهناك ا)ع(إسماعيل 
وإذا ما شئت أخي االطالع  اإلجابةالمباركة التي ال يسع المجال في ذكرها بهذه 

والحمد ل وحده وحده  .أكثر واإلطالعأكثر فعليك الدخول على مواقع األنصار 
 .وحده

 اللجنة العلمية                                                                                         
 )مكن هللا له في األرض( أنصار اإلمام المهدي

األستاذ زكي                                                                                          
 األنصاري

 /شهر رمضان /15                                                                                         
 هـ ق1430

* * * 

أحمد الحسن حق ومؤيد من هللا  أن إثباتنرجو منكم  :390 /ؤالسال
 .هللا ورسوله إلىومعرفه الطريق الصحيح  الحقيقةمعرفه  أريد ألني ؛ورسوله

 أقوالوليس دليل من  ،بدليل روحاني اإلتيان اإلثباتونرجو منكم عند 
 للخطأ معرضينبشر  ألنهم ؛مذهب أو طائفة أيالسابقين سواء كانوا من 

 .والصواب

 .لسيادتكم وشكراُ  .كنت كما تدعي إذا ،دليل معنوي من هللا أريد
 مصر -عالء الدين محمد : المرسل

 الرحيمبسم هللا الرحمن  :الجواب

وسلم  والمهديين األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

                                                           
 .78ح 55ص: الخصال للصدوق -1
 .463ح 454ص: الغيبة للطوسي -2
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؟؟ فالرؤيا دليل إلهي غيبي وروحاني وطريق مباشر بين  هل تؤمن بالرؤيا
العبد وربه سبحانه وهو من أدلة الغيب، أما الدليل الروحاني الذي هو من أدلة 
عالم الشهادة فهو قانون معرفة حجة هللا الذي أثبته الحق في كتابه وركنه األول؛ 

ر فيها اسم وذك )ع(التي أمالها ليلة وفاته على علي  )ص(رسول هللا وصية 
، وهذان الدليالن كافيان لطالب الحق كي يعرف أن صاحب )ع(وصيه أحمد 

هذه الدعوة هو آت من هللا سبحانه، وهناك دعاء للرؤيا موجود في موقع 
على أن هناك أمر ينبغي على  األنصار لمن أراد معرفة الحق بالرؤيا، فضالً 

ية تستند إلى أقوال الطاهرين آل وهو إن الدعوة اليمان ،األخ السائل أن يلتفت إليه
، والقرآن وهذان المصدران الشرعيان الوحيدان اللذان قال عنهما )ص(محمد 

وهذه الدعوة ال ) ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً ( :)ص(رسول هللا 
وال تستند إلى أقوال الفقهاء والعلماء ليكون  )ص(تستند إال إلى أقوال آل محمد 

على أن األنصار وفقهم هللا ببركة  ، فضالً أو مذهبياً  طائفياً  -كما وصفت  -األمر 
بينوا أحقية هذه الدعوة من كتب الفريقين، بمعنى أن هذه  )ع(يماني آل محمد 

 .الدعوة ثابتة فيما رواه الفريقين من األحاديث الشريفة
 اللجنة العلمية                                                                                     

 )مكن هللا له في األرض( أنصار اإلمام المهدي
 األستاذ زكي األنصاري                                                                                        

 /شهر رمضان /15                                                                                          
 هـ ق1430

* * * 

عز (هللا  بصراحة بس سمعت بالدعوة دعيت ..السالم عليكم :391 /ؤالسال
أشبه  أنا بس بدي يعملي خدمة هي ،منت فيآوشفت السيد أحمد الحسن و )وجل

الحسن  حمدأوالسيد  ،المهدي اإلمامفي النهاية نحن ما فينا نلجأ لغير  ،بمعجزة
من  عملأالهدف من هالرسلة انو بدي النصيحة شو  ،ورسوله لإلمامهو الطريق 

 على يقين السيد لحالو حيعرف أناحمد ما حاكتب شو الموضوع النو أالسيد 
 .ببركة من هللا مأجورين

 لبنان -آية : المرسلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

وسلم  والمهديين األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 
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، وهذا الذي تطلبينه ال حقيقياً  ال أرى في سؤالك طلباً  .. األخت الكريمة
، عالقة له بإثبات أحقية الدعوات اإللهية، بل وليس فيه مما يتعلق بالدين شيئاً 

يلبيا طلبات الناس ووصيه ورسوله لم يجعلهما هللا سبحانه ل )ع(فاإلمام المهدي 
هم  )ع(التي ال عالقة لها بمعرفة الحق والتقرب إلى هللا سبحانه، فأولياء هللا 

معلمون للناس، ومن ثم على الناس أن تتأدب بأدبهم وأن تعمد إلى سؤالهم فيما 
يقربهم من هللا سبحانه والنور، ويبعدهم عن األنا والظلمة، كذلك هنا أمر علينا 

ليخرجونا من الظلمات إلى  )ع(و أن هللا سبحانه أرسل أولياءه أن نلتفت إليه وه
النور ال أن يخبرونا بما نتوهمه في ظلمتنا، والذي ينبغي على الناس أن تعرفه 
هو أن هللا سبحانه جعل أولياءه أعلم الناس في شريعته وفيما يبلغون عنه وليس 

 )ع(لعبارة؛ أولياء هللا فيما يتوهمه الناس أنه من العلم وهو ليس كذلك، بصريح ا
ليسوا فتاحي فال، أو عرافين أو قارئي طالع ليتوجه لهم الناس بأسئلة هي ال تنم 

 .إال عن افتتان باألنا والركون إليها

أن يتأدب بأدب هللا سبحانه  )ع(وينبغي على من يدعي أنه مؤمن بولي هللا 
وفقكم هللا لما يحب  سواء في السؤال أو غير السؤال، وعليه أن يجمل في الطلب،

 .ويرضى
 اللجنة العلمية                                                                                    

 )مكن هللا له في األرض( أنصار اإلمام المهدي
 األستاذ زكي األنصاري                                                                                      

 /شهر رمضان /15                                                                                      
 هـ ق1430

* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :392 /ؤالسال

أشكركم على ردكم على رسالتي ولكنني .. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .بعض األمور ولم الق الرد الواضحأردت استيضاح 

اإلمام المهدي وذلك  نصرة إلىلقد أوضحتم بجوابكم رسالتي : سيدي العزيز
  .بنشر دعوة السيد أحمد الحسن

منكم مقابلة شخصية وأنا لست  واآلن السؤال هو كيف ذلك ؟ فقد طلبت
 ولكن أنا متأكدة من أن هللا ،لكي أناظر أو أناقش أو الفقه بالدين ضليعة

له وعقب كل صالة  الطريق المستقيم حيث دعائي إلىسيرشدني بالفطرة 
من لدنك رحمة أنك أنت  اللهم ال تزغ قلوبنا بعد أذ هديتنا و هب لنا"  :باآلية
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أي شيء سوى أن يطمئن  من التأكدوأنا ال أريد  ،صدق هللا العظيم" الوهاب
  .قلبي

 أستطيع التغاضي كما ال فال ،و مهم بالوقت نفسه ما تقولونه خطير جداً 
ليلة أدعو هللا بأن يرزقني رؤيا  فأنا وفي كل. بعد اليقين إالأستطيع الخوض 
.. ما العمل  اآلن وال أدري حد إلىبعض األمور فلم أوفق  معينة توضح لي

غرفة  لألسف الجماعة في في البالتوك ولكن قد سمعت عنكم إننيوكما 
أنهم فقط مسلمون بما  فأما ،األقناعية بالدعوةال يمتلكون القدرة  المحادثة
لما يدور حوله  يملكون رداً  وأما أنهم ال ،أحد إقناعوال يستطيعون  وصلهم
وأنا أعذرهم  ،حامي أو منطقي كما أنهم يفقدوا أعصابهم أذا دار نقاش. النقاش

يد فأنا أر. بالدين وليسوا بعلماء دين متفقهين وغير ألنهم لربما أشخاص عاديين
 .واإلرشادبالتوفيق  ونهاراً  وأدعو هللا ليالً  سبيالً 

 .والسالم عليكم
 الكويت -فداء : المرسلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين  ،الحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 

وعدم فهم الناس له ال يغير ... الدليل فهو دليل  إلىبالنسبة  :الكريمة أختي
يزيح الغشاء عن بصيرته لكي يبصر النور  أنإال  اإلنسان، فما على منه شيئاً 

الشمس في  أنمع  النهار ليالً  األعمى، فقد يحسب األبصارالذي يكاد يخطف 
 .كبد السماء لم يحجبها سحاب

وهم ... وموالون  أتقياءواء لبّ أفي غرفة البالتوك هم علماء و واألخوة
دلتهم، ولكن المشكلة في السامع أورواياتهم و )ع(محمد  آليتكلمون بعلم 

 .والمحاور

هللا تعالى ال  أنهللا وبصفاء نية واعلمي  إلىفبالغي في الدعاء والتضرع 
 .يوجد في ساحته بخل، بل البخل عندنا نحن المقصرون

وإن شاء هللا ال يقصرون  )ع(تواصلي مع أنصار اإلمام المهدي  وأيضاً 
الحق لمن يطلبه بأبسط بيان وأسهل  إيصال إلىيوفقنا  أنونسأل هللا ... معك 
 .عبارة
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 .وفقك هللا لكل خير وصالح
 اللجنة العلمية                                                                                   

 ) له في االرضمكن هللا(نصار االمام المهدي أ
 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                    

رمضان شهر  /19                                                                                       
 هـ ق 1430 /الخير

* * * 

 ،الوصي لقطيف يعلم بظهوراحد بأيوجد  ال أنسؤالي  أنا :393 /السؤال
ولماذا ال  ،بالبالتوك إال الدعوةما عرفت  وأنا ،حد شافهأوال  ،حد سمع عنهاأوال 

نه ظهر أ وأتأكد نه موجودأ أتأكد أن أريد وأنا ،يظهر ويعلم الناس كلهم بوجوده
 .وموجود

 السعودية -الكناري : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

 .وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

م، وفي  2002دعوته في عام  أعلنحمد الحسن أالسيد  أن أخياعلم يا 
شرف، وهو معروف في هذا الوسط بالهدى وسط الحوزة العلمية في النجف األ

 .األميننه يسمى عند بعضهم بالصادق أوالصالح والدين والصدق حتى 

 وأنصارههو  أكثروبقي ينشر دعوته في العراق لمدة خمس سنين أو 
حمد الحسن يجوب محافظات العراق أبمختلف الوسائل المتاحة، وقد كان السيد 

لتقى به الكثير من الناس ومن مختلف ، واأنصارهويبلغ الناس بنفسه ومع 
ومنهم من عاشرة لمدة ست سنين أو  أنصارهعن المئات من  الطبقات فضالً 

 .أكثر

حكومة الزوراء بقتل  إلىأهدر فقهاء الكوفة دمه وأوعزوا  أنولكن بعد 
قتلوهم ومثلوا بجثثهم الطاهرة وأحرقوهم  وفعالً  ،أنصاره في الناصرية والبصرة

في سجون الظالمين حيث التعذيب  )ع(المهدي  اإلماماآلن أنصار بالنار، والى 
 .النفسي والجسدي
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يحافظ على نفسه  أنحمد الحسن أعلى السيد  فبعد كل هذا وغيره كان واجباً 
 .يحكم هللا وهو خير الحاكمين أن إلىليؤدي تكليفه المناط به، 

ن شاء إو حمد الحسن اآلن هو ظرف طارئأالذي يمر به السيد  نإ ؛واعلم
 .وسط الناس إلىهللا عن قريب يرجع مرة أخرى 

غاب لقلة الناصر وخوف القتل، ورغم  )ع(تعلم بأن اإلمام المهدي  وأنت
في اإليمان،  ذلك يجب علينا االعتقاد به وإن لم نره، فالرؤية بالعين ليست شرطاً 

 .جزاك هللا خيراً 

 .)ع(د الحق بحق محمد وآل محم إلىاسأل هللا لكل الهداية 
 اللجنة العلمية                                                                                   

 )مكن هللا له في االرض(انصار االمام المهدي 
 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
 هـ ق 1430 /شوال                                                                                       

* * * 

علمه ) كذا(السيد الحسني  إنهل ة، هي فحوى هذه الدعو ما :394 /السؤال
 أن أرجو ؟ وما هي المعاجز التي يدعي تحقيقها ،حضوري أوعلم حصولي 

 .طالب للحقيقة ألني ؛وبسعة صدر الحوار هادئاً  نيكو
 العراق -عالء الحسني : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم  :الجواب

والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

عن  أعلنالذي  )ع(هذه الدعوة هي دعوة وصي ورسول اإلمام المهدي 
حمد الحسن المنصوص عليه بوصية أمن سبع سنين، وهو السيد  أكثردعوته منذ 

وقد تحدى جميع العلماء بالمناظرة في ...  وصفته باسمه )ص(الرسول محمد 
 أهلبل تحدى كل  )ع(المهدي  اإلمامكتاب هللا تعالى ليثبت لهم بأنه مرسل من 

 .أيضاً بالمباهلة  كتاب بكتابهم كالمسيح واليهود، وتحداهم جميعاً 

 )ص(الرسول محمد رأى مئات المؤمنين رؤى صادقة ب: ذلك إلى ضفأ
، أحمد الحسنيشهدون بها بصدق السيد  )ع(األئمة وببقية  )ع(وبالصديقة فاطمة 
 .على موقعهم المعروف )ع(المهدي  اإلمام أنصار إصداراتوتجد التفصيل في 
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التي  تجد فيه بعض الكرامات) كرامات وغيبيات(يوجد كتاب اسمه  وأيضاً 
حمد الحسن، وكذلك تجد بعض االخبارات الغيبية التي أحصلت بفضل السيد 

 .حمد الحسن وتحققتأاخبر بها السيد 

فهو  )ع(حمد الحسن فهو ناقل عن اإلمام المهدي أعلم السيد  إلىوأما بالنسبة 
  .عث لتبليغهاوالرسول ال يخالف رسالته التي بُ  ؛اآلن رسول

 .آخر فنحن بخدمتك وإن احتجت شيئاً 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 اللجنة العلمية                                                                                       

 )مكن هللا له في االرض(نصار االمام المهدي أ
 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                         
هـ  1430 /ذو القعدة                                                                                          

 ق
* * * 

مجري  ،القوي المتين مالك الملك، الرحيمبسم هللا الرحمن  :395 /السؤال
ظاهر الرحمة وباطن  األزلي،القديم  ،الفرد الصمد األحد، الحق الواحد ،الفلك

 .العذاب هو هللا

 هللا وعمل إلى دعاممن  أحسنومن  ورسلهبال ومالئكتة وكتبة  آمنت
  .العمل وبها العمل وغايتهم مرضات هللا ألنها ؛فالدعوة قبل العمل ،صالحاً 

وسالم على  اآلخرينو األولينمحمد في  آلوصلى هللا على محمد و
؟  كيف لي لحاق الركب .عظيماً  كبيراً  المرسلين والحمد ل وحدة جل وعال علواً 

 برجاء الرد
 السعودية -إبراهيم : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم : الجواب

والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،العالمينالحمد ل رب 
 .تسليماً 

 .وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته

 وإصداراتهاالدعوة اليمانية المباركة  أدلةتطلع على  أنالمحترم يمكنك  أخي
 أنصار، وكذلك يمكنك التواصل مع )ع(المهدي  اإلمام أنصارمن خالل موقع 
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من خالل برنامج  أو )ع(المهدي  اإلمام أنصارلى منتدى ع )ع(المهدي  اإلمام
 أين شاء هللا بخدمتك في إ، و)المهدي اإلمام أنصار(البالتوك الصوتي، غرفة 

 .تبيين أوسؤال 

 .واآلخرةوفقك هللا لخير الدنيا 
 العلميةاللجنة                                                                                 

 )مكن هللا له في االرض(نصار االمام المهدي أ
 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                    

 هـ ق 1430 /شوال                                                                                 
* * * 

 .طلب للتيقن من دعوة الوصي :396  /السؤال

عشري، سمعت بكم  في الحقيقة شيعي إثنا أنا.. السالم عليكم ورحمة هللا
وبدعوة أحمد الحسن وقرأت عنكم وزرت موقعكم على اإلنترنت، ولكن لدي 

 .طلب مهم جداً 

 وحالتها غير مستقرة، هذا) أجارنا هللا وإياكم(لدي خالة مريضة بالسرطان 
إلى جانب كثرة العمليات التي يجب إجراؤها لها على الرغم من عدم قدرتها 

 .المزيد من مثل هذه العمليات الجراحية استحمال على

 فإن صدق هذا الرجل في دعواه بأنه هو الركن الشديد وهو الوصي اليماني،
 واستئصال الورم كلياً  فليريني ويثبت لي ذلك بدعاء هللا وشفاء خالتي تماماً 

 .وليخبرني بتحقق ذلك في المنام، فإن وجد السبيل لذلك آمنت به

على حد  -هل الجماعة الموجودة بالبحرين المدعوة بالسفارة  :استفسار
 ؟؟ منكم -علمي

 البحرين -محمد : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

ن كان إف )ع(حمد الحسن أاطلب ذلك من هللا بحق السيد  ،العزيز أخي -1
 .لخالتك شفاء يتم ذلك، ونسأل هللا العافية
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َوأَْقَسُموْا بِاّلِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم ﴿: )عز وجل(هللا تعالى، قال هللا  إلىعائد  فاألمر
َها إَِذا َجاءْت لَئِن َجاءْتُهْم آَيٌة لَُّيْؤِمنُ  َما اآلَياُت ِعنَد ّهللاِ َوَما ُيْشِعُرُكْم أَنَّ نَّ بَِها قُلْ إِنَّ

)P)195F1﴾الَ ُيْؤِمُنونَ 
P.  

َما أََنا َنِذيٌر ﴿ ِ َوإِنَّ َما اْآلَياُت ِعنَد هللاَّ ِه قُلْ إِنَّ بِّ ن رَّ َوَقالُوا لَْوَال أُنِزلَ َعلَْيِه آَياٌت مِّ
بِينٌ  )P)196F2﴾مُّ

P.  

حمد الحسن أالسيد  أتباع، )ع(المهدي  اإلمام أنصار(نحن عنواننا هو  -2
غير ذلك فال عالقة  وأما ،)واليماني الموعود )ع(المهدي  اإلماموصي ورسول 

 .لنا به ال من قريب وال من بعيد

 .يشرح صدرك لمعرفة الحق ونصرته أننسأل هللا 
 اللجنة العلمية                                                                                       

 )مكن هللا له في االرض(نصار االمام المهدي أ
 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       

 هـ ق 1430 /شوال                                                                                        
* * * 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :397 /السؤال

 .اللهم صلي على محمد وآله محمد

بحق  هللا فيك بارك الكربةدعوتكم لي بفك  وضيقه وأتمنى ةأنا في كرب
 ،اآلن لم أؤمن بإمامتك إلىعلماً أنني  .أن تدعو لي يفك ضيقتي الكرامأجدادك 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 الكويت -حمد  بو: المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

يفك كربتك ويشرح صدرك للحق  أن )ع(ل محمد آنسأل هللا بحق محمد و
 .واآلخرةوفقك هللا لخير الدنيا  .نه سميع مجيبإونصرته  وإتباعه

 اللجنة العلمية                                                                                 
                                                           

 .109: الحديد -1
 .50: الحديد -2
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 )مكن هللا له في االرض(نصار االمام المهدي أ
 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                   
 هـ ق 1430 /شوال                                                                                    

* * * 

 بسم هللا الرحمن الرحيم :398 /السؤال

بال ووالية  وأحبتي إخوانيوعليكم  ،والمهديين من ولده المهديالسالم على 
 .المهديين له الطاهريينآمحمد و

عليه  حمد الحسنأالسيد  إمامنالقد سمعت قبل شهور فقط بدعوة  .. بعد أما
  .هللا تعالى الثبات على الوالية الحقة لي ولكم واسألالسالم  أفضل

 هللا التوفيق لنا اسألانتهى  ؟ سيدي يأمرنيما هو تكليفي وبماذا  :السؤال هو
 .جميعاً 

 الكويت -أبو الزهراء : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

 .الكريم ورحمة هللا وبركاته أخيالسالم عليكم 

 .نه سميع مجيبإ الحق ونسأل هللا الثبات جميعاً  إلىهنيئا لك الهداية 

تكليف كل من يؤمن بهذه الدعوة المباركة هو نصرتها ونشرها وتبليغ  أخي،
اإلمام  أنصار إخوتكتتواصل مع  أنمن الضالل، ويمكنك  وإنقاذهمالناس بها 

 .في الموقع والمنتدى والبالتوك على شبكة االنترنت )ع(المهدي 

بأدلة الدعوة اليمانية المباركة ودراسة  تحيط علماً  نأوكذلك ال تنَس 
تبين الحق  أنمن الكتب القيمة والمناظرات والحوارات، لكي تستطيع  إصداراتها
  .لمن يطلبه

 .وفقك هللا لكل خير وصالح، ونسألك الدعاء
 اللجنة العلمية                                                                                       

 )مكن هللا له في االرض(نصار االمام المهدي أ
 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                        
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هـ  1430 /شوال                                                                                             
 ق

* * * 

 ...حمد الحسن عليك السالمأسيدي وحجتي  :399 /السؤال

نه ليس هناك دليل واضح على أهناك الكثير من المراجع من يقول  ،سيدي
 ؟ فما ردك على هذا سالم هللا عليك ،مكسورة ضلعها )ع(الزهراء  فاطمة أن

 الكويت -خالد : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .تسليماً 

 .الكريم ورحمة هللا وبركاته أخيالسالم عليكم 

والهجوم على  )ع(مظلومية الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  إلىبالنسبة 
جنينها من الثوابت التي هي كالشمس في  وإسقاطدارها وحرقها وكسر ضلعها 

 .عة النهار وال ينكرها إال من سفه نفسه وخبثت سريرتهبرا

ومعنى، ومن يطلع على  متواترة في ذلك نصاً  )ع(وروايات أهل البيت 
كأنها بنت أعدى  )ع(عاملوا الزهراء  أنهميعلم  )ع(يت موقف أعداء أهل الب

 !!!وكأنهم يطلبونها بثارات ال ثأر واحد  أعدائهم،

لعبد الزهراء مهدي، تجد فيه ) الهجوم على بيت فاطمة(وهناك كتاب بعنوان 
وتأكيدهم  والمتأخرينالعشرات من الروايات وآراء كل علماء الشيعة المتقدمين 

 .على وقوع هذا الظلم العظيم

من جاء اليوم ليشكك بذلك، فهدفه معروف وهو مغازلة ومداهنة السنة  وأما
من أنكر مظلوميتهم فقد  أنأو من باب خالف تعرف، وقد روي عن أهل البيت 

أو  إليهمأُشرك في ظلمهم مع من ظلمهم، وفي الحقيقة هؤالء ال يحسن االلتفات 
 .مله اإلصغاء

 )ع(بأنهم لم يسيئوا للزهراء  وإخوانهأبا بكر  وإن كانوا يريدون أن يثبتوا أنّ 
أبا بكر منع  خرط القتاد، فأوثق مصادرهم تنص على أنّ  إثباتهفهذا دون 

من أرضها فدك وغضبت عليه الزهراء وماتت وهي غاضبة عليه  )ع(الزهراء 
 .ولم تكلمه
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، إذن فأبو بكر )ع(ضب فاطمة بأن هللا يغضب لغ ؛وأيضاً في مصادر السنة
 آذىالتي من آذاها فقد  )ع(قد غضب هللا عليه ورسوله وفاطمة الزهراء 

 !، فكيف يرتقون هذا الفتق الشنيع ؟)ص(الرسول محمداً 

... والنبوة  اإلسالم إلى )ص(باب دعاء النبي  4صحيح البخاري ج 
 :42ص

فاطمة  أن: (عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها أخبرته أن ،عروة بن الزبير
ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول  )ع(

يقسم لها ميراثها ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه  أنهللا صلى هللا عليه وسلم 
ى هللا عليه وسلم قال رسول هللا صل إن :فقال لها أبو بكر ،وسلم مما أفاء هللا عليه

فغضبت فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،ال نورث ما تركنا صدقة
 ).فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت

 :3كتاب الفرائض، ص 8صحيح البخاري ج

أبا بكر  أتيا )عليهما السالم(فاطمة والعباس  إن: (عن عائشة ،عن عروة
هللا صلى هللا عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان يلتمسان ميراثهما من رسول 

سمعت رسول هللا  :فقال لهما أبو بكر ،أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر
صلى هللا عليه وسلم يقول ال نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا 

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أمراً وهللا ال ادع  :المال قال أبو بكر
 ).فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت :قال ،صنعته إالفيه  يصنعه

روحه وبضعته  وأنهابالجنة  )ص(الرسول فليت شعري هل من شهد لها 
؟؟ ولماذا تبقى غاضبة ومهاجرة ومقاطعة ) وحاشاها(تكذب وتدعي ما ليس لها 

فمن هو  ألبي بكر حتى ماتت، فهل تغضب من أجل الباطل أم من أجل الحق ؟؟
كالم عائشة لكي ال  إلىسنترك الحكم في تعيين األصدق  األصدق يا ترى ؟؟

 :ُنتهم بأننا نعتمد على مصادرنا فقط

 :161 – 160ص 3المستدرك للحاكم النيسابوري ج

كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي صلى هللا  أنهاعن عائشة رضي هللا عنها 
). منها إال أن يكون الذي ولدهاكان أصدق لهجة  ما رأيت أحداً : (عليه وآله قالت

 .وشهد الحاكم النيسابوري بصحة هذا الحديث على شرط الشيخين

باب من  7صحيح مسلم ج ،142كتاب االستئذان ص 7صحيح البخاري ج
 :144فضائل أم أيمن ص



الجزء الرابع / الجواب المنير عبر األثير
 ................................................175 

 

 

أال ترضين  ،يا فاطمة :قال: (........ )ص(الرسول محمد عن  ،عن عائشة
 ).أو سيدة نساء هذه األمةأن تكوني سيدة نساء المؤمنين 

 :154ص 3الحاكم النيسابوري ج -المستدرك 

من فاطمة  وحديثاً  كان أشبه كالماً  ما رأيت أحداً : (قالت أنهاوعن عائشة 
وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ  ،برسول هللا صلى هللا عليه وآله

وشهد الحاكم أيضاً بصحة هذا الحديث على  ،)بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه
 .شرط الشيخين

إذن ففاطمة أصدق من أبي بكر فال يمكن أن نصدق أبا بكر ونكذبها أو 
فهي وزوجها أحب الناس . )ع(نتهمها وهي التي يعجز اللسان عن ذكر فضائلها 

 :رسول هللا كما روى ذلك أيضاً الحاكم النيسابوري في مستدركه إلى

 :154ص 3الحاكم النيسابوري ج -المستدرك 

دخلت مع أمي على عائشة فسمعتها من وراء ( :قال ،عن جميع بن عمير
كان  تسألني عن رجل وهللا ما أعلم رجالً : الحجاب وهي تسألها عن علي فقالت

وال في األرض امرأة كانت أحب إلى  ،من علي )ص(رسول هللا أحب إلى 
فغضب  .الحاكم بصحة هذا الحديث شهد وأيضاً ) من امرأته )ص(رسول هللا 

ن هللا غاضب أغاضب عليه و )ص(الرسول على شخص يعني أن  )ع(فاطمة 
 .عليه

 :154ص 3الحاكم النيسابوري ج -المستدرك 

هللا يغضب  إن: لفاطمة )ص(رسول هللا قال (: قال ،عن علي رضي هللا عنه
 .بصحة هذا الحديث أيضاً وشهد الحاكم ) لغضبك ويرضى لرضاك

 :155 – 154ص 3الحاكم النيسابوري ج -المستدرك 

إنما : ()ص(رسول هللا قال : قال ،عن المسور بن مخرمة رضي هللا عنه
وشهد الحاكم ) فاطمة شجنة منى يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها

 .أيضاً بصحة هذا الحديث

غضبت على أبي بكر  )ع(فاطمة  إن -كما تقدم  -وفي صحيح البخاري 
لم يرض  )ص(الرسول تت وهي هاجرة له، ولم ترض عنه، وهذا يعني أن وما

محمد  بآلفمالكم كيف تحكمون وأي ثقل ... عن أبي بكر وال هللا جل وعال 
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

والمهديين  األئمةوالحمد ل رب العالمين وصلى هللا على محمد وآله  !تعدلون ؟
 .يوم الدين إلىولعنة هللا الدائمة على ظالميهم 

 اللجنة العلمية                                                                                       
 )مكن هللا له في االرض(نصار االمام المهدي أ

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
 هـ ق 1430 /شوال                                                                                        

 يفمنذ تشيع ،عند موالنا يهداكم هللا واذكرون أهدوني حائر :400 /السؤال
فقدت ما كنت ماسك به وهو  أنيشعر أ واآلن يوالكوارث تمطر على حيات

 ؟؟؟ ولكن رايات كثيرة تدعى ذلك طبعاً  أهم يولكن اليمان ،المرجعية
 مصر -عبد المخلص : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين وسلم  األئمةله آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
  .تسليماً 

البالء وما  )ع(ذكر عند أبي عبد هللا : قال ،عن عبد الرحمن بن الحجاج
من أشد الناس  )ص(رسول هللا سئل : (به المؤمن، فقال )وجلعز (يخص هللا 

النبيون ثم األمثل فاألمثل، ويبتلي المؤمن بعد على قدر : فقال؟ بالء في الدنيا 
ومن سخف  ،فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بالؤه ،إيمانه وحسن أعماله

P) إيمانه وضعف عمله قل بالؤه

)
197F

1(
P. 

في األرض من خالص  عباداً  )عز وجل(إن ل : (قال )ع(وعن أبي عبد هللا 
عباده ما ينزل من السماء تحفة إلى األرض إال صرفها عنهم إلى نيرهم وال 

P) بلية إال صرفها إليهم

)
198F

2(
P. 

نه ال أالمرجعية فاعلم  إلىالبالء أخي العزيز، أما بالنسبة  إلىهذا بالنسبة 
إال  )ع(، فال يمثل منهج أهل البيت )ع(تالزم بينها وبين مذهب محمد وآل محمد 

 .هم المطهرون والمعصومون، ومن سار بنهجهم ولم يحد عنه

واعلم أن من العلماء عاملين متقين، ومنهم غير عاملين مترفين فاسقين، فمن 
 وهكذا ؟.... غير العلماء، ومن حارب عيسى غير العلماء  )ع(حارب موسى 

                                                           
 .252ص 2ج: الكافي -1
 .253ص 2ج: الكافي -2
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وشر فقهاء تحت ظل  الزمان خونةوقد تواترت الروايات بأن فقهاء آخر 
 .... السماء 

وال يخفى عليك موقف فقهاء النجف ومسايرتهم للمشروع األمريكي 
.... ووقوفهم ضد المجاهدين للمحتل وتشريعهم للقانون الوضعي األمريكي و 

الرسول محمد أوصانا  اللذانكثير من االنحرافات عن القرآن والعترة؛ الثقالن 
 .لنضمن النجاة بالتمسك بهما )ص(

ومن يرسله، فقد  )ع(واعلم أن الفقهاء هم مكلفون وممتحنون باإلمام المهدي 
أو  الروايات تنص وتشير على أنهم جميعاً  أنينجحون باالختبار وقد يفشلون، بل 

الرسل ، كما حارب فقهاء بني إسرائيل )ع(أغلبهم سوف يحاربون اإلمام المهدي 
قتل بفتوى شريح القاضي  )ع(اإلمام الحسين  ، وال يخفى عليك أيضاً أن)ع(

 .)ع(الذي كان قاضي الكوفة في عهد اإلمام علي 

نفسك، وال يضرك  وإنقاذبالبحث في أدلة الدعوة اليمانية المباركة  فأنصحك
 .من ضل إذا اهتديت

تطلع على كتب السيد أحمد الحسن، وإصدارات أنصار  أنمنك  وأرجو
التي تبين وتشرح أدلة الدعوة المباركة فهي قد تفوق السبعين  )ع(اإلمام المهدي 

Pكتاباً 

)
199F

1(
P ع(، وتجدها على موقع أنصار اإلمام المهدي( 

4TUmahdyoon.orgalwww.U4T ًكتاب البالغ المبين، وكتاب اليماني : ، ومنها مثال
، وغير ذلك الكثير، وإن كان الموعود، وكتاب الوصية والوصي أحمد الحسن

 .عندك أي سؤال أو إشكال فنحن بخدمتك

 .)ع(الطاهرين وأخيراً أسأل هللا لك الهداية بحق محمد وآله 
 اللجنة العلمية                                                                                   

 )االرضمكن هللا له في (نصار االمام المهدي أ
 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                     
 هـ ق 1430 /شوال                                                                                      

* * * 
 بسم هللا الرحمن الرحيم :401 /السؤال

 .المنصور بال اإلمامسالم تام بوجود موالنا 

                                                           
هـ، وأما اآلن فالعدد قد فاق المئة كتاب، وهو في تزايد مستمر بفضل هللا  1430العدد لإلصدارات كان في سنة  هذا -1

 .تعالى

http://www.almahdyoon.org/
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 )ع(إصدارات أنصار اإلمام المهدي  

مدينتي  إلىراجع بالقطار  أناما حكم التقصير في صالة الظهرين و: 1سؤال 
 .والمهديين وسلم تسليماً  األئمةله آوصلى هللا على محمد و، والسالم .التي أقيم بها

 المغرب -علي : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و، العالمين والحمد ل رب
 .اً وسلم تسليم

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 :وفيه جواب مسألتك اإلسالمهذا نص مقتبس من كتاب شرائع 

وال يجوز له الترخص . ال يجوز للمسافر التقصير حتى يخفى عليه اآلذان(
في عوده يقصر، حتى يبلغ سماع اآلذان  وكذا. قبل ذلك، ولو نوى السفر ليالً 

 .انتهى) من مصره، فإذا سمع أتم) بصوت اإلنسان ال بالمكبرات(

، فال تتم شرعيةرجعت من سفر قد قطعت فيه مسافة  إننك أومعنى ذلك 
تسمع فيه آذان مدينتك بالصوت  أنالمكان الذي يمكن  إلىالصالة حتى تصل 

بعد، تكون  هذا المكان ولم تصلِّ  لىإالعادي بدون مكبر صوت، فإذا وصلت 
 .صالتك حينئذ تماماً وليس قصراً 

 اللجنة العلمية                                                                                       
 )مكن هللا له في االرض(أنصار االمام المهدي 

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
 هـ ق 1430 /ذو القعدة                                                                                        

* * * 

 .. السيد أحمد إلى :402 /السؤال

 أينأخبرتني  ، إذاعنه يءش أيفقدت أبني منذ ثالث سنين ولم أجد  أنا رجاءاً 
 ؟؟ بأننا من السنة علماً . وكل عائلتي أناأجده فسأؤمن بك  أنيمكن 

 المغرب -هيفاء : المرسل

 بسم هللا الرحمن الرحيم :الجواب

والمهديين  األئمةل محمد آوصلى هللا على محمد و ،الحمد ل رب العالمين
 .وسلم تسليماً 
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ألنها تتعلق  ؛أوالً يجب عليك أن تتابعي أدلة هذه الدعوة المباركة...  أختي
ألن  ؛هللا تعالى، وال تجعلي هدفك دنيوياً مادياً  رضىبآخرتك ويتوقف عليها 
فالمسألة ليست هكذا أي أن يجعل الناس معرفة الحق  ،صنيع المال يزول بزواله

هذا ال يمكن أن يقول ... لدنيوية وإن لم تقَض فالدعوة باطلة في قضاء حوائجهم ا
 .به عاقل أبداً 

فليكن الهدف أوالً وبالذات هو معرفة الحق ونصرته ثم بعد ذلك كل شيء 
 هبيد هللا تعالى سواء كانت معجزات أو اخبارات غيبية أو ما شابه، فال سبحان

ة صافية له وحده ال شريك إن علم من اإلنسان أنه مخلص في طلب الحق عن ني
 .له فحينئذ قد يمن عليه بقضاء حوائجه وهو سبحانه ال بخل في ساحته جل جالله

فحتى بعض األنبياء الذين ظهرت على أيديهم معجزات لم يأتوا بها إال بإذن 
هللا تعالى، وبعضهم طلب الناس منهم بعض المعاجز ولم يستجيبوا لهم لعدم 

 .اإلذن اإللهي بها

أراد معجزة خاصة به أو قضاء حاجة فليسأل هللا بحق السيد أحمد فمن 
 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .الحسن واألمر بيد هللا تعالى

 اللجنة العلمية                                                                                      
 )في االرضمكن هللا له (أنصار االمام المهدي 

 الشيخ ناظم العقيلي                                                                                       
هـ  1430 /ذو القعدة                                                                                         

 ق
* * * 

والصالة والسالم على خير خلق هللا محمد وآل محمد  والحمد ل أوالً وآخراً،
 األئمة والمهديين وسلم تسليماً 
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